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L I C H T E N

DECEMBER

Uit aan

1 V 7.22 15.41
2 z 7.23 15.40
3 z 7.24 15.4Ü

M 7.25 15.39
5 D 7.27 \J.i9
6 W 7.28 15.38
7 D 7.29 15.30
8 V 7.31 15.30
9 z 7.32 15.37

10 z 7.33 15.37
1 1 M 7,34 15.37
12 D 7,35 15.37
13 W 7 36 15.37
14 D 7.37 15.37
15 V 7.38 15.3 7
16 z 7.39 15.37
17 z 7.39 15,37
18 M 7.40 15.38
19 D 7.41 15.38
20 W 7.41 15.38
21 D 7.42 15.39
22 V 7.43 15.39
23 z 7.43 15 40
24 z 7.43 15.40
25 M 7.44 15.41
26 D 7.44 15.42
27 W 7.45 15 42
28 D 7.45 15.43
29 V 7.45 15.44
30 Z 7.45 15.44
31 z 7.46 15.45

H E T  V I S S C H E R U B I A D

H O O G 
W A T E R

DECEMBER

-W ETEN SCH A P . N IJV ER H E ID . H AN DEL .

1 V 2.45 15.02
2 Z 3.35 15.52
3 Z 4.32 i 6.50
4 M 5.34 1 /.56
5 D 6.42 1 3.09
6W 7.58 20.24
7 D 9.09, 2131
8 V 10.10 22.27
9 Z 10.58 23 15

10 Z 11.44 __

1 1 M — 12 23
12 D 0.40 12 58
13W 1.19 13.39
14 D 1.58 14.1 7
15 V 2.42 14.55
16 Z 3.21 15.33
17 Z 4.04 16.14
18 M 4.47 16 59
19 D 5.37 1 7.55
20W 6.38 19.03
21 D 7.51 20.16
22 V 9.01 21.22
23 Z 9.59 22.17
24 Z 10.45 23.01
25 M 1 1.26 23.43
26 D — 12.06
2 7W 0.22 12.42
28 D 1.03 13.22
29 V 1.45 14.03
30 Z 2.29 14.48
31 Z 3.17 15.32
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De Militaire Belasting en onze Over de tw eede V oord rach t
Zeelieden

Het Amendement Van CSSabbeke 
verworpen

van den heer Koch

In  de zitting van Donderdag 14 jl. werd  
dit amendement verworpen, w ant buiten 
liberalen, enkele katholieken en de na 
tionalisten, stemde niem and voor het 
ontslagen van de zeelieden van militaire 
belasting. Ook de socialist Peurquaet, 
van Oostende, van w ien de zeelieden 
hadden mogen verwachten dat hij het 
amendement Van  G labbeke zou steunen, 
stemde voor het heffen van de m ilitaire 
belasting op de zeelieden.

W e laten hier den tekst volgen van de 
besprekingen, zooals ze in de K am er van  
Volksvertegenwoordigers p laats hadden.

N a  de stemming van  verschillende be
lastingen, kwam  de beurt aan deze an 
dere nieuwe belasting die, behoudens en
kele uitzonderingen, zal toegepast wor
den op degenen die, geboren na  1894, 
geen m ilitairen dienst hebben gedaan.

Deze belasting bedraagt : van fr. 50 
tot fr. 5.000.

Ontslagen zijn degenen die minder 
dan fr. 9.600 inkomsten hebben.

Niettemin zijn zekere categoriën ont
slagen. Zekere neergelegrëe-- amendemen
ten vroegen om eenige verdere ontslagin- 
gen. Aldus stelde een amendement van 
M. Van Glabbeke (iib.) voor : de ontsia- 
ging van zeelieden en loodsen. Dit werd 
mede-ondersteund door M. Porta en M. 
Goetghebeur (kath., Oostende) en door 
vele andere leden van de Kam er, zonder 
evenwel de m eerderheid te bekomen.

De tekst van  dit beknopt verslag luidt :
De Voorzitter. —  De heer V an  G labbe

ke stelt voor, het artikel aan te vullen 
met een bepaling betreffende de zeelie
den.

De heer Van Glabbeke. —  Ik  w il eerst 
van ganscher harte m ijn  liberale colle
ga ’s danken die, met den heer Tru ffaut, 
het amendement hebben gesteund, dat 
ik had voorgesteld en dat door de com- 
Aissie werd verworpen.

Ik heb dat amendement opnieuw inge
diend met bitterheid in ’t hart, w ant het 
is niet de eerste m aal dat men de zeelie
den vergeet. M en is dikw ijls ondankbaar 
tegenover deze mannen, die het hard  te 
verduren hebben. M en vergeet te gem ak
kelijk de verdiensten, die door de zeelie
den aan het land  werden bewezen.

Het amendement heeft betrekking op 
drie categorieën van zeelieden. Eerst de 
zeelieden die onder de Belgische of ge
allieerde vlag hebben gevaren onder den 
oorlog 1914-1918 en die, slechts vijftien  
ja a r  later, de eereteekens hebben gekre
gen, die veel vroeger aan de soldaten 
werden verleend. M en vergeet al te licht 
welke gevaren de zeelieden in oorlogstijd  
moeten trotseeren. Ziet trouwens w at er 
thans geschiedt. De gewone soldaten loo
pen thans veel m inder gevaar dan de zee
lieden, die n aa r w ijd  en zijd varen te 
midden van m ijnen en allerhande ge
varen.

Ik vraag in dat amendement dat de 
zeelieden, die den oorlog van 1914— 1918 
op zee hebben m edegem aakt en nog niet * 
als oudstrijders werden erkend, van de 
militaire belasting zouden vrijgesteld  
worden.

Ik vraag ook de vrijstelling voor de 
zeelieden die thans de grootste gevaren  
loopen, omdat zij een werkelijken m ili
tairen dienst bij de m arine vervullen.

In  m ijn amendem ent had  ik het. al
leen over de zeelieden varende op sche
pen onder Belgische vlag, m aar daarbij 
dienen nog de zeelieden te komen, v a 
rende onder v laggen die waren  bescher
men, welke grootendeels voor ons zijn 
bestemd.

De heer Gutt, minister van  Financiën. 
—  De commissie heeft het amendement 
van den heer V an  G labbeke verworpen, 
niet omdat zij daarm ede niet instemde, 
m aar wel omdat de zeelieden worden ge
rekend onder de vrijgestelden bedoeld 
bij het eerste artikel.

—  Het amendement van den heer Van  
Glabbeke wordt niet in overweging geno
men.

Een amendement van M. Goetghebeur 
stelde voor : ontslaging van de huisva
ders die ofwel twee zoons, ofwel vier 
kinderen in leven hebben. Ook dit am en
dement, gesteund o.a. door M. Porta en 
verscheidene andere katholieken, alsme
de door M. V an  G labbeke (lib .) , werd 
verworpen.

M. Porta (kath., Oostende) diende dan  
een nieuw amendement in, volgens het
welk minstens zouden uitgezonderd wor
den de vaders van vier kinderen. Ook dit 
werd door een katholieke meerderheid, 
en steeds overeenkomstig het verlangen  
van  de Regeering, verworpen.

De stemming over het geheed van het 
wetsvoorstel over de m ilitaire belasting  
ga f volgenden uitslag :

Voor : 145 stemmen.
Tegen : 22 stemmen.
Onthoudingen : 7.
De gekozenen van ons arrondissement 

stemden als volgt : ,
Stemde voor : M. Peurquaet (soc.).
Stemden tegen : MM. Goetghebeur 

(kath .), Van  G labbeke (lib .) en Van  
Steenland (VI. N at.).

Onthield zich : M. Porta (kath .).
M. PO R T A  motiveerde als volgt zijn  

onthouding :
«  Voor de m ilitaire belasting : Heb ik 

niet « tegen gestemd », om dat ik voor
stander ben van het princiep ; k heb 
niet «  voor »  gestemd, om dat deze belas
ting o.m. zal moeten betaald  worden  
door dooven, kreupelen en gebrekkigen  
(in  zooverre dat zij meer dan 9.600 fr. 
inkomsten hebben), door vele gedepor
teerden, door vele zeelieden en loodsen, 
alsmede door vele vaders van kroostrijke 
gezinnen, die toch het «  menschenmate- 
riaal »  aan ons Leger leveren ».

De heer V A N  G L A B B E K E  stemde te
gen, om dat de regeering voor de zee
lieden geen uitzondering w il maken, 
w aar hun leven nochtans meer dan om 
het even dat van wien ook thans in ge
vaar verkeert.

WORDT ER HEDENDAAGS 
TE VEEL GEVISCHT ?

Een kijk je in de vischm ijn op een dag  
van grooten aanvoer, zal wellicht reeds 
de aandacht getrokken hebben van  me
n ig bezoeker op de groote hoeveelheid  
klein visch, met honderden bennen door 
onze visschers aangebracht. Deze bren
gen alles binnen w at m aar visch kan  
genoemd worden, niets m ag nog over 
boord. Een bezoeker die alleen in de 
visch het votdsel ziet, zal m aar niet be
grijpen wie die m iserabel kleine visch
jes op zijn teljoor w il en welke waarde  
dit nog m ag hebben voor den visscher, 
die daaraan  even goed zijn arbeid moet 
verleenen.

W aarom  brengt de visscher dan toch 
die kleine visch aan w al ?

Voor hem komt het er niet m eer op 
aan  uitsluitend schoone visch, met be
duidende handelswaarde, op de m arkt te 
brengen en de rest over boord te w er
pen. Sedert de vischm eelfabrieken alles 
opkoopen w at op de m arkt geweigerd  
wordt, ziet de visscher hierin een kans 
om toch nog w at bij te verdienen, zon-

G E B R U I K T

S h e ll
P R O D U C T E N  I I

M i
Gij zult tevreden zijn Æ v ïïsë

Een nuttâg wetenschappelijk W erk  
voor de Visschers

Van  de hand van den h. Ch. Gilis. 
laboratorium leider van het Zeeweten- 
schappelijk instituut, is een zeer be 
langrijk  wetenschappelijk werkje ver
schenen over de grondbeginselen der 
Océanographie, dat voor onze visschers 
van het grootste nut is.

D it werkje wordt door «H et Vissche
rijb lad » uitgegeven en m ag als het beste 
tot op heden verschenen aanzien wor
den.

Het is onze gewoonte niet iemand of 
iets op te hemelen, wanneer zulks niet 
verdiend is.

H iernavolgende beschouwingen, naar  
aanleiding van de uitgave er van, door 
den heer gouverneur Baels er aan ge 
wijd, zullen volstaan om de waarde er 
van te doen kenmerken.

De prijs er van bedraagt 15 frank, 
te storten op postcheck 1070.98.

W ij laten hierna het woord aan den 
heer gouverneur, aan wien het eens te 
meer te danken is, dat dit prachtig in i
tiatief van den kranigen heer Gilis niet 
verloren ging.

HET OORDEEEL VAN GOUVERNEUR 
BAELS

«  Het is me een werkelijke vreugde 
dat het werk van den heer Charles Gilis, 
omtrent grondbeginselen der Océanogra
phie m ocht verschijnen en dat de P ro 
vincie W est-V laanderen wegens h aa r in 
dit verschijnen haar aandeel heeft.

Het onderwijs in onze visschersscholen  
ging m ank aan wetenschappelijke op
leiding.

Door de provinciale gift van Neder
landsche standaardboeken omtrent 
scheepvaart, zeemanschap, schepenbouw, 
stoom- en motormachines, het leven der 
zee werd daaraan  in zekere mate, in de 
laatste jaren, verholpen.

Het is onze diepgevoelde wensch dat 
onze leerkrachten aldus in het volle be
zit van verstandelijke en stoffelijke uit
rusting komen te staan.

Het is verder onze vurige begeerte dat 
de zoo verdienstvolle leeraars die zorg 
moeten dragen voor de toekomst onzer 
zeevisscherij, met vooral fijn  gedrilde 
jongens ter beschikking te stellen, uit 
eigen initiatief en met eigen pen enkele 
boeken vervaardigen, door de hoogerge- 
noemde standaardwerken ingegeven, 
doch beter verstaanbaar en m in ingewik
keld voor de jeugdige hersenen van  
schoolknapen.

Iets in den aard  van  het allernuttigst 
werkje van den onvergetelijken Pastor 
PYPE , die tevens een schrander profes
sor was.

In  deze richting konden we reeds de

volgende studiën begroeten : werken van  
de Broeders

«  Leven in de Noordzee »  1937
«  W ereldbeschrijving om den Zee vis

scher »  1931
T hans wordt het boek «  Grondbeginse

len der Océanographie » de wereld inge
zonden.

Het kan niet beter !
Het scheen ons im m er vreemd dat van  

de zeeakkers w aarop  onze m annen de 
drie vierden van hun leven slijten, zij 
zoo weinig afweten.

Zoo weinig van de natuurlijke ver
schijnselen, zoo weinig van hun inner
lijke bestanddeelen. Bizonderlijk ont
snappen hun de oorzaken !

Zeker en vast zijn  de zeelieden thans  
geschoold in octant of sextant, in bere
kenen van koers, in lengte en breedte, 
in m iswijzing en deviatie, in diepten en 
ondiepten, m aar buiten dit, welke is 
hun kennis ?

W elke is hun kennis van den zeebo
dem, van het zoutgehalte, van titren- 
apparaat, van densimeter ?

W einigen, zelfs diegenen die de verre 
gronden bezoeken, zijn er mede bekend.

En nochtans ons visschersbedrijf is 
veelzijdige begrippen aan ’t eischen.

Aanzienlijke eenheden worden ge
bouwd met motors van  boven de 500 PK.

Met de verreikende m ogelijkheden der 
uitrusting dient het breeduitstralend  
vermogen van den zeeman gepaard.

W e beschikken over een keurige ben
de, sterk in practische zeemanschap.

Een grooter denkvermogen en een die
per kijk  in de wetenschappelijke bevin
dingen zal onze zeelui hooger doen op
klimmen en hun zoo nuttig zijn.

Het werk van den heer Charles Gilis, 
op eenvoudige wijze en niet m in eenvou
dige taa l geschreven, zal noch oud noch  
jong afschrikken en is ten beste ge
schikt om de noodzakelijke w etensw aar
digheden over den Oceaan in de geesten 
te doen binnendringen.

Goed Heil !

is Vaartuigen I
TE KO O P G E V R A A G D  |  

® U it Engeland vraagt ons een ® 
f  groote reederij dringend groote $

Ï motortreilers van een lengte van •  
30 à 33 meter te op komptante % 
9  betaling. g

® Schrijven adres van het b lad  §  
® met al de noodige inlichtingen en ® 
O voorwaarden onder letters H. C. §  
^  Onnoodig voor dit land kleinere •  
9  vaartu igen aan te bieden.

der zich a f te vragen welke gevolgen dit 
onverm ijdelijk zal hebben.

K on zoo’n  toestand blijven duren, we 
zouden den visscher geen ongelijk geven, 
m aar het valt zoo m oeilijk niet in te 
zien, dat daar eensdaags een einde zal 
aan gesteld worden. Vreemde landen, o.a. 
Engeland hebben met statistieken be 
wezen dat de vischvoorraad in zee, ja a r  
na ja a r  achteruit gaat.

WORDT ER DAN TE VEEL GEVISCHT?

Onze visschers zullen het antwoord op 
deze vraag verschuldigd blijven, w ant zij 
beschikken over de m iddelen niet om 
zulke feiten vast te stellen. Logischer
wijze zouden elke 100 gevangen visschen 
laat ons zeggen wegende 1 kg., telkens 
moeten vervangen worden door 100 vis
schen van hetzelfde gewicht. K an  dat 
niet, dan is het k laarblijkelijk  dat de 
uitroeiing van den vischstapel na enkele 
jaren  werkelijkheid zal worden ; de sta
tistieken, zegden we hooger, w ijzen op 
een slinking en bijgevolg wordt er te 
veel gevischt.

WELKE MIDDELEN ZIJN ER AAN DE
HAND OM DE UITROEIING VAN

DEN VISCHSTAP5L. TE BELETTEN ?

1) De reeders zouden het aanbrengen  
van de vangsten regelen volgens de nood
wendigheden van de markt.

W e weten dat zoo’n  handelsorganisa
tie voor de visscherij en vischhandelaars 
aan de eene zijde, en reederijen aan de 
andere zijde, alleen op papier kan be
staan en nooit werkelijkheid kan wor
den !

2) Evenmin m ogelijk aan  den visscher 
te zeggen : «  Ge zult m aar zooveel vis
schen van die soort en zooveel van die 
andere soort aanbrengen ! »

3) B lijft  alleen over «  DE V ISSCH ERIJ  
TE B E PE R K E N  ».

M IN IM U M  A F M E T IN G E N  VO O R  DE  
N E T M A ZE N  EN  VO O R  DE  VISCH , eenig 
redmiddel dat den visscher niet moet 
afschrikken.

Trek m aar eens twee stukken net op, 
w aarvan  het eene w at grootere mazen 
heeft. Ge zult zien dat, hoe meer kracht 
ge bijzet, hoe meer de mazen van  beide 
netten zich sluiten en het verschil in  
opening die beide stukken net nog over
laten, zoo opvallend niet meer is.

Een proefvangst met een net van  groo
tere netmazen g a f volgenden uitslag : 
90% der kleine wijting, 80% kleine schar 
en 90% kleine pieterm an (arend ) gingen  
nog door het net. Een net zou zóó moe
ten uitgebreid zijn, dat het 50% der 
visschen kleiner dan 25 cm. doorlaat.

Een Engelsche reederij deed een proef 
in sam enwerking met reeder, weten- 
schapsmenschen en visschers. Twee 
schepen trokken ter vischvangst ; het 
eene schip had  een net, w aarvan  de m a
zen w at grooter waren. Ze bevischten 
denzeïfden vischgrond, op dezelfde uren 
en in dezelfde richting. Denzeïfden dag  
werd gebracht, en de uitslag w as dat het 
vaartu ig visschende met de groote net
mazen een grootere besom m ing m aakte ; 
h ft  had  trouwens een schoone vangst.

'Volgende tabel laat zien, w at er ge
beurt met de kleine schelvisch, indien  
er gevischt wordt met mazen die 3/3 1/4 
duim meten (7,5 cm./8 cm.).

Lengte van den Op de 100 Gevan- Door

♦

O
PRODUKTEN

GAS-OLIE — ESSENCE 

PETROLEUM 

£  SPREKEN V OOR ZICH ZELF é

Abonnementen 
voor 1940

BUITENLAND
Onze talrijke abonnenten in het Bui

tenland worden verzocht vóór het einde 
van  het ja a r  de som van 50 frank te w il
len storten op onze girorekening 1070.98.

W ordt daaraan  niet voldaan, dan zal 
vanaf 1 Januari het blad aan h',n ni -t 
meer toegestuurd worden.

BINNENLAND
Het postbestuur is thans bezig met de 

inning van de abonnementen, welke voor 
België 30 fr. bedragen.

Onze lezers zullen vaststellen dat de 
abonnem entsprijs van v ijf frank  per 
ja a r  werd verhoogd. De tijdsom standig
heden hebben ons verplicht dit te doen, 
om dat we niet willen doen zooals ta l
rijke andere bladen. W e zullen trachten  
in p laats van op zes, op acht bladzijden  
voort te verschijnen. Voor die v ijf frank  
per ja a r  of tien centiemen in een week, 
zullen we er voor zorgen dat onze lezers 
degelijk ingelicht blijven en in de toe
komst evenals in het verleden, van hun  
blad blijven genieten.

Abonnenten die wegens afwezigheid 
verzuimden van te betalen, mogen hun 
abonnementsgeld storten op postcheck 
1070.98 van «  Het Visscherijblad »  of hun 
abonnement ten bureele of op het post
kantoor betalen.

Tenslotte mogen zij ons ook schrijven  
om ons te verzoeken de post opnieuw te 
laten innen.

De Verhooging der 
Zegelrechten

— ■ —

De K am er heeft V rijd ag  15 dezer, in 
eerste lezing het wetsontwerp goedge
keurd, houdende verhooging der met het 
zegel gelijkgestelde taksen.

K rachtens dit wetsontwerp, wordt de 
overdrachttaks van 2,75% op 3,50% ge
bracht (de forfaitaire taks van  5,50 op 
7% ), de faktuurtaks op de aannem ings- 
contracten van 2,75 op 3,50% en de ge
wone faktuurtaks (o.a. op de onderaan
nem ingen), van 2,75 op 3,50 o/oo.

Vooraleer van kracht te kunnen wor
den, moet dit wetsontwerp echter nog  
door de K am er goedgekeurd worden in 
tweede lezing en daarna ook door den 
Senaat aangenom en worden.

De Belgische 
Visscherijalmanak 

1940

GEBRUIK

T E X A C O

Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
ons Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE :

---  TELEFOON 71462 ---

Niettegenstaande de huidige interna
tionale verwikkelingen, hebben we het 
aangedurfd voor de zevende m aal onze 
Belgische V isscherijalm anak uit te ge
ven, welke voor onze visschers, reeders 
en ni^Vjiyaars van het g rootste nut, hliikt. 

"te’ zijn.
Deze uitgave van onzen oorlogsalm a- 

nak heeft van ons zeer groote offers ge
vergd, m aar niettegenstaande alles en 
dank zij de talrijke aanm oedigingen  
welke we langs alle zijden mochten vast
stellen, hebben we den prijs  er van niet 
verhoogd en is deze 32 frank per exem
p laa r gebleven voor het Binnenland en 
36 frank voor het Buitenland.

Vóór het verschijnen van dit belang
rijk  werk, mochten we reeds verschillen
de groote bestellingen boeken.

Zij die één of meer exem plaren van de 
uitgave 1940 wenschen te ontvangen, 
worden verzocht de som van 33 fr. (32 
fr. +  1 fr. portkosten te storten 
op postcheckrekening 1070.98 van den 
heer Vandenberghe Prosper, of kunnen  
die vanaf 30 December bij de heeren W a 
terschouten of bij Boekhandel Devriendt 
verkrijgen.

De Belgische Visscherijalmanak 1940 
moet op alle kantoren en op alle vaar
tuigen te vinden zijn.

Ihuss debra
t
%  « »u e e it  v an  :

GARNALEN 
MOSSELEN

• VISCH
• GEPELDE
• GARNALEN
ZEEBRUGGE - DUINKERKE '

Tel. ZEEBRUGGE 44033

visch gen het net

14 cm. — __ 100
14-16 cm. — 7 93
17-18 cm. — 20 80
19-20 cm. — 45 55
21-22 cm. — 70 30
23-24 cm. — 95 5
25 cm. en meer — 100 —

Deze cijfers duiden met zekerheid aan, 
dat geen schelvisch van m inder dan  18 
cm. lengte m ag aangebracht worden. 
Kleinere visschen zijn nog in hun volle 
groeiperiode, hebben nog geen eiers ge
legd en het is dus dubbel schadelijk ze 
te vangen. Het vleesch van een visch 
die nog in zijn wasdom  is, is m inder
w aardig, en door het feit dat h ij nog 
geen eiers gelegd heeft, belet ge den 
voortzetting.

Deze cijfers bewijzen genoeg, hoe drin
gend de m aatregelen zijn welke moeten 
getroffen worden.

NOTA DER REDACTIE. —  Eenvoudi
ger en klaarsprekender bewijzen kon de 
heer Koch toch niet meer voorbrengen. 
W e moeten met spijt vaststellen dat 
deze voordracht niet bij gewoond werd  
door reeders, vischhandelaars en vis
schers. L aa t ons aannem en dat ze an
der werk hebben, m aar ge hebt toch 
gauw  een uurtje gevonden. Nochtans zijn  
deze voordrachten ingericht met het doel 
de visscherij op nieuwe wegen te bren
gen, die ze onverm ijdelijk op moet, w il 
ze h aa r bloei behouden. W ie zegt «  vis
scherij », beduidt : reeder, vischhande
la a r en visscher.

W a a rto e  dient de 
Radiotelefonie aan boord van  

onze Visschersvaartuigen f
Zou het niet zijn om telefonisch be

richten te wisselen over de visscherij en 
h aa r verloop, ook om alles te rapportee- 
ren van al hetgeen op zee de veiligheid  
der scheepvaart aangaat, in moeilijke 
gevallen om inlichtingen te vragen aan  
den geneeskundigen dienst ? 

f Prachtig, niet w aa r ? Voorw aar een 
mooie en nuttige inrichting ! D at is het 
zonder tw ijfe l en het moet w aarlijk  in
teressant zijn nu en dan eens zulke ge
sprekken a f te luisteren ! 

i Zoo spraken de ketters, m aar onge
lukkig, ze doolden. Aan  boord van onze 

1 schepen moeten die posten bestemd zijn  
voor heel andere doeleinden, waaronder: 

1) M ekaar zooveel m ogelijk leugens op 
te hangen, wanneer het gaat over de 
vischvangst. Dit nog daar gelaten, elk 
gelooft er van w at hij wil.

Î 2) Om vertellingen te doen, die niets 
te m aken hebben noch met de visscherij, 
noch met de scheepvaart. Vertellingen  
w aarover een verstandig m ensch zich 
wel zou wachten ze in ’t publièk te doen, 
vooral in aanwezigheid van m inderjarige  
kinderen ! W a t  voor p raat er soms ge
houden wordt, is ongehoord, w algelijk  ! 
En vloeken en vloeken ! Ge moet ze eens 
bezig hooren als de een o f ander w at 
tegenslag beleefd heeft ! D an  is het om  
u a f te vragen of we nog wel ln een be
schaafd  land  zijn. Hoe is het mogelijk, 
dat zulke m isbruiken hedendaags nog  

I toegelaten worden. Het Hooger Bestuur

moet daar nochtans ook van op de hoog
te zijn, en ik begrijp niet w aarom  er geen 
m aatregelen genomen worden.

Vóór eenige dagen liep de m are in al 
de visschersmiddens rond, dat Charles 
Pincket en A lbert Scheppers, twee schip
pers van ik weet niet welk schip, te M il
ford aan den slag gelegen hebben met 
Engelsche polities en m annen van de 
Navy. Ze hadden elk één nacht in het 
rasphuis gezeten en 25 pond boete moe
ten betalen. Scheppers zag er zwart en 
blauw  uit en had  een hoofd gelijk een 
ketel ! Zé zouden te Oostende seffens 
voor den Onderzoeksraad moeten ko
men, en vijven en zessen ! bij zooverre 
dat hun vrouw en fam ilie ongerust wer
den. M aar het schoonste van de grap, 
als dat nog een grap is, toen die twee 
schepen verleden week binnen vaarden, 
w as met die schippers niets gebeurd.

Z ijn  zulke dwaze streken toegelaten ? 
K an  er daar geen einde aan gesteld wor
den ?

N iet te verwonderen dat de vreemde 
visschers en vooral de Hollanders hun  
beklag doen en soms weigeren gesprek
ken te voeren met onze schepen. De 
prestige van de Belgische visschers staat 
al niet te hoog aangeschreven in som
mige landen en het zou meer dan tijd  
worden dat er w at orde onder gebracht 
worde. Onze visschers zelf hebben er al
les bij te winnen en zijn toch zeker wel 
te vinden om zich w at menschelijker 
aan te stellen !



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

IS iJill IS OOSTENDE : WAPENPLAATS 

BUKEEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

inhuldiging der Vrije Visschersschool 

“laster Fype„ en het 

Museum voor Zeevisscherij te Oostende

Zonoag greep te Oostende de inhul- 
cusiiig pxaats uer vrije  Visscherijscnooi 
«  o y e  » en vaxi net Museum  vooi
^eeviaacxiexij.

w a icu  uij deze plechtgheid aanwezig, 
üe un. crOuveinfcur xsaeis ; z,. E. xi. Kcyn, 
Kcuci aaiü vei Sue aèr Aaixixoezenxers Vaïi 
ucii tu u a ü  ; W auters en vaxxuer Vlugt, 
Ovcioocii ce Antwerpen en te Uostenae ; 
oxii^xe^iS, auccocur aer visscnerijscnooi ; 
tx.u.u. ucam et ; W . Baels, voorzit-
X-.L «cvii ucii viaam acnen Zeevaartoona ; 
jroroa, voxKsvercegenwooraiger ; d'Artois, 
oestenuig aigevaaraigae ; Veroeke, pro- 
Vincxaai oouwKunmge ; Aspesiagn, di
recteur aer aiensten aer Zieevisscnerij , 
Licicvm, inspecteur der visscnerijscno- 
ien ; com m anaant ßiy, beveineoDer van  
net jiuauwacxitscnip « Zumixa » ; fuite- 
ixcixxt, £>xxxxec, van ae ôtaatspaxcetoootexr , 
Vvxxxcxxxo, vuoxisxtter aer oyixuxKaie iva- 
riicr , j_,a,xiioiegt, aer Vereeingae Motor- 
ViaüCxxciô, enz.

u c  vcxga.uering greep p laats in de 
ifccao^cxax v<*n net grootsen geoouw, w aai 
ùoxxuu*xux>.aicxx, vexgauerzaxen en muséum
Vcxccxxigu ZjxJii.

w y ccxi vcxxioog hadden de personali- 
texucxx p iuaw  gcxxoxxiexi, terw iji een tai- 

xxxcxxxgi/c, wuaxuxiuer veei Kinderen,
iut/Xl JO.X UC éCitXcXl UC‘ voua.

xjg x̂ . xi. jxo^xi, gcxxeraal aalmoezeniei 
vcvxx ucxx axoexu, iitxxxi net woord om den 
ixctx tjruu vcnieur te verwelkomen m  ait 
wuuiyxtA pxa.i;xxoxge geuouweii, w aarin  
vvju. ô ,cin ae Vnje Visaciieisseiiool « t'as- 
oex x 'jpc  »  en net muséum  voor zeevxs- 
aexxcxxj over ruxine en wex mgericnce iu- 
xxaxcxi ju lien  oescxiiüiten. xJe xü. il. Keyn  
Dcixaixxi.uc ook voor ae toelagen gesenoxx- 
H.CXX uoor cxexi rrovm ciaien  K aad  van  
vïcou-via,anaeren en vernoopt die m ricn- 
txxxgexx axtxju te veroeteren met de nuip 
vaxx acxxzexiaen Jt^xovxncxaien xiaad.

u e  leixenaar wenaente dat ae wreede 
oonog van Korten auur weze, opdat wei- 
tix a ue mxdden der zoete vreugde van den 
üoo v ui xg venangae vreae, deze gebou- 
vvexi zouaen Kunnen ingezegend worden  
auor ivxgr xjairnroy.

j_/eze xeae werd op een hartelijk  ap
p laus ontnaald.

xiioii jungen van de visschersschool 
bxacxxt xn Korte woorden in herinnering  
ue weidaaen die de heer Gouverneur 
xsaeia vuui deze scnool had  bewezen, en 
sp irit den wensch uit dat Z ijn  Excellen
tie sceeus Zijxi oeste kraenten zou blij
ven scnenüen voor net weizijn van de 
scnooi, w aarn a  een daverend applaus  
losorak.

Vervolgens w as het de beurt aan den 
heer ünieiens om huide te brengen aan  
den eenvouoigen gullen priester die het 
visschersonderwijs in België stichtte, 
Paster Pype.

«  ra s te r  Pype, visscher en zeeman in 
de prautijk  van het vak, beproefde alle 
metnooen, kende de visscherij van hier, 
kenae die van elders en voorzag zijn  
scnooi van  alle aanschouwingsm ateriaal. 
h ij  zorgde er voor dat het onderw ijs in 
de beste voorwaarden kon gegeven wor
den, en de laatste nieuwigheden konden 
onderwezen worden.

»  H ij bracht den eersten Dieselmotor 
onzer vloot van  Denem arken mee vooi 
zijn schoo l».

Het vakonderw ijs zal steeds de grond
slag zijn van vooruitgang in nijverheid  
en m aatschappij.

N a  het bezoek der lokalen werd een 
lunch opgedischt, a lw aar G eneraa l Over
ste Reyn al de overheden begroette en  
hulde braent aan den heer Gouverneur 
Baels, voor den steun aan  scholen en 
visscnerij geschonken.

De heer Deken Desm et nam  ook nog 
het woord om enkele daden van Paster  
Pype te herinneren, w aarn a  de h. Gou
verneur Baels het woord nam.

REDE VAN DEN HEER GOUVERNEUR 
BAELS

In  den beginne van zijn aanspraak  
zegt hij, dat deze schoone dag in de 
herinnering en de dankbaarheid  staat : 
herinnering aan  Paster Pype, den pries
ter, den vriend der visschers en den uit
stekenden leeraar. D ankbaarheid  voor 
het stienten der vrije school in 1888, een 
ja a r  na het stichten der stedelijke vis- 
scnersschool.

Het onderw ijs onder de zeelieden w as  
gebrekkig. De zeem anschap w as gesteund 
op gissm g en gewoonten. W el waren  er 
uitgescrekte uitbatingen mogelijk, zoo- 
ais de tochten naa r het Noorden, w aar  
kotters en sloepen m aanden op de ka
beljauw vangst gingen.

M aa r  de tijd  van  een ommekeer in de 
zeenijverheid zou aanbreken. Het zou 
eerst de donkey of stoomspil zijn, dan  
later de stoommachine, later nog de mo
tor.

Daarvoor w as er een jeugd  noodig met 
grondige kennissen opgeleid en ingew ijd  
in net vinden van  lengte en breedte, in 
peilingen en miswijzing, in het lezen der 
kaarten. Paster Pype had  een mooie en 
groote school gesticht welke op den 
vreemde ten gunstigste bekend stond.

D an kbaar kunnen w ij opzien naa r hem  
die nonderden visschersjongens heeft 
gevormd.

Spreiser zegt nog dat hij zijn eerste 
lessen in scheepvaart van Paster Pype 
ontving en kan afleggen welke merk
w aardige methodes hij bewerken kon.

D ank aan  de Aalmoezeniers van den 
Arbeid  en den G eneraa l Overste Reyn, 
dank aan den sterken onderwijsgeest 
der leeraren en bijzonderlijk van de 
broeders van liefde, kon deze school h a 
ren rang bewaren.

De heer Gouverneur is gelukkig, dat 
hij een ruime tusschenkomst heeft kun
nen bezorgen in den bouw der school 
vanwege de bestendige afvaard ig ing der 
provincie, en hij bedankt deze en bijzon
derlijk den heer d ’Artois, bijzonder ge
last met de technische scholen, hem  te 
hebben gesteund. De heer Baels gaat  
voort met te zeggen dat deze visschers
school, zoo heerlijk opgebouwd, met 
kunstigen gevel en ruime lokalen en 
w onderbaar museum, w aard ig  is van  
de schoolbevolking, w ant op de 700 leer
lingen langs de kust, telt deze school er 
boven de 200.

Zij is w aard ig  van de instellingen der 
zeevisscherij te Oostende), haven en 
vischhalle de schoonste en volledigste 
in Europa.

w aa r eenieder zich met zeezaken bekom
mert of leeft van de zee. Zij is w aard ig  
van het schoone zeemansvolk dezer 
stad, die de verre vischgronden bezoekt, 
ae v ijf zesden besomt van de opbrengst 
der gansche kust en thans gedurende 
den bangen oorlogstijd m ijnenvelden  
trotseert en w are soldaten zijn in de 
loopgraaf van den Oceaan.

Nationale Militie I
Door het Gem eentebestuur wordt aan  

de belanghebbenden der lichting van  
1941 bekend gem aakt, dat zij verzocht 
zijn zich ten stadhuize aan te melden  
tusschen 1 en 20 Januari 1940, om er het 
vereischte model in te vullen of om hun  
aanvraag schriftelijk (in  dit geval komt 
hun het in te vullen model per post toe) 
te laten geworden, liefst per aangetee- 
kenden brief, aan den burgem eester bin
nen hetzelfde tijdsbestek.

Bedoelde belanghebbenden zijn : 1) de 
m ilitieplichtigen van de lichting 1941 die 
een uitstel van onbepaalden duur (art. 
10 van de m iltiewet), een uitstel van  
één ja a r  of de hernieuwing van een uit
stel (art. 11 en 12 der wet) aanvragen.

W orden als m ilitieplichtigen van de 
lichting 1941 behandeld : a ) de in 1921, 
doch na  20 M aart geboren jongelingen  
(toepassing van art. 4, le  en 2e alinea  
der samengeordende wet van 15 Februa
ri 1937 ; b ) de uitgestelden en verdaag
den die aan  deze lichting verbonden zijn.

2) de jongelingen geboren in 1922 of 
in 1923, die vragen om vóór het binnen-

De heer Gouverneur Baels w ijst er nog 
op hoe hij steeds aan al de visschers-, 
scholen zijn im m er waakzam e bezorgd- j roepen van hun klas te mogen dienst ne 
iieid zal toewijden, met uitrusting aan  a l 1 mpn (art q dpr wpti 
de scholen te doen bezorgen door de p r o - : “  aer wet;.
/incie,, technische boeken, leerm ateriaa l! wegens uitstel aan  de lichting 1942 
in de wetenschappelijke voordrachten verbonden m ilitieplichtigen die verlan
die sedert vier jaren  aan de jonge vis
schers verruim ing van gedachten en van  
iennissen en meer beschaving hebben  
bezorgd.

D aarna  had een bezoek aan de localen 
2n een lunch plaats.

gen met de lichting van 1941 te dienen, 
moeten vóór 30 Juli 1940 door aangetee- 
kend verzoekschrift aan  den arrondisse
mentscommissaris gericht, hun uitstel 
verzaken.

B E L G I S C H E  R E E D E R S ,

GI) W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N  j

C a r e l s  v « * ! *  ö e E f T i i  ;

!

aan Zeevarenden
Week van  9 tot 15 December 1939 

B E LG IE  —  SCH ELDEM O ND EN
De Belgische loodsdienst der Schelde- 

inonden wordt op de volgende w ijze ve r
zekerd.

1. Vaarw ater W ielingen. —  Een loods- 
ooot is bestendig geposteerd, nabij de 
lichtbrulboei «W an d e laa r» (51°22’ N. en 
3°00’ E.) D it vaartu ig levert dag en nacht 
ioodsen:

a ) voor het binnenvaren der Schelde 
aan de schepen ter bestemming van een 
Belgische haven en aan deze die V lis- 
singen aandoen als bijlegger voor orders 
en om te bunkeren;

b ) voor de havens Oostende en Zee
brugge.

2. Vaarw ater Oostgat. —  Een loodsboot 
is gestationneerd nabij de M iddelbank  
(benaderend : 51°44’ N. en 3°26’ E.). Dit 
vaartuig levert dag en nacht loodsen aan  
de hierboven onder 1. a ) vermelde sche
pen.

Het afhalen  der loodsen van de u itva 
rende schepen wordt in elk der beide 
vaarwaters verzekerd door de hierboven  
vermelde loodsbooten. De loodsdienst is 
verplicht, w aarbij n aa r keuze van een 
Belgischen of Nederlandschen loods ge
bruik kan worden gemaakt.

Het gevaarlijk  gebied der Wielingen, 
is onveranderd gebleven en wordt be 
grensd door : in het W . de lijnen tus
schen de punten : a ) 51°22’14” N. en 
3Ü22’ E. b ) 51°25’08” N. en 3U19’30” E. ; 
C) 51°26’30” N. en 3°19’50” E.;

in het N. de paralle l van 51°26’30” N. ;
in het E. den m eridiaan van 3°31’00” 

E. en
in het Z. de kust van Zeeuwsch V laan 

deren tot punt a ).
De norm ale betonning is weer uitge- 

iegd; bovendien worden twee ongenum 
merde zwarte lichtboeien geplaatst op: 
a ) 51u24’14” N. en 3°25’00 E.; b ) 51°24’48” 
N. en 3°28’44” E., toonende ieder een rood 
onderbroken licht elke 10 sec., helder 7 
sec.

De zwarte lichtbrulboei nr 7 van de 
Sluissche Hompels is verlegd naar 51°24’ 
35” N. en 3°27’57” E., ongeveer 500 m. 
beN. de roode lichtboei n r 3 van de W ie 
lingen.

De scheepvaart door dit gebied kan  
dag en nacht onbelemmerd voortgang  
vinden, mits de volgende zeilaanwijzing  
wordt gevolgd: binnenkomende moet de 
lichtenlijn van Nieuwe Sluis 84° inéén 
gevolgd worden, totdat de peiling K ru is- 
hoofd 125° is (b ij nacht kleurverandering  
van het licht van w it in rood), vervol
gens wordt tusschen de roode lichtboei 
nr 3 van deWielingen en de zwarte licht
brulboei n r 7 van de Sluissche Hompels 
doorgestoomd (in  elk geval niet N. lij

ken en verder handelen zooals opgegeven  
in bericht n r 9/10.

SC H O TLA N D —  F IR T H  OF FO R TH
Scheepvaarthindernissen worden in 

de om geving van Bass Rock geplaatst. 
Het gebied h ierna bepaald is verboden  
voor de scheepvaart: vana f het licht van  
Bass Rock 2,5 m ijlen in richting 244": 
daarna 1 m ijl in richting 0°; daarna 2,2 
m ijlen in richting 66"; daarna 1,2 m ijl 
in richting 118°, daarna in richting 170° 
naar de kust.

Een lichtboei ligt op 1 m ijl richting  
300° van het licht van Bass Rock.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
Edinburgh Channel is weder voor cje 

scheepvaart geopend.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
W ordt als gevaarlijk  opgegeven :
a ) het cirkelvormig gebied, be N. E. 

van den lichttoren van Longstone, be
paald door een straal van 2 m ijlen van  
uit een punt 55°50’ N. en 1°20’ W .;

b ) het cirkelvormig gebied bepaald  
door een straal van 2 m ijlen van uit 
een punt 56°40’ N. en 1°50’ W.

c) het cirkelvormig gebied bepaald  
door een straal van 2 m ijlen van uit een 
punt 56ü15’ N. en 1°25’ W.;

d ) het cirkelvormig gebied bepaald  
door een straal van 2,5 m ijlen vana f een 
punt 57°24’,4 N. en 1»34’,2 W.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
Het w rak in positie 51°49’30” N. en 

1°41’00” E. werd weggeruimd. 
E N G E LA N D  —  F LA M B O R O U G H  HEAD

Op 53°56’,5 N. en 0°19’,5 E. bevindt zich 
een gevaarlijk  wrak.

E N G E LA N D  —  D U NG E N E SS
A. —  Op 50°57’30” N. en 1»05’30” E. werd  

een lichtboei geplaatst, met zwarte en 
gele vertikale strepen, en toonende een 
wit schitterlicht elke 10 sec.

B. —  Op 50°58’36” N : en 1°02’48” E., 
werd een tweede lichtboei geplaatst,met 
witte en zwarte vertikale strepen, en 
toonende een w it schitterlicht elke 5 
sec.

Vaartuigen welke in Dungeness East 
Road ten anker komen, mogen niet ten 
N. E. van een lijn  komen, getrokken in 
richting 300°, van de boei vermeld onder 
A., naar de kust.

V aartu i& .̂xi varende van Dungeness 
naar de Downs moeten ten Z. passeeren 
van de boei vermeld onder A.

Schepen bestemd voor Folkestone,m oe
ten het vaarw ater houden, dat bepaald  
svordt door de peiling 320“ van het 
groepschitterïlcht van de pier van Fo l
kestone en een breedte heeft van 0,6 m ijl 
ted wederzijde van die peiling.

E N G E IA N D  —  DO VER  ST R A IT  
Het gebied binnen de lijnen gaande door

1°15’48” E. en niet op 52°02’45’

Deze school is w aard ig  van de Stad M ay eiland (56°11’ N. en 2°33’ W .) en 
Oostende, die bij uitstek de zeestad is, Bass Rock (56° 05’ N. en 3°38’ W .) gebrui

ker komen dan 450 m. beN roode licht- volSende punten is verboden voor nach - 
boei nr 3) w aarna  in de koers 75“ d e , scheepvaart *n schm m  mnotai
zwarte lichtboei vermeld onder b ) aan  ’ " 
de Z. zijde wordt gepasseerd. Vervol
gens kan koers worden gesteld op het 
hooge licht van Vlissingen. Beoosten de 
E. grens van dit gebied is de navigatie 
yederom vrij. A fw ijken van deze zeilaan- 
.vijzing stelt schip en opvarenden aan  
gevaar bloot.

B E LG IE  —  K W IN T E B A N K .
Op 51°22’20” N. en 2o43’20” E. zal bin 

nenkort een lichtbrulboei gelegd w or
den, toonende 20 witte schitteringen per 
minuut.

B E LG IE  —  M ID D E LK E R K E  B A N K  
De M iddelkerkebank Noord boei wordt 

binnenkort opgenomen.
B E LG IE  —  F A IR Y  B A N K  

Op 51°22’ N. en 2°16’ E. wordt binnen
kort een lichtbrulboei gelegd, toonende 
30 witte schitteringen per minuut. Top- 
teeken : T.

N E D E R LA N D  —  N O O R D  H IND E R  
Op 51°42’,5 N. en 2°38’ E. nabij de N. 

punt van de Noord-H inderbank is, ter 
aanduiding van de S.E. punt van het 
nieuwe mijnenveld, het vroegere lich t
schip «N oord -H inder» gelegd, met zelfde 
lichtkarakter, mistsein en radiobanken.
500 meter be S.W. dit lichtschip is een 
witte spitse waakton gelegd.

Op 52°06’ N. en 2°41’,5 E. ligt ter a a n 
duiding van de N.E. punt van dit m ij
nenveld een rood toren-lichtbrulboei. 
toonende een w it onderbroken lieht met 
een periode van 8 sec., helder 4 sec.zicht- 
baar 6 mijlen. Be S.W. dezer lichtbrul
boei is een waakton gelegd.

SC H O TLA N D  —  F IR T H  OF FO R TH  
Schepen bestemd voor de Firth of 

Forth moeten het vaarw ater tusschen

SCHOONE EN VERDIENDE ONDER
SCHEIDING

M en zal zich herinneren dat een d rij
vende mijn, op het einde van November, 
tusschen de staketsels terecht gekomen 
was. E r werd gemeld dat twee officieren  
die m ijn onschadelijk maakten.

Onze stadsgenoot K are l De Backer 
deed ook mede aan het spelletje en wij 
zijn gelukkig kopij te kunnen geven van  
de dagorde van den com m andant van  
de zeebasis, w aarb ij die moedige daad  er
kend wordt :

«  De Generaal M ajoor Com m andant 
van de Zeebasis aan : den M ajoor De 
Carpenterie, com m andant van het M a
rinekorps ; den luitenant G raré, van  
het M arinekorps ; den m atroos De B a 
cker, van het Marinekorps.

D A G O R D E  :
Ik  stuur m ijn vurigste gelukwenschen  

ia n  den M ajoor De Carpenterie, com
m andant van het M arinekorps ; aan den 
-jUitenanc Graré, en aan den M atroos 
De Backer, voor de mooie daad  van be- 
.oepseerlijkheid en moed, die zij aan den 
dag hebben gelegd, met de gevaarlijke  
;aak  op zich te nemen persoonlijk een 
vlottende m ijn los te maken die zich ver- 
nesteld had  tusschen de pijlers van het 
staketsel tie B lankenberge en die, te
gen deze ramende, de grootste onheilen  
nad kunnen veroorzaken.

Dit schoon voorbeeld van drie leden 
1 van het M arinekorps zal ter kennis wor
den gebracht van de eenheden van de 
Zeebasis tijdens het eerste appel dat 
volgen zal op de ontvangst van het order. 

De Generaal M ajoor GLO RIE , 
Com m andant van de Zeebasis»

GEMEENTERAAD
De Gem eenteraad vergaderde in open

bare zitting op W oensdag 13 December, 
onder voorzitterschap van h. Burgem ees
ter Nuytem ans. A l de leden zijn tegen
woordig.

N a  de goedkeuring van het verslag  
der zitting van 29 November, wordt de 
gewone overdracht van kredieten, be
grooting 1939, met algemeene stemmen 
goedgekeurd, alsook een voorloopige lee
ning met de Provinciale Pensioenkas, 
van 250.000 fr., aan 4% op korten termijn.

Een w ijziging aan  de beslissing van  
Decem ber 1936, betreffende de geboorte- 
prem iën aan kroostrijke gezinnen, wordt 
goedgekeurd met 8 stemmen en 3 onthou
dingen. Mej. Dem eulenaere en M. Van- 
derm arliere onthouden zich, omdat zij 
kunnen aannem en dat, om de prem iën te 
trekken, men moet lid zijn van een bond  
van kroostrijke gezinnen, daar zij vin
den dat al de bekostigingen zouden moe- '■ 
ten kunnen genieten voor de premiën.

Een aanvulling aan het algemeen Po- 
litiereglem ent over de verplichtingen van  
de m arktkram ers, wordt met algemeene 
stemmen goedgekeurd.

B ij hoogdringendheid wordt een lee
ning van 2.116.303,73 fr. voor kasbehoef- 
ten gestemd, daar een tekort voorzien is.

De heer André R au  wordt benoemd 
tot tijdelijke bediende bij de Stasdkas.

ZONDAGDiENST DER APOTHEKERS
De dienst der apothekers zal w aarge

nomen worden : op Zondag 24 December 
door de Apotheek Vogels, Bakkersstraat ; 
op M aandag  25 December (K erstdag ), 
door de Apotheek Fevery, Kerkstraüt.

KERSTFEEST
De Vriendenkring der Oudstrijderskin- 

deren richt op M aandag, 25 December 
zijn jaarlijksch  Kerstfeest in. Te 3 uur, 
kinderfeest met balletten en kerstboom, 
en te 8 uur, bal met twee orkesten en 
tombo;a. Die twee feesten gaan  door 
in de Feestzaal Thalia.
IN HET CASINO

Zooals de vorige jaren, zal een groot 
Kerstnachtbal ingericht worden in de 
«  Hovingen van B ali », op 24 December 
e.k. Een Kerstm ism aal zal opgediend  
worden. Op 23, 24 en 25 December, thé 
en soirées dansantes.

CINEMA’S
PA LLA D IU M , eKrkstraat. —  Gebeur

tenissen. —  « De M eter van het Regi 
ment », met Raym ond Cordy, Monique 
Rolland. —  «Le Chevalier sans Arm ure», 
met M arlène Dietrich en Robert Donat.

K inderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour

nal. —  « B relan  d ’As », met Alice Faye, 
Don Amèche en de Ritz Brothers. —

j.hérèse M a rt in », met Irne Cordy, Lu
cien Gadas.

K inderen toegelaten.
Toekomende week: «Chasseur B lanc» 

en « L a  Bataille de l ’O r ».

RANTSOENEER INGSKAARTEN
Het College van Burgem eester en Sche

penen brengt ter kennis van de bevolking 
dat de ravitailleeringskaarten ten spoe
digste moeten afgehaald  worden in het 
Hotel Leopold II, Onderwijsstraat.

De kaarten worden afgeleverd tegen  
voorlegging van de identiteitskaarten  
en het trouwboekje.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Vanden Eynde Euzanne, 

van Felix en Leirs Alida, Brugge.
Overlijdens. —  Dossogne Odile, 54 j„ 

echt. van Antoine Jean, Zeedijk, 106.
Huwelijken. —  Gierts Robert, paswer- 

ker met Vonck Marcelline, beiden alhier.
Huwelijksafkondigingen. —  De Zutter 

Loedwijk, rijkswachter, Kortrijk , met 
Vandingelen Francisca, alhier ; Staelens 
Pieter, velomaker, met R abeaux Helena, 
beiden alhier.

n schepen moeten 
dit gebied vóór donker verlaten: 

a ) Northforeland lichttoren ; b ) 51°
20’45” N. en 1°28’54” E.; c) 51°17’42” N?en  
1°27'18” E.; d ) 51°16’00” N. en 1°23’21” E.

E N G E LA N D  —  DO VER  ST R A IT  
Erratum . —  Het tweede lichtsçh ip , 

vermeld in het bericht aan zeevarenden 1 GESTOOMDEN EN GEROCKTEN V5SCH 
nr 13/16 bevindt zich op 51°02’45” N. en j Heiststraat, 305 Zeebrugge

Z E E B R U G S C H E  R O O K E R U

Pierre  Hnysseim e
Specialiteit in

N ieu w poort
UITSLAG AANBESTEDING VOOR HET 
BOUWEN VAN EEN KERKTOREN

D ’Hooghe, De Panne, fr. 787.246,45 ; L. 
Priem, Brugge, 791.355,06 ; A. Boncquet, 
Nieuwpoort, 835.099,73 ; De Pessemier 
Gebr., Nederbrakel, 871.629.15 ; Lannoo  
Gebr., M arke, 872.624,56 ; Debusschere en 
Zn, Tielt, 974.847,38 ; Vandekerckhove, 
Ingelm unster, 1.069.140,64.

HOOG BEZOEK

M aandag  bracht Z. M. de K oning een 
onverwaent bezoek aan het K am p van  
Lom bartzijde. H ij w as vergezeld van  
zijn vleugel-adjudant Generaal Van  
Overstraeten.

OiEFSTAL

Ostyn Edm., van Veurne, had W oens
dag laatst in de stedelijke vischm ijn een 
kleine hoeveelheid sprot gekocht ter 
waarde van 55 frank. Hij had  de sprot 
in een zak op zijn rijw iel gebonden en 
Dij de m ijn  laten staan. W anneer hij la 
ter terugkwam , stelde bij vast dat de 
zak met sorot verdwenen was. K lacht 
w erd bij den heer Politiecommissaris in- 
gediend.

PRIJSKAMP IN ’T KAARTEN

Heden, groote prijskam p met de jass- 
kaart in het café «  ’t Schipje », bij M au 
rice Lam brecht, bijgenaam d Maurice  
Loone, Kaai.

200 fr. prijzen gew aarborgd verdeeld 
als volgt : 70, 50, 30, 20, 20 en 10 fr. In 
schrijving te 6 uur, gesloten te 7.30 uur. 
In leg : 2 fr.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten. —  Vandenabeele Florent, 
van R ichard  en Vandecasteele Alberti- 
ne ; Beschuyt René, van Julien en De- 
w ulf M aria.

Overlijdens. —  Vancraeynest Achiel, 
42 j., overl. te Oostende ; Haeghebaert 
Charlotte, 85 j., wed. van C. M aertens ; 
Vanhoucke Yvonne, 40 j„  echt. van Theu- 
nynck A lbert ; Bouquillion Georm ine, 49 
j., wed. van  M. Michant.

Huwelijksafkondigingen. —  Pauwels  
Frans, luitenant, wonende te Luik en 
Gaelens Aline, z.b., te Nieuwpoort ; Ser- 
pieters Achiel, werkm an te G istel en 
M uylle C lara, werkster te Vladsloo, voor
heen te Nieuwpoort.

VOOR DE GEMOBILISEERDEN EN HUN 
FAMILIEN

In  de Feestzaal Zannekin, op D insdag  
26 Decem ber (2de K erstdag ), te 18 uur, 
komt Wielockx, de gekende magnetiseur 
en hypnotiseur met een gansch nieuw  
program m a. —  Overal lokte hij bomvol
le zalen. —  Het wordt een avond van  
kunst, pret en sensatie.

Deuren open te 17.30 uur. Gord ijn  te 
18 uur.

Dit feest wordt ingericht door de 
Vlaam sche vereenigingen, ten voordeele 
van het Stedelijk Hulpcomité voor de 
gemobiliseerden en hun familiën.

Prijzen  der plaatsen : 5 en 4 fr. Ge
num m erde kaarten te verkrijgen bij Jer. 
Michiels, O. L. Vrouwstraat, 3 en in het 
Vlaam sch Huis, Kokstraat, 55.

—  Het feest ingericht door de duiven- 
m aatschappij «  De Yzerbode », lokaal bij 
Mevr. Mestdagh, bracht het ronde som
metje op van 509,50 fr., w at heel zeker 
een prachtig resultaat is.

Het Hulpcomité ontving ook nog de 
som van 303,55 fr. vanwege de cinema 
Zannekin voor de film avonden door de
ze cinema ingericht. Ook om dit resul
taat mogen de inrichters fier zijn.

Op 4 Januari 1940 heeft «  Pro Arte » 
een tooneelfeest in de zaal Zannekin. 
Begin te 19 uur.

GENERAAL VAN TROYEN, ONDER- 
STAFOVERSTE VAN HET LEGER, 
OVERHANDIGT AAN DE STAD NIEUW
POORT EEN GEDENKPENNING

U it erkentelijkheid voor de goede ont
vangst, die de troepen gedurende de 
verscheidene schietperioden hier hebben  
genoten, had op het stadhuis te N ieuw 
poort een niet alledaagsche plechtigheid  
plaats, in aanwezigheid van het N ieuw- 
poortsch Stadsbestuur. In  bijzijn  van  
talrijke afgevaardigden  van de Oud
strijder s- en Invalifcdenbonden, het 
Rood-Kruis, brandw eer en menige stede
lijke vereenigingen, werd door generaal 
V an  Troyen aan  de Stad N ieuwpoort een 
gedenkpenning overhandigd, namens 
den minister van Landsverdediging.

Deze gebeurtenis had dan ook een 
gansch bijzondere beteekenis, daar het 
nam elijk  de eerste m aal was sedert 1830, 
dat een dergelijke eer aan de stad  
Nieuwpoort te beurt viel.

T ijdens de p lechtigheid w erd door 
generaal Van Troyen een toespraak ge
houden.

Daarop dankte h. Burgem eester Van  
Dam m e in hartelijke woorden voor de 
eer, de Stad aangedaan.

CINEMA’S

ZA N N E K IN . —  «Zes uur aan w al», met 
Leslie Banks, F lora Robson. —  « De K o 
ning is van sortie », met Grace Moore, 
Franchot Tone.

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN 

VERGUNNINGEN VOOR DE 

KOOPVAARDIJ EN DE ZEEVISSCHERIJ

De volgende brevetten zijn in den loop 
der m aand Novem ber 1939 toegekend :

Brevet van  kapitein ter lange om
vaart : Peeters, F.-M .-K.

Brevet van luitenant ter lange om
vaart : Gillet, J.-C.-J.

Brevet van mecanicien van 2e klasse : 
De Groot P. ; Barbé, B.-D.-H.

Heist
DE R AN TSOScNEER INGSKAARTEN

De uitdeeling der rantsoeneeringskaar- 
ten is alhier ook aangevangen. Zij ge
schiedt na bekendm aking per straat. Ie
dereen is gehouden zich te voorzien van 
zijn trouwboekje en eenzelvigheidskaart. 
Er dient insgelijks in acht genomen, dat 
alle veranderingen van adres terstond 
moeten bekend gem aakt worden op het 
oureel der bevolking, ten stadhuize.

Een woordje van oprechten lof voor de 
nh. Ruysters, Theophiel Boels en Jules 
Claeys, die zich zoo bereidwillig gratis 
ten dienste stelden voor het opmaken 
van al die kaarten. Liever zouden we ech
ter gezien hebben, dat ze nimmer in 
werking moesten treden.

SLUITINGSUUR
Het past hier wel eens te herinneren, 

dat het sluitingsuur geldt voor de drank
gelegenheden, in de week om 12 uur en 
des Zondags om 1 uur. Het spelen van 
muziek is slechts toegelaten tot 11 uur 
's avonsd. H iervan wordt er nogal veel 
over het hoofd gezien. In  deze benarde 
tijden past zulks niet. W ij hopen dan 
ook, dat de politie er de hand  zal aan 
houden om deze bepalingen te doen eer
biedigen.

VOOR DE GEZINNEN DER GEMOBILI
SEERDEN

Op initiatief van het plaatselijk  comi- 
teit voor hulp aan de gezinnen der ge
mobiliseerden, had  deze week een lief
dadigheidsfeest plaats, w aarvoor de h. 
M us de hoogste w aardeering verdient, 
met zijn nieuwe studio Cinem a Casino 
gratis ter beschikking te stellen.

De prachtige film  « De onvoltooide 
Symphonie van Schubert »  werd te dezer 
gelegenheid afgerold. De opkomst mag 
als zeer geslaagd genoemd worden en 
de totale opbrengst kwam  ten goede aan  
het werk voor de meest beproefde fam i
lies onzer gemobiliseerden.

WINTERVOORZORGEN
Het zal wel nuttig zijn er aan te her

inneren, dat bij vorst de beste voorzor
gen dienen genomen voor de waterm e
ters. Het past niet dat de Stad, door de 
schuld van nalatigen, voor al de ver- 
nieuwingskosten zou in te staan hebben. 
Ditm aal zullen de nalatigen zelf de kos
ten te betalen hebben. Oppassen is dus 
hier geboden.

VERDEDIGING TEGEN LUCHTAAN
VALLEN

M et het oog op het uitvoeren van ver
dedigingswerken tegen luchtaanvallen, 
welke de gemeenten verplichtend ge
m aakt werden van regeeringswege, 
mochten we vernemen dat de heer Sche
pen D ’hauw, aan de hand van plans en 
noodige bescheiden, stappen gedaan  
heeft bij het ministerie te Brussel, w aar
door gehoopt wordt de toelagen te zien 
toegekend worden.

Buiten deze toelagen, valt er nog een 
aanzienlijk deel ten laste der Gemeente. 
Gezien het hier gaat om de veiligheid 
van menschenlevens, m ag er dus niet 
meer getalm d worden.

HAND BOOGSCHIETEN
D aar de zaal opnieuw vrij gekomen is, 

richt de m aatschappij «D e  Gouden  
Leeuw », Oude M arkt, 13, op D insdag 26 
dezer, om 18 uur een openbare beschrij
ving in van 200 fr. vooruit. Inleg, 9 fr.

«W ILLEN  IS KUNNEN »
De m uziekm aatschappij «  W illen is 

K unnen » m aakt h aa r trouwe leden be
kend, dat de m aandelijksche herhalingen  
steeds doorgaan iederen eersten Woens
dag der m aand, om 8 uur.

Nieuwe leerlingen worden op dien dag 
ook toegelaten.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- fÿ  

EN NETTENFABRIEKEN

flnnmiiftiobfl P
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« HET VISSCHERIJBLAD » 3

De Positie van de 
H aringm arkt in Holland

Met het binnenkomen van de laatste  
schepen, is nu de totaaivangst van dit 
seizoen bekend en blijkt dat deze ruim  
300.000 kantjes heeft bedragen.

Toen begin October onder zeer onzeke
re omstandigheden het bedrijf weer tee- 
kenen van leven begon te geven,kon men 
niet vermoeden dat er in zoo korten tijd  
nog ongeveer 180.000 kantjes haring zou
den worden gevangen, behalve nog de 
groote bedragen aan  versehe haring die 

, aan land zijn gebracht.
Men meende m isschien gerecht, dat 

voor een loonende uitoefening van de 
haringvisscherij onder de bestaande mo
gelijke omstandigheden, zekere w aarbor
gen noodig waren  om de prijzen te kun
nen handhaven, die achteraf te hoog 
bleken te zijn. B ij een kleine vangst had  
men deze prijzen m isschien kunnen  
handhaven, doch voor zulke groote vang
sten bleek er niet voldoende afzetgebied  
te zijn.

De vastgestelde m inim um -prijzen be- 
teekenden een prijsverhooging tegen
over vorige jaren  van ongeveer 100%. 
Vele landen, die in vorige jaren  groote 
hoeveelheden haring hadden afgenomen, 
bleken niet bereid een zoo drastische  
prijsverhooging te volgen om de eenvou
dige reden, dat de levensmiddelen in 
die landen niet of weinig in prijs waren  
gestegen.

Het gevolg is, dat er nog een vrij 
groote voorraad haring aanwezig is en 
dat de organisatie, die de prijzen voor 
Amerika regelt, in de afgeloopen week  
genoodzaakt is geweest de prijzen voor 
Amerika te verlagen.

Men had  voor de nu gevangen hoeveel
heid haring ongetw ijfe ld  geen zorgen  
behoeven te hebben, indien men de p rij
zen niet zoo sterk had  verhoogd. Thans  
moet men zich echter in ernst afvragen : 
hoe moet deze voorraad geruim d wor
den ? Met algemeenheden, dat we lang  
met dezen voorraad moeten doen en dat 
andere landen weinig hailing hebben, 
komt men er natuurlijk  niet en men 
moet de oogen niet sluiten voor de nuch
tere cijfers van de statistiek. Ook in 
den vorigen w inter heeft men zoo gauw  
geroepen, dat de haring geruim d was, 
doch in dezen herfst bleken er toc i  nog 
wel ongeveer 20.000 tonnen oude haring  
te zitten, die men alleen door den toe- 
valligen toestand dat inmiddels de oor
log uitbrak, tegen bevredigende prijzen  
kon ruimen. W anneer men echter met 
voorraden van deze dure haring b lijft  
zitten, wordt de toestand ernstiger.

De statistiek toont ons, dat eind Oc
tober was geëxporteerd 27.268 tonnen, 
dus circa 191.000 vaten haring. D aarvan  
was echter reeds tot eind Juni geëxpor
teerd circa 138.000 vaten. Export van  
nieuwe haring kon toen nog niet heb
ben plaats gehad, zoodat uit deze cij
fers blijkt, dat na 30 Juni slechts 53.000 
vaten waren geëxporteerd of rond 70.000 
kantjes.

Van dezen uitvoer w as echter nog een 
groot gedeelte van de oude vangst, het
welk men op ongeveer 20.000 vaten kan  
stellen. Volgens deze berekening waren  
er tot eind October dus slechts 33.000 
vaten van de nieuwe vangst geëxpor
teerd. D aa r komt dus nog bij de uitvoer 
in November, die ook niet belangrijk  
was en het binnenlandsch verbruik. Per 
einde Novem ber moeten de voorraden  
dus nog zeer aanzienlijk zijn geweest. In  
December is daar a f gegaan  de uitvoer 
naar Duitschland, die ongeveer bekend  
is, zoodat de voorraden zeker nog ver 
over de 100.000 kantjes moeten bedra
gen.

Mocht een dergelijke voorraad ln  an
dere jaren  met prijzen van ongeveer f 10 
per kantje geen zorgen baren, de toe
stand is nu wel eenigszins anders. W ij 
kunnen natuurlijk  op den uitvoer naar  
Duitschland rekenen, doch zelfs ai zou 
dit land bereid zijn tegen de^.ï hooge 
prijzen het dubbele kwantum  te nemen  
van het norm ale contingent, dan blijft 
toch nog ruim  de helft van den voorraad  
over.

Hoe zijn nu de vooruitzichten voor den 
uitvoer n aa r andere landen ? Verschillen
de landen vallen door de hooge prijzen  
geheel uit, zooals Noorwegen, Roemenië, 
Palestina en Argentinië, w aarheen  b.v. 
in October 1938 alleen reeds 17.000 va
ten werden geëxporteerd en dit jaa r  
niets. Eenige andere landen, zooals Po
len, Tsjechoslowakije en F inland zijn  
ook geheel uitgevallen, terw ijl deze lan 
den in October 1938 ongeveer 22.000 va
ten afnamen. En zoo is het practisch  
overal. F rankrijk  en Zu id -A frika hebben  
in October geheel niets en Am erika en 
Canada ongeveer 8.000 vaten m inder a f
genomen dan in October 1938. De export 
naar Amerika bestond vrijwel geheel uit 
oude haring en belangstelling voor 
nieuwe haring bestond tegen de gelden
de hooge prijzen b ijn a  niet.

Resumeerende moet men dus wel den 
werkelijken toestand onder het oog zien, 
dat zelfs na de afnam e van een flinke  
hoeveelheid door Duitschland, nog een

zeer groote hoeveelheid haring onver
kocht blijft, w aarvoor men tegen de 
thans geldende prijzen m oeilijk afzet zal 
vinden.

Spoedig begint nu ook de visscherij in 
Noorwegen en voor zoover thans bekend, 
zullen de prijzen daar niet zoo sterk ver
hoogd worden, zoodat de hier voor de 
rookerijen zeer gewilde Sloeharing wel 
belangrijk  goedkooper zal zijn dan  de 
Hollandsche haring.

Het is beter tijd ig  m aatregelen te ne
men en de haringvoorraden te verkoo
pen tegen prijzen, die men in het buiten
land  kan maken, dan dat men door een 
te lang  vasthouden vele afzetgebieden  
weer van zich vervreemdt en ten slotte 
met een voorraad dure haring b lijft zit
ten.

Een opmerkelijk verschijnsel is wel, 
adt sommige houders reeduin dezen ge- 
dachtengang werken en in het buiten
land de haring goedkooper aanbieden, 
dan men volgens de opvangprijzen zou 
kunnen doen. D at deze lagere noteerin- 
gen in het buitenland indirect toch een 
druk op de m arktprijzen hier uitoefe
nen, is duidelijk.

F. R. O M M E R IN G .

Scheveningen, 18 Dec. 1939.

Dienst der paketbooten 

tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 25 TOT 31 DECEMBER 1939

V an  Oostende naar Folkestone (W in - 
teruur) :

W oensdag 27, te 10 uur, door «P r in ce  

Charles ».
V rijd ag  29, te 10 uur, door «P r in ce  

Leopold ».
V an  Folkestone n aa r Oostende (En - 

gelsch W interuur) :
Donderadg 28, te 11 uur, door «  Prince 

Charles ■».
Zaterdag 30, te 11 uur, met « Prince 

Leopold ».
Geen dienst op Zondag, 31 December 

1939.
Deze uurregeling werd vastgesteld vol

gens den hoogwaterstand, ten einde aan  
de passagiers het m axim a van veilig
heid te verzekeren.

De Directie der lijn  behoudt zich het 
recht voor, de afvaarten  te verdagen, en 
zelfs de overvaarten a f te schaffen, in 
geval van storm of mist, of wegens om
standigheden voortspruitende uit dte 
vijandelijkheden.

Aanbestedingen

Rechtskundige Kroniek
V R A A G . —  1) Sedert 8 m aanden heb 

ik m ij een huis laten bouwen, volledig 
betaald, mits de borgsom  die nog moet 
betaald  worden. M ijn  huis staat alleen, 
de zijgevels zijn van één steen en half. 
Het w ater slaat door de muur. M ag  dat 
zijn ?

2) Ik  heb gebouwd met bouwprem ie ; 
alle stuken zijn sedert 8 m aanden opge
stuurd. W ordt die premie in de huidige 
om standigheden nog uitbetaald ?

A N T W O O R D . —  Indien gij meent te 
mogen aanspraak  m aken op de verant
woordelijkheid van den bouwer of van  
den bouwmeester, door niet naleving van  
de gesloten overeenkomst, of indien gij 
meent bedrogen te zijn geweest in het 
opbouwen van uw huis of in de hoedanig
heid der materialen, zult gij een deskun
dige moeten ontbieden om den gebrekki- 
gen toestand vast te stellen en die te 
bestätigen door verslag. D it is het eerste 
feit van het geding dat gij den bouwer 
van het huis zult inspannen. De burger
lijke verantwoordelijkheid van den bouw
meester kan ook aangetast worden, deze 
loopt gedurende 10 jaar.

Het artikel 1792 van het burgerlijk  wet
boek, dat uw  kwestie in meerdere streng
heid behandelt, zegt w at volgt :

Indien het gebouw tegen bepaalden  
prijs aangenom en en gemaakt, geheel of 
gedeeltelijk door gebrek in de bouwing, 
of zelfs door een gebrek van den grond 
vergaat, zijn bouwmeester en aannem er 
verantwoordelijk gedurende 10 jaar.

De woorden van dit artikel moeten 
zoodanig bijeengebracht worden, dat de 
verantwoordelijkheid b.istaat voor de 
schadelijke daden en de gebreken van  
het gebouw.

W ij roepen echter uw aandacht op het 
feit, dat de onstuimige regens van deze 
laatste dagen zelfs kloeke en statige 
gebouwen beschadigd hebben.

De bouwprem ie wordt steeds voort toe
gekend. De politieke beweging brengt 
m ogelijks uw vraag  op een vertraging.

V R A A G . —  Vóór drie ja ren  heb ik een 
huis gekocht met 2 hypotheken. Vóór 
ongeveer 15 m aanden heb ik een gedeelte 
van de tweede hypotheek uitgekeerd, 
w aarvan  de notaris welke de akt heeft 
opgem aakt, deze som heeft afgeschreven  
op de akte zelf. Deze afschrijving of kwi-

WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de Ingewanden uitstorten. W anneer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan*  verstopping. Uw organisme w ordt 
verg iftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhu ip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het. 
v r ij toevloeien van de gal verzekeren, 
w a t U er weer bovenop zal helpen. Heo 
Zijn zachte p lantenu ittreksels , die wer
ke lijk  op verrassende wijze het toe7  
ploeien van de gal bevorderen. Eischv

£e K le ine Carters P illen  voor de LevejJ 
j  a lle  apotheken : fr. 12.50. a

tantie is zoo opgesteld : «  Ontvangen voor
M ......  (n aam  van  den geldschieter), de
som van  fr ........ n aa r voorbehoud van
goedkeuring.

... den ... 1938.
(Handteeken van den Notaris)

Zeven m aanden later heb ik het ove
rige van het kapitaal terug aan denzelf
den notaris gegeven, welke mij een kw i
tantie ga f op volgende m anier opgestelü:
« Ontvangen van den H ......  voor M ......
(n aam  van  den geldschieter), de som
van fr .......  in kapitaal, laatste betaling
van het kapitaal van f r ......

... den ... 1938.
(Handteeken van den N otaris)

Vruchteloos heb ik aan bedoelden no
taris de afschrijv ing gevraagd  op de hy
potheken, doch nooit is gevolg gegeven  
geweest, bij zoover dat bedoelde notaris 
nu failliet is.

W at staat er m ij te doen ?
Is er geen wet, of bijvoegsel aan be

doelde wet, welke de spaarders be
schermt ?

A N T W O O R D . —  Vooreerst moet gij 
inlichtingen nem en bij de geldschieters 
zelf, ten einde u te vergewissen nopens 
de behanedling der gelden door den no
taris aan uwe geldschieters.

Heeft de notaris de penningen behou
den, dan zult gij genoodzaakt zijn uwe 
kwijtingen voor te leggen bij de curators 
der faillietboedel. W ij voorzien, in dit 
laatste geval, dat gij enkel zult inge
schreven worden onder de gewone 
schuldeischers en het procent zult kun
nen naderen dat de boedel zal uitbeta
len aan de schuldeischers.

Tegenover uwe hypotheek-schuldei- 
schers zult gij niet ontlast zijn. W ij le
zen in artikel 1239 van het burgerlijk  
wetboek w at volgt ; «  De betaling, om  
geldig te zijn, moet geschieden aan den 
geldschieter of aan deze door hem ge
m achtigd om te ontvangen, ofwel door 
het gerecht, aangewezen om te ontvan
gen ».

Volgens uw  titel van schuld, zijn  
hoogst w aarsch ijn lijk  de voorwaarden  
van betaling vastgesteld. Deze zijn ge
woonlijk bepaald  als volgt : A lle beta
lingen zullen moeten geschieden in han 
den en tegen kwitantie van den schuld- 
eischer. Zie wel na.

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEM

BELIARD.CRIGfimC
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Huidige
Strandverdediging

Examen
voor Motoristen

Het eerstkomende exam en voor de m o
toristen (500 en 101 P .K .) zal plaats  
grijpen  op W oensdag 3 Januari 1940 om 
8 uur in de lokalen der Zeevaartschool, 
Zuidstraat, 18, Oostende.

Alle aanvragen tot deelname moeten 
aan den Directeur dezer school toegezon
den worden, vóór Donderdag 21 Decem 
ber 1939. N a  dezen datum  worden geen 
inschrijvingen meer aanvaard.

AANKONDIGINGEN

27 DEC. —  Te 11 u., in de M agdalena- 
zaal, St. Jansstraat, Brussel, leggen van  
een junctiekabel Veurne-Koksijde-Nieuw- 
poort, een rivierkabel te Adinkerke en 
telefoonkabels in de netten De Panne, 
Koksijde en Nieuwpoort. Bijz. lastkohier 
n. 3/1159. P rijs  9 fr.

29 DEC. —  Te 11 u., op de Technische  
Directie van Posterijen, 15, Brederode- 
straat, Brussel, veranderen van  het 
postgebouw Oostende 2 (K a a i ),  station. 
Borgt. 10.000 fr. Bijz. lastkoh. n. 2/182, 
prijs 36 fr., p lan  9 fr.

29 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysselberghe, e. a. w. ingr. van Bruggen  
en W egen, 12, Vrijdagm arkt, te Brugge, 
inrichten van kam ertjes en aanbrengen  
van watertoevoer in de verbouwde slaap 
zalen der Rijksnorm aalschool voor on
derwijzers, te B lankenberge. Bestek z.n. 
(N ed .), p lan  8 fr.

29 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysselberghe, hoofdingr.-bestr. van B rug
gen en W egen, 12, V rijdagm arkt te B rug
ge, heraanbesteding van  de uitbreidings
werken aan de R ijkswachtkazerne te 
Knokke.

5 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Van  
Rysselberghe, e. a. ingr. van Bruggen  en  
Wegen, te Brugge, Vrijdagm arkt, 12. on
derhoud, in 1940, aan Staatsgebouwen  
en hun aanhoorigheden te Brugge, B lan 
kenberge en Oostende. Bestek n. 144/ 
1939 (N ed .), p rijs  2 fr.
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De Zeewetenschappelijke  
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12 DEC. —  Te 11 u., op het Hoofdbest. 
van het Zeewezen, 90, W etstraat, B rus
sel, leveren, te Oostende, van drie houten  
motorbooten voor loodsboot.

R. PANESI, Oostende, fr. 53.850 voor de 
3 booten, w aarvan  10.500 fr. per m otor ; 
J. V an  Heyghen, Boom, 58.250 en 11.500; 
P. Vinck, Boom, 61.500 en 11.750 ; J. De 
W achter-Huys en Zn, Niel, 73.200 en 
12.000 ; Scheepswerven Beliard, Crighton  
en Cie, Oostende, 78.510 en 6.360 of 
79.785 en 7.300 of 100.275 en 13 d. 500 of 
107.775 en 16.000.

12 DEC. —  Te 11 u., ten Stadhuize te 
Oostende, leggen der centrale verw ar
m ing in het nieuwe politiebureau, W a 
penplaats.

D E V R IE ND T , Oostende, 41.401,11 fr. of 
41:536,41 of 41.789,41 of 41.946,71; Kyndt 
Thomas, Oostende, 52.765,70 ; M aerschalk  
J„ id., 57.876,45 fr.

11 DEC. —  Te 11 u., leveren van twee 
koelkasten in het K am p van Lom bart- 
zijde.

S. A. D ’E LE C T R IC IT E  ET DE M EC A 
N IQ UE , St. G illis-Brussel, 28.300 of 27.900, 
17.900 of 17.600, 17.450, 17.150 ; N. V. De 
Haes, id., 37.650.

15 DEC. —  Te 11 u„ ten stadhuize te 
Blankenberge, riool- en waterleidings
werken in twee straten tusschen de K o
ning A lbertlaan  en de Stationstraat.

B O I A., Lissewege, fr. 52.634,35 ; Ver
meulen Karei, Blankenberge, 62.191,37 ; 
Carette A., id., 62.325,64 ; De Groote en 
Cattrysse, Oostende, 63.295,26 ; Lanoye 
A., Oostende, a ) 65.231,75 ; b ) 61.391,90 ; 
Lauwereyns Gebr., Blankenberg^;, 76 
duizend 633,64 fr.

De sprot behoort, zooals de haring, 
tot de fam ilie van de groep der Clupei- 
dae. Zij is met de ansjovis de kleinste 
harer familie.

I. —  Verblijfplaats.

Zij bewoont de Europeesche kusten  
van het Noordelijk halfrond  : de M iddel- 
landsche Zee, de kusten van Portugal en 
van Ierland, het K anaal, de Noordzee en 
de Oostzee, w aa r ze het dichtst voor
komt.

II. —  Trekken.

De sprot schijnt wel de soort der Clu- 
peidae die zich het m inst verplaatst.

De jongste vormen verblijven in het 
brakw ater : fjorden en m ondingen der 
rivieren. Op eenige m aanden ouderdom  
verlaten ze deze w ateren en vertoeven  
dan in zee, m aar zelden op verren af
stand van de kust.

III. —  Voortplanting.

Deze veroorzaakt evenmin verre ver
huizingen. Het is op tw ee-jarigen ouder
dom dat het dier voor de eerste m aal

zijn  in het begin van het sprotseizoen 
reeds tot een zekeren graad  van ontwik
keling gekomen. Op het laatste van het 
seizoen zijn de meeste ontlast van kuit 
of hom en de sprot is dan ook zeer ver
m agerd.

De tweejarige individuen bekomen hier 
het grootste procent : 80 t.h., de drie jari
ge 15 t.h., de vierjarige 4 t.h. en de v ijf
jarige  1 t.h.

Deze visscherij strekt van W estkappel- 
le tot Duinkerke en zelden op meer dan  
5 zeemijlen van de kust.

De sprotvisscherij is een van de moei- 
lijkste, en wel door het feit dat de sprot- 
scholen zich gedurig verplaatsen.

Deze gedurige verplaatsingen zijn een 
gevolg van den afloop der wateren op 
onze kust die zeer w isselvallig is. Hoe 
zou het anders kunnen; de getijstroomen  
worden ten uiterste beïnvloed door de 
winden die op hun beurt, gedurende het 
winterseizoen zeer veranderlijk zijn. 
Daardoor komt het dat onze visschers 
dikwijls het spoor van de sprot verliezen 
en met ledige booten n aa r binnen ko
men. De zeemeeuwen zijn dan nuttige 
gidsen bij het opzoeken van de sprot.

VII. —  Vischtuigen.

Het stroopnet is het meest gebruikt ; 
. . . . . . .  , . , m aar het treilnet kan het stroopnet

geslachtsrijp is en deelneemt aan de voordeelig vervangen bij kranktij, w ant 
voortplanting. Op dezen ouderdom is de ^an  js <-|e getijstroom  te zwak om het 
sprot gem iddeld 10 tot 12 cm. lang. '

Het w ijfje  brengt gem iddeld 5.000 eie
ren voort die 0.92 tot 1.08 mm. dik zijn
en in volle zee drijven ze aan de opper
vlakte.

IV. — Ontwikkeling.

H()e w arm er het water, hoe sneller 
het ei ontkiemt. B ij 8 tot 10 centigraden  
zijn er gemiddeld 3 tot 4 dagen noodig.

B ij het ontkiemen is de sprotlarve 3 
tot 3,5 mm. lang. Het is insgelijks op de 
schubben dat men het gemakkelijkst 
den ouderdom kan lezen.

De sprotjes die 45 mm. groot en zeven 
m aanden oud zijn, hebben hun laatste  
gedaanteveranderingen ondergaan. De 
oudjes die men ontmoette, waren  zes 
ja a r  oud en 17 cm. lang.

V. — Woekerdiertjes.

Alw ie gedurende het sprotseizoen de 
landing van de sprot bijwoonde, moet 
bemerkt hebben dat er in de oogen o f in  
de romp van sommige sprotten een rond
vorm ig lichaam pje, voorzien van twee 
groene lange staarten, vastgehecht is. 
W elnu, dat is niets anders dan een woe- 
kerdiertje, een zekere Copepode.

In  de darm en ontmoet m en kleine ne- 
m atoden die tot de fam ilie van de paar- 
dewormen behooren.

VI. — De Belgische Sprotvisscherij.

Zij heeft voor doel individuën die de 
paaiperiode hebben aangevangen. Zij 
eten niet meer en de geslachtsproducten

stroopnet open en recht te houden. 

VIII. — Economische waarde.

In  de Europeesche watjeren worden  
jaarlijks gemiddeld 50 millioen kg. sprot 
gevangen, ’t zij 5 m illiard individuën  
In  het ja a r  1936 bracht de Europeesche 
sprotvangst 53,5 millioen frank op. In  
België werden ditzelfde ja a r  1.420.000 
kg. geland die voor 1.139.600 fr. verkocht 
werden.

Voor w at de sprotvangst betreft, be
kleedde België in het ja a r  1929, den vier
den rang en heden zijn we gedaald  tot 
op den achtsten.

De sprot wordt versch verbruikt, ge
rookt en ook in olie gelegd.

^AuPara«|"
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

G. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplom eerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE 
V raag  rendez-vous n r Tel. 73740 

Antiseptische behandeling  
—  Moderne Methode —

(Vervolg)

Te Duinbergen, w aar pas een bad 
p laats gesticht w as volgens de plannen  
van ingenieur Stubben, zou men dezelfde 
fout begaan door een dijk te bouwen die 
zoo ver vooruitkwam, dat er eveneens 
geen droog zand meer overbleef. Reeds 
het volgend ja a r  zou men verplicht zijn, 
ter verdediging van den dijk, drie hoof 
den te bouwen, hetgeen 130 duizend fr. 
zou kosten. Duinbergen is van Heist ge
scheiden door een inham, w aar vroeger 
de visscherssloepen gingen stranden en 
w aarvan  de vorm ing het natuurlijk  ge
volg w as van  den bouw van een reeks 
strandhoofden ten westen er van, w aa r
door de kuststroomingen w elisw aar ver
w ijderd  werden, doch om met meer 
kracht, verder oostwaarts, n aa r de kust 
terug te keeren en het strand aan te va l
len. Ook ten oosten van den nieuwen 
zeedijk zou het zand w eggehaald  wor
den, m aar tot in 1914 zou noch dit 

; strand, noch het duin tot aan Knokke 
eenige bescherm ing ontvangen.

De bevloering van den wandelweg op 
den zeedijk van Heist werd in 1902 voor 
162 duizend fr. vernieuwd en nog in het
zelfde ja a r  werd begonnen met den bouw  
van een glazen luifel dienende voor 
schuilhoek op den uitsprong van den dijk  
te W enduine bij het pas in 1900 aange
legde park.

In  April 1903 werd de aanleg begonnen  
van een baan  om Blankenberge met 
W enduine en Den H aan  te verbinden  
achter de duinen, met behoud van de 
schoonste er van, door enkele krommin
gen in den weg, w aardoor hun schoon
heid nog meer zou uitkomen. Toch heeft 
dit werk veel aan de schilderachtigheid  
van het duinlandschap geschaad, welke 
schade echter weer vergoed werd dooi 
den voorspoed dezer badplaatsen, dank  
zij een beter verkeersmiddel.

Ten einde de hooge duinen, waarop  
ten westen van W enduine een park  aan 
gelegd was, tegen de zee te beschermen, 
hetgeen zeer noodig was, daar ze vooruit
geschoven lagen  op de aigemeene kust
lijn, werd in 1903 de som van 46 duizend 
fr. uitgegeven voor de versterking van  
den duin voet en het volgend ja a r  zou 
nog 24 duizend fr. hiervoor moeten b e 
taald  worden. O nderw ijl liet men te 
Oostende de duinen weghalen die tus
schen het koninklijk chalet en den hip
podroom lagen. In  den herfst van 1903 
begonnen de stoomtrams het duinzand  
langs de K oninginnelaan n aa r de nieu
we baan  te voeren, die moest aangelegd  
worden door lage poldergronden om het 
M aria-H endrikapark, volgens den wensch  
van Leopold II, met Albertus te verbin
den.

De bouw van een zeedijk met wandel
weg ten westen van den uitsprong van  
d en  A lbertusdijk  w as in 1903 voltooid en 
kostte 476 duizend fr. De twee zeehoof
den ten westen van het Palace Hotel 
(N rs  9 en 10) werden in hetzelfde jaa r  
van honderd m. verlengd en gedeel
telijk herbouwd, w at 184 duizend fr. kost
te, m aar het strand werd er niet door 
verbeterd. Deze m islukking w as w aar
schijnlijk te w ijten aan  den te grooten 
afstand tusschen beide hoofden (525 m .), 
doch zooals hoofdingenieur Verschoore 
doet opmerken in zijn reeds aangehaald  
verslag, is het feit dat vóór den herbouw  
van den zeedijk, het strand steeds stand  
hield, niettegenstaande de toenmalige  
zeer gebrekkige weermiddelen, wel een 
bewijs dat een evenwichtige toestand be
reikt was, die door den bouw van den 
dijk met een uitsprong van  45 m. zou 
worden verbroken. Vóór 1896 w as het 
strand daar zoo opgehoogd, dat men het 
als een duin kon beschouwen, w aar zand  
genoeg lag  om alle verlies door stormen  
veroorzaakt, te kunnen aanvullen. Toen 
bleek dat door de verlenging van deze 
hoofden niets bereikt kon worden, be
sloot men in 1904 twee hoofden ten oos
ten van het Palace en genummerd 7 en 
8 eveneens van 100 m. te verlengen, wat 
87 duizend fr. zou kosten.

De bouw van den zeedijk met w andel
weg tusschen Albertus en Middelkerke  
w as in 1904 voltooid en had  meer dan  
één millioen gekost. Nu  wilde Leopold I I  
daar nog een autobaan van 30 m. breedte 
doen aanleggen, terw ijl de tram lijnen er 
nevens zouden liggen, bij den mooien 
w andelweg met ceramieke tegels. Reeds 
had hij een Noorsch chaletje bij M iddel
kerke in de duinen laten oprichten. 
Thans werd een tweede geplaatst. Bij 
Den H aan  deed hij ook een clubhuis bou
wen voor de golfspelers. Z ijn  wensch w as  
eveneens Westende met M iddelkerke  
door een dijk te verbinden. Ten westen  
van A lbertus tot aan  het oud kerkje van  
M ariakerke werd een steenglooiing ge
bouwd langs de Raversijdestraat om de 
duinen aan  den zuidkant tegen te hou
den en daar een wandelweg te maken, 
w aar men van de noordenwinden zou b e 
vrijd  zijn. Deze steenglooiing kostte 135 
duizend fr.

Het bovengedeelte van strandhoofd n r 
3, dat vóór den zeedijk van Oostende, 
ten oosten van den K ursaal ligt, moest in  
1904 herbouwd worden, hetgeen 27 dui
zend fr. kostte, m aar een zeer nuttig  
werk bleek, waardoor de diepe killen ver
dwenen die aan den voet van den dijk  
lagen en groote plassen vormden, welke 
bij eb elke wandeling op het strand ver
hinderden.

Tusschen Vossenslag en Den Haan, 
dus vóór het golfterrein, werden aan  den 
voet der duinen tien hoofdjes in gew a
pend beton gemaakt, w at echter geen 
groote uitgave vergde. Heel w at belang- 
rijker en kostelijker zou de verlenging  
zijn van den zeedijk ten oosten van  
Heist, in de richting van de vroegere 
schuilkreek der Heistsche visscherssloe
pen. M en begon met daar het zand van  
de duinen weg te halen en het te vervoe
ren n aa r Zeebrugge, w aa r de domaniale 
gronden moesten opgehoogd worden. 
Reeds werd hiervoor in 1904 een som 
van 183 duizend fr. uitgegeven. De bouw  
van den dijk tot aan  Duinbergen, in 1906 
voltooid, zou 304 duizend fr. kosten.

In  de duinen, ten oosten van de ha 
ven en den vuurtoren van  Oostende, 
werd in 1904 een exercitieplein voor het 
garnizoen ingericht, w aarvoor 47 duizend 
fr. werd betaald.

Op 1 December 1904 had  de aanbeste
ding p laats voor den bouw van de groote 
gaanderij, die het koninklijk chalet met 
de W ellington-renbaan zou verbinden. 
Het w as een aanbod van de onderne
m ing Sm is-Valcke dat het laagst bleek 
en dus voor 938 duizend fr. aanvaard  
werd. De plannen van de gaanderij w er
den geteekend door den Parij sehen ar
chitect G irault, op verzoek van  Leopold 
II. De vuile, stinkende duinen, w aar geen 
helm kon groeien, daar de beplantingen  
iederen zomer uitgerukt werden door de 
badgasten die er kwam en picknicken, 
gebroken flesschen en vettige papieren  
met etensrestjes achterlatend, de eenige 
duinen die Oostende nog bezat, waren nu  
verdwenen en de koning zou weldra van 
zijn chalet over een brug op het terras 
van de gaanderij tot aan  de renbaan  
kunnen wandelen en ongestoord van het 
schouwspel van zee en strand, baden en 
wedrennen kunnen genieten. W elisw aar  
bleek iedereen niet evenzeer ingenomen  
met de verdw ijning van de duinen. De 
natuurvrienden, w aaronder Candide in  
«  Le Soir » en Jean d ’Ardenne in «  La  
Chronique »  begonnen toen de openbare 
opinie te bewerken om de schoonheid 
van de duinen te doen opmerken en de 
bouwwoede te bevechten, w aardoor zij 
meer en meer bedreigd werd. In  Augus
tus 1900 had  Candide zekeren Engel
schen kolonel aangewezen, in wien men 
niet moeilijk kolonel North  kon herken
nen. Jean d ’Ardenne zou zich in Januari 
1906 zeer krachtdadig weten te verzet
ten tegen het w eghalen van zand uit de 
duinen te Küemskerke, w a a r  men de 
twee millioen m3 dacht te nemen om de 
spoorlijnen van Oostende tot P lasschen- 
dale zoodanig op te hoogen, dat een 
vaste brug over de Nieuwpoortsche vaart 
zou kunnen gebouwd worden. De strijd  
voor het behoud van de duinen en tegen 
een bebossching die de schoonheid er 
van miskende en verminderde, zou nu  
pas beginnen en Verhaeren met zijn  
prächtigen verzenbundel « L a  guirlande  
des dunes » in 1907 verschenen, zou nog  
het meest b ijdragen  tot de steeds alge- 
meener wordende w aardeering van het 
ongerepte duinlandschap. M aar d a a r 
over zullen w ij later spreken, wanneer 
we over de duinbeplanting handelen. Be
palen w ij ons thans tot de geschiedenis 
van de strandverdediging op onze kust.

In  1905 werd begonnen met den bouw  
van een zeedijk met wandelweg tusschen 
Westende en Krokodil ter verlenging  
van den bestaanden dijk van Oostende 
naar Middelkerke. Dit ja a r  werd de som  
van 340 duizend fr. hiervoor uitgegeven  
en het volgend ja a r  nog 500 duizend. Het 
grootsch ontwerp van koning Leopold I I  
zou nog vóór zijn dood verwezenlijkt 
worden ; W estende met Oostende ver
bonden door een breeden wandelweg  
langs het strand en door een autobaan  
en een dubbele electrische tram lijn. Het 
centraal gedeelte zou langzam erhand be
zet worden door een reeks groote ho
tels en rijke v illa ’s, zooals langs de 
Azuren kust, w aar onze vorst zoo graag  
verbleef.

(wordt vervolgd).

Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT , 14 —  V ISCHM ARKT, 28

Telegr. BerkmoeTel. 12312

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten w ijting en schelvisch
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A m btelijke en M otarieele
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE W YNTER
43, Kerkstraat — Oostende

OP WOENSDAG, 27 DECEMBER 1939,
om 3 uur ’s nam iddags, ter afspanning  
St. Sebastiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.

TOESLAG VAN :
STAD OOSTENDE

(Opex)

Woonhuis met hangar, 
werkplaats, boei en 
nij verheidsterrein

gelegen Voorhavenlaan. Oppervlakte : 
5288 m2. Onm iddellijk genot.

A lle nadere inlichtingen te bekomen  
ter studie van voornoemden notaris.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean WïiNiiiiK.
Kerkstraat, 43 —  Oostende

---------- ü ----------
OP DONDERDAG, 28 DECEMBER 1939,
te 15 uur, ter aispann ing St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende. 

TOESLAG VAN :

Nijverneidsinsteliing
(vroeger KISTENFABRIEK) 
te BrtEEDENE, Vblustraat

verdeeld in vier koopen, als volgt :

K O O P  I. —  Woonhuis, Veldstraat. Op- 
perviiutte 205 m2.

INGESTELD : FR. 21.500
K O O P  II. —  M agazijn , Veldstraat. Op- 

perviaKte 90 m2.
INGESTELD : FR. 7.500

K O O P  III. —  WerKhuis, Veldstraat. 
Oppervlakte 434,16 m2.

INGESTELD : FR. 30.000 
K O O P  IV. —  Perceel grond, Veldstraat. 

Oppervlakte 217,80 m2.
INGESTELD : FR. 20.000 

Onm iddellijk genot.
De machienen en m aterialen zijn uit 

den verkoop gesloten.

B rit ish  R opes L tü
DONCASTER ENGLAND

— --- --------------

Consortium der beste Engelsche
--- Staaldraadfabrieken -----
—  De Wereldberoemde Stalen — 

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz

Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische Kust:
OSTEND STORES & ROPEW ORIC 

N. V.
R E E D E R I J K A A I  — O O S T E N D E

Kleine

Aankondigingen

REEDERS, V ISSCH ER S !
Voor aankoop ox verkoop van oude 

01' nieuwe scnepen, visscnerssioepen, enz. 
wendt U  iU n  voile vertrouwen tot :

J e a n D E R Y C K  — B A U E R

m akelaar in schepen en assurantiën  
rasooor Boeistraat, 11, Temscne. —  
reieioon : 253 Temsche.

A PP A R T E M E N T  TE H U R EN  met 4 
jiaatsen. Gas, eiectriciteit, w ater en W. 
j .  üüitn Caveiistraat, 12, Oostende.

JO NG  M EISJE zoekt werk, bureel oi 
aissiére, oi om gemobil. bediende te 

. ervangen. Schrijven M. T. Bur. Blad.

K L E IN E  BAAS, m ecanicien-chauffeur, 
-0 ja a r  (20 j. p rak tijk ), vraagt gelijk  
/elk werk, voor korte of lange duur. V. 

Hofstraat, 4.

H U IS  TE  H UREN, 8 pl. zolder, koer, 
/ater, gas, electr., kl. pacht, 32, Rente- 
liersstraat, Te bevragen 109, Christina- 

straat.

M EN  V R A A G T  te koop per occasie, 
niddelmatige brandkast, Z. w. Sanato- 
. ium M arin, Kreedeue-aan-Zee.

NIEUWPOORT
JERICHT

De Burgem eester m aakt bekend dat de 
. laats van tijdelijken stadsbode en stad- 
im sbewaker te begeven is.

Voorw aarden :
a ) Belg, van goed gedrag en zeden zijn  

n voldaan hebben aan de wetten op de
naitonale militie ;

b ) gezond zijn en vrij van alle li
chaam sgebreken ;

c) minstens 25 en hoogstens 55 j; ar 
oud zijn op 1 Januari a.s.

A lle inlichtingen betreffende het sta
tuut, de wedde, enz., zijn te verkrijgen  
op het stadssecretariaat.

De aanvragen moeten ingediend zijn  
ten laatste op W oensdag 27 December,
. óór 12 uur.

Stukken te voegen bij de aanvraag  :
1) uittreksel geboorteakte ;
2) getuigschrift van goed gedrag en 

zeden ;
3) de noodige m ilitaire getuigschrif

ten (indien het voorrecht, voorzien bij de 
wet van 3 Oogst 1919 en 21 Juli 1924 in
geroepen wordt).

N ieuwpoort, 4 December 1939.
Nam ens het Schepencollege :

De Secretaris, De Burgemeester,
H. V A N  HECKE. D r A. V A N  DAM M E.

I  SCHEEPSBOUW W ERVEN

N. V.Jos. BÖE1 - & Zonen
® TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829

B O U W E N :  M O T O R T R E I L E R S ,  C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.

M O D E R N E  D W A R S H E L L I N G  V A N  1 3 0  M -
Telegramadres: Boelwerf Temsche Telefoon: 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Oostendsch Nieuws

De A an voer van Visch en 
onze Handelaars

Het Lot onzer Kustvisschers

DE AANVOER VAN VISCH

Ten gevolge van den gebrekkigen aan 
voer van visch, waarover in de laatste  
weken met reaen fel gek laagd  werd, heb
ben we het gepast geoordeeld eens de 
zienswijze in  te w innen van  den heer 
Cam iel W illem s, voorzitter van  de Syn
dicale K am er van vischhandelaars die, 
niettegenstaande zijn  zeer hoogen ou- 
deraom, ook. toch nog steeds op de bres 
springt, daar w aar het de belangen van  
den vischhandel geldt.

De heer Cam iel W illem s meent dat 
w elisw aar de aanvoer van  visch van. een 
derde mocht m inder blijven vergeleken  
bij vóór den oorlogstoestand, om dat de 
koopkracht van de menschen zoodanig 
verm inderd is, dat veel bestellingen uit
bleven.

W ou men de visscherij loonend hou
den en gezien de zware kosten welke ook 
op de reeders wegen, dan mocht de aan
voer aldus geregeld worden, dat er nu  
en dan wel eens in een vreemde haven  
verkocht werd, zonder schade te berok
kenen aan  de markt.

M aar het stelselm atig verkoopen in 
vreemde havens en het volledig verw aar- 
loozen van onze markt, is niet alleen 
fel te betreuren, m aar heeft ook aan  
den vischhandel en aan  talrijke kleine 
werkm enscnen en ebdienden groote 
schade berokkend.

W ij zijn allem aal sedert het uitbreken  
van den oorlog fel in onze zaken getrof
fen, w at over het algem een van de ree
ders m et kan gezegd worden.

Ik  m aak natuurlijk  een uitzondering 
voor de kustvisschers, die thans ook 
groote armoede lijden.

M et het oog hierop hebben we verleden  
week Donderdag met de reeders een 
nieuw  ondernoud gehad om hen den toe
stand, ten gevolge van den gebrekkigen  
aanvoer, vóór oogen te leggen.

Deze bespreking was in  alle opzichten 
nuttig en heeft voor gevolg gehad, dat 
in  gezam enlijk akkoord beslist werd er 
voor te zorgen, gevallen van heirkracht 
uitgezonderd, dat elk vaartu ig een reis 
met een kleine vangst op Engeland zou 
doen, gevolgd van een reis met een groo
te vangst op Oostende.

Deze regeilng zou vana f de m aand  Ja
n uari in voege treden en h aa r heilzame 
gevolgen op de regelm atige bevoorrading  
van de m arkt doen gevoelen.

Deze week w as er reeds een goede ver
betering w aar te nemen.

Anderzijds hebben w ij verm indering  
van pacht gevraagd  voor onze pakhui
zen en het Gem eentebestuur heeft be

loofd het te onderzoeken. Ondertusschen  
blijft het er bij. W ij kunnen dergelijke 
handelw ijze niet aannemen, w ant ook 
wij hebben recht op vermindering, w aar  
men er voor groote instellingen kan tus
schen komen.

VOOR DE KUSTVISSCHERS

Ik  heb ook met aandacht uw  artikel 
gelezen over de regeling welke voor de 
ü’ustvisschers zou dienen getroffen te 
worden.

Uwe zienswijze vind ik practisch en 
is de eenige logische weg om die men
schen te helpen.

Ik  ben het ook eens met U, dat de 
garnaalverkoop ten spoedigste en wel na 
het sprotseizoen zou moeten aan de 
nieuwe visschershaven geschieden, w aa r
door die menschen er veel voordeel zul
len bij hebben, daar w ij dan zelf onze 
garnaa l zullen kunnen koopen en de con
currentie fel de prijzen in de hand zou 
werken.

Ook zij die tijdens de eerste drie dagen  
van de week van uit het binnenland ko
men, zouden meer geneigd zijn w at ver
sehe garnaa l mee te nemen, w at onver
m ijdelijk voor de kustvisschers groote 
voordeelen zou meebrengen.

Het stelsel van elk op zijn beurt in 
zee gaan, m ag als vooraf veroordeeld 
aanschouwd worden en brengt de op
lossing niet.

De proef te Zeebrugge heeft dit ten 
andere duidelijk bewezen.

Hierop staken we ons onderhoud en 
aijn we tevreden te m ogen vaststellen, 
dat ons standpunt inzake aanvoer van  
visch en de redding van onze garnaa l
visschers ten volle gedeeld wordt door 
een man, wiens ondervinding en prac
tische kennis een w aarborg  zijn voor de 
gegrondheid zijner vooruitzettingen.
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JRONKEN VROUW
In  den nacht van Zaterdag op Zondag  

werd üe genaam de Rosalie V ... in dron
gen toestand en gekwetst aan  het h o o fd . 
,n de W ittenonnenstraat aangetroifen. 
.Ma verpleging door D r M erchier ten po- 
iitiebureeie, werd zij opgesloten om haar  
roes uit te slapen.

ELECTRISCHE LICHAAM- EN BEDVER- 
WAHMËKü ZONDER DRAAD

Iets volstrekt nieuw, voor zwakke of 
ziekelijke personen : electrische verw ar
mer s, die in het bed uren lang. een wel
doende warm te afgeven, alnoewel zij niet 
meer door een draad  aan  het stopcon- 
uact verbonden zijn, dus volstrekt geen 
gevaar bij het inslapen. In  voorraad bij 
Radio De Meester, tel. 714.61. Seffens le
verbaar op alle stroomen.

RIJWIELDIEFSTAL
B ijna  geen dag gaat voorbij of er 

wom en te Oostende rijw ielen van on
voorzichtige menscnen ontvreemd. N u  
moest Hector Chnstiaen, wonende de 
Smet de Naeyerlaan, 50, op zijn beurt 
een klacht neerleggen uit hoofaens van  
diefte van zijn fiets, die hij aan een her- 
oerg aan  de Vindictivelaan, 24, onbe
w aakt had  laten staan.

KLACHT
Door M aurice Laplace, wonende leper- 

straat, 34, werd klacht ingediend wegens 
diefte van twee briefjes van 100 franK  
die in zijn binnenzak staken, terw ijl hij 
in het café in de Oesterbankstraat, 36, 
gehouden door de weduwe D..., verbleef. 
Een onderzoek werd ingesteld.

((ZIE JE NOG NIE BINNEN, T E ? »
Deze locale revue van den Oostend- 

schen schrijver Leonard Reynaerts werd  
Zaterdagavond voor een bomvolle zaal 
in het «  Oud Oostende » door de vereeni
ging der politiebeam bten voor de eer
ste m aal opgevoerd.

De dertig tooneelen, alle om het ple
zierigst, werden door de aanwezigen luid  
toegejuicht, en de inslaande liederen  
w erden meest door allen meegezongen. 
Al de speelsters en spelers zonder on
derscheid verdienen een bloempje.

De balletten, uitgevoerd door het bal- 
letkorps van het K. V. G. O. waren  prach 
tig en verzorgd. Het slottooneel «  Hulde 
aan ons Vorstenhuis »  m aakte diepen in 
druk.

Op algemeene aanvraag  heeft Zater
dag, 23 December, een tweede opvoering 
plaats te 20 uur.

Plaatsbespreking in «O u d  Oostende», 
Ieperstraat, 22, en ter Café Emiel Van  
der Jeugd, K. Janssenslaan, 41.

Tot slot : bal.
Algemeene toegangsprijs : 3 fr. 

AUTODIEVEN

De politie te Oostende werd uit N ieuw
poort verwittigd dat te Westende een 
auto gestolen was, toebehoorende aan  
Albert Vandekerckhove. Het voertuig 
werd te Oostende aangetroffen, met drie 
soldaten er in, w aarvan  er een, op het 
zicht van de politie, ijlings de vlucht 
nam. De twee anderen konden door ta- 
xim annen en de politie aan gehouden1 
worden. Het zijn de genaam den L  o ijs  ! 
M arynissen en A lfons Herrewyn. Beiden  
werden aan de m ilitaire overheid uitge-1 
leverd. !

KERSTFEEST VOOR ONZE VISSCHERS j
ü p  25 Decem ber (K erstdag ), zal er m ’ 

de visschersgilde « ’t Z a l wei g a a n » ,  p. 
Pypestraat, 1, een Kerstfeest gegeven  
woraen voor al de visscners.

Kerstspel in 8 tafereelen, met stemmi
ge Kerstliederen. Kerstboom  met aange
nam e verrassingen.

Aanvang om iy.30 uur. Toegang vrij.

NIEUWJAARSWENSCHEN

De Burgem eester der Stad Oostende 
brengt ter kennis van  zijn waarde mede- 
ourgers dat hij bij gelegenneid van 
j»ieuw jaar, geen bezoeken zal ontvangen.

H ij aankt van ganscher hart degenen, 
die het mzicht moenten heboen hem hun  
wenscnen aan  te bieaen of hem met een 
naam kaartje  te vereeren.

HEBT U REEDS
de nieuwre Novak aan 795 fr. en de 

nieuwe radio H.M.V., model 1940, aan  
io95 fr. gezien bij Radio De Meester ? 
Zien is mets, m aar hooren is beter : 
v'raagt een kostelooze demonstratie bij 
U tnuis. Zooals vroeger, groot gem ak  
van betalen, vanaf 54 fr. per m aand. R a 
dio De Meester, 18, Ooststraat (hoek K a 
pellestraat), Oostende.

BIJ DE TRAMWEGEN
Op vraag van het Gemeentebestuur 

van Oostende en ten titel van proef, 
vanaf Zondag ' 24 Decem ber 1939 en tot 
nader bericht, zulien op volgende dagen  
en uren de rijtuigen der lijnen 3 en 4 
Vuurtoren-Slijkens, hun aankom st en 
vertrekpunt hebben aan de Marie-José- 
p laats :

Op M aandag, Donderdag, Zaterdag, ’s 
m orgens vana f 7,34 uur tot 12.25 uur, en 
Zondag ’s avonsd vana f 22.50 uur.

VER KEER STO EZICHTSPOSTEN
In  uitvoering van een beslissing der 

Regeering, zullen in de verschillende 
streken van het land verkeerstoezichts- 
posten opgesteld worden.

W aa r de rijksw acht of m ilitairen toe
zicht houden, wordt alleen doorgang  
verleend op vertoon van de identiteits
kaart of van den verblijfpas die van  de 
identiteitskaart ontslaat : de vreemde
lingen moeten bovendien een inlichtings- 
blad  invullen. In  uitzonderlijke gevallen, 
wordt laatstverm elde form aliteit ook 
vereischt van wie de Belgische nationa
liteit bezit.

Bewuste bladen liggen bij de rijks
wachtbrigades ter beschikking van hen 
die, ter bespoediging van de doorgangs- 
formaliteiten, deze form ulieren op voor
hand willen invullen.

Personen die tjeroepshalve geregeld  
een toezichtspo^t moeten passeeren, 
kunnen een doorgangspas bekomen, 
waardoor zij geen in lichtingsblad meer 
moeten invullen : deze doorgangspas  
welke door den burgemeester van de ge
meente w aa r de reiziger verblijft o f door 
den gem achtigden politiecommissaris 
wordt verstrekt, is slechts voor een be
paalde route geldig.

ÜW OUDE RADIO EN 750 FR. ERBIJ
en w ij leveren U  een der beste en laat

ste modellen van 1940 van Philips, S.B. 
R., Novak, Telefunken, H.M.V., enz. Ook 
met groot gem ak van betalen, niettegen
staande de lastige tijden. Radio De M ees
ter, 18, Ooststraat (hoek K apellestraat), 
Oostende.

ie

NUTTIG WERK VAN DE CERCLE COE- 
CILIA

De Cercle Ccecilia heeft 50 soldaten  
van het Jagersregim ent, te Oostende 
vertoevend, uitgenoodigd op een lekkere 
sm ulpartij, gevolgd van een kunstfge- 
deelte, dat op Zondag 24 Decem ber a.s. 
zal p laats hebben.

Mochten nog andere m aatschappijen  
in denzelfden zin handelen, om het mo
raa l van onze troepen w at op te knap
pen.

DE KOERSMAATSCHAPPIJ
M en verzekert ons, dat voor het aan 

staande seizoen heel veel m oeilijkheden  
voorzien worden voor de inrichting van  
wedrennen.

E r zijn im m ers zeer veel paarden  door 
het leger opgeëischt en op de 700 koers- 
paarden  welke in België bestonden, zijn  
er slechts een 400-tal overgebleven.

V an  een anderen kant zijn ook veel 
liefhebbers van  de wedrennen bij het le
ger zoodat, indien er vóór het aanstaan 
de seizoen geen vrede is, er w aarsch ijn 
lijk slechts weinig koersdagen zullen 
plaats hebben.

De m aatschappij sprak verleden week 
nog van het einde van  Juli voor den aan 
vang er van, m aar sinds de Gem eente
raad  bijkom ende taksen heeft gestemd, 
wordt er met volledige stillegging ge
dreigd.

NACHTGERAAS
W egens nachtgeraas en opstand tegen  

de politie moest de genaam de Roger D... 
in de Voorhavenlaan worden opgeleid.

Wat is er gaande op?..

Zaterdag 23 December
In  het Hotel de Venise : Kerstavond  

ingericht door de supporters van de Os
tend Sw im m ing Club.

Te 20 uur, in «  Oud Oostende », door de 
Leonards Vrienden : «  Zie je nog nie 
oinnen, té ? ».

Zondag 24 December
Te 9 uur : Stedelijke Vakschool : Les 

over Bloementeelt.
Te 10 uur : Voetbal : V. G. O.— Knokke 

(kadetten ).
Te 14 uur : K. V. G. O.— Meenen (b ij

zondere tram ).
Te 19.30 uur, in «  ’t Za l wel gaan  » : 

Kerstfeest.
Te 21 uur, in het K ursaa l : Groot G a 

ladiner, gevolgd door bal.
Maandag 25 December

Te 16 uur, in den Kon. Schouwburg : 
Kerstfeest door de Turnvereeniging  

« Noordzee ».
Te 16.30 uur : In  het K u rsaa l : Thé- 

lansant.
Zondag 31 December

In  het A lbertpark  : A. S. Oostende—  

F. C. Brugge.

Motortreiier
» •© •
* gebouwd in hout of staal en ziGh S
I in goeden staat bevindend. ;
® •
» Schrijven bureel van het blad ;
S met alle voorwaarden onder de !
;  letters I. P. ï

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Bij h aa r vonnis van den 14n December 

1939, heeft de rechtbank bevolen de 
schuldeischers bijeen te roepen van M. 
Joseph Almondo, restauratiehouder, te 
Oostende, Langestraat, 26, tegen W oens
dag 27 December 1939, ’s voorm iddags te 
11 uur, in de gehoorzaal van de voormel
de rechtbank, ten einde er te beraadsla
gen over het voorstel van concordaat 
door voornoemde ingediend.

De rechter-afgevaardigde, 
Ch. Friedrich  

B ij h aa r vonnis van den 14n December 
1939, heeft de rechtbank bevolen de 
schuldeischers bijeen te roepen van M. 
Oscar Deprez, aannemer, te Gistel, 10, 
Vaartstraat, tegen W oensdag 27 Decem
ber 1939, ’s voormiddags te 10 uur, in de 
gehoorzaal van de voormelde rechtbank, 
ten einde er te beraadslagen over het 
voorstel tot concordaat door voornoemde 
ingediend.

De rechter-afgevaardigde, 
Edm. Vanhonsebrouck

RIJK, JA, RIJK 
NOG VOOR 

N I E U W J A A R

Besteedt enkele franks 
—  aan de —

Koloniale Loterij
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LOTEN ^  
A

van 20.000, 50.000 en 100.000 frank X  
SUPER GROOT LOT :
— EEN MILLIOEN — ♦

van 100 tot ^

T R E K K I N G  
ZATERDAG 30 DECEMBER

HONDERD GROOTE

61.200 andere loti n

r  en 4 e Wetenschappelijke Voordracht 
door Professor KOCH

^  10.000 fr.
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KUNSTSCHILDER SCHYRGENS AAN 
DE EER

Het doet ons veel genoegen m elding te 
kunnen m aken van het succes behaald  
door onzen stadsgenoot, kunstschilder 
Schyrgens, op de tentoonstelling van de 
beroepskunstenaars-oudstrijders, gehou
den in  het museum voor Hedendaagsche  
K unst te Brussel.

W ij vernemen inderdaad dat H. M. 
K oningin  Elisabeth een van zijn  werken  
aangekocht heeft, getiteld : «H e t  vertrek 
voor de vischvangst te De Panne ».

W ij wisten reeds dat de zeezichten 
van Ant. Schyrgens sedert lang  zeer hoog 
aangeschreven stonden bij het groot pu
bliek. Dit nieuw succes is eens te meer 
een bewijs van het talent van den fijnen  
Kunstenaar.

ONS GEKRAAI EN ZIJN GEBALK
In  zijn Zeeverwacht schrijft Fonten  

dat onze Cokorikko’s veel te gauw  uitge
kraaid  werden en zooals hij er de ge
woonte van heeft, geeft hij daarbij den 
stamp van den ezel aan  zijn boezem
vriend, dien hij met hoogdravende woor
den als de eerlijkste m an op aarde op 
een voetstuk tracht te zetten.

Zooveel lof zal bij menig lezer gezon
de beschouwingen doen ontstaan en voor 
ons is het in elk geval het bewijs, dat 
we den nagel op den kop geslagen had 
den en werkelijk de bron van  inlichtin
gen hadden aangeduid.

N iettegenstaande al zijn vossenstreken 
kan Fonten toch nooit nalaten, zelfs zijn  
vrienden een stam p te geven en w an 
neer hij lof w il uitbazuinen, overdrijft 
hij daarbij zoodanig, dat men er eerder 
beschaam d voor is. A ldus is h ij zoowel 
voor zijn vrienden als voor zijn  vijanden  
gevaarlijk. En liever dan zijn gevlei, hoo
ren we zijn gebalk, dat al versleten is en 
op ons veel m inder indruk m aakt, dan  
het ’t geval w as voor de vier Brem er- 
straatmuzikanten, w aarvan  m en weet 
dat hun orkest bestond uit een ouden 
ezel, een kat, een hond en een haan.

STOUTMOEDIGE DIEFSTAL TE BREE
DENE

Zondagavond heeft een diefstal p laats  
gehad in een villa bewoond door de fa 
milie Emmerickx. Terw ijl de bewoners 
thuis waren, hebben onbekende kerels 
een ruit uitgenomen en zijn in de villa 
gedrongen. Juweelen en geld werden ont
vreemd.

DE CINEMABESTUURDERS
hebben, n aa r het schijnt, het nieuws 

van de stemming van een taks van 12,50 
t.h. opcentiemen met veel misnoegen 
vernomen en er tegen protest aangetee- 
kend, meldend dat zij hoegenaam d niet 
geraadpleegd werden voor het stemmen 
van die taks.

HET RESTAURANT VAN DE VISCHMIJN
W ij vernemen dat per aangeteekenden I 

brief een aanbod van 120.000 frank  in
gediend werd voor de uitbating van het ! 
restaurant van de vischmijn.

In  deze moeilijke tijden zulk een aan 
bod indienen, is een groot vertrouwen  
hebben in de toekomst.

W e hopen dat dit niet bedrogen uit
komt.

DERDE VOORDRACHT

DE WEILANDEN VAN DEN OCEAAN

De zeedieren kunnen in drie klassen  
verdeeld worden :

i. —  Er leven aan de kust zee 
dieren die zien aan aen grond vasthecn- 
ten. £e zoeken niet achter hun voedsel, 
m aar laten  ue wateroewegm g net doen. 
t.t.z., ze snappen het voeasei dat door 
de stroomingen wordt medegesleurd.

De piatvisscnen verlaten bijna nooit 
den boaem. Deze soort krijgt den naam  
van «  bentnos » of vastzittende.

I I . —  u e  tweede soort zijn de visschen 
die vrij rondzwem m en en zelf hun voed
sel zoeken.

III. —  De laatste soort zoekt ook haa i 
voedsel, doen bezit geen kracht genoeg 
om tegen den stroom te zwemmen en 
laat zien daarom  mededrijven.

Die soort noemt men « plankton ». Ze 
kunnen gem akkeiijk in ’t w ater zweven, 
daar zij zeil grootendeels uit w ater be
staan. De jonge visschen kunnen ook 
m et tegen den stroom zwemmen en laten  
ziek ook meezweven. Ze worden dan ook 
onder het plankton gerekend.

OVER VOEDSEL EN GROEI

De schollen paaien op de Doggerbank. 
D aar worden de eieren uitgebroeid. De 
jonge schollen, die uit het ei Komen, kun
nen niet tegen den stroom opzwemmen 
en worden in N.E. richting medegesleurd. 
Ze landen op de kusten van Denem ar
ken, Duitschland en ook van N. Holland.

D aa r deze kusten weinig plankton be
zitten, wordt de groei der jonge schollen  
erg belemmerd. De schollen die kracht 
genoeg hebben, zwemmen terug n aa r de 
Doggerbank. H ier is er veel plankton en 
groeien ze dus rap. Proefnem ingen heb
ben dit bewezen. M en merkte een aan 
ta l schollen en liet er dan een deel op 
de Doggerbank en een deel op de Deen
sche kust los. W anneer men één ja a r  n a 
dien die gemerkte visschen ving, zag 
men dat die van de Doggerbank 6 à 7 
m aal zw aarder waren  dan  die van de 
Deensche kust.

WAAR LEEFT DE KABELJAUW?

M en vangt de kabeljauw  vooral op 
Groenland, N. Noorwegen, IJsland en L a 
brador, daar w aa r het w ater een tem
peratuur bezit van 4°. Ze vluchten w ar
mer en ook kouder water. Tegen New - 
Foundland komt er soms een w arm e zee
stroom van het S., w aardoor het water 
verwarm t. Daardoor vlucht de kabel
jauw  N. n aa r Groenland. M en gebruikt 
dan ook best een therm om eter om ze op 
te sporen. D it m iddel kan ook dienen 
om andere visschen op te zoeken, w an 
neer men hun geliefkoosde tem peratuur 
kent.

WAT GEEFT DE KLEUR 
AAN HET ZEEWATER ?

In  zee drijven planten die over het 
algemeen onzichtbaar zijn. Door hun  
groot aantal, kleuren zij het water. Er 
zijn er verscheidene duizenden per cm3. 
W aa r veel zulke p lantjes voorkomen, is 
het w ater groen. Op plaatsen w aa r het 
zoo niet is, heeft het w ater een blauwe  
kleur.

INVLOED VAN HET ZONNELICHT

Die planten echter hebben het zon
licht noodig om te leven. Het licht dringt 
echter m aar door tot op 150 m. M en kan  
dus m aar die p lantjes vinden op gerin
gere diepten. Ze voeden zich met mine
rale stoifen die phosphoor en nitraten  
bezitten. Ze ontwikkelen zich op eigen
aardige wijze. In  de Lente verm enigvul
digen ze zich. Het w ater w ordt groen. 
De bloei zit in ’t water, zeggen de vis
schers. In  den Zom er wordt het w ater 
klaarder door het uitsterven van die 
plantjes. N a  een storm komen de p lant
jes van den bodem n aa r de oppervlakte. 
In  het n a jaa r zien we den bloei dan ook 
terug, m aar niet zoo hevig. De bloei, die 
eigenlijk veel plankton bevat, dient als 
voedsel voor de visschen.

Op de kusten van Zuid-Engeland was  
eens de zonneschijn in de m aand M aart  
sterker en langduriger geweest. In  de 
m aand Mei, dus een paar m aanden la 
ter, ving m en echter ook meer makreel 
dan gew oon lijk ; een bew ijs dat de vis
schen het zonlicht noodig hebben.

HOE HARING OPSPOREN ?

Op de haringvangst heeft men in En
geland ook iets waargenom en.

W anneer de netten leeg boven kw a
men, hing er slijm  aan  en verspreidden  
ze een onaangenam e geur. M en had ech
ter goede vangsten op de plaatsen w aar  
het w ater helder was. D it kwam, daar 
op de eene p laats meer plankton voor
kwam  dan op de andere. In  Engeland  
hebben ze dan ook een toestel uitgevon
den dat de Planktonindicator van  Hardy  
genoemd wordt.

Dit toestel bestaat uit een lange buis 
met een zeefje. Het schip sleept de buis 
achter zich. Het w ater spoelt er door en 
het zeefje krijgt een kleur. Is die kleur 
geel-bruin, dan m ag men de kor vis
schen ; is het zeefje groen gekleurd, dan  
is het verloren moeite de kor te schieten, 
w ant er is geen haring in de buurt. N a  
een ja a r  gebruik vingen de Engelsche 
schepen 20% meer.

Door R. V E R B UR G H , 
Stedelijke Visschersschool.

VIERDE VOORDRACHT

DE VISSCHEN ALS 
ZWERVENDE BEVOLKING

De visscher is onverm ijdelijk een on
bezonnen jage r ; h ijm aakt aanhoudend  
jacht en vangt alles w at onder zijn be
reik komt. De visscher zou moeten kun
nen handelen zooals een veefokker. het 
aan boord legt. Deze zogrt er voor, dat 
nij eerst zijn volgroeide en vette dieren 
.slacht en houdt een goeden stal jonge 
dieren in voorraad.

De visscher kan echter zoo niet te werk 
gaan  ; hij weet immers nooit hoeveel 
visschen op zijn vischgrond zitten en 
kent den vischstapel niet ; daardoor mag 
nij geen enkele gelegenheid laten voor
bijgaan.

EERSTE OPZOEKINGEN

In  1860 vond een Noorsch natuurvor- 
scher eieren aan  de oppervlakte van de 
zee drijven en stelde vast, dat het kabel- 
jauweieren waren. D it had  voor gevolg, 
dat er stilaan  opzoekingen gedaan  wer
den, die w aarsch ijn lijk  moeten geleid 
nebben tot het oprichten van Zeeweten- 
schappelijke instituten.

Later werd ondervonden dat alle vis
schen hun eieren niet aan  de oppervlak- 
ce leggen. De haring b.v. legt ze op den 
oodem, w aar ze vast geraken aan  plan
ten, rotsen en andere hindernissen.

HOE LEVEN DE VISSCHEN?

De visschen van  eenzelfde fam ilie le
ven niet het gansche ja a r  door bijeen. 
Alleen in den paaitijd  komen ze allemaal 
te zamen, zoodat ze in dichte kudden « f  
scholen zwemmen n aa r de paaiplaatsen. 
N a  den paaitijd, trekken ze weer uiteen 
op zoek naar voedsel.

HOE DE VISCHSCHOLEN OPSPOREN?

1) door middel van den echometer, een 
diepmachine. M en ziet vooraf op de 
kaart, hoe diep de bodem is w aarop  men 
van gedacht is te visschen ; dan laat 
m en de diepm achine werken en als ze 
een kleinere diepte aangeeft, is het een 
ceeken dat de echo teruggezonden werd 
door een school visschen, die zoodanig 
dicht bijeen zwommen dat het geluid 
or niet door kon. W erp nu m aar gerust 
de kor uit.

2) door de eieren die aan de opper
vlakte drijven, w at veronderstelt dat het 
visschen zijn. Dit m iddel is nochtans 
niet onfeilbaar.

3 )) door het merken van de visschen. 
Men vangt een zeker aantal visschen 
van dezelfde soort en m aakt op den rug 
van ieder visch een p laatje  vast, dat ge
nummerd wordt en vermeldt van welk 
instituut ze komen, datum, enz.

Deze gemerkte visschen worden nu te 
water gelaten. W anneer deze visschen 
later opgevischt worden en terugbezorgd, 
kan men dan uitm aken welken weg ze 
afgelegd hebben, van hoeveel ze ge
groeid zijn en tot w aar ze geraakt zijn.

Alle visschen kunnen echter geen 
plaatje op den rug verdragen en in Ame
rika heeft men het anders gedaan. De 
haring ondergaat een kleine operatie ; 
men opent zijn buik en p laatst er een 
plaatje  in ; daarna wordt hij weer toe
genaaid en te w ater gelaten. Wanneer 
nu later de haringvangst aan den gang 
is en men w il weten of er van die harin 
gen bij zijn, gebruikt men een magneet.

In  de Noorsche landen is men er toe 
gekomen met al deze inlichtingen, visch- 
kaarten op te stellen die ter beschikking 
zijn van de visschers.

HOE BEREKENT MEN DEN OUDERDOM 
VAN EEN VISCH ?

Bij de meeste visschen zijn de schub
ben de aanw ijzing voor den ouderdom. 
Elke ring die er op voorkomt, geldt voor 
één ja a r  ouderdom ; komen er 7 op, dan 
is de visch 7 ja a r  oud. V an  visschen die 
nu geen schubben hebben, onderzoekt 
men de gehoorsteentjes die ook zwarte 
vlekken vertoonen.

Het is bekend dat visschen van de 
meest verscheidene ouderdom bijeen 
zwemmen.

OVER DEN GROEI VAN EEN 
KABELJAUW

Dat de kabeljauw  zoo traag  groeide, 
wist ik niet en ik v raag  mij a f hoe oud 
deze groote kabeljauw s wel moeten zijn 
die soms van IJsland binnengebracht 
worden ? Ziehier enkele cijfers :

N a  1 ja a r  gewicht : 40 gram.
N a  2 ja a r  gewicht : 120 gram.
N a  3 ja a r  gewicht : 227 gram.
N a  4 ja a r  gewicht : 339 gram.
N a  5 ja a r  gewicht : 460 gram.
N a  6 ja a r  gewicht : 586 gram.

Door JANSO O NE Alfons, 
Stedelijke Visscherijschool.

BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de « Koolzakken » anders ge
zegd de kustwachters te zien afkomen, 
gebruikt de verrekijkers van de

L U N E T T E R I E  B E L G E
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste 
prijzen. —  Groote keus van Barometers.



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

Les Frigorifères du Littoral
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I J S
G E M A A L D  E N  I N  B R O K K E N

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.
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Marktberichten

5 d. 18.920,—
2 d. 6.205,—
3 d. 7.640,—
3 d. 5.915,—
3 d. 8.090,—
7 d. 17.910,—
4 d. 18.397,—
5 d. 23.390,—

16 d. 40.529,—
14 d. 33.516,—
12 d. 49.567,50
9 d. 32.355,—

12 d. 46.785,—
5 d. 9.945,—

10 d. 35.346,—
14 d. 33.918,50

O O S T E N D E
Vrijdag 15 December 1939.

0.215 K an aa l 3 d. 3.570,—
N.42 K ust 2 d. 5.055,—

V rijdag  zijnde, weinig aanvoer, meest 
bestemd voor locaal gebruik.

Zaterdag 16 December 1939.

0.86 K londijk  12 d. 76.732,50
Er was slechst één vaartu ig ter m arkt; 

het bevatte een partij haring die afgezet 
werd tegen 265 fr. tot 270 fr. de ben. 
Ook een partij kabeljauw  en koolvisch 
die verkocht werd aan hooge prijzen.

Maandag 18 December 1939.

H.63 W est 
0.66 West 
0.67 West 
N.60 K ust  
0.55 Kust 
Z.4 Oost 
0.277 West 
B.20 West 
0.179 K an aa l  
0.122 K an aa l
55.0.97 K an aa l  
0.285 K anaa l 
0.192 K an aa l 
0.243 K an aa l  
0.342 K an aa l 
0.304 K an aa l

De m arkt w as vandaag goed bevoor
raad. Er was groote keus aan  verschei
denheid. De hoedanigheid, gezien het 
grootste gedeelte der vaartu igen de Kust 
en West-visscherij gedaan  hadden, liet 
niets te wenschen over. Groote partijen  
wijting vielen bijzonder op te merken, 
die dan ook gretig afzet vonden aan hoo
ge prijzen.

De handelaars waren dan ook zeer te
vreden vandaag een tam elijk goed be
voorrade m arkt te vinden. Mocht het zoo 
voortgaan, dan zou iedereen er baat en  
voorspoed bij vinden en zou ons land in 
de gelegenheid verkeeren dan ook het 
vischverbruik te kunnen aanmoedigen.

Morgen wordt de 0.163 verwacht, van  
IJsland, met 21 bakken visch, met vooral 
kabeljauw  en koolvisch.

Dinsdag 19 December 1939.

0.195 K an aa l 12 d. 47.827,50
55.0.163 IJsland 21 d. 215.205,—  
0.78 K ust 2 d. 2.755,-1  
0.238 K an aa l 10 d. 21.295,—  
0.229 K an aa l 5 d. 9.905,—  
0.186 W est 4 d. 13.093,50 
0.335 K an aa l 5 d. 13.723,—  
0.291 K an aa l 12 d. 25.367,50 
0.131 K an aa l 4 d. 13.430,—  : 
0.82 K an aa l 12 d. 57.627,50 
0.338 K an aa l 10 d. 23.435,50 
0.154 Kust 1 d. 2.975,— 1 
N.42 K ust 2 d. 3.610,—  ' 
0.196 K ust 2 d. 5.075,—  j

M inder visch dan gisteren. Toch was  
er verscheidenheid. Vooral een groote 
partij w ijting, koolvisch en kabeljauw . I 

De IJslander was, zooals w ij voorzien  
hadden, ter markt. De hoedanigheid liet 
niets te wenschen over ; toch zijn de 
prijzen op de geheele lijn  gemiddeld. De 
aanwezigheid van vreemde ronde visch 
in het binnenland doet zich hier op de 
prijzen gevoelen. Zeer weinig tongen, bui
ten de 0.82, die er 1200 kg. had.

Woensdag 20 December 1939.

B.24 K ust 3 d. 10.210,—
0.244 W est 3 d. 6.490,—
0.191 K ust 2 d. 5.822,50

W einig visch vandaag op de markt. 
Buiten een partij braadschelvisch van  
de Noordzee, w at ronde visch en een 1000 
tg. tongen, is er niet veel bijzonders. W at  
de kwaliteit aangaat, die is over het al
gemeen zeer goed. Zeer versehe en schoo
ne visch der vaartu igen van de K ust en 
West. Gezien de groote belangstelling  
vanwege de handelaars, zijn de prijzen  
zeer hoog.

De totten worden dan ook gretig en 
aan een goeden prijs afgezet.

Donderdag 21 December 1939.

H.49 Oost 7 d. 15.895 —
0.227 K an aa l 8 d. 16.340,—
0.303 K an aa l 5 d. 5.845,—
B.2 Oost 9 d. 19.770,—
0.289 K an aa l 8 d. 23.933,—
N.64 K an aa l 11 d. 24.210,—
0.127 K an aa l 6 d. 13.370 —
0.66 W est 2 d. 5.650,—
0.55 W est 1 d. 6.450,—
0.191 W est 1 d. 5.835,—
0.196 W est 1 d. 2.255,—

Buiten alle verwachtingen, w aren  er 
vandaag een tiental vaartu igen ter 
markt. Spijtig dat deze vaartuigen niet 
vroeger in het begin der week binnen w a 
ren, gezien het quatertem perweek is.

W at vooral de aandacht trok, w aren  de 
schoone partijen  w ijting der booten van  
de West, die een veertig-vijftigtal bennen  
visch hadden weten buit te m aken in één 
dag. Toch zijn de besommingen loonend 
geweest, dank vooral aan de goede hoe
danigheid der visch.

VERKOOP VAN DE WEEK
V rijdag  15 December 8.904,—
Zaterdag 16 Decem ber 76.787,50
M aandag  18 Decem ber 389.727,—
Dinsdag 19 December 455.549,50
W oensdag 20 Decem ber 157.407,—
Donderdag 21 Decem ber 140.517,—

STEDELIJKE GARNAALMIJN

mam

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaai, 17 Tel.# 72003 Oostende

Verwachtingen

Maandag 25 December. — Geen ver
koop.

Dinsdag 26 December. —  0.239, van 
het Kanaal van Bristol ; 0.89, van IJs
land, met 200 kabeljauwen, 2.740 kools, 
200 b. gullen, 280 b. mixed,65 b. boonen, 
15 b. heilbot, 20 b. schaten. ln totaal : 
15 bakken.

Woensdag 27 December. —  0.81, 0.85, 
0.290, 0.241, 0.228 van het Kanaal van 
Bristol.

Zaterdag 30 December. — 0.286, van 
Spanje, met 6 bakken, waarvan 1500 kg. 
tongen en 100 b. roggen.

f 1 hm l filier-
Vischfactoor in alle soorten 

V E R S C H E N  —  G E R O O K T E N  

V I S C H  E N  G A R N A A L

Vischhandel in 't groot en 't klein

V I S C H M I J N ,  2 -  M E C H E L E N

— Tel. 789 —

B L A N K E N B E F G E

Staat van verkoop van versehe visch 
in de m ijn  van Blankenberge, van 14 tot 
20 Decem ber 1939 :

Gewicht h. pr. 1. pr.
Donderdag 14 2506 3.60 2.20
Vrijdag 15 3020 3.20 1.60
Zaterdag 16 1750 2.80 2.00
Zondag 17 59 3.30 3.20
M aandag 18 1315 3.90 2.50
Dinsdag 19 2541 3.60 1.90
W oensdag 20 3849 3.20 1.90

AANVOER VAN SPROT

14 December
15 December
20 December
21 December

2.080 kg. 
565 kg. 
650 kg. 

1.930 kg.

94— 397
54— 258
18— 345
19— 431

2  V I S S C H E R S  ! W e e t  U  d a t| !

9  D E  B E S T E  G A S O I L  0

;  H E T  B E S T E  M A Z O U T e

èvoor VISSCHERSVAARTUIGEN 
$  GEFABRICEERD wordt door d e ®

J  Belgian Cracking Cy
£  die nooit de belangen van den
£  lcooper uit het oog verliest
^  Al hare producten komen voort
0  van de Belgische Werkhuizen

0.88 Noordzee 
B.30 Oost 
0.231 K an aa l  
0.269 K an aa l

12 d.
7 d.

10 d.
4 d.

PRIJS
VISCH,

39.315,—  
17.345,—  ' 
43.505,50 ! 
33.245,—

te Langerbrugge 

B E S T E L  BIJ D E  B . C . C .

#
©
©
f
i

©
©

Donderdag 19 
V rijd ag  15 
Zaterdag 16 
M aandag  18 
Dinsdag 19 
W oensdag 20 

Gemiddelde  
kochte visch 
perk :

Tarbot, 26 ;

10.972,75
231,70

9.416,10
19.302,50
8.679,80

348,80
prijs per kg. van de ver- 
gedurende hetzelfde tijd-

griet, 15 ; groote tongen, 
16 ; bloktongen, 20 ; fruittongen, 21; kl. 
tongen, 14 ; groote platen, 6 ; kleine p la 
ten, 6.50 ; kleine visch, 5.50 ; scharren, 
6 ; pieterman, 14 ; wijting, 3 ; rog, 5 ; 
garnalen, 3 ; kabeljauw , 7 fr.

B R U S S E L

VISCHMIJN

Zeeduivel, 5.50 ; kabeljauw , 5.00 ; gul
len, 3.00 ; zeezalm, 3.59; zonnevisch, 3.20; 
schelvisch, 6.20 ; zeehonden, 3.80 ; zeepa
ling,3.01 ; zeekarkool, 4 ; knorhaan, 2.83; 
versehe haring, 3.00 ; kreeften, 11.74 ; la 
tour, 3.97 ; schar, 5.74 ; leng, 5.32 ; m a
kreel, 4.23 ; w ijting, 4.46 ; heek, 1.98 ; 
pladijs, 5.69 ; rog, 4.15 ; riviervisch, 3.30; 
klipvisch, 2.69 ; tong, 13.41 ; tarbot, 9.46.

VISCHMARKT

Griet, 10— 15 ; zeeduivel, 6— 10 ; kabel
jauw , 5— 8 ; gullen, 4— 6 ; zeezalm, 2.50—  
4 ; zeepaling, 3— 4 ; zonnevisch, 6— 10 ; 
schelvisch, 6— 8 ; tong, 4— 7 ; heilbot, 
10— 15 ; schaat, 6— 8 ; knorhaan, 3— 4 ; 
haring, 2— 3 ; latour, 6— 10 ; schar, 4— 6; 
leng, 2— 4 ; makreel, 3— 4 ; w ijting, 3— 5 ; 
heek, 6— 7 ; pladijs, 3— 9 ; rog, 4— 7 ; roo
baard, 4— 6 ; klipvisch, 3— 4 ; tarbot, 12— 
18 ; pieterman, 13— 15 ; tong, 12— 23.

IJMUIDEN

In  de week van 14-20 December 1939 
kwam en aan de rijksvischhallen, acht 
stoomtrawlers, 3 motors, 3 Denen en 1 
Zweed hun vangsten versehe visch en 
haring verkoopen.

U itgezonderd den Woensdag, heeft de 
vischtoevoer veel te wenschen overgela
ten. Vooral M aandag  was er een groot 
tekortaan schelvisch, w ijting, schol en 
tongen.

De stoom trawlers komende van het 
Noorden, hebben alle zware ladingen ha 
ring, makreel, w ijting en koolvisch. Deze 
komende van K londijk , fyebben alle 
schoone vangsten schelvisch en totten.

M otors brengen voldoende schol en 
tongen aan  de markt, m aar hun aantal 
is steeds nog zoo klein, dat het aange
voerde vlug van de hand gaat.

Buitenlandsche aanvoer :
Over land is elken dag vele kabeljauw , 

gullen en lever toegezonden. V an  zee 
kwam en 3 kotters met schoone vangsten  
scharren.

Zweden verzorgden D insdag de m arkt 
met veel haring ; W oensdag van vele 
schelvisch, sprot en haring. Vooral de 
haring is van puike kwaliteit.

De verkoopprijzen stonden de geheele 
week op een zeer hoog peil, uitgezonderd  
voor de kabeljauw  en gullen. De groote 
Deensche aanvoer w as de oorzaak hier
van.

Verw achting toekomencfe week : 10 
stoom trawlers en 3 motors. De booten 
komende van het Noorden, hebben over
wegend groote vangsten haring.

Eerste en tweede K erstdagen hebben 
wij geen verkoop, de vischhallen zijn ge
sloten.

Donderdag 14 December 1939.
De aanvoer bestond uit één vangst 

van het Noorden, bestaande uit makreel, 
haring, koolvisch en w ijting, en één boot 
met een gebroken reis. Voorts was er 
eenige aanvoer van visch, o.a. schol, 
schar en kabeljauw.

Versehe visch werd zeer duur ver
kocht.
IJM  1 Noorden 950 b. 5950.00
IJM  95 K londijk  100 b. 725.00

Vrijdag 15 en Zaterdag 16 Dec. 1939.
Deze beide dagen w as er aanvoer van  

schar, w ijting en w at tongen aangevoerd  
door de buitenschuiten.

Verkoopprijzen waren zeer hoog.

Maandag 18 December 1939.
2 stoomtrawlers, 1 m otor en 1 Deen  

waren ter markt. Voorts was er vele aan
voer van Deensche gullen en kabeljau
wen over land gevoerd.

De vischaanvoer liet ondanks den bui- 
tenlandschen aanvoer veel te wenschen  
over. De visch werd aan zeer hooge p rij
zen afgezet.
Ro. 53 K londijk  410 b. 4975.00
IJM  4 K londijk  355 b. 4420.00
IJM  204 Terschelling 50 b. 925.00 
FN  283 Denem arken 100 b. 1650.00

Dinsdag 19 December
Geen Hollandsche

1939
aanvoer

Twee Denen met vangsten

PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 16 TOT 21

DECEMBER 1939.

5.75—
6.00—
4.50—
2.50—
3.00—
5.00—

6.50
7.00
5.50
3.00
5.50
7.00

5.00—  6.00

6.00—  7.50 
5.50—  5.75

3.00—  3.50

4.00-
3.00-
3.00-
4.00- 
1.25-
1.50- 
2.75-
1.50-
5.50-
3.00-

4.50
3.50
3.50
5.50 
1.75 
2.00
4.00 
2.25
6.50
4.00

3.50
3.00
4.00 
5.25

Zaterdag M aandag D insdag
Turbot —  Groote tarbot ..............  ...............................  19.00— 21.00 21.00— 25.00

Mid. tarbot .....................................................  16.00— 17.00 12.00— 18.00
K leine tarbot .................................................  13.00— 14.00 10.00— 14.00

Barbues —  G riet .............................................................. 12.00— 14.00 10.00— 12.00
Soles —  Allergroote tongen .................................................................................................

Groote tongen .................................................. 20.00— 21.00 19.60— 21.70
Midd. groote tongen ...................................... 19.80— 26.00 25.70— 26.00
Voorkleine tongen ...........................................  16.00— 17.00 21.20— 22.00
Kleine tongen ..................................................  10.00— 16.00 19.20— 12.00

Carrelets —  Gr. p ladijs (schol) ....................................  5.75—  7.00
Midd. p lad ijs ............................................... 6.00—  7.00
Derde slag p lad ijs ..................................... 5.00—  5.50
Kleine p lad ijs  ............................................ 1.75—  2 50

Limandes —  S c h a r ....................................
Lim andes soles —  Groote tongschar ... 6.ÓÖ—  8.25

Kleine tongschar ... !...................
Soles rd ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...

Kl. Schotsche schol ...
Flottes —  S c h a te n ....................................
Raies —  Groote rog ................................

Kleine rog ................................
Tacauds —  Steenposten ..........................
M erlans —  Gr. w ijting ...........................

Kl. w ijting ...........................
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ...

Gr. g u l le n ..............
Kl. g u l l e n ............. .

Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw
Gr. g u lle n ........
Kl. gullen ........

Sébasjes —  K l ip v is c h ...............................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V lasw ijting ................................
Lingues —  L e n g e n ......................... ........
Eglefins —  Gr. schelvisch .....................

Gr. mid. schelvisch .........
Kl. mid. schelvisch ................................
Kl. schelvisch ............................................
Braadschelvisch (totten) ... 4.20—  4.50

Colins —  Gr. mooimeisjes ..................... 6.00—  7.00
Mid. m oo im eisjes ...................  3.50—  4.00
Kl. mooimeisjes .....................  2.80

Vives —  P ie te rm an n en ....................................................
Grondins —  K norhaan  ...........................  ....................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ....................
Rougets —  Roobaard ..................................................................................
Emissoles —  Z e e h a a i ...............................  1.50—  1.75 1.25—  1.50
Roussettes —  Zeehonden ................................................ 1.50—  1.75
Dorées —  Zonnevisch ...................................................... 3.25—  4.00
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................................  6.00—  7.50

Kl. zeeduivel .................................................  4.50—  5.50
Congres —  Gr. zeepaling ......................... ....................  2.75—  3.00

Kl. z e e p a lin g .........................  ................................................
Maquereaux —  M akreel ..........................  ................................................
Harengs —  H aring ..................................  3.20—  5.50 ....................
Esturgeons —  Steur .................................
Flétans —  Gr. heilbot .................................................................................

Kl. heilbot ............................... ...............................................
Ecrevisses —  K reeftjes ...........................

Woensadg Donderdag
27.00— 28.00 24.00— 26.00
20.00— 25.00
12.00— 17.00
11.00— 14.00

20.60— 20.60
26.00— 27.80 
27.40— 28.00
14.00— 22.80
7.00—  8.00
8.00— 11.00
7.00—  8.00 
3.50—  4.00
4.00—  6.50

6.70

3.00—  3.50

4.00—  6.00
3.25—  3.75
2.25—  2.50 

11.50— 13.00
1.75—  2.00
2.00—  2.50

3.00- 
2.70-
3.00-
4.00- 
1.25—  1.50
1.50—  1.75
3.50—  4.00 
1.75—  2.50
6 .0 0 - 7.00

3.50—  4.50
4.00—  5.25 
2.90—  4.00
3.00—  3.80 
2.25—  2.50
3.00—  4.50 
3.75—  4.00

6.Ö0— Ï0.0Ö

6.00—  7.00 
2.25—  3.50 
1.75—  2.00 

12.00
1.50—  1.75
1.50—  2.00

4.00— 4.50
3.00— 3.50
4.25— 4.75
5.50— 6.50

2 .00— 2.50

3.50— 4.50
1.50— 2.50
6.50— 7.50

3.75
2.50

18.00— 20.00
9.00— 14.00
8.00— 10.00

Ï9:00-20.00 
19.60— 22.00 
20.20— 19.90 
8.20— 16.20 
6.00—  7.00 
5.75—  7.50
5.50—  6.50
2.50—  3.00

3.10—  3.50 
3.00 
9 7^ 

3.00—  3̂ 50 
1.50—  4.00

van zee. 
scharren.

Voorts zeer vele kabeljauw , gullen en le
ver aangevoerd over land.

Vanwege den grooten Deenschen aan
voer van gullen en kabeljauw , waren  de 
prijzen redelijk hoog.
E.329 Denem arken 100 b. 1650.00 
E. 19 Denem arken 125 b. 1030.00

Woensdag 20 December 1939.
N a  de vele slechte aanvoerdagen, was 

deze dag bij uitstek een bijzondere. De 
aanvoer w as dezen m orgen zeer groot en 
de verscheidenheid liet niets te wenschen  
over ; 1 boot van het Noorden had  een 
vangst van 2000 bennen haring,, m a
kreel, w ijting en koolvisch, 3 booten van  
de Klondijk, alle met schoone vangsten  
schelvisch en totten. De lichte motors, 
17 in totaal, verzorgden de m arkt van  
700 kisten w ijting en vele schol.

Buitenlandsche aanvoer : veel schel
visch en haring van Zweden. Van  De
nemarken, m achtig veel kabeljauw  en 
gullen.

Ondanks den grooten aanvoer, kenden 
alle soorten zeer goede verkoopprijzen. 
IJM  9 Noordzee 1950 b. 13800.00 
IJM  19 K londijk  750 b. 6155.00
IJM117 K londijk  675 b. 5045.00
IJM  26 K londijk  900 b. 5760.00
G .G. 892 Zweden 165 b. 1670.00

§Froid Industriel
R E E D E R IJ K A A I ,  36, O O S T E N D E

TELEFOONMODERNE 

F A B R I E K

72291

Handelsregister N r 9)

Postcheckrek. 323890

Dagelijksche ?o«rtbrinfit 1 250.000 kil«* H O F L E V E R A N C I E R
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V O O R  U W  V E R V O E R
G E N T

Garnalen, 6— 7 ; griet, 14— 15 ; pladijs, 
8— 11 ; paling, 16— 20 ; schelvisch, 8— 12 ; 
rog, 6— 8 ; tarbot, 15— 18 ; tong, 18— 23 ; 
wipting, 5 ; zeepost, 7— 8 ; kabeljauw , 
14— 16.

A N T W E R P E N
netto ; 
mooie 

; schar 
6— 10 ;

Heilbot, 15 ; kabeljauw  7— 10
5— g bruto ; gul, 5 ; knorhaan, 4 
meid, 5 ; pladijs, 5— 12 ; rog, 6— 9
6— 7 ; vleet, 7— 14 ; schelvisch, 
tong, 15— 20 ; w ijting, 3 ; zandhaai, 3,50; 
haringshaai, 8— 10 ; haring, 5 ; gerookte 
haring 1.50 ’t stuk ; gestoomde haring, 
1.25 id. ; bakharing, 1— 1.50 id. ; spiering, 
10 ; sprot, 8— 10 ; garnaal, 6— 8 ; mosse
len, 1 ; zalm  (bevrozen), 24 ; paling, 10—  
14 ; brasem, 4.

Z E E B R U G G E

Vrijdag 15 December 1939.

Garnalen , 1.60— 3.70 fr.

Zaterdag 16 December 1939.

Garnalen, 1.60— 3.00 fr.

Maandag 18 December 1939.
Gr. tong, 16— 17 ; bloktong, 18— 19 ; 

fruittong, 19— 20; sch. kl. tong, 20— 21; 
kl. tong, 9— 16.50 ; pieterman, 14— 15 ; gr. 
platen, 6— 6.25 ; midd. platen, 6.25— 6.75; 
platjes, 6— 6.50 ; scharren, 4.50— 5.25 ; 
gr. w ijting, 3— 3.25 ; kl. w ijting, 1.50— 2; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8—  
15 ; garnalen, 1.60— 3 fr.

Dinsdag 19 December 1939.

Gr. tong, 16— 17 ; bloktong, 17— 18.50; 
fruittong, 19— 20.50 ; sch. kl. tong, 20—  
20.50 ; pieterman, 14— 15 ; gr. platen, 6—  
6.25 ; midd. platen, 6.50— 6.75 ; platjes, 
5.25— 5.50 ; scharren, 4.50— 5.25 ; groote 
wijting, 3.50— 3.75 ; kl. wijting, 1.50— 2.25; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 15; 
garnalen, 2.10— 3.30 ; kl. tong, 8— 16 fr.

Woensdag 20 December 1939.

Garnalen, 2.10— 3.90 fr.

Donderdag 21 December 1939.

Gr. tong, 19— 20 ; bloktong, 20— 22 ; 
fruittong, 21— 23 ; sch. kl. tong, 20— 22 ; 
kl. tong, 8— 17 ; pieterman, 15— 16 ; gr. 
platen, 5.50— 6 ; midd. platen, 6.50— 6.75; 
platjes, 5.50— 6 ; scharren, 5— 5.25 ; gr. 
wijting, 2.50— 3 ; kl. w ijting, 1.50— 1.75 ; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 12— 22 ; griet, 10—  
20 ; garnalen, 2.80— 4.60 fr.

Voor onze 

West-Vlaamsche Kunst

wendt U tot

Express Transport
Tel. 726.30

Sterfgevallen
De fam ilies Durand, V an  Remoortele, 

Dequick en Decombel, melden met groote 
droefheid het verongelukken op zee met 
het koopvaardijschip « SS. Rosa », den 
13 December 1939, aan de Engelsche kust 
bij Newcastle, van

M IJNH EER

Julien Durand
echtgenoote van M evrouw  

Maria Van Remoortele
Een plechtige lijkdienst zal p laats heb

ben op Donderdag 28 Novem ber 1939, te 
9 uur, in de SS. Petrus en Pauluskerk.

W oensdag 27 December 1939, te 10 uur, 
heeft ook in de SS. Petrus en Pauluskerk  
een lijkdienst p laats voor de ziel van  

M IJNH EER

Richard Tüiejrs
stoker, verongelukt op zee met de «S S . 
Quenast », rond het lichtschip « Noord  
Hinder », den 26 Novem ber 1939.

«  Het V isscherijblad biedt aan beide 
diep beproefde fam iliën zijn innig rouw
beklag aan.

ALLERLEI

Heden Zaterdag 23 December heeft te 
15 uur in het Provinciaal Hof, Groote 
M arkt te Brugge, de plechtige opening 
p laats van de tentoonstelling van schil
der- en beeldhouwwerken.

Het doel van de vereeniging is steun 
te brengen aan de W est-V laam sche kun
stenaars.

W at thans voor de kunstschilders en  
beeldhouwers wordt gedaan, zal eerlang 
voor de andere vertakkingen van de 
kunst worden gesteld.

VISSCHERSSLOEP GESTRAND 
OP DE ESTLANDSCHE KUST 

Waarschijnlijk op een mijn geloopen
Uit Tallin  wordt gemeld, dat een vis- 

scherssloep gestrand is op de kust van  
het eiland Nargeon. Het vaartu ig droeg 
den naam  « Renbeck-Ham burg ». Op het 
dek werden de lijken van drie zeelieden 
aangetroffen.

W aarsch ijn lijk  is de «R e n b e c k » in de 
Finsche G o lf op een m ijn geloopen.

RADIO AAN BOORD 
VAN VREEMDE CHEPEN

Gedurende de periode van mobilisatie 
van het leger, zullen de minister of m i
nisters die, eenerzijds, de telegrafen en 
telefonen, anderzijds het zeewezen in 
hun bvoegdheid hebben, alle nuttig ge
achte m aatregelen treffen  om in België 
of in de Belgische territoriale wateren, 
het gebruik der radio-instellingen opge
steld aan  boord van vreemde schepen en 
booten te regelen, te verbieden of te ver
hinderen.

OORLOGSELLENDE
Een Schotsche stoom trawler ontdek

te op de Noordzee een vlot, w aarop  zich 
twee m annen bevonden. Eén hunner was 
dood en de andere ernstig ziek. Laatstge
noemde is in een ziekenhuis in Schotland  
opgenomen. M en vermoedt te doen te 
hebben met schipbreukelingen van een 
op een m ijn geloopen Deensch schip.

i w e s r » t » » *  -
%

1 Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Sam enw erkende Vennootschap 

R eederijkaa i (rech tover de S lip w a y s ) en 33, L ijn d raa ie r setraat, 33 

A lle  m ekanieke verm akingen  en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

2.80-
1.75-

3.00
2.00

3.75—  4.00

12.00

6.00—
2.50—
2.75—

4.30
3.50
6.50 
3.75 
3.00

1.00—
1.00—
3.00—
5.00—  
3.50—

1.25
1.25 
4.00 
6.75 
4.50

2.50—  2.75

12.00— 15.00
8.00— 10.00

1.25— 1.50
1.50— 1.75

6.00— 7.50
4.00— 5.00
3.00— 3.25

0.75—
0.75—
2.50—  
5.00—
3.50—
2.50—

1.00
1.00
3.00
6.00
4.00
3.00

Tarbot ....................................................  120.00
Griet ........................................................
Groote tongen .......................................  1.80
Gr. mid. tongen.....................................  1.65—  1.55
Kl. mid. tongen ...................................... 1.50— 1.45
Kl. tongen .............................................. 1.01— 0.95
Kl. tongen (gr. slips) ............................ 0.85— 0.74
Kl. tongen (kl. slips) ............................  0.50— 0.42
Gr. schol................................................. ..................
Mid. schol ..............................................  ..................
Zet schol................................................  ..................
Kl. schol ................................................. 23.50
Kl. schol I I ............................................  17.50— 15.50
Kl. schol I I I ............................................  12.50—  8.50
Tongschar............................................... ......... ..........
Rog ..........................................................................
Vleet ....................................................  4.25—  2.15
Poontjes.................................................. 7.50
Kabeljauw ..............................................  65.00— 34.00
Gr. gullen ...............................................  14.50— 10.50
Kl. gullen................................................ 12-50
Wijting ...................................................  7-50—  4.50
Gr. schelvisch............................................................
Gr. mid. schelvisch.......................... ... •

Donderdag Zaterdag Maandag Dinsdag
112.00 115.00— 112.50 112.50

1.75
1.50—  1.45
1.50—  1.38 
1.08—  0.94 

0.84—  0.76 
0.44—  0.34

15.50-
11.00-

24.50 
-13.00 
-  9.50

8.00—  3.50

Kl. mid. schelvisch 23.50

I

Kl. schelvisch.........................................  18.00—15.00
Braadschelvisch .....................................  14-50 12 00
Heilbot ....................................................
Leng .................. ................................................ 2.45—  1.05
Koolvisch................................................ 20.00—16.50
Makreel ... .............................. .............  — 8.30
Wolf ............................................... : ... ..................
Schartong...............................................  ..................
Zalm .....................................  .............. ....................
Steurharing ............................................  ..................
Gr. roode poon ......................................  ..................
Mid. roode poon.....................................  ..................
Kl. roode poon ....................................... ..................
Schar ................................................... 14.50— 4.50
Bot .......................................................20.00—14.00

Hammen .................................................  ..................

Haring .................................................... 12.50— 9.80
Kreeft ..................................................... ....................
Gr. Heek .................................................  .................
Mid. Heek...............................................  ..................

1.75—  1.60
1.50—  1.35
1.50—  1.38 
1.02—  0.98 
0.89—  0.86 
0.52—  0.46

28.00— 20.00
20.00
24.00

24.00— 23.00
17.50— 13.50
12.50—  7.50

4.15—  3.50 
7.50—  5.50

62.00— 40.00
17.00— 13.50
14.50—  8.50
12.50—  4.50

29.00
18.00— 16.50
17.50— 16.00

2.30—  i.00
20.00— 17.50
17.50— 15.00

100.00— 90.00

Ï.50  
1.45 
1.50 
1.01 
0.80 
0.38 

24.50
23.00
28.00 

28.00— 16.00
17.00— 16.00
11.00—  6.50

1.04—  
0.90- 
0.46—

Woensdag
90.00— 80.00 per 50 kg.
.................... per 50 kg.
1.80—  1.75 >
1.75—  1.55 >
1.50—  1.45 >
1.10—  0.98 »
0.94—  0.88 » 
0.52—  0.46

21.50-

23.00-
22.50-
15.50- 
8.50-

-21.00 
22.00 
-22.00 
-19.50 
-11.00 
- 5.00

18.00-
3.50-

-13.00 
-  2.13

50.00— 26.00 
9.00—  6.80

12.00—  6.50
10.00—  3.60

19.50— 12.50
13.00— 11.50
13.00—  9.80

1.60— 1.00
12.00—  9.00
17.50—  8.50

7.00—  3.60 
20.00— 15.00

17.00— 14.50

13.50—  4.20 12.00—  3.60 11.50—  3.00 
15.00

per 50 kg 
»
>
»
>
>
»
»

p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

»
>
>
>
»
>
»

per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>

per kg.
»

per 50 kg.
»
>
>
»
>
>
>

per stuk 
p. 125 kg.

>

Alles ln gulden aangeduld. Een gulden ls ongeveer 16 fr.



« HET VISSCHERÏTBLAD »

V O O R  EEN CCOMOMISCHEMERSTELLIMG

W E N D T  U  T O T  D E  G E K E N D E  S C H E E P S W E R F

A^mwmâ
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E H D E  T E L . 2 o . 3 6  P R IV A A T  21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE 
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCM

!A5CliVEPK
Z E E R  V L U G  EM V E R Z O R G D  W E R K

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST LEKKERE SOLDAAT

Zondag 24 Decem ber 1939. Dienstdoen- | De soldaat Lucien De Vr... moest op- 
de gansch den dag : Apotheek Deketelae- • geleid worden wegens openbare dronken- 
re, Torhoutsteenweg, 76. Dienstdoende i schap. Hij sm aadde daarbij agent Van-

S P O R T N I E U W S
Voetbal

UITSLAGEN VAN 17 DECEMBER 193b

Hoogere Afaeeiirig
C. S. Brugge —  A. S. Oostende ... 3— 3
V. Gr. oostende —  St. Moeskroen 3— 1
S. O'. M eenen —  F. C. Knokke ... 1— 1
S. K. Koeseiare —  F. C. Brugge ... 3— 0

K lassem ent

C S. Brugge .. 10 8 0 2 49 14 IS
S. G. Meenen ., 10 5 3 2 24 17 12 ;
V. 0 . oostende 9 4 2 3 21 20 11 «
K ortrijk  öp. 9 5 3 1 22 25 11
A. ü. oostende ... 8 3 3 2 25 23 S
F. C. Brugge .. 8 3 4 1 21 17 7
St. MoesKroen ... 10 3 6 1 21 47 7
S. K. Koeselare ... 10 3 7 0 25 32 6

F. C. Knokke 10 1 7 2 15 28 4

Gewesteiijke Afdeeling — Reeks A
Nieuwpoort —  S. V. B lankenberge 1
D. C. jtsiaïucenberge —  Koksljde ... 4
F. C. Tornout —  Oudenburg ...... ...6
K  G. G istel —  Veurne .....................2
M iddelkerke —  De Panne .............. ...3

Scholieren — Reeks A
C.S. Brugge (B ) —  F. C. B ru gge (B ) 1— 3 
V. G . Oostende —  D. C. Blam œnb. 2— I
F. C. B rugge (A ) —  Knokke ..........  2— 1
S. V. Biainveno. —  C.S. B rugge (A ) 0— 1>

F. C. Tornout —  A. S. Oostende ... 1— 3

Kadetten — Reeks A
A. S. Oostende —  V. G. Oostende ... 8— 1
D. C. Biaiikenb. —  F. C. B rugge ... 0— C 
F. C. Knokke —  S. V. B lankenberge 2— ü

V.G. OOSTENDE 3 — ST. MOESKROEN 1

Vóór een m atige opkomst stelt de heei 
Tangne volgende ploegen in lijn  :

V. G. OOöTEW DE : H uw aert ; Berten  
en Crekiiiie ; M arcnand, Zwaenepoel en 
Mecneie ; Gosselin, Delporte, Vandenbus- 
scne, MycKe en Huorecnsen.

ST. M O ESK R O E N  : Gerbovitch ; Jac- 
quart en M arquette ; Hennekens, Noo- 
tens en Daeis ; Bruneel, Breughelm ans, 
(^üiCKeis, Dorm ont en Seys.

Moeskroen wint den opgooi en ver
kiest met net voordeel van den w ind aan  
te vangen. De eerste aanvallen gaan  uit 
van ’t V. G., w aarop  Moeskroen een 
vruchteloozen hoekschop gaat afdw in- 
gen. Geleidelijk verwerven de Oostenae- 
naars  de bovenhand, zonder er echtei 
te kunnen in gelukken Gerbovitch te 
versciialken. De doelwachter van Moes
kroen kw ijt zich inderdaad uitstekena 
van zijn taak en houdt de best gerichte 
scnotten. Tegenaanvallen  van Moes
kroen leveren insgelijks m c u  
dezer moet H uw aert een hard  schot van  
Quickels stoppen. T ijdens de laatste tien 
minuten ondergaat de kooi van Gerbo- 
vitcn een bekogeling in regel, m aar dt 
Oostendenaars zijn niet gelukkig in hun  
pogingen en ae rus o breekt dan ook aar. 
met m anken stand, alswanneer de loca
len wei een p aar doelpunten voorsprong  
verdienden.

Ma de rust golft de partij op en al. 
A an  cte 13de m inuut ontzet H uw aert op 
Wuicüeis en net leder vliegt in het Oos- 
tcnuöcne aoel binnen, 't V. G. is hier- 
auor geenszins ontmoedigd, integendeel. 
De « rooa-geien » vallen dapper aan en 
aan  ae 1 me minuut, op opening van  
'Vandcnbussciie, rent Gosseun n aa r doel 
en tee^ent met prachtscnot den gelijk
m aker aan. De oostenaenaars blijven  
sterk in d;e m eerderheid en op nieuwen  
aanval van rechts, neemt Vandenbus- 
facne over, doch Gerbovitch redt ; echter 
onvoeaoenae, zoodat Mycke geen moeite 
uccic om zijn  pioeg den voorsprong te 
verscnaiKen. ’t V. G. b lijft zich in net 
MoesKioensche kam p nestelen en on- 
rinaaeiiijk daarop, voor voorzet van D el- 
poite, scmet Gusselin voor de derd, 
m aai Dinnen. De overwinning der Oos- 
tci*uciiaais is nu zoo goed als verzekerd, 
m aar toen slaagt Moeskroen er niet n. 
ios te komen. A an  de 30e minuut ver
werven de thuisspelers een strafschop, 
doen Zwaenepoel stuurt ver naast dt 
netten. Nu  rukt Moeskroen zich e inde
lijk  los, doch de Oostendsche verdedi
ging w aakt en het einde treedt in, zon 
der dat de doelcijfers gewijzigd worden.

sukses, valt Oostende nu duchtig aan ei. 
-jccoiie ürijgt gelegenheid zien te on- 
-ici'aciieiaeii. m j zaï evenwel m et kunnei. 
jcieoten aat Dejongne zijn pioeg den 
vuoiöpiong geen, dit aan de u e  rin- 
-luut. ueicie sem jnt m eraoor uit ziji. 
.uua geaiagen en ae «róoa-groenen» m a- 
.vcn er aa.üKüa,ar georuiis van om duchtig 
j_d.lL te vanen. Tien m inuten voor ü l 
*ust ,op inzenden van Vandierenaonck, 
.iia,aKt C. Depauw  een mooi doelpunt 
ije oostenaenaars blijven ten aanval tot 
uan ae rust, aie met 1— 3 in hun voor- 
aeel intreedt.

n a  de rust missen de bezoekers al sef- 
iens een mooie Kans. Geleidelijk brengen  
ae öruggeim gen  het spel in evenwicht 
jn  op straiscnop verminderde Eeckeman  
aen acnterstand zijner ploeg. Cercle 
jiee f nu geruimen tijd druk uitoefenen  
.jP de Oostendscne stellingen. Pincket 
verdedigt zich echter prachtig en weet 

‘ menig doelpunt te veriiinderen. Rond het. 
iiail uur kon Poelvoorde op hoekschop 
ae ploegen gelijk stellen. Oostende voeit 
iiet gevaar en dringt fel aan. M aar de 
Breyaelzonen verplaatsen weldra het spel 
jn  een nieuwe straiscnop wordt d it 
m aal door Eeckeman nevens gezonden, 
oe  laatste m inuten verliepen heelem aai 
m het voordeel van «groen -zw art» die 
.chter met een geiljk spel moest vr-de  

armen.

KALENDER VOOR 24 DECEMBER 1939

Hoogere Afdeeling
F. C. Brugge —  S. K. Roeselare 
\7. G. Oostende —  S. C. Meenen  
F. C. Knokke —  A. S. Oostende 
K ortrijk  Sport —  C. S. Brugge

Gewestelijke Afdeeling —  Reeks A
Oudenburg —  D aring B lankenberge
veurne —  Koksijde
Middelkerke —  Gistel
De Panne —  Nieuwpoort
S. V. B lankenberge —  Torhout

Scholieren —  Reeks A
C. S. Brugge (A ) —  F. C. Torhout 
A. S. Oostende V. G. Oostende
F. C. Brugge (B ) —  S. V. Blankenberge  
Knokke —  C. S. Brugge (B ) )
O. C. B lankenberge —  F. C. B rugge (A )

Kadetten — Reeks A
F. C. Brugge —  S. V. B lankenberge  
V. G. Oostende —  Knokke
D. C. B lankenberge —  A. S. Oostende

TRAMS VOOR DE WEDSTRIJDEN

Op de dagen van voetbalm atch op het 
plein K.V.G.O. Armenonville, zullen de 
volgende tram rijtu igen  vertrekken :

1) van de M arie-Joséplaats om 13.12, 
13.22, 13.32, 13.42, 13.52, 14.02, 14.10 en 
14.17 uur ;

b ) van M ariakerke, Frankrijkstraat, 
om 13.30 uur tot aan den ingang van het 
M aria-Hendrikapark.

Op het einde van die voetbalmatchen  
zullen de rijtuigen van Vuurtoren en 
Slijkens n aa r de M arie-Joséplaats rij
den. Een rijtuig zal om 15.50 uur ver
trekken aan den ingang van het M aria - 
Hendrikapark n aa r Mariakerke, F rank
rijkstraat.

Rolschaatsen

C. S. BRUGGE 3 A. S. OOSTENDE 3

Scheidsrechter Delannoy stelt volgen
de ploegen in lijn :

C. S. B R U G G E  : Decorte; Coopm an en 
Debuysere; Meulenaere, Billiet en P o e l
voorde; Dautricourt, Deschepper, Cor- 
neiilie, De Backer en Eeckeman.

A. S. O O STENDE : Pincket; Ham ilton  
en Fr. Depauw; Aspeslagh, Vandenbrou- 
cke en De Boodt; Vandierendonck, De • 
jonghe, Depauw  C., Leenaers en De 
weerdt.

C. S. Brugge is onm iddellijk ten aan 
val langs Eeckeman; deze rent naar het 
doel van Pincket die reeds na een m i
nuut spel geklopt wordt. De Oostende 
naars laten zich niet ontmoedigen en 
brengen het spel in evenwicht. Aan  d? 
17e m inuut kon Dejonghe beide ploegen  
gelijk  stellen, Aangem oedigd door dit

Op Zondag 17 December werd te B rug 
ge een vergadering gehouden, waarop  
de voornaam ste W est-V laam sche clubs 
vertegenwoordigd waren.

Deze vergadering had  voor doel eenige 
punten te bespreken, betreffende voor
stellen die aan de Federatie der Belgi
sche Rolschaatsvereenigingen in naam  
der aanwezige clubs overgem aakt wer
den.

Deze voorstellen betroffen in het bij
zonder het stichten van een gewestelijk  
Komiteit, en het aanstellen van een ge
volmachtigden afgevaardigde, die de 
m aandelijksche vergaderingen te A nt
werpen zou bijwonen en desnoods de 
rechten der W est-V laam sche clubs o.) 
doeltreffende w ijze zou kunnen verdedi
gen.

Op M aandag  25 December a.s. is de 
ploeg A  van de Ostend Rink Hockey Club  
uitgenoodigd om te W enduine aan  het 
tornooi deel te nemen.

De ploegen die tijdens dit tornooi de 
twee prachtige schalen zullen betwisten, 
zijn : W enduine H. C„ B rugge Stadium  
Club, Knocke H. C. en Ostend R. H. C.

Het vertrek zal op 25 December p laats  
hebben, om 12.30 uur per auto-car aan  
de Cham onix Skating, Rogierlaan, 42 te 
Oostende.

P rijs  der verplaatsing heen en terug : 
8 fr. Niet-leden : 10 fr. Terugkom st : 
Vertrek uit W enduine om 18 uur.

Voor inschrijving, zich wenden bij | 
den heer Jonckheere (Skating ), Rogier
laan, 42, Oostende, op Zaterdag en Zon
dag 23 en 24 December, van 14 uur af.

R. V. j

tot 12.30 uur : Apotheken Degraeve, K aa i
straat, 14bis en Deiang (O pex ).

M aandag  25 Decem ber 1939. Dienst
doende gansch den dag : Apotheek De
wulf, M arie-Joséplaats, 6. Dienstdoende 
tot 12.30 uur : Apotheken W elter, Tor
houtsteenweg, 262 en Delang (O pex).

De andej-e apotheken blijven gansch  
den dag gesloten.

A l c j l e  -  f i S e i c j  l e a
E lJN ö il i ü  IEREN

haverbeke en pleegd,e opstand.

SCHIELIJKE DOOD
Als gevolg eener hartziekte is de ge

naam de Georges Lagrou, wonende Stui- 
versstraat, 219, in de Gerststraat schie
lijk overleden.

PRIJS VAN GAS EN 
MAAND DECEMBER 1939

Verlichting K W Ü . 2.44 fr.
D rijfkracht, lifts, 1.37 fr.
N ijverheidsgebruik : le  en 2e reeks, 

1.37 fr. ; uitstallingen, buitenverlichting, 
uithangborden en muminaties, 2.44 fr.

HuisnoudelijK. verbruin :
W aterverw  arm ing door accumulatie 

van warm te : a ) nacht- en m iddaguren, 
0.48 fr. ; b ) andere uren, 1.37 fr.

Koelinsteihngen boven 1/2 H P 1
a ) nacht- en m iddaguren : fr. 0.48 ; b ) 

andere uren, 1.37 fr.
Keukens zonder w aarborg  van ver

bruik : 0.62 fr.
Keukens met w aarborg  100 u. benutti- 

ging : 0.62 fr.
Gelijktijd ige benuttiging keukensver- 

w arm ing : 0.62— 0.48 fr.
G as  :
Gewoon verbruik : K W U . 1.03 fr.
Centrale verwarm ing : 0.62 fr. 

GEWESTELIJKE R IJKSTUINBOUW- 
SCHOOL

Zondag 24 December, te 9 uur in de 
Stedelijke Vakschool, Koninginnelaan, 
les over bloemteelt door E. Verhuist, be
stuurder van den Stedelijken Beplan- 
tingsdienst. Onderwerp : Het aan jagen  
van bolplanten en heesters. 
FEESTCÜMITE

Donderdagavond, onder voorzitter
schap van den heer Feys, vergaderde ons 
stedelijk Feestcomité met het oog op de 
Feestweek van Kerstdag en N ieuw jaar. 
Zooals het voorzien was, kan er wegens 
de tijdsom standigheden niet aan gedacht 
worden groote verm akelijkheden in te 
richten. Zoo valt de braderij van het 
Petit-Paris weg, alsook de « M ontm ar
tre » van de Langestraat.

Geen definitieve beslissingen werden  
genomen, zoodat alle hoop nog b lijft le
ven.

TOELATiNGEN TOT BOUWEN
W we Dedrie, bouwen verandah, Am - 

sterdamstr., 54 ; W e Dedrie, verande- 
ringswerkén, Amsterdamstr., 50 ; Dobbels 
J., veranderingswerken, H. Hartplaats, 2; 
Lingier Isidoor, bouwen loods, Handel- 

j straat.

fc-LECTRICITE&T ! KONGO-UITZENDINGEN
Iederen dag richt het N.I.R. een uitzen

ding in, speciaal bestemd voor Belgisch  
Kongo. De duur van deze uitzending be
draagt anderhalf uur, en van a f 1 Janua
ri e.k. begint de zendtijd om 18.30 uur 
tot 20 uur, dus e.en uur vroeger dan ge
woonlijk. De nieuwsberichten zullen 
thans eerst in het Fransch gegeven wor
den en daarna in  het Nederlandsch, ter
w ijl het vroeger omgekeerd was. M aar  
dit alles belet niet dat onze kolonisten 
fel klagen over de radio-uitzendingen van  
het vaderland.

Nieuwe Stoffen |
Mantels - Pelsen 1
A  l a .  V ille  d e  L o n d re s

Kapellestraat, OOSTENDE

(10061

TENTOONSTELLING
Schiiaerijen trekken de menschen al-

OFFICIEEL COMITE VAN HET « P A K 
KET VAN DEN SOLDAAT» DER STAD 
OOSTENDE

De gemobiliseerde verlofgangers wor
den hierbij verwittigd dat dezen die 
reeds een pakketje ontvingen, zich zon
der verdtir bericht geen tweede maal 
mogen aanbieden.

De 2.000 pakjes die w ij uitdeelden, 
hebben onze kas b ijna geledigd en voor
aleer een nieuwe uitdeeling-te beginnen, 
willen w ij zeker zijn elkeen te kunnen 
bedienen.

SLAET OPTEN TROMMELE

Het bestuur van den Vriendenkring  
van Strijderskinderen noodigt zijn leden 
en hun fam ilie uit op de jaarlijksche al
gemeene en statutaire vergadering, wel
ke zal p laats hebben op D insdag 26 De
cember (2de K erstdag ), te 10.30 u. zeei 
stipt in het lokaal Café «P r in s  Boude
w ijn  », St. Sebastiaanstraat.

Op de dagorde : 1) verslag van het ver
loopen jaar, door den voorzitter, E. Eve
raerts Jr. ; 2) financieele toestand door 
de schatbewaarster ; 3) verkiezing van 
twee toezichters over de boekhouding ;

oija aan, niettegenstaande de slechte tij- 4 ) gedeeltelijke verkiezing van  het be

Onfeilbaar geneesmidJel voor 
EKSTEROOGEN , W E E R E N

Anticors Schmitz
50 jaar succes

Alleenlijk bereid :

KURSAAL APOTHEEK 

M . W A N D E L S  

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

§  Algemeen agent der Cypnoids 
»
wö3>SG'2©s«-<3©©ea®G©©ö©e©©@eöe*£to

NIEUWE VEREENIGING
Bij de talrijke vereenigingen van  

allénei soort, aie in onze stad welig 
tieren, werd onlangs een nieuwe bijge
voegd: «De Vereeniging üer M ilitaire ln - 
vaiiéaen ln Vredestijd  ». H un  lokaal is 
gevestigd m  het Hotel Central en staat 
onder leiding van h. Stoffelen.

W ij wenscnen hen veel leute en ple
zier.
BiJ DE LUCHTBESCHERMING

Zondagm orgen, voor een 200 leden van 
de Burgerlijke W acht, greep op den koer 
van de Pom pierskazerne een dem onstra
tie p laats van het b tusschen van brand
bommen. De h. Inspecteur Vanlaere gaf 
aen noodigen uitleg bij de v ijf proefne
m ingen die alle wel gelukten. D aarna  
werden de alledaagsche aspecten van  
ons brandweerkorps bezocht.

Deze proefnem ingen werden door de 
aanwezigen met de grootste aandacht 
gevolgd, en de h. D r Libbrecht bedankte 
tot slot allen die meegewerkt hadden tot 
het welgelukken -van deze demonstratie.

EERSTE SNEEUW
Vrijdagm orgen  is de eerst-e sneeuw  

van het winterseizoen 1939-40 gevallen. 
Het w as een natte, gesmolten sneeuw die 
viel, m aar dat het nu juist op een V rij
dag moest beginnen, stemt de bijge- 
loovigen m aar triestig, w ant : «  Alles w at 
men op V rijd ag  begint, valt slecht uit », 
zeggen zij.

OPGEROEPENEN 1940
V an  a f 3 Januari 1940 zullen de eerste 

jongelingen die tot de klasse 1940 be
hooren, opgeroepen worden. De form u
lieren met het treinkaartje werden reeds 
aan m em gen jonkm an besteld.

Z ij weten wanneer zij binnengaan, 
m aar niet w anneer zij zullen terugko
men !

VOOR HET N.I.R,
Onze talentvolle stadsgenoot K arei 

Jonckheere houdt, op de V laam sche uit
zending van het N.I.R., Zondag te 14.15 
uur, een boekbespreking. H ij zal o.m. be
spreken : M agdalena (Zso lt von H arsa- 
nyi), Zwervers (K nut H am sun ), Rendez
vous in Francisco (E rik  Hazelhoff-Roelf- 
zem a).
GEVOLG DER DRONKENSCHAP

aen. Dit w era  nogm aals bewezen op de 
tentoonstelling m gericht ten voordeele 
van net «^aüKfct van aen Soldaat», w aa r
op Junen Vannoutte, onze talentvolle po- 
liGieagent-sciHiüer, zijn kunst vertoonde. 
Wij zijn gelukkig J. Vannoutte te mögen  
fenciteeren voor zijn prachtige werking  
en ock voor de wijze waarop hij zijn  
'vrijen tijd aoorbrengt, en zonder aarze
len  zeggen wij : Doe zoo voort !

OPGELET OP DE VOETPADEN
N u dat het vriest, doen de huismoeders

stuur ; 5) p rogram m a van het dienst
ja a r  1940 ; 6) kostelooze tombola, talrijke  
prijzen.

SLAET  O PT E N  TRO M M ELE. —- Meer 
dan ooit dient deze jeugdvereeniging  
door de Ourstrijders geholpen en ge
steund te worden. Mooie woorden helpen  
hier niet, m aar wel daden. M eer dan  
ooit, in huidige, woelige periode van  mo
bilisatie welke we thans beleven, dienen 
bij de jeugd  de vaderlandslievende ge
voelens aangew akkerd te worden en de 

en dienstmeiden goed te herinneren aan beteekenis der woorden «  vrij en onaf- 
het poiitieverbod om op de voetpaden | h an k e lijk » ingeprent. De vijand  is sterk; 
w ater te gieten, w at voor de voetgangers : m achtige materieele middelen, van w aar

AUTO’S OP ELKANDER
Aan  de V laam sche p laats had  een bot

sing p laats tusschen de auto’s van Van- 
daele Cam iel en Debeuckelaere Cyriel. 
Stoffelijke schade.

EEN SOLDAAT ZONDER LOETSE...
De opvoering in den Schouwburg, Don

derdagavond, van een Gentsche neutra- 
liteitsrevue : « Een soldaat zonder loetse 
es ’n  soepe zonder zijt », had  een volle 
zaal gelokt. Het spel w as een brok echte 
zuivere V laam sche boerenhumor, die al
ler harten veroverde door den eenvoud 
van opvatting. De lach w as niet uit de 
lucht, en alle medespelers en -speelsters 
dienen gelukgewenscht te worden. Voor
al Henri Prim o die een kunstvollen 
Vlaam schen boer typeerde, en de schrij
ver zelf in de rollen van den koster en 
den champetter. Julia D ’Hooge (Juffer 
M arie ) en Alice De Craene (Ju ffer So
phie) waren  twee oude vrijsters van de 
bovenste plank.

In  één woord, een zeer genoeglijke 
avond.

VISSCHERS,

W onderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

een ernstig gevaar zou kunnen opleve
ren.

OPEISCHING VAN DEKENS
M aandag  en D insdag werd in onze w in

kels, op voordraent van de M ilitaire  
overheid, door het Stadsbestuur overge
g aa n  tot de opeiscning van dekens 2e en 
ae noeüanigneiü. Onze feestbestuurder 
Albert Vroome leidde de werkzaam heden, 
oijgestaan door een leerares aan de 
ivieisjesDeroepssehool. De opeischingen 
verliepen in voiledige kalmte, w ant de 
handelaars begrepen, dat zij hier een 
echt menschelijk werk vervulden.

KIOLEERING GESPRONGEN
V rijuagm iadag, even na  1 Uur, is de 

rioleenng op de Koningstraat, tegenover 
ae G arage  i-, Ocean, gesprongen.

Hei, water spoot met geweid uit den

hun werking met volle kracht, woont- 
hun vergaderingen bij, helpt hen met 
woord en daad, opdat de nationale idee 
ingang vinde in aller geesten, en deze 
een vesting worde tegen de gevaren van  
buiten uit. Ouderen en jongeren moeten 
sam en ijveren en strijden. Daartoe moet 

grond, en onmidaeiiijK weraen door den i ons alles aanzetten : ons groot nationaal

zij ook komen, staan ter beschikking van  
hen die verdeeldheid en tweedracht in 
ons klein landeke zaaien. M ächtiger nog  
werkt echter hun ideologie, vol bedrieg
lijke schoonheden en schijnwerkelijkhe
den. Doch moge het lot van andere klei
ne Staten als Tcheco-Slowakije, Polen en 
Fin land  het dreigende gevaar vóór oogen 
houden en de jeugd van heden er toe 
brengen onze nationale spreuk « Een
dracht m aakt m ach t» te overwegen.

Oudstrijders, het volstaat niet uw  kin- .
deren als lid in te schrijven, m aar steunt die op 19 Novem ber 11. op geheimzinnige

WIJ DOEN ALLE SOORTEN RADIO- 
HERSTELL INGEN

goed,rap en goedkoop. Radio De Mees
ter, tel. 714.61. A lle Europeesche en Ame- 
rikaansche radiolam pen in m agazijn  aan  
de laagste prijzen.

HET LIJK VAN LABAERE TERUGGE
VONDEN

Destijds meldden wij de geheimzinni
ge verdw ijn ing van A rthur Labaere, 53 
ja a r  oud, wonende Stuiversstraat, 167,

n. ingenieur Vanaewynckel de 
m aatregelen getrolien.

Ü. DUHAMEL
In  ae Casinozaal van het stadhuis 

Kwam Zonaagnam iddag de beroemde 
fran sch e  schrijver en chirurg Georges 
Dunam el spreken. Een voile zaal aan- 
noorde met belangstelling de uiteenzet
tingen over «  Het J_.even is onevenwich
tig »  die ae gevierde schrijver op een 
w aarlijk  sympathieke wijze verrichtte. 
Hij nep  ae geest op van de nobele fi
guur Charles JSicolie, overleden in 1936, 
nadat hij gedurened 30 ja a r  het Pasteur- 
mstituut van Tunis h aa  bestuurd en den 
Nobelprijs verkreeg voor belangrijke ont
dekkingen op m edicaal gebied. Deze rijk  
gedocumenteerde spreekbeurt werd meer 
m aals door hartelijk  en spontaan ap
plaus onderbroken, vooral w anneer de 
schrijver van « L a  C iv ilisation » toespe
lingen m aakte op den huidigen tijd.

De inrichters «Les Amitiés Françaises» 
m ogen fier gaan  op het succes, dat zij 
met deze spreekbeurt behaalden.

OP HET WESTERKWARTIER
Een voor een verlaten de bewoners 

van ae pas gebouwae huizen, rechtover 
net oud kerknoi, hun  woning om zich 
eiaers te vestigen. De menschen zijn 
m et in staat ae huur te betalen, en al- 
noewei zij weten, dat geen vervolgingen  
tegen hen kunnen ingespannen worden  
inun m an is gem ooihseerd), verkiezen ze 
liever met gerust geweten en schuldloos 
nun dagen aoor te brengen.

NATIONAAL VERBOND VAN BURGER- 
uIJKE OOHLOGülNVALIDEN, WEDU- 
WfcN EN RECHTHEBBENDEN. — Afdee- 
üng Oostende en omliggende

De leden, w aarvan  de echtgenoot of 
zodn, of die zelf gemobiliseerd werden, 
woraen verzocht zoo spoedig m ogelijk  
naam  en m ilitair adres met het post
num m er te laten geworden van den ge- 
moDiliseerde aan het secretariaat, P lan - 
tenätraat, 82, daar het bestuur besloten 
heeft ze met een pakket te bedenken.

KONING LEOPOLD IN ONZE STAD
M aandagm orgen  heeft onze Vorst op 

het onverwachts een bezoek aan  onze 
stad gebracht en er de gekantonneerde 
regim enten geïnspecteerd. Nadien  had  
een klein defilee plaats.

DE « DOUDOU »  VAN MONS KOMT !
komstig uit Bergen, de stad met de vele 
oude folkloristische gebruiken, w aarvan  
de «Doudou» wereldverm aard is.

Dank zij de bereidwilligheid en de 
offervaardigheid  van Luitenant-Kolonei

noodige ! verleden met zijn heerlijke geschiedenis, 
onze talrijke dooden die onze gemeen
schappelijke vrijheid en onafhankelijk 
heid verworven hebben, en w at ons thans 
vooral vereenigt, het roemrijke geslacht 
van ons vorstenhuis.

SLA E T  O PT E N  TR O M M ELE  ! G ij allen, 
oudstrijders en U, meisjes en jongens, 
die vertrouwen hebt in de toekomst van  
uw land en den moed bezit daadwerke
lijk er voor in ’t openbaar in de bres te 
springen, komt, strijdt met ons. Strijdt 
voor het welzijn van uw  volk, m aar  
strijdt vooral en bovenal opdat alle vol
keren tot het bewustzijn mogen komen, 
dat zij deel uitm aken van een groote 
humaniteit, strijdt opdat vrede moge 
heerschen.

wijze uit zijn woning verdween. Spijts 
de ijverigste opzoekingen w as men er 
niet in geslaagd den vermiste terug te 
vinden, die den avond van zijn vermis
sing in gezelschap aangetroffen  werd  
van een onbekenden man.

M aandagnam iddag hebben voorbij
gangers het lijk aangetroffen  van Labae
re in een kreek die aan het kerkhof der 
Stuiversstraat paalt. Onm iddellijk werd 
de politie bijgeroepen en het parket van  
Brugge ontboden, die het lijk, dat gansch 
met modder besmeurd was, naar het 
doodenhuis liet overbrengen, w aa r wets
dokter Deschepper overging tot de lijk
schouwing. U it deze is gebleken dat het 
lichaam  geen de minste sporen van ver
wondingen droeg, zoodat men zich a f
vraagt of men hier soms niet voor een 
ongeluk of zelfmoord staat. De 500 fr. 
die Labaere den avond van zijn vermis
sing op zich droeg, werden op het lijk 
teruggevonden. Thans zijn alle opspo
ringen gericht tot het weervinden van 
den onbekenden m an die Labaere op 
den vooravond van zijn verdw ijning ver
gezelde.

* Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT

EN W IJK  ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijveriieidsgebouwen Voordeeiige prijzen
TE BEVRAGEN  :

Ste Gle ImmobiJièr et Financière S. A. 
• Vergunningstraat(^ as) Oostende, tel. 73671

Een schitterendCasino-Kursaal
KERSTAVOND- EN 

NIEUWJAARFEESTEN

Zondag 24 December, om 9 u. : Groot 
Galadiner. Menu : 75 fr. (entreegeld in
begrepen).

Om 11 u. : Groot bal (entree : 10 fr .).
M aandag  25 December, om 4.30 u. : 

Thé-Dansant.
Zondag 31 December, om 10 u. : Groot 

Nieuw jaaravond-BaJ. ^ g e m e e n  entree
geld : 10 fr.

Bespreekt uw  tafels, tel. K ursaal 
733.53 of 733.56.

Kerstavond- en Nieuwjaarfeesten

O ndanks de beroerde tijden die w ij be
leven, of liever juist wegens den tegen-

K arel D  H ..., wonende Metsersstraat, 1 ! Doneux, gelukte onze schepen er in, voor woordigen toestand, moet het dagelijksch  
verliet licht beschonken een herberg aan ; de feestweek van  K erstdag en N ieu w -j leven zijn gang gaan, moeten w ij onze

zenuwen sterk houden, en bijgevolg niet 
aarzelen om ons op passende wijze te 
verstrooien. De K erstdag- en N ieuw jaa r
feesten behooren tot diegene die de Bel
gen in eere willen houden, en we kunnen  
dan ook niet anders dan instem m en met 
het initiatief van de directie van Oos- 
tende’s Casino-Kursaal, w aar, zooals 
n aa r gewoonte, de traditioneele data van  
24 en 31 Decem ber behoorlijk zullen ge
vierd worden. W ij wijzen er tevens op 
dat, zooals voorheen, het Casino-K ursaal 
en het Badenpaleis, evenals talrijke ho
tels van eersten rang, het gansche ja a r  
door open blijven.

den Nieuwpoort steenweg, en deed een jaar, de «Doudou» of het gevecht met de
val w aarb ij hij erg aan  het hoofd werd draak  in onze stad t kunnpn latpn nn 
gewond. N a  de noodige zorgen van D r kunnen laten op-
Parys ontvangen te hebben, werd hij voeren- Ook de echte Gilles van Binche
naar het stedelijk gasthuis overgebracht, zullen hierbij aanwezig zijn.

ONGEVAL î N aa r alle waarschij nlijkheid zal dit op
De revuespeler R ichard  Vandaele werd j Zaterdag 30 Decem ber in het theater ge- 

Donderdagavond erg gekwetst aan het beuren. Ook zouden acteurs van den 
scheenbeen, toen hij tegen een schraag M untschouwburg van Brussel hun mede -
waarop een scherm berustte, aanliep. Hij 
ontving de noodige zorgen van D r Parys.

AANRIJDING

De m elkkar van Simonne Vermeire is 
op de kram en van R. K int gereden. Stof
felijke schade.

AAN WIE HET RIJWIEL ?

Op den steenweg naar Torhout werd  
een rijw iel verlaten aangetroffen, d ra
gende num m erplaat 216.103. Het berust 
op het politiebureau van de Leopold I  
plaats.

IN HET EXAMEN GELUKT
Voor het examen van 33 teekenaars bij

werking verleenen.
Allen zullen dit m achtig spel willen  

bijwonen, dat eenig is in de wereld. T o e 
komende week geven w ij nadere in lich 
tingen.

In  elk geval moeten wij Lu itenan t-K o - 
lonel Doneux, van harte gelukwenschen  
voor zijn prachtige daad, die door alle 
Oostendenaars zeer op prijs zal gesteld 
worden.

’t Is zeker, de «Doudou», het m achtig  
folkloristisch stuk van Bergen komt naar  
onze stad.

Donderdagavond, in het Hotel Regina, 
het bestuur van het kadaster, gelukten 'w erd  een feestm aal gegeven door de o f-  
hiernavolgende Oostendenaars er in het ficieren van het 7e Regim ent Jagers te

voet, waarop schepen Vroome als a fge -vereischte aantal punten te bekomen : ' 
Zwaenepoel A.-E.M.. wonende te Oos

tende ; Storme J.-F., idem.
Onze beste gelukwenschen.

j vaardigde van de stad, aanwezig was.
I Zooals men weet, is dat regiment a f-

K e r s t f e e s t
«  Noordzee », de m achtige Oostend

sche Turnvereeniging, door gansch Oos
tende gekend en gewaardeerd, zal, niet
tegenstaande de moeilijke tijden, haar 
jaarlijksch  Kerstfeest vieren.

En wie een Kerstfeest van « Noord
zee »  in den Kon. Schouwburg heeft bij
gewoond, weet w at het zeggen wil.

V an a f de internationale moeilijkheden 
heeft «  Noordzee »  als eerste plicht te
genover het Vaderland, de gansche tur- 
nersschaar bijeengeroepen om er op te 
wijzen dat nu, meer dan ooit, de turnles- 
sen moeten gevolgd worden.

Veel van onze jongens zijn onder de 
wapens, m aar de gezonde gymnastiek 
heeft van hen kloeke, moedige en ver
standige m annen gem aakt, en veel min
der dan gelijk welk ander soldaat, lijden  
zij onder den druk van den dienst, om
dat zij gewoon zijn aan bevel, aan orde 
en tucht, aan  gehoorzaam heid.

«  Noordzee » w il nu het getal leerlin
gen, jongens en meisjes, vergrooten, 
w ant takjes worden boomen, en wie weet 
hoe lang  de oorlog duren zal en menig 
van onze kleinen kunnen hun beurt krij
gen om den soldatendienst te vervullen. 
«  Noordzee » is de beste vereeniging tot 
opleiding van de jeugd, w ant «N oo rd 
zee » is gekend als de beste turninstel- 
ling van gansch het land.

Ouders ! Steekt het eens en vooral in 
uw hoofd : Kinderen, zoowel jongens als 
meisjes, moeten turnen van a f hun 9
jaar. Stuurt ze dus n aa r de goede O.T.V. 

Op Zondag 24 December, om 9 u., zal | « Noordzee »
dus een groot G ala -d iner in het Casino- 
K ursaa l p laats hebben. De prijs van het 
menu is vastgesteld op 75 fr., entreegeld  
inbegrepen. Om 11 u., groot bal (entree : 
10 fr .), ’s Anderdaags, om 4.30 u., Thé- 
Dansant. Eindelijk, op 31 December, om  
10 u., groot N ieuw jaaravondbal, w aa r
voor de algemeene entreeprijs 10 fr. be
draagt.

M en kan zijn tafels bespreken In de 
K ursaal, tel. 733.53 of 733.56.

En komt eens kijken naa r het mooie 
Kerstfeest, op M aandag  25 dezer, in den 
Kon. Schouwburg ; begin om 16 uur.

Twee honderd kinderen, van beide ge
slachten, zult u zien met een ophefm a
kend program m a, het eene nummer 
schooner dan het andere. En spijts de 
overgroote kosten, krijgen  alle kinderen 
zooals elk jaar, hun Kerstgeschenk.

De turnschool van «  Noordzee » is al
le dagen open.



< HET VISSCHERIJBLAD » ssr

In den O o ste n d sch e n  G em eenteraad
V rijdagnam iddag kwam  de Oostend

sche Gem eenteraad bijeen, onder voorzit
terschap van Burgem eester Moreaux.

Zijn  afwezig, verontschuldigd : de hh. 
Porta, Goetghebeur, Peurquaet, Van  
Caillie en Dehouck.

N a  een uur komt de h. Peurquaet zijn  
plaats innemen.

ORDEMOTIES
M. DE B U R G E M E E ST E R  meldt dat er 

verschillende ordemoties zijn.
Voor Mariakerke

M. V A N H O U TTE . —  In  naam  der in
woners van de w ijk  M ariakerke, neem ik 
Ue eerbiedige vrijheid u te vragen, ge
zien er in de laatste tijden talrijke diei- 
stalien gepleegd zijn  op onze wijk, het 
politiebureel dag en nacht open te doen 
blijven, alsook den dienst te voet op de 
wijk weder in te richten, opdat er meer 
waakzaam heid zij op deze wijk. Hopende 
dat m ijn v raag een gunstig onthaal zal 
hebben, dank ik u in naam  der bevol
king van M ariakerke.

M. DE BUR GEM EESTER . —  W ij zullen 
uw vraag voor advies overmaken aan  
den heer Hoofdcommissaris.

De aanstelling van het 
Gemeentepersoneel

M. CLAEYS. —  In  betrek met m ijn  
ondervraging van 17 Novem ber 11. en 
in betrek met den om zendbrief van den 
h. Gouverneur aan het Gem eentebestuur 
gericht, aangaande de benoemingen van  
het tijdelijk personeel, heb ik mij op 20 
November schriftelijk tot den h. Burge
meester gericht, die me liet weten dat 
de aanstellingen van norm aal en van  
tijdelijk personeel door het Schepencol
lege mogen gedaan  worden volgens be
sluiten door den Gem eenteraad gestemd 
in 1925-1928.

Ik ben akkoord te zeggen, dat het 
juist is dat de Gem eenteraad op 25 Mei 
1925 een organiek reglem ent met loon-

C i n e m a ’s
FORUM

« Slotakkoord », met K ate de Nagy, 
Georges R lgaud. —  «Straatkunstenaars», 
met Charles Laughton  en Vivian Leigh.

K inderen toegelaten.
CAlVifcÜ

«  Onderzeeër D .l », met Pa t O ’Brien, 
George Brent, W ayne Morris. -—  « N a  
aen ötorm  », met Robert Montgomery, 
W arner W illiam .

STUDIAC 
Alle wereldgebeurtenissen.

K inderen altijd  toegelaten.
fALACIÜ

« Een van de Canabière », met Rellys 
Alibert, Germ aine Roger. —  « Het Leven  
hernemen », met G lenda Farrell, Barton  
Mac Lane.

K inderen toegelaten. 
RIALTO

«  Voor een Millioen », met W arner B ax 
ter. —  «N a rc is se » , met Rellys, Cl. May.

REX
«  Buldog Drum ond ontsnapt », met 

Ray M illand. —  « De doodende Kus », 
dramatisch scenario.

K inderen strikt verboden.
RiO

«  De Bandera », met Annabella en Jean 
Gabin. —  « Het meisje van ’t vervloekte 
W ou d », met Sylvia Sydney, Henri Fonda.

K inderen toegelaten.
ROXY

« Drie Lanciers van Bengalen », met 
Gary Cooper, Franchot Tone. —  « Z ijn  
Levensdroom », met G ladys Swarthout, 
Jean Kiepura.

F i l m k r o n i e k
De Zwitsersch-Fransche film  « Slot

akkoord » (Forum ), van I. R. Bay, her
innert ons door h aa r titel aan  de gelijk
namige m elodram atische prent welke 
een paar ja a r  geleden te Venetië be
kroond werd om h aa r zoogenaamde 
waarde. Ook in deze film  schijnt de 
hoofdschotel te zijn : brokstukken, mu
ziek van Beethoven, Lalo  en Puccini, uit
gevoerd door het Pasdeloup-orkest van  
Parijs onder leiding van A lbert W o lff (te 
Oostende goed gekend), met de befaam 
de violist Francescatti als solist in het 
concert van Lalo. Rond deze zuiver m u
zikale gegevens wordt een tam elijk on- 
waarscnijn lijk verhaaltje gesponnen. De 
aantrekkelijkheid van « Slotakkoord » 
bestaat echter hoofdzakelijk in een reeks 
mooie opnamen op het prachtige Lem an- 
meer : boottochtjes en stemmingsbeel
den. Buitendien zullen de muziekliefheb
bers genieten van de uitvoering door het 
Pasdeloup-orkest. De film  w ordt vlot 
vertolkt door Georges R igaud, K ate de 
Nagy, Josette Day, Jules Berry en Aler- 
me (deze laatste zorgt voor de komische 
noot).

Op hetzelfde p rogram m a : «  Straatvir- 
tuozen », een gevoelige film, w aarin  voor
al de groote Engelsche acteur Charles  
Laughton uitblinkt. Z ijn  partenaire : V i
vian Leigh, is lief en bevallig.

«  Bulldog Drum m ond ontsnapt »  (R ex ) 
geeft ons het vervolg der avonturen van  
den bekenden detectief die vroeger voor
kwam onder de uiterlijke gedaante van  
Ronald Colman, en nu wordt voorgesteld  
door den jongen, levendigen en tam elijk  
sympathieken Ray M illand.

«  Eén van de Canebière »  (Pa lace ) is 
een lustige operette die zich te M arseille  
afspeelt in een volksch milieu van boots
lieden en fruitverkoopsters. De deuntjes 
van Vincent Scotto die er in voorkomen, 
zijn reeds populair geworden, o.a. het 
bekende «L e  plus beau tango du mon
de ». De vertolkers, die allen het sappige 
« assent »  van Marseille gebruiken, zijn, 
in de eerste plaats, Alibert, Sarvil en Rel
lys. Deze laatste, die in M arseille zeer 
populair schijnt te zijn, is de vedette van  
een nieuwen film  : «N a rc is s e »  (R ia lto ). 
Hij krijgt hier een kans om Fernandel en 
konsoorten n aa r de kroon te dingen. O f 
dat zal slagen, is een andere kwestie, die 
de toekomst uitwijzen zal.

Opnieuw brengen ons de andere Oos
tendsche kinem a’s een aantrekkelijke  
keur van reprises. Stippen wij hier aan : 
« Na den Storm » en «  Onderzeeboot D l » 
(Cameo), «D e  B a n d e ra »  en «H e t  meis
je van het vervloekte W o u d »  (R io ), «3  
Lanciers van Bengalen » en « De droom  
van zijn leven » (R oxy ).

rooster heeft gestemd. Ook voor het nor
m aal bediendenpersoneel werd er even
eens een organiek reglement gestemd in 
zitting van 19 October 1928.

Daardoor kende de Gem eenteraad aan  
het Schepencollege het recht toe tot de 
voorloopige aanstelling over te gaan, 
mits aflegging van een examen.

Ik  meen, tot het bewijs van het tegen
overgesteld« geleverd wordt, dat deze 
besluiten voor den huidigen Gem eente
raad  niet bindend kunnen zijn.

W at de aanstelling door het Schepen
college van tijdelijk  gemeentepersoneel 
aangaat, sedert het mobilisatiebevel, ben  
ik ten volle overtuigd dat deze aanstel
lingen in geen geval kunnen onderwor
pen worden aan de besluiten genomen  
in 1923, w at de pompiers betreft, en in 
1925 en 1928, w at de werklieden en be
dienden aangaat, m aar dat integendeel 
deze aanstellingen door den Gem eente
raad  moeten gedaan worden.

ANTWOORD VAN DEN 
BURGEMEESTER

De Gem eenteraad heeft bij zijn be
sluiten van 30 Juni 1923, 15 M ei 1925 en
19 October 1928 aan  het Schepencollege 
het recht toegekend om tot voorloopige 
benoemingen over te gaan.

A. — Vaste benoemingen.
De vaste benoemingen werden tot op 

heden toe door den Gem eenteraad ge
daan en dit n adat de postulanten een 
examen hebben afgelegd.

B. — Voorloopige benoemingen.
De voorloopige benoemingen, t.t.z. die 

benoemingen gedaan met het inzicht de 
belanghebbenden later bepaald te noe
men, worden, na examen, door het Sche
pencollege gedaan en dit ingevolge de 
voorgenoemde opdrachten.

Indien er geen tijd  bepaald  is, b lijft  
deze opdracht van kracht zoolang de Ge- 

I m eenteraad zijn besluit niet intrekt,
I zelfs indien een nieuwe Gem eenteraad  
i in functie is getreden. Gelijk  welk com- 
( m entaar van de gemeentewet spreekt in 

dien zin.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

9 December. —  R ita Germeys, van A r
sène en Luciana M issiaen, Spaarzaam - 
neidstr., 62.

11. —  R ita  De Gryse, van Audom ar en 
Angela Spener, Lefnngestr., 88 ; Norbert 
tfande veide, van  M co ias  en Georgette  
Van Petegnem, Gerststr., 58 ; Germ aine  
rieze, van Lucien en Suzanna Broucke, 
Leflingestr., 188.

12. —  Cyriel Deputter, van Leo en Ber- 
Gha Ameloot, woont te M iddelkerke ; 
Daisy Tibesar, van M ichel en M argareta  
iratsaert, W ittenonnenstr., 15 ; Roland  
Deley, van Juvenal en Albertine Dolfen, 
vVerktuigkundigestr., 18 ; R ita Coene, van  
Petrus en Gabrielle Dangreau, Tarwestr.,
18.

13. —  Nicole Deckmyn, van René en 
Rachel Verleye, Vingerlinckxstr., 6 ; Hu
go Henderyckx, van Aim é en M argareta  
Verborgh, Nieuwpoortsteenweg, 202.

15. —  Sonja Vander Wielen, van Leo en 
Elisabeth Caestecker, woont te Steene ; 
Gilbert Asseloos, van A lbert en Isabella  
Dayer, Zwaluwenstr., 154.

BERICHT

Ter gelegenheid van de aangifte van  
een sterfgeval, moet de rantsoeneerings- 
kaart van den overledene aan het winket 
van de sterfgevallen teruggegeven wor
den.

—  Op 25 en 26 December aanstaande  
en op 1 en 2 Januari daaropvolgende  
zullen de winketten voor de aangiften  
van geboorten en sterfgevallen open zijn 
van 9 tot 10 uur ’s morgens.

STERFGEVALLEN

9 December. —  Louisa Declercq, 54 j„  
echt. van August Brunet, de Sm et de 
Naeyerl., 98.

10. —  Henri Loncke, 89 j., wedr. van  
Joanna Deckmyn en Clem entia Simoens, 
Verlorenstr., 2.

11. —  Em m a B arrat, 63 j., echt. van  
Frans Sengiers, Veldstr., 70 ; Jenny R a - 
mout, 2 m., Boonenstr., 3 ; Adolphine R i
ga, 38 j., echt. van  Georges Vanderbee- 
ken, woont te Herstal.

12. —  W illem  W eyenberg, 1 m., woont 
te Steene.

13. —  Joanna De Block, 77 j„ wed. van  
Leander Desmet, Nieuwlandstr., 61 ; Arie 
Druyve, 77 j., wedr. van Celina Boehme, 
Velodromestr., 7 ; Joachim Hubert, 91 j., 
wedr. van V ictorina Goberecht, Ieperstr., 
37.

14. —  Jozef Rubin, 71 j., echt, van Sara  
Yakar, Ooststr., 32 ; Julius Zielens, 71 j., 
echt, van Ludovica Vanhonsebrouck, 39, 
Plantenstr.

HUWELIJKEN

12 December. —  Roger Billiaert, ser
geant en Bertha Dooms ; Abel Lietard, 
bankbediende en Ra,ymonde M aelstaf.

13. —  Emiel Lahaye, vischhandelaar en 
Georgette Brys.

16. —  René Bouckaert, werkm an en 
M arie-Louise Parm entier; Gustave Schar
re, werkm an en Zulm a Billiet ; Georges 
Maes, schilder en Alice Crevits ; Roger 
Vanderhoeven, werktuigkundige en M a 
thilde Gepts ; A rthur De Ruyver, wacht
meester bij de artillerie en M arcelle Zan 
ders.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

17 December. —  W eek Eugeen, politie
agent, Nieuwpoortsteenw., 198 en De
brock M arie, V isscherskaai, 26 ; Lust Ro
ger, bureelklerk, Gerststr., 25 en Dew ulf 
Paula, A. Pietersl., 38 ; Vanheste Lucien, 
sieraadschilder, Alf. Pietersl., la  en 
Claeys M aria, Cairostr. ; B illiau  Désiré, 
paswerker, W erkzaam heidstr., 73 en 
W illiaert M argareta, Bl. Kasteelstr., 86 ; 
K yndt Robert, bediende, Ieperstr., 19 en 
Poortem an Angela, Bl. Kasteelstr., 60 ; 
Dedrie Edward, vischkooper, wedr. van  
Angela Zonnekeyn, Amsterdamstr., 50 en 
Declerck M aria, wed. van Victor Tytgat, 
Aartshertoginnestr., 45 ; Vanhooren G e
rard, vischhandelaar, Christianstr., 100 
en Vigne Diana, wed. van August Ghys, 
Christinastr., 103; Tanghe Georges, tand- 
technicus, Elisabethl., 413 en M ajo r Ce- 
lestine, Nieuwstr., 29 ; M alesys Marcel, 
werkm an, W erkzaam heidstr., 9 en Cor
nells Gabriella, Van  Isegheml., 40b ; Cas
teels François, electrieker, Groensel- 
markt, 4 en Helsmoortel M aria, W itte
nonnenstr., 24.

C. —  Tijdelijke benoemingen.

W at nu de tijdelijke bedienden en j 
werklieden betrett, deze worden door h e t1 
Schepencollege aangesteld voor een be
perkten duur of een oepaald werk. Zij 
Kunnen geen aanspraak  m aken op een 
vaste benoeming en eens de vastgestel
de term ijn verloopen of het opgegeven 
werk voltooid, worden zij door het Col
lege afgedankt.

Vervolgens naait de heer Burgem ees
ter enkele voorbeelden aan van com
m entaren door verscheidene schrijvers 
gegeven.

Deze enkele voorbeelden zijn voldoen
de om aan  te toonen dat het College, 
buiten zijn am btsbevoegdheden van ge- 
meentelijK belang, ook nog belangrijke  
en veelvuldige amotsbevoegdheden bezit 
die van algemeen belang zijn. D it is een 
reden te meer, opdat het Schepencollege 
de benoemingen moge doen der bedien
den die het moeten helpen bij deze taak  
die, in een stad als Brussel, zeer zw aar 
is.

M. CLAEYS. —  Ik  bedank den heer 
Burgem eester voor zijn uitgebreid ant
woord. Toch tw ijfe l ik aan de juistheid  
er van, daar de wet op velerlei w ijzen  
kan geïnterpreteerd worden. Volgens 
mij echter blijven alleen de volm achten  
van kracht voor de periode van  het m an
daat van den Gem eenteraad.

M. DE BUR G EM EESTER . —  De vol
m achten blijven van kracht, zoolang ze 
niet ingetrokken worden. Het is aan den 
nieuwen Gem eenteraad dit te doen.

M. DE  SCH EPEN  EDEBAU. —  W at de 
heer Claeys zegt w are w aar, moesten  
alle Gem eenteraadsleden nieuw zijn.

M. DE  BUR G EM EESTER . —  De tijde
lijke aanstellingen behooren tot de be
voegdheid van het Schepencollege alleen.

Voor de definitieve, werd altijd  de wet 
in acht genomen.

M. CLAEYS. —  Ik  aanzie alleen als tij
delijke bedienden, zij die voor een be
paald werk zooals de rantsoeneerings- 
kaarten aangeworven zijn, m aar niet zij 
die de gemobiliseerden vervangen.

M. DE  BUR G EM EESTER . —  Leg in de 
volgende zitting een voorstel neer.

M. DEBOOS. —  G ij moet voorzichtig 
zijn, w anneer gij het Schepencollege be
schuldigt.

M. SM ISSAERT. —  Over die tijdelijke  
aanstelling w erd  veel kritiek uitgebracht.

M. DE  BUR G EM EESTER . —  D at is te 
begrijpen. Voor tien p laatsen zijn er dui
zend aanvragen  en moeten er natuurlijk  
990 mistevreden gesteld worden. G ij 
zoudt voorzeker elkeen kunnen tevreden  
stellen. W e weten dat van U.

M. SM ISSAERT. —  Ge zoudt de aan 
vragen beter dienen te onderzoeken.

M. DE  BUR GEM EESTER . —  D at wordt 
veel ernstiger gedaan, dan  gij hier zit te 
zeeveren.

M. SM ISSAERT. —  Verm its de Staat  
voor een zeker gedeelte tusschenkomt, 
had  ik in de laatste zitting gevraagd, de 
helft gesyndikeerden en de helft niet- 
gesyndikeerden te aanvaarden.

M. DEBOOS. —  Die v raag  w as te steu
nen.

M. P IC K . —  D at kan niet regelm atig  
zijn, w ant er zijn veel meer gesyndikeer
den dan andere.

M. ELLEBO UD T . —  M aar de gesyndi
keerden kunen gaan  doppen en hebben  
het niet noodig. De andere niet.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  G ij zult 
ons in elk geval niet verbeteren. W e ken
nen dat. Best dat we n aa r U  niet luiste
ren.

M. SM ISSAERT. —  Ge zoudt beter zoo
veel aan geen vriendjespolitiek doen.

M. DE SCH EPEN  VRO O M E. —  W e zul
len er van  de uwe pakken.

G ij zoudt zeker in een bundel van  1200 
aanvragen alleen het juiste er uit ha
len ? G ij zijt een demagoog. Ge zoudt be
ter w at m inder zeeveren, w ant we zou
den je nog veel meer moeten zeggen.

M. SM ISSAERT. —  En ik over U.
M. DE  BUR G EM EESTER . —  ’t Is  ge

noeg en afgeloopen.

De betalingen der Voorzorgskas
M. CLAEYS. —  Sedert m aanden w or

den de betalingen door de Voorzorgskas 
der Visschers aan de oude visschers of 
aan de weduwen er van, m aandelijks ge
daan  in de hall beneden in  het stadhuis.

Deze p laats is ongeschikt voor deze 
betaling, daar er geen verwarm ing is en 
er luchttochten bestaan. Ik  zou willen  
vragen aan  den heer Schepen der V is
schershaven eens naar een betere p laats  
te w illen uitzien.

Ik  m aak van deze gelegenheid gebruik  
om te vragen dat de Gem eenteraad in de 
Voorzorgskas der Visschers zou vertegen
woordigd zijn door drie leden, een van  
elke partij. D it kan van groot nut zijn. 
Ik  heb hetzelfde gevraagd  voor de vis- 
schershavencommissie en w erd  daarin  
gesteund door den h. Dekeyser. Ik  hoop 
dat ons voldoening zal gegeven worden.

M. DEK EYSER . —  Ik  steun de laatste 
vraag  van den h. Claeys.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Ik  zal 
hierop volgende m aal antwoorden.

Voor een Rolschaatsplaats
M. SM ISSAERT. —  Ik  zou vragen dat 

er voor de kinderen een p laats zou voor
behouden worden op den Zeedijk, om te 
kunnen rolschaatsen.

M. DE BUR G EM EESTER . —  Door de 
om standigheden is de toegang tot den 
Zeedijk thans dikw ijls verboden. Ik  zal 
de zaak welw illend door den h. politie
commissaris laten onderzoeken.

DE DAGORDE
1. Het lastenboek van drukwerk en 

kantoorbehoeften voor het ja a r  1940 
wordt goedgekeurd.

2. Giften en legaten Clemence Wante.
In  h aa r testam ent h ad  de overledene 

een wilsbeschikking geuit, w aarb ij h aa r  
oude meubels en m eesterwerken in een 
stadsm useum  of ander stadsgebouw  
zouden gep laatst worden.

D it w ordt door den Gem eenteraad aan 
genomen.

3. Bestuur Werkhedenpersoneel.
in  den Gasaienst moest een nu lpm aga- 

zijm er van kategorie vernoogu woruen  
en wou net öcnepencoliege een w ijziging  
orengen aan het werKregiement.

m . v oLLiüiMAüjRE. —  iviet ae eerste pa
ra g raa f ga  i k  akkoord. W at betreft de 
uitoreidnig van ae bediening hu lpm aga- 
zijm er van reeics U i  tot reeKsen I I  en i, 
kan i k  mij moeilijK akKoora verklaren.

inderdaad, U  brengt een w ijziging aan  
het werkhuisreglem ent gestemd op lo  
M ei 1925, en dan nog op een eenzijdige 
manier.

M ijns inziens kan dit werkhuisregle
ment, voor w at de reeksen aangaat, voor
a fgaandelijk  aan een algemeen onder
zoek onderworpen worden.

Bij een grondige herziening van de 
reeksen, zouden w ij dan een oplossing 
Kunnen geven voor de bediening : hulp- 
m agazijnier.

D aarom  vraag ik U, M ejuffer, M ijnhee- 
ren, dit tweede punt te verdagen en voor 
ernstig onderzoek naar de commissie of 
naar den bedrijfsraad  te verzenden.

M. DE BUR GEM EESTER . —  W anneer 
dit thans niet gestemd wordt, zal het 
weer op de lange baan  geschoven wor
den, zooals het personeel van het B ad 
paleis. Zoo ontmoedigen wij verdienste
lijke stadswerklieden.

M. VO LLEM AERE. —  De machinisten  
van Reeks I I  kunnen ook niet n aa r Reeks 
I  gaan. Ik  zou gansch die zaak in den 
bedrijfsraad  of de commissie willen her
zien.

M. V A N H O U T T E . —  Ik  zou gansch die 
zaak n aa r de commissie verzenden.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  M et de 
huidige w ijziging te stemmen, doet ge 
toch geen schade aan  de anderen en 
daarna kunnen we de zaak volledig her
zien.

M. SERR UYS. —  W aarom  wordt de 
norm ale proceduur niet gevolgd en de 
zaak eerst in de commissie niet bespro
ken ? Het hu id ig stelsel zou eens volle
dig dienen herzien. Die w erkm an zal 
daardoor geen verlies ondergaan. W e  
kunnen stemmen met terugwerkende  
kracht.

M. VAND EILE . —  Ik  ben akkoord.
M. DE  BUR G EM EESTER . —  Verm its 

niem and akkoord is, laat ons de zaak  
naar de commissie verzenden.

4. Overeenkomst met Ostende-Thermal.
Verlenging.

M. DE B UR G E M E E STE R  zet uiteen hoe 
Ostende-Therm al, in datum  van 28 April 
1933, het recht van exploitatie van  den 
artesischen punt van de Therm en ver- 
wiierf, overeenkomst welke tot 31 De
cember 1949 zou loopen. N aderhand  werd  
hetzelfde gedaan  met den artesischen  
put van het park  Leopold.

Door de vennootschap werd reeds ver
schillende m alen op verlenging aange
drongen en wel om de hiernavolgende  
redenen.

1. —  Het artesisch water van de T h e r
men is medicinaal, hetgeen reeds uit 
oogpunt van onm iddellijken verkoop een 
nadeel is tegenover de bekende ta fe lw a- 
teren. Om  het in den handel te drijven  
en het publiek te overtuigen dat het 
voordeelig, gelijksoortige vreemde w ate
ren kan vervangen, dient jaren  ge
streefd en voortdurende reclame gedaan.

2. —  De aanleg vergde een groot ka 
pitaal, w aarvan  de jaardooding zw aar op 
de exploitatie der eerste jaren  drukt,zoo
dat een winstgevend rendem ent in de 
laatste jaren  kan voorzien worden.

3. —  Zelfs in de beste veronderstelling 
kan deze eventueele compensatie bij g e 
brek aan tijd, de delging der aangewen
de gelden nooit vergoeden.

Inderdaad, ruchtbaarheidskosten daar
gelaten, overtreffen de uitrustingsuitga- 
ven het millioen, De uitbreiding van de 
inrichting zal nieuwe immobilisaties te 
weeg brengen voor bijkomende m ach i
nes, enz.

Op 15 jaar, is het onm ogelijk én de 
afschrijving dezer kapitalen, én de stij
gende publiciteitsuitgaven te dekken.

4. —  Het is om gemelde bezwaren voor 
te gaan  dat, in zake van w aterexploita- 
tie, het monopolie altijd  voor een groo
ter tijdstip verleend wordt.

Dit is o.a. het geval voor Spa, w aar  
de concessie onlangs, en zonder aanvul
lende verplichtingen van 28 op 48 jaar  
gebracht werd en voor Vichy, w aar de 
vergunning nu 50 ja a r  beloopt.

Het bleek onmogelijk op het eerste 
verzoekschrift, ingediend na  een jaar  
exploitatie, een goed gevolg te geven.

Het zesde ja a r  zal weldra aanvangen  
en de bekomen uitslagen pleiten onte
gensprekelijk ten voordeele van de ven 
nootschap.

Deze heeft niet alleen haar concessie 
onberispelijk beheerd, m aar stond, uit 
eigen beweging, in alle omstandigheden, 
het complex der Therm en bij, en heeft 
zoodoende, grootendeels aan zijn sukses 
medegeholpen.

Niettegenstaande de sommen besteed 
aan het in orde brengen der galerijen  
en aan de decoratie van de schenkzaal 
enz. heeft de M aatschappij vrijw illig  
de dekbekleeding bekostigd zelfs van  
het gedeelte der lokalen hetwelk door 
haar niet betrokken was.

Nooit heeft ze naa r geleidelijke tu s
schenkomst van de Stad gevraagd.

Ze betaalde buiten alle verplichtingen  
de inwijdingslunch in het Palace ; ze 
kwam  tusschen in de kosten van het 
banket opgediend in den Casino-Kursaal 
en schoot een som van 416.000 frank voot 
om de uitrusting van het Medisch Cen
trum te verzekeren.

Sindsdien heeft ze toelagen verleend 
voor al de recepties en wetenschappelij
ke betoogingen door het Medisch C en 
trum  ingericht.

Men m ag zeggen dat de bijval der con
ferenties voor de winterkuur aan hare 
medewerking te danken is.

Ze heeft als vergoedingen aan de Stad  
uitgekeerd :

Voor 1934 fr. 27.653,—
Voor 1935 49.264,—
Voor 1936 68.353,—
Voor 1937 68.601,40
Voor 1938 64.899,10
Voor 1939 (tot 31 Oct.) 51.929,20 

alswanneer het gegarandeerd minimum  
voor deze jaren  respectievélijk 20, 30, 
40, 50 en 60.000 frank  beliep.

Voor de volgende publiciteit boeken wij 
dezelfde welgemeende bescherming.

De Vennootschap heeft het periodiek 
«O stende-Therm al» uitgegeven, revue 
die kosteloos aan alle geneesheeren en 
apothekers van België wordt toegezon
den.

leaereen weet wat de vennootschap 
geuuan n eeu  un  oogpunt groote pubiici- 
usiL. paiit.-eien, uaguiaaen, trains, pavii- 
juen m  ae tentoonstelling van Brussei, 
m iantieeie tusscneiiKomst en rucn toaai- 
neid voor net paviljoen van Oostende op 
de internationale Watertentoonsteilinj; 
te Luik.

ln a n s  met het nieuw contract wordt 
door naar ae verpncnting aangegaan, 
jaariijKs lO.UUÜ ir. te storten voor ae 
rucntDaarneia van net onlangs in ue 
Tnerm en gesticnt laooratonum .

üe staat nu voor nieuwe im m obilisa
ties gevergü door veranderingen aan  
machines.

ie n  slotte moet men bekennen dat d3 
amortisatie der kapitalen, gepaard met 
een klimmende publiciteitsbegrooting, op 
een tijdstip van 15 jaar moeilijk ka,n 
verwezenlijkt worden.

Deze uiteenzetting lokt geen bespre
king uit, zoodat deze concessie voor een 
term ijn van 15 ja a r  verlengd wordt, ein
digende op 31 December 1964.

EEN VERKLARING VAN 
M. ELLEBOUDT

M. E LLE B O UD T  die, toen hij Schepen 
was, er niet op zag om het geld van de 
lastenbetalers te trachten door het ven
ster te gooien, vergeet nu natuurlijk  ta
xes te stemmen voor zaken, waardoor dt 
belastingbetalers m inst van al getroi- 
fen worden, zooals de pronostiekwedstrij- 
den, w aarvan  ter stede een instelling be
staat, door zijn zonen beheerd.

A ls er een instelling is, w aarop  de ge
heven taksen niet groot genoeg kunnen  
zijn, dan zijn het wel deze van de voet- 
oalpronostieken, omdat groote winsten  
verwezenlijkt worden en degenen die er 
op spelen, toch menschen moeten zijn, 
die dat geld te verspelen hebben in tij
den w aar velen armoede lijden.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  M. El- 
leboudt heeft den algemeenen toestand 
in m ijn  p laats uiteengezet. W an t inder
daad, deze vergt veel zorgen. M aar in 
plaats van de menschen te vergallen, 
doen we best ons optimisme te bewaren  
en te redden w at er te redden valt.

B ij de bespreking van de begrooting, 
zal elkeen de gelegenheid hebben na te 
gaan, hoe we besparingen kunnen verwe
zenlijken, m aar als gij denkt dat die op 
uw m anier zullen verwezenlijkt worden, 
dan zijt ge mis.

5. Luchtbescherming. —  Programma.
M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Voor de 

inrichting van de passieve luchtbescher
ming, is ram ing van kosten noodzake
lijk. Deze zijn :

tsu/yerlijke W acht :
1. W edaen .........................  60.000,—
2. üureeiisosten .................. 5.000,—
3. jjruüwerK .........................  5.000,—
4. Bescnerm m g van kunst- 
scnatten .........................  25.000,—

5. in ncn ting  van Hospitaal
en nuipposoen .................. 275.000,—

6. ontsm et tings- en Opspo 
ringsaienst .........................  185.000,—

a> Bezoldiging 135.000,—
b) M aterieel 50.000,—

7. Vervoer en Voeding ... 50.000,- 
ö. inncnting van het A larm -

steiaei .................................  15.000,-
9. p o l i t i e ................................. 32O.U00,-

a.) Bezoldiging 270.000,—  
o ) M ateriaa l en

loKaien 50.000,—
c) Uitrusting 5.000,—

10. B ra n a w e e r .........................  530.000,-
a ) Bezoidiging 324.000,—
b) M aterieel 150.000,—
c) U itrusting 6.000,—  
a ) Buipposten 50.000,—

11. Gezinsvergoeding (b ij
drage Com pensatiekas ...

12. Pensioen bijdrage ..........
13. Verzeüering tegen onge

vallen .................................

26.200,—
18.500,—

18.500,—

Totaal 1.538.200,—
M. DEK EYSER . —  1) Ik  zou willen vra

gen w at er voorzien is voor de bescher
m ing van de kinderen in geval van lucht- 
aiarm.

2) voor de Burgerlijke W acht staat er 
als w eaaen 60.000 fr. geboekt. M ag  ik we
ten voor wie die bestemd zijn V

3) Voor vervoer en voeding is er 50.000 
fr. voorzien. W at bedoelt ge daarm ee ?

M. VOLLEM AERE. —  Ik  w as zinnens 
dezelfde v raag te stellen.

M. DE SCHEPEN VROOM E. —  Ik  kan  
U  ait niet alles in een p aa r woorden uit
eenzetten, daar het program m a veel om
vattend is en ik het verleden week deed 
voor de voltallige vergadering.

M. SM ISSAERT. —  Voor die drie pun
ten ?

M. DEK EYSER . —  W at werd er ver
wezenlijkt voor de bescherming der kin
deren ?

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Nog 
niets. Hoogst w aarsch ijn lijk  zouden ze, 
zooals in andere landen, geëvacueera 
worden. D at wordt dan door de militaire 
overneid beslist. Voór 14 dagen hadden  
we een vergadering te Brussel, w aar het 
problem a aer gasm askers voor kinderen  
van min dan vier ja a r  erg moeilijk op te 
lossen bleek. Het gevaar van gas m ag  
echter niet overdreven worden.

W at de wedden betreft, weet ik dat er 
velen zich daaraan  interesseeren.

M. DEBOOS. —  Inderdaad, er wordt al
tijd  veel verteld.

M. DE  SCH EPEN  VROOM E. —  Er be
staan overal veel zeeveraars en ook te 
Oostende.

M. DE BUR GEM EESTER . —  M aar in 
den Gem eenteraad toch niet ?

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Een di
recteur werd aangesteld en is door de 
Wet verplichtend. Praatjes werden rond
gestrooid als zou deze 60.000 fr. betaald  
worden. De dii^cteur ontvangt echter 
geen centiem. Het is een post van loute
re opoffering.

Den dag van de aanstelling heeft nie
m and gesproken van betaling. W elisw aar  

; heeft een provinciale directeur 12.000 fr., 
1 m aar hier dienen de 60.000 fr. om twee 
bedienden en enkele ju ffers te vergoeden, 
die we noodig hebben en uit andere dien
sten gekomen zijn.

M. DEK EYSER . —  Ik  dank U  voor de 
uiteenzetting, omdat daarm ede de ge
ruchten den kop ingedrukt worden.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Voor

den ontsmettingsdienst werkt in geval 
van gasaanval, een ploeg van tw aa lf spe
cialisten in bijzonder uniform. Dit geld  
is voorzien, m aar wordt voorloopig niet 
uitgegeven.

M. VOLLEM AERE. —  W erd voor het 
drukwerk een aanbesteding uitgeschre
ven ?

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Er is 
weinig drukwerk en het wordt over 7 tot
8 druKkers van stad verdeeld.

M. PICK . —  Dit zou alleen aan druk- 
kersbazen die een ordentelijk loon uit
betalen, moeten gegeven worden.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Ik ge
loof dat het niet noodig is van hiervoor 
een aanbesteding uit te schrijven.

M. SM ISSAERT. —  Over de uitdeeling 
van de rantsoenkaarten werd veel ge
klaagd.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Moest 
ik gaan en zien dat er te veel volk is, 
dan zou ik niet blijven staan, m aar mee- 
rendeels der menschen willen op het
zelfde oogenblik gediend worden. Vergeet 
niet dat er 50.000 kaarten uit te deelen 
waren. De organisatie w as zeer goed.

M. DE SCH EPEN  EDEBAU. —  De beste 
loodsen staan aan wal.

M. CLAEYS. —  ’t Is de menschen hun  
schuld, dat het zoo lang duurt.

Bij de stemming stemmen de katholie
ken tegen.

6. Stadsrekening 1938.
Deze wordt goedgekeurd, uitgenomen  

door den heer Claeys, die zich onthoudt, 
omdat hij geen gemeenteraadslid was.

7. Stadsbegrooting 1939. — Bijvoeglijke
kredieten.

Deze worden goedgekeurd.

S. Commissie van Openbaren Onderstand

De patronale bijdrage voor pensioen 
der dienstboden en tijdelijke bedienden 
worat goeagekeurd.

9. Kredietopening van 2 millioen met de 
banK van tiet Gemeentekrediet 
van Belgie, voor het jaar 1939.

Een leenuig van 2 millioen wordt aan 
gegaan  met ae Bank van het Gemeente- 
icreaiet van België om volgende uitgaven  
van dit jaa r  nog te deknen :
1. Toelage aan de Commissie

van Openbaren Onderstand 874.000,—
2. KerKiaorieken : Toelage

4e k w a r t a a l .........................  85.000,—
3. Gemeentelijke bijwedde

der onderwijzers, 4e kwart. 125.000,—
4. Pensioenen 4e kw artaal... 200.000,—
5. Vergoedingen, id. 25.000,—
6. B ijarage  Compensatiekas

voor gezinsvergoeding, 4e
kw artaal .........................  130.000,—

7. Bezoldiging personeel ... 560.000,—

Totaal : 2.000.000,—

M. DE  SCH EPEN VROOM E. —  Ik  moet 
doen opmerken dat deze leening ook 
dient om de kerkfabrieken te betalen en 
den Openbaren Onderstand.

Dit verwekt geharrew ar bij de katho
lieken, die tegen stemmen.

10. Heffing van opcentiemen op de voor- 
spellingspronostiekwedstrijden.

M. DE  SCH EPEN VROOM E. —  De Com
missie van Geldwezen is van oordeel dat 
vijftig opcentiemen dienen geheven op 
de hoofdsom van de Staatsbelasting toe
passelijk voor deze inrichtingen.

M. VOLLEM AERE. —
M ejuffer, M ijnheeren,

In  het belang van den financieelen  
toestand der Stad en om evenwicht in  
de Stadsbegrooting te bekomen, wordt 
ons gevraagd een reeks taksen te stem
men, taksen die sommige kategorieën  
menschen zullen treffen.

Deze menschen verwachten dan ook, 
dat elkeen zijn steentje bijbrengt.

In  eersten rang  dient het Stadsbestuur 
zelf, op de strengste wijze de bezuinigin
gen door te drijven. Benevens de m aat
regelen genomen door het Schepencol
lege om te bezuinigen, bemerkte ik graag  
de afschaffing van vergoedingen toege
staan aan sommige groote Stadsbedien- 
den voor prestaties geleverd binst de 
diensturen, voor het afnem en van exa
mens van de te bekleeden bedieningen  
in de Stadsdiensten.

Er zijn zelfs vergoedingen, die de dui
zend frank  benaderen.

Elke uitgave van dergelijk gehalte zou 
moeten vermeden worden, en nu vooral 
in de huidige omstandigheden.

Insgelijks zouden de vergoedingen, 
toegekend voor verplaatsingen, tot het 
noodzakelijkste moeten teruggebracht 
worden. M ij dunkt dat langs dezen weg, 
t.t.z. door de dagelijksche bestuurskos- 
ten tot hun m inimum te herleiden, er 
een schoone stuiver kan gespaard wor
den.

M. SERRUYS. —  E r zijn in ’t land  ver
scheidene pronostiekinstellingen.

Denkt ge niet met deze zware taksen  
te heffen, dat ge ze zult benadeelen te
genover andere, w aardoor ze zouden 
kunnen verdwijnen of van hier weggaan?

M. DE SCH EPEN VROOM E. —  Er is ge
meld, dat de begrooting in Januari in 
deficiet zal voorgelegd worden. Intus
schen moeten we reeds zoeken naar 
evenwicht. D it kunnen we alleen door 
taxatie w aar het kan en bezuiniging an
derzijds.

De taks op de pronostieken van voet
bal is wel de taks, die de minste belem
m ering kan brengen in de sociale toe
standen.

A ls er nog menschen zijn die geld kun
nen besteden aan pronostieken, dan kun
nen zij daarvan  een gedeelte aan de ge
meenschap ook laten. M ijn  meening is 
dat tusschen alle taxes deze degene is 
die het algemeen belang niet het minst 
kan schaden.

Het is noodzakelijk thans deze taksen  
tie stemmen, om dat opcentiemen vóór
1 Januari moeten gestemd worden.
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« HET VISSCHERIJBLAD »
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M. DEK EYSER . —  Ik  ben het niet v o l-, 
leaig eens met den heer Vollemaere, 
aaa i ik  vrees, aat de overdreven bezuini
gingsm aatregelen zuilen terugvallen op 
ue Kiemen.

J.K oen net volledig eens met de taks 
op ae pronostiejsen.

M. ö-iiiOiu ïö .  —  Xis ben geen pronos- 
tieicer, ver van daar. lit heD aneen w il
len Qoen uitscmjnen, aat ge aaaraoor m - 
stem ngen van aenzenaen aara  in anaere  
steuen zouat kunnen oe voordeelen en 
aeze nier aiaus zou Kunnen verawijnen.

M. UüJ bUrtüPliiN V k u u ME. —  Het 
spreeiu van zeil, dat instellingen van  
aenzeuden aard  in andere steüen ooü 
taissen betalen.

M. ö ü k k u m ö . —  D an  ben ik akkojid .
M. V U ijLiüM AERE. —  Ik  stel slecliïs 

vast, w anneer we taksen stemmen, we 
o o k  moeten bezuinigen.

W anneer ik scaasoeaienden noem, dan  
zijn net bezuinigingen op vergoedingen  
aan am ocenaars met zeer groote wedoon.

M. unasjBJ * ü ü R. —  'k Zou vragen aat 
M. Voiiemaere aie vergoeüm gen :n ge
heime zitting aanüuiat.

M. Vui-.i-.üiviAüKE. —  Ge zult verwon- 
diërQ stään

M. Uth öCH EPEN  VROOM E. —  Ik ga in 
verscniiienae opzichten akkoord met rit 
voorstenen van den heer Voiiemaere.

D at in norm ale tijden vergoedingen  
woraen toegekenü om aiensten verstrekt 
buiten aiensturen, laat ik daar, m aar nu 
zouaen opofferingen dienen gedaan te 
woraen.

Nu i A DER REDACTIE. —  Schepen 
Vroome weet heel goed dat zekere hooge 
am ocenaars voor het opnemen van exa
mens, w aarvan  zij ten andere zelf wei
n ig oi niets kennen, daar de kandidaten  
hun fouten m  piaats van zij de hunne, 
zouden moeten verbeteren, groote ver
goedingen worden toegekenü om bin si 
hun werkuren dit te doen. Hetzelfde 
geldt voor ae vergoeüingen voor ver
p laatsingen voor staasaangelegenheüen  
geaaan tijdens de uren van hun dienst.

Zooals het gem eenteraaüsliä Vollem ae
re opmerkt, benaderen sommige van die 
vergoedingen de duizend frank per pres
tatie.

Za l men dien wantoestand laten voort
bestaan ? ■

M. U E  SCH EPEN  PEU R Q U AET. —  Na  
de uiteenzetting van den heer Vollem ae
re, zou men geneigd zijn te gelooven, dat 
dit duizenden franken bedraagt, m aar 
dit overtreft in zijn geheel geen 5.000 fr. 
Als ge dat dan bezuinigingen noemt ?

NUTA DER REDACTIE. —  De Schepen  
Peurquaet verdraait hier wetens en w il
lens de waarheid. Het gaat hier niet 
over 5.000 frank, m aar over minstens
50.000 frank, zonder te spreken van w at  
aan  ons ontsnapt !

M . VOLLEM AERE. —  B ij de bespre
king van de begrooting zal ik meer zeg
gen.

M. DE SCH EPEN  PEU R Q U AET. —  W at  
de taks op de pronostieken betreft, wor
den er overal m aatregelen getroffen en 
’t is m aar billijk.

M. SM ISSAERT. —  Is  er overwogen, 
dat aie m aatschappij zou kunen ver
huizen, w aardoor opnieuw werkloozen 
zullen ontstaan ?

M. DE BUR GEM EESTER . —  De be
dienden zullen mee verhuizen.

Deze taks wordt tenslotte gestemd door 
liberalen en socialisten tegen katholie
ken.

11. Opcentiemen op de Openbare Vertoo- 
ningen en Vermakelijkheden.

M. DE  SCH EPEN  VROOM E. —  Om  
evenwicht tusschen de gewone ontvang
sten en uitgaven te scheppen, stelt de 
Commissie van Financiën voor, 12,5 op
centiemen te heffen op de hoofdsom der 
Staatsbelastingen op de openbare ver- 
tooningen en vermakelijkheden. i

M. SERR UYS. —  W at bedraagt de 
opbrengst h iervan voor de Stad ?

M. DE  SCH EPEN  VROOM E. —  150.000 
frank. |

M. SERR UYS. —  W e m ogen fier zijn  
over de cinem a’s te Oostende. Het zijn 
van ver de schoonste van het land  en 
ze lokken zelfs veel volk van  den buiten.

Vreest ge niet dat door het heffen van  
deze taks, ge de program m a’s in waarde  
zult doen verminderen en de plaatsen  
verhoogen ? Ik  v raag me af, of die
150.000 fr. niet elders kunnen gevonden

I

worden.

M. VAND EILE . —  G ij zoudt van 1 fr. 
er 2 w illen maken.

M. öivnöS a ü KT. —  Neen, we zullen 
het sociaiiSGisen stelsel volgen en altijd  
m aar anes uicsmij oen. Leg lasten op 
giooce winsten en niet op ae winsten.

Wac zuit ge üezen corner aoen met de 
koersen ?

M. u ü  SCH EPEN  VROOM E. —  W e zul- 
ien ane taksen alscnanen , m aar ook ae 
'iuu.oou ir. voor ae kerkiaorieken.

iJaarop ontstaat een geweiaig kabaal 
j^isscnen ae gemeen ter aaasieaen. De 
.aurgemeester nam ert geweldig en, zien- 
ae aat het niet gaat, zegt hij :

DE ZITTING ÜEciCHurtST

lk  schors de zitting, ’k Zal ju lder lee
ren spreken op een oraentenjke manier, 
o is  een scnanae aergeujke zittingen te 

moeten leiaen.
iviaaac ae zitting v ijf minuten ge- 

sciioisc werü, worat deze hernomen.
ivi. c a w .  —  werüen ae cinema-eige- 

naars geraaap leega V
M. D ü  VROOM E. —  Ja. W ij

stelden 2o opcentiemen voor, zij tien en 
» i j  15 na  oveneg. W e heooen ons ten 
siotte akkoora verklaarü voor üit ja a i  
L2,o opcentiemen te nefien.

M. £E*TS. —  HeDt ge niet gevraagü, 
dat ze tot 11 uur m aar meer zouüen spe
ien om de cafe’s toe te laten ook nog wat 
ce kunnen bestellen ? Hebt ge geen briei 
gehad van aen Herbergiersoond ?

M. DE SCHEPEN VROOM E. —  Zeker, 
vve hebben aangedrongen opdat de cine- 
mavoorsteilmgen ’s avonds te I I  uur ol 
11.15 uur zouaen geaaan  zijn. Er werd  
stellig belooia ons voiüoening te geven.

M. DE  SCH EPEN  EDEBAU. —  Oosten
de is ae eenige staü in België, w aar üe 
oelasting op üe cinem a’s niet bestond.

W e hebben hen voorgesteld slechts één 
schoone film  te geven in p laats van twee, 
om vroeger te eindigen.

Zij waren  akkoord om tien ten hon
derd te betalen en als het 12,50 is, zal 
niem and het kw alijk  nemen.

M. FEYS. —  D it nieuws zal de herber
giers fel verheugen.

M. PICK . —  Het is verdrietig vast te 
stellen, dat zekere gem eenteraadsleden  
geen taksen willen stemmen, m aar ze 
willen m aar altijd  toelagen verleenen.

Als de cinem a’s luxueus zijn, dan is 
het een bewijs, üat ze nog geld genoeg 
verdienen om die luxe te doen. Elkeen  
heeft hier zijn verantwoordelijkheid op 
te nemen.

M. SERR UYS. —  W anneer ik het noo
dig geacht heb, hier tusschen te komen 
en mij tegen die taks te verzetten, dan  
haü het Schepencollege ons nog niet 
gezegd, dat het akkoord w as met de ei
genaars van de cinem a’s. D an  stelt zich 
de zaak anders.

Ik  ook ben overtuigd, dat het budget 
in evenwicht moet gebracht worden. De 
cinem a’s zijn te Oostende voor de men
schen een aangenaam  tijdverdrijf. Ont
wricht dus niet de economie van de stad.

B ij de stemming stemmen de katholie
ken neen, de liberalen en socialisten ja, 
terwijl de heer Deboos (lib .) zich ont
houdt.

M. DEBOOS. —  Ik  heb m ij onthouden :
1) om dat ik het lastig en ondankbaar 

am bt van den heer Schepen van G eld 
wezen in dezen benarden tijd  niet w il 
helpen bemoeilijken ;

2) om dat ik niet kan goedkeuren : dat 
aan een weelderige exploitatie van staü  
millioenen frank  taksen werüen en nog 
worüen teruggeschonken en men heüen 
de eigenaars van cinem a’s w il en moet 
belasten, die zich zware opofferingen  
hebben getroost om in onze stad prach
tige en comforte zalen te doen verrijzen, 
welke nu 40 t.h. m inder ontvangsten  
verwezenlijken dan in norm alen tijd.

Door het heffen van  de veelvuldige 
taksen op de vermakelijkheden, zag ik 
te Oostende reeüs üe orchestrions, de 
electrische p iano’s, de pick-ups, de Rus
sische biljarts verdwijnen en menige 
dancings sluiten.

Ik  zou ook niet g raag  door de cine
m a ’s hun personeel willen zien afdan 
ken en aan de Oostendenaars een groot, 
deftig en leerrijk genoegen ontnemen.

M. SERR UYS. —  Ik  heb ja  gestemd, 
op voorwaarde dat ge dus wel akkoord 
w aart met de cinema-uitbaters.

M. VOLLEM AERE. —  Ik  ook.

12. Taxe op het rondleuren.
M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  Op 31 

Decem ber vervalt de taxe op het rond
leuren. De Commissie stelt voor deze

taks voor den duur van v ijf ja a r  te ver
nieuwen.

ïvi. SM ISSAERT, gesteund üoor de hee
ren DJBiVKiKNDT en VQLLiJtüMAERE, s celt 
voor üeze vernieuwing voor twee ja a r  te 
stemmen.

Elkeen is akkoorü.
13. YaKïS op net openen van straten en 
net iKStraten.

v an a i 1 Januari zal üe belasting be
treuende geoouwen, aisluicm gsm uren  
ol traliehekken opgericht of op te ricn- 
ten op gronüen geiegen op een noek, met 
de heirc verm inaera worden.

Nocntans» wanneer een hoekgebouw  
afzonaerlijke woningen vormt met bui
tengevel uitgevenüe op twee openbare 
wegen, is üe geneele taks verschulüigü  
voor beide kanten.

M. DüJ SCH EPEN  VROOM E. — • Ik  wil 
doen uitschijnen, üat üit een verminüe- 
ring is.

M. SERR UYS. —  Ik  haü reeds lang  aie 
taks willen zien verminüeren, om dat zij 
w aarlijk  overüreven was.

14. Taks op da openbare inrichtingen
van verbruiis en vermaak.

De in voege zijnde taksverorüening op 
de openbare inrichtingen van verbruik  
en vermaak, m aakt geen verschil tus- 
scnen üe openbare inricnoingen w aa r da
gelijks, en üeze w aar enkel op Zon- en 
leestüagen tusschen 15 en 19 uur muziek 
gespeeiü worüt en geüanst.

Voortaan zal üe taks voor deze laat
ste slechts 500 frank  bedragen met een, 
verm indering van 25%, als er muziekan
ten gebezigd worden.

M. DE SCH EPEN  VROOM E. —  D at is 
een tweede verm indering van taks. (A i
gemeene toejuicm ngen).

15. Keurrechten op slachtvee.
Deze worden hernieuwd voor een pe

riode van v ijf jaar.
Voormelde rechten beloopen :

1. Paarden  en groot v e e ..........  fr. 15,—
2. K alvers ................................. fr. 7,—
3. K leine kalvers (nuchtere) ... fr. 5,—
4. Varkens boven de 50 kg. ... fr. 7,—
5. Varkens beneden de 50 kg. fr. 5,—
6. Schapen en geiten ..........  fr. 6,—

16. Stedeiijk Slachthuis. Weegrechten.
Deze worden hernieuwd voor een tijd 

perk van  v ijf jaar.
Deze rechten beloopen per dier :

1. tot 300 kg ..................... een frank
2. boven de 300 kg.............twee frank

17. Wijziging in het Programma van de
leening van 7.150.000 fr.

A an  zekere kredieten bestemd voor 
een kraan  aan de handelshaven, wordt 
een gewijzigde bestemming gegeven en 
voor rekenmachienen aangekocht.

M. BLONDE. —  Ik  ga  akkoord met 
die wijziging, m aar zou toch vragen dat 
de kraan  van de visschershaven er ten 
spoedigste zou komen.

M. DEKEYSER. —  Ik  ook.
M. D EVRIEND T. —  Ik  ga  akkoord met 

het doordrijven van de mechanisatie in 
de bureelen, m aar acht voor aankoop  
van die machines een openbare aanbe
steding noodzakelijk om de concurren
tie in de hand te werken.

M. SM ISSAERT. —  Het oogenblik om 
die mechanisatie door te drijven en 
zoo’n  groote. som uit te geven, is slecht 
gekozen. Het is noodzakelijk de men
schen nu werk te verleenen.

M. DE SCHEPEN VROOM E. —  Voor de 
kraan van de visschershaven ga ik ak
koord. Die van de nijverheidskaai zal een 
van de eerste kredieten wezen welke ik 
ter beschikking stel.

Voor de rekenmachines zal er beroep 
! geüaan worden op de concurrenties.

W at nu M. Smissaert betreft, moet ik 
I zeggen, aat die uitgave voor geen cen- 
I tiem onzen fmancieelen toestand ver- 
I zwaart, gezien het geld er is. Het is een 
! w ijziging in ae leening.

Wanneer we aoor mechanisatie vier 
beüienaen kunnen bezuinigen, dan is het 
voor M. Smissaert ook niet goeü, hij üie 
aitijü roept om besparingen.

G ij kent niets van financies.
M. SM löSAER T. —  U w  standpunt is 

dat vafi een grooten financier, vermits 
gij dat geld toch m aar w ilt wegsmijten, 
m  deze tijden kunnen we dat geld beter 
gebruiken. Vier bedienden kosten ons 
m aar 50.000 frank en die machines voor 
het eerste ja a r  150.000 frank.

M. DE SCHEPEN VROOM E (spottend). 
—  ’k Ben ten zeerste beschaam d voor 
uw domme praat.

M. P ICK . —  Jammer dat we dit vóór 
jaren  niet gedaan hebben. M. Smissaert 
neeft dat ook gedaan en werkvolk op 
straat gezet van zijn drukkerij.

M. ELLEBOUDT. —  Hoeveel is er op 
Üe leening al verteerd ?

M. DE SCHEPEN VROOM E. —  B ijna  
alles. Wees toch zoo onnoozel niet. Ik  
ie  g hier m ijn meening, zooals het is.

M. ELLEBOUDT. —  ’t Is toch interes
sant te weten w at er regelm atig uit
geput wordt.

M. DE BUR GEM EESTER. —  G ij kunt 
dat aitijü weten.

18. Een leening van 2.880.000 fr. wordt 
aangegaan  met het gemeentekrediet van  
België, voor werken van luchtbescher
ming.

19. De begrooting van de Commissie 
van Openbaren Onderstand wordt goed
gekeurd, mits afhouding van de volgens 
het gemeentebestuur te veel uitbetaalde 
weüüe van 11 t.h. aan üen secretaris en 
üen ontvanger.

B ij üe stemming onthouüen zich de 
heeren Piek, Vollemaere, Smissaert en 
Mej. Tratsaert ,omüat üeze zaak nog bij 
üe Commissies van Openbaren Onüer- 
stanü aanhangig is en nog niet uitge
m aakt werü of üe beslissing v an üe Com
missie van Openbr.ren Onderstand > e 
juiste ;s.

NOTA DER REDACTIE. —  W ij komen 
op deze smeerlapperij terug, om dat de 
huidige beslissing een onregelmatigheid  
te meer is.

20. Herverpachting Eet- en Schenkzaal 
Vischmijn.

De pacht wordt verlengd voor den 
duur van één ja a r  voor de som van  
85.000 frank.

M. VOLLEM AERE. —  Ik  heb de pacht 
in November gestemd omdat ik dacht 
dat de overeenkomst op voet van 120.000 
fr. afgesloten was.

M. SM ISSAERT. —  Vollemaere heeft 
gelijk, ’t Is juist omdat het akkoord niet 
definitief was, dat M. Porta en ik, ons 
onthielden. Sedertdien werd er gem a
noeuvreerd.

M. BLONDE. —  Het is een goed besluit, 
’t Is in deze hachelijke omstandigheden  
een groot voordeel voor de stadskas.

M. VERLINDE. —  Zal dat aanvaard  
worüen üoor üe Bestenüige Deputatie ?

21. Het verslag over het onderzoek der 
Gemeentekas geeft geen aanleiüing tot 
opmerkingen.

Er is meer dan 3 millioen in üe kas, 
alswanneer een vorigen keer, de listvolle 
Fons paniek wilde zaaien. Deze toestand  
is een geweldige kaakslag voor den grij
zen patriarch die er niet geerne bij is.

22. Kostelooze afstand van straatbedden 
voor het vergrooten van het vlieg
veld.

Door den heer schepen Vroome werd  
als gevolg hiervan een belangwekkende  
rede gehouden, waarop we later terug
komen.

M. ELLEBOUDT. —  Ziet gij ons visch 
per vliegtuig ontvangen.

M. DUiVRlENDT. —  De kosten van het 
gazettepapier bedragen nu al 13 fr. per 
kg., oin ze over te brengen.

M. DE BUR GEM EESTER. —  Ja, m aar 
papier is nog al zwaar.

M  .DE SCHEPEN PEUR Q UAET. —  Het 
doel van het verslag van schepen Vroome 
is het aanstellen van een studiecommis
sie om deze belangwekkende zaak te 
zien instudeeren en uitwerken, waardoor 
bij mogeiijke onteigeningen ook nu al 
van dit p lan zou kunnen rekening ge
houden worden.

M. BLONDE. —  Ik  moet Schepen Vroo
me feliciteeren. Ik  weet niet of w ij het 
nog zullen beleven, m aar later zal de 
visch toch wel per vliegtuig vervoerd 
worden.

M. SERRUYS. —  Elkeen is akkoord om 
schepen Vroome voor zijn verslag geluk 
te wenschen. Het vliegplein is nu al te 
klein. Het is dus noodzakelijk dit ver
slag naar een commissie te verzenden.

Dit wordt dan ook beslist.

23-24. Verlenging van het uitvoeringster
mijn van het nieuw Gerechtshof 
en de Alfons Pietersschool.

Dit wordt aangenomen.
25. Bedrijfsraad. Wijziging reglement.

In  plaats van drie bedienden en drie 
werklieden, zullen vier bedienden en 
vier werklieden in den bedrijfsraad  ze
telen.

M. VOLLEM AERE. —  In  zake bevoegd
heid zou ik volgende w ijziging aan art. 7 
willen toebrengen.

De raad heeft voor opdracht:
1) De toepassing van de loonroosters, 

zij alle bevorderingen en benoemingen  
te bespreken en de werkvoorwaarden te 
bestudeeren volgens de bestaande bare- 
m a’s en verordeningen.

M. DE SCH EPEN EDEBAU. —  Dat is 
niet het doel van den bedrijfsraad. De 
gemeenteraad heeft het laatste woord

M. DE SCHEPEN PEURQUAET. —  Het 
voorstel van den heer Vollemaere is on-
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noodig. De bevorderingen moeten in het 
domein van het college blijven. Het col
lege kan aan bepaalde personen een 
verhooging weigeren. Dit kan dan voor 
den bedrijfsraad gebracht worden.

M. Dti BuRGüJMEESTER. —  M aar eerst 
dient eikeen zich langs den hierarcln- 
scnen weg aan te inelden.

M. VOLLEM AERE. —  Vooraleer de be
vorderingen te aoen, moeten de dossiers 
kunnen onderzocht worden.

M. DE SCHEPEN PEURQUAET. —  Het 
voorstel van den heer Vollemaere zou 
den toestand van het personeel ver
slechten door de vertraging welke het 
teweeg zou brengen.
M. VANDEILE. —  Het is overbodig hier

over verder te spreken, omdat de be- 
ürijfsraaü alleen moeilijkheüen te onder- 
zoeken heeft en niet üient voor üe bevor
deringen en benoemingen.

M. VOLLEMAERE. —  W e kennen dat. 
M aar als de bedienden 3 en 6 m. op een 
antwoord moeten wachten.

M. DË BURGEM EESTER . —  Met de 
aieuwe machines zal het rapper gaan.

M. ELLEBOUDT. —  G ij verlicht de 
casten van het schepencollege, ’t Is al 
moeilijk om de Dunaeis te krijgen.

M. VOLLEM AERE. - G ij draait lijk 
een paling.

B ij de stemming stemt de heer Volle
maere alleen neen.

Daarop wordt de openbare zitting ge
heven.

GEHEIME ZITTING

In  de zitting op 15 dezer, besliste de 
Gem eenteraad het volgende :

1. —  De contracten met de geneeshee
ren van het Badpaleis, Drs Michez, Rey- 
naerts, De Roo, L a  Barre, Slosse en Piet- 
te werden verlengd voor een jaar, in
gaande op 1 Januari 1940.

2. —  Het ontslag van den heer Dr Pa- 
rys, als geneesheer van den Burgerlij
ken Stand, werd aanvaard  met ingang 
van 5 December 1939.

3. —  D r Libbrecht werd van 6 Decem
ber 1939 aangesteld als geneesheer van 
den Burgerlijken Stand, en dit tot 31 
December 1941.

4. —  De aanstelling werd goedgekeurd 
van den heer Mollet R., als tijdelijken 
ontvanger der C.O.O., in vervanging van 
den h. Van  Gheluwe, gemobiliseerd.

Verdonek-Minne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H O P E D I S T E N

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« RAYG IIY  HOUSE », 22, Place de Brouckere — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 1 2 .0 1 . 1 0  

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« PAPIERAFROLMACHINES »

Ge wilt langs alle zijden de taksen j 
en rechten op het Badpaleis verminde-! 
ren om de uitbating mogelijk te maken, * 
en ge verhoogt de rechten voor de cine- j 
m a’s.

M. P ICK . —  Enfin, zulle !
M. SERRUYS. —  Ik  beschouw het ; 

vraagstuk uit economisch standpunt.
M. SM ISSAERT. —  Het Schepencollege 

heeft veel te breed geleefd in ’t verleden  
en nu moet het snoeien. Die kraan  van  
anderhalf millioen is er een voorbeeld 
van.

M. DE SCHEPEN PEURQUAET. —  We
kennen die historie. ;

M. BLO N D E  (tot M. Sm issaert). —  G ij 
zijt hier de belangen van een persoon ! „
komen verdedigen, in p laats van het a l - j t ï l .  U L S i V I l U  I -  D lL l l i  Y 1 jCiJK. 
gemeen. ! ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE j

ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN

Grauwe, wiite en rieten MANDEN bi

B E S T E L  U W  O E S T E R S  • 
EN K R E E F T E N  B i  j  *  j

A. Ran & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HU IZE —

I Diesel-Deutz Scheepsmotoren %
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% V A L C K E  G E B R . ,  N .  V . ,  C O S T E N D E
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SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER 
ELASTIEK W ELKE MEN D \G EN NACHT DRAGT ZO N 
DER ONGEMAK, BUÏKB7 Æ>EN VOOR DAMES EN 
«  HEEREN DIE DEN BUHC OPHOUDEN EN ALLE ® 
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN @

I. JNSTBEENEN 

I N  DURALUMIN 

DE MODERNSTE EN DE 

STER..STE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN — 

ELAS ZIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKENARTIKELEN —

d ait

6. b!

ORTHOPEDISCHE KORSï rs 
om scheefgegroeide kinderen ttniu
-----  redht te brenger* -----

ALLE TOESTELLEN VOOR M IS

VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE -

Sprekelijk te Oostende, H .Serruys!., 7
ieder werkdag van 8 lot 18 uur 

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25

BREUKBANDEN -~ BUIKBANDEN

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN | v ;schmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10

ALLES NAAR MAAT ©

Adolf VERRECAS
ZEEBRUGGE, tel.l 10 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  ’T GROOT van

M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
ïjansch de Kust. —  TELEFOON 73740
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Grietje van den 
Visscher

door A . HANS

—  Stil meid. L aat ons nader nieuws 
afwachten en veel bidden voor Grietje. 
En niet over haar praten in het dorp. 
Boer Gelders heeft zijn zin. Grietje is 
van David weg, m aar het is voor den 
hoogmoedigen m an nog een zwaardere  
vernedering; zijn zoon, die zoo handelt, 
en ginds met vreemde menschen aan  
spant. Ik  weet niet w at Morm onen zijn. 
m aar ze lijken mij een raar slag van  
volk. En David is daarbij verzeild en 
trouwt met een van hun meiden... Ja, 
vader Gelders zal dat moeilijk verduwen.

Bertha sprak niet meer. De brief had  
haar stemming bedorven ...En ze achtte 
haar broer veel te goed, om zoo voor den 
gek gehouden te worden.

W A N H O O P

Vrouw  Gelders zat op üe bank voor het 
statig huis. Ze was m ager en bleek ge- 
worüen, de zomerlucht moest h aa r aan 
sterken, m aar die kon toch haar hartzeer 
niet weg nemen. Gedurig dacht de moe
der aan David en Grietje. Brieven bleven  
uit. David had geschreven, dat hij naar  
een hoeve ging in het Westen van Am e

rika. G inder wilde hij trouwen. Vrouw  
Gelders vreesde, dat haar zoon in jaren  
niet meer zou terugkeeren. Ze had  nog  
een andere bekommernis. —  W aarom  
trouwden David en Grietje niet ? ’t G e 
tuigschrift. was toch al lang verzonden. 
Zouden David en Grietje zonder huwelijk  
samen wonen ? Die vrees kon de eerbare  
vrouw geweldig kwellen.

En ze moest alles alleen dragen. Ze 
mocht van haar m an niet meer over D a 
vid spreken. Ze haü het zoo eenzaam op 
de «Gouden Schoof». T ilda  vertoefde nog 
altijd  in het land van Kadzand; ze haa t
te Reigersdamme, om dat ze er de m en
schen schuwde.

He twas vooral de hoogmoed, die haar 
weg hield. Ze had zich verloofd met een 
rijken boerenzoon van een groote K ad -  
zandsche hoeve. Zou het bij haar liefde 
zijn ? M oeder betwijfelde het.

W uis w as tot twintig ja a r  üwangarbeiü  
veroorüeeld. Ook de schaduw van die 
m isdaad bleef op de «Gouden Schoof» 
liggen. Zelden meer ging vrouw Gelders 
tot aan den achterwal, w aar Livina  
R aaks het leven had  verloren.
Tijdens het proces was er voor de recht
bank gehandelü over W uis en Tilda. Dit 
had de trots van Gelders vreeselijk ge
kweld. Z ijn  dochter was te Kadzand ge
bleven en niet als getuige verschenen ; 
m aar de vader had toch voor de recht
bank eenige vragen moeten beantwoor
den over de bezoeken van den beschul
digde en was er door de nieuwsgierigen  
aangegaapt geworden.

Och, wat leek dat de moeder allem aal 
klein bij de uitw ijking van haar zoon ! 
Inn ig  m edelijden voelde ze met de man, 
die eertijds met Livina Raaks verloofd

was geweest en niet wist wie haar uit 
Brugge had  weggehaald, en waanzinnig  
werd van sm art in haar geweiddaüigen  
üooü en toen ronü üe «Gouüen Schoof» 
zwierf. H ij vertoefüe nu in een gesticht. 
Wuis haü ook zijn leven gebroken.Vrouw  
Gelüers was dankbaar, dat T ilda bij tijds 
van den bedrieger en m isdadiger bevrijd  
werd.

H aar dochter had zich spoedig getroost 
door haar nieuwe verloving. M aar welke 
gevaren bedreigden haar zoon ? D at was 
de angstige v raag welke h aa r nooit los 
liet en waarover ze ook nu op dezen lie- 
felijken nam iddag zat te peinzen. De 
bladeren van de oude boomen van  het 
hof ruischten in de bries en de hooge po
pulieren wuifden bevallig hun kruinen.

Gelders liep rond. Het w as druk in het 
bedrijf en nu had de boer een leger a r 
beiders en arbeidsters in dienst. M aar  
veel liet hij aan  Hein en Looi over. Z ijn  
wilskracht scheen gebroken .ofschoon hij 
beweerde dat de tegenspoed zijn kop niet 
kon buigen. Dagen slenterüe hij als üoel- 
loos rond, zonder dat hij üe vruchten op 
zijn w ijüe velden monsterde. W at belang  
had de bloei van de «Gouden Schoof» 
nog voor hem, nu er geen opvolger meer 
was ?

De toekomstige m an van Tilda, Corne
lls Lingier, zou op de hoeve van zijn va 
der blijven,- in het weelderige Kadzand  
met zijn vette kleigrond.

Gelders kwam  naast zijn vrouw op de 
bank zitten.

— Morgen moeten ze de groote weide 
maaien, zei hij. Vanm orgen heb ik den 
vlasgaard  verkocht aan Lammens, van  
Kortrijk. W e waren  het nog al rap eens. 
W e doen al jaren  zaken.

H ij noemde den prijs. M aar w at sprak  
hij op onverschilligen toon ! De oude, 
hooge klank was niet meer in zijn stem. 

i Ze zwegen een wijle.
—  D aa r gaat Gerda over üen dijk, zei

i Gelders dan. Ze is toch veel slechter af
dan Tilda. Zulk een huwelijk ... B ah  ! 

j —  Ik  heb zielsmedelijden met haar... 
j —  De goede verstandhouding met 
] W aals heeft niet lang geduurd. Zulk een 
; schavuit verandert niet. H ij is weer alle 
dagen op den boemel. Gisteren zat hij 
krimineel dronken in het dorp, vertelüe

■ Hein me. En het zal Gerüa niet gem ak- 
; kelijk vallen ,van hem te scheiüen... De 
vos is slim... en laat zich niet gem akke
lijk  met een meid betrappen... Och, G e r 
da zit ten slotte rustig bij haar vader...

—  Ze verwacht een kindje... ik heb ze 
van de week nog gesproken... ’t Is alles 
treurig... Het huis van uw m an moeten 
verlaten, omdat hij altijd  dronken thuis 
komt en zijn vrouw mishandelt.

—  Twee, drie keer in de week moeten 
Christiaans en een knecht W aals  buiten  
de poort van de Tempelhoeve gooien als 
hij dronken naar zijn  vrouw wil.

Gelders sprak toch niet hatelijk meer 
over Gerda. H ij was veel kalm er gewor
den in zijn oordeel over anüeren. M aar  
aan Reigersüamme vergaf hij het niet 
dat men hem eens zoo grof had bespot. 
Hij was wel gedwongen geweest arbeiders 
uit den omtrek te nemen, doch zijn be
stellingen deed hij elders ; hij meed het 
dorp.

Z ijn  vrouw liet hem begaan, al had  ze 
eerst dien n ijd  zeer afgekeurd. M aar  
w aarom  steeds heftige tooneelen uitlok
ken ? Liever had ze, dat die hoogmoeü 
toch gebroken mocht worden.

W eer zwegen de echtgenooten een poos. 
Ze spraken nooit vertrouwelijk meer.

—  D aa r komt de pastoor, zei vrouw  
Gelders.

Ze begon plots te b e/en.
—  ’t Za l over David zijn, fluisterde ze 

ontroerd en ze keek naa r de donkere ge
stalte tusschen het groen.

—  Hij moet over dien kerel zwijgen... 
den weggeloopen gek.

—  O, de pastoor heeft zeker nieuws van  
hem... M isschien w il onze jongen terug 

keeren...
—  Zonder Grietje ! D an  aanvaard  ik 

hem ...M aar niet met die visschersmeid. 
Ik  heb het gezworen, dat ze geen voet op 
de «Gouden Schoof» zet. En ik breek 
m ijn  woord nooit.

—  Beleedig den pastoor niet !... H ij is 
te b raa f en te gedienstig.

—  M aar hij moet zich met m ijn  zaken  
niet bemoeien ! Die kan ik zelf vereffe
nen...

—  Neen, dat kunt ge niet. Zonder Looi 
zou T ilda met een m ooidenaar getrouwd 
zijn. De menschen hebben elkaar noodig. 
Leer dat toch eens !

Gelders keek strak \oor zich.
—  Goeden middag, baas en bazin, zei 

de oude herder van Reigersdamme. —  
Prachtig weer... Ha, hier is het goed.

N a  den wedergroet vroeg vrouw G e l
ders :

—  W illen we binnen gaan, m ijnheer 
de pastoor ? Ge hebt het misschien warm  
van de wandeling.

—  Het is hier zoo frisch zitten... K an  
iem and ons hooren ?

—  Neen.
—  D an  b lijf ik liever op de bank.
De boerin keek den pastoor met hoop

■MM?*

en tevens met angst aan. Niem and mocht 
hen beluisteren... D an  was er nieuws... 
en moeder kon haar ongeduld niet meer 
bedwingen.

—  O, m ijnheer de pastoor, weet ge iets 
van David ? vroeg ze.

—  J a.
De boer m aakte een afwerend gebaar. 

De pastoor deed, of hij dit niet bemerkte. 
Hij had een moeilijke taak. Hij moest 
deze menschen wonden, hun spreken 
over het slecht gedrag van hun zoon.

—  Er zijn twee brieven uit Amerika 
gekomen, zei hij. Een aan W illem  Goed
hart van Dries Jaspers ,uw vroegeren 
knecht, en een aan mij van een Neder- 
landschen pater te New  York. Grietje is 
niet meer bij David.

Elk der echtgenooten kreeg als een 
schok.

—  Ha, David is dan eindelijk w ijs ge
worden. sprak Gelders. Het heeft lang  
geduurd... Dan m ag hij terug keeren...

—  M aar hij keert niet terug, hernam  
de pastoor. H ij is heel ver getrokken... 
naar Utah. Ik  heb dat op de kaart nage
zien. Het is heelem aal in het Westen, 
het moet ee ngeweldigo afstand zijn.

Gelders boog het hoofd en knerste de 
tanden op elkaar.

—  W aarom  is Grietje van hem weg ? 
vroeg vrouw Gelders.

—  Om dat David een andere lief kreeg 
en met haar getrouwd is.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).


