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PRODUKTEN 

❖ GAS-OLIE — ESSENCE 

t  PETROLEUM

%  SPREKEN VOOR Z ICH  ZELF

Raph. H U YSSE U N E H. V. d. BEM DEN August B R U N E T

G ij die thans meer dan ooit onder de zware slagen van het internationaal 
conflict gebukt gaat, schept moed en vertrouwen in de toekomst. M eer dan  
ooit moet gij geholpen worden, om dat de handel met het binnen- en buitenland  
totaal ontredderd is en gij daardoor zware verliezen te boeken hebt.

Hopen we voor U, dat de openbare besturen zullen begrijpen, dat de melk
koe welke gij voor de Staats- en Stadsfinanciën steeds zijt geweest, nu ook 
dient ter zijde gestaan, opdat ze de huidige moeilijke tijden met een batig sal
do zou sluiten.

Mocht de tweedracht welke, helaas, m aar al te dikw ijls onder U  heerscht, 
plaats m aken voor meer sam enwerking en uitbreiding van uw  handel. W ant  
met een Henri Vanden Bemden, voorzitter der groep Antwerpen ; een Thom as  
Verhelst, voorzitter der groep Brussel, een m an van jaren lange ondervinding  
zooals de heer Cam iel W illem s, voorzitter van de syndikale K am er te Oos
tende ; August Brunet, voorzitter van de sprot- en haringcommissie, en twee 
menschen vol initiatief, zooals de heeren Debra en Huysseune, die gansch de 
visscherij van de Oostkust helpen leven, moet het m ogelijk zijn, mits nauwe  
sam enwerking, het tot betere resultaten te brengen dan thans.

Vergeten we daarbij niet de zoo pas gestichte bond van Oostendsche 
groothandelaars er bij te noemen, w ant we zijn overtuigd dat de jongeren wel
ke er in zetelen, niet beter zullen vragen dan onder de leuze : «  Alle Belgen  
hebben recht op een eerlijk bestaan », met elkeen samen te werken om hun  
bedrijf te leiden tot dat w at het zou moeten zijn.

Lezers en Lezeressen
die belang stelt in ons blad, en gij zijt ta lrijker dan ooit, we zullen trach 

ten voor U  voort interessant, onafhankelijk  en nuttig te zijn.
Alhoewel de mobilisatie en de slechte economische om standigheden ons 

niet gunstig gezind zijn, hopen we dat ons blad U  steeds zal mogen behagen  
en we in de m ogelijkheid zullen vertoeven, het steeds hooger op te werken en 
tot een m achtig vakorgaan  te ontwikkelen, w aarin  U  steeds de noodige stof 
zoudt kunnen vinden om uwe algemeene kennissen te verrijken.

Niettegenstaande de huidige m oeilijkheden, is onze oplage niet vermin
derd, w at de degelijkheid van ons blad  bewijst.

Daarom  treden we het nieuwe ja a r  in, vast overtuigd, dat we ook in de 
toekomst op uw  aller m edewerking zullen mogen rekenen, om meer dan ooit 
van ons vakblad het degelijkste van onze stad en ons land  te kunnen maken.

DE REDACTIE.

In den Vlaamschen Scheepvaartbond

Onze Visschers in 
Fransche Havens

De 0.85 van de «Pêcheries à V ap eu r»  
komt een hachelijk avontuur te beleven.

Inderdaad, de schipper had  noodge
dwongen de haven van Duinkerke moe
ten aandoen en hij had  evenwel aan de 

; bem anning verboden aan  w al te gaan, 
ivóór de inspectiedienst w as geweest.
* Niettegenstaande dit verbod, zijn er 

toch drie leden van de bem anning aan  
w al gegaan  met het gevolg dat, toen de 
inspectie kwam, het vaartu ig bevel kreeg 
uit de haven te vertrekken... zonder de 
drie leden van de bemanning.

Deze kwam en natuurlijk  veel later te
rug en merkten tot hun verbazing dat 
hun schip verdwenen was.

De Belgische consul, tusschengeroepen, 
kon ze slechts op een garnaalvisschers- 
vaartuig doen inschepen om ze terug vei
lig te Oostende te brengen.

Het zou ons niet verwonderen, moesten 
de drie pleziermakers vervolgd worden.

Dit feit weze een les voor hen, die 
zich aan dezelfde feiten zouden willen  
bezondigen.

D it is het minste dat men hun schen
ken kan, uit naam  der natie.

.........■; >
W an t nooit heeft iem and onder der

gelijke uitzinnige en moordende om stan
digheden gewerkt.

Eëns te meer zijn onze zeevisschers de 
eerste der arbeiders.

ZE Z IJN  ’S LA N D S  GRO O TH EID .

GEBRUIK

T E X A C O

Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE : 

---  TELEFOON 71462 ---

O o s t e n d e  
m o d e r n e  L u c h t h a v e n

Het is dus bepaald  vastgesteld dat de 
Vlaam sche Scheepvaartbond op M aan 
dag 15 Januari, te 20 uur, in de «K e r -  
l in g a »  een feestavond geeft, w aarop  we 
een zeer interessante voordracht zullen 
te aanhooren krijgen  van den h. Gilis, 
over : «H et milieu van de zeebewoners». 
Deze voordracht zal opgeluisterd wor
den met lichtbeelden en voorafgegaan  
worden door een inleidende speech van  
den h. W alter Baels, over de beteekenis 
van den Bond.

Een declamatie met betrek op de vis
schers of de zee, zal daarop volgen, a f
gewisseld door w at muziek.

N a  de voordracht zullen een 15-tal 
prachtige werkjes door de meest geluk
kigen kunnen geloot worden, zoodat ve
len hun avond niet zullen hoeven te be
klagen.

Voor nog later te bepalen datum s zul
len nog andere sprekers, zooals Prof. 
Koch gehoord worden, met onderwer
pen welke heel zeker de belangstelling  
zullen gaande houden.

V an  nu a f spreken alle vrienden van  
de zee, de wetenschap, de nijverheid en 
handel af, om op M aandag  15 Januari 
een aangenam en en leerrijken avond in 
« K erlinga » te passeeren.

In  de jongste gem eenteraadszitting  
werd er door den heer Schepen Vroome 
een rede gehouden over de noodzakelijk
heid van Oostende een moderne lucht
haven te maken.

Alhoewel we vreezen, dat dit voorstel 
in de nabije  toekomst niet zal kunnen  
verwezenlijkt worden, gezien de huidi
ge financieele toestand van  het land, 
welke langdurige en zware gevolgen  

! met zich zal sleepen, vinden we het toch 
I niet van belang ontbloot, de argum en- 
I ten in dit verslag voorkomend, aan  het 
I oordeel van onze lezers te onderwerpen, 
j om dat sommigen althans, het belang- 
1 wekkend genoeg zullen vinden in op
zicht der toekom stm ogelijkheden voor 

; het toerisme en de visscherijnijverheid

G E B R U I K T

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

G ij zult tevreden zijn

van onze stad.
Reeds vóór enkele jaren  hebben we 

een dergelijke vooruitzetting voor onze 
visscherij van de hand van een lezer 
kunnen weergeven.

IHUIS DEBRA
lp «vtkïtauceit van :

t  0 G A R N A L E N
î  ® M O S S E L E N
i  • V IS C H
f  • G E P E L D E
f  • G A R N A L E N
f  ZEEBRUGGE - DUINKERKE
T  Tel. ZEEBRUGGE 44033

W ij vestigen ook de aandacht van on
ze lezers op het feit, dat vóór een paar  
ja a r  de versehe sprot van uit Fransche  
havens reeds per vliegtuig naa r Parijs  
werd gestuurd om er twee uur later ter 
halle verkocht te worden.

W at er van die proef ondertusschen  
geworden is, weten we niet.

D aarom  laten  we ook hier de ver
slaggever aan  het woord, ln  de hoop 
dat de gedachten in dit verslag ontwik
keld, zullen kunnen bijdragen  tot de 

, m ogelijke verwezenlijking van dit toe
komstbeeld.

M ochten er onder onze lezers perso
nen zijn, welke in dit opzicht gedachten  
willen vooruitbrengen, dan staan onze 
kolommen voor hun zienswijze open.

N a  uitge w ijd  te hebben over de pres
taties van een Rossi, Codos, Richm ann, 
Dick M errill, enz., zegt spreker :

«H e t  is begrijpelijk  dat de jeugd van  
heden, aan  de hand  dezer laatste fei
ten, moet glim lachen als ze de geschie
denis leest die de meesten onder ons be
leefd hebben dertig ja a r  geleden. Dit 
moet ons tot nadenken stemmen, want 
ontegensprekelijk ligt de toekomst, in 
’t bijzonder voor Oostende, in de lucht 
en zou ik het een der grootste fouten  
achten, moesten w ij in deze richting niet 
blijven vooruit zien.

HET BELANG VAN HET LUCHT
VERKEER VOOR OOSTENDE

Het vliegplein te Steene beslaat een 
oppervlakte van circa 28 ha. E r wordt 
ons gevraagd een beetje meer dan 1 ha. 
er bij te voegen, zoodat we daar binnen-

L I C H T E N

JANUAR I

uit aan

1 M 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 W  7.45 15.4Q
4 D 7.45 15.49
5 V 7.45 15.51
6 Z 7.44 15.52
7 Z 7.44 15.53
8 M  7.44 15.54
9 D  7.43 15.56

10 W  7.43 15.57
11 D 7.42 15.58
12 V  7.42 16. 0
13 Z 7.41 16. 1
14 Z 7.41 16. 2
15 M  7.40 16. 4
16 D  7.39 16. 5
17 W  7.38 16. 7
18 D  7.37 16. 8
19 V  7.36 16.10
20 Z 7.35 16.12
21 Z 7.34 16.13
22 M  7.33 16.14
23 D  7.32 16.16
24 W  7.31 16.18
25 D  7.30 16.20
26 V  7.29 16.21
27 Z 7.27 16.23
28 Z 7.26 16.25
29 M  7.25 16.27
30 D 7.24 16.29
31 W  7.22 16.30 -W ETEN SCH A P . N IJV ER H E ID . H AN DEL _

H O O G -
W A i l l K

JANUARI

1 M. 4.01 16.22
2. U ö.ur 17.1»
3 W o.uu iö.23
4 D <au ra.36
5 V Ö.20 2U.O0
6 Z y. ju 21.08
8 M 11.23 23.42
7 Z 10.35 22.54
9 D — 12.U4

10 W 0.23 12.42
11 D 0.59 13.17
12 V 1.35 13.51
13 Z 2.11 14.25
14 Z 2.47 14.58
15 M 2.24 15.32
16 D 4.02 16.08
17 W 4.41 16.50
18 D 5.26 17.41
19 V 6.24 18.47
20 Z 7.36 20.03
21 Z 8.51 21.16
22 M 9.58 22.17
23 D 10.51 23.12
24 W 11.37 23.56
25 D — 12.20
26 V 0.42 12.06
27 Z 1.25 13.48
28 Z 2.11 14.30
29 M 2.58 15.14
30 D 3.48 15.59
31 W 4.35 16.50

Drukkerij en Bureel : 

Telefoon : 73.758 

Tel. Huis : 73.910

NIEUW POORTSTW ., 44, OOSTENDE 

Postcheckrekening 1070.9S 

Verschijnt eiken Zaterdag

Bestuurder-Eigenaar ! 

P. VANDENBERGHE

Handelsregister 5327

BINNENLAND : 

maanden, 15 fr.

ABONNEMENTEN :

Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 
; 3 maanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

1940 -  GELUKKIG NIEUW JAAR -  1940 Aan onze Zeevisschers

Een G roet en een W ensch

G. V A N D E R R O L  J. B A U W E N S  L. V E R B A N C K

Kustvisschers
Het jaa r  1939 met al zijn ellende is thans voorbij.
W e blikken er met bitterheid op terug, om dat het voor U  een ja a r  is ge

weest van lijden, zwoegen en wroeten voor een karig bestaan, niettegenst tande 
uw kranige leiders het beste van hun kostbaren tijd  ten beste gaven voor het 
welzijn van uw  bedrijf en de uwen.

Niem and beter dan ons weet w at uw  leiders nochtans zoo m enigm aal voor 
U hebben betracht, vaak met welslagen, m aar dikwijls ook als een stem in de 
woestijn.

W e vernoemen daarom  in één adem :
Gerard Deckmyn, voorzitter van de kustvisschers te Oostende ;
Alex Verbanck, voorzitter van de kustvisschers te Nieuwpoort ;
Leopold Vantorre, voorzitter van de kustvisschers te Heist.
en last not least de oude, ervaren, m aar zoo knappe secretaris van dßn 

reedersbond van Heist-Zeebrugge, die onverpoosd en altijd  m aar even h ard 
nekkig de belangen van U  allen in talrijke vergaderingen, bij am btenaars en 
ministers verdedigde en besprak : de heer Beernaert.

Mocht het ja a r  1940, V laam sche visscherszonen, U  gunstig wezen en mocht 
de nieuwe visscherijdienst, onlangs tot stand gebracht, er in gelukken uw  be
staan dragelijk  te m aken ; dan zoudt gij dit alles aan het onverpoosd werken  
van uw leiders en uw vakblad  te danken hebben.

W ant uw  vakblad  zal meer dan ooit met U  steeds op de bres staan om uw  
bete broods te helpen verdedigen, daar w aar uwe om geving zou vergeten, dat 
alles van het vischje, door U  aan land gebracht, moet leven.

G. D E C K M Y N  
voorzitter Oostende

jeopold V A NTO R R E  De h. B E ER NAER T  Alex V E R B A N C K  
voorzittjr Heist secretaris Heist voorz. Nieuwpoort

Vischhandelaars en Nijveraars
Henri DEBRA Cam iel W ILLE M S Thom as VERH ELST van G ouverneur BaelsReeders

Ook aan U, reeders van  onze m achtig geworden stoom- en motorvloot, wen
schen wij voorspoed in al uw zaken.

Mochten de bem anningen en uwe vaartuigen in deze hachelijke internatio
nale verwikkelingen van  alle onheil gespaard blijven, om U  toe te laten ten 
koste van veel opofferingen de Belgische m arkt aan  rendeerende prijzen te 
spijzen.

Mocht de sam enwerking onder U  alien steeds hechter en hechter worden en 
mochtet gij er in gelukken, met den wijzen raad  van den heer Gouverneur 
Baels, eerevoorzitter van uw Reedersverbond, en die van uwen eere-ondervoor- 
zitter en gezagvOllen deken der reeders. den heer John Bauwens, steeds een 
beter verstandhouding tusschen reeders, handelaars, rookers en n ijveraars te 
bewerken.

W ant, geleid door bovenverm elde heeren en met een jongen, werklusti- 
gen voorzitter als de heer Lucien Decrop, met ondervindingrijke ondervoorzit
ters als de heeren Lam bregt en Leopold Verbanck, moet gij kunnen verwezen
lijken, w at zoo lang in alle visscherijm iddens ontjbrak, nam elijk  : samenwer
king.

Daarvoor beschikt gij over een man, die door zijn strijd- en werklust, zijn  
helderen geest, zijn vlugge pen, U  nog veel genoegen zal doen beleven. W ant, 
wat secretaris Georges Vanderrol vermag, hebben w ij persoonlijk reeds m enig
m aal ondervonden.

In  die om standigheden moeten we de huidige internationale moeilijkheden  
met vastberadenheid en kalm en overleg, te boven komen.

W erkt hand in hand voor het welzijn van U  allen, voor het welzijn van  
het vischje en de zoovele duizenden wplke er rechtstreeks of onrechtstreeks 
moeten door leven. En dan alleen zal de toekomst U  verzekerd zijn.

Een groet, zeer diep bewogen ; een 
groet, vol eerbied en bewondering.

W an t onze zeelieden bewijzen opnieuw  
dat zij prachtm enschen zijn.

M annen zonder vrees ; m annen van  
durf, van moed en grenzeloos misprijzen  
van de gevaren.

De oorlog werd verklaard ; de zeeoor
log w as aan  ’t woeden ; de zeevelden wer
den bezaaid met mijnen.

Zij die het vredelievendst werk verzin
nebeelden, zij voldoen hun arbeid op 
een oorlogsveld.

O N ZE  visschers zijn w are soldaten in 
de loopgraven die de zeeën zijn.

En menige vielen als slachtoffers.

Hoeden a f voor zoo’n  helden !

Een groet, m aar ook een wensch.

Een wensch dat de Heer U behoede !

Geen dag echter bleven onze mannen  
aan wal.

D at uw varen en visschen aan het oor- 
logsteisteren moge ontsnappen !

Zij bleven hun vischgronden bezoeken, 
zelfs de verre gronden : K anaal, Fladen, 
IJsland, Spanje.

Zij bleven ze bezoeken, terw ijl de vaar
tuigen van andere landen niet uitzeilden.

Zij trotseerden den verraderlijken  
oceaan, het gedoken moordend getuig.

Een wensch dat de natie uw werk be- 
grijpe en uw  offeren waardeere.

D at de Staat uw  diensten erkenne en 
vereere ; dat later op de borst van  ieder 
visscher die gedurende den oorlog het 
gevaar dorst tarten, een onderscheiding 
glinstere, een bijzondere onderscheiding  
w aard ig  van  zoo’n  zeearbeid.

L. DECROP H. LA M B R E G T



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B IJ H U IS  (JOS T Ü N D E  : 3, W A F E N P L A A T S

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Bij de Zeevaartpo- ln- en Uitvoer van
litie te Oostende

kort iets zullen hebben van 30 Ha. opper
vlakte.

De M inisteries van Verkeerswezen en 
Landsverdediging houden zich uitslui
tend bezig met de inrichting van vlieg
velden ; de gemeentelijke overheden  
worden niet eens geraadpleegd, dat wil 
nam elijk  zeggen dat de belangen van de 
gemeenten om zoo te zeggen van geen  
tel zijn voor de Hoogere besturen.

Het behoort ons daar tegen op te ko
men, te meer daar Oostende, zoowel als 
badstad en als havenstad, heel veel te 
verwachten heeft van het luchtverkeer.

A l de nieuwe vliegvelden in het bui
tenland tijdens de laatste ja ren  inge
richt, o.a. New  York, Croydon, Le Bour- 
get, Schiphol, Stockholm, om m aar deze 
te noemen, beslaan een oppervlakte van  
150 tot 250 Ha.

In  Amerika, te M iam i, een der belang- 
rijKste oadsteden van de Vereenigde Sta
ten, werd vóór een tiental jaren  een 
vliegplein ingericht van ongeveer 90 Ha. 
oppervlakte en is, wegens het intens ver
keer en de im m er grooter wordende a f
metingen der vliegtuigen, reeds veel te 
klein.

Een der grootste voordeelen van het 
vliegwezen is de kolossale snelheid die 
de moderne m achines kunnen bereiken, 
w aardoor de afstanden tot een m inimum  
herleid worden. In  zake toerisme speelt 
de afstand  een groote rol, want, w at  
zien w ij nam elijk  hier ter stede ? De 
vreemdelingen, die hier regelm atig ge
durende het seizoen verblijven, zijn En- 
gelschen, Franschen, Nederlanders en 
enkele M idden-Europeeërs, t.t.z. personen  
die slechts op enkele 100 km. van onze 
landsgrenzen wonen. Noord- en Zuid- 
Am erikanen, Australiërs, Egyptenaren, 
Japanners, noch Chineezen kunnen wij 
tot de bezoekers van onze stad rekenen, 
daar het met de huidige m iddelen van  
verkeer waarover w ij beschikken : schip, 
trein of autocar, m aanden reizen vergt 
en het slechts zeer weinig personen mo
gelijk is zoo lang  van hun haardsteden  
verw ijderd te blijven.

Door de snelle uitbreiding van het 
vliegwezen, zal het gem akkelijk m ogelijk  
worden in één dag van New  York naa r  
hier te komen en zullen de Am erikanen  
die slechts over 8 à 14 dagen verlof be
schikken, onze stad kunnen bezoeken, 
eventueel aangelokt door een degelijke 
en passende propaganda.
HET BELANG VAN HET VLIEGWEZEN 

VOOR DE ZEEVISSCHERIJ
W at betreft onze andere locale groot

nijverheid, ni. de zeevisscherij, is er 
m ijns inziens voor deze een zeer groote 
toekomst weggelegd met betrekking tot 
het luchtverkeer ; m aar daarom  moet er 
een groote evolutie verwezenlijkt worden, 
door middel van aanpassing der vis
schersvaartuigen. Ik  weet dat sommige 
stadsgenooten deze aanpassing zullen 
bestempelen als zijnde een utopie.

Diegenen die den snellen vooruitgang  
van de watervliegtuigen min of meer 
hebben gevolgd, zullen gem akkelijk aan 
vaarden dat in de nabije toekomst dit 
m iddel voor overzeesch vervoer een zeer 
groote p laats in het moderne transport
wezen zal innemen.

Ter illustratie zal ik U  slechts herin
neren aan de inhuldiging van het w a 
tervliegtuig «  Castor »  dat in ’t begin  
van  1937 gebouwd werd om een regelm a- 
tigen passagiersdienst over zee te ver
zekeren tusschen Engeland en Egypte. 
Ook w il ik terloops gew ag m aken van de 
reuzenwatervliegtuigen die thans in de 
voornaam ste Engelsche haviens liggen  
om de kust en het binnehland van  Groot- 
Brittannië tegen een m ogelijken inval 
van den vijand  te verdedigen en zulks 
in vervanging van de groote pantsersche- 
pen, die vroeger de algemeene bewon
dering uitlokten door hun imponeeren- 
de massa, grootsche statigheid en 
machtsvertoon. Eveneens dient aange
stipt de groote overzeesche dienst F rank
rijk — Zuid-AmerikaJ door m iddel van  
vliegbooten, dienst die de laatste tijden  
een im m er stijgenden b ijval genoot.

W a t stellen w ij vast in zake uitbating  
van onze visscherij ? Onze groote sche
pen varen ja a r  in, ja a r  uit n aa r IJsland, 
Spanje en Portugal, w aa r de voornaam 
ste en meest gevraagde vischsoorten ge
vonden worden, te weten : kabeljauw, 
koolvisch, schelvisch en klipvisch op IJs
land  ; tong, tarbot, griet, roobaard, zee
baars, rog, vloot en zonnevisch voor 
Spanje en Portugal.

Deze visscherij gronden liggen verw ij
derd van Oostende op afstanden van 900 
à 1300 mijlen, zooals bijvoorbeeld Port
land (1040 m ijlen ), Snow Joekel (1190 
m ijlen ), Noordkaap (1336 m ijlen ), F i-  
nisterre (789 m ijlen ), Oporto (903 m ij
len ), Nazareth  (1000 m ijlen ).

Om  die gronden te bereiken en nader
hand  met hun vangst n aa r hier terug  
te komen, moeten onze visschersbooten  
gem iddeld 9 tot 12 à 13 dagen reizen, 
hetgeen een vlottend kapitaal beteekent, 
dat geweldig veel kost en geen enkele 
centiem opbrengt gedurende de vaart.

Eveneens dient gemeld dat sedert en
kelen tijd, doch slechts bij uitzondering, 
nog verder verwijderde vischgronden  
werden bezocht, zooals de W itte Zee, de 
Bereneilanden en ook de kusten van  
Marokko, die respectievelijk op de vol
gende afstanden van Oostende gelegen  
zijn : 1600 mijlen, 1400 m ijlen en 1250 
mijlen. Om zulke groote afstanden heen 
en weer a f te leggen, moeten de schepen  
2 à 3 weken varen, hetgeen de uitbatings
kosten te veel bezwaart.

In  dit opzicht zie ik in een nabije toe

komst de schepen naar deze afgelegen  
vischgronden vertrekken om a ldaar b ij
na bestendig te vertoeven en  hun vang
sten over te laden in watervliegtuigen  
die, vertrekkend uit Oostende en vlie
gend aan  een gemiddelde snelheid van  
300 km. per uur, in een p aa r uren ter be
stemming zouden wezen en ’s anderen
daags heel gem akkelijk de pas gevan
gen versehe visch op de Oostendsche 
m arkt te koop zouden kunnen stellen.

HET GEBRUIK VAN VLIEGBOOTEN

Joor het gebruik van vliegbooten, zou 
ie  lengte van deze afstanden geen hin- 
aernis meer zijn en zou het mogelijk  
worden nog verder verwijderde visch- 
jion d en  op te zoeken, zooals meer zui
delijk van de Noord-Afrikaansche kust I 
en in de M iddellandsche Zee.

Onder dit oogpunt zou de radio een ' 
rol van groot belang kunnen vervullen.

Indien dit stelsel aanvaard  zou worden, i 
zal er natuurlijk  moeten overgegaan  
worden tot hervorm ingen in den scheeps- 
oouw, ten einde een snelle en gemakke- 
lijke overscheping der gevangen visch 
-nogelijk te maken. Iedereen zal inzien 
welke groote voordeelen zulk stelsel ver
schaft, niet alleen voor w at de bezuini
ging betreft op het gebied van brand
stoffen, toch tevens van de hoedanig
heid der visch, alsook het grootere op- 
brengstverm ogen van de visschersboo- 
oen, die op b ijna perm anente wijze ter 
vischvangst zouden kunnen blijven.

Z iedaar beknopt weergegeven hoe ik 
de toekomst van de zeevisscherij in sa
m enwerking met watervliegtuigen inzie.

DE REDDINGSDIENST

Ik  heb U  dus hierboven, zeer beknopt, 
de groote voordeelen weergegeven met be
trekking tot onze locale nijverheden, 
toerisme en visscherij. Algem een be
schouwd, is deze uiteenzetting onvolle
dig, w ant ik zou U  onder andere opzich
ten nog veel voordeelen kunnen be
schrijven, m aar het komt hier niet 
rechtstreeks te pas. Toch wil' ik U  
^erloops een vingerwijzing geven, met be
trekking tot onzen kustreddingsdlenst 
m geval van storm ; deze dienst zou veel 
effectiever kunnen werken met behulp  
van tot dit doel aangepaste watervlieg
tuigen, dan het huidig stelsel van red- 
dingsbooten die de zee bij groote stor
men met de grootste moeilijkheid beva
ren.

Indien w ij dus de toekomst 
van Oostende degelijk in de hand  willen  
werken, mogen w ij geen oogenblik het 
vliegwezen uit het oog verliezen. A ls on- 
oenullig handelshaventje, zijn w ij stief
moederlijk behandeld geworden,, w ant  
gezien de aardrijkskundige ligging van  
Oostende, is het niet aan  te nem en dat 
we slechts over een p aar handelsdokken  
beschikken, met enkele aanpalende hec
taren industrieele gronden, enkel vol
doende voor een drietal industrieën. Ver
geten we ook niet dat een uitbreiding  
van de haveninrichtingen enorme kosten 
met zich zou slepen, daar Oostende een 
kunstm atige haven is. W e moeten dus 
krachtdadig eischen dat Oostende recht
m atig bekome w aa r ze rechtm atig aan 
spraak kan op m aken en onder oogpunt 
van vliegwezen m ogen ze ons niet tevre
den stellen met een vliegpleintje van 30 
of 50 Ha.

« Oostende moderne luchtvaart »  moet 
onze motto zijn.

Een echte luchthaven, bestaande uit 
een complex van twee groote deelen :

1) een groot vliegplein, en
2) een basis voor watervliegtuigen.
Dit complex moet onder meer bevat

ten :
een stationsinstelling met de noodige 

ruimte voor het inschepen en het landen  
der reizigers ;

een stationsgebouw voor verkoop van  
ticketten, bewaren en verzenden van  
reisgoed, met de noodige te legraaf- en 
postdiensten ; 

een gebouw voor de douanecontrole ; 
restaurant- en verfrisschingssalon ; 
hotel voor nachtreizigers ; 
instellingen voor T.S.F., radiovuurto- 

ren, bureau ’s voor goniometrie, voor 
weerkunde en radiotelegrafie ;

gezondheidsinstellingen en medicale 
diensten ;

hangaars  en herstellingswerkplaatsen; 
ravitailleeringsdienst (benzine, enz.). 
Dit overzicht zal U  duidelijk bewijzen  

dat het dus niet gaa t om een klein vlieg
plein, en om dit alles te verwezenlijken, 
zou ik den wensch willen uitdrukken  
een bijzonder actiecomité op te richten, 
bestaande uit de verschillende parle
mentsleden en de leden van het Sche
pencollege, die met vastberadenheid en 
overtuiging dit p lan  tot stand zouden 
brengen. Ik  druk er vooral op om ons de 
medewerking van de parlem entsleden te 
verzekeren, om dat dit werk dient inge
richt in verstandhouding met de be
voegde ministeries en om te laten uit
schijnen dat het niet enkel gaat om een 
locaal belang, m aar dat Oostende-Lucht- 
haven van het grootste belang is voor 
de Natie, d aar onze stad als centrum  
en bakerm at van het toerisme in België  
om zoo te zeggen de ingangspoort is voor 
de vreemdelingen die België w illen be
zoeken.

De huidige oorlog met als recht- 
streeksch gevolg het gevaar der drijven
de m ijnen die de zeeën onveilig en bijna  
onbevaarbaar maken, zal meer dan ooit 
het bew ijs leveren dat vliegbooten met 
de grootste zekerheid de overzeesche 
diensten kunnen verzekeren. »

B ij talrijke visschers gaan  klachten  
op over het gebrekkig en traag  bedienen  
aan de winketten van de zeevaartpoli
tie.

N aa r  het schijnt, zouden er thans  
een p aar loodsen dienst doen als bureel- 
bedienden, en w at weten w ij al.

Hopen we dat er voor zou kunnen ge
zorgd worden dat, nu de bevoorradings- 
dienst ook hier zal ondergebracht wor
den, men er een p aar flinke bedienden  
zal aan toevoegen. Het geldt h ier im 
mers een bij uitstek nuttigen en bijzon
der lästigen dienst.

Dr G. LËFEVRE 
aan de eer

Onze vriend, de heer G ustaa f Lefèvre, 
voorheen leeraar aan het Kon. Athe
neum en privaat-secretaris van den heer 
Minister Baels, nu vice-consul der Ne
derlanden (Je Oostende en inspecteur 
van het Visscherij-onderwijs, is, in deze 
laatste hoedanigheid, bevorderd tot o ffi
cier in de Kroonorde. H ij w as reeds rid 
der in de Leopoldsorde en officier in de 
Orde van Leopold II.

W ij wenschen onzen verdienstelijken  
plaatselijk Oud-Hoogstudenten verbond, 
vriend, die ook voorzitter is van het 
van harte geluk met deze hooge en wel
verdiende onderscheiding.

Eduard Verberckmoes
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Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten w ijting en schelvisch

Kerstm is in de 
Ihisschooi

Visch in October 939

HARING. 
Invoer

Visscherijbalans 1939
door LUCIEN DECROP,

Voorzitter der Belgische R&eders en Visschers ter Zeevisscherij

Denem arken 12.700 20.000
Holland 30.700 83.000

43.400 103.000
Uit voer : 1

Duitschland 813.800 2.156.000
Holland 88.900 276.000
Zwitserl-and 30.200 102.000
Boordprovisie 100 -  1
GARNAAL. 

Invoer :

933.000 2.534.000 1 

1
Holland 4.900 15.000

Uitvoer :
Frankrijk 5.900 26.000
Engeland 800 3.000

i
6.700 29.000 j

Nagenoeg iedereen heeft de gewoonte 
rond N ieuw jaa r speciaal den gang van  
zijn zaken te overschouwen. De tijden  
die we beleven, nopen ons nog veel meer 
dan naar gewoonte even uit te zien van  
w aar we komen, w aar we zijn en w aar we 
naartoe gaan.

Het ja a r  1939 is van zelfsprekend over 
twee zeer uiteenloopende perioden ver

deeld, w aarvan  de scheidingslijn precies 
op einde Augustus gesitueerd is.

De eerste acht m aanden van het jaa r  
kunnen nagenoeg beschouwd worden als 
een norm ale evolutie van de vroegere 
toestanden. Enkele zeer beknopte cijfers 
duiden we hier aan, om den gang van 
1939 bij de vroegere jaren  te vergelijken.

SPROT.
ln- en uitvoer :

Geen.
ANDERE VISCHSOORTEN. 

Invoer :
Duitschland 100
Denem arken 215.000
Noorwegen 55.200
Holland 42.200
Zweden 1.400
Vereenigde Staten 700

Jaar Invoer Uitvoer Invoer
(saldo)

Aanvoer Totaal
verbruik

per in
woner

1932 17.149.000 6.052.000 11.097.000 16.738.000 27.835.000 —

1933 10.173.000 2.726.000 7.447.000 19.161.000 26.607.000 —

1934 9.024.000 2.181.000 6.843.000 19.146.000 25.990.000 —

1935 8.160.000 2.359.000 5.802.000 22.319.000 28.120.000 3500 K °
1936 8.255.000 3.050.000 5.205.000 27.236.000 32.441.000 4000 K °
1937 7.239.000 3.781.000 3.458.000 31.198.000 34.657.000 4300 K »
1938

8
m aan

6.593.000
(
(

3.567.000 3.026.000 33.505.000 36.531.000 4500 K °

1.000
859.000
175.000
184.000

3.000
8.000

den ( 
1939 ( 
tot ( 

einde ( 
Oogst (

4.472.800 2.290.500 2.182.300 19.055.548 21.237.848

314.600 1.230.000
Uitvoer :

Duitschland
Holland
Engeland
Zwitserland
Belgisch Kongo
Boordprovisie

75.800
60.300
53.300
24.300 

300
4.800

289.000
303.000
256.000
152.000 

5.000
37.000

218.800 1.042.000

M aandag  vierde Kerstm is op de Ibis- 
school hoogtij.

Inderdaad, al de knappe jongens van  
deze prachtinstelling werden ’s morgens 
vroeg vergast op lekkere «  Engelkoeken » 
en chocolade, terw ijl te 11 uur, in het 
bijzijn  van den heer Courtens, afgevaar- 
digde-beheerder der instelling, de Kerst
boom aan alle leerlingen allerlei ge
schenken ten beste gaf.

D aarna  had een lekker diner plaats, 
w aarop de jongens feestelijk te smullen  
kregen, zoodat in de jonge hartjes het 
gevoel van overgelukkig zijn ongetw ij
feld ingang gevonden heeft.

Daarenboven was de feeststemming 
tot het vroolijkste gedreven door het 
spelen van een «  pick up ».

Op deze kleine familieplechtigheid, 
waarop  de heeren Aspeslagh, bestuurder 
Gam bier en de pastoor der school aanw e
zig waren, hadden de heeren Bauwens  
en Goor zich tot hun grooten spijt moe
ten verontschuldigen.

Eens te meer werden de kinderhartjes 
van al die kleine weezen tevreden en ge
lukkig gestemd.

GEROOKTEN, GEDROOGDEN OF 
GEZOUTEN VISCH EN SCHAALDIEREN 
HARING.
1. —  Gezouten.

Invoer :
Noorwegen  
Engeland  
H olland

Uitvoer :
Belgisch Kongo  
Boordprovisie

405.400 697.000
405.500 697.000
414.200 1.341.000

828.300 2.073.000

100 __
200 — -

300 __
2. — Andere vischsoorten, gerookt, 
gedroogd of gezouten.

Invoer :
Holland 41.000 175.000

Uitvoer :
Belgisch Kongo 300 3.000
Boordprovisie 100 1.000

400 4.000

•$> MEKANIEKE TOUW-, GAREN- ft 
f '  EN NETTEN FABRIEKEN ♦

REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alïe benoodigdheden voor 9
Zeevaart, Zeevisscherij en V
— Openbare Werken — T

— Maaout « Purfina » —  *  
Diesel Motoren « Sulzer » ,

Die enkele cijfers bewijzen genoeg
zaam  hoe onze visschers op goeden voet 
waren  de Belgische markt, zooals in de 
laatste jaren, voldoende te spijzen met 
visch : 100 t.h. Belgisch produkt. Onge
lukkig heeft de internationale toestand  
geheel ons bedrijf ontredderd en moet 
het zich opnieuw aanpassen aan de he
dendaagsche omstandigheden.

Er wordt geklaagd vanwege de vis
schers, de vischhandelaars en de ver
bruikers.

TOT HOEVER ZIJN DEZE KLACHTEN 
GEWETTIGD ?

W at wordt er aan de reederij en aan  
de visscherij verweten ?

De m arkt onvoldoende met visch te 
bevoorraden. De vischhandel heeft h ier
tegen heftig protest aangeteekend. De 
vischhandelaars hebben immers, zooals 
alle handelaars en nijveraars, algemeene 
onkosten te bestrijden, die alleen door 
het bereiken van een m inimum omzetcij
fer kunnen gedekt worden.

D at omzetcijfer moet, ten einde de kos
ten te dekken, vergrooten ; dit kan be
reikt worden door het aanschaffen  onzer 
Belgische produkten zoowel als door den 
invoer van buitenlandsche. M\en moet 
niet vergeten, dat er nog altijd  een groot 
kwantum  visch kan ingevoerd worden, 
w ant contingenteering staat niet gelijk  
met verbod van invoer.

De vischhandelaars willen niet met 
verlies werken, en dat is een gewettigde 
stelling. De visscherij w il ook niet n e t  
verlies werken, en dat is eveneens een 
gewettigde stelling. De vischhandelaars  
trachten te bereiken, dat m in of meer 
alle Belgische vischvangsten hier ter 
plaats gem arkt worden. Deze stelling zou 
gewettigd zijn, moest de norm ale winst 
aldus door den vischhandel verwezenlijkt 
niet bereikt worden ten koste van  verlie
zen aan de visscherij berokkend.

W ij hebben echter gezien dat, toen na  
het uitbreken van den oorlog onze vis
schers regelm atig ter Belgische m arkt 
hun visch verkochten, zij geweldig groote 
verliezen leden. Abnorm ale besommingen  
van 5 tot 15.000 frank voor drieweeksche 
reizen voor schepen, die de Spaansche  
kust hadden bevischt, liggen nog versch 
in het geheugen.

De oorzaak daarvan  ?
1) Het verbruik van visch in België was  

met 2/3 gedaald ; 2) de uitvoer naa r En-

$
f
❖
♦
♦
❖
❖
♦
♦
❖
♦
♦

!
i
♦

t
♦
♦
<$>
♦
♦
♦
*

♦
♦
*
$
♦
❖

S
♦
♦
❖
❖
❖
❖
f

s
♦
❖
t

I
♦

I
♦
♦

s
♦
♦
❖
f
*

♦
❖
é

♦

Niettegenstaande de 
geweldige verhooging

verkoopt de Pelsenhandelaar

Vandeo Bossche
Witte Nonnenstraat, 40, Oostende

geheel zijn stock aan de 

oude prijzen.

Aarzelt dus niet, Dames, 

en koopt gedurende de 

groote koude een

PELSM ANTEL

geland en Frankrijk , onze grootste afne
mers, moest stopgezet, eensdeels door 
gebrek aan vervoermiddelen, anderdeels 
omdat F rankrijk  zijn grenzen gesloten 
hield.

Zoo ging op zeker oogenblik 90% van  
onze vloot opliggen.

Het komt er nu op aan te onderzoeken 
of de algemeene toestand zóó is, dat de 
m arkt in de eerste toekomst een norm a
len aanvoer kan opnemen aan prijzen, 
die voor de visscherij rendeerend zijn.

DE EXPLOITATIEKOSTEN

Onderzoeken we even de exploitatie
kosten vóór September laatstleden. De 
prijs voor mazout is 60% gestegen. Net- 
üen en vischm ateriaal, van 100%, met 
dien verstande, dat er nu nog al w at  
meer verbruikt wordt, daar er soms een 
m ijntje tusschen het vischje opgehaald  
wordt, of de korren scheuren aan w rak 
ken welke meer en meer de zee bezaaien. 
Met het kapitel verzekeringen is het niet 
Deter gesteld : de gewone premies voor 
verzekering der m anschappen zijn ver
dubbeld wegens het dekken van oorlogs
risico ; de premie van verzekering der 
schepen is eveneens eenvoudig verdub
beld ; er dient echter bijgevoegd te w or
den, dat de verzekeringswaarde zelf van  
de schepen is moeten verdubbeld w or
den,omdat de vervangingsw aarde er van  
verdubbeld is ; in werkelijkheid dus be
taalt men voor de verzekering der sche
pen vier m aal meer dan vroeger.

Met de kleine schepen is het nog slech
ter gesteld, w ant de W itte Bank en de 
Noord Hinder, die vroeger vischgronden  
waren, zijn nu m ijnvelden geworden. De 
ijle haringvangst die nu moest beginnen, 
is onm ogelijk geworden. Het huidig m ij
nengevaar is een zware hypotheek die de 
toekomst zal belasten tot lang na den 
huidigen oorlogstoestand. M ijnen en 
wrakken zullen aan de kleine visscherij 
heel w at korren en m ateriaal kosten.

WAT ZIJN NU DE EERSTKOMENDE 
MOGELIJKHEDEN VAN DE M ARKT?

K an  er evenveel, m inder of meer visch 
omgezet worden, dan in norm ale tijden, 
en aan welke prijzen ?

M en weet, dat men vroeger m eer visch 
mvoerde dan uitvoerde en dat de uitvoer 
naar F rankrijk  nu heelem aal uitgescha- 
Keld is. Over het algem een genomen, 
som t er dus een grooter gedeelte van een 
norm alen aanvoer voor binnenlandsch  
gebruik beschikbaar.

De mobiliesatietoestand, die honderd
duizenden huisgezinnen uiteengerukt 
neeft en die door m inder economische 
oedrijvigheid de koopkracht van de be
volking verzwakte, moet ontegenspreke- 
Ujk als gevolg hebben een verm indering  
van het in landsch vischverbruik.

In  feite heeft de visscher over ’t alge
meen sedert den oorlogstoestand, in den 
verkoopprijs van visch geen compensa
tie gevonden voor de verhoogde exploi
tatiekosten. De prijzen zijn voor een 
verminderde aanbrengst niet in evenre
digheid gestegen. Het spreekt van zelf, 
dat een norm ale aanvoer de prijzen zou
den indrukken en den visscher in  een 
onhoudbare positie stellen.

M en schijnt dit te vergeten, wanneer 
men poogt al de vischvangsten naar  
hier over te brengen. Het w are zeer 
naïef te meenen, dat de aanvoer van  
visch door der gelijke artificieele en ge
dwongen m aatregelen m erkelijk zou ver
hoogen. Het eerste gevolg zou zijn : de 
Reederijkaai vol opliggende schepen.

Ook dat is stellig geen oplossing !
Er is intusschen toch een regeling ge

troffen geweest tusschen visscherij en 
vischhandel, en we hebben de resultaten  
van dit vergelijk a f te wachten.

Het schijnt echter dat het spreek
woord « Help U  zelf »  den visscher en 
den handelaar in de huidige om standig
heden m aar poverkens kan helpen.

Dit bevestigt daarom  eens te meer dat, 
niettegenstaande den oorlog, de econo
mische wetten altijd  hun rol spelen. De 
vraag en het aanbod zullen die zaak  
zeker wel regelen. Indien de prijzen or
dentelijk zijn, zal er van zelf te Oosten
de meer visch aangevoerd worden.

L aat ons dan m aar trachten in de hui
dige om standigheden het bestaan van  
de visschers m ogelijk te maken. W ij 
zullen hier niet schrijven over moed en 
gevaar, dit is alombekend. Voegen wij 
er nochtans aan toe, dat onze visschers 
de eersten zijn geweest om op visch
vangst te gaan, na het uitbreken van  

i den oorlog. D at zij nu hunne vangsten  
gedeeltelijk ter m arkt brengen in vreem
de havens, is te w ijten aan de désastreu
se besommingen die hier bedongen wer
den. Het is den visscher veel meer aan
genaam  na een veertiendaagsche reis, 
zijn visch ter Belgische m arkt te ver
koopen en over 48 uren rust te mogen 
beschikken midden vrouw en kinderen, 
dan aan den anderen kant te gaan  dob
beren in vreemde havens. Het w are wen
schelijk dat al onze schepen hier hunne 
vangsten mochten landen aan loonen- 
de prijzen. D at is ongelukkig in de hui
dige om standigheden niet m ogelijk (dit 
is gezegd en bevestigd geweest in den 
Hoogeren R aad  voor Zeevisscherij). W ij 
moeten streven naar een grooter ver
bruik en een grooteren afzet. W illen de 
nabuurstaten visch komen aankoopen  
op onze Belgische m arkten, zulks is 
mogelijk en wenschelijk, met dien ver
stande echter, dat de prijzen die geboden 
worden, ordentelijk zijn. Kunnen derge
lijke prijzen niet bereikt worden, dan  
blijven er m aar twee mogelijkheden  
over : ofwel elders markten, ofwel op
liggen. En dit zal de nabije toekomst 
uitwijzen.
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v e rsc h e n e n  

E e n  p ra c h tig  E x e m p la a r
Niettegenstaande de huidige interna

tionale verwikkelingen en de moeilijkhe
den van allen aard, welke de uitgave 
van den «  V isscherijalm anak » in den weg  
staan, hebben wij er aan gehouden, dit 
jaar onze zevende « Belgische Visscherij
alm anak » uit te geven met al de aan 
wijzingen, welke de belanghebbenden in 
deze troebele tijden m aar mochten noo
dig hebben.

W e hebben dit ja a r  vooral het seinen 
verzorgd en er, benevens de officieele 
lijst van onze visschersvaartuigen, ook die 
van onze koopvaardijvloot aan toege
voegd. Ook de sociale rubrieken, welke 
de visscherij aanbelangen, werden nage
zien en aangevuld.

Voor sommige reglem enten en wet
teksten. w aarvan  de inhoud onveran
derd is gebleven, verwijzen we naa r den 
«V issch erija lm an ak » van het ja a r  1939, 
die desnoods bij ons nog tegen den ver
minderden prijs van 20 fr. te verkrijgen  
is. De lijst van de niet ingelaschte ru 
brieken komt in het huidig werk voor.

W e bedanken het Zeewezen en al die
genen welke ons met raad  en daad  heb 
ben bijgestaan en gesteund, om de uit 
gave van dit belangrijk  werk in de hui 
dige om standigheden mogelijk te m a
ken en we zijn overtuigd, dat het een; 
te meer voor al wie er belang bij heeft, 
een onm isbare gids zal zijn O P  ZEE en in 
de talrijke K A N T O R E N  V A N  H A N D E 
LAARS, N IJV E R A A R S EN REEDERS.

Mocht er ten slotte in dit zeer uitge
breid werk hier of daar een fout geslo
pen zijn, dan verzoeken we de lezers er 
ons te willen op attent maken, om ons 
toe te laten een steeds beter en degelijker 
werk te kunnen voortbrengen.

De Uitgever,
P. Vandenberghe.

PRIJS BINNENLAND : 32 FR. 
BUITENLAND : 36 FR.

Alle bestellingen zullen uitgevoerd  
worden mits voorafgaande storting op 
postcheck 1070.98 van « Het V isscherij
blad ».

Deze alm anakken zijn ook bij de W a 
terschouten verkrijgbaar en bij Boek
handel Devriendt.

VerdâeiMie
Onderscheiding

W ij vernemen langs den weg van het 
Staatsblad, dat de heer Robert Verschei
de, directeur bij het Zeewezen, zoo pas  
tot officier in de Leopoldsorde werd be
noemd.

W ij kunnen den knappen am btenaar 
met c<,ïze onderscheiding slechts van  
harte gelukwenschen.

b e l g : s c : ; e  r e e d e r s ,
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C a r  e l s  G e n t

Äan de Kustvisschers i

Huidige
Strandverdediging

© • ®Het gevaar is groot 
en dringend de nood

Geen woorden zijn beter toepasselijk  
dan deze op den toestand onzer kleine 
visscherij. Het w are trouwens niet moei
lijk om in poetische bewoordingen of 
bombastische grootspraak voort te fan- 
taseeren over de onverschrokkendheid  
onzer heldhaftige zeebonken die op hun  
brooze liotendoppen (zooals dit in dich
terlijke taal genoemd w ordt) spijts alle 
gevaar hun bedrijf blijven uitoefenen, 
tot bevoorrading van ’t Vaderland, enz... 
enz...

't Is allem aal goed en Wel, m aar de 
visscher moet eten, hij en zijn vrouw en 
kinders; de meesten hebben nog groote 
schulden te betalen op hun scheepje en 
kennen geen anderen stiel dan visschen.

Visschen, en hard  werken dag en nacht 
Winter en Zomer, daarvoor zijn ze nooit 
te lui geweest, m aar er worden dagelijks 
meer m ijnvelden gelegd in de Noordzee 
en er b lijft hun bijna niets anders meei 
over dan de smalle strook onzer terri
toriale wateren, w aar er straks meei 
mijnen zullen te visschen zijn dan visch.

De sprotvisscherij w as dit ja a r  veel
belovend bij den aanvang m aar aanhou
dende schrikkelijke stormen hebben de 
visscherij onderbroken en de sprotscho- 
len uit e lkaar gedreven. Het einde der 
sprotvisscherij is nabij en dan b lijft voor 
onze kleine scheepjes alleen de garnaal- 
visscherij over.

M aar de garnaalvisscherij op onze 
magere kust is lang  niet meer loonend 
genoeg om een schip ermede te onder
houden en a f te betalen, en nu —  wel
licht door het feit dat zooveel broodwin
ners onder de wapens zijn —  schijnt de 
koopkracht in het binnenland totaal 
lam geslagen.

En hoelang zal dat nog duren ?
De toestand heeft, zooals men zien 

kan, niets rooskleurigs en ’t zijn geen 
poetische ontboezemingen, hoe welspre
kend ook, die er iets zullen aan verande
ren.

En het is op dit oogenblik dat alle 
scheepsbenoodigdheden duurder moeten 
betaald worden, dat de leveranciers alle 
verder krediet weigeren, dat de W ater
schouten met straffen  dreigen wanneer

de baitengewone oorlogspremies voor de 
verzekering van schip en volk niet on
middellijk betaald worden.

Neen, het zijn noch officieele bedrei
gingen, noch dichterlijke ontboezemin
gen die aarde aan den dijk zullen bren
gen.

W anneer straks onze kustvisschers, 
ten einde raad, hun vaartuigje aan de 
ketting zullen zien leggen, wie zal er dan  
iiun bestaan verzekeren en hun scheepje 
tegen volledig verval behoeden ?

Als men het goed beschouwt is de 
nood van onze kustvisschers b ijna n ij
pender dan in 1914-13. Toen werden zij 
in de omringende landen w aarheen zij 
gevlucht waren door menschlievende 
comiteiten geholpen of werden hier of 
daar aan het werk gesteld, terw ijl hun  
scheepjes in hun schuilhavens door de 
zorgen van den Belgischen Staat onder
houden werden.

Het lot van onze kustvisschers kan  
eenigszins vergeleken worden met dat 
»an  deze onzer landgenooten die een 
bedreigde kuststreek bewonen en die 
aaarom  bevel gekregen hebben hun ha 
ve en goed te ontruimen.

De Regeering heeft zich om het lot de
zer ongfelukkigen bekommerd en een i 
koninklijk besluit?, in het begin van ! 
December uitgevaardigd, geeft opdracht 
aan het onlangs ingericht Ministerie j 
van Bevoorrading om het onderhoud van j 
de burgerlijke bevolking te verzekeren! 
en de personen die zich tengevolge van  
de mobilisatie van het leger of van vij
andelijkheden in nood of tegenspoed, 
bevinden, ter hulp te komen.

Provinciale Commissies zijn sam enge-j 
steld geworden om toezicht uit te oefe-j 
nen over de uitvoering dezer m aatrege
len en w ij durven een beroep doen opl 
de vertegenwoordigers der kuststreek 
die in de provinciale Commissies van  
W estvlaanderen zetelen, om het daar
heen te leiden, dat onze kustvisschersj 
die wegens de oorlogstoestanden hun  
bedrijf zouden moeten stilleggen, door 
het M inisterie van Bevoorrading zouden 
gesteund worden. • i

P. Vandenberghe. !

(Vervolg)

Voor de verdediging van de duinen  
afgestaan aan  de m aatschappij van Den  
H aan  werd in 1905 een steenglooiing ge
bouwd, die 259 duizend fr. kostte. Men  
bouwde daar echter geen wandelweg  
daar de concessie verbood het uitzicht 
van  de duinen te wijzigen, m aar de Staat 
zorgde voor de versterking van  den duin- 
voet door den bouw  van een strandm uur. 
Ook te W enduine moesten in 1905 werken  
uitgevoerd worden ter verdediging van  
de duinen en wel voor 80 duizend fr. Te 
Knokke werd aan het oostelijk uiteinde 
van den dijk een strandhoofd gebouwd, 
dat 52 duizend fr. kostte. Zeven ja a r  na  
den bouw van de twee eerste hoofden  
en v ijf ja a r  n a  den bouw van  het derde, 
werd hier dus hetzelfde verschijnsel 
w aargenom en dat w ij reeds vermeld 
hebben voor Duinbergen : op ongeveer 
280 m. ten oosten van het laatste hoofd  
w as de duinvoet 35 m. achteruitgewe
ken en de zee dreigde zelfs het uit
einde van den dijk weg te spoelen.

In  October 1905 verscheen in «L a  Chro
nique des T ravaux  Publics» een artikel 
wijzend op de algemeene, alhoewel met 
overal gelijkm atige daling en vernau 
w ing van het strand tusschen Knokke  
en Oostende. Te B lankenberge zou het 
strand den vorigen w inter 50 cm. gedaald  
zijn en eveneens te Heist, w aa r de klei
laag  zelfs bloot gewoeld werd. M aar hier 
zou men door volharding in den bouw  
van steeds meer zeeweringen ten slotte 
toch een aangroei van het strand be
werkt hebben.

Het artikel w as vooral gericht tegen  
hen die de toen nogal licht en alom  
geloofde uitlegging verspreidden, vol
gens welke de bouw van de haven van  
Zeebrugge de oorzaak w as van de ont- 
zanding der naburige badplaatsen. M aar  
vermits hetzelfde verschijnsel zich voor
deed op gansch de kust tusschen Oos
tende en Knokke, w as deze uitleg toch 
onhoudbaar, hoe aannem elijk hij ook 
scheen en hoezeer hij ook een zekere 
w aarheid  bevatte, zooals w ij spoedig 
aantoonen zullen.

Volgens « L a  Chronique »  was de voor
naam ste oorzaak van de ontzanding de 
bouw van zeedijken langsheen de kust. j 
De duinen, zoo werd er verzekerd, zijn 
de zandvoorraden van het strand en 
naarm ate zeedijken gebouwd worden, 
verdwijnen de voorraden die noodig zijn  
om een daling te bestrijden, en den dag  
waarop  het p lan  zou verwezenlijkt wor
den om Knokke met De Panne door een 
dijk te verbinden, zou men de daling en 
vernauwing van het strand nergens 
meer kunnen beletten en zou men er in  
moeten berusten de dunne zandlaag die 
de klei bedekt, te zien wegspoelen tot 
het strand overal slechts uit slijkige  
killen en modderpoelen zou betaan.

« La  Chronique » herinnerde ten slotte 
aan de vele alarm kreten door haar  
reeds geslaakt om de aandacht van de 
wetgevers hierop te vestigen en hun be
zorgdheid op te wekken, hetgeen echter, 
na een oogenblik van onrust, tot nog toe 
niet w as gelukt.

In  hetzelfde tijdschrift verscheen in 
December daaropvolgend een artikel be
treffende het strand van Blankenberge. 
Sedert enkele jaren  werd het zand, dat 
vroeger opgehoopt lag  tegen den dijk, 
door de zee weggespoeld, vooral aan den 
westkant van het strand, bij de haven, 
en gedurende het seizoen stonden de 
badkoetsen en tenten daar niet meer in 
veiligheid. A ls oorzaak h iervan werd de 
vervanging aangewezen van de vroegere 
strandhoofden in rijshout, door hoofden  
in arduinsteen, w aarvan  de gladde, ron
de oppervlakte de golven niet genoeg
zaam  tegenhield. Deze vervanging was  
echter, volgens « L a  Chronique »  al een 
tw intigtal jaren  geleden verwezenlijkt, 
m aar als bijkomende oorzaak wees het 
tijdschrift nog op het feit dat een vijftal 
jaren  troeger openingen gem aakt w a 
ren door de strandhoofden, w aa r dubbe
le hellingen bestaan hadden om als op
en afrit te dienen voor de badwagens. 
Het zand dat vóór den dijk weggespoeld  
werd, lag  nu opgehoopt vóór en vooral 
achter de pier. W elisw aar had men de 
openingen weer dichtgemaakt, m aar het 
kw aad w as verricht. Steeds volgens « La
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Chronique des T ravaux Publics »  had  
men nog m aar pas te W enduine de 
strandhoofden versterkt door palen die 
overal tusschen de steenen uitstaken  
om den golfslag te breken, en gehoopt 
w erd dat te B lankenberge dezelfde ver
sterking zou gegeven worden aan  de 
a ldaar bestaande hoofden.

In  het Brusselsch dagblad  « L e  Petit 
Bleu » verscheen in Augustus 1906 een 
artikel over een strandhoofd van een 
nieuw model, nog m aar pas tusschen  
Blankenberge en Zeebrugge opgericht. 
Het was in werkelijkheid hoofd nr 34 
dat juist vóór den havendam  van Zee
brugge gelegen, in beton, herbouwd werd, 
volgens de toen vooral door den Neder- 
landschen ingenieur de M uralt in zwang  
gebrachte methode, w aarvan  men ech
ter sinds lang teruggekom en is, althans 
op onze kust. Het blauwe dagblad  ver
zekerde dat de hoofden in arduin voor
taan  veroordeeld waren  als zonder nut 
en zelfs schadelijk zijnde, doordat ze 
den golfslag eerder verergerden, en dat 
er daarom  geen meer zouden gebouwd  
worden, m aar dat de kribben in rijshout 
eveneens a fgedaan  hadden, wegens de 
onaangenam e reuken en de ziektever- 
spreidende uitwasem ingen veroorzaakt 
door de verrotting van de zeediertjes 
tusschen de tw ijgen  vastgehouden met 
nog meer stinkende vuilnis.

Benevens den herbouw van dit hoofd  
w aarvan  het belang sedert de voltooiing 
van den havendam  zeer groot was, daar  
het moest beletten dat het zand door 
den vloedstroom n aa r de opening in den 
m uur en onder het staketsel zou ge
sleept worden tot in de haven en alzoo 
de verzanding van deze bespoedigen, 
werd in 1906 te Zeebrugge ook een toe- 
gangshelling tot het strand gebouwd en 
voor beide werken beliep de uitgave 68 
duizend fr.

Te Blankenberge, w aar zooals w ij ge
zien hebben, het strand erg gedaald  was 
bij de haven, werden de hoofden 15, 16 
en 17 verlengd om deze daling verder te 
beletten en hiervoor werd 43 duizend fr. 
betaald. Te W enduine moest het ooste
lijk  gedeelte van den zeedijk verbeterd  
worden en de bouwgronden langs dezen 
dijk werden genivelleerd voor welke 
werken, die eerst in 1907 k laar waren, 
74 duizend fr. uitgegeven werd. Voor de 
verdediging van de duinen ten oosten 
van Den H aan  werden eveneens in 
1906 en 1907 werken uitgevoerd, w aa r 
van de bedrijvigheid alleen reeds door 
de uitgave van 215 duizend fr. bewezen 
wordt.

Ten oosten van  de haven van  Oosten
de, voorbij strandpaal 33, w aar de dui
nen steeds verder door de getij stroo
m ingen achteruitgedreven werden, 
moest een steenglooiing gebouwd wor
den, w aarvoor 53 duizend fr. betaald  
werd, en in 1907 w as men verplicht dit 
werk nog op anderhalven kilometer 
lengte voort te zetten, w at een nieuwe 
uitgave vergde van  360 duizend fr. In  
het tijdschrift «  Annales des T ravaux  
Publics »  verscheen in 1908 een beschrij
ving van dezen betondijk, w aarvan  de 
vorm voor zandige kusten uitgedacht en 
berekend was, n aa r het model van den 
Franschen ingenieur M aynard.

De dijken van Heist en Duinbergen  
werden in 1907 verbonden door een zee
dijk met wandelweg, w aarvan  de bouw  
323 duizend fr. kostte, m aar dan ook de 
uitbreiding van beide badplaatsen zeer 
heeft bevorderd. Voor de herstelling en 
versterking van  het oostelijk uiteinde 
van den zeedijk te Heist werd daarbij 
nog 40 duizend fr. gevergd. H et w egha
len van het zand vóór den nieuwen dijk  
en het vervoer naa r de op te hoogen  
staatsgronden bij Zebrugge, berokken
den een nieuwe uitgave van 315 duizend 
fr.

De dijk van  Westende tot de Krokodil 
w as nu voltooid en had 847 duizend fr. 
gekost, m aar de wensch van koning Leo
pold I I  was verwezenlijkt : de grootste 
aantrekkelijkheid van de Belgische kust, 
de kilometerslange w andelw eg van Oos
tende tot Westende w as tot stand ge
bracht, een w eg langs het strand die 
een vergelijking zou kunnen doorstaan  
met de wereldberoemde « Corniche »  van  
de Azuren kust ! In  December 1909 zou 
onze wijze vorst sterven, m aar van de 
Belgische kust zou hij iets eenigs ge
m aakt hebben. W ant, men vergete het 
niet, buiten Den Haan, op zijn aandrin 
gen en in navolging van A rcachon ge
sticht, is ook Het Zoute hem dank ver
schuldigd. Het was met zijn goedkeu
ring en grootendeels door zijn  toedoen 
dat in M aart 1908 de overeenkomst aan
gegaan werd, w aarb ij de Staat de ver
bintenis opnam  den te Knokke bestaan- 
den zeedijk te verbinden met dien door 
de fam ilie Lippens van Moerbeke in den 
Zouten polder op te richten.

(wordt vervolgd).

Het W etenschappelijk
Visscherijonderzeek

door den heer A. C. P. E. VERMEULEN, te ’s Gravenhage
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iNüorüzeewater op een oepaaide piaatö 
in veiüicaie n cn u n g  weinig ox niet ver- 
senmen, us m aar geaeeiieujK waar. uii, 
geitu uan o o k  aiiecii voor net geaeeiot 
ubziuiaeu uoggersoanK ; ten iNOoraen 
uaarvan, in net cuepere water, zijn ei 
wei üegehjK versenmen, en dit aes tt 
meer' naarm ate wij noordeujK staan. In  
uen monier ontwiKKeit zien op ongeveei 
oo'’— o r  in .ri. een z.g. sprongiaag, op on 
geveer 3u— 40 meter diepte, w aar ae tem
peratuur van Doven ar gerekend, vrij 
aanziennjK aaa it ; aan de oppervlaktt 
neersent d.v. een tem peratuur van 12u,d 
Oeisius, aie weimg aaait tot op ongeveei 
ju meter, dan wordt het opeens lu°,5 C., 
op io  meter a° C., om op grootere dieptt 
siecnts weinig te dalen.

w at wij nu moesten aoen, was het vol
gende : Wij moesten een aantal w ater
monsters nemen ter titreering en ter be
paling van de tem peratuur op verschil- 
lenae diepten, bovendien plankton vis- 
scnen en haringvangsten aanteekenen. 
nierm ede moest eemge jaren  worden  
doorgegaan.

Aigezten van de vraag, wie de honder
den, ja  auizenden waterm onsters moest 
oewerKen, Kwamen wij dan tot een over- 
zicnt dat, gesteld dat de teelt dit jaa i  
een norm aal verloop heeft, norm aal mag 
worden genoemd. Dit is al iets. Kom t ei 
weer eens een slecnt jaar, dan zuilen 
wellicht een serie w aarnem ingen op een 
abnorm alen toestand van het w ater w ij
zen. £eker is dit nog met, Wij moesten 
net aueen prooeeren. Heeren reeders 
moesten zich dan ook niet vleien met de 
vaiscne noop, er direct geldelijk voor
deel uit te treküen. Het zijn en blijven  
nog m aar proeinemingen. Dergelijkt 
proefnem ingen nu schenen al succes ge- 
nad  te neooen in sommige gedeelten van  
de Oostzee, w aar de bovenste waterlagen  
m  zoutgehalte en tem peartuur aanmer- 
KelijK uneenioopen met de onderste la 
gen. O ok bij de Fransche visscherij op 
ae riaKe spreeKt men van resultaten op 
ue continentale helling in de G o lf van  
Biskaje.

EEN PLANKTON-NETJE
Dit netje bestaat uit een bovendeel 

van zwanendons, uat geen w ater door
laat, een middendeel van piankton-gaas, 
dat nitreeren moet en een z.g. emmertje 
van Koper, voorzien van een gazen ven
ster en een aitapuraan, w aarin  het 
pianKton w orat verzameid. Het gazen  
venster dient in hooidzaak om het w a-

wicht en dus ook van het zoutgehalte 
van zeewater van ae oppervlakte tot 
aan den oouein. w anneer men de p jeno- 
sonde m  zee neenaat, zal zij ai zm&enae 
watermonsters verzamelen van ane w a- 
tenagen, die zij passeert. W aar deze w a 
termonsters zien m  aezenoe voigorae De- 
vinden in ue glazen ouis van net instru
ment, vormt net ais net w are een mi
n iatuur voorstelling van ae piaatseiijKe 
*vatei'K0i0m in zee. in  dezeiiue buis oe- 
vinuen zien een aantal Kieme versenn- 
iena gekieurae glazen aoooers van ver- 
dcnniena soortgenjK gewicnt. Door hun  
arijiverm ogen zunen sommige van aeze 
pyeno-aoooers in oeaoeiue wateiKoiom  
r*jzen en op de piaats, w aar zien water 
van netzenae soorcgeiijK gewicnt De
vinât, oiijven zweven, .tioudt men nu een 
ocnaaiverdeenng langs net instrument, 
net nulpunt genjK met net waterniveau  
van ae waterKoiom, aan kan men op ae- 
ie  scnaai anezen op weiKe aiepten zien 
oen overeenKomstig soortgenjK gewicnt 
met de dooüers Devinaen.

net instrument is oorspronkelijk ge- 
jonstrueera met de beaoenng een praK- 
,/iscn en eenvouaig werKtuig te maKen 
voor de visschers ter onderzoeK van ae 
óee, met net oogmerk te leeren kennen 
vveüse samenstening het w ater bezit, 
waarin zij hun netten gaan  uitzetten. 

üt£ LOODINGSiMACHINE
Deze machine is al zeer eenvoudig. Op 

een trommel is de staien loodlijn gewon
den en er is tevens een stalen rem band  
ais stopper aan oevestiga. De trommel 
orengt een stelsel van kam raderen in be
weging, w aardoor een wijzer de lengte 
van ae uitgeloopen araaa  kan aanw ij
zen. o m  de lijn  met instrumenten vrij 
van de scheepshuid te houden, is op een 
naive meter afstand nog een geleide- 
scnijfje aangebracht.

Een andere m achine is nog eenvoudi
ger. Deze bestaat slechts uit een trom
mel en een geleide-scnijfje. De loodlijn  
wordt door er op gesoiaeerde koperen 
muizen om de tien vaam  gemerkt. Deze 
njn  moet met de hand worden uitge
wonden en daarna de kruk met een toa- 
wen stropje worden vastgezet. De prak
tijk heeft bewezen dat ook deze eenvou
dige en daardoor veel goedkoopere m a- 
cnine voor dit doel even bru ikbaar is.

DE UITKOMSTEN
' De pyenosonde, hoe vernuftig dit 

instrument ook moge zijn, is jam m er ge
noeg voor ae gewone zeevisscherij niet 
te gebruiken, daar het slechts toelaat- 
oaar is voor betrekkelijk geringe diep
ten en dus alleen met succes gebruikt 
worden kan in ondiepe kustwateren als 
D.v. de Sond, w aarvoor het ook gecons
trueerd was.

B ij m ijn  proeven w as ik dus geheel 
aangewezen op het triteeren van zee
water. Aangezien evenwel het onderzoek 
van zooveel waterm onsters iemand een 
aagtaak  bezorgt, was dit financieel een 
onoverkomelijk punt en is dus door ons 
eeheel nagelaten, hoe jam m er zulks ook 
was voor de wetenschap in het alge
meen.

V ijf schepen hebben wij dus uitgerust 
met loodmachine, kanteltnermometer en 
pianktonnetje. Het planktonnetje werd  
vervaardigd op aanwijzingen van Dr. 
fesch  en kostte toen ongeveer f 25.—  
per stuk. Meerdere netjes zijn toen ver
vaardigd en n aa r ik meen zelfs ongeveer 
een tw intigtal ook geleverd aan diverse 
Belgische reeders. De kantelthermome- 
ters kocht ik in Bergen in Noorwegen, 
voor den prijs van f 60.—  per stuk, ter
wijl de loodmachines hier vervaardigd  
werden door een machinefabriek. In  een 
speciaal daarvoor ingericht journaal wer
den de w aarnem ingen opgeteekend, die 
eiken dag in de avondschemering wer
den verricht. Het was immers alleen 
m aar mogelijk het plankton aan de op
pervlakte en even daaronder te visschen. 
W aar nu tegen den avond de plankton- 
ten naa r de oppervlakte komen om te
gen den m orgen weder naa r lager water- 
iagen te zakken, kon overdag niet met 
voldoende succes worden gevischt. De 
haring eet alleen dierlijk plankton  
(.slakjes, copopoten, enz.), zoodat het

ter, aat zien nog in net emmertje mocht lank-ton op-ee-n diep w it bord moest wor
De boven door- uitgestort om de kleur te bepalen  

laatopem ng is juist zoo groot, dat b i j | ^ n ora^ jetint duldde dan op aanwezig
oevinaen, te nitreeren. ,  l  I uen uitgestort om de kleur te bepalen. 

* , sroot, aat dij f e n  oranietint duidde dan op aanwezig-
een m atige vaart (3 a 4 m ijl per uur) 
al net insiroomende w ater door het fil- 
tratie-oppervlak gefiltreerd kan worden.

R a p h a ë l  H u y s s e u n e

Poissons 'O ' Crevettes
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DE KANTEL- ûi  ̂
OiViKEEKTKEftMGIVIETER

Een bijzonderheid van dezen thermo
meter is, dat de thermometerbuis even 
het Kwikreservoir een vernauwing en 
uaarna een S-vorm ige verw ijding heeft, 
terw ijl zich bovenaan de buis wederom  
een verwijding, een tweede reservoir be
vindt. Voor elKe 5 1/2 vadem  inzinking 
onder water, neemt de druk één atmos
feer toe. Een kleine indrukking van den 
glazen kwikbol heeft al een waarneem 
bare stijging van het kwik in de buis 
tengevolge. Om nu hiervoor te waken, is 
de eigenlijke thermometer in een w ijde
re glazen buis ingesmolten en wordt 
daarin  vastgehouden door stukjes kurk. 
Dit heeft nu weer het nadeel, dat de 
kwikbol van het omringende w ater is a f
gesloten behalve door glas, ook door 
lucht, w at een zeer slechte warm tegelei
der is. D at deel van den glazen mantel 
dat den kwikbol omgeeft, moet dus ge
vuld worden met een goed geleidende 
stof, w aarvoor wederom kwik is geno
men. Het geheel is in een koperen huls 
gevestigd, w aar langs een koperen stang  
loopt. Stang en huls zijn  aan de onder
zijde d raa ibaar verbonden en aan den 
bovenkant der stang is een haak  aange
bracht, die grijpt in een gaatje  van de 
huls om deze vast te houden. Tevens is 
aan de bovenzijde der stang een klemin- 
richting aangebracht, waartusschen de 
stalen loodlijn op ongeveer 1 meter a f
stand van het lood vastgeklem d wordt. 
Het glijw icht is eveneens van koper, be
staat uit met twee scharnieren aan el
kaar bevestigde helften en is overlangs 
zoodanig doorboord, dat het gem akke
lijk langs de loodlijn glijden kan.

DE PYCNOSONDE

Dit instrument, ontworpen door dr. D. 
la Cour en C. V. Schou, dient voor de 
directe bepaling van het soortgelijk ge

heid van veel roeipootkreeftjes, terw ijl 
een groen plankton (p lan taard ig ) wees 
op slechte vangst in den regel. Zoo nu  
en dan werd het gevangen plankton dan  
verzam eld in reageerbuisjes met een 
weinig sterk verdunde formaline. Deze 
monsters werden dan naderhand weer 
onderzocht op soort door Dr. Tesch.

De Engelsche P lankton-aanw ijzer was  
voor ons doel m inder geschikt, dan het 
plankton-netje. De gaasjes van den aan
wijzer, wanneer deze met plankton zijn  
voorzien, zijn slechts kort te bewaren. 
De Engelschen, die slechts kort op zee 
blijven, kunnen deze gebruiken en nog  
tijdig aan den w a l afleveren, doch w aar  
onze haringvisschers soms 5 à 6 weken  
en langer op zee kunnen blijven, bleek de 
aanwijzer voor ons doel ongeschikt.

N a  enkele jaren  heb ik dit onderzoek 
moeten opgeven door gebrek aan geld. 
Immers, de opgedane gegevens waren  
voor de wetenschap van  zeer veel w aar
de, doch de reeders wilden direct voor
deel zien en ' dat is hier niet mogelijk. 
De visscher doet zijn w aarnem ingen op 
de p laats w aa r hij w il gaan  visschen. 
Z ijn  nu de waarnem ingen ongunstig, dan  
gaat hij daar toch aan schot, omdat 
hem de tijd  ontbreekt nog weer een 
grooten afstand te gaan  verstoomen. 
Toch wil ik gaarne het voorstel van den 
h. Gilis steunen, w aa r hij gezegd heeft:

«  Koesteren we nu de hoop dat de ree
ders het initiatief van de zeelieden die 
de wetenschappelijke visscherij willen  
beproeven, zullen weten aan te moedi
gen, met de noodige apparaten, die daar
toe noodig zijn, aan  te schaffen en ze te 
hunner beschikking te stellen ».

W aaraan  ik dan nog zou willen toe
voegen :

Laten dan ook de zeelieden, die deze 
instrumenten van hun reeders ten ge- 
bruike ontvangen, blijven volharden ook 
dagelijks hun weinigen vrijen tijd  er 
aan te geven om een zoo goed mogelijk  
gebruik van dit bezit te m aken en hun  
waarnem ingen zoo getrouw m ogelijk op- 
teekenen in een speciaal daarvoor aan
gelegd dagboek.

t Camille Willems
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4 « HET VISSCHERIJBLAD »

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EH 
NIEUWBOUW WEMDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAPD.CRIGIimC
OOSTENDE S. Ai

Berichten aan Zeevarenden
WEEK VAN 16 TOT 22 DECEMBER 1939

N ED ER LA N D  —  H O E K  V A N  H O LLA N D
Op 51°58’,7 N. en 4°02’ is be S.W. den 

mond van den Nieuwen Rotterdam schen  
W aterweg, nabij de witte spitse ton met 
kegel «  M aasslu is »  een instrum ent ge
legd, gedekt door een groene waakton.

SC H O T LA N D  —  F IR T H  OF FO R T H
Het vaarw ater tusschen het eiland  

Inchkeith en de N.lijke kust van de Firth  
of Forth is versperd. Vaartuigen  moeten 
de doorvaart in de versperringen gebrui-

De Zeevisscherij in 1939
iw

Een belangrijke uiteenzetting van den
heer John Bauwens 

voor de KoophandeSskamer
Enkele dagen geleden werd door den 

heer jo n n  Bauwens, die niettegenstaande  
zijn noogen ouaeraom, nog ae i iu ik -  

sie en een aer gezagneobenaste ijguren  
is ui o onze zakenw erda, een zeer Deiang- 
rijk  verslag neergeiega, w aarvan  we üeu 
innouü in au  num m er in ai zijn bijzon- 
uerneaen wenscnen weer te geven, ornaat 
dit verslag rnet het oog op de huidige ge
beurtenissen, van net grootste gewicnt is.

HET VERSLAG

ïn  m ijn  laatste verslag heb ik U  kennis 
gegeven van ue m em gvuiaige voetstap
pen geaaan  om ae instellingen van onze 
nieuwe visscnersnaven zooveel m ogenjk  
te vonedigen, nam enjK ae verlenging aei 
bteaenjke Viscnnane, aisrheae ae voor- 
loopige opricnting van een hangar, het 
piaaosen eener kraan  langs de fteederij- 
jtvaai, net plaveien der kaaien langs ae 
verlenging van het nieuwe dok.

rot op neden w era siecnts één punt 
verwezenlijkt : het plaveien van den 
oostkant der kaai en alt nog op een ge
brekkige wijze. W a t de anaere punten  
betreit, niettegenstaande ons hernaaia  
aanaringen, werd er nog geen enkel ge- 
voig aan gegeven.

HET VISCHVERBRUIK TE LANDE

W at een grooter vischverbruik in ons 
land betreit, deze is, zooals blijkt uit de 
voigenüe cijiers, in lichte verm eerdering: 
Invoer :

Gem. pr. 
3,63

3,42

3,46

3,16

1932 1936
17.149.200 8.255.100 
Uitvoer :
d.052.500 3.050.000

1937
7.239.400

1938
6.592.900

3.781.000 3.566.700

11.096.700 5.205.100 3.458.400 3.026.200 
Nutionale opbrengst :
16./37.998 27.235.532 31.198.200 33.505.300 
Verbruik van versehe visch in ons land :

Gem. pr. 
2,15

0,86

1,02

27.jj34.698 32.440.632 34.656.600 36.531.500

D at m aakt, dat voor het ja a r  1932, jaa r  
dat ae vischcontengenteering vooralgm g, 
het verbruik per inwoner 3,5 kg. w as ; 
het ja a r  iy36 tot 4 kg. steeg, in 1937 4,3 
kg. Dereikte en voor net venoopen jaar  
4,5 kg. bedroeg.

Verschillenae factoren hebben mede 
geholpen tot dezen vooruitgang, w aaron - 
aer voornam elijk : de propagandacom - 
missie voor een grooter vischverbruik, 
die de huishoudelijke scholen en het le
ger bewerkt heeft. Zelfs zijn talrijke re
gimenten nu in het bezit van bakovens, 
die kunnen ongeveer 500 porties visch in 
het uur k laar maken, w aarvan  de ge
bakken visch geheele voldoening geeft.

Ook hebben enkele alleenstaande per
sonen krachtdadig m edegeholpen dooi" 
eigen werk en publiciteit. Deze verbete
ring moet onze pogingen niet stop zetten, 
w ant als men ons vischverbruik per in
woner vergelijkt met dit onzer naburige  
landen, moet m en toch vaststellen, dat 
ons vischverbruik onbeduidend is. W ij 
moeten er toe geraken, dat de Belg visch 
eet met smaak. Om  dit doel te bereiken, 
zou een doelmatige propaganda moeten 
gevoerd worden, zoodanig dat de visch 
aan  onze kust aangebracht, reeds ’s an 
derendaags in het binnenland kan ver
bruikt worden.

Zoo zou m en er toe komen, dat de ver
bruiker, die de visch van  eerste hoedanig
heid ontvangt, in p laats van er eenm aal 
per week te nutten, er tweem aal zou be
stellen.

Eveneens w il ik U  mededeelen, dat on
ze visscherijnij verheid en vischhandel, 
in sam enwerking met het Beheer van  
Zeewezen en de visscherij scholen, nam e
lijk  het Koninklijk  W erk van den Ibis, 
de vrije en officieele scholen, hunne me
dewerking verleend hebben aan  de W a-  
tertentoonstelling van Luik 1939. Spijtig  
genoeg werd deze Tentoonstelling, ten 
gevolge van de huidige omstandigheden, 
te vroeg gesloten en werd het verwachte  
resu ltaat m aar gedeeltelijk bereikt.

HET BEDRIJIF IN 1939

W at nu onze Nationale Zeevisscherij 
voor het loopend ja a r  betreft, kenmerkt 
deze zich onder verschillende vormen, 
die zeer veranderlijk zijn de eene bij de 
andere.

Het ja a r  is op een norm ale wijze aan 
gevangen, in zooverre dat vischhande
laars  en reeders m ochten tevreden zijn. 
De Oostendsche m arkt werd in het b i j 
zonder goed verzorgd. Immers, de aan 
voer was regelm atig en verscheiden en 
alle verzenders werd voldoening geschon
ken.

Voor de vier eerste m aanden van het 
jaar, w as de gemiddelde vischprijs 3,42 
fr. p. kg. A lhoewel 0,21 p. kg. m inder zijn
de, vergeleken bij dezelfde periode van  
verleden jaar, was zij nochtans voldoen
de voor alle belanghebbenden onzer n ij
verheid, gelet op de verhooging van  aan 
voer onzer visschersvloot. Inderdaad, 
einde April 1939 bedroeg de aanbrengst 
9.560.011 kg. tegen 8.948.945 kg. voor het
zelfde tijdstip van 1938, w at een ver- 
m eedering beteekent van 7%.

Deze verhooging van aanvoer is het ge
volg van de door de reeders gevolgde ge
dragslijn  door het m oderniseeren der 
vaartuigen en het gebruikte vischtuig, 
wat hun toelaat langzaam  den vreemden  
invoer te weren, die zoo dikwijls het ge
volg was van gevoelige storingen op onze 
markt.

De periode, volgende onm iddellijk op 
den Vasten, w as zooals elk ja a r  voor onze 
nijverheid het doode seizoen. Nochtans 
w as dit seizoen dit ja a r  uiterst slecht.

Te -dien einde geef ik U  h ierna mede- 
deeling van de officieele statistieken, 
einde April en Juli voor de jaren  1938 en 
’39 opgemaakt.

Einde April 1938 :
Kg. W aarde

8.948.945 32.506,774,00 
Einde April 1939 :

9.560.011 32.687.907,00 
Einde Juli 1938 :

14.623.741 50.599.390,40 
Einde Juli 1939 :

15.784.904 49.951.054,40 
Het onderzoek dezer cijfers toont dui- 

aelijk aan, dat de gemiddelde prijs een 
-ichteruitgang boekt van 0,30 fr. per kg., 
■ajnde 9%. Anderzijds is de verhooging 
/an den aan voer blijven aanhouden, daar  
deze nu 8% meer vertegenwoordigt.

HET HARINGSEIZOEN

Elk ja a r  zien de reeders het haring- 
jeizoen hoopvol tegemoet, om dat ze daar
mede het eindresultaat van hun boekjaar 
,n günstigen zin willen sluiten. D it ja a r  
neeit dit seizoen op zeer bevredigende 
wijze de verwaentingen beantwoord.

inderdaad, de wederzijdsche cijfers 
i'oor de laatste jaren, w aarvan  ik U  m er- 
na kennis geef, zullen dit aantoonen. 
üinde iNovember 1939 :

Kg. W aarde
5.514.525 11.865.287,70 

Einde Novem ber 1938 :
4.241.780 3.567.796,20

Einde Novem ber 1937 :
3.146.245 3.207.354,50 

Einde Novem ber 1936 :
2.206.750 3.834.890,50 1,74

De gemiddelde prijs van 2,15 fr. per 
Kg. voor den haring is het gevolg van  
veerschillende factoren, voortvloeiende 
uit de internationale geoeurtenissen. N a 
melijk de opeisching door de Engelsche,
.• ransphe en Duitscne regeeringen, van  
een groot deel hunner visschersvaartui
gen, en in het bijzonder het stilleggen  
aer Hollandsche visschersvaartuigen.

Het weze me toegeiaten U  even te her
inneren, dat in deze laatste jaren  haring- 
.ookers en reeders vruchteloos gevraagd  
nebben bescherm ingsm aatregelen te ne
men tegen den massieven invoer uit 
Holland, die de oorzaak was van de ge
weldige instorting der haringprijzen in 
België. Huidige om standigheden hebben  
dulaelijk den oorsprong aangetoond van  
de kwalen, w aaronder de visscherij en 
de haringrookerijen  gedurende een lange  
periode geleden hebben.

De Dienst van de Zeevisscherij, die 
door het Beheer van  het Zeewezen zoo 
pas langs de kust werd opgericht en 
w aarvan  de reeders een gunstig resultaat 
verwachten, zal deze vingerwijzing op 
nuttige wijze kunnen ten bate nemen.

W at onze visschers betreft, hebben ze 
geen oogenblik geaarzeld om zee te kie
zen en indien de reeders hun uitbating  
nebben kunnen voort bedrijven, moeten 
ze dit danken aan den wonderbaren moed 
/an ons stoere visschersvolk. Een welver
diende hulde dient hun bij deze gelegen
heid gebracht.

DE BESOMWIINGEN EN DE 
UITBATINGSKOSTEN

Het is w aar, dat in de laatste m aanden  
hoogere besommingen verwezenlijkt w er
den, w aarvan  men dadelijk gebruik  
m aakt om te verklaren dat door de ree
ders prachtige winsten geboekt worden. 
Doch men verliest uit het oog, dat alle 
uitbatingskosten geweldig gestegen zijn, 
ja  zelfs vele dezer verdubbeld werden.

Ten einde U  h iervan volkomen te over
tuigen, w il ik enkele voorbeelden aanha
len :
Kolen (briketten)
105,00 fr. in  verm eerdering tot 205,00 fr. 
Gasoil (M azout)

0,47 fr. in verm eerdering tot 0,79 fr. 
Touwwerk  

4,50 fr. in verm eerdering tot 6,50 fr. 
Korregaren  (250 m.)

7.00 fr. in verm eerdering tot 10,50 fr. 
Korretouw

5.00 fr. in verm eerdering tot 6,75 fr. 
D aarbij komt nog de verzekering der

vaartu igen tegen oorlogsrisico en die 
voor het oogenblik de vorige verzekering 
meer dan verdubbelt. Bovendien werd  
insgelijks de verzekering tegen ongeval- 

1 len voor het varend personeel verdubbeld. 
Ik  w il er eveneens nog aan toevoegen, 

dat ten gevolge van  de hoogere opbreng
sten, de bem anning der vaartuigen, 
w aarvan  de loonen grootelijks afhangen  
van het percent, ook een grooter aandeel 
er van ontvangen hebben, hetgeen mij 
oprecht genoegen doet. Zoo bracht de 
m aand Oct. voor onze stedelijke visch
halle een nieuw rekord teweeg. Immers, 
de verkoop bedroeg de som van 12.083.225 
fr. 70 c. tegen het vorig rekord van  
9.814.435 fr. in M aart laatstleden. De 
aanvoer bereikte het cijfer van 5.140.892 
kg., w at van  1.069.955 kg. het vorig rekord  
overtreft, dat 4.070.927 kg. bedroeg in 
September 1938. Deze verhooging van  
aanvoer heeft in groote mate de bedrij
vigheid der aanverwante nijverheden  
w at doen toenemen.

DE HUIDIGE GEVAREN

De menigvuldige gevaren, welke van

dag tot dag toenemen, hebben de ree- 
uers verpacht m aatregelen  te treifen  
om net v o ik  en ae scnepen te bescher- 
cegen de risico’s w aaraan  ze in zee 
oiootgesteld zijn.

T airijk  zijn de m ijnvelden, de drijven
de mijnen, op de wegen door onze sche
pen gevolgd, zonder te spreken van de 
strenge kpnorool-maatregeien door ae 
oorlogvoerende landen toegepast, die on
ze reeders groote verliezen berokkenen.

Zoo kan i k  U m nig gevai aannalen, 
w aar vaartuigen, die bestemd waren  om 
nun vangst op een D insdag te verkoo
pen, onverwaents gedurende verscnei- 
dene dagen in de Downs tegengehouden  
werden voor de kontrool, w aardoor ze 
Oostende siecnts bereikt nebben op het 
einde der week om nun vangst te lossen.

net is algemeen bekend, dat de m ark
ten in ons land slechts de hoeveelheden  
kunnen verbruiken in het begin der week  
aangevoerd, en dat eens de W oensdag  
vooroij, ae prijzen geweldig dalen. De 
kwaliteit w orat eveneens door deze ver
tragingen beïnvloed, en de p rijs lijdt er 
dus bijgevolg ook onder.

Anderzijds zagen w ij schepen die zich 
naa r de visscherij gronden begaven, hun  
den doorgang ontzegd, en zelis geduren
de meer dan acnt dagen. O o k  is de 
scneepvaart des nachts in het Zuidelijk  
gedeelte van de Noordzee totaal onmoge- 
njk geworden uit oorzaak van  het groot 
aantal drijvende mijnen. Gedürende den 
dag ondergaat de scneepvaart eveneens 
vertraging tengevolge van de voorzorgs
m aatregelen die door het bestendig ge
vaar vereischt worden.

Bovendien w as het weder uiterst 
slecht gedurende de m aand Novem ber 
en heeft het grootelijks de norm ale uit
bating der zeevisscherij verhinderd.

Om de risico’s van hetgeen ik hier 
vermeld, op een m inimum te brengen, 
zagen de reeders zich genoodzaakt hun  
reizen op de haven van Oostende te be
perken en enkele van hun vangsten in 
den vreemde te verkoopen.

Het w are te wenschen, dat binnen kor
ten tijd  een stelsel zou kunnen uitge
dacht worden, dat zou toelaten op een 
Diilijke wijze den aanvoer tusschen onze 
m arkt en den vreemde te verdeelen.

Onze verschillende m inisteries zijn  
voortdurend in betrekking met de vreem
de Regeeringen, om een leniging der kon- 
troolm aatregelen te bekomen.

Brengen wij eveneens hulde aan ons 
Marinekorps, dat met zijn m ijnsloepen  
den toegang tot onze haven onderhoudt 
en zoo in zekere mate medehelpt om de 
gevaren die onze visschers oploopen, te 
verminderen. Deze pogingen moeten 
noodzakelijk er veel toe b ijdragen  om 
de vischbevoorradm g van ons land  te 
verbeteren.

Nochtans kan ik de handelw ijze van  
sommige visschers-reeders niet goed
keuren die na  hun vangst in den vreem
de verkocht te hebben, de haven ledig 
vervoegen, zonder rekening te houden  
van de schade die ze aan den vischhan
del berokkenen.

DE TOESTAND OP HEDEN

Vooraleer te sluiten, w il ik U  nog ken
nis geven van den- toestand einde N o
vember 1939 voor ónze visschershaven 1 
Oostende en die zich als volgt voordoet :

Aanvoer : 27.930.698 kg.
Opbrengst : 82.265.229,60 fr.
Gemiddelde prijs : 2,94 fr. per kg.
Einde Novem ber 1938 w as deze toe

stand :
Aanvoer : 27.602.780 kg.
Opbrengst : 81.885.705,10 fr.
Gem iddelde prijs : 2,96 fr. per kg.
Er valt op te merken dat de ijle h a 

ring, sprot en garnaa l in deze cijfers 
niet begrepen zijn.

EEN TERECHTWIJZING

En om te sluiten w il ik even het Be
stuurlijk Jaarverslag over de Zeevissche
rij van 1938 terechtwijzen. Ik  bemerk dat 
op bladzijde 7 van het verslag over het 
ja a r  1938 van den Hoogen R aad  der Zee
visscherij, men m elding m aakt van een 
verm eerdering van den gemiddelden  
prijs van 1,08 fr. tusschen de jaren  1932 
en 1937. I

D it cijfer kan geenszins in aanm erking  
genomen worden, daar niet uit het oog 
dient verloren, dat in het opm aken de- 
zer berekeningen, men rekening gehou- ' 
den heeft van alle soorten visch langs : 
de kust aangevoerd.Dit geeft een ver
keerde gedachte over de werkelijkheid  
aan personen die van statistieken niets j 
afweten. j

Ten einde U  zoo juist m ogelijk in te ] 
lichten over de opbrengst van onze v is -' 
schershaven voor de beide jaren  in 
kwestie, heb ik een grondige ontleding 
van de totale opbrengst van onze stede
lijke visschershaven volgens de soorten 
gedaan.

Ziehier de vergelijkende tabel van aan 
voer en besomming der visschershaven  
Oostende voor de jaren  1932 en 1937.

ken. Deze is gem erkt door vier trawlers, 
welke zich onderscheidenlijk bevinden op 
a ) 1,36 m ijl richting 304° ; b ) 1,21 m ijl 
richting 299° ; c) 1,79 m ijl richting 31° ; 
d) 1,67 m ijl richting 37° van lichttoren  
Inchkeith (56°02’ N. en 3°08’ W .).

De traw lers sub a ) en b ) bevinden zich 
aan den W .lijken ingang ; deze sub c ) en 
d ) aan den E.lijken ingang der door
vaart.

De traw lers aan de N. zijde vertoonen  
bij dag 1 zwarte bol, ’s nachts drie ver
tikaal boven elkander geheschen lichten : 
wit, groen, w it ; de traw lers aan de Z. 
zijde vertoonen bij dag twee zwarte bol
len, ’s nachts drie vertikaal boven elkan
der geheschen lichten : wit, rood, wit.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
Een gevaarlijk  wrak, w aarvan  de m as

ten boven w ater steken, bevindt zich ten 
N.E. van.M argate, op 51°26’,4 N. en l u27’7 
E.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
De gevaarlijke wrakken op 53°30’45” N. 

—  0°22’15” E. en 53°36’00” N. —  0°21’30” E. 
werden weggeruimd.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
Het lichtschip « Inner Dowsing »  op 

53°19’,5 N. en 0°35’ E. is tijdelijk  binnen- 
gehaald.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
In  Haisborough Gat, op 52°45’45” N. en 

1°57’15” E. ligt een gevaarlijk  wrak.
E N G E L A N D  —  O O ST K U ST

W orden als gevaarlijk  opgegeven :
a ) het cirkelvormig gebied in Haisbo

rough Gat, bepaald door een straal van  
1,5 m ijl van uit een punt 52°47’,5 N. en 
r j56’,3 E. ;

b ) het cirkel vormig gebied, in The 
Would, bepaald door een straal van 1,5 
m ijl van uit een punt 52°53’,5 N. en 1°35’7, 
E. ;

c )het cirkel vorm ig gebied, be N.E. het 
lichtschip « Haisbro »  bepaald  door een 
straal van 1 m ijl van uit een punt 
53°00’,5 N. en 1°38’,5 E. ;

d ) het gebied be N .N .W . van het licht
schip « Outer Dowsing » en begrensd  
door de lijnen, die volgende punten ver
binden :

53°34” N. en 0°51’,5 E.;
53°34’ N. en 0°59’ E. ;
53°40’,5 N. en 1°02’ E. ;
53°40’,5 N. en 0°55’ E.

E N G E LA N D  —  O O ST K U ST
M ijnen werden gelegd :
a ) in het gebied begrensd door : de p a 

rallelen 55°00’ N. en 55°10’ N., den meri
d iaan 0°50’ W. en de kust ;

b ) het gebied begrensd door de lijnen, 
die volgende punten verbinden :

55°00’ N. en 1°10’ W. ;
55°00’ N. en 0U45’ W. ;
54°45’ N. en 0U25’ W . ;
54°45’ N. en 0°55’ W .

E N G E LA N D  —  T H E E M SM O N D IN G
Volgens inlichtingen uit Fransche bron  

zodden volgende gebieden onveilig zijn 
wegens m ijngevaar.

Sh ipw ash :
52°07’,5 N. en 1°40’ E.
52°01’,5 N. en 1°40’ E.
52°07’,5 N. en 1°46’ E.
52°01’,5 N. en 1°46’ E.

Sunk :
51°53’,7 N. en 1»30’ E. ;
51°45’ N. en 1°38’ E. ;
51°51’,2 N. en 1°43’,2 E. ;
51°51’,2 N. en 1°27’,8 E. ;
51°45’ N. en 1°43’,2 E.

Tongue :
51u30’,8 N. en 1°20’ E. ;
51°26’,4 N. en 1°37’,2 E. ;
51°31’,9 N. en 1°25’,8 E. ;
51°23’,8 N. en 1°33’,8 E.

E N G E LA N D  —  Z U ID K U S T  
W orden als gevaarlijk  opgegeven : 
a ) het cirkelvormig gebied bepaald

DE ACCUMULATOREN TU DO R 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 

DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD

BATTERIJEN

RTu d o p
A L L E R L E I

----------m ----------  t * * '

MOBILISATIE-UITGAVEN 
VOOR VERKEERSWEZEN

Op de begrooting van Verkeerswezen  
millioen frank  aangevraagd  worden voor 
zijn amendementen ingediend, w aarb ij 3 
het dekken van mobilisatiekosten.

H iervan zijn 2 1/2 millioen vereischt 
voor de werking van den nationalen
dienst voor autovervoer ; 400.000 fr. voor ® EEN KWALITEIT: DE BESTE ® 
verzekeringspremiën tegen oorlogsrisico «  n B „ n T . n n «T B M n p  ?
van de « M ercator »  en van zijn bem an- •  XT,r » » M c n n n T  c » •
ning ; 100.000 fr. voor belooningen aan 9  TANKAGE 8 TRANSPOR T S.A. #
visschers voor het verstrekken van in- ® Dépt, Cial «R A D IA N » •
lichtingen en aanduidingen nopens de 
ligging van zeemijnen.

Gasolie
Smeerolie

«

«
©

Benzine «

Zeebrugge
OUDEJAARSAVOND

Op algem een verzoek zal een Oude- 
jaarsavond-ba l inger^cht worden in de 
gezellige zaal van het «  Hotel Fryatt », 
bij Theo.

A ls n aa r gewoonte zal er hier gezorgd 
worden voor veel leute en allerhande  
verrassingen, zoodat het een w are ver- 
broederingsavond tusschen burgers en 
soldaten zal worden.

Begin te 8 uur en allem an hartelijk  
welkom. Eerste klasse orkest.

MAN GEWOND
De genaam de Hendrik Çrombez, wo

nende te Uitkerke, kwam  per motorfiets 
langs de K ustlaan  gereden, toen hij, ten 
gevolge van een telefoondraad welke 
over de laan  lag, bleef haperen en met 
geweld tegen den grond werd geslingerd. 
Het slachtoffer werd met ernstige ver
wondingen opgenomen.

® REEDERIJKAA I -  Tel. 727.93 •

Nieuwe Britsche 

Mijnvelden 

in de Noordzee

door een straal van 0,5 m ijl van uit een 
punt 50°45’02” N. en 0°01’ E. ;

b ) het cirkelvormig gebied bepaald  
door een straal van 5 m ijl van uit een 
punt 50°26’ N. en 1°05’ E.

F R A N K R IJK  —  R A Z  DE  SE IN  
Op Le Chat lichttoren (48°01’,5 N. en 

4°49’ W .) werd een knalm istsein in dienst 
gesteld, gevende één knal elke miftutit.

Door de « News Chronicle »  worden bij
zonderheden verstrekt nopens de nieuwe 
Britsche m ijnvelden die, als antwoord  
op de taktiek van de m agnetische m ijn- 
nen, in de Noordzee werden gelegd.

De schepen komende uit Denemarken, 
Zweden en Noorwegen, zullen de Noorde
lijke grens van het nieuwe m ijnveld moe
ten omvaren om zich naa r een haven  
van de Engelsche Oostkust te begeven.

De schepen uit België en Nederland  
zullen ten Zuiden van het m ijnveld a..n 
de monding van de Theem s moeten va
ren.

M en schat, dat enkele weken zullen 
noodig zijn, alvorens de nieuwe m ijn 
velden, die een oppervlakte van 15.000 tot 
20.000 vierkante m ijl zullen beslaan, w er
kelijk doeltreffend zullen zijn.

In  de m ijnvelden is van Noord-Schot- 
iand tot aan de monding van de Theems 
sen vaargeul voorzien, die, een breedte 
van 8 m ijl zal hebben.

Er zal een speciale bewaking bestaan, 
om te beletten dat de Duitschers er 
magnetische m ijnen zouden leggen.

Sndien U een Radio bezit, 
zai deze mededeeling 
U zeker interesseeren

m Gem. prijs
Kategorie Hoeveelheden Waarde per kg.

1932 1937 1932 1937 1932 1937
Fijne visch ... 1.540.684 2.682.037 20.350.152 32.678.033,50 13,21 12,18
Gewone visch 13.337.141 21.376.293 27.681.256 49.210.475,90 2,08 2,30
Versehe har. 800.850 3.189.649 1.905.916 3.283.405,— 2,37 1,02

Totaal : 15.678.675 27.247.979 49.937.324 85.171.914,40 3,18 3,12
IJle haring ... 4.329.153 2.681.615 4.275.279 1.910.941,60 0,99 0,71
Sprot .......... 4.387.485 744.370 1.281.735 207.873,20 0,29 0,27
G arnaa l — 1.329.273 — 3.946.868,10 ■ — 2,96

G lobaa l : 24.395.313 32.003.237 55.494.338 91.237.597,30

Een nauwkeurig onderzoek van deze 
tabel toont duidelijk aan, dat de gem id
delde prijs  voor de versehe visch per kg. 
voor het ja a r  1932, 3,18 fr. bedroeg en

gevallen is op 3,12 fr. voor het ja a r  1937. 
Dit is juist w at ik heb willen laten uit
schijnen.

Keus :

Prijs s

Koopt geen radio-toestel dat van de eene klant n aa r de andere heeft rondge
doold voor dem onstratie ': het heeft misschien reeds weken of zelfs m aanden ge
diend ?
K iest uw nieuw toestel tusschen de producties der groote bekende merken, hier
onder vermeld. U  krijgt de beste kwaliteit, de beste w aarborgen  voor den eer- 
lijst berekenden prijs. W anneer uw  keus gedaan is tusschen onze demonstratie- 
toestellen, zal R A D IO  DE  M EESTER  U  dan, rechtstreeks van de fabriek tot bij 
U aan huis het toestel laten opsturen, in de oorspronkelijke verpakking : dit is 
voor U  het beste bew ijs een N IE U W  toestel te verkrijgen.

Gezien de lastige tijden, hebben onderstaande merken ernstige prijsverlagingen  
toegepast en bieden U  nu, voor 1500 à 2000 fr. prachtige toestellen, die U vroeger 
meer dan het dubbel zoudt betaald hebben. Welnu, niettegenstaande dit ver
schil, doet R A D IO  DE M EESTER  van zijnentwege ook een opoffering en zal U  
met genoegen om ’t even welk toestel leveren aan prijzen en voorwaarden die 
U aangenaam zullen verrassen.

Verwisseling

K rediet :

W a a rb o rg

Er komt een dag  w aarop  de herstelling van U w  radio en de vervanging der lam -' 
pen U  b ijna zooveel komen te kosten als den opleg die U zoudt moeten doen voor 
het verwisselen van U w  oud toestel met een laatste model. W elnu : tegen over
nam e van U w  oude radio, in staat van werken of niet, en een opleg van 700 à 
800 fr., zal R A D IO  DE M EESTER  U  een laatste model leveren, dat U  ook met 
groot gem ak moogt betalen.

N iettegenstaande de huidige tijden, biedt R A D IO  DE M EESTER  U  gemak van 
betalen tot 24 maanden ! Het voorschot is heel klein, en U moogt betalen zoo
als U verkiest : aan onze kas of per postvirement, dus geen wissels !

Buiten de w aarborg  die U  hebt met te betalen n aa r keus, en boven de w aarborg  
door de fabriek  gegeven, biedt R A D IO  DE M EESTER  U  een formeele waarborg, 
daguurwerk inbegrepen, en bovendien een kosteloos nazicht gedurende 3 jaar. 
Wij houden in magazijn alle toebehoortsn en alle modellen lampen.
Zooals altijd  zal onze technische dienst U  : GOED, R A P  en G O E D K O O P  bedie
nen.

Steeds ten uwen dienste en hoogachtend :

R A D IO  DE M EESTER is officieele en rechtstreeksche Agent der onderstaande merken, en kan U, binnen de 48 uur,
om ’t even welke radio van gelijk welk ander merk leveren, ook radiolam pen en toebehoorten.



« HET VISSCHERIJBLAD » §

Les Frigorifères du Littoral
o m n iu m
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I J S
GEMAALD EN  IN  BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.
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Marktberichten
O O S T E N D E

Vrijdag 22 December 1939.
Z.1U uost 7 d. 16.870,—
0.154 K ust 3 d. 5.025,—
Ivl.bU liUSü 2 Ü. 2.718,—
U.Z14 K ust 2 d. 2.725,—
O.O i liu st  3 d. 5.200,—
0 .10 / K ust 2 d. 2.986,—

£es vaartuigen ter markt, met voorai 
groote partijen  wijting. De prijs van  
aeze viscnsoort onaergaat aan  ook een 
groote inzinking. De kleine w ijting wordt 
verkocht tegen 26 tot 35 ir. de ben.

De weinige tarbot die er was, wordt 
verkocnt tegen 30— 34 ir. de kg. Ook de 
tongen biijven goed stand houden. Zelis  
waren ae prijzen hooger dan gisteren. 
Alle fijne viscnsoorten worden aan hoo
ge prijzen opgekocht, daar K erstdag na 
dert.

Zaterdag 23 December 1939.
h.ö2 Oost 8 d. 18.180,—
OU98 OOSt 8 a. 25.192,—
0.121 K an aa l 2 d. 1.610,—
H.b3 West 2 d. 7.195,—
B.24 K ust 3 d. 8.235,—
O.210 Kust 2 d. 4.865,—
N.42 Kust 2 d. 5.885,—
N.öO Kust 2 d. 2.260,—

Heden geringe aanvoer.
Alle vaartu igen hebben m aar een 20- 

30-tal bennen visch ; in hoofdzaak w ij
ting. Een 1500-tal kg. tongen die a f gezet 
worden aan  hooge prijzen. Buiten p la 
dijs, tongen en tarbot die hooge prijzen  
boeken, wordt de gewone visch aan nor
male prijzen afgezet.De koopers vooi 
Duitsciiland nem en een groote partij 
wijtm g voor hun deel.

IVEaandag 25 December 1939.
Geen verkoop.

Dinsdag 26 December 1939.
0.239 K an aa l 6 d( 13.340,—
B.29 Oost 5 d. 8.059,—
0.66 Oost 2 d. 1.495,—
0.346 K an aa l 9 d. 44.175,—
0.272 Oost 7 d. 11.341,—
0.78 W est 4 d. 8.649,—
0.186 Kust 4 d. 9.320,—
0.244 Kust 3 d. 5.180,—
N.60 Kust 2 d. 3,817,—
0.109 K ust 3 d. 8.768,50
H.28 Oost 10 d. 22.230,—
0.277 West 4 d. 10.412,—
0.55 West 3 d. 9.605,—
H.42 Oost 10 d. 23.464,50
H.77 Oost 8 d. 28.002,—
Z .8 Oost 10 d. 24.651,—
0.187 Oost 2 d. 4.350,—
Z.2 Noord 6 d. 16.065,—
H.37 Oost 5 d. 22.053,—
H.3 Oost 5 d. 12.430,—
0.115 Oost 10 d. 24.969,—
0.314 K anaa l 12 d. 32.651,—
B.15 W est 4 d. 12.759,50

Veel aanvoer vandaag, m aar weinig  
verscheidenheid. W a t heden vooral de 
aandacht trok, waren  de groote partijen  
wijting en pladijs.

Zeer weinig ronde visch, weinig rog en 
weinig groote tarbot. De prijzen waren  
dan ook op gansch de lijn  norm aal.

De « Vereenigde Koopers van de Syn
dikale K am er » hebben voor hun deel een 
groote partij w ijting en p lad ijs van den 
aanvoer opgekocht.

Er waren  een vijfduizendtal tongen, 
meestal kleine en heel kleine. W einig  
fijne visch zijnde, werden deze aan  
hooge prijzen cpgekocht.

Voor m orgen worden veel booten van  
het K an aa l verwacht, alsook één of twee 
IJslanders.
Woensdag 27 December 1939.
0.196 W est 3d. 2.970,—
0.336 W est 4 d. 11.900,—

0.89 IJsland 22 d. 128.466,—
0.250 K an aa l 11 d. 49.“P,2tO
Z.54 Oost 9 d. 20 4 ’0,—
H.56 Oost 9 d. 22.341,—
0.108 K an aa l 12 d. 34.161,—
3.228 K anaa l 10 d. 29.489,—
0.266 K anaa l 10 d. 21.972,—
H.13 Oost 5 d. 18.980,—
0.249 K anaa l 12 d. 24.950.—
0.254 K anaa l 6 d. 7.965,—
H.75 Oost 9 d. 17.915,—
0.255 Oost 6 d. 8.940,—
0.305 K an aa l n  d. 34.272,50
0.212 K an aa l 7 d. 17.rj45,—
0.81 K an aa l 11 d. 18.825 —
3.140 K anaa l 6 d.. 5.470,—
0.288 Spanje 18 d. 66.090,—
J.85 K anaa l 8 d. 17.612,—
0.290 K anaa l 12 d. 15.067,50
J.325 K anaa l 6 d. 8.854,—

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. ÜPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

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

De m arkt is vandaag bevoorraad door 
aen 24-tal vaartuigen.

Hun aanvoer bestond vooral uit groo
ve partijen lengen, rog, koolvisch, mei- 
len  en schol. Spijtig dat alle vaartuigen  
/an het K an aa l op denzelfden dag ter 
.narkt zijn. G isteren w as er niets te be
speuren van ronde visch. V andaag  volop, 
jn dit voor een Woensdag. K an  er niet 
« rat meer akkoord bestaan onder de ree- 
iers, om de vaartuigen van dezelfde 
vischgronden verdeeld ter m arkt aan te 
bieden ? D it zou voor eiken reeder en 
looper meer voorspoediger zijn. De kw a
liteit van den IJslander laat nogal te 
j/enschen over. Er is ook een 5.500 kg. 
;ong ter markt. W einig tarbot te bespeu- 
,'en.

De fijne vischsoorten blijven op gansch  
le m arkt goed stand houden. A l de ge
wone visch ondergaat een gevoelige ver
laging van prijs, gezien het b ijna al de
zelfde vischsoorten zijn die aangeboden  
worden. N aa r  het einde ondergaan de 
prijzen een gevoelige inzinking. 
Donderdag 28 December 1939.
0.67 W est 4 d 8.544,—
0.335 W est 4 .d 7.850,—

De twee vaartuigen die gisteren niet 
verkocht hadden, zijn vandaag alleen ter 
markt. Allebei van de W est zijnde, be
stond hun grootste gedeelte visch uit : 
wijting, w at p lad ijs en een weinig ton
gen. De belangstelling w as gering. De 
prijzen zijn dan ook ongeveer lijk  gis
teren.

VERKOOP VAN DE WEEK

Verwachtingen

Zoterdag 30 December. — 0.286, van 
Spanje, met 2.000 kg. tongen en 6 bakken 
visch.

Maandag 1 Januari. — Geen verkoop.
Dinsdag 2 Januari. — SS.0.299, van 

IJsland, met 5.800 kools, 400 kabeljau
wen, 120 b. gullen, 450 lingen, 20U b. 
mixed, 125 b. boonen, 17 b. heilbot ; in 
totaal 18 bakken.

55.0.262, van ket Kanaal van Bristol, 
vangst niet opgegeven.

55.0.83, van usiand, met 200 kabeljau
wen, 3.500 kools, 100b. gullen, 300 b. mi
xed, 50 b. boonen; in totaal 13 bakken.

0.88, van het Kanaal van Bristol, met 
250 b. mixed, 120 b. stekkers, 100 kabel
jauwen, 150 b. roggen, 300 gr. roggen, 
150 lingen, 50 mooie meiden, 1 bak haai, 
in totaal, 7 bakken.

0.316, 0.309, 0.293, van het Kanaal v. 
Bristol ; 0.55, van de West.

Woensdag 3. — SS.O.98, van de Klon- 
dijk, met 6 bakken, waarvan250 b. mi
xed, 200 b. haai, 200 kabeljauwen, 120 
kools, 50 mooie meiden en 300 b. gullen.

Verder worden verwacht : 0.112, 0,310, 
0.278, 0.179, van het Kanaal v. Bristol.

r  inst M?
Vischfactoor in alle soorten

VERSCHEN — GEROOKTEN 

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in 't groot en ’t klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN

Tel. 789 —

IJM U ID E N

In  de week van 21-27 December 1939 
kwam en aan de rijksvischhallen negen  
stoomtrawlers, 1 van België en 30 Hol
landsche motors, groot en klein, hun  
vangsten versehe visch en haring ver
koopen.

De versehe vischaanvoer w as voor de 
geheele week bevredigend. A lle stoom
traw lers kwam en van de K londijke met 
schoone vangsten schelvisch, totten, w ij
ting en gullen.

De motors kwam en alle van de W est 
met werkelijk schoone vangsten tongen, 
schol, schar en wijting.

De buitenlandsche — aanvoer was zeer 
beperkt. Slechts een 100-tal kisten gul
len en kabeljauw  van Denemarken.

De verkoopprijpen waren  eiken dag re
delijk. Hooge prijzen werden besteed voor 
tongen en tarbot.

Haringaanvoer. —  Enkele weken gele
den dacht elkeen, dat de haringaanvoer 
nu was afgeloopen tot een volgend sei
zoen. Het is wederom een groote m isre
kening geweest, w ant na 10 dagen tijds 
arriveerde de IJM  17 met een vangst van  
2.000 kisten versehe haring, komende van  
de Fladengronden. Het is allem aal leege 
haring, m aar de verkoopprijzen zijn zeer 
hoog, zoodat deze traw ler een besom
m ing kon behalen van 300.000 fr. N a  de

Froid Industriel
TELEFOON

IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE

MODERNE M m  

FABRIEK

72291

Handelsregister N r 9 y 4P 

Postcheckrek. 323890

Dagelijkse he voortbrengf«t ; 250.000 kilos H O i 4 L E V E R A N C I E R

B R U S S E L
VISCHMIJN

18— 23 December 1939. —  Zeeduivel 
6.86; kabeljauw  5.11; zeezalm 2.90; schel
visch 3.93; zeehonden 3.38; zeepaling 
1.93; zeekarkool 4.87; schaat 3.64; knor- 
naan 1.38; versehe haring 3.18; zeekreeft 
12,80; latour 5.81; schar 2.84; w ijting  
2.03; heek 2.56; p ladijs 4.47; rog 4.67; 
riviervisch 3.01; klipvisch 2.25; tong 
ij3.11; forel 13.03; tarbot 10.58; pieter
man 12.94 fr. per kg.

VISCHMARKT 
18— 23 Decemoer 1939. —  Griet 10— 13; 

zeeduivel 6-10; kabeljauw  5-8; gullen 5 
- 6 ; zeezalm 2-2.50; zeepaling 2-3.50; zon
nevisch, 6-9 ; zeehonden, 4-5; schaat 5-7; 
knornaan 3-4; haring 4-5; latour 5-10 ; 
schar 4-6; leng 2-4; w ijting 2-4; heek 4 
-6 ; p ladijs 4- 9; rog 4-7; roobaard 4-5 ; 
klipvisch 2-3; forel 12-15; tarbot 12-20; 
pieterm an 12-15; tong 10-24; schelvisch 
5-8 fr. per kg.

British Ropes Ltd
DUNCASTER ENGLAND 

-------- « o » --------

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

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz

Delft, zijn er nogvele gearriveerd m e t ! ”
vangsten haring, zoodat w ij voorloopig Agenten en Depothouders voor 
van geen haring verstooten zullen zijn. Oostende en de Belgische Kust: 

Dagelijks hebben we sprot van Dene- GSTEND STORES & R O P E W O R K v
marken, welke prijzen doen van 100 fr. I

N I E U W P O O R T
/rijdag 15 December 1939.

N.46, 5835,50 fr.
Woensdag 20 December 1939.

N.63, 3186 fr. ; N.46, 6089 fr.
/rijdag 22 December 1939.

N.63, 3948,50 fr.
Saterdag 23 December 1939.

N.45, 5528 fr. ; N.46, 4193 fr.
Dinsdag 26 December 1939.

N.41, 4104 fr.; N.64, 3237 fr.
Woensdag 27 December 1939.

N.53, 6101 fr. ; N.50, 5191 fr. 
AANVOER VAN HARING 

i l  December 1500 kg. 260
:2 December 2850 kg. 200— 215
„'3 Decem ber 525 kg. 210— 180

AANVOER VAN GARNAAL
14 December
15 December
16 December
18 December
19 December 

December 
December 
December 
December

AANVOER 
December 
December 
December 
December 
December

20
21
22
26

21
22
23
24 
26

1671 kg. 
1592 kg. 
279 kg. 

1075 kg. 
1589 kg. 
1200 kg. 
1832 kg. 

71 kg. 
148 kg.

1.30— 2.80
1.20— 2.70 
1.70— 3.20 
1.90— 2.90
1.30— 2.50 
1.40— 2.70
1.20— 3.00 
2.60— 3.40 
4.10— 4.80

VAN SPROT
5095 kg. 

2740 kg. 
8385 kg. 
8040 kg. 

28780 kg.

160— 220
200— 220
160— 220
140— 205
215— 240

VISSCHERS! Weet U dat®

© D E B E S T E g a s o i l !  
' ©

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

21Donderdag  
V rijdag  22 
Zaterdag 23 
Dinsdag 26 
W oensdag 27

140.517,—  
36.112,—  
73.797,—  

358.121,50 
584.948,—

B L A N K E N B E R G E
Staat van verkoop van versehe visch 

in de m ijn van Blankenberge, van 21 tot 
27 December 1939.

21

1.193.695,50

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Gewicht h. pr. 1. pr.
Donderdag 21 4637 2, 80 1,00
Vrijdag 22 1760 2,90 1,30
Zaterdag 23 1667 4,20 2,30
2ondag 24 1831 4,30 2,10
Dinsdag 26 1715 3.50 2,70
W oensdag 27 492 4,70 3,80

X ■ 1*1 ~ «"I . — ==  K = = :■: =

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  H E L G E
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

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

Donderdag  
V rijdag  22 
Zaterdag 23 
Dinsdag 26 
W oensdag 27 

Gemiddelde  
kochte visch, 
perk :

Tarbot, 25; 
bl. tongen, 20; 
gen, 21; gr. platen, 5.50; 
kl. visch, 4.50; scharren, 5; 
14; kabeljauw, 
garnalen, 2— 3

4.917,90
561,10

9.000,80
18.301,—
5.396.35

prijs  per kg. van de ver- 
gedurende hetzelfde tij ri

de 100 kg.
Verwachting volgende week : 6 stoom

trawlers, w aarvan  er reeds 3 Donderdag  
aan de m arkt zullen zijn, zoodat volgen
de week drie stoom trawlers zijn te ver
wachten.

Donderdag 21 December 1939.
1 stoom trawler van de K londijke was  

ter m arkt met een vangst schelvisch, tot
ten, gullen en w ijting ; 3 motors met 
vangsten schol, w ijting en gezam enlijk  
een duizend kilo tongen.

Buitenlandsche aanvoer : w at schel
visch van Zweden, gullen en kabeljauw  
van Denemarken.

De visch kende redelijke verkoopprij
zen.
IJM  384 K londijke 375 b. 3690.00 
IJM  214 W est 50 b. 960.00
IJM  213 W est 80 b. 1280.00
IJM  27 W est 100 b. 1140.00

1939.
de Fladen, welke

griet, 15; gr. tongen, 18; 
kl. tongen, 12; fruitton- 

kl. platen, 6 ;
pietermans, 

2.50; rog, 5;7;
fr.

wijting,

G E N T
17— 23 December 1939. —  G arnaa l 5-6; 

griet 16; kabeljauw  15; p ladijs 10; p a 
ling 16-20; schelvisch 9-12; rog 7-8; ta r 
bot 18-20; tong 24; w ijting 5-6 fr. per kg.

A N T W E R P E N
22 December 1939. —  Heilbot 22; k a 

beljauw  6-12 (netto ); 4-9 (b ru to ); knor
haan  4; mooie meid 3; p lad ijs 3-8.50 ; 
rog 6- 8 ; schar 7; vleet 7-13; schelvisch 
5-10; Schotsche schol 5-6; steenpost 4; 
tong 13-15; w ijting 3-4; zandhaai 4; h a -  
ringshaai 10; haring 5; bakharing 0.50- 
1.25 fr. per stuk; gerookte haring 0.75- 
1.50 fr. per stuk; pekelharing 5 fr. voor 
6 stuks; sprot 10 fr. per kg.; garnaal 5-8; 
mosselen 1; zalm  (bevroren ) 25; paling  
10-15; baars 3 fr. per kg.

Vrijdag 22 December
1 stoom trawler van  

in 10 dagen tijds arriveerde met een 
vangst van 2750 bennen versehe haring. 
D aar de haring een verkoopprijs kende 
van 275 fr. de 100 kg., bracht deze traw 
ler het tot een besomming van 300.000 fr.

Versehe vischaanvoer : 1 boot van  de 
Klondijke met schelvisch, totten, wijting, 
kabeljauw  en gullen en 1 Katw ijksche  
snurrevaarder van de Doggersbank met 
een vangst schar.

Versehe visch kende middelm atige p rij
zen.
IJM  17 Fladen 2750 b. 18050.00
IJM  16 K londijke 450 b. 3630.00
Kw. 94 Doggersbank 80 b. 950.00

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 23 TOT 28

DECEMBER 1939.

Turbot

Barbues  
Soles

3.50—  3.75 
1.25—  1.75

2.00
0.75

Zaterdag
Groote tarbot ... ....................  30 00— 31.00
Mid. tarbot ..............................  24.00— 26.00
Kleine tarbot .......................... lo.uü— 20.00
—  G r i e t ...................................... ld.uo— 24.00

Allergroote tongen ..........................................
Groote tongen ........................... 22.50— 26.00
Midd. groote tongen ...............23.00

Voorkleine tongen ....................  oo
Kleine tongen ...........................  a!ü0— 14.40

Carrelets —  Gr. p ladijs (schol) .............  5 75
Midd. p la d i js ........................ 5.25—  5.85
Derde slag p ladijs ..............
K leine p ladijs ..................... 175...........

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

K leine tongschar ...
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... ....................

Kl. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten ....................................  ....................
Raies —  Groote rog ..........................

K leine rog ..........................
Tacauds —  S teen p osten ....................
M erlans —  Gr. w ijting ........................... T ê n " "

Kl. w ijting ...........................  05ü_
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ...

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

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

Sébasites —  Klipvisch ......................................................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V lasw ijting ................................  ....... '......Z
Lingues —  Lengen ....................................
Eglefins —  Gr. schelvisch ............................................

Gr. mid. schelvisch .................................
Kl. mid. schelvisch .........  ....................
Kl. schelvisch ............................................
Braadschelvisch (totten) .........................

Colins —  Gr. mooimeisjes ............................................
Mid. mooimeisjes ...................  ....................
Kl. mooimeisjes .....................  ....................

Vives —  P iete rm an n en .............................  8.00— 10.00
Grondins —  K norhaan  ........................... ....................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten 125—  1.50
Rougets —  Roobaard ......................................................
Emissoles —  Zeehaai ......................................................
Roussettes —  Zeehonden ................................................
Dorées —  Zonnevisch .....................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................................

Kl. zeeduivel .................................................
Congres —  Gr. z e ep a lin g .................... .........................

Kl. z e ep a lin g .........................  ....................
Maquereaux —  Makreel .......................... ...................
Harengs —  H aring .................................. ....................
Esturgeons —  Steur ................................  ....................
Flétans —  Gr. h e i lb o t ..............................  ....................

Kl. heilbot ..............................  ....................
Ecrevisses —  Kreeftjes ............. . ....................

Maandag
26.00 —2t .00
20.00— 24.00
14.00— 18.00
15.00— 22.00

Dinsdag
20.00— 25.00
16.00— 18.00
11.00— 14.00
14.00— 17.00

18.80-
26.00
19.40-
7.80-
5.00-
6:50—

-28.00

-20.40
-15.00
- 7.00
- 6.75

17.40-
21.00-
17.00-
6.00-
5.00-

-20.60 
-24.80 
-18.00 
-14.60 
- 5.50

1.90—  2.00 
4.50—  6.00 
6.00—  7.50

3.00-
1.25-

3.50
1.50

4.75—  5.25

L25—  1.5Ó
5.00—  5.50
5.00—  6.50
3.00—  4.25
3.75—  4.00 
2.50—  3.00
4.00—  4.75
3.00—  3.75

2.75—
1.50—

3.00
1.75

7.50—  9.00

1.25—  
2.00—
1.25—  
6.00—  
4.50—

1.50 
2.25
1.50
6.50
5.50

2.75—  3.50

6.00—  6.75
2.50—  3.25

8.00— 10.00
1.50—  1.75 
1.75—  2.00

Woensadg
22.00— 23.00
15.00— 17.00
10.00— 13.00
10.00— 14.00 
18.40— 19.20
19.00— 19.80 
18.60— 20.00 
17.00
6.00— 15.20
4.00—  4.25
4.75—  5.50
4.25—  4.50
1.25—  1.50
3.00—  4.50
5.00—  5.50
2.75—  3.75
2.25—  2.50
2.00—  2.50
2.00—  2.50
3.00—  
0.75—
1.00—
1.50—
1.25—
7.50— 10.00
5.00—  6.50
5.50—  6.50
4.00—  4.25
2.75—  3.75
2.50—  3.50
3.00—  3.50
2.50—  2.75
3.00—  4.00
2.50—  2.75

6.00—  7.00 
2.50—  3.00
2.00—  2.50
9.00— 11.00

Donderdag
24.00— 27.00

1.75—  2.00 
5.00—  6.00

Zondag 24 December 1939.
20 motors, groot en klein, spijsden de 

m arkt van vele w ijting, schol, schar en 
redelijk tongen.

V an  het buitenland, geen aan voer.
Visch kende m iddelm atige verkoopprij- platen, 

zen. ( ‘ “
Kw. 64 W est 50 b. 1120.00;
IJM  204 W est 25 b. 505 nn !
Donderdag 28 December 1939.

6 stoom trawlers en 4 motors waren  ter 
markt. De vangsten van de stoom traw
lers leverden ons vele haring, makreel, 
wijting, koolvisch, schelvisch en totten.
De 4 motors, w aarvan  1 van Oostende, 
spijsden de m arkt van voldoende tongen, 
schol en kleine wijting.

De buitenlandsche aanvoer was zeer 
beperkt: slechts een 100-tal kisten ka
beljauw  en gullen van Denemarken.

Alle soorten visch kenden redelijke 
prijzen.

20.00- -21.00 IJM  12 Fladen 2400 b. 14075.00
IJM  37 Fladen 1300 b. 7965.00
IJM  73 Fladen 710 b. 5133.00
IJM  98 Klondijke 700 b. 5685.00

19.80 IJM  15 Klondijke 480 b. 3910.00
20.00 IJM  115 Klondijke 590 b. 3945.00
16.00 0.245 West 80 b. 1104.00
9.20--12.50 Kw. 103 W est 80 b. 1100.00

Kw. 162 W est 75 b. 1245.00
Kw. 35 West 100 b. 1145.00

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

Z E E B R U G G E  |
Vrijdag 22 December 1939.

Gr. tong, 15— 16 ; bl. tong, 16— 17 ; 
fruittong 17,50 ; sch. kl. tong, 23— 24 ; 
kl. tong, 8— 15 ; gr. platen, 5— 5,50 ; mid. 1 
platen, 5,50— 6' ; platjes, 4,25— 4,50 ; | 
scharren, 4,50— 5 ; gr. w ijting , 2— 2,25 ; | 
kl. wijting, 1— 1,25 ; tarbot, 10— 20 ; griet, 1 
8— 16 ; garnalen, 1,20— 3,80 fr.
Zaterdag 23 December 1939.

Gr. tong, 19— 20; bloktong, 20— 21 ; 
fruittong, 23— 24 ; sch. kl. tong, 23— 25; 
kl. tong, 10— 19 ; pieterm an 12— 13 ; gr. 
platen 5.25— 5.50 ; platjes, 4.50— 5 ; 
scharren, 4— 4,50 ; gr. w ijting, 2.25— 2,75; 
kl. w ijting, 1,50— 1,75; rog, 2,50— 5; tar- 
Dot, 16— 26; griet, 12— 19; garnalen, 2.50- 
3.70; midd. platen, 5.25— 5.75 fr.
Dinsdag 26 December 1939.

Gr. tong, 17— 18; bloktong, 18— 19; 
fruittong, 19— 20; sch. kl. tong, 20— 22; 
kl. tong, 8— 18; pieterman, 12— 13; gr. pl.,
4.50— 5; midd. platen, 4.75— 5.25; platjes,
4.50— 4.75; scharren, 2.50— 3; gr. wijting, 
2.25— 2.50; kl. w ijting, 1— 1,50; rog, 2.50—  
4.50; tarbot, 16— 24; griet, 10— 16; garna
len, 2.30— 3.60 fr.
Woensdag 27 December 1939.

Groote tong, 17— 18; bloktong, 17— 18; 
fruittong, 18— 19; sch. kl. tong, 19— 20; 
kl. tong, 8— 16; pieterman, 12— 13; gr. 
platen, 4.50— 5; midd. platen, 4.75— 5; 
platjes, 3.75— 4.25; scharren, 2.50— 3; gr. 
wijting, 1.60— 1.85; kl. w ijting, 0.75— 1; 
rog, 2.50— 4,50; tarbot, 15— 22; griet, 10—  
16; garnalen, 2.60— 4.50 fr.
Donderdag 28 December 1939.

Gr. tong, 17— 18,50; bloktong, 18.50— 19; 
fruittong, 20— 22; sch. kl. tong, 19— 20; 
kl. tong, 8— 14; pieterman, 12— 13; groote 

3.75— 4.25; midd. platen, 4.25—  
4.85; platjes, 3.25— 3.50; scharren, 3—  
3.25; gr. wijting, 1.60— 1.85; kl. wijting, 
0.75— 1; rog, 2.50— 4.50; tarbot, 15— 22; 
griet, 10— 16; garnalen, 5— 6 fr.
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voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
GEFABRICEERD wordt door de

Belgian Cracking Gy
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
—  te Langerbrugge — 

BESTEL BIJ DE B. C. C.

I

#

«

Dienst der paketbooten^ 
tusschen Oostende., 

en Folkestone

WEEK VAN 1 TOT 7 JANUARI 1940
V an  Oostende naa r Folkestone (W in - 

teruur) :
W oensdag, 3, te 12 uur, door «P rin ce  

Léopold ».

Zaterdag, 6, te 17.30 uur, door «P rin ce  
Charles ».

V an  Folkestone naa r Oostende (En 
gelsch W interuur) :

V rijdag, 5, te 7.30uur, door «P r in ce  
Léopold ».

Zondag, 7, te 8 uur, door « Prince 
Charles ».

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 die 
vi j andeli j kheden.

a  v e e e e e t N iw « » « * » »

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersslraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

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

Q ê i i t f t B M M iV M M N i lM iM  MW— — — — — —

Donderdag Zaterdag

4.00
1.00 
1.25 
2.00 
1.50

2.50
1.50

2.00—  2.25 
0.75—  1.00

5.50

1.50—  
1.75—
3.50—  
6.00—
4.50—
2.50—
1.50—

1.75
2.00
4.50
6.50
5.00
3.00
2.00

1.00—
1.25—
2.00—
0.75—
0.75—
3.00—
6.00—
4.00—  
1.75—
1.00—

1.50
1.50 
3.90 
1.00 
1.00
4.00
6.50
4.50
2.00 
2.00

13.00— 14.00
10.00— 12.00

1.80
1.65
1.55
1.08
0.94
0.65

Tarbot ..........................................................  117.50— 90.00 100.00
Griet ...................................................................................
Groote tongen ................................... .. 1.50
Gr. mid. to n g e n ........................................ ’ I.50—  1.38
Kl. mid. t o n g e n .......................................... 1.45—  1.35
Kl. tongen ..................................................  1.04—  0.98
Kl. tongen (gr. slips) ............................... 0.84—  0.76
Kl. tongen (kl. slips) ...............................  0.52—  0.56
Gr. schol ........  ..............  24.00— 22.50
Mid. schol .......................................... 26.00— 23.50
Zet schol ..............• .................. 25.00— 23.00
Kl. schol .................................... ........  24.00— 17.50
Kl. schol I I .....................................  ‘ 20.00— 13.50
Kl. schol I I I .................................................  11.50—  9.50
Tongschar ......................................  ....................
Rog ......... ........................................ ‘ ... 9.00
Vleet .............................................. ... ... 1.70
P o o n t je s .......................................... . ’’ ’ ....................
K abeljauw  .......................................  ........ 42.00— 21.00
Gr. g u l le n ...................................................’ 11.50
Kl. g u l le n ..................................................  11.50—  9.50

f W ijting ........................................................  7.70—  2.60
: Gr. schelvisch ............................................  ^2.50
j Gr. mid. sch e lv isch ...................................  “0.00 ,  ̂™
> Kl. mid. sch e lv isch .................................... 20.00 15.00
Kl. sch e lv isch .............................................. 14.00— 12.50
Braadschelvisch ..................................... 1100—  900
Heilbot .........................................................  1-20—  1.06
Leng ...................... ..................................  I-85—  1.75
K o o lv isc h .....................................................  12.50— 10.00
Makreel ........................................................  14.00
W o lf ..................................................................................
S c h a rto n g ....................................................  ....................
Zalm  ............................. ......................  ... ...................
Steurharing ................................................. ....................
Gr. roode poon ........  ...............................  ....................
M id. roode p o o n .........................................  ....................
K l. roode poon ........................................... ....................
Schar ........................................................ 12.50—  3.50
Bot .............................................................1800

I Ham m en ......................................................  ....................
Lom .......................................................... ......................
H aring .......................................................... ....................
K reeft ..........................................................  ....................................
G r. H e e k ......................................................  ....................................
Mid. H e e k ....................................................  ....................................
Alles ln gulden aangeduld. Een gulden ls ongeveer 16 fr.

Maandag

18.00
15.50— 12.50 
10.00—  7.50

6.50
46.00— 21.50 
11.00 
12.00
7.50—  4.80 

16.00
16.50
16.50— 15.50
13.00— 11.50
9.50—  7.30 
1.55—  1.30 
2.60—  0.55

10.00—  8.00 
14.00—  1.20

122.50— 110.00

1.70
1.70 
1.40—  
1.01—  
0.82—  
0.42—

20.00
21.00
23.00--22.50
18.00— 15.50 
10.50—  8.30
6.50 -  3 10

1.30
0.95
0.78
0.32

Dinsdag Woensdag
............... 100.00— 90.00 per 50 kg.
..........................................  per 50 kg.
............... 1.55—  1.45
............... 1.45—  1.38
............... 1.50—  1.40
............... 1.02—  0.93
............... 0.80—  0.82
............... 0.56—  0.45
............... 19.00— 18.00
............... 22.00— 19.50
............... 20.50— 20.00
............... 18.50— 16.00
............... 20.00— 14.50
............... 12.50—  7.20

6.20—  1.70

...13.00 
4.10—  1.70 
9.00—  7.50 

66.00— 26.00
16.50— 11.50
14.00—  8.80 
8.60—  5.00

17.00— 15.00
18.50— 13.00
17.00— 13.00
11.50—  8.00
10.50—  7.50 
1.20—  1.02 
1.70—  0.65

29.00— 10.50
13.00— 10.00

nièö—i'2 ’50

15.00—  4.70

9.20—  8.60

6.00-
11.00

2.30 8.0012.50—
11.00
17.50— 14.00 

9.30—  T\60

7.50

»
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>
»
»

per 50 kg 
>
>
>
>
>
>
>

p. 20 stuks 
per stuk 
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p. 125 kg. 
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« HET VISSCHERIJBLAD »

Am btelijke en N otarieele  
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
43, Kerkstraat — Oostende

OP WOENSDAG 10 JANUARI 1940
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 
nijverheidsterrein

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

Ingesteld : 105.000 fr
Alle nadere inlichtingen te bekomer. 

ter studie van voornoemden notaris.

_ _ _ _ _ _

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYiNTER
te Oostende 43, Kerkstraat

en

Georges W1LLÜCX
te Brussel 1, Veydtstraat

3«Nt> W -• » 0 C «»te '«.»® ® »*-*-*

SCHEEPSBOUWWERVEN

Jos. BOEL & Zonen N. V.

Kleine
Aankondigingen

REEDERS, V ISSCH ERS !
Voor aankoop of verkoop van oude 

of nieuwe schepen, visscherssloepen, enz. 
wendt U  iü n  volle vertrouwen tot : 
J e a n  D E R Y C K  — B A U E R  
m akelaar in schepen en assurantiër. 
Pastoor Boelstraat, 11, Temsche. —  
Telefoon : 253 Temsche.

OP DONDERDAG, 11 JANUARI 1940,
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende 

I N S T E L  met 1/2 %. premie van :

Schoon Heerenhuis
te OOSTENDE, Rogierlaan, 11 ; opper- 
/lakte : 93 m2.

Genot : Gebruikt door v oortzetting 
van geregistreerde pacht vervallen se
dert 10 Oogst 1938.

Bezoek : M aandag  en Donderdag, van  
I  tot 4 uur.

Voor alle nadere inlichtingen, zich 
wenden ter studie van de verkoopende 
notarissen, of zie plakbrieven.

REEDERS, VISSCHERS, VISCH- 
: HANDELAARS EN NIJ VERAARb

IE T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS UW VAKBLAD

© TEMSCHE •
W ERVEN  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

Oflsîenâsc b Mieiiws

Onderzoeksraad voor Scheepvaart
HET VERGAAN VAN DE «SS.QUENAST» De getuige. —  Alles w as nieuw. D aarb ij 

Onze lezers weten hnp tpnp-pvnip-o var, de zeevaartinspecteur heeft het schip

dit vaartu ig toebehoorende aan de ree
derij Herm ans van Brugge, met een la 
ding zout komende van Engeland ter 
hocgte van de «N oord -H inder» verging. 
De ondervraging van de bem anning ging 
heden Donderdag voort.

De ondervraging van Michiels 
De matroos Michiels w as van 10 tot 12 

uur van wacht en meldt hoe hij zelf, n a 
dat de boot langs stuurboordzijde was 
gezakt, de touwen afgekapt heeft van de 
boot. Over de vallen waarm ede de boot 
gew erd werd, kan hij niet zeggen, om
dat hij de eerste machinist geholpen had.

üe twee machinisten, de stokers en de 
kok waren reeds aan dek toen het schroef 
nog draaide.

ik  was van 10 tot 12 uur van wacht en 
werd tien m inuten voor 12 uur a f gelost, 
toen ik bij een zware slag van de zee een 
geweldig gekraak hoorde. Ik  kan echter 
niet zeggen welk gekraak het was. Het 
gebeurde een beetje vooraan de brug aan  
stuurboordzijde. Ik  dacht dat het een 
ruit was.

Om  2 uur werden de luiken toen ik 
opgeroepen werd, door mij nagezien en 
alles was dicht. A lleen het zeil van de 
bunker langs achter was losgeslagen. Er 
w as echter geen gevaar bij.

Ik  werd gewekt door R ichard Theys, 
zag dat het schip slag maakte, zoodat 
aan redding er van, geen denken viel.

Ik weet niet dat een order gegeven 
werd, om de machine te stoppen, daar ik 
pas uit m ijn slaap kwam.

H ad elkeen in de boot moeten willen 
springen, ze waren alle gered. Ze hebben  
het op dat oogenblik misschien niet ge- 
aaan  ,om dat ze dachten dat de boot het 
niet zou uithouden. Ik  had nochtans v ijf 
m inuten noodig om de boot los te kap 
pen. omdat .ik zooals te begrijpen valt, 
een beetje zenuwachtig was. Op vraag  
van den voorzitter, die aandringt, meldt 
Michiels dat1 de luiken bijzonder goed ge
schaard waren  en het w ater onmogelijk  
langs daar kon binnendringen.

Het was de eerste reis met dat schip, 
bij gebrek aan andere vaart.

De voorzitter. —  Hoe legt gij uit dat 
het schip gezonken is

De getuige. —  D at kan ik moeilijk ver
klaren. ’t W as in elk geval geen nieuw  
schip. Het w ater kan in ’t ruim  gekomen 
zijn door het een of ander lek of het 
zw aar werken van het schip.

De voorzitter. —  W ist gij dat het schip 
sedert lang niet meer vaarde

De getuige. —  Dat kwam  ik pas na het, 
vergaan er van te weten. Het kwam  bij 
mij voor het vertrek nooit op, dat we ten
gevolge van slecht weder zoo zouden 
vergaan. Ik  vreesde alleen de mijnen.

Een lid. —  Is het w ater volgens U  
langs het voorluik niet ingesijpeld ?

De getuige. —  Volgens mij w as dit 
luik veel te hoog daarvoor en het gevaar 
kan onm ogelijk van daar gekomen zijn.

Ik  heb nooit een schok van een wrak  
gevoeld alhoewel we bij der gelijk weder 
nogal veel geschokt worden.

De Voorzitter. —  W ie ga f de m achinis
ten orders naa r boven te komen ?

De getuige. —  D at weet ik niet. Toen 
ik n aa r beneden ging om de lijfcorsets 
te halen, waren de machinisten nog be
neden.

Een lid, terugkomende op de luiken, 
vraagt in welken staat ze verkeerden.

De getuige. —  Heel goed. Ze waren  
met 3 luikkleeden bedekt en dan nog 
verzekerd door ijzeren staaf dwars er 
over. Ik heb ze ten andere nagezien.

Gelukwenschen van den Raad 
Voorzitter Poll vraagt daarop aan de 

jonge matroos, die er am per 19 tot 20 
jaa r  uitziet, w aar hij school ging.

Het antwoord was : «O p  den Ibis. j 
M ijnheer de voorzitter».

De voorztiter wenscht daarop den 
knappen jongen geluk voor zijn helde
re, juiste en rechtzinnige . uiteenzetting 
van  de feiten zooals hij ze meegeleefd  
had.

Z ijn  getuigenis was ten, andere zoo vast 
en helder, dat we moeten verre jaren  
achteruit gaan  om nog zoo iets voor de’ 
onderzoeksraad m eegem aakt te hebben  
van een .simpele matroos, en weesjongen.

Bij de gelukwenschen van den voorzit
ter voegen we die van «H et V isscherij
b lad». Zoo zou het telkens moeten zijn.

De walkapitein ondervraagd 
Vervolgens wordt kapitein B illiaert van  

de reederij Herm ans ondervraagd.
H ij verklaart in 1937 ongeveer eer. 

m aand met het schip gevaren te hebben  
en in 1938 er een reis n aa r Gent te heb
ben mee gedaan.

Het was volgens hem een zeer ster1-' 
schip. Het had, zooals alle schepen, ook 
zijn aardigheden.

Het stuurde vóór den w ind niet al te 
best en het had vóór 1937, gedurende v ijf 
ja a r  opgelegen om in December 1936 te
rug in de vaart gebracht te worden om 
van  Brugge naa r Boel en Zonen te Tem 
sche te varren, w aa r het schip op de slip 
werd gebracht.

Het was een stalen schip en door d 
Engelsche adm iraliteit gebruikt om zw a
re kanonnen te vervoeren. A l  het touw 
werk was vernieuwd geworden.

Een lid. —  Hoe komt het dan kapitein, 
dat op die reis beide vanglijnen, het zee- 
anker, en het roer van een der booten, 
alsook verschillende touwen braken ?

aiet gebroken, vermits de boot te Sche 
yeningen in zeer goeden staat werd te- 
juggevonden.

Michiels teruggeroepen 
Vorige getuige wordt teruggeroepen. Hij 

’beweert dat zulks niet mogelijk is, daar  
het roer van de boot w aarin  hij plaats  
nam, wel degelijk gebroken w as en hij 
:en andere de juiste plaats er van had  
aangeduid.

W at de boot zelf betreft, kon hij niet 
i  goeden staat teruggevonden zijn ,daar 
il het binnenhout er door ons uitgebro- 
r.en werd om vuur te maken en de boot 
-/er aan stukken was.

Ten andere ik kan m oeilijk aannemen  
la t  onze boot te Scheveningen zou aan - 
jespoeld zijn, daar w ij aan  de Haaks  
eerden opgepikt en de wind de boot in 
L.W. richting dreef.

Het kan misschien de tweede boot zijn  
jeweest, m aar in elk geval niet de onze.

De voorzitter. —  Zij die in den boot ; Lingier, die met hart en ziel zijn taak 
vertoefden kunnen daar best over oordee- i volbrengt 
len.

3RANDEN
ontstond in de Onderwijsstraat, 

30, bij M. Jozef Kestem an, Dinsdagna
middag, daar oud itapenjn vuur nao ge
vat. De pompiers veiscnenen spoedig ter 
piaats, doen moesten met tusscnenko 
men.

—  W oensdagnam iddag brak brand uit 
in de W ittenonnenstraat, 53, bij den h. 
v anaenoergne, Junen. Door een Dran- 

uend KerstDoomKaarsje staK het kind de 
gordijnen in brand en deze breidde zien 
zeer snel uit. E r was dan ook reeds heel 
wat schade aangericnt, toen de brand
weer het vuur uitdoofde.

—  Een scnouworandje is ontstaan in 
^e Londenstraat, 2, zonder erge gevol
gen.

LESSEN OVER LUCHTBESCHERMING
Vrijdagavond  w as het ons gegund Dr 

Li.bbreeht in de gemeentelijke jongens-
ociioui v aj.i ue D r veriittcgiitüti'aat aan
.iet -woord te nooren over Gasbommen 
en Ooriogsgassen.

Deze. lessen welke gegeven worden aan 
de leden van de Burgerlijke W acht van 
deze wijk, werden door met minder dan 
een zestigtal m annen bijgewoond, wat 
oewijst dat ze een buitengewone belang
stelling kennen.

Zeggen  we terstond dat de leden van 
de Burgerw acht welke tusschen de 35 en 
45 ja a r  oud zijn, van militairen dienst 
kunnen ontslagen blijven, wat dan ook 
een van de redens is, waarom  zoovelen 
zich laten inschrijven.

En het volgen van die lessen is in alle 
opzichten leerrijk, w a n t , zooals we Dr 
Libbrecht gedurende meer dan één uur 
bezig hoorden, zoo kan het niet anders 
of intellectueeien en niet intellectueelen 
moeten het interessant vinden.

De spreker doorspekt ten andere zijn 
les met talrijke practische voorbeelden, 
w aarb ij het soms niet aan een geestige 
noot ontbreekt.

En dat is het juist w at best bijblijft. 
Tijdens deze lessen wordt hij ten an

dere flink b ijgestaan door den h. Georges

Hoe lang was de kapitein van dat vaar
tuig, bij U  in dienst ? . . . . .

De getuige. —  Nog m aar pas. Hij had  
vroeger vier ja a r  in dienst geweest en 
dan hebben we hem  in geen tien jaar  
neer gezien. H ij zou met het binnenko- 
nen een ander schip gekregen hebben.

Het is moeilijk te zeggen tengevolge 
/an w at het schip zou vergaan zijn.

M ijn  gedacht is, dat een hoek der zei- 
en van het voorste luik moet openge- 
,ïagen zijn, zoodat nu en dan water bij 
net zout kwam, waardoor de lading in 
pekel zou veranderen en het schip alzoo 
jeginnen slagzij maken. is.

De luikhoofden waren volgens den ka 
pitein slechts een 60tal cm. boven den  
.aterspiegei, terw ijl volgens de aanw e
zige plans het 1,05 m. is.

Daarop neemt deze getuigenis een 
einde.

üe ondervraging van Vantorre Albert
Stuurm an Vantorre Albert, die gedu

rende drie dagen en drie nachten ge
kwetst en in een roeiboot op de Noord
zee rondgedobberd had, verülaart insge
lijks dat net schroef nog draaide, toen de 
m achinisten aan dek kwamen. Ik  had  ge
vraagd aan  den kapitein dat hij de m a
chine zou doen stilleggen. Het schip lag  
toen al ver over.

De voorzitter. —  Konden de zeilenhoe- 
ken van de luiken loskomen ?

Getuige. —  Dit is onmogelijk. Ze w a 
ren veel te sterk en het luik van voor 
was veel te hoog en er hrandden daar re
gelm atig twee lampen, om gem akkelijk  
te kunnen gadeslaan of die hoeken in  
orde waren.

Moesten die zeilen ten andere losgeko
men zijn, dan zou dat geheel zijn ge
schied en niet met een hoekje.

De R aad  beslist daarop de in leven , ____
zijnde m achinist op V rijd ag  5 Januari w as te hooren... welke plaats zijn

Het w as ons ditm aal niet gegund den 
heer inspecteur Van  Laere te ontmoeten, 
alhoewel we wisten dat hij als sectiechef, 
reeds een p aa r  puike lessen had gegeven, 
w aardoor de belangstelling onvermijde
lijk  grooter wordt en talrijke personen 
met kennis van zaken in geval van, nood 
aan de burgerbevolking, groote diensten 
zouden kunnen bewijzen.

W ij kunnen het belangloos streven 
van hen, die deze organisatie leiden en 
noch tijd  noch moeite sparen om de be
volking in de huidige moeilijke omstan
digheden voor te lichten, slechts bijtre
den en we wenschen de, heeren welke we 
op de w ijk  W esterkwartier aan ’t werk 
zagen, geluk met hun uitstekend werk.

EEN INTERESSANTE VOORDRACHT
Verleden week ga f de sympathieke en 

bevoegde archivist-bibliothecaris onzer 
stad, M. Carlos Loontiens, een spreek
beurt in de « Société Littéraire » ovf r de 
geschiedenis van Oostende.

Het nieuw  en keurig ingericht lokaal 
van de honderd en vijftig jaren oude 
m aatschappij zag een belangrijk aantal 
leden vereenigd voor die gelegenheid en 
ook vele dames hadden er aan gehouden 
te bewijzen dat zij even nieuwsgierig w a 
ren als hun echtgenooten om de geschie
denis van Oostende voor hunne oogen en 
ooren ontsluierd te zien.

De voorzitter van de inrichtende m aat 
schappij, M. Henri Serruys, st.’ .di den 
voordrachtgever voor en de heer Soheper. 
van Onderw ijs en Schoone Kunsten had  
er aan  gehouden de voordracht met zijn  
aanwezigheid te vereeren, benieuwd als

herhaald  schepenschap in de geschiede 
nis van de Koningin der Badsteden zou 
innemen.

Gedurende meer dan één uur sprak de

te onderhooren, alsook kapitein Bruyn- 
ooghe.

EEN BURGERLIJK GEDING ?
Meester Castille, van Gent, volgde de 

debatten, daar we vernemen dat de fam i- ! bevoegde spreker over onze stad en riep 
iieleden van de verdronken leden zich als een reiaas over de historiek van meer
burgerlijke partij zouden aanstellen, be- . „«.„„4._____  ^  ...
werend dat het schip niet zeevaardig I e aten, w aarvan verscheidene een 
zou geweest zijn. j kenschetsenden of schilderachtigen

A fw achten is dus de boodschap. , naam  dragen. De huidige haven is een
BOMMEN OP DE «SS. YVONNE» j kunstm atige en na het beleg van Oos- 

De R aad  leest vervolgens het verslag tende in de jaren 1600-1604 was de oude
van kapitein Seghers. haven die zich dan bevond nn dp nianteOp 6 December vaarde dit schip naa r ndve“ , die zien dan bevond op de plaats
Goole op ballast en had  al zijn lichten van de huidige Kursaal, bijna gansch
op. Een schijnwerper verlichtte de Bel- verdwenen

ische kleuren. Toen de kapitein op on
geveer 4 min. ten Z.E. van East Dudgeon  
vuurschip was, hoorde hij schieten aan  
stuurboordzijde. Twee Engelsche m ijn- 
vegers stoomden vooraan aan stuur
boordzijde. Boven hem  hoorde hij een 
vliegtuig. Op hetzelfde oogenblik w as op 
10 m. van de«SS. Yvonne» een bom ge
worpen. toe ontploffing w as geweldig:. 
De eerste stuurm an en de kapitein vie
len op dB brug, terw ijl het voorschip 
letterlijk uit het w ater werd geslagen. 
Onm iddellijk werd in zigzag gevaren en 
op ongeveer 5 m. aan  bakboordzijde viel 
er nog een, die gelukkig niet ontplofte.

Het vliegtuig vloog nog eens boven het 
schip en heeft kunnen zien dat de be
m anning aan de reddingsbooten werkte, 
waaruit het zal afgeleid hebben d a t het 
tichip aan ’t zinken was.

Tijdens dezen aanval waren  de twee 
m ijnvegers tot op 2 m ijl genaderd.

De oude Kursaal, die stond ongeveer 
voor de huidige Christinaramp, dagtee- 
kende van de jaren 1855. Het H of der 
Prinsen was te vinden, daar w aar nu de 
H ofstraat staat.

H c' peil van de V.aamsche kust, even
als dit van de Friesche kust, daalt, w ijl 
dit van de Skandinaafsche kusten inte
gendeel, rijst.

Onze handelsdokken werden opgezocht 
vóór vijitig jaa r door driemasters en 
bricks die alhier guano en hout aan voer
den.

Het zou ons te ver leiden, moesten wij 
in meerdere bijzonderheden treden. Voe
gen w ij er slechts aan toe, dat de verga
dering zeer gunstig gestemd was door de 

'zeer gedokumenteerde uiteenzetitng van

KLACHT
Door F rancier Karel, Koninginnelaan, 

14, werd klacht ingediend ten laste van 
Q... M aurits, Passchynstraat, 43, wegens 
slagen.

STERFGEVAL «
De fam iliën  BEYEN, G O NZALES, f  

V E R M E Y L E N  en LAM B R E C H T  
m elden met droefheid het afster
ven van den Heer

Hippoliet-Louis BEYEN
in leven visscher 
Echtgenoot van  

Mevrouw Sophie Gonzales
schielijk overleden op W oensdag  
27 Decem ber 1939, in den ouderdom  
van 58 jaar.

De lijkdienst, gevolgd van de be
graving, zal p laats hebben op ZA 
T E R D A G  30 DECEM BER, te V uur 
in  de parochiale kerk der HH. Pe
trus en Paulus.

V rienden en kennissen welKe 
geen doodsbericht ontvangen heb
ben, worden verzocht huidige me- 
dedeeling als zoodanig te willen  
aanzien.

GEWESTELIJKE R IJKSTUINBOUW- 
SCHOOL

Zondag 31 December heeft, te 9 uur 
in de stedelijke Vakschool, Koninginne
laan, een les p laats over : De Bazen, de 
Zuren en de Zouten. De heer C. Van  
Houcke zal er spreken.

D it ondei*Wijs is kosteloos.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,

Voor uw aankoop van : 
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat 

alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

I N  D E  S C H A A R
Gaston DELANGHE-DE GRYSE

16, St. Franciscusstraat, Oostende 
(bij de Vischmarkt)

Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

VOOR DE FAMILIES VAN ONZE SOL
DATEN

Het O fficieel Comité van  de Stad Oos
tende verlangt vurig enkele kinderbed
den in ontvangst te mogen nemen.

De personen, die het inzicht mochten 
hebben op dezen wensch in te gaan, wor
den vriendelijk uitgenoodigd hiervan  
nededeeling te doen aan den h. Schepen  
Sdebau of dit per telefoon aan het num 
m er 71050 te melden.

Het W erk  zal deze bedden of het bedde- 
goed ten huize van de edelmoedige schen
kers doen afhalen  en bij voorbaat dankt 
hun hiervoor zeer hartelijk.

Een Ädvokaat 
in 9t Gedrang

N aa r we vernemen zou een jong advo- 
kaat onzer stad, die nogal kwistig om ging 
met geld en zich goed deed betalen voor 
zaken waarvoor hij niets of weinig ge
daan  had, thans vervolgd worden voor 
zeven verschillende feiten, waaronder 
een aanranding op de eerbaarheid van  
een m inderjarige.
B ij visschersweduwen w as hij ten andere 
goed geltend en hij liet zich gem akkelijk  
aan den «H aak » hangen door een ander 
vriend van de visschers.

«n e t  Visscnerijoiad» komt bijtijd  op 
deze erge zaaK terug, daar onderzoeks- 
x-eenter Fraeys de zaak in handen heeit 
Onderzoeksraad,.

uondei dagnam iddag kwam  de onder
zoeksraad voor scneepvaart bijeen opdei 
voorzitterschap van aen heer J. Poll.

Wal is er gaande op?...

V O O R  U W  

wendt U tot :

V E R V O E R

Express Transport

Bij aankom st te Huil werd verslag heer Qarios Loontiens en hem dan  
uitgebracht aan de Engelsche adm irali- ■ , , ,
teit en bij den Belgischenconsul te Goo- |ook haar applaus met spaarde.

De voorzitter miek zich tevens de tolk 
van alle aanwezigen om den bevoegden 
spreker hartelijk te danken voor zijn  
korte, m aar degelijke les in de geschiede
nis van Oostende.

Ie.
N a  den aanval, stond er twee voet 

water in het voorruim, w aarsch ijn lijk  
door het scheuren van de w aterballast- 
tank.

De schipper bevestigt zijn verslag en 
verklaart de reden hiervan niet te ken
nen en volstrekt geen aanleiding tot de
zen aanval te hebben gegeven.

« Ik heb met de radio geen signaal ge
geven, daar deze niet in orde w as ge
bracht. Sedertdien is dit wel zoo », zegt 
hij.

«H a d  ik 8 m ijl geloopen, w at niet ge
schiedde, dan w as het schip zeker g e - _______
troffen geweest, d aar de vliegers het \ tweeden machinist.

Tel. 726.30

Ct. ALFRED TURLOOT OVERLEDEN
De bekende com m andant van de 

Staatspaketbooten, de heer A lfred  Tur- 
loot, die sedert verscheidene jaren  op 
pensioen gegaan  was en zich te Brussel 
w as gaan  vestigen, is thans aldaar over
leden.

De heer Turloot die veel vrienden tel
de, zal h ier slechts betreurd worden.

ZATE R D AG  30 DECEM BER
Om  20 u., in den Schouwburg : groote 

ia la -avond  ingericht aoor het 7e R egi
ment Jagers te voet. Gilles van Binche, 
Doudou van Bergen, enz.

ZuNDAG 31 DECï£M3;EP.
In  het A lbertpark  : voetbalwedstrijd  

A. S. Oostende-F. C. Brugge, om 14 u.
Om 15 uur, in de zaal St. Sebastiaan : 

cabaretnam iddag aangeboden door de 
vereeniging « Toekomst ».

Te 21 uur, Casanova, groot C abaret- 
feest gevolgd door oudejaarsavondbal ten 
voordeele van de gemobiliseerde spelers 
en het Kadettenfonds van het K.A.S.O.

Te 21 uur, in de feestzaal Oud Oosten
de, Oudejaarsavondbal ten voordeele van  
Vereeniging. Ingang  twee frank, 
de onafhankelijke Oostendsche Blinden  

Om  22 u. : groot N ieuw sjaaravondbal 
in de Kursaal.

VRIJDAG 5 JANUARI 
Om  20 u„ in  den Schouwburg : opvoe

ring door het gezelschap Joris Diels : 
«De Pickwick C lub», ingericht door de 
Vrienden van het Nederlandsch Too
neel.

WOENSDAG 10 JANUARI
Om 20.30 u„ in den Schouwburg, door 

de Parkschouwburg van B ru sse l: « N a 
tionale 6 », van J. J. Bernard.

ZONDAG 14 JANUARI 
«  De Zeventienjarige », door de K. V. 

G. O.-gezellen.
WOENSDAG 17 JANUARI 

Om 20- uur, in den Schouburg : « L a  
Bohème », opera van Puccini, met Jozef 
Schmidt.

C i n e m a ’s

INGENIEUR
BERGHE,

FRANS VAN RYSSEL-

.was ook een leeraar van de zeevaart
school alhier, omstreeks 1875.

T erw ijl h ij te Oostende vertoefde, vond 
hij een getijpegel uit, die de grootste 
diensten bewees voor het bepalen van  
het gem iddeld zeepijl, en hij vond nog 
ook andere wetenschappelijke instru
menten uit, w aardoor hij een grootere 
faam  genoot.

In  het tijdschrift «C iel et Terre» heeft 
de heer L. Du four thans een biographie  
gew ijd  aan  t\?zen verdienstelijken ge
leerde.

OUDEJAARSAVONDBAL
Zondag 31 December heeft, te 21 uur 

in de feestzaal «O u d  O ostende», Ieper
straat, een Oudejaarsavondbal p laats  
ten voordeele van de onafhankelijke Oos
tendsche blindenvereeniging. Ingang : 2 
frank.

N a  m iddernacht : monstertombola met 
prachtige prijzen.

A an  volk zal het niet ontbreken.

ERGE ZAAK

Op 1 Augustus 11. trad  de 14-jarige A n 
drée Gervois, afkom stig van G au ra in  R a- 
necroix, bij Doornik, in dienst bij den h. 
Bouzin, Kapellestraat, 97. Vóór enkele 
dagen beviel het meisje van een kind 
van het m annelijk  geslacht dat echter, 
wegens gebrek aan zorgen, dadelijk over
leed. Een ernstig onderzoek werd inge
steld, w aaru it is gebleken dat de vader, 
H ilaire Gervois, zich aan zijn dochter 
vergrepen had. De vuige kerel bekende 
de feiten en w erd  in zijn woning te G au - 
ra in -R enaucro ix  aangehouden.

«W IE  KAN MIJ ZEGGEN, WAAR WOON
IK... ? »

Deze w ijs  moest de genaam de René V. .. 
ongetw ijfe ld  geneuriëd hebben, toen hij 
in de w on ing binnendrong van August 
Nassel, T im m erm ansstraat, 34, w aa r  hij 
vroeger gewoond had. Door Nassel werd  
onm iddellijk  klacht ingediend en R. V...

FORUM
«  L a  H abanera », met Z arah  Leander.

—  « W itte Tra liën  », met Freddy B artho 
lomew en Micky Rooney.

K inderen toegelaten.

CAMEO
«D e  Avonturen van M arco P o lo »,, met 

G ary  Cooper en Sigrid  Gurie. —  « Een 
jaloersche Vrouw  », met M aureen O ’Sul
livan, Franchot Tone.

K inderen toegelaten.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

K inderen altijd  toegelaten.

RIALTO

«  Hotel Im perial », met Isa  Miran.da, 
Ray M illand. —  « De groote Parade », van  
W alt Disney.

K inderen toegelaten. 

REX
«  De Zaak  Annabel », met Lucie Ball, 

Jack Oackie. —  «  Strafkolonie voor Vrou
wen », met Silvia Sidney, Gene Raymond.

K inderen strikt verboden.

RIO

«  De Vrijbuiters », met Frederic M arsh, 
Francesca Gaal. —  «H e id i » ,  met Sh ir
ley Temple.

K inderen toegelaten. 

ROXY
«  De Vlederm uis », met L ida Barrava.

—  « Barnabé », met Fernandel.
K inderen toegelaten.

PALACE
«M isdad igers  in het Pa rad ijs  », met 

John Boles en M adge Evans. —  « R afaël 
de Getatoueerde », met Fernandel, M o
nique Rolland, A rm and Bernard.

K indeern toegelaten.

^ F i f m k r o n i e k
In  « Achter witte tralies »  (Forum ) 

wordt als hoofdm otief behandeld de 
school voor handelsscheepvaart. Een 
weezenkind blijkt het werktuig te zijn 
van twee oplichters. De knaap wordt 
door den rechter in het weezenhuis on
dergebracht, w aa r hij als m atroos zal 
worden opgeleid. Geoffroy houdt niet 
van dit harde leventje en poogt het ge
sticht te ontvluchten. Een m eer voor
beeldig leerling, Terry, weerhoudt hém  
op de vlucht en dw ingt hem terug naa r  
het gesticht te keeren. M aar het is Ter
ry die bij den terugkeer betrapt wordt 
en voor Geoffroy ’s vergrijp  zal boeten. 
Hij doet het edelmoedig, zonder zijn ka
m eraadje te verklikken. Dientengevol
ge wordt Geoffroy echter door zijn  
schoolmakkers geboycotteerd. Ofschoon  
nij een knap leerling is en bovendien  
jen flink sportm an, kan hij de gunst en 
ie  kam eraadschap van zijn m edeleerlin
gen niet meer verwerven. Z ijn  leven 
wordt in die voorwaarden ondragelijk. 
â)n weldra wordt hij door gewetenswroe
ging gekweld. Eerlang zullen de beste 
leerlingen geroepen worden om deel uit 
;e m aken van  de bem anning van de 
t Queen M ary  ». En deze bevordering  
-cenmerkt den aanvang hunner loopbaan  
als zeeman. Terry komt niet in aan- 

! merking. Tenslotte gaat Geoffroy zijn  
; schuld bij zijn directeur opbiechten, 
j Terry is onschuldig ; dus wordt hij 
aok bevorderd. Sam en met Geoffroy  
m aakt hij deel uit van de bem anning  
wan de « Queen M ary  ». Doch vóór de 
afvaart wordt Geoffroy door de politie 
*ngerekend. In  de voering van zijn vest 
heeft men een halssnoer ontdekt, eer
tijds ontvreemd door de twee oplichters, 
w aarvan  de knaap het onschuldig werk
tuig was. W eld ra  ontm askert de politie 
le twee oplichters en meteen is ook 
3-eoffroy’s onschuld bewezen. De knaap  
bereikt nog tijd ig de «  Queen M ary  », 
vooraleer de groote reis begint.

Sam  W ood legt in deze film  een flinke 
getuigenis a f van zijn  vakkunde. De 
kleine Bartholom ew boeit den toeschou
wer met zijn natuurlijk  spel, terw ijl 
Mickey Rooney een eenigszins gekun
steld karakterrolletje vervult.

In  « L a  H abanera  »  (eveneens in Fo
rum ), wordt het Spaansch-Am erikaan- 
sche leven op het eiland Porto-Rico uit
gebeeld. De kunstzinnige kineast Sieck 
bereikt daarm ede mooie effecten, even
als in de betooverende atmosfeer. Zarah  
Leander tracht door stemmige « songs » 
uit te drukken hetgeen h aa r talent als 
actrice niet verm ag te bereiken.

«  Hotel Im périal »  (R ia lto ) behandelt 
den wereldoorlog van 1914. Het gebeuren  
blijft echter begrensd tot den strijd tus
schen Oostenrijkers en Russen, om het 
stadje Sucha. D aa r speelt zich een ro
m anesk geval a f tusschen een Oosten-,, 
rijksch officier, die zich in het «  Hotel 
Im perial »  schuil houdt als kellner ver
kleed, en een passievol meisje (Is a  M i
ran da ) dat, als kam erm eisje verkleed, 
wraaklustig het oogenblik a fw acht w aar
op zij den valschen m oordenaar van  
haar broeder zal te pakken krijgen.

N aast Isa  M iranda, w ier verschijning  
indrukwekkend is, stelt R ay  M illand een 
type voor van  verliefden officier.

« De Groote Parade » van W a lt Dis
ney » (ook in  R ialto ) is een verrukkelijke 
teekenfilm  van  den verm aarden W alt  
Disney, w aarin  tal van zijn geestige crea
ties voorkomen. Iets om van te smullen, 
voor groot en klein !

«  Tuchthuis voor Vrouwen » (R ex ) is 
een soort vrouwelijke «p e n d a n t »  van  
de beroemde « B ig  House »-film , zonder 
dezelfde hoogte te bereiken. De verschil
lende typen zijn goed opgemerkt en 
weergegeven. In  de hoofdrollen onder
scheiden zich Silvia Sidney en Gene 
Raymond.

«R a p h a ë l le T a to u é » (Pa lace ) stelt 
ons een eenvoudigen nachtw aker voor, 
een simpelen, bedeesden, zachtmoedigen  
jongen, die echter in zijn droomerijen  
graag  voor een onversaagden Don Jüan 
doorgaat. H ij verzint aldus e%n dubbel
ganger, die zijn zoogezegden tweelings- 
broeder zou zijn, m aar wiens rol door 
hem zelf wordt gespeeld... Een dankba
re personnage voor Fernandel, die zijn 
dubbele rol dan ook uitstekend vertolkt.

A ls reprises krijgen we deze week :
.« De Avonturen van M arco Polo » (C a 
m eo), «D e  V rijb u ite rs » en «H e id i »  
(R io ), « D e  Vlederm uis »  en «B a rn a b é »  
(R oxy ).

laten vallen van de bommen daarop be
rekenen.

15 dagen voordien had ik 16 Engelsche 
visschers gered.

Door mij werden geen signalen van  
H ad ik 8 m ijl geloopen, wat niet ge- 
De zaak zal in volgende zitting voort- die bedronken was, werd te zijnen huize 

gezet worden met het verhoor van den aangetroffen . H ij verklaarde dat hij

begint rheumatiek! Eerst 

steekt het U hier, dan 

daar. Wie deze eerste 

kenteekenen bemerkt

l a a t  z i c h  d e n  r a a d  

d i e n e n :

A s p i r i n e
HET P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N

B A Y E R

zich bedrogen had  van woning.
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JANUARI

1 M  O. ff. Besnijdenis
2 D H. N aam  Jezus ... @
3 W  H. Genoveva, mgd
4 D  H. Pharailde, m gd ...
5 V  H. Telesphorus, p.
6 Z H. D R IE K O N IN G E N ...
7 Z ff. Huisgezin  ... ...
8 M  H. Lucianus, m.
9 D  H. Marcellinus, m. £

10 W  H. Agathon, p.
11 D  H. Hyginus, p. m. ...
12 V  H. Tatiana, m .............
13 Z H. Leontinus, b .............
14 Z H. H ilarius, b., k.
15 M  H. Paulus, kluiz.
16 D  H. Marcellus, I, p., m.
17 W  H. Antonius, abt. 35
18 D  St-Pieters Stoel te R
19 V  H. Canutus, kon„ m.
20 Z HH. Fabianus en Seb.
21 Z Septuagesima  ..........
22 M  H.H. Vincent, en Ant.
23 D  H. Reim ond v. Pennaf
24 W  H. Timotheus, b., m .©
25 D  Bekeering v. H. Paul.
26 V  H. Polycarpus, b„ m. ...
27 Z H. Joannes Chrys, b. k.
28 Z S ex ages im a ..................
29 M  H. Franciscus v. Sales
30 D H. M artina, mgd., m.
31 W  H. Joannes Bosco, <g;

Hoogwater

4.01 16.22
5.01 
6.00 
7.10 
8.25 
9.36

10.35 
11.23

0.23
0.59
1.35 
2.11
2.47
3.24 
4.02 
4.41 
5.26
6.24
7.36 
8.51
9.58 

10.51 
11.37

0.42
1.25 
2.11
2.58
3.48 
4.35

17.18
18.23
19.36
20.50
21.58 
22.54
23.42 
12.04
12.42
13.17
13.51 
14.25
14.58 
15,32 
16.08
16.50 
17.41
18.47 
20.03 
21.16
22.17 
23.12 
23.56 
12.20 
12.06
13.48 
14.30 
15.14
15.59
16.50

FEBRUARI
Hoogwater

1 D H. Ignatius, b„ m. 5.30 17.49
2 V M A R IA  L IC H T M IS 6.35 19.02
3 Z H. Blasius, b., m. 7.53 20.26
4 Z Quinquagesim a ... 9.17 21.43
5 M H. Agatha, mgd., m. 10.23 22.44
6 D H. Titus, b ............. 11.13 23.31
7 W A SC H W O E N D A G 11.53 —

8 D H. Joann. v. M atha © 0.12 12.19
9 V H. Apollonia, m. 0.43 13.01

10 Z H. Scholastica, mgd. 1.16 13.32
11 Z O. L. V. van  Lourdes 1.49 14.01
12 M H. Eulalia, mgd. 2.24 14.32
13 D H. Fulcran, b. ... 2.52 15.00
14 W  H. Valentinus, m. Q.T. 3.25 15.32
15 D HH. Faustin. en Just. 4.03 16.09
16 V  H. Juliana, m. Q.T. 4.40 16.54
17 Z H. Sylvanus, b. Q. T. 5.31 17.50
18 Z H. Simeon, b. ... 6.39 19.09
19 M H. Koenraad, kl. 8.05 20.39
20 D H. Eleutherius, b. 9.28 21.57
21 W H. Maxim inus, b. 10.30 22.49
22 D St-Pieters Stoel te A. 11.20 23.39
23 V  H. Petrus Dam ianus, ©  — 12.04
24 Z H. Felix, m ............. 0.24 12.46
25 Z H. M ath ias, ap. 1.06 13.28
26 M H. Alexander, b. 1.52 14.10
27 D H. Leander, b. ... 2.36 14.53
28 W H. Oswald, b. ... 3.14 15.34
29 D H. Aldetrude, mgd. 4.11 16.23

MAART

1 V  H. Albinus, m. €
2 Z Gel. K arel de Goede
3 Z H. Cunegonde, Halfv.
4 M  H. Casimir, b .............
5 D  H. Adrianus, m .............
6 W  H. Coleta, m gd............
7 D  H. Thom as v. Aquino
8 V  H. Joannes de Deo, b.
9 Z  H. Francisca Rom. ©

10 Z Passiezondag ... ...
11 M  H. Vindicanus, b. ...
12 D  H. Gregorius I, p. ...
13 W  H. Euphrasia, mgd. ...
14 D  H. Mathilde, wed. ...
15 V  H. Loginus, m .............
16 Z H. Heribertus, b.
17 Z P a lm zo n d a g ..........  ;§
18 M  H. Cyrillus t. Jerus, b.
19 D  H. Jozef, b ....................
20 W  H. Cuthbertus, b. ...
21 D W itte Donderdag
22 V  Goede V rijdag  ..........
23 Z Paaschzaterdag  ... ©
24 Z PASCHEN  ..................
25 M  Tweede Paaschdag ...
26 D  H. Ludger. b ..............
27 W  J. Joannes Damasc.
28 D  H. Joannes v. Capistr.
29 V  H. Eustachius, m. ...
30 Z H. Joannes Climac, g;
31 Z Beloken Paschen

— **. ... -  ---- -----’ ■----- ----------- _ ■■ ■ - «■ -- ■■ ■■ =  ■ ■ ■ ■:• ■

APRIL MEI
Hoogwater Hoogwater Hoogwater

5.02 17.18 1 M  M A R IA  BO O DSCH AP 6.49 19.22 1 W  H.H. Philip, en Jacob., 7.30 18.58
6.02 18.26 2 D  H. Franciscus v. Paula 8.20 20.49 2 D  O. H. H EM ELVAART... 8.43 21.06
7.22 19.53 3 W  H. R ijkhart, b ............. 9.33 21.53 3 V  Kruisvinding .......... 9.45 21.59
8.53 21.17 4 D  H. Isidorus, b ............. 10.27 22.42 4 Z H. Monica, w .............. 10.30 22.42

10.04 22.26 5 V  H. Vincentius Ferr., b. 11.06 23.20 5 Z H. Pius, p ..................... 11.05 23.18
10.50 23.12 6 Z H. Celestinus, m. 11.40 23.54 6 M  H. Joannes v. d. L. P. 11.40 23.53
11.36 23.50 7 Z H. Hegesippus, m. ... — 12.11 7 D  H. Stanislas, b. ... © — 12.09

12.08 8 M  H. W alter, b ............... 0.24 12.39 8 W  H. Perpetus, b ............. 0.26 12.42
0.23 12.38 9 D  H. W audru, w ............. 0.53 13.05 9 D  H. Gregorius van Naz. 0.57 13.14
0.52 13.07 10 W  Plechtigheid H. Jozef 1.25 13.38 10 V  H. Antonius, b ............. 1.32 13.47
1.20 13.35 11 D H. Leo, p ..................... 1.54 14.08 11 Z H. Mamertus, b. Vigilie 2.09 14.26
1.52 14.07 12 V  H. Julius I, p .............. 2.28 14.40 12 Z PINKSTEREN  .......... 2.51 15.05
2.22 14.33 13 Z H. Hermenegildus, m. 3.05 15.19 13 M  H. Servatius, b ........... 3.36 15.51
2.55 15.03 14 Z H. Justinus, m ............. 3.51 16.02 14 D  H. Pacomus, m. ... •§ 4.29 16.48
3.18 15.38 15 M  H. Anastasia, m. ® 4.40 16.59 15 W  H. Joann.-B. de la  Sal. 5.32 17.56
4.09 16.19 16 D  H. Benediktus Labre 5.44 18.13 16 D  H. Ubaldus, b ............. 6.44 19.13
4.58 17.17 17 W  H. Anicetus p., m.... 7.08 19.38 17 V H. Paschal, b. Q.T. ... 8.02 20.27
6.03 18.33 18 D  Gel. Idesbaldus, abt.... 8.30 20.57 18 Z H. Venantius, m. Q.T. 9.08 21.29
7.30 20.06 19 V  H. Ursm aar, b ........... 9.18 21.59 19 Z ff. Drievuld igheid ... 10.07 22.27
8.57 21.26 20 Z  H. Marcellinus, m. ... 10.32 22.54 20 M  H. Bernardinus, b. ... 10.59 23.18

10.07 22.25 21 Z H. Anselmus, b., k. ... 11.19 23.39 21 D  H. Valentinus, b. © 11.45 —

10.58 23.18 22 M  H.H. Soter en Cajus © — 12.03 22 W  H. Julia, m gd ............. 0.06 12.28
11.45 __ 23 D H. Joris, m ................. 0.23 12.46 23 D  H. SA C R A M E N TSD A G 0.47 13.11
0.04 12.25 24 W  H. Fidelus van Sigm ar 1.06 13.28 24 V  HH. Rogatian. en Don. 1.34 13.53
0.45 13.05 25 D  H. Marcus, evang. ... 1.51 14.10 25 Z II. Gregorius V II, p. ... 2.18 14.37
1.28 13.49 26 V  H.H. Cletus en Marcell. 2.36 14.53 26 Z ff. Phillipus van Neri, 3.05 15.17
2.12 14.30 27 Z H. Petrus Canis., b., k. 3.22 15.37 27 M  H. Beda, b., k ............. 3.50 16.03
2.59 15.14 28 Z H. Paulus v. h. K ru is... 4.13 16.26 28 D  H. August, van Kant., 4.39 16.53
3.46 15.59 29 M  H. Petrus v. Verona ... 5.07 17.25 29 W  H. M agdalena v. Pazzi 5.33 17.52
4.37 16.47 30 D H. Catharina v. Sien. 6.13 18.46 30 D  II. Joanna d ’Arc, mgd. 6.35 18.46
5.34 17.56 31 V  H. H art van Jezus ... 7.42 20.05

BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

B R E U K B A N D E N  
<4 B U I K B A N D E N

op m aat en —  
volgens geval —

O R T H O P E D I S C H E
corsetten en apparaten om 
alle lichaamsgebreken te 
p  rechten U

MODERNE KUNSTBEENEN 
in duralumin, beroemd ten 
opzichte van sterkte en 
H van lichtheid H

ELECTRISCHE
OORAPPARATEN

IR voor doove personen ■

Ontvangstp laats  
te O O STENDE :
H. SERRUYSLAAN, 7

Ieder w erkdag  
van  9 tot 18 u.

JUNI
Hoogwater

1 Z H. Pam philius, p. 8.48 21.06
2 Z H.H. Marcell. en Gez. 9.43 21.58
3 M  H. Clothilde, w ............. 10.26 22.40
4 D H. Franciscus Car. bel. 11.06 23.22
5 W H. Bonifacius, b. ... 11.44 —
6 D H. Norbertus, b. ... © — 12.19
7 V H. Norbertus, abt. ... 0.36 12.55
8 Z H. M edard m., b. 1.14 13.33
9 Z ff. Primus, m .............. 1.54 14.21

10 M H. M argareta, k. ... 2.40 14.56
11 D H. Barnabas, ap. 3.28 15.42
12 W H. Joannes v. Sahag. 4.21 16.36
13 D  H. Anton, v. Pad., ■& 5.18 17.37
14 V H. Basilius, b., k. ... 6.21 18.45
15 Z H. Landelinus, abt. ... 7.32 20.18
16 Z ff. Lutgardis, mgd. ... 8.44 21.05
17 M H. Adolf, b ................. 9.45 22.05
18 D H. Ephrem, b .............. 10.41 23.01
19 W  H. Juliana v. Falc. © 11.30 23.51
20 D H. Silverius, p. m. ... — 12.15
21 V  H. Aloysius v. Gonzaga 0.36 12.57
22 Z H. Paulinus, b ............. 1.19 13.38
23 Z ff. M aria  v. Oignies, w. 2.00 14.18
24 M  H. Joannes Baptista ... 2.43 15.17
25 D H. W ilhelm us, abt ... 3.26 15.36
26 W  H.H. Joannes en Paul. 4.08 16.16
27 D  H. Crescent, m., (S'... 4.52 17.04
28 V H. Irenus, b„ m. 5.28 17.58
29 Z HH. Petr. en Paul., ap. 6.28 18.59
30 Z Gedachtenis  ff. Paulus 7.41 20.05

K O L E N
Een enkele kwaliteit

DE BESTE

A LT IJD  B E SC H IK B A A R

Bestuurder : ROBERT BRAET

22, HENDRIK SERRUYSLAAN, 22 

OOSTENDE ----- Tel. 71.503

JULI

1 M  Kostbaar Bloed O. H.
2 D O. L. V. Bezoeking ...
3 W  H. Anatolius, b.
4 D H. Flavianus, b .............
5 V  H. Ant.-M aria  Z„ b. ©
6 Z H. Tranquillinus, m.
7 Z H.H. Cyrillus en Meth.
8 M  H. Elisabeth v. Port.
9 D  HH. M artel, v. Gore.

10 W  H.H. 7 Broeders, m.
11 D  H. Godelieve, m.
12 V  H. Joannes W alb. jg
13 Z H. Anacletus, p., m.
14 Z H. Bonaventure, b., k.
15 M  H. Hendrik II, k. ...
16 D O. L. V. van K arm el ...
17 W  H. Alexis, b .................
18 D  H. Camillus, b .............
19 V  H. Vincent, à Paulo ©
20 Z H. Hieronym. Em iliani
21 Z Nationaal F e e s t ..........
22 M  H. M aria  M agdalena,
23 D H. Apollinarus, b., m.
24 W  H. Christina, mgd., m.
25 D H. Jacobus, ap .............
26 V  H. Moeder A n n a ..........
27 Z H. Pantaleon, m. g;
28 Z H.H. Nazarius en Gez.
29 M  H. M artha, mgd. ...
30 D  H.H. Abdon en Sennen
31 W  H. Ignatius v. Loyola

Hoogwater
8.36 21.08
9.36 22.02

10.33 22.51
11.19 23.36
11.58 —

0.18 12.38
0.58 13.17
1.41 14.01
2.26 14.46
3.08 15.02
3.50 16,20
4.44 17.15
5.43 18.18
6.53 19.30
8.06 20.46
9.29 21.53

10.31 22.51
11.22 23.42

— 12.05
0.24 12.44
1.03 13.22
1.41 13.57
2.17 14.32
2.55 15.04
3.31 15.40
4.10 16.18
4.52 17.03
5.43 17.58
6.41 19.06
7.53 20.19
9.05 21.28

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- en 

NETTENFABRIEK

Ostend Stores & 
R opew orks n. v.
REEDERIJKAAI — OOSTENDE 

TELEFOON 71.542

•  Specialiteit van Vischnetten •

Alle benoodigdheden voor 
de Zeevaart —

GARNAALNETTEN EN STROOPNETTEN

DIESELMOTOREN « SULZER »

•  Mazout - Oliën - Oliegoed •

ZEEVAARTINSTRUMENTEN, enz.

BESTE Engelsche STAALDRAAD 
----- Merk « Bullivant » -----

Bindgaren — Pakgaren — Manilla f
•  en versiegen Touwwerk •  =i

AUGUSTUS SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER
Hoogwater Hoogwater Hoogwater Hoogwater Hoogwater

1 D  St-Pieters Banden  ... 10.05 22.25 1 Z ff. Egidius, abt............. 11.20 23.37 1 D H. Remigius, b. ... © 11.40 — 1 V A LLE R H E IL IG E N  ... 0.21 12.42 1 Z ff. Eligius, b ................. 0.48 13.11
2 V  H. Alphonsus Liguori, 10.57 23.15 2 MH. Stephanus, k. © — 12.02 2 W  H.H. Engelbewaarders 0.01 12.21 2 Z Allerzielendag  .......... 1.03 13.26 2 M H. B ibiana, mgd., m. 1.35 13.56
3 Z V inding H. Steph. © 11.41 — 3 D  H. Remakel, b ............ 0.22 12.44 3 D  H. Th. v. ’t K ind je  Jez. 0.40 13.03 3 Z ff. Hubertus, b ............. 1.50 14.11 3 D H. Franciscus-Xaver. 2.19 14.40
4 Z ff. Dom inicus, b. __ 12.22 4 W  H. Rosalia, mgd. ... 1.04 13.25 4 V  H. Franc, v. Assisie, b. 1.25 13.45 4 M  H. K. Borromeus 2.38 14.56 4 W  H. Barbara, mgd., m. 3.01 15.23
5 M  O. L. V. ter Sneeuw ... 0.41 13.02 5 D  H. Laurentius Just., b. 1.48 14.07 5 Z H.H. Placidus en Gez. 2.10 14.30 5 D  H. Zacharius, b ............ 3.28 15.46 5 D  H. Sabbas, abt............. 3.57 16.09
6 D  Gedaanteverand. O. H. 1.24 13.44 6 V  H. Onesiphorus, m. ... 2.32 14.51 6 Z ff. Bruno, b ................. 2.59 15.14 6 W  H. Leonardus b. 3 » 4.22 16.40 6 V H. Niklaas, b. ... 4.46 17.02
7 W  H. Cajetanus, b. 2.08 14.27 7 Z H. Regina, mgd., b. ... 3.22 15.34 7 M  O.L.V. v. d. Rozenkr. 3.49 16.03 7 D H. W illibrordus, b. ... 5.20 17.43 7 Z H. Ambrosius, b., k.... 5.42 18.03
8 D  HH. Cyriacus en Gez. 2.56 15.12 8 Z  O. L. V. Geboorte 33) 4.10 16.26 8 D  H. Brigitta, wed. ;§ 4.42 17.03 8 V H. Godfried, b ............. 6.30 19.01 8 Z Onbevlekte Ontvang. 6.48 19.13
9 V  H. Romanus, m ............. 3.45 15.58 9 M  H. Audomaar, b. 5.05 17.26 9 W  H. Dyonisius, m. .̂. 5.49 18.18 9 Z All. Verlosser Kerkw. 7.39 20.17 9 M H. Leocadia, mgd. ... 7.58 20.18

10 Z H. Laurentius, m. 4.35 16.50 10 D  H. N iklaas v. Tolent. 6.13 18.45 10 D  H. Franc, v. Borgia ... 7.14 19.45 10 Z ff. Andreas Avel., b. 9.00 21.18 10 D H. Mechiades, p. 9.03 21,20
11 Z ff. Philom ena, mgd. ... 5.30 17.53 11 W  H.H. Protus en Hyac. 7.39 20.14 11 V  H. Gommarus, b. 8.36 21.04 11 M  W apens tils tand .......... 9.54 22.08 11 W  H. Dam asus I, p. 9.55 22.10
12 M  H. Clara, m gd............. 6.37 19.08 12 D  H. N aam  van  M aria  ... 9.05 21.30 12 Z  H. W ilfried, b ............... 9.44 22.01 12 D H. M artm us I, p., m. 10.36 22.47 12 D H. Autbertus, b. 10.38 22.52
13 D  H.H. Hypolitus en Cas. 7.59 20.30 13 V  H. Amatus, b .............. 10.08 22.28 13 Z  ff. Eduardus, k ............. 10.31 22.44 13 W  H. Stanislas Koska, b. 11.12 23.22 13 V H. Lucia, mgd. m. .... 11.17 23.32
14 W  H. Eusebius, b. Vigilie 9.25 21.43 14 Z K ruisverheffing 10.56 23.14 14 M  H. Donatius, b ............. 11.08 23.21 14 D  H. Josaphat, b„ m. ... 11.43 23.56 14 Z  H. Nicasius, b. ... © 11.51 __
15 D O. L.V. H E M E LVA A R T 10.22 22.42 15 Z O.L.V. van  7 Sm arten 11.42 — 15 D  H. Theresia, m ............. 11.40 23.54 15 V H. Leopold, b. ... © — 12.14 15 Z ff. Fortunatus, m. ... 0.07 12.26
16 V  H. Joachim, b ............. 11.11 23.31 16 M  H.H. Corn, en Cypr. © 0.04 12.25 16 W  H. Gerard. M aje lla  © — 12.10 16 Z H. Edmondus, b. 0.29 12.45 16 M H. Eusebius, m. 0.42 12.59
17 Z  H. Hyacinthe, b. ... © 11.52 — 17 D  Stigm ata v. H. Franc. 0.20 12.36 17 D  H. M arg.-M ar. Alac. 0.23 12.38 17 Z ff. Gregorius d. Wond. 0.59 13.15 17 D  H. Begga, w ................. 1.19 1337
18 Z ff. Helena, k ................ 0.11 12.28 18 W  H. Jozef v. Cupert. 0.51 13.04 18 V  H. Lucas, evang. 0.51 13.07 18 M H. Odo, abt................ 1.38 13.48 18 W H. Urbanus, p., m. ... 1.57 14.15
19 M  H. Donatus, b ............. 0.44 13.01 19 D  H.H. Jan. en Gez., m. 1.23 13.35 19 Z H. Petrus v. Alcant, b. 1.27 13.36 19 D H. Elisabeth v. Hong. 2.10 14.24 19 D H. Eugenius, m. Q.T. 2.38 14.54
20 D  H. Bernardus, a., k. 1.17 13.32 20 V  H. Eustachius, Q.T. ... 1.50 14.03 20 Z ff. Joannes Kentry, b. 1.53 14.08 20 W  H. Felix van Valois, b. 2.49 15.04 20 V  H. Winebout, md. Q.T_ 3.25 15.38
21 W  H. Joanna-Franc. Ch. 1.50 14.03 21 Z H. Mattheus, ap., Q.T. 2.22 14.33 21 M  H.H. U rsu la en Gez. 2.27 14.41 21 D O.L.V. Opdracht 3.36 15.51 21 Z H. Thomas, ap. Q. T. ■4.16 16.30
22 D  H.H. Timoth. en Gez. 2.23 14.33 22 Z ff. Thomas c. V illanova 2.56 15.06 22 D  H. Elodia, m .............. 3.07 15.18 22 V  H. Cecilia, mgd., m. 4.30 16.47 22 Z ff. F lavianus. m. ß' 5.10 17.30
23 V  H. Philippus Beneti, b. 2.55 15.04 23 M  H. Linus, p., m. 3.33 15.50 23 W  H. Severinus, b. 3.51 16.05 23 Z H. Clement I, p., m. 5.32 17.57 23 M  H. Victoria, m ............. •6.15 18.39
24 Z H. Bartholomeus, ap. 3.32 15.37 24 D  O.L.V. der Slaven 4.15 16.28 24 D  H. Raph., aartseng. <g; 4.46 17.06 24 Z ff. Joannes v. h. Kruis, 6.48 19.15 24 D  H. Delphinus, b. Virg. '7.28 19.56
25 Z ff. Lodewijk, k ............. 4.09 16.18 25 W  H. Gerulfus, m. 5.10 17.31 25 V  H.H. Chrys. en Darius 5.57 18.26 25 M  H. Catharina, mgd., m. 8.04 20.28 25 W K ERST M IS  ........... :8.40 21.03
26 M  H. Zephyrin., p., m. (g; 4.52 17.07 26 D H.H. Cypr. en Justina 6.26 18.57 26 Z H. Evaristus, p., m. ... 7.19 19.50 26 D H. Joannes Berckm., 9.09 21.30 26 D  H. Stephanus, le  mart. 9.47 22.08
27 D  H. Jozef Calazans, b. 5.47 18.12 27 V H.H. Cosmas en Dam. 7.41 20.24 27 Z Christus-Koning 8.39 21.02 27 W  H. Acharius, b ............. 10.07 22.26 27 V  H. Joannes, ap., evang. 10.42 23.03
28 W  H. Augustinus, b., k. 7.02 19.34 28 Z H. Wencelas, m. 9.12 21.34 28 M  H.H. Simeon en Judas 9.41 21.59 28 D H. Gregorius, I II , p. 10.57 23.15 28 Z HH. Onnoozele Kind.. .11.34 23.53
29 D  Onthoofd. H. Joann. 8.26 20.54 29 Z ff. M ichael - Kerkw ijd . 10.09 22.26 29 D  H. Eusebia, mgd. 10.32 22.50 29 V H. Saturninus, m. @ 11.43 — 29 Z ff. Thom. v. K antelb. 12.07
30 V  H. Rosa van Lim a, m. 9.39 22.00 30 M  H. Hieronymus, b. ... 10.52 23.16 30 W  H. Ermelinde, m. © 11.17 23.36 30 Z H. Andreas, ap ............. 0.06 12.28 30 M H. Sabinus, b .............. 0.39 13.00
31 Z H. Remond Nonnat, b. 10.36 22.50 31 D  H. Quintinus, b. Virg. — 12.01 31 D  H. Sylvester, p ............. 1.22 13.42

K o o p t
u w e

in  h e t  o u d  g e k e n d  
E N G E L S C H  H U I S D ICK

2 ,  A d .  B u y l s t r a a t
O O S T E N D E
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N ieuw poort

VISSCHERS, GOED N IEU W S !

De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.

Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliÉeit Engelsch 

oliegoed enz. aan de laagste prijzen.

EEN ENKEL ADRES :

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Harcqraa — OOSTENDE

Blankenberge

EEN NiEUW WERK VAN FRED GER- 
WIGNPREZ

Onze jeugdige stadsgenoot, de letter
kundige Fred Germonprez, liet een nieuw  
boek verschijnen getiteld : «  W ij leven ». 
Het boek is te verkrijgen bij den uitge
ver Phalanx, Brussel. Postrekening 
3889.64. Het wordt u toegezonden mits 
storting van 12 fr.

DROEVIG ONGEVAL
Het 11-jarig zoontje Marcel, van Omer 

VereeCKen, wonenae Monooloc, nad zien 
op het ijs begeven bij de « Produits Chi
miques ». Heu ontdooiende ijs begat en 
het kind viel in het w ater en verdronk. 
Het lijkje werd spoedig opgehaald.

anderen kooper hoe de sprot was, die 
door zijn vertegenwoordigster gekocht 
werd. Er werd hem geantwoord, dat er 
schooner sprot aan denzelfden prijs w as  
verkocht geweest. Later werd de sprot 
door den vischkooper opgestoken, her- 
verkocht en door denzelfden kooper ge
kocht aan 35 fr. m inder per 100 kg. De 
visscher verloor 240 fr. De andere koo
pers beweren nochtans dat het staal van  
de opgestoken sprot hetzelfde w as als 
het eerste staal. D it zijn wantoestanden  
die dienen onderzocht en rechtgezet te 
worden.

Oergeiljke feiten zouden, na onze vroe
gere aanklacht, zich niet meer mogen 
nerhalen.

BIJ ONZE VISSCHERS
Aan boord van het schip N.27, eige

naar Ghys Isidoor, werd gedurende den 
nacht een hoeveelheid visch gestolen. D e ’ J a a r »  
aieven zijn onbekend.

—  Het visschersvaartuig N.64 « Strijdt 
voor Christus »  van de Nieuwpoortsche  
reederij, lag  gedurende den mist gean
kerd in de nabijheid  van de «D o w n s » .

Irtet ankerlicnt w as bijgezet. Opeens 
k iaagde  een drijvend oorlogsschip van  
H hgelsche nationaliteit met gedoofde 

' iicnten op en kwam  in aanrak ing met 
N.64. De voorsteven w as ontzet. Het vis- 

• schersvaartuig lichtte onm iddellijk het 
1 anker en vaarde naa r de thuisnaven.

Volgens net schijnt, zon het oorlogsschip 
ook schade opgeloopen hebben.

—  Verscheidene onzer visschersvaar
tuigen waren D insdag laatst ter sprot
vangst in de Fransche waters, wanneer 
zij door een Franschen kustwachter ver
zocht werden de haven van Duinkerke 
aan te doen. D aa r werden de schepen 
onderzocht en de scheepspapieren nage
zien. Het werd hun daarna toegelaten  
terug zee te kiezen.

OPGESTOKEN SPROT
W oensdag verkocht de H.26 zijn vangst 

De vertegenwoordigster van zekeren 
vischkooper kocht de sprot. Iedereen be
merkte dat de prijs te hoog w as volgens 
het aangebrachte staa l en vergeleken  
met de prijzen door andere koopers be
taald. De vischkooper zelf, die bij den 
verkoop niet aanwezig was, vroeg aan  een

CINEMA’S
NOVA. —  «Sneeuw w itje  en de zeven 

Dwergen », van W a lt Disny. —  «  Zestien 
dram atische film.

K inderen toegelaten. 
ZA N N E K IN . —  « Onder het m asker »

BERICHT.
Burgem eester en Schepenen der stad  

Blankenberge m aken hierbij bekend,over
eenkomstig de voorschriften van het Be- 
stuursm em oriaal der Provincie, in uit
voering van den om zendbrief van den 
Heer Algem eenen Com m issaris voor P as 
sieve Luchtbescherm ing No 105/33444 
van 28 Novem ber 11. dat de behoeftigen  
hun aanvraag  tot het kosteloos bekomen 
van gasm askers, moeten richten aan de 
Commissie van Openbaren Onderstand.

B lankenberge, 22 Decem ber 1939.
De Secretaris, D. V an  Hooren. 
Burgem eester en Schepenen,

L. Nuytemans. 
ONDERSCHEIDINGEN VOOR ONZE 
VISSCHERS.

Bij den aanvang van de gemeente
raadszitting van V rijd ag  22 December 
1.1. overhandigde de h. burgemeester 
Nuytem ans het Burgerlijk  Eereteeken  
van 2e klas, voor daden van moed en 
zelfopoffering aan  zes van onze koene 
BlanKenbergsche visschers. K regen  de 
medalie : Debruyne Jozef, visschers-stuur- 
m an; Debruyne Leonard, Debruyne Leo
pold, Falleyn Pieter, Hennebel Jacob, 
(het staa fje ) en W illie Joseph, De tim 
m erm an De M ol Karei, (het staa fje ), 
werd ook gedecoreerd en Deveaux Emiel 
bekwam  een eervolle vermelding. W ij 
wenschen die schaar dapperen van harte  
geluk.

GEMEENTERAAD.
Zooals w ij hierboven m eldden over-

met Peter Lorre, B rian  Donlevy. —  «Z ijn  : handigt de heer burgem eester de diplo- 
iaatste kans », met 'Robert Taylor, B ar- m a ’s en eereteekens van de Burgerlijke  
bara Stanwyck.

VOETBALWEDSTRIJD TEN VOORDEE- 
i-E VAN DE GEMOBILISEERDEN

De S. V. Nieuwpoort heeft voor Zondag  
31 dezer, te 14 uur, een voetbalwedstrijd  
aitgeschreven ten voordeele van de op
geroepen soldaten en hun gezinnen.

De ontmoeting 'om  den beker van B ur
gemeester A. V an  Damme, gaat tusschen  
aen m ilitair elftal en S. V. Nieuwpoort.

Gezien het liefdadig doel van dezen 
wedstrijd, wordt een groote publieke be
langstelling verwacht.

KAARTENWEDSTRIJD IN k’T SCHIPJE»

Onder heel w at belangstelling ging de 
kaartenwedstrijd  door in het lokaal «  In  
t Schipje». 48 deelnemers werden inge
schreven.

U itslag :
1. Declerck Arth. met Calcoen Aug. ; 2. 

Songé W alter met Lam brecht M aur. ; 3. 
»fonteny Louis met Puystiens Julien; 4. 
Devey Aug. met Vandenabeele Arth. ; 5. 
Dewulf A. met Gaelens Cyriel ; 6. De- 
jrijze  Arthur met Degrijze Julien ; 7. 
Legein Aug. met Vandaele Gentiel.

m a s en eereteekens van de Burgerlijke  
M edalie van 2e klas aan  verscheidene 
van onze stadsgenooten, w aarn a  het ver
slag van de gem eenteraadszitting van  
13 December 11. goedgekeurd wordt.

De opcentiemen voor de begrooting van  
1940 op de grondbelastingen, op de be
drijfsbelasting en op de inkomsten der 
in België aangewende roerende kapita
len worden gestemd met 10 stemmen en 
1 onthouding. Het aantal opcentiemen is 
hetzelfde als verleden jaar, nam elijk  140.

De heer Vander M arliere w il de grond
belasting niet stemmen, om dat hij zich 
afvraagt w at er zal gebeuren, indien er 
geen seizoen is, met de menschen die niet 
zouden kunnen betalen. De speciale be
lasting op wedden, loonen en pensioenen  
is vastgesteld op 44% voor de personen  
die meer dan 50 frank  rijksbelasting be
talen. De wegenisbelasting wordt ge
stemd voor één ja a r  en bedraagt 40% 
van de hoofdsom der grondbelasting op 
de gebouwen en 20% op de onbebouwde 
gronden.

! De bestaande tariefverordening voor 
1 het lijkenvervoer wordt vernieuwd voor 
; één jaar, m aar op de buitengewone klas- 
tarie f wordt geen verm indering meer 

1 gedaan voor de kroostrijke gezinnen.

Radio

V a n S le m b r o u c k

een

N IEU W JAAR.

K r i s ï i n a s t r a a t ,  5 5 ,  O o s t e n d e  ■ T e l .  7 . 3 1 .

Niettegenstaande de huidig-e toestand, kunt U 

ZIEN , H O O R E N  en V E R G E L IJK E N , bij Radio 

Van Slembrouck, al de beste merken op Radio- 

g-ebied van de reeks 1940. Het huis biedt U 
de beste voorwaarden aan voor het overnemen 

van uw oud toestel.

B E S T E L  U W  O E S T E R S  
E N  K R E E F T E N  B I . J  •

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —

De Zeewetenschappelijke  
Voordrachten  

te Heist en te Blankenberge
De h. Vander M arliere zou willen dat 

ieaereen met aezenae lijkkoets begraven  
worae aan  hetzeiiae tanei, zoowel ae 
neaengen  als ae njKen.

u-unscig aavies w orat uitgebracht be
treuende het verKavelm gspian van  
Douwgroxiden toebenoorenae aan de 
Commissie van Upenoaren Onderstand  
en geiegen aan de ontworpen öcnooi 
scraat te Wenduine. De gemiddelde in- 
steiprijs is vastgesteld op 20 tot 30 fr. 
den vierkanten meter en het voorziene 
totaal is ö2.ï 42,50 fr.

verlenging van vergunning van den 
Reinigingsdienst worot goedgekeurd met 
 ̂ cn — oiiuiio lAciiii&eii vue nu.

De Kycker en Popelier), en dit voor éen 
jaar. m  aonorm aien tijd  zulien de stads
diensten net nuis v un en net zand van  
dijit, neiiingen en trappen wegnemen. A l 
net ovenge, o.m. net onoerhoud der stra
ten, de bioeoput m  het slachtnuis, enz., 
zai door den legenwoordigen vergunning- 
nouoer gedaan  worden tegen 6.5O0 fr. per 
m aand.

n e t  lastenboek voor de verpachtingen  
van de wimseitjes en bergplaatsen in de 
Vischmijn, is goedgekeurd. W ij komen  
later terug op dit punt.

Vvcixk-di v ctiJL Qt; nooiverbinding, w a 
terkasteel, worden goedgekeurd.

De andere punten van  de dagorde wor
den uitgesteid, gezien het late uur. 
AANBfcSTEDINGËN 

Riool- en waterleidingswerken uit te 
voeren in de Oudstnjdersstraat.

Bestek : 40.420,80 fr. Laagste aanbod : 
3ö.öl3,öo ir. van h. Boi Amedée, uit Lis- 
sewege.

Riool- en waterleidingswerken in de 
twee straten gelegen tusschen Koning  
Aibertiaan  en de ötationstraat.

Bestek : 61.629,21 fr.. Laagste aanbod : 
52.634,35 fr. van h. Boi Amedée, uit Lis- 
sewege.
ZON DAGDIENST DER APOTHEKERS

Op Zondag 31 Decem ber is de Apotheek  
Pam elard, K erkstraat, gansch den dag  
van dienst.

M aan d ag  1 Januari 1940 : Apotheek  
Segaert, V isschersstraat. 
N1EUWJAARBALS 

Zondag 31 Decem ber 1939, ba l ja a r  uit 
ja a r  in van den Strijdersbond, in de T h a 
lia. Verrassingen en tombola. 
UASINU-KUKäAAL 

Dit ja a r  wordt nogm aals een ba l inge
richt in  de «  Hovingen van Bali »  om  
w ieuw jaarnacht te vieren. M aaltijden  
worden opgediend. W ederom  een puike 
avond in 't verschiet.
HUODE-KRUIS KANTIEN 

Zondag en K erstdag w as  er feest in de 
Kantien voor de soaaten. M et honderden  
waren  zij geprest in  de ruim e zaal van  
«D e  Z o n »,  w aa r een kerstboom prijkte. 
Het dochtertje van den h. F. V an  Hoo
ren ga f eenige goed uitgevoerde viool- 
num m ertjes ten beste, hetgeen een ge
moedelijke kerststem m ing onder de aan 
hoorders bracht. Menige W aalsche sol
daat kneep vlug een traantje weg, zeker 
aan  zijn huis denkende.

M aan dag  hadden de sodaten het ge
noegen twee zangers van eerste gehalte  
toe te juichen : mej. M attot en den h. C. 
Dubuisson die hen vergastten op eenige 
prachtige voorgedragen Fransche en 
Vlaam sche liederen. Ook w as iedereen 
hun zeer dankbaar. En dankbaarheid  is 
ook verschuldigd aan de vele personen  
die m edegeholpen hebben aan  het wel- 
gelukken van die feesten, nam elijk  aan  
de R ijksnorm aalschool en aan al de 
milde gevers die het Rood-Kruis in de 
m ogelijkheid stelden meer dan tweehon
derd nuttige en aangenam e geschenken  
aan  de soldaten te geven.

De voorzitter, h. Segaert bedankte dan  
ook van harte allen die medegewerkt 
hebben, en de officieren konden niet n a 
laten hun geestdriftige erkentelijkheid  
uit te drukken voor het zoo schoone 
werk.
CINEMA’S 

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour
nal. —  « L e  Chasseur B la n c » , met W a r 
ner Baxter en June Lang. —  «  L a  B ata il
le de l ’O r (k leurenfilm ), met O livia de 
H avilland en George Brent.

K inderen toegelaten. 
Toekomende week : «  Trois du T ra 

péze » en «  Lettre d ’introduction ».
PA LLA D IU M , Kerkstraat. —  Gebeurte

nissen. —  « De drie Musketiers », met 
W alter Abel, Pau l Lukas. —  « Nitchevo », 
met H arry  M aur, M arcelle Chantai.

K inderen toegelaten.

Hierna hebben we het nuttig geoor
deeld den verderen korten inhoud weer te 
geven van deze zeer interessante voor
drachten.

I. — DE MAKREEL

1. —  TREK K EN.
A. —  De Trek naar de Paaigronden.

De Makreel begeeft zich jaarlijks van 
de Continentale Helling naar het C on 
tinentaal Plateau.

De Atlantische M akreel verschijnt van  
af Februari aan de Groote Tonybank en 
de Noordzee makreel in de om geving van  
de Vikingbank en Utsire.

Het is van deze streken dat de trek 
r a a r  de paaigronden aanvangt.

De paaigronden van den Atlantischen  
Makreel zijn gelegen in het Sm alls ge
bied en aan den W estelijken ingang van  
het K anaal. De Noordzee M akreel paait 
overwegend ten Zuiden van het Noordsch  
R avijn  tot in Skagerrak.

B. —  De trek n aa r  voedsel.

N a  de voortteling gaat de M akreel op 
zoek naar zijn vc er'sel. De Atlantische  
M akreel brengt zijn mestingsperiode 
door in het Sm ails gebied, in de n ab ij
heid van Iin istrahall en in de B aa i van  
Plymouth. De Noordzee M akreel voedt 
zich bij Utsire ten Zuiden van de V i 
kingbank en op de Fladengrond.

C —  De trek n aa r  het diepwater.

Bij het naderen van den W inter neemt 
de eetlust af en volgt de trek naar die
pere waterlagen.

De Atlantische M akreel brengt de W in - 
terrust door op de Continentale Helling  
in de nabijheid  van de Groote Tongbank  
en de Noordzee M akreel in het Noorsch  
Ravijn.

2. —  VOEDSEL.
Het is uit het plankton dat de M a 

kreel zijn voedsel put.
Z ijn  geliefkoosd voedsel bestaat uit • 

Diatonieën, groene wieren, Copepoden, 
Schizopoden, Pteropoden, vischlarven en 
visch j es.

3. —  V O O R T PL A N T IN G
De M akreel paait in ’t warm e seizoen 

van M ei tot Augustus. Een M akreeiw ijfje  
legt gemiddeld 350 duizend tot 450 d u i
zend eieren. Het uitbroeden vereischt 4 
tot 7 dagen en de kiem is bij het koppen 
3.5 tot 4 mm. lang.

Op één -jarigen  ouderdom bereikt hij 
20 tot 23 cm. Op tweejarigen ouderdom  
27 tot 28 cm. en op vierjarigen leeftijd  
31 tot 32 cm. Het is op dezen ouderdom  
dat de Makreel voor de eerste m aal deel 
neemt aan de voortplanting.

4. —  DE M AK R EEL V ISSCH ERIJ
Hedendaags wordt de m akreelvissche- 

rij nog het meest uitgeoefend bij m id 
del van drijfnetten, m aar de trawlers 
doen ook rijke vangsten.

De Atlantische M akreel wordt het 
meest gevangen, van Juli tot November, 
in het Smalls gebied, in de nabijheid  
van Inastrahull, bij Dieppe en op de 
Vergoyerbank.

De Noordzee M akreel vangt men op 
den Fladengrond van Augustus tot N o 
vember. In  Novem ber en December aan  
den boord van he; Ncorsch R avijn  in  
de nabijheid van Utsire en de V ik ing
bank. V an  M ei u t  A ’ ^u' lus ten z.uideii 
van het Noorsch R avijn  tot in het Ska
gerrak.

II. —  DE KABELJAUW

1. —  TREK K EN.
De volwassen kabeljauw  m aakt ja a r 

lijks 2 verhuizingen mede.

De trek van de voederweiden n aa r  de 

paaigronden en omgekeerd.

De trek naar voedsel gaat uit, voor de 
jonge vormen, van de streken w aar ze 
hunne kinderjaren doorbrachten. Voor 
de volwassen gaat hij uit van de paa i
gronden.

A. De Noordzee kabeljauw  paait van  
af de 20 tot 10 meter diepte. In  deze zee 
zijn de voederweiden en de paaigronden  
niet ver van elkaar gelegen. H ij paait 
hier van Januari tot Augustus.

n Pe  Noorsche kabeljauw  paait over- 
wvgend aan de Lofoden Eilandengroep  
tot op den 63o B.N. van Januari tot A -  
pril. Deze kabeljauw  is herkomstig van  
de kusten van Finm arken w aar hij zijn  
mestingsperiode doorbrengt.

C. De IJsland kabeljauw  paait aan  de 
Zuid -W est en de Westkusten van IJs
land, zi.ine voederweiden strekken tot 
Jan Hayen en Groenland.

D. B ij het Beren Eiland paait hij van  
af M ei en bij Spitsbergen van a f de 
m aand Juni.

2. —  V O O R T PLA N T IN G .

De kabeljauw  van de Noordzee is voor 
de eerste m aal geslachtsrijp op v ierja 
rigen ouderdom. In  andere gebieden kan  
hij 5 tot 11 ja a r  oud zijn alvorens hij voor 
de eerste m aal deelneemt aan de voort
planting.

Een w ijfje  brengt gemiddeld van 4 tot 
5 millioen eieren voort en men telde er 
tot 9 millioen.

Het kabeljauwei is ongeveer 1,5 mm. 
dik.
In  wateren met 6° warm te vereischt het 

ontkiemen 16 dagen en de larve is dan  
ongeveer 4 mm. lang.

De groei van  de kabeljauw  verschilt 
van zee tot zee. De Noordzee kabeljauw  
is op :
één jarigen ouderdom 18 cm. lang
tweejarigen ouderdom 36 cm lang
driejarigen ouderdom 55 cm. lang
vierjarigen ouderdom 68 cm. lang
vijfjarigen  ouderdom 77 cm. lang
zesjarigen ouderdom —  89 cm. lang

De groei gaat merkelijk trager bij het 
rijpen van de geslachtsproducten.

3. VJSS* HERIJEN.

De vischtuigen zijn  de lijnen met an 
gels en de bordentreil.

De voornaamste kabeljauwstreken  
zijn:

a ) IJSLAN D  met 284 millioen kg. ’t zij 
27,6 t. h. van  de Europeesche vangst.

b ) NO O RSCH E ZEE met 209 millioen 
kg. op 20,3 t. h.

C) SP IT SB E R G E N  en het BER EN  E I 
LA N D  met 154 millioen kg. of 15 t. h.

d ) B A R E NTSZE E  met 152 millioen kg. 
of 14,8 t. h.

e) G R O E N LA N D  en N E W F O U N D LA N D  
met 92 millioen kg. of 8,9 t. h.

f )  N O O R D ZE E  met 52 millioen kg. of 
5,1 t. h.

4. —  IN V LO E D  V A N  DE T E M PE R A T U U R  
O P DE K A B ELJA UW V ISSC H E R IJ

a ) IJSLAND . De paaitijd  begint aan  
de Zuidkusten van  dit eiland in Janua
ri, m aar naarm ate de wateren van  de 
Westkusten verwarm en kunnen daar ook 
nieuwe — paaiverzam elingen voorkomen.

b ) BEREN  E ILA N D  en SP IT SB E R 
GEN .— D aar kan het paaien m aar p laats  
hebben alswanneer het w arm e transgres
sie w ater daar toekomt ’t zij van  a f  
M ei op de continentale hoogvlakte van  
het Beren Eiland en van a f Juni bij 
Spitsbergen.

c) OP DE V ISC H G R O N D E N  V A N  N E W  
F O U N D LA N D  EN G R O E N LA N D . —  Bij 
uitgebreide transgressie is de kabeljauw  
dun gezaaid op de banken van  N ew 
foundland en dan komt hij dicht sam en
gedrongen voorbij Groenland. B ij n o r 
male transgressie zijn het integendeel 
de New foundland-banken  die de rijkste 
vangsten opleveren.

Over ’t algemeen komt de kabeljauw  
het talrijkst voor in wateren van 2°,5 tot 
5° warm te. Zulks sluit niet uit dat men 
in wateren met koudere of warm ere 
tem peratuur ook wel eens goede v an g 
sten kan m aken; m aar het zijn dan  
toch uitzonderingen.

De tem peratuur speelt wel de h o o fd 
rol bij het vormen der paaiverzam elin
gen en daarom  is het allernuttigst, voor 
de visschers, de tem peratuur van  het, 
bodem water te kennen. De wiptherm o ■ 
meter die toelaat de w arm tegraad van  
de verschillende waterlagen te bepalen  
is bijgevolg onontbeerlijk voor al wie 
niet te veel tijd  w il verspelen bij het 
opzoeken van  de rijkste kabeljauw gron- 
der..

5. —  ECO NO M ISCH E W AA R D E

In  het ja a r  1936 werden door de E u 
ropeesche visschers 1.027 millioen kg. 
kabeljauw  gevangen, die 1.389 millioen 
frank  opbrachten. Door de Belgische 
visschers werdien er 3.175.000 kg. ter 
m arkt gebracht en verkocht voor 94.561 
duizend frank.

De kabeljauw  wordt versch gegeten, 
gezouten en gedroogd.

De kabeljauw träan  is zeer rijk  aan  
vitaminen en ten zeerste geprezen voor 
zwakke kinderen.
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Nieuwe Stoffen 

Mantels - Pelsen 
A  l a  V i l l e d e  L o n d r e s

Kapellestraat, OOSTENDE

(10061

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENSTEN

Zondag 31 Decem ber 1939. Dienstdoen  
de gansch den dag : Apotheek Cleeren, 
Leopold I  plaats, 9 ; dienstdoende tot 
12.30 u. : Apotheken Brecx, Louisastraat, 
1 en Delang (O pex).

M aan dag  1 Januari 1940 (N ieuw jaar ) 
Dienstdoende • gansch den dag : Apo 
theek Gerard , Kerkstraat, 16 ; dienst
doende tot 12.30 uur : Apotheken Pere- 
mans, Alf. Pieterslaan, 58 en Delang  
(O pex ).

EXAMEN VOOR MOTORISTEN
Het eerstkomende exam en voor de mo 

toristen (500 en 101 P .K .) zal plaatï 
grijpen op W oensdag 3 Januari 1940 on: 
8 uur in de lokalen der Zeevaartschool. 
Zuidstraat, 18, Oostende.

Alle aanvragen tot deelname moeter 
aan den Directeur dezer school toegezon
den worden, vóór Donderdag 21 Decem 
ber 1939. N a  dezen datum  worden geer 
inschrijvingen meer aanvaard.
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Onfeilbaar geneesmiddel voor
EKSTEROOGEN, W EEREN

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 
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HET STAKETSEL
N u  men voor de feestweek van N ieuw

ja a r  overal zooveel opofferingen deed, 
noemen wij het oprecht jam m er dat het 
staketsel gesloten bleef voor de talrijke  
vreemdelingen, die alhier enkele dagen  
verpoozing kwam en doorbrengen. M aar  
nog is het niet te laat om verandering  
in dien toestand te brengen, w ant N ieuw
ja a r  moet nog komen.

PATROELJES
Patroeljes bestaande uit 8 man, w aar

onder een politieagent, doen ’s nachts  
wandeltochtjes door onze straten. Eer
lijk gezegd, het doet eenigszins vreemd, 
als men op een verlaten weg zoo’n groep
je tegenkomt.

OE VRIENDEN VAN 
LANDSCH TOONEEL

HET NEDER-

Het is het achtste ja a r  reeds dat De 
Vrienden van het Nederlandsch Too- 
neel », te Oostende, zich beijveren om 
de verspreiding van de Nederlandsche  
kuituur in de hand te werken. De schit
terende reeks opvoeringen door de beste 
tooneeltroepen van het land, behooren  
ongetw ijfeld  tot de m ijlpalen  voor wie 
later de locale geschiedenis zal willen  
schrijven van het stijgend peil der 
Vlaam sche Kunst.

Door ta l van om standigheden kon dit 
ja a r  niet in October met de klassieke 
reeks vertooningen worden aangevangen.

In  p laats van v ijf opvoeringen, zullen 
er voorloopig drie doorgaan. De eerste, 
op V rijdag  5 Januari e.k., te 20 uur, door 
den Kon. Nederlandschen Schouwburg  
van Antwt rpen, onder leiding van Joris 
Diels.

Op het program m a staat de befaam 
de « Pickwick Club », van den Engel
schen hum orist en menschenkenner, 
Charles Dickens.

B ij deze opvoering zal nog een andere 
dan schoonheidsontroering ons bevan
gen. Pickwick zelf werd nam elijk  vertolkt 
door W illem  Benoy, den grootmeester 
van de typische kleinkunst, die ons vóór 
enkele dagen ontvallen is.

Tot de verdere bezetting behooren nog 
Joris Diels, Ben Royaards, Germ aine  
Loosveldt, Rem y Angenot, Lize Van  
Camp, Charles Janssens, Edw ard  Gorlé, 
en veel anderen meer.

De oud-abonnenten van de « Vrienden  
van  het Nederlandsch Tooneel »  kunnen  
over hun oude p laats beschikken. H ier
voor mogen ze tot heden den schouw- 
burgbew aarder verwittigen, telefoon  
72730. De plaatsbespreking geldt alleen 
voor deze vertooning, daar dit ja a r  geen 
abonnem enten worden gegeven.

KERSTMIS 1939

Heel w at volk was, spijts den huidigen  
droevigen toestand, n aa r onze badplaats  
getrokken. Volle treinen brachten dui
zenden verlofgangers mee, allen zwaar 
beladen. Onder die verlofgangers waren  
het niet allem aal Belgen, m aar ook bui
tenlanders, w aaronder de Nederlanders  
het leeuwenaandeel voor zich namen.

Het dient erkend te worden dat de 
Stad Oostende een degelijke publiciteit 
maakte, die dan ook vruchten moest a f
werpen. Onze stad kende de verlichting  
van de groote zomerseizoendagen, en dit 
over het geheele grondgebied. De K ur
saal had  voor een aantrekkelijk pro
gram m a gezorgd, en onze cinem a’s moes
ten weer voor Brussel niet onderdoen. De 
zakjes zand werden door het aanbrengen  
van mastboom pjes eenigszins weggem of
feld  en gaven alzoo een echte K erstat- 
mosfeer. Overal w aa r Kerstfeesten gege
ven werden, w aren  volle zalen aanwezig, 
en liet men het niet aan zijn hart komen. 
Zoodat men, in achtnem ing van de om
standigheden, niet zal moeten klagen. 
Nochtans voor velen zal Kerstm is 1939 
bijblijven, als een dag van innige droef
heid, van innige machteloosheid tegen  
den gang van zaken die onze wereld zoo 
in de w ar sturen.

KLACHTEN
Door Julia Deconinck werd klacht in

gediend tegen M arie L..., hoofdens dief
te.

—  M aurice Zeebrouck ,zou Pelagie B..., 
wonende Oostendsche H aardstraat, ge
slagen hebben. K lacht werd neergelegd.

HERSTELLINGEN
Het torentje van het politiebureau van  

het Hazegras zal grondige herstellingen  
ondergaan. Verleden week werd daar
mee een aanvang gemaakt.

B o u w g r o n d  i e  k o o p
GELEGEN TE O O S iüN D E  WEST, ERERE ORBANöTRAAT

EN W IJK ST. JAN

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

Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
V ergunningstraat (t* as) Oostende, tel. 73671
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DIEFSTAL
Tegen H. A ... werd door Jeanne Coe- 

soert, wonende Hertram p, klacht inge
diend wegens diefte, bij m iddel van val- 
sche sleutels, eener som van 12.000 fr. 
en 12 pond sterling. Een onderzoek is in
gesteld.

STUDENTENBAL
De dansnam iddag op Zondag 17n 11. 

gehouden door de « Zandlooper », genoot 
een prachtig succes. De Oostendsche 
Hoogeschoolstudenten te Gent aarzelen  
dan ook niet een tweede G a laba l in te 
richten op Zaterdag 27 Januari 1940, in 
de zaal « S c a la »  ( le  verdieping), Van  
Iseghem laan. Dit feest wordt gegeven 
ten voordeele van het W eduwen- en 
W eezenfonds N.S.B.

v o o k
u w VERVOER - Aihaling en Bestelling

Odilon Verlinde
t ®« »• ®• •• ®• •

T e l.  71532 Privé 71159

y R IESWEDER
üet w ater van onze dokken w as verle

den week aicntge vroren, m aar niet sterk 
genoeg om er op te Kunnen scnaatsen. 
M et ae mist van Zondagnacht was dit 
ijs M aan aag  spoorloos verdwenen.

KERSTBOOMPJES
Donaerdag en sate rdag  werden op de 

m arkt neei w at Kerstooom pjes ver
zoent, «m eer aan  aanvanzeiijK  gedaent» 
zooals een van ae verkoopsters ons zei. 
«iv iaar j a » ,  vervoigae zij, «K erstfeest  
is een xamilieieest, en opdat ait met 
zou p laats grijpen, zouden er erge üin- 
gen moeten geoeuren ».

V rijaagnam iaüag werd, onder de kun
dige ïeiuing van aen oestuurder van  
onzen Bepiantm gsaienst, den heer Ver- 
nulst, een aanvang gemaaicc met het 
camoufieeren van ae zaüjes zand, door 
KerstDoompjes. En ait siaagüe wonder
wel.

BRUSSEL-OOSTENDE
Dinsdagavond ga f net N.I.R. een zeer 

interessante reportage over ae autos tra
de Brussel-Oostende, door den heer P. 
i,evy. Bet w as uiterst leerrijk te hooren  
noe zoon  weg aangelegd werd, m aar  
vooral ae laatste woorden van den re
porter maaisten indruk, toen hij zei, 
dat op die autostrade de auto s aan  175 
km. per uur van Brussel n aa r Oostende 
zouden kunnen rijden !...

A ig U e  ~ Jtselgjïccii
FIJNSTE BIEREN

DE SNIP EN SNAP AVOND
De non-stop cabaret revue van Jac

ques V an  Toi had  Donderdagavond een 
oomvoiie scnouwDurg geioKt om het 
optreden van Wiiiem  w aiuen  en Piet 
iviuyseiaer verpersoonlijkt m  «Ju firouw  
£>mp en Junrouw  önap »  en o o k  ais 
«  n o i .  Bouaew ijn  met zijn  spreKenae 
pop rsartje »  dij te wonen. W at üeze 
twee rare snaken ons ten oeste gaven, 
is onDescnnjienjK. M et nun oeioen mei- 
uen zij, aanK nun Komische senetsen, 
zangnum m ers en samenzang, de gansche  
zaai in een vroonjKe atmosxeer. WerKe- 
njK « im p  en önap  »  zijn onoetaaloaar, 
en hoe eerüer zij hier zuilen terugno
men, noe liever. Ivlaar we mogen ook 
Gerarü  W alaen niet vergeten en Jean üu 
Beia, met zijn neeriijK zoet-vertoikte 
opera-aria's, en xiiiüe A lexander die de 
onarme van den avond was.

De concertino-virtuoos, J. De W inter, 
vergastte ons op leuke muzikale num 
mers op diverse muziekinstrumenten. De 
goocneiaar ü a rry  ijewis veroaasae ieder
een met zijn toeren, en vooral met zijn  
Japaanscn papier wist hij wonderen te 
verrichten. P im  de la  Fuente aan  den 
vieugel was een gedroomde begeleider.

W ij zeggen dame aan de hoogstaande  
Neaerlanasche caoaretkunst, üie ons een 
avond geschonken heeft die eenieder vol
deed.

GIFTEN
Den heer Burgem eester werd volgen

de som gestort : 400 frank  door den h. 
Pottier, Christinastraat, voorzitter van  
den Bond der Patroon-Elektriekers (in 
gezameld tijdens de jaarlijksche verga
dering van dezen Bond).

D it bedrag komt ten goede aan :
1) Het Weezenhuis in het Carolienenhof, 
in de W ellingtonstraat, 200 fr. ; 2) Het 
Weezenhuis St. Vmcentius a Paulo, in 
de Langestraat, 200 fr.

BLAUW KRUIS DER KUST
Op W oensdag 3 Januari 1940, in het 

N.I.R ., om 16.45 uur, wordt een voor
dracht gehouden over «De Bescherm ing  
der dieren te lande ». A ls spreker zal op
treden de h. Depreste.

Deze interessante voordracht wordt 
ingericht door de «F ederatie  van de Bel
gische M aatschappijen  voor Dierenbe
scherm ing », w aarvan  het B lauw  Kruis  
der K ust deel uitmaakt.

Zeer aanbevolen !

GROOTE FOLKLORISTISCHE AVOND
Zooals w ij het reeds verleden week 

aankondigden, zal op Zaterdag 30 De
cember a.s., om 8 uur in den Schouw- 
ourg, een gala-avond van muziek, dans 
en folklore worden ingericht door het 
Te Regim ent Jagers te voet, dat thans in 
onze stad gevestigd is.

Het zw aar beladen program m a ziet er 
als volgt uit :

1) Ouverture door de Stadsharm onie ;
2) «  A  Clichy », een opera-comique in 1 
bedrijf van Adam  ; 3) Het Balletkorps 
van de O.T.V. «  Noordzee »  ; 4) Optreden  
van enkele artisten van het Kon. Con
servatorium van Oostende ; 5) Dansen  
door « De Vereenigde Vischm ijnvrien- 
den ; »  6) De bekende Doudou van Ber
gen, met het gevecht : de «  Lumenson » ; 
7) «  C arnaval van Binche », met de ech
te ongeëvenaarde Gilles.

I Zooals men ziet is dit een prachtig  
program m a, iets dat nooit te voren te 
Oostende werd opgevoerd, en w ij betwij
felen dan ook niet, dat de schouwburg  
te klein zal zijn, temeer daar de opvoe
ring geschiedt ten voordeele van de be
hoeftige soldaten. Velen onder u hebben  
de «  G illes »  reeds zien dansen, m aar nog 
nooit zal hun werk in zulke ideale om
standigheden kunnen bewonderd wor
den.

Allen op 30 December naar het Thea
ter. De prijzen der p laatsen zijn in ie
ders bereik : van 6 tot 18 frank.

ERGE VAL
De 41-jarige Gaston Vanm aele, wonen

de Nieuwpoortsteenweg, 242, wilde aan  
het Café Rubens, W apenplaats, een vlag 
hijschen, toen hij odor het glazen afdak  
n aar beneden stortte. H ij werd met ge
broken bekken en schouder naar het 
burgerlijk  gasthuis overgebracht, na de 
eerste zorgen van dr. Parys te hebben  
ontvangen.

GIFTEN
Den heer Burgem eester werd volgende 

som gestort :
400 fr. door den heer Pottier, Christi

nastraat, voorzitter van den Bond der 
Patroon-Elektrïekers (ingezameld tij
dens de jaarlijksche vergadering van de
zen bond).

D it bedrag komt ten goede aan :
1) Het Weezenhuis in het Carolienen

hof, in de W ellingtonstraat : 200 fr. ;
2) Het Weezenhuis St. Vincentius a 

Paulo, in de Langestraat : 200. fr.

VISSCHERS,

W onderzaif ‘Indiana,
geneest alie 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.

WEDUWEN- EN V/EEZENFONDS N.S.B.
Derde lijst der sommen ontvangen  

voor de behoeftige Weduwen en Weezen 
der Oudstrijders van N.S.B., Oostende : 

M. R. eVrhaeghe de Nayer, Oostende, 
100 fr. ; M. W . Content, Oostende, 100 fr.; 
M. E. Olsen, Oostende, 100 fr. ; M. Ed. 
Deswaef, Oostende, 100 fr. ; M. C. Faste- 
nackels, Oostende, 100 fr. ; Mevr. L. De 
Haas, Knokke-Zoute, 100 fr. ; M. R. Re
nard, Antwerpen, 100 fr. ; M. G. Four- 
croy, Brussel, 50 fr. ; Mevr. Wed. Deswar- 
te, Oostende, 50 fr. ; Mevr. M. Rothermel, 
Oostende, 50 fr. ; M. J. Desorgher, Oos
tende, 50 fr. ; Hotel du Pare, Oostende, 
50 fr. ; Kon. Gilde St. Sebastiaan, Oos
tende, 50 fr. ; Vriendenkring der Strij- 
derskinderen, Oostende, 50 fr. ; Brouwe
rijen Aigle-Belgica, Brugge, 25 fr. ; B rou
werij S. Callebaut, Wieze, 10 fr. ; Mevr. 
W w e Gilissen, Oostende, 10 fr. ; M. De  
Roo, Oostende, 20 fr. ; M. de France, Oos
tende, 20 fr. ; M. D r Chavez, Oostende, 
20 fr. ; M. K . Ureel, Oostende, 10 fr. ; M. 
Rimbout, Brussel (2e storting), 5 fr.

Op den drempel van den barren winter 
helpt ons zoo verdienstelijk werk, door 
ook uw  bijdrage te storten op postcheck
rekening 208.636 of op het secretariaat, 
V. Van  Becelaere, 32, Veldstraat, te Oos
tende.

In  naam  onzer schamele wesjes, onze 
diepste dank aan de vrijgevige weldoe
ners.

Gelukkig N ieuw jaar !

WEGHALEN VAN ZAND
Op het Oosterstrand is men ijverig be

zig met het weghalen van zand met een 
groote machine.

NOG DE ZAAK LABAERE
Het zal voor onze lezers wel belang

rijk  zijn een en ander te vernemen uit 
het rapport dat door adjunct-commissa- 
ris Goethals ingediend werd, nopens die 
zaak. Het lichaam  werd op 18 Decem- 
oer om 13.10 uur op den nam iddag ge
vonden in een beek, genaam d «D oode  
Kreek », ter hoogte van het Duitsch mi
litair kerkhof, nabij de Stuiversstraat. 
De wetsgeneesheer D r Deschepper heeft 
den dood vastgesetld, die toegeschreven  
wordt aan verstikking door verdrinking.

Het gerecht houdt -zich nog immers 
met deze zaak bezig en tracht vooral 
een spoor te vinden van dien geheimzin- 
nigen man.

CABARETNAMIDDAG
Op Zondag 31 December, te 1'5 uur, in 

de zaal St. Sebastiaan, groote Cabaret- 
nam iddag, aangeboden door de Vereeni
ging « Toekomst » aan de kinderen der 
gemobiliseerden en aan hun familiën, 
met de medewerking van de Kon. Too- 
neelm aatschappij « Hoop in de Toe
komst ».

Ingang vrij.

PAKKET VAN DEN SOLDAAT. — OF
FICIEEL COMITE DER STAD OOSTEN
DE

Giften gedaan tusschen 9 en 23 De
cember 1939.
Inzam elingen Cinemas Rialto,

Rex fr. 308,55
Idem 538,00

Verbond der Oudstrijdersm aat- 
schappijen 538,00

Mevr. Lambrechts, medisch ver
pleegster 10,00 

Opbrengst vertooningen M a- 
rionnettenspel in officieele 
stadsscholen 1.330,50 

Gift van M. P. Seynaeve, Forum  200.00 
Opbrengst tentoonstelling Van - 

houtte 665.00

VERKEER ONDERBROKEN
Het verkeer van alle voertuigen en 

dieren over de B rug der K apellestraat  
(tusschen de 1ste en 2de koophandels- 
dokken) zal onderbroken zijn op 28, 29, 
30 Decem ber 1939.

STEUN VOOR FINLAND
In  talrijke ca fé ’s ziet men witte bus- 

sen met een blauwen band staan, die 
door hun kleur herinneren aan de F in 
sche vlag. Deze bussen dienen tot het 
inzam elen van  steungeld voor het moe
dige F inland, dat zoo heldhaftig weer
stand houdt tegen de Russische inval
lers.

BERICHT AAN DE IN FRANKRIJK GE
BOREN BELGISCHE JONGELINGEN

Er w ordt ter kennis van de belang
hebbenden gebracht dat, ingevolge een 
Fransch  decreet van 19 October 1939, van  
kracht geworden op 27 October daarop
volgende, het term ijn w aarin  de in  
Frankrijk  geboren jongelingen van Bel
gische ouders, de noodige verklaringen  
moeten afleggen om volgens de wetge
ving op de nationaliteit aan de Fransche  
nationaliteit te verzaken, gewijzigd werd.

Ingevolge de voor den duur der v ijan 
delijkheden in de Fransche wetgeving  
inzake nationaliteit gebrachte w ijzigin
gen, moet de verzakingsverklaring on
derschreven zijn binnen de drie maan
den volgende op den dag, w aarop  de be
langhebbende den vollen leeftijd  van 18 
ja a r  heeft bereikt. Zij moet onderschre
ven zijn vóór 27 Januari 1940, zoo belang
hebbende vóór 27 October 1939 den leef
tijd  van  18 ja a r  heeft bereikt, zonder den 
leeftijd  van 22 ja a r  te hebben overschre
den.

De verzakingsverklaring dient gedaan  
door den belanghebbende zelf, b ijge
staan, zoo hij m inderjarig is, door den 
ouder, die de vaderlijke m acht over hem  
heeft of, in voorkomend geval, door zijn  
voogd, n a  eensluidend advies van den 
fam ilieraad.

Z ij dient onderschreven voor den Vre
derechter van de verblijfp laats van be
langhebbende, zoo deze in F rankrijk  
woont, of voor den Franschen consulai- 
ren of diplom atieken am btenaar, w aa r
onder belanghebbende ressorteert, zoo 
hij elders dan in F rankrijk  woont.

De declarant moet tot staving zijner 
verk laring voorleggen :

1) een uittreksel uit zijn geboorteakte. 
Dit stuk moet aangevraagd  worden aan  
de «  m airie »  zijner geboorteplaats in 
Frankrijk , sam en met het opsfuren van  
een in ternationaal postm andaat van 15 
Belgische frank  ;

2) een uittreksel ui tde huwelijksakte  
zijner ouders, w aarb ij eveneens geboorte
akten dienen gevoegd, in geval de namen, 
voornam en, geboortedata en -p laatsen  
der echtelingen niet op de huwelijksakte  
verm eld staan. Deze akte kost evenveel 
als de geboorteakte ; heeft het huwelijk  
in België p laats gehad, dan moet aan  
het Bestuur der gemeente, w aa r het hu 
welijk  voltrokken werd, een som van  15 
Belgische frank  overgëm aakt worden ;

3) een m ilitiegetuigschrift ;
4) een door de Belgische Am bassade te 

Parijs  afgegeven getuigschrift van Bel
gische nationaliteit. Voor het afgeven  
van dit stuk, dient de Am bassade in het 
bezit gesteld van de bovengemelde drie 
documenten, welke den belanghebbende  
trouwens worden teruggestuurd ;

5) een getuigschrift van den prefect 
zijner verb lijfp laats of van den prefect 
zijner laatste verblijfp laats in F rank
rijk, w aaru it blijkt dat hij geen verkla
ring heeft onderschreven met de bedoe
ling' de Fransche nationaliteit aan te 
vragen ter verkrijging van zijn inschrij
ving op de tellingsbladen, overeenkom
stig de Fransche wet op de legerrecrutee- 
ring.

Bovendien kan hij er toe verzocht wor
den om door het voorleggen van alle 
dienstige stukken (geboorte- of huwe
lijksakten zijner grootouders, door zijn  
moeder bij h aa r huwelijk  onderschreven  
verklaring, enz.) te bewijzen dat hij het 
Fränschm anschap krachtens de art. 1 of 

van de wet van 10-8-1927 niet onherroe
pelijk bezit.

Voor verdere inlichtingen wende men 
zich tot het M ilitiebureau, Stadhuis.

VOOR EEN C C O M O M lS C n C hERSTELLiriG
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 FA JM W U

R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  P R IV A A T  21.II.

G E K E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCh

ZEER VLUG Eh VERZORGD WERK

ADJUNCTCOMMISSARIS VAN POLITIli
W e vernemen dat op de vier kandida

ten die deelnam en aan  het exam en van  
adjunct-politiecommissaris, er slechte 
een zou zijn die er in slaagde, nam elijk  
de heer Goddyn, de jongere broeder van  
den heer Eduard Goddyn, bureelhoöfd  
op het stadhuis.

DE TENTOONSTELLING VAN DE STU
DIO.

Zooals ieder ja a r  met Kerstdag, heeft 
de kunstkring Studio er aan gehouden  
een tenotonstelling in te richten van de 
werken der leden.

Verscheidene jonge kunstenaars brach 
ten verdienstelijk werk. Zoo Mevrouw  
L ’Abbé Coenegrachts, V an  Rapenbusch  
en nog andere.

In  ’t kort een zeer verdienstelijke ten
toonstelling die een bezoek overw aard is.

HET SCHEPENCOLLEGE EN «  HET VIS
SCHERIJBLAD »

N aa r  aanleiding van ons artikel van  
2 December 1939 : «M .  Elleboudt en de 
Visschers », heeft het Oostendsch Sche
pencollege, dat zich met niets anders  
schijnt te hoeven bezighouden dan met 
zaken welke het niet aangaan , tot onze 
verwondering ons een aangeteekend  
schrijven gestuurd, voor een zaak w aarin  
het betrokken, noen vernoemd werd.

D at zekere heeren van het Schepen
college hun wraaklust, zelfs met de sme
rigste m iddelen schijnen te willen bot
vieren, laat sedert enkelen tijd  geen 
tw ijfe l meer.

W ij zullen ze hierin niet volgen, daar  
we onzen tijd  nuttiger hebben te beste
den dan dat.

V an  beroepspolitiekers m ag men, zoo
als men ziet, echter alles verwachten.

W ij zullen daarom , onze onafhanke
lijkheid getrouw, gerust voort handelen  
zooals w ij het meenen in ’t belang van  
de rechtvaardigheid te moeten doen, zon
der ons daarom  door al die bedreigingen  
te laten afschrikken.

«  W a it and see », zegt de Engelsch
man. Ondertusschen zal «  De Zeewacht » 
den gewraakten brief in onze p laats wel 
publiceeren, tenware hij van geen enkel 
bureel zou uitgaan en de kopij is zoek 
geraakt.

AANRIJDING
Aan  den hoek van den Torhoutsteen

weg en de E. Beernaertstraat kwam  de 
autovoerder Duwein Henri, uit Leke, in 
botsing met de motó van W illem  Vrie- 
lynck, uit Brugge. Stoffelijke schade.

WEKT DE GAL VAN

Casino-Kursaal
HET KERSTAVOND-GALADINER

Vertrouwen en optimisme zijn twee 
deugden, die in deze moeilijke tijden  
meer dan ooit de hoogste w aardeering  
verdienen. Som m igen hadden zich afge
vraagd  of ook ditm aal, zooals de vorige 
jaren, het Casino-K ursaal de K erst- en 
Nieuw jaarfeesten  zou hebben gevierd. 
De directie, trouw willende blijven aan  
de spreuk : «  Noblesse oblige », heeft ge
meend niet te moeten afw ijken van een 
traditie die door al h aa r vrienden zeer 
op prijs wordt gesteld, en zij heeft dan  
ook, op den vooravond van Zondag 24 
December, het Kerstfeest gevierd door 
een gala-dîner, ln de prachtige zaal der 
Am bassadeurs. Ondanks het zware mist- 
weder, dat ongetw ijfeld  meer dan één 
verwachten bezoeker heeft weerhouden, 
m ag het feest zeer geslaagd  worden ge
heeten. De gasten waren  talrijk, met een 
verfijnde elegancie uitgedoscht ; de in
richting was onberispelijk ; het menu, 
kunstig samengesteld, werd op volm aak
te w ijze opgediend.

Twee uitmuntende orkesten, dat van  
Jack K luger en dat van Achiel Zanders, 
wisten in de zaal een atm osfeer van op
gewektheid te onderhouden. En vele 
danspaartjes, jong en oud, lieten den 
dansvloer niet koud worden, tot op het 
einde van dezen in alle opzichten feeste- 
lijken en prettigen avond.

Op 31 December, om  10 uur, groot 
Nieuw j aaravondbal.

Ter gele,genheid van het N ieuw jaar- 
feest, op 1 Januari 1940, van  4.30 tot 6.30 
uur : Thé-dansant in de Am bassadeurs  
van het Casino-Kursaal. Toegang vrij. 
Orkest Achille Zanders.

W ij vernemen verder dat het orkest 
van het Casino-K ursaal wederom  die 
Thés-Dansants inricht iederen Zondag, 
van 4.30 tot 6.30 uur, in de Am bassa
deurs. Toegang vrij.

UWE LEVER OP-
1 Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

) De lever moet eiken dag één liter gal 
■ In  de ingewanden u itstorten. Wanneer 
I de gal n iet vrij toevloeit, kan uw vojsdsel 
‘ n ie t verteren; het bederlt. 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 zwartk ijker.
Een laxeermiddel is een noodhu ip . 

Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEIN E CARTERS 
P ILLEN  voor de LEVER kunnen  h e t 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittreksels . die wer
ke lijk  op verrassende w ijze het toe-j 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de K le ine Carters P illen voor de Levetf 
>n a lle  apotheken : Xr. 12.50.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

16 December. —  Jeannine Bens, van 
Edm ond en M argareta  De Gheselle, Plan- 
tenstraat, 35 ; Catherine Vanderstraeten, 
van Jeannette Hendrickx, W arschaustr., 
12.

17. —  Cesarine Verbiest, van Laurent 
en M aria  Belpaeme, A. Liebaersttr., 9 ; 
Jozef Anzenp amber, van Arthur en Au
gusta Herm ant, Gelijkheidstr., 49.

18. —  François Hubrechsten, van Frans  
en M athilde M ingeroet, Kaaistr., 29 ; 
Yvette Rys, van Henri en M aria  Debruy- 
ne, Hertstraat, 11 ; Aimée Rem aut, van  
M aurits en M aria  Valentyns, Prof. Ver- 
coulliestr., 14.

20. —  Gilberte Ollieuz, van W illy  en 
Irena  Devroe, Noord Eedestr., 15.

21. —  Rosette M ilh, van A lbert en Su
zanne De Gruyter, Fr. Orbanstr., 344.

STERFGEVALLEN

16 December. —  E lisa Vandecasteele, 
66 j„ echt. van Joannes Caroen, Ste Ca- 
tharina Polderstr., 52 ; Georges Lagrou, 
41 j., echt. van Bertha Debaecke, Stui- 
versstr., 219.

17. —  Joannes Steppé, 62 j„ echt. van 
Irm a V an  Keymeulen, Fr. Musinstr., 6 ; 
Henri Neuville, 82 j., wedr. van Em iliana  
Vandaele, Pontonstr. ; C lem entia Balliu, 
81 j., wed. van Alois Hubrechsen en Louis 
Claeys, Capucienenstr., 5.

18. —  A rthur Labaere, 53 j„ echt. van 
Julie Deketelaere, Stuiversstr., 167 ; Geor
ges Dobbelaere, 42 j., Groenselm arkt, 13.

19. —  Eugenie Caestecker, 81 j., wed. 
van A lfons Leire, Vlaanderenstr., 35 ; 
Christine Vanden Berghe, 4 m., Lijn - 
draaiersstraat, 12 ; M aria  Declercq, 57 j., 
wed. van Charles Derette, echt. van 
Louis Tournoy, Spaarzaam heidstr., 23.

20. —  Leonarda Poppe, 48 j., echt. van 
Gaston Werquin, Vrijhavenstr., 17 ; R i
chard Hanze, 82 j., echt, van Ellen John
son, Koninginnel., 53 ; Leonia Visaert, 78 
j., wed. van Julien Labbeke, echt, van 
Frans Hoorens, Ed. Cavellstr., 15 ; M aria  
M attelaer, 65 j., echt, van M aurits Deaul- 
merie, P. Benoitstr., 26 ; G u staa f Robyn, 
47 j., echt, van M aria  Van Ranst, Voor- 
havenl., 89.

21. —  Victorina Pavy, 67 j., echt, van 
Charles Smessaert, Pontonstr. ; Emilia 
Hubrechsen, 73 j., ong., Christinastr., 103; 
Emile V an  Rolleghem, 64 j., echt, van 
Sidonie Deprez, H. Hartl., 20.

HUWELIJKEN

23 December. —  Verhuist Georges, 
landm eter kadaster en Coucke Nora, 26, 
Prinsenl. ; Vercruysse Jacobus, leeraar en 
Eerebout Irena.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

24 December. —  Kesteloot Albert, be
diende, Sportstr., 8 en Lauwereins G la 
dys, Torhout stw., 27 ; Loontiens Eduard, 
haarkapper, Steenbakkersstr., 99 en Coe- 
ne Marie, Vingerlinckxstr., 24 ; Rassart 
Raym ond, zeeman en Bem elm ans Hen
riette ; H indryckx Alfred, werkm an en 
Roose Marie.

RADIO’S v o o r  d e  VISSCHERIJ

3.590.05
Vorig bedrag 21.915.00

Totaal 25.505,40
Oprechte dank aan allen.

NIEUWE M O D EL L EN  1 9 4 0

Groote zuiverheid en buitengewone draagkracht 

VRAAGT INLICHTINGEN EN PROEF aan

R a d io  DE MEESTER
Groot gemak van betalen

HOOGSTE PRIJS VOOR OVERNAME VAN UW OUD TOESTEL

18, Ooststraat 
O o s t e n d e
H o e k  K a p e l le s t r .

Tel. 71461



« HET VISSCHERIJBLAD »
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N «  3 4 S 2 II Gebreveteerde

PLAF©N0S
Î T R I P L E X

Dyserinck
Velditraat, 3 8  Oostende

B ijh u is  :  B a r r y  F r è r e s

Rue Tumulaire, 1 1 3  Charleroi

Voor de nieuwe gebouwen gebruikt 
rechtstreeks de PLAFONDS-TRIPLEX 
B r e e k t  uw slechte plafonds niet af. 
Ze worden bekleed met mijn gebre- 
veteerd systeem dat niemand in den- 
zelfden tijd kan uitvoeren, zonder mijn 
systeem te gebruiken.
Uw slechte plafonds worden in het 
modernste herschapen zonder groo- 
ten last en prijzen naar ieders beurs.

« Pescator », N. V. te Oostende

Actief en passief : 2.634.357 fr. 
Exploitatiewinst : 436.106 fr.
Te verdeelen winst : 90.961 fr.

«Excelsior», N. V. te Oostende

B ilan  op 31 Augustus 1939.
Actief en passief : 4.252.752 fr.
W inst : 284.172 fr.

« Pêcheries du Nord », N. V. te Oostende

Bilan  op 31 Mei 1939.
Actief en Passief : 5.422.277 fr.
Verlies : 826.895 fr.

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT ®
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G. M A D E L E Ï N - B U Y S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 

gansch de Kust. —  TELEFOON 73740

Openbare
Betrekkingen

S P O R T N I E U W S

Voetbal

Meer dan lO O Ö  p l a f o n d s  
♦ geplaatst te Oostende aileen.

Werken uitgevoerd in geheel het 
land.

J  Prijzen en Schetsen op aanvraag
*
O
$

o

STAD ANTWERPEN

Technisch Onderwijs

De volgende plaatsen zijn te begeven:
1) Aan  de m iddelbare beroepsschool 

voor meisjes nr. 4 : twee leeraressen in 
de algemeene vakken ;

2) Aan  de m iddelbare handelsschool 
voor meisjes : twee leeraressen in de 
algemeene vakken, een leerares handels
wetenschappen (licenciaat) ;

3) M iddelbare beroepsschool jongens, 
afd. K ipdorpvest : een leerares in sténo
dactylo ;

4) Handelsleergangen. Lagere afdee
ling (avondleergangen) : een leerares in 
Duitsche taal (m et 4 uur les per week).

Voorwaarden : lid zijn van het onder
wijzend personeel, der gemeentescholen 
te Antwerpen, de noodige bekwaam heid  
bezitten.

Aanvragen  te zenden aan het college 
van burgemeester en schepenen, bureel 
van onderwijs, Hofstraat, 15, Antwerpen, 
vóór 21 December 1939.

I Adolf VERRECAS

R e c h t s k u n d ig e  K r o n ie k

L. __Vraag. —  Vóór 10 ja a r  ontleende
ik geld. M ijn  rente werd, bij sterfgeval 
van den leener, openbaar verkocht. Ik  
kwam  woordelijk overeen met den nieu
wen rentenier, om a f te lossen per 1.000 
frank en den kroos op 5 t.h. te bren
gen. Nu  word ik verzocht alles op te leg
gen. W at kan er gebeuren ?

Antwoord. —  Het kapitaal dat gij 
ontleend hebt, is nu, op eerste aanzoek 
eischbaar geworden, gezien de term ijn  
van opleg verstreken is en er slechts 
een mondelingsch akkoord met uw geld
schieter of met zijn vertegenwoordiger 
bestaat.

De w aarborg  draagt natuurlijk  op den 
grond en op de gebouwen, die eenzelfde 
eigendom uitmaken ; door wetsbepaling  
wordt het gebouw als eigendom be
schouwd van den eigenaar van den 
grond.

De vrederechter kan hier niet ingrij
pen ; enkel de burgerrechtbank kan, op 
uw vraag, een uitstel van opleg toestaan.

JAN. —  Vraag. —  Op 28 M aart 11. heb 
ik een villa verkocht zonder meubels. In  
de verkooping is overeengekomen dat de 
verkooper, die beneden woont, m ag blij
ven wonen tot 28 M aart 1940 en dat de 
kooper het recht heeft al de meubels 
ook voor een ja a r  te gebruiken, die zich 
in het ander gedeelte van de villa be
vinden door den kooper bewoond. Nu  
wil de kooper mij verbieden fam iliele
den te ontvangen.

M ag de kooper werken laten uitvoeren 
in de plaatsen die ik bewoon, zoolang ik 
daar recht aan heb ?

Antwoord. —  Het recht van bewonen  
aan u, verkooper, afgestaan voor den 
bepaalden tijd, is ook toegestaan ten 
bate van deze die gewoon met u leven, 
en in zoo ver, geen onderverhuring plaats  
grijpt, kan er h ieraan geen verbod ge
steld worden. Als huurder beschouwd, 
moet gij slechts de dringende herstellin
gen dulden, alle anders moeten verdaagd  
worden, ten einde u het rustig genot te 
verleenen. In  weerwil van het rustig en 
ongestoord genot uwer meubelen, hebt 
gij dan ook het recht het rustig en on
gestoord genot te vergen van het bene
denhuis.

Spreekt hierover den heer vrederech
ter aan, deze zal zekerlijk onze ziens
wijze deelen.

N IEU W PO O R T . —  Vraag. —  Ik heb 
dees ja a r  een huis laten bouwen voor om
trent 65.000 fr. waarde en verhuurd voor 
250 fr. te m aande zonder kontrakt. Ik  
begeer den huurder te doen verhuizen. 
Hoeveel tijd  moet ik m ijn huutder ge
ven ? K an  ik meer pachtprijs vragen ? 
Zijn de wegenisbelastingen voor den 
huurder ?

Antwoord. —  Doe uw opzeg per aan- 
geteekend schrijven of per deurwaarde
lijke akt, een m aand op voorhand, dit 
volstaat. U w  pachtprijs is vrij, en onbe
paald. De wegenistaks is ten laste van  
den bewoner van het huis zelf.

HENRI. —  Vraag. —  Bij het verhui
zen m ijner meubelen, heeft de verhuizer 
de p laat van het huis afgerukt. Deze 
laatste heeft zulks hersteld. De eigenaar 
betwist de hoedanigheid der plaat. W at  
is mijn houding ?

Antwoord. —  Ingevolge artikel 1370 en 
volgende van het Burgerlijk  wfetboek,

sluiten zich sommige verplichtingen, 
zonder dat er eenige overeenkomst be
staat, noch vanwege diegene die zich 
verplicht, noch vanwege diegene tegen
over wie men verplicht is.

Ook is eenieder verantwoordelijk voor 
de schade die hij veroorzaakt, niet a l
leen door feiten, m aar ook door onvoor
zichtigheid of nalatigheid.

Deze princiepen stellen dus, in eersten 
rang, alle verantwoordelijkheid ten laste 
van den verhuizer.

W ij vestigen ook uw  aandacht op de 
eventueele verantwoordelijkheid die op 
u wegen kan, immers gij ook draagt een 
zekere verantwoordelijkheid. G ij verant
woordt over den persoon door u aange
steld.

Zoo b.v. is een vader —  de moeder, na  
den dood van den vader —  verantwoor
delijk voor de schade door zijn m inder
ja rig  kind aangebracht, een meester 
over een onderhoorigen, een onderwijzer 
over zijn leerlingen.

Bestaat er betwisting nopens de hoe
danigheid der plaat, dan moet een des
kundige geroepen worden.

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK
Dievegge gestraft. —  Kroothoen G er

maine, dienstmeid te Oostende, had  zich 
plichtig gem aakt aan huisdiefstal. Het 
schijnt dat het de eerste keer niet was. 
Ze moest nu voor de rechtbank ver
schijnen voor het wegnem en van een 
paar kousen en w at koffie. Ondanks de 
buit zeer gering was, krijgt Germ aine  
Kroothoep 1 m aand gevang en 182 fr. 
boete of 8 dagen gevang.

Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  T GROOT van

Ol

N . V .  C A T S  P A P I E R

ROTTERDAM

«RA YG U Y  HOU SE», 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« PAPIERAFROLMACHINES » !i!
:D

'
-V v, - :> a M W i  bbwibit

Verdonck Minne
B R E U K M E E S T E R S  - O R T H C P E D 1 S T E N

Aanbestedingen

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER 
ELASTIEK W ELKE MEN DAG EN NACHT DRAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
© HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE 9 
® LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN •

KUNSTBEENEN 

IN DURALUMIN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKENART1KELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug
-— —  recht te b r e n g e n ---------

ALLE TOESTELLEN VOOR M IS

VORM DE BEENEN EN VOETEN 

_  voor VERLAMMING 
-  en BEENDERZIEKTE -

Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZU IDZANDSTRAAT 25

■;. v. ; - '( • F. ;v ' v ; - , ■ :  .#• v *  '

AANKONDIGINGEN

3 JAN. —  Te 10.30 u., in de M agdalena- 
zaal, St. Jansstraat, Brussel, leveren van  
onderhoudsm ateriaal (da'ek, touwwerk, 
verfstoffen, borstels, glaswerk, zeep, 

j lood, zink, enz.) voor de Diensten van  
j het Zeewezen te Oostende en te Antwer

pen. Bijz. lastkoh, n. 1-10, prijs  15 fr. |
5 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Van  

; Rysselberghe, e. a. ingr. van Bruggen  en | 
Wegen, te Brugge, Vrijdagm arkt, 12. on-j 

j derhoud, in 1940, aan Staatsgebouwen  
en hun aanhoorigheden te Brugge, B la n -1 

1 kenberge en Oostende. Bestek n. 144/ 
1939 (Ned.), prijs 2 fr.

5 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Serruys, 
hoofdingr.-besto., bij den Centralen  
Dienst voor Electriciteit en Electrome- 
chanica, te Brussel, Bischoffsheim laan, 
32, aanleggen van een om vorm ingspost1 
in het controlegebouw voor Car-Ferry, te | 
Oostende. Bestek z. n. (Ned .), p lan  5 fr.

UITSLAGEN

22 DEC. —  Te 11 u., voor den h. Ser
ruys, hoofdingr.-bestr. b ij den Centralen  
Dienst van Electriciteit en Electromecha- 
nica, te Brussel, B ischoffsheim laan, 32, 
aanleggen van een transform atie-onder- 
station, leggen van electrische kabels en 
allerhande geschiktm akingen van de 
electrische inrichtingen op de vliegplei- 
nen te Haren en Oostende-Raversij de.

V. BO XUS, Luik, 222.899,50 fr.
O. Alleyn, Oostende, 277.943,95 fr.,
2) Leveren en plaatsen van een hu lp 

groep van 50 kw. op het vliegplein te 
Oostende-Raversijde.

ENTR EPRISES ET A PP A R E ILLA G E S  
ELECTRIQ UES, Brussel, 124.100 fr. (D ie
selmotor).

22 DEC. —  Te 11 u., voor den heer Van  
Rysselberghe, e. a. ingenieur van B rug
gen en Wegen, Vrijdagm arkt, 12, Brugge, 
heraanbesteding voor het aanleggen van  
een rijw ielpad in cement-betontegels op 
den verhoogden Zuiderwegberm  van het 
vak Kustweg, begrepen tusschen Oos
tende en Middelkerke.

B O NC Q UE T  A.-G., Nieuwpoort, 259 
duizend 203.09 fr. ; Kem el A., Nieuwpoort, 
266.173,37 fr. ; V an  de W yngaerde A., 
Oostende, 276.864,63 fr.

UITSLAGEN VAN 24 DECEMBER 1939

Hoogere Afdeeling
K ortrijk  Sp. —  C. S. B rugge ..........  3— 3
F. C. Knokke —  A. S. Oostende ... 2— 0 
V. G. Oostende —  S. C. Meenen ... 3— 3 
St. Moeskroen —  S. K. Roeselare gesch.

Klassem ent
C. S. Brugge ......  11 8 0 3 52-17 19
S. C. Meenen ......  10 5 3 3 27 20 13
V. G. Oostende ... 10 4 2 4 24 23 12
K ortrijk  Sp ..........  10 5 3 2 25 28 12
A. S. Oostende ... 9 3 4 2 25 25 8
F. C. Brugge ......  8 3 4 1 21 17 7
St. Moeskroen ... 10 3 6 1 21 47 7 
S. K. Roeselare ... 10 3 7 0 25 32 6
F. C. Knokke ......  11 2 7 2 17 28 6

Gewestelijk —  Reeks A 
Oudenburg —  D. C. B lankenb. ... 1— 4
S. V. Veurne —  Koksijde .............. 6— 0
M iddelkerke —  Gistel .....................  3— 2
S. B. B lankenberge —  Torhout ... 1— 1
De Panne —  Nieuwpoort ..............  8— 1

Scholieren — Reeks A
C. S. Brugge (A ) —  T o rh o u t ..........  8— 1
F. C. Brugge (B ) —  S. V. Blankenb. 3— 2 
F. C. Knokke —  C. S. Brugge (B ) 3— 1
D. C. Blankenb. —  F. C. Brugge (A ) 2— 3 
A. S. Oostende —  V. G. Oostende ... 3— 1

x Knapen —  Reeks A 
F. C. Brugge —  S. V. Blankenb. ... 11— 0
V. G. Oostende —  Knokke ..........  4— 0
D. C. Blankenb. —  A. S. Oostende 2— 3

KALENDER VOOR 31 DECEMBER
Kampioenschap van Eerste Afdeeling

C. S. Schaerbeeh —  S. C. Charleroi 
A. S. Oostende —  F. C. Brugge  
R. C. Tienen —  St. Leuven  
C. S. Vorst —  R. C. Doornik

Scholieren — Reeks A
C. S. Brugge (B ) —  A. S. Oostende 
F. C. Brugge (A ) —  V. G. Oostende
F. C. Knokke —  F. C. Brugge (B )
D. C. B lankenberge —  C. S. Brugge (A )

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

V.G. OOSTENDE 3 — S. C. MEENEN 3

Voor een m atige opkomst roept de 
heer Bii volgende elftallen in ’t strijd 
perk :

V. G. OO STENDE : Huwaert ; M a r
chand en Crekillie ; Van  Houcke, Zwae- 
nepoel en Mechele ; Gosselin, Delporte, 
Vandenbussche, Mycke en Hubrechsen.

S. C. M EENEN  : Lom m art ; Sam yn en 
Meerschaert ; Bataille, Adam s en V a l
cke ; Dellaert, Holvoet, Gezelle, Marysse  
en Desloovere.

De opgooi is voor Meeenen, zonder 
groot voordeel. Er hangt een dikke mist 
over het veld, w aardoor het zicht op het 
spel voor de toeschouwers zeer moeilijk  
zal worden. De partij vangt met verdeeld 
spel aan, w aarna  ’t V. G. geleidelijk de 
bovenhand verwerft. Op een mooien aan
val der «  rood-gelen », schiet Gosselin  
boven. Een vrije schop wordt door Zwae- 
nepoel nevens gestuurd. Op een vluggen  
aanval der bezoekers, kan Marysse, na  
een korte doelworsteling, den stand ope
nen. Oostende is hierdoor geenszins ont
moedigd en valt dapper aan. A an  de 32e 
minuut in de stand reeds gelijk, dank een 
strafschop door Zwaenepoel binnenge
zonden. De Oostendenaars behouden de 
bovenhand, zonder er evenwel in te sla
gen Lom m aert het nakijken te geven. 
A an  de rust is de stand dus 1-1. 
opstelling gewijzigd, daar Vandenbus
sche, gekwetst, de p laats van Gosselin  
inneemt. Reeds aan de 4de minuut geeft 
Delporte zijn ploeg met een mooi schot 
den voorsprong. Meenen wordt nu netjes 
ingedrukt, m aar Lom m aert onderscheidt 
zich een houdt talrijke gevaarlijke bal
len. De mist wordt nog dikker en de 
toeschouwers kunnen van uit de tribuun  
nog onm ogelijk het spel volgen. Aan de

N a  de rust heeft de thuisclub zijn  
17de minuut jaag t Delporte op doel ; 
M eerschaert w il ontzetten, doch stuurt 
den bal in eigen netten. Meenen brengt 
het spel in evenwicht, doch de verdedi
ging van ’t V. G. is moeilijk te verschal
ken. A an  de 39ste minuut laat Huwaert 
zich echter kloppen door een w ijd  schot 
van Adam s. Meenen wil nog meer. Twee 
minuten vóór het einde jaag t Crekillie 
op zijn beurt in eigen doel, zoodat Mee
nen « in extremis »  een puntenverdeeling 
kan afdwingen.

Bschouwingen
De weinig talrijke toeschouwers zul

len moeten getuigen, dat zij geen pretti- 
gen nam iddag beleefd hebben op het V.
G. veld, w aar een dikke mist heerschte, 
zoodat het spel moeilijk kon gevolgd wor
den en de partij ons inziens dan ook 
beter w are opgeschorst geweest of een
voudig verdaagd tot betere weersom
standigheden. W ij gaan  nu heelem aal 
akkoord met den scheidsrechter, wanneer 
deze verklaarde dat het spel kon aan 
gevangen worden, m aar van een anderen  
kant scheen de heer B il te vergeten dat 
het publiek zich ’s Zondags nam iddags  
uitsluitend verplaatst om voetbalspel te 
zien en niet om enkele schimmen gade 
te slaan. Niem and, zelfs spelers noch 
bestuursleden, zou eenige opwerping ge
m aakt hebben wegens het verdagen of 
stilleggen dezer ontmoeting, w aarvan  zij 
stellig geen besten indruk zullen bewa- 
ern. Dit geldt des te meer voor de locale 
aanhangers, die op het oogenblik dat de 
stand 3— 1 bedroeg, er niet meer aan  
tw ijfelden dat de «  rood-gelen »  een flin 
ke zege zouden behalen, m aar naderhand  
bedrogen werden in hun verwachtingen, 
’t V. G. heeft het vel van den beer ver
kocht vooraleer het dier geschoten was, 
en dit is oprecht jam m er, daar het nu  
een eenige gelegenheid gemist heeft om  
op de tweede p laats te komen. Niets is 
echter desaangaande verloren en de 
m annen van Huwaert zouden dan ook 
ongelijk hebben van nu a f den moed te 
verliezen.

Zondag zijn de «  rood-gelen » op rust.

F. C. KNOKKE 2 — A. S. OOSTENDE 0

Scheidsrechter Tanghe heeft de lei
ding over volgende ploegen :

F. C. K N O K K E  : De Groote ; Nollet en 
Brackeniers ; Dhoore, Stoens en Van  
Hecke ; Vandenbossche, Storms, De
smidt, Dhooge en Piek.

A. S. OOSTENDE : Pincket- ; W ets en 
Fr. Depauw  ; Aspeslagh, Vandenbrou
cke en Deschacht ; Vandierendonck, De
weerdt, C. Depauw, Leenaers en Depoo- 
ter.

De mist belemmert een goeden kijk  
op het spel. Knokke neemt dadelijk de 
teugels in handen en verplicht de Oos
tendsche achterhoede gedurig op de bres 
te springen. A an  de 15de minuut cen
tert Piek mooi n aa r binnen, en W ets die 
wil ontzetten, stuurt in eigen netten. De 
Oostendenaars brengen ̂ aet spel in even
wicht en leiden eenige gevaarlijke aan 
vallen die echter spaak loopen op een 
flinke verdediging der localen. Aan  de 
24ste m inuut zet Dhooge gepast voor aan  
Storms die met prachtig vluchtschot den 
voorsprong der localen verhoogt. Oosten
de is er niet in en wordt bijna gedurig  
op verdediging gehouden. Ten slotte gaat 
de partij verdeeld verder. Tien minuten  
vóór de rust begaat Wets handspel in 
het gevaalrijk  gebied, doch Storms kan  
den strafschop niet te baat nemen en 
stuurt nevens de netten. Steeds met de 
gastheeren in de meerderheid komen wij 
aan de rust, en Knokke leidt met 2— 0.

N a  de rust is het de beurt aan  de b->- 
f zoekers om hun spel op te dringen. De 
aanvallen van Oostende volgen zich re
gelm atig op, doch er komt m aar niets 
van in huis, daar de Knoksche verdedi
ging den toestand meester blijft en de 
«  rood-groene »  voorspelers bovendien 
een p aar prachtkansen tot doelen laten  
teloor gaan. Op het einde is het spel op
nieuw verdeeld. Pogingen langs weerszij
den blijven echter vruchteloos ; er wordt 
niet meer gedoeld en Knokke behaalt de 
overwinning met 2— 0.

Beschouwingen

Ook in het noordelijk gedeelte van de 
kust deed zich hetzelfde verschijnsel 
voor als te Oostende : er heerschte een 
dikke mist die het dungezaaid publiek  
belette den wedstrijd op zijn gem ak te 
volgen. Oostende heeft eenigszins ont
goocheld, daar velen de meening waren  
toegedaan, dat de « rood-groenen » hun  
laatste prachtige verrichting bij Cercle 
zouden bevestigen. Ook waren er sports
m annen te vinden die onze stadsgenoo
ten een kans op w innen gaven, al voeg
den zij er echter onmiddellijk aan toe, 
dat deze zege slechts duur bevochten zou 
worden en het te Knokke van geen leien  
dakje zou loopen. A. S. is er echter niet 
in gelukt iets van den inzet los te krij
gen en met nette cijfers moesten zij de 
vlag strijken. De overwinning van Knok
ke is verdiend, m aar het verschil van één 
doelpunt zou een getrouwer weergave  
dezer eentonige partij geweest zijn.

Zondag vervolgt A. S. het kam pioen
schap van Eerste Afdeeling, met den  
wedstrijd tegen Club Brugge. Een aan 
trekkelijke partij in het verschiet, w aa r
bij het wellicht niet aan toeschouwers 
zal ontbreken.

VOOR DE SOLDATEN VAN A. S. O.

Zondag 31 December, om 21 uur, in 
de prachtige Casanovazaal, groot C aba- 
retfeest gevolgd door Oudejaarsavond- 
bal, met de m edewerking van Oostend
sche en buitenlandsche artisten, ten 
voordeele van de gemobiliseerde spelers 
en het Kadettenfonds van de Kon. A.S. 
Oostende.

De Bonte Vooravond staat onder lei
ding van den h. F. Vermeire, die met 
dewerking van IVJevr. Vermeire, Mevr. 
Van  Hinsberg, Mej. Turnauer, «  de jonge  
dansster », en heer Turnauer, den be
kenden voetbalvirtuoos ten trainer, ons 
op een hoogst aangenaam  feest zullen 
vergasten. Het orkest staat onder de be
voegde leiding van den heer Depopli- 
mont en hij zal er voor zorgen om oud 
en jong te bevredigen. Alle sportlui zijn  
welgekomen en worden het feest ten 
zeerste aanbevolen.

Tombola, gratis. A lgem eene ingang : 
5 frank. Verm aak verzekerd en een ge
lukkig 1940 wordt van nu a f reteds, van
wege de inrichters, de aanwezigen toe- 
gewenscht.

Medegedeeld door de 
Jeugdafdeeling van A.S.O.

EEN VRIENDENWEDSTRIJD

Zondag 31 December speelt het eerste 
elftal van het K.V.G.O. een voetbalwed
strijd tegen het eerste regiment Jagers 
te Voet, dat in onze stad vertoeft.

Dit regiment bevat verschillende spe
lers van het eerste elfta l van A.E.C. Mons 
en U. S. Doornik, zoodat we ons aan een 
aantrekkelijken wedstrijd mogen Ver
wachten.

Spijtig dat we dienzelfdten dag een 
voornamen wedstrijd van K.A.S.O. tegen 
Club Brugge hebben, w aar we soms an
dere Zondagen van wedstrijden versto
ken blijven.

Met w at verstandhouding zouden on
ze clubleiders dergelijke feiten moeten 
vermijden.

ONS INTERNATIONAAL 
VOETBALPROGRAMMA 

DRIE NIEUWE WEDSTRIJDEN

N a  talrijke, evenwel vlug afgewerkte  
onderhandelingen, heeft het Uitvoerend  
Komiteit van den B.V.B. naast de twee 
wedstrijden om den derby der Nederlan
den, drie nieuwe matches kunnen afslui
ten :

21 Januari : Luxem burg-België (B ).
6 Februari : Roode Duivels-Zwaluwen.
19 Mei : ZwitSerland-België.
Hoogst verheugend zulk een kalen

der, vooral in de omstandigheden die v e 
thans beleven.

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

Pierre Huysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH 
Heiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. : 44003
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Vrouwenkroniek
V an a f heden zal Tante B arba ra  op

nieuw h aa r rubriek voor de vrouwtjes 
regelm atig geven, om dat we te veel 
klachten ontvingen van lezeressen, die 
tegen het afwezig blijven van Tante B ar
bara  protest aanteekenden. N adat ze 
door de mobilisatie door talrijke bezig
heden voor onze soldaten in beslag werd  
genomen, heeft ze thans opnieuw beslo
ten onze lezeressen tevreden te stellen.

A l diegenen die haa r vragen willen  
stellen, hoeven slechts naar ons blad te 
schrijven.

ENKELE RECEPTEN

P A L IN G SO E P  (voor 4 personen). —  
W e m aken een halve kg. paling goed 
schoon door het vel aan den nek los te 
maken, en het er a f te trekken. W e ne
men, om van het slijm erige van de huid  
geen last te hebben, w at zand in de han 
den. W e snijden den kop er a f en nemen 
de ingewanden er uit. W e snijden de 
paling in mooten en wasschen de visch 
goed uit. W e zetten een liter w ater op 
het vuur met w at zout en 25 gr. rijst, 
en laten de rijst in ongeveer 20 minuten  
gaa r worden. W e voegen er dan de moo
ten paling bij, en laten de soep nog vijf 
minuten doorkoken. W e hakken een 
bosje kervel fijn  en voegen deze bij de 
soep. W e m aken ze op sm aak af met w at  
peper en w at bouillonaroma.

PR EISO EP (voor 4 personen). —  W e  
m aken een kleine bos prei goed schoon 
en snijden ze in kleine stukjes. W e zetten 
ze dan met 1 liter w ater op, en met w at  
zout, en laten ze dan in ongeveer 30 mi
nuten gaar koken. W e smelten 50 gr.

boter, voegen er 45 gr. bloem toe, roeren  
dit tot een glad  papje en gieten er steeds 
roerende het vocht bij. W e laten de soep 
10 minuten doorkoken. W e m aken ze 
daarna op sm aak a f met enkele drup
pels bouillonaroma.

K A LF S - OF R U N D E R LE V E R  (voor 4 
personen). —  W e laten 50 gr. vet in een 
braadslee of in een ijzeren potje heet 
worden. W e wasschen terw ijl 500 gram  
lever, en w rijven ze in met een snuifje 
peper en zout. W e dompelen ze vervol
gens op het heete vet. W e braden dan  
het vleesch op de gewone wijze geduren
de ongeveer een h a lf uur.

ONZE HAREN

Bij vele vrouwen zijn de haren te 
droog, bij anderen blijven ze te vettig. 
In  beide gevallen wordt er over haar- 
verlies geklaagd. In  het eerste geval 
knakken de haren gem akkelijk stuk, in 
het tweede geval wordt de haarwortel 
verstikt door te veel vet, dat voortkomt 
door een te sterke afscheiding van se
bum.

Voor vette haren is het aangeraden de 
haren en de hoofdhuid flink te borstelen 
met een zeer harden borstel. Daardoor 
wordt het overtollige sebum van den 
haarw ortel w eggehaald  en over de ge
heele lengte van het h aa r verspreid. 
Helpt dit borstelen niet, dan zal m ‘en 
om de drie dagen bij m iddel van een 
sponsje de hoofdhuid inwrijven met eau  
de Cologne 70%. Vallen  de haren uit, 
vervang dan de Eau de Cologne door 
150 gr. alcohol 60%, 15 gr. quillaya-tinc-

tuur, 0,50 gr. soda-nitraat en enkele drup
pels lavendei-essence. 

j n a ren  aangetast aoor pelletjes worden  
eveneens regelm atig flink geborsteia. 
Onder het borstelen wordt de borstel af 

1 en toe gereinigd door op een stuk grof 
linnen of grof papier te borstelen. Om  
de drie dagen wordt de hoofdhuid inge
smeerd met het volgende mengsel : 1 
liter gekookt water, 30 gr. borax in poe
der, en 15 gr. kam fer in poeder ; 3 dagen  
laten trekken, door een zeefje gieten en 
in een flescn bewaren. Om het hoofd  
te wasschen, gebruikt men een speciale 
zeep, met solier, teer of naphtol be
werkt.

Om soepele en glanzende haren te be
komen, neme men een ei-shampoo, die 
we zelf op een eenvoudige wijze berei
den. W e gaan  als volgt te werk : we gie
ten een naiven liter regenwater op een 
soeplepel zachte zeep. W e laten dit 24 
uren staan ; de zeep is gesmolten en alle 
onzuiverheden bevinden zich op den bo
dem. W e gieten het water zachtjes in 
een anderen schotel en we gieten de 
onderste laag  weg. We laten het m eng- f 
sel nu lauw  worden. W e kloppen twee 1 
eierdooiers, en gieten er langzaam  het 
lauwe w ater bij, steeds kloppende. W e  
gebruiken de eerste m aal de helft van  
dit mengsel, spoelen het hoofd af, en ge
bruiken de andere helft om het opnieuw ' 
te wasschen, weer duchtig afspoelen met 
veel waüer. In  het laatste spoelwater | 
m engen we het sap van een citroen. Door j 
deze bewerking zijn de hoofdharen en 
de hoofdhuid flink gereinigd en tevens 
goed gevoed !

HUISHOUDELIJKE WENKEN

Het uïtwasschen van fijn linnengoed.
—  W anneer ge fijn  linnengoed uit- 
wascht, gooi dan een stukje of lepeltjes 
suiker in het water, w aarin  ge het goed 
laatst uitspoelt.

Om witte zijden bioezen te wasschen.
! —  Om  te voorkomen dat witte zijden 
bloezen na het wasschen geel uitslaan,

I zal m en de bloezen een tijd je in water j 
zetten, w aarin  een eetlepel oorax werd  
gedaan. Het wasschen zeive geschiedt 
in een vlokkensopje, koud of lauw. In  het 
spoelwater doet men een scheut azijn.

Hoe zijde ontglanzen. —  Om zijae te 
ontglanzen, zal men de glanzende vlek
ken w rijven  met water, w aarin  men ta
bak heeft laten koken en dat daarna  
koud geworden is. Een doekje over het 
gewreven gedeelte leggen en er over 
strijken. M en kan het ook beproeven  
met zwarte koffie. Vóór de bewerking te 
beginnen, zal men de stof goed afbor
stelen.

Vliegen en verguidsel, — Het is voor 
onze huisvrouwen èen w are plaag, dat 
vliegen zich niet slechts door blinKende 
voorwerpen, vooral door verguldsel, voe
len aangetrokken, m aar dat zij daar  
vieze en kleverige sporen van haar aan- 1 
wezigheid achterlaten. H ier is een een- ! 
voudig m iddel om deze vliegenvuilnis te ; 
voorkomen.

M en kookt een h a lf dozijn uien in een J 
halven liter water. Dit soepje wordt, n a 
dat het koud geworden is, met een zach- i 
ten borstel gestreken over de vergulde I 
lijsten, pendules, kandelaars, enz. die j 
daardoor voor het vliegenbezoek bevei- j 
ligd  zijn.

ALLERLEI
—  G aa n  uw cakes moeilijk uit den j 

vorm, gebruik dan een cakevorm met ; 
beweegoare zijwanden.

—  o m  te beletten dat krenten naa r | 
den bodem  zakken van het deeg, laat  
men ze eerst 12 uur trekken in rhum  of 
wentelt ze even in de bloem.

OM EENS NA TE DENKEN
Er zijn drie dingen w aaraan  een goe

de vrouw  moet gelijken, en w aarvan  zij 
terzelfdertijd  moet verschillen :

1. —  Zij moet gelijken aan een siak 
die nooit h aa r huisje verlaat. Doch zij 
m ag niet, gelijk de slak, al w at zij be
zit aan  haa r rug hangen.

2. — Zij moet gelijken aan de echo 
die enkel spreekt wanneer zij onder
v raagd  wordt ; m aar zij m ag niet zooals 
de echo, het laatste woord willen.

3. — Zij moet gelijken aan de toren
klok, regelm atig en stipt ; m aar zij m ag  
niet zooals de torenklok, zich laten hoo
ren door geheel de stad.

T A N T E  BARBAR A.
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G rietje van den 
Visscher

door A . HANS

David getrouwd ! kreunde de moe
der en kram pachtig vouwde ze de han 
den.

—  Met een Engelsche... een van de 
Mormonen. W at dat juist voor menschen 
zijn, weet ik niet... Ze hebben een zon
derling geloof en de m annen mogen 
meer dan één vrouw hebben, m aar op de 
hoogte van hun leer ben ik niet. G rietje  
heeft haar best gedaan, om David van  
dat volk weg te krijgen... Ze weigerde 
elders dan in een katholieke kerk te 
trouwen. David had het voor een geeste
lijke van die Morm onen willen doen. Zij 
weigerde... Zoo is tusschen hen verw ij
dering ontstaan. En David nam  een an 
der meisje... H ij zou in U tah  een hoeve 
kriip- ze moeten zijn hoofd in de war 
gestuurd hebben.

•—  Is h ij héelernaajl zot geworden ? 
riep Gelders uit. M aar ik heb het immers 
altijd  gezegd dat hij den kolder in den 
kop had en heel die verkeering met die 
visschersmeid gekheid was.

—  M aa r ge hebt ook beweerd dat

Grietje H agens hem verlokt had  en hem  
in h aa r netten strikte. Z ij wilde alleen in  
eer en in deugd trouwen, zei de pastoor, 
die van oprechtheid hield. Grietje is be
drogen geworden, m aar deugdzaam  ge
bleven. Ze is te N ew  York en keert terug.

—  Om hier David te belasteren ! 
snauwde Gelders.

—  O, ze zal zich niet op Reigersdam 
me vestigen.

—  W aa r  dan ?
—  D at weet ik niet. Die pater schreef 

me over haar. Grietje laat het geld vra
gen van haa r huisje... De notaris zendt 
het vandaag op ; ik ben bij hem geweest. 
En met die som komt Grietje terug.

—  Hoe kon David zóó handelen ? kloeg 
vrouw Gelders.

—  Ik had ongelijk, hé, toen ik Grietje  
van hem wilde scheiden ? barstte G el
ders los. Ik  w as hoogmoedig, onbarm 
hartig. Ik w as wreed, toen ik hem  als 
een gek wilde opsluiten... ik konkelde 
met m ijn personeel tegen hem. M aar wat 
baat al dat gebabbel !

K w aad  liep de boer heen.
—  O, met m ijn m an is er niet te p ra 

ten, zei vrouw Gelders. H adden we da
delijk naa r New  York  geschreven, dan  
zouden David en Grietje wel terugge
keerd zijn. En w at moeten we nu doen ? 
David getrouwd met een Engelsche. Weet 
ge iets over haar, m ijnheer de pastoor ?

—  Niets.
De geestelijke deelde uitvoeriger mede, 

w at Dries aan W illem  Goedhart geschre
ven had en las den brief van den pater 
voor.

—  O, ik vind het verschrikkelijk ! snik
te de moeder. Hoe kon David dat doen !

Ik  meende dat hij Grietje toch meer be
minde. Ik  zou me over hem moeten scha
men... En wat nu ?

—  W achten en bidden voor hem, vrouw  
Gelders. Hij zal u toch wel schrijven en 
zijn adres melden... Dan kunt ge hem  
antwoorden.

—  En Grietje ?
—  Die neem ik onder m ijn hoede. Er 

zal voor haar gezorgd worden.
De pastoor zweeg over W illem  Goed

hart, zooals hij beloofd had.
H ij trachtte de arme moeder te be- 

moiedigen. Het was niet gem akkelijk ; 
hij zelf zag weinig licht in de toekomst. 
M eer en meer brak David den band met 
huis.

De pastoor ging heen en toen kwam  
Gelders weer naar de bank.

—  W e zouden het best doen elders te 
verhuizen, zij hij. Die ellendige zoon 
sleurt onzen naam  geheel door den mod
der. Nu opkramen met een Engelsche 
meid. Trouwen over den bezemsteel ! Ze 
zu l^ -i het op Reigersdam m e wel rap  
weten. Dries Jaspers schrijft natuurlijk  
ook naar kennissen. Hij kan prachtig  
w raak  nemen op mij omdat ik hem w eg
gezonden heb en de volle schande van  
de « Gouden Schoof »  uitbazuinen. Nu  
zeiden de meeste menschen nog, dat D a 
vid het eerlijk meende met Grietje... en 
hij voor die liefde de boerderij had op
gegeven. M aar zij keert terug... En hoe ? 
De pastoor spreekt van haar deugdzaam 
heid. Ze kan met David geleefd hebben... 
hij was ze zeker moe. Hij zag een andere 
knappe meid en liet zich met haar trou
wen... hoe, dat weten we niet... Zulk

nieuws moeten ze hier hooren ! Ik krijg  
den eenen klap na  den anderen...

—  Ik  denk niet aan de menschen, m aar  
aan David.

—  Spreekt ge hem nog voor ?
—  O, ik vind het verschrikkelijk w at 

hij gedaan  heeft... Grietje laten staan... 
M aar hij is toch m ijn kind. W elk  een 
vrouw heeft hij nu ?

—  Een die hem zoo moest pesten, dat 
hij van  h a a r  wegloopt. M aar nij behoeft 
nooit m eer bij ons terug te komen. Hij 
kan zijn kost in Am erika zoeken lijk  
Dries en andere vagebonden. D àt is 
de zoon van de «  Gouden Schoof »  ! G a  
binnen. Straks komen Hein en Looi van  
het land. Ze moeten u niet zien schreien.

V rouw  Gelders begaf zich in huis. Ze 
kon thans niet met haa r m an praten. 
Ze voelde zich te wanhopig. En ze stond 
voor zulk een groot raadsel, die houding 
van David, in wiens oprechtheid ze vast 
had  geloofd.

Donkerder werd de schaduw over de 
«  Gouden Schoof », de prachtige hoeve, 
welke als een burcht in den w ijden pol
der lag.

•
Som bere dagen volgden. Gelders wilde 

niet over David  spreken. Hij had  ge
snoefd, dat de gebeurtenissen hem ge
lijk  gaven in zijn vroegere houding je
gens zijn  zoon, m aar weer kreeg zijn 
hoogmoed een geweldigen knak.

H ij kon de schuld van de vlucht niet 
meer op G rietje  leggen, zij, die weigerde 
te trouwen, als dit niet wettelijk zou ge
schieden. Zij betoonde zich eerbaar. De 
boer w as er van overtuigd, al had hij 
pas op h aa r samenleven met David ge

schimpt. Z ijn  zoon handelde trouweloos. 
Die nam  gm ds een vreemde vrouw, die 
verloochende al zijn beloften. Z;elfs de 
visscnersmeid ontvluchtte hem.

D n e  weken later kwam  er, een brief 
van David. V rouw  Gelders las, hem  eerst: 

Beminde Ouders,
Ik  heo u veel nieuws te vertellen en 

w il m ijn  gedrag verrechtvaardigen, want 
ik deriK, dat ge onware berichten over 
me zult hooren.

Ik  w as met Grietje en een karavaan  
kolonisten n aa r Iow a gereisd. Reeds eeni- 
gen tijd  merkte ik, dat G rietje zoo 
vreemd deed. Ze m aakte allerlei moei
lijkheden en weigerde te trouwen, omdat 
m  Am erika de wetten op het huwelijk  
anders zijn. Ik  en kennissen hebben haar  
duidelijk bewezen dat zulk een huwelijk  
hier even geldig is ais in België. Ik  sloot 
een kontrakt voor den aankoop van een 
goede hoeve in Uath. Veel moeilijkheden  
zouedn ons gespaard  blijven. Grietje wilde 
niet n aa r Utah. Ik  ontdekte de w are oor
zaak van dat alles. Ze had  spijt W illem  
G oedhart verlaten te hebben. En van  
Iow a is ze teruggereisd naa r New  York. 
Misschien komt ze te Reigersdam m e  
weer en dan kan ze alles op haa r m a
nier uitleggen. Nu  weet ge de waarheid. 
Het valt me erg van h aa r tegen en ik 
had verdriet over h aa r houding.

Op een hoeve moet een vrouw zijn. Ik  
m aakte hier kennis met een b ra a f meis
je, Debora Jeffers, en nu ben ik met haar  
getrouwd. Ge zult dat vreemd vinden. 
In  Am erika handelt men sneller dan bij 
ons. D at leert men pas hier begrijpen. 
M aar ik verzeker u, dat ik een brave 
vrouw heb, die me goed zal helpen.

W e moeten nu n aa r Utah. Het is nog 
een lange reis. Ik  ben aangesloten bij 
Mormonen, brave, christelijke lieden, 
die de broederschap onder de menschen 
oeoefenen. Daarom  ondervind ik van hen 
zooveel hulp.

Ik zal u geregeld schrijven en hoop u 
na eenige jaren  te komen bezoeken.

Heb goeden moed !
Hartelijke groeten.

U w  geliefde zoon, 
DAVID .

Vrouw Gelders schoof h aa r m an den 
brief toe.

—  Voor eenm aal w il ik dan nog eens 
lezen,, w at die dwaaskop schrijft, grom
de de boer.

En na den brief overloopen te hebben, 
riep hij uit :

—  Schurk !
—  Wees niet zoo hard  ! David is niet 

oprecht, dat is w aar, m aar een eigen 
zoon noemt ge geen schurk, zei de moe
der.

—  De huichelaar ! Nog een ander 
v/oord dat hem past. Voor Grietje trok 
hij n aa r Amerika. Als zij dan meer voor 
Goedhart was, waarom  is hij dan niet 
teruggekeerd ?

—  ’t Is onbegrijpelijk.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).
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