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LICHTEN
APRIL

uit aan

1 M 5.19 18.14
2 D 5.17 18.16
3 W 5.16 18.18
4 D 5.12 18.19
5 V 5.10 18.21
6 Z 5. 8 18.22
7 z 5. 6 18.24
8 M 5. 4 1826
9 D 5. 1 18.27

10 W 4.59 18.29
11 D 4.57 18.31
12 V 4.55 18.32
13 z 4.53 18.34
14 z 4.51 18.35
15 M 4.48 18.37
16 D 4.46 18.38
17 W 4.44 18.40
18 D 4.42 18.42
19 V 4.40 18.44
20 z 4.38 18.45
21 z 4.36 18.47
22 M 4.34 18.48
23 D 4.32 18.50
24 W 4.30 18.51
25 D 4.28 18.53
26 V 4.26 18.55
27 z 4.24 18.56
28 z 4.22 18.58
29 M 4.20 18.59
30 D 4.19 19. 1

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

1 HOOG
WATER

APRIL

1 M 6.49 19.22
2 D 8.20 20.49
3 W 9.33 21.53
4 D 10.27 22.42
5 V 11.06 23.20
6 Z 11.40 23.54
7 Z — 12.11
8 M 0.24 12.39
9 D 0.53 13.05

10 W 1.24 13.38
11 D 1.54 14.08
12 V 2.28 14.40
13 Z 3.05 15.19
14 Z 3.51 16.02
15 M 4.40 16.59
16 D 5.44 18.13
17 W 7.08 19.38
18 D 8.30 20.57
19 V 9.18 21.59
20 Z 10.32 22.54
21 Z 11.19 23.29
22 M — 12.03
23 D 0.23 12.46
24 W 1.06 13.28
25 D 1.51 14.10
26 V 2.36 14.53
27 Z 3.22 15.37
28 Z 4.13 16.26
29 M 5.07 17.25
30 D 6.13 18.46

Drukkerij en Bureel : 

Telefoon : 73.758 

Tel. Huis : 73.910
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BINNENLAND : 

maanden, 15 fr.
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Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 

; 3 maanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

De Garnaalverkoop naar de 
Nieuwe Vischhalle

Dank aan het volhardend optreden 
van «H et Visscherijblad»

Op het geschikt oogenblik dient 
begonnen t

Het is sedert de nieuwe vischhalle ge

opend werd, dat we de gedachte hadden 

verdedigd, ook den garnaalverkoop er 

onmiddellijk te zien inrichten.

Deze gedachte stootte op talrijke 

moeilijkheden en ook op de weigering 

van vele visschers, die toen niet beseften 

welke voordeelen daaraan verbonden 

waren.

Buiten de visschers welke de wijk 

Opex bewoonden, waren er dus weinig 

voorstanders van deze wijziging. Het 

ging er nochtans om den broode van 

den visscher ! « Het Visscherijblad » 

gaf het daarom niet op en we herinne

ren ons nog, hoe een anderhalf jaar ge

leden en wel in September 1938, we door 

meer xian 60 kustvisschers-reeders een 

lijst lieten teekenen om den verkoop 

ter nieuwe vischhalle te zien inrichten, 

maar ’t was al boter aan de galg, om

dat andere en wel politieke invloeden er 

zich kwamen in mengen.

In ons nummer van 17 Februari 

jongstleden deden we nogmaals de 

groote voordeelen hieromtrent uitschij

nen en in zitting van die garnaalcom- 

missie van Maandag 19 Februari zullen 

de tegenwoordige kustvisschers zich nog 

goed herinneren, hoe wij ter zitting eens 

te meer de aanwezigen van deze nood

zakelijkheid overtuigden, wijzend op 

het feit, dat zulks vlug moest geschie

den, en nog wel vóór 1 April.

Ook het gemeenteraadslid Vollemaere 

interpelleerde hieromtrent als gevolg 
van ons artikel.

Zooals dit altijd het geval is, loopt 

alles niet van een leien dakje, dienen 

maatregelen getroffen, word,t er ge

wikt en gewogen, totdat men eindelijk 

in officieele middens het eens is. On- 

dertusschen is echter kostbare tijd ver

loren gegaan.

In « De Vrijheid », het liberaal week

blad van Oostende, is Donderdag jl. van 

de hand van den h. Schepen Vroome, 

Schepen der visschershaven, een zeer 

interessant artikel verschenen, waarin 

omstandig gewezen wordt op den treu- 

rigen toestand van onze kustvisschers, 

op de moeilijkheid voor hen de twee 

eindjes aan mekaar te knoopen, op de 

ellende van de Wintermaanden en op 

de gebrekkige samenwerking, welke al

tijd tusschen hen geheerscht heeft.

De Schepen der visschershaven be

kent verder dat reeds in 1934 het voor

stel uitging om den garnaalverkoop ter 

nieuwe vischmijn in te richten, maar 

daar er onder de belanghebbenden zelf 

te veel tweedracht bestond, van dezen 

overgang moeilijk sprake kon zijn.

«Sedert een paar jaar», schrijft hij, 

«is de toestand slechter en slechter ge

worden, niettegenstaande verscheidene 

besprekingen, he,t instellen van een 

gamaalcommissie met parlementairen 

en voorstellen van allerlei aard. De prijs 

van de garnalen is niet loonend ge

noeg voor den visscher en al wat tot 

heden toe gedaan werd, was boter aan 
de galg».

Zooals het onze lezers bekend is, heeft 

Gouverneur Baels aan den; heer Aspe- 

slagh na de zitting van dé garnaalcom- 

missie, waarvan hooger sprake, op

dracht gegeven deze zaak tot een goed 
einde te leiden.

De onderhandelingen met den heer 

Burgemeester, Schepen Vroome, den be

stuurder der visschershaven en met ons, 

als lid van deze commissie, hebben thans 

tot het gewenschte resultaat geleid, 

zoodat we mogen zeggen, dat binnen 

korten tijd de verwezenlijking van dit 

punt, werkelijkheid zal zijn geworden.

We kunnen den heer Aspeslagh voor 

zijn vlug en aanhoudend optreden 

slechts geluk wenschen.

Schepen Vroome bracht Maandag, na 

onderhandelingen met het ministerie 

van Zeewezen te Brussel, een bezoek aan 

de vischhalle om te bestudeeren, waar 

de verkoop zou dienen plaats te heb

ben.

Op 17 November schreven we in «Het 

Visscherijblad : « We nemen aan, dat de 
oeste plaats voor het verwezenlijken 
van dit ontwerp, misschien tusschen het 
huidig restaurant en de sprotmijn zou 
gelegen zijn. We nemen ook aan, dat 
nier een gebouw van denzelfden bouw
tran t ais het huidige complex zou die
nen opgetrokken ».

En wat is er thans beslist ?

DE ZIENSW IJZE VAN «H E T  V IS 
SCHERIJBLAD» IS BIJGETREDEN.

Deze zienswijze is thans ook door het 

Schepencollege en de bevoegde diensten 

Dij getreden.

In afwachting dat een gebouw van 

denzelfden trant als de sprotmijn opge

trokken wordt aan de overzijde van de

ze, zal een houten barak, gediend heb

bende bij de werken van de Londen- 

Istamboullijn, tusschen het restaurant 

en de sprotmijn opgericht worden, om 

er den garnaalverkoop door te laten 

gaan.

IS HET BEGIN N IE T  SLECHT 
GEKOZEN ?

Schepen Vroome schrijft in «De Vrij

heid » dat met dien verkoop in het begin 

der maand Juni en in elk geval vóór het 

Zomerseizoen, zal kunnen begonnen 

worden.

Maar als het zoo is en dat niet binnen 

een paar weken hiermede kan aange

vangen worden, dan stelt zich in de 

huidige moeilijke tijden de vraag of het 

niet mogelijk is binnen de 15 dagen dit 

t= zien verwezenlijken ofwel, indien 

zulks niet vóór 1 Juni of 1 Juli kan, zoo

als de Schepen het meent, het dan niet 

beter zou zijn, in ’t belang van al de 

kleine café’s, restaurants en de talrijke 

vreemdelingen welke er in Juli en Au

gustus goede zaken doen,te wachten tot 
1 September.

Het komt er op aan ofwel onmiddellijk 

te beginnen en het maximum nut uit 

den huidigen toestand te trekken, ofwel 

indien niet vóór 1 Juli kan begonnen 

worden, dan liever het maximum nut te 

laten trekken uit het seizoenleven, dat 

voor de kustvisschers van groot belang 

is.

Want het mag gezegd, dat de garnaal 

tijdens de maanden Juli en Augustus 

steeds tegen goede prijzen verkocht 

worden en dat juist tijdens die twee 

maandjen het minst binnenlandsche 

koopers ter vischhalle hun aankoopen 

komen doen, wat van belang is na te 

gaan bij het in gang steken van zoo’n 

belangrijke wijziging in het Oostendseh 

garnaal visschersbedrijf.

Wij hebben er aan gehouden zoo 

nauwkeurig mogelijk alle zijden van 

dit belangrijk vraagstuk in het belang 

van de gansche garnaalvisscherij te be

lichten, omdat we in alles en vóór alles 

de kwestie der algemeene belangen van 

onze kustvisscherij en den garnaalhan- 

del willen dienen, wat men ook over on

ze zienswijze moge denken.

Eén zaak staat thans vast dat, wan

neer men ook beginne, « Het Visscherij

blad » eens te meer bewezen heeft wij het 

rechte eindje hadden, toen we weken 

en maanden lang wezen op het groot 

belang, den garnaal ter nieuwe visch

halle te zien verkoopen.

We kunnen ons dan ook slechts ver

heugen in de genomen beslissing en moe

ten het gemeentebestuur bedanken ein

delijk onze zienswijze VOLLEDIG te zijn 

bijgetjeden.
P. Vandenberghe.

W ie helpt er onze 
Noodlijdende Kustvisschers !

Mijnheer de Bestuurder,

Het is met groot genoegen dat wij 

vaststellen, hoe gij U steeds beijvert 

voor het verbeteren van het armzalig 

bestaan van de paria’s onzer samenle

ving. In gansch uwe werking, in gansch 

uw optreden in het «Visscherijblad», 

stellen we steeds uw eerlijken inborst 

en uw medelijden met de kleinen vast.

Met uw steun aan noodlijdende kust

visschers hebt gij, niettegenstaande op

nieuw een geniepige tegenwerking in 

gang was van menschen die beweren 

aan geen politiek te doen, maar dage

lijks niets anders nastreven, in veel 

huisgezinnen eten gebracht, waar de 

nood het hoogst was.

Dat kunnen we bij U slechts bewonde

ren omdat wij weten, dat daarvoor wer

kelijk moed voor noodig is en het veel 

gemakkelijker is met elkeen mee te 

roepen, dat er niets gedaan wordt 

voor de kustvisschers, zooals verschil

lende locale bladen het deden.

Als het er op aan komt tot daden over 

te gaan, hebben ze zelf nog geen frank 

om op het even welke lijst gestort. (Bij

voorbeeld : M. Elleboudt en zijn « Zee- 

wacht »).

Wat ons ook verwondert, is het feit, 

dat zoo weinig vischhandelaars de han

den uit de mouwen steken om, al was

i
!
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Nuttige W erken te  
verkrijgen 

in ons bureel
Hiernavolgende nuttige werken zijn 

in ons bureel te verkrijgen :

I. LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN  
EN KOOPVAARDIJSCHEPEN VOOR
1940.

Prijs : 8 frank.

I I .  GRONDBEGINSELEN DER OCEANO
GRAFIE

van den heer Ch. Gilis, laborato

riumleider van het Zeewetenschap- 

pelijk Instituut.

Prijs : 15 frank.

Voor de scholen : 10 frank.

I I I .  DU IN- EN STRANDBEW EGING  
LANGS DE VLAAMSCHE KUST

door C. Loontiens, stadsarchivaris 

te Oostende.

Prijs : 15 frank.

IV. DE BELGISCHE VISSCHERIJ-AL- 
MANAK 1 9  3 9

Prijs : 20 frank.

V. TONE DE STIERMAN
tooneelspel geschreven door Karei 

Jonckheere en C. Loontiens.

Prijs : 10 frank.

V I. FORM ULIEREN OM AAN DE SOCIA
LE VER PLICH TIN G EN  TE VOLDOEN

1. Loonkaarten : 0.50 fr. per stuk.

2. Werkreglementen : 3 fr. per stuk.

3. Inschrijvingstafel der uren en 

overuren : 0.25 fr. per stuk.

4. Inschrijvingstafel vjan het/' pex- 

soneel : 0.25 fr. per stuk.

5. Arbeidsregeling voor de visch- 

verzenders : 0.25 fr. per stuk.

Dit alles kan verkregen worden mits 

storting van het bedrag op postcheck 

1070.98 van « Het Visscherijblad », Oos

tende.

het maar een kleinigheid te storten.

Ook zij leven toch allemaal van het 

visch je, dat door die arme visschers 

voor hen wordt aangebracht.

Hetzelfde zou kunnen gezegd worden 

van de velen in de aanverwante nijver

heden, die van den visscher rechtstreeks 

of onrechtstreeks leven.

Wie van hen helpt er mee om de ärm

sten onzer samenleving en hun talrijk 

kroost te steunen ?

Wie van hen denkt aan de talrijke ge

varen welke de visschers dagelijks op 

zee doorstaan voor een armzalig be

staan ?

Schrijft in, gij allen, die van den 

garnaal en het vischje rechtstreeks of 

onrechtstreeks leeft !

Volgt het voorbeeld, u gegeven door 

hen die reeds daaraan mede hielpen.

Volgt het voorbeeld van « Het Vis

scherijblad» en zijn bestuurder, die se

dert jaren met raad en daad die men

schen bijstaat. Gij zult er arme kinde

ren en moeders mee helpen in leven 

houden, want bij onze kustvisschers 

heerscht er nood en blijft ze heerschen.

Mag ik U verzoeken, heer Bestuurder, 

mijn briefje op te nemen ?

Heb dank en houd er den moed maar 
in !

Een trouwe vriend 
van den visscher.

NOTA DER REDACTIE. —  Wij dan

ken den inzender van dit schrijven en 

kunnen hem slechts melden, dat we 

steeds recht door zee, zonder ons te be

kommeren met al wat men ons steeds 

in den weg legt, zullen voort Ijveren 

voor een menschwaardig bestaan van 

hen aan wie zoo weinig gedacht wordt 

in deze bange en gevaarlijke tijden.

Daarom mag al wie nog iets over 

heeft voor brood, kolen, aardappelen en 

melk voor onze kustvisschers, hun pen

ning jeunen en deze storten op post

check 1070.98 van « Het Visscherijblad », 
Oostende.

Vorige lijsten : 23.085,—

Edmond Verberckmoes, Mechelen 100,—

Lijst M. J. Terreyn, G e n t .........  682,90

Solo margarine fabrieken......... 50,—

De Leeuw, Gent ......................  5,—

Jacob Vanhauter, Gent .........  10,—

Fern. Cortvriendt, Gent ......... 25,—

J. V. De Raedt, G e n t ................ 5,—

Aan allen, onzen hartelijken dank. 

M S 8 9 N e * H e « « N f i e e 9 e e e M t e H <

Aan de Weduwen 
en Nabestaanden 

van doodelijke 
Zeeongevallen

Een mooi Gebaar
— ■ —

Het Brugsch gemeentebestuur heeft, 

naar we vernomen hebben, zonder daar

aan ruchtbaarheid te geven, in de laat

ste jaren aan de nabestaanden van 

slachtoffers van de zee, telkens een 

som van 500 frank geschonken om hen 

toe te laten in het meest noodige te 

voorzien, in afwachting dat hun pen

sioen geregeld worde.

We kunnen het Brugsch gemeentebe

stuur voor dit mooi gebaar slechts ge

lukwenschen, omdat het een bewijs te 

meer is van het warme hart dat het on

ze visschersbevolking toedraagt.

Voor de Slachtoffers 
van de H.58

Op het oogenblik dat deze regelen 

verschijnen, zal het vier weken zijn dat 

de H.58 voor het laatst is uitgevaren 

om niet meer terug te keeren.

Alle hoop deze vier Vlaamsche vis- 

scherszonen nog ooit terug te zien, mag 

dus als opgegeven beschouwd worden.

Het Brugsch gemeentebestuur heeft 

dan ook besloten op Maandag 15 April 

een plechtige dienst te doen in de kerk 

van Zeebrugge, daar twee van de ver

dwenen visschers, te Zeebrugge woon

den.

We zullen onze lezers hieromtrent na

der inlichten in ons volgend nummer.

C t W M W O T W

Voor verbetering 
van het Lot onzer 

Kustvisschers

Talrijk zijn de vragen welke ons voor 

inlichtingen toekomen van de nabe

staanden van doodelijke zeeongevallen.

Hieruit leiden we af, dat de reeders, 

nabestaanden van slachtoffers van doo

delijke arbeidsongevallen, vaak onvol

doende, slecht of in ’t geheel niet voor

lichten.

Wij maken belanghebbenden er dan 

ook op attent dat, indien het visschers 

zijn welke doodelijke ongelukken op- 

loopen, de Gemeenschappelijke Kas 

voor Zeevisscherij ter Oostendsche visch

halle alles zelf regelt en de noodige for

maliteiten vervult om de pensioenen of 

renten van de nabestaanden in orde te 

brengen.

Wat de koopvaardij betreft, hoeven de 

geïnteresseerden zich te wenden tot 

den reeder van het koopvaardijvaartuig, 

waarmede de verongelukte vaarde, om 

te bekomen dat in den kortst mogelijken 

tijd een aangifte hieromtrent inge

diend worde bij de Gemeenschappelijke 

Kas voor Koopvaardij, te Antwerpen, 

die voor het noodige zorgt.

Blijft de steun te lang uit, dan wor

den de belanghebbenden verzocht zich 

schriftelijk tot deze instelling te wenden 

Frankrijklei, 64, Antwerpen.
« Het Visscherijblad » zal elkeen met 

raad en daad bijstaan, welke hierom

trent verdere inlichtingen mocht ver

langen.

Onze lezers zullen ln andere rubrie

ken reeds herhaaldelijk hebben kunnen 

vaststellen, hoe ons blad het zich thans 

voorgenomen heeft om de gezondmaking 

van ons kustvisschersbedrijf met kracht

dadigheid te helpen bewerkstelligen.

Nu we reeds in een drietal maanden 

van de Hoogere Overheid hebben beko

men, dat : 1) voor de kustvisschers een 

nieuw examenprogramma wordt opge

steld ; 2) de dure medecijnkisten niet 

meer verplichtend zijn voor al wie zich 

in de toekomst nog van een dergelijke 

kist moet voorzien ; 3) de Gemeenschap

pelijke Kas voor de twee eerste maan

den van het jaar aan de kleinen bene

den de 100 PK. een kwijtschelding van 

de premie voorziet op voorlegging van 

het bewijs van den mijnmeester, dat ze 

tijdens die periode geen garnaal ver

kochten ; 4) de verkoop van garnaal 

thans ter nieuwe vischhalle van Oosten

de ook zal ingericht worden, is het ook 

hoog tijd naar de nog andere bestaan

de wantoestanden uit te zien en wel na

melijk naar die, waardoor alle visschers

vaartuigen verplicht zijn zich eerst te 

verzekertyi tegen gewoon risico, voor

aleer zich tegen oorlogsrisico te kunnen 

verzekeren.

Dit vraagstuk vatten we in ons eerst

volgend nummer zeker aan in de hoop 

en overtuiging, dat ook onze nieuwe 

visscherij dienst en de betrokken minis

ter, het foutieve van de bestaande wet

geving zullen inzien en de noodzakelijk

heid hierin op de eene of andere wijze 

verbetering in te brengen.

We komen er dus op terug.

P. Vandenberghe.
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De W erken aan de 
Visschershaven 
van Zeebrugge

De werken aan de visschershaven te 

Zeebrugge loopen ten einde. Zeebrugge 

is opnieuw een groote stap vooruit ge

gaan in de richting van een steeds be

ter, volmaakter en moderner uitgeruste 

visschershaven.

Overal ziet men er de werkzame hand 

en richtlijnen gegeven door schepen 

Van Damme aan wien de Bruggelingen 

in nog geen anderhalf jaar reeds veel, 

ja zeer veel goeds te danken hebben.

We hebben ons voorgenomen volgen

de week aan deze haven een volledig 

bezoek te brengen en er in ons blad 

dan een uitgebreid verslag over weer 

te geven, want het mag gezegd, dat 

Zeebrugge visschershaven zonder veel 

lawaai steeds prachtiger en mächtiger 

wordt en dit kan ons Visscherijblad, die 

de belangen van onze visscherij steeds 

voor oogen heeft, slechts grootelijks ver

heugen.

We hopen hierop dus breedvoerig te 

kunnen terugkeeren.

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 8 TO T 14 APRIL 1940.

Van Oostende naar Folkestone (Zo

meruur) .

Maandag 8 April, te 10 u. door «Prin

ce Charles».

Woensdag 10 April, te 10 u. door «Prin

ses Joséphine-Charlotte».

Vrijdag 12 April, te 10 u. door «Prin

ce Charles».

Van Folkestone naar Oostende (Zo

meruur).

Dinsdag 9 April, te 11 u. door «Prince 

Charles».

Donderdag 11 April, te 12 u., door 

«Prinses Joséphine-Charlotte».

ZLaterdag 13 April, te 14.30 u., door 

«Prince Charles».

Deze uurregeling werd vastgesteld om 

de grootst mogelijke veiligheid te ver

zekeren.

In geval van storm of mist, of wegens 

omstandigheden voortspruitende uit de 

vijandelijkheden, behoudt de Directie 

der lijn zich het recht voor de afvaar

ten te verdagen en zelfs de overvaarten 

af te schaffen.



s « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

UIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

De Nieuwe Reedersbond 
te  Heist

Ouderdomspensioenen

Wij ontvingen hiernavolgend schrij

ven :

Waarde Heer Vandenberghe,

Zooals gij schrijft in uw veel, maar nooit 

genoeg gelezen Visschersblad door onze 

visschers, is te Heist een nieuwen bond 

gesticht der garnaalvisschers van Helst 

en Zeebrugge, zoogezegd op de puinen 

van vroeger «Hand in Hand», met de 

medewerking van deze van Oostende ; 

om reden dat de huidige Reedersbond, 

sinds zijn 5-jarig bestaan enkel en al

leen de belangen der groote Heeren 

(Diepvisschers) in acht genomen heeft.

Nochtans gij beter dan wie ook weet 

dat zulke verwijtsels ons niet hadden 

mogen toegestuurd worden :

1) Wie anders dan de Reedersbond 

heeft de processen geklaard wegens het 

visschen in de verboden zone der schiet

oefeningen ?

2) Wie heeft de veelvuldige processen 

der betichten in handen genomen der 

zaak «Nippon», waarvoor allen 4 maan

den gevang en boeten van 650 fr. tot 

7500 fr. opgeloopen hebben, plus 10 maal 

de verdoken douanerechten, of 2 maan

den ?

3) Niemand anders dan de bond is met 

de hulp van onzen zeer gewaardeerden 

en gedienstigen heer Debra, gaan bede

len om de afschaffing der gevangzitting 

te bekomen en de 3/4 vermindering der 

douane eischen.

4) Wie anders dan de Reedersbond 

heeft 2 maanden lang in de bres ge

sprongen om de betaling te bekomen 

der verkochte goederen van de «Nip

pon», tot zelfs nog op 20 Maart is ons 

na 5 dagen het vereischte resultaat be

kend gemaakt.

5) Wij hebben nooit iets gedaan voor 

de garnaalvisschers. Nochtans hebben er 

zeer veel onder hen onze protesten ge

lezen aan den bevoegden minister,waar

door de garnaalschepen, die slechts 24 

uren op zee verblijven volgens de wet 

geen nieuwe medecijnenkas moesten« 

koopen.

6) Op 18 Februari 1940, hebben wij op 

aanvraag van den heer gouverneur een 

staat ingediend, vermeldende voor 1939 

de bedrijfsinkomsten en uitgaven van 

15 garnaalschepen van verschillende 

motorkracht, om geldelijke steun te be

komen.

7) Sinds lang (4 maanden) hebben 

wij getracht met de medewerking van 

de achtbare Heeren Vanhoestenberghe, 

Vandamme, afzet te bewerken van ver

bruik van garnalen bij het leger en mo

gelijks vermindering der mazoutprijzen, 

waarvan het verschil door den Staat 

zou bijgelegd worden.

Menige leden van ons bestuur denken 

in plaats van domme beschuldigingen, 

dat wij wat dank verdienden. Ondank 

is eens te meer ’s werelds loon.

De Sekretaris, 

BEERNAERT.

Nota der Red. — Wij moeten eerlijk 

bekennen dat wij persoonlijk weten en 

herhaaldelijk vastgesteld hebben dat de 

bond der reeders van Heist veel voor de 

kustvisschers gedaan heeft en zoo zij 

er destijds niet altijd in gelukt zijn, te 

hunner verontschuldiging dient inge

roepen dat toen nog geen visscherij- 

dienst bestond.

Hoe lang heeft «Het Visscherijblad» 

zelf niet moeten aankloppen om het tot 

stand komen van dezen dienst werke

lijkheid te zien worden en nog is zij niet 

tot stand gebracht zooals het werkelijk 

had hoeven He zijn. Wij vragen een af

zonderlijk beheer !

De nieuwe dienst kan niet alles ineens ' 

omvergooien en wij zeggen dat meer dan 

één jaar zullen verloopen vooraleer we 

de nuttige gevolgen van de huidige 

werkzaamheid der leiders zullen kun

nen voelen.

De Reedersbond van Heist is inder

daad een der pioniers geweest, die met 

«Het Visscherijblad» steeds maar op de 

bres is gesprongen.

Daarom vinden wij het zoo spijtig dat 

ook te Heist een scheuring is ontstaan. 

Waar te Oostende de politiek er de oor

zaak van is, had men dit te Heist niet in 
te roepen.

Daarom hopen we dat om steeds een 

grooter gaping te vermijden, nieuwen en 

ouderen elkaar ten spoedigste de 

hand zullen reiken tot welzijn van allen.

Want van verdeelde krachten kan

niets goeds te verwachten vallen. In den 

nieuwen bond zit jong bloed bezield met 

de beste voornemens. Bij de ouderen be

staat een jarenlange ervaring en wij 

zijn bereid het onze er toe bij te dragen 

om die samenwerking een feit te doen 

worden. Allen streven toch voor het

zelfde doel : hun bestaan op een rede

lijke wijze te winnen en daarom moet 

de leuze van allen zijn: «Recht door Zee» 

naar door eendrachtig samenwerken.

P. Vandenberghe.

Herhaaldelijk werd door het minis
terie van Arbeid en Sociale Voorzorg de 
aandacht van het publiek gevestigd op 
de volstrekte noodzakelijkheid de stor
tingskaarten van de verzekerden tegen 
de geldelijke gevolgen van ouderdom en 
vroegtijdigen dood, op het einde van 
elk verzekeringsjaar aan de Lijfrentekas 
over te maken.

Het volstaat niet de stortingskaarten 
bij zich te houden, wanneer de termijn 
voor het overmaken er van is verstreken, 
aangezien de stortingen als niet be
staande worden beschouwd tot op het 
oogenblik dat de stortingskaarten de 
Lijfrentekas geworden. Niettegenstaande 
de reeds ter zake verschenen mededeelin- 
gen aan de Pers, wordt er nog al te dik
werf vastgesteld dat stortingskaarten 
soms betreffende vervallen verzekerings- 
jaren, en waarop de lijfrentezegels re-
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gelmatig werden geplakt, in den vestzak 
van den verzekerde of in een lade van 
den werkgever, zijn blijven zitten.

Dienvolgens wordt er aan herinnerd 
dat de stortingskaarten ieder jaar, vóór 
den 26n der maand volgend op die in 
den loop waarvan de verzekerde is ge
boren, aan de Lijfrentekas dienen over
gemaakt ; de kaart van een verzekerde 
die in Maart is geboren, moet dus ten 
laatste op 25 April aan het loket van 
een postkantoor worden afgegeven. De 
personen die in ’t bezit zijn van stor
tingskaarten, die niet binnen den regle- 
mentairen tijd aan de Lijfrentekas wer
den overgemaakt, worden er toe uitge- 
noodigd onverwijld het noodige te doen; 
zij die stortingskaarten betreffende ver
vallen verzekeringsjaren bij zich houden, 

worden met aandrang er om verzocht 
zich in regel te stellen. 
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INGEZONDEN.

Een onzer medewerkers schrijft ons 

het volgende :

Het zal onze lezers niet onbekend zijn 

dat in het jaar 1938, in het Brugsche, 

vier menschen jammerlijk aan den dood 

Kwamen, tengevolge van vergiftiging 

door het eten van mossels, voortkomend 

ait het kanaal van Brugge naar de zee.

Te dien tijde werd er machtig veel over 

deze kwestie gesproken en geschreven en 

net Parket trad zelfs op, eenerzijds om 

de juiste oorzaken van de sterfgevallen 

vast te stellen en verder, om na te spo

ren, wie de verantwoordelijken waren, 

aansprakelijk voor schadevergoedingen.

Onze lezers zullen ook opgemerkt heb

ben dat, na meer dan een jaar door ge

zwegen te zijn, deze zaak op het onver

wachts sedert eenige weken is heropge- 

doken en dat de meeste bladen er reeds 

breedvoerige artikels hebben aan gewijd.

Wij hebben ons met opzet onthouden 

stelling te nemen, omdat wij het ge- 

raadzamer oordeelden in dergelijke za

ken, met omzichtigheid te werk te gaan.

Nu schijnt deze lang geheimzinnig ge

bleven gebeurtenis zich echter klaarder 

af te lijnen en wordt het mogelijk zon

der partij te willen kiezen, toch een eigen 

oordeel in het geval te vormen.

Ziehier in een paar woorden, de feiten 

zooals zij zich destijds hebben voorge

daan

G ESCH IED KU ND IG  OVERZICHT

Een zekeren heer Dentant was uitba

ter van een mosselteelt. gevestigd op de 

Mole van Zeebrugge. In 1937 werd het 

hem onmogelijk daar langer voort te 

werken, tengevolge van de verslijking 

oinnen de rade.

Hij wierp zijn blik op het zeekanaal. 

Hij wendde zich tot de Compagnie des 

Installations Maritimes. Deze wendde 

zich tot de Officieele Staatscommissies 

voor visch- en mosselteelt, om zich te 

vergewissen of de waters van het kanaal 

voor mosselkweek geeigend en gezond 

waren. Deze Commissie verklaarde ze 

«gaaf en geschikt» en, hierop ingaande 

sloot Dentant een pacht af voor negen 

jaar en stelde gansch zijn vermogen op 

het spel, om hier een nieuwe en belof

tevolle nijverheid' te doen ontstaan.

De eerste proefnemingen konden maar 

zoo aanmoedigend zijn. In een water, 

half zoet en half zout, buitengewoon rijk 

aan plankton, konden de jong gezaaide 

mosselen slechts weelderig gedijen. Dat 

deden ze ook, want de ondervinding heeft 

geleerd, dat de honderd duizend kilogr. 

plantgoed die er neergestort werden, 

einde 1938 tot 300.000 kg. aangewassen 

waren ! Dus een voordeeliger uitslag, 

dan op de befaamde Hollandsche gron

den.

DE RAMP

In den Zomer van 1938 verspreidde zich 

plots de mare, dat er zich vier sterfge

vallen hadden voorgedaan, 2 te Brugge, 

één te Lissewege en één te St-Andries 

en dat het vast stond, dat deze overlij- 

dens moesten toegeschreven worden aan 

vergiftiging, door het eten van mosse

len voortkomende uit de zeevaart !

Dit nieuws baarde groote opschudding, 

niet enkel in de streek maar over het 

gansche land. Alsof het op afspraak ge

weest ware, viel gansch de mosselver- 

koop stil en konden de Brusselsche fri

tures, bijvoorbeeld, hunne deuren gerust 

sluiten. De Zeebrugsche kweekerij werd 

door de wet gesloten en alle verbruik 

van mossels uit de vaart, ten strengste 

verboden.

Daar er slachtoffers waren, moesten 

de verantwoordelijkheden vastgesteld 

worden. En, daar het gerecht alleen in 

deze onbevoegd scheen, werden weten

schappelijke mannen geroepen en een 

Onderzoekscommissie aangesteld.

W AT DE COMMISSIE  
AAN HET L IC H T  BRACHT

In den beginne vooral, werd ijverig ge

zocht en gespeurd. Alles wat eenigszns 

in verband stond met het kanaal, werd

verdacht en onderzocht ; niets werd ge

vonden.

Een professor van de Leuvensche uni- 

versiteit beweerde dat het VAN NATURE  

VERGIFTIGDE MICROBEN MOESTEN  

ZIJN, die in het water gedrongen waren 

en door de mossels als voedsel genomen 

deze zouden vergiftigd hebben.

Ware deze verklaring onzes inziens af

doende gebleken, dan ware het onder

zoek op een dood punt gekomen en ge- 

eindigd. Deze microben zouden mis

schien maar laattijdig in het kanaal ge

komen zijn en er zou geen verantwoor

delijke persoon te vinden zijn.

Sommigen stonden echter sceptisch te

gen dien uitleg en meenden, elders de 

ware oorzaak te zullen vinden. Er wa

ren zelfs stemmen die in stilte fluister

den : «Ze weten wel wat DE WARE 

oorzaak is, maar ZE WILLEN HET LIE

VER NIET W ETEN !...»

SCHERP TEGENONDERZOEK

M. Dentant, de goedgeloovige man, die 

volle betrouwen had gehad in de rap

porten der Staatsaangestelden, was in 

elk geval geruineerd tot den laatsten 

cent... en er waren ook nog vier men- 

schenlevens te betreuren.

H. Dentant gaf het niet op. hij wilde 

kost wat kost, de waarheid achterhalen.

Nood, maakt vindingrijk!...

Samen met zijn zoon, die gelukkiglijk 

nogal aanleg heeft op wetenschappelijk 

evengoed als op filosofisch gebied, vat

ten zij de studie en den strijd aan, met 

den moed, de wilskracht en opofferings- 

geest, die bijvoorbeeld den befaamden 

uitvinder moet bezield hebben, die het 

laatste stuk huisraad dat hem restte, 

zijn eigen stoel, tot brandstof maakte, 

om zijn doel te bereiken.

Zij wisten zich andere geleerde pro

fessoren voor hunne zaak te interessee- 

ren : Dr Piscari der Leuvensche Univer- 

siteit; Dr Van Oye, der Gentsche Hoo- 

geschool, aan dewelke zij den uitslag 

hunner proefnemingen en bevindingen 

in eigen laboratorium voorlegden.

Prof. Dr Piscari had de zoekers op 

een nieuw spoor gebracht. Zij volgden 

het en zie, het geluk leek aan hunne 

zijde : wat ze zochten vonden zij ! HET

ZELFDE GIFT  waaraan de vier slacht

offers bezweken waren, en ook de hon

derden kippen, konijnen en ratten, wel

ke zij als onschuldige offers der Weten

schap welke zij bij proefnemingen ge

slacht hadden — VONDEN ZIJ TERUG  

IN WATER WAAR DE MICROBEN  

D OO R  DE LEVENSCHE PROFESSOR  

OM TRENT WAREN ! Ze vonden het 

overvloedig terug in de waters die be

smet waren, door het afvalwater van 

een grootnijverheid uit Brugge.

Dr Van Oye wees hen nog een andere 

baan. Ze zochten met nieuwen, onver

droten moed en ze vonden ! Ze vonden 

de flagelanten die volgens de Leuven

sche professor, VAN NATURE VERGIF

TIGD WAREN, VOLKOM EN  ONSCHA

DELIJK AAN DEN OORSPRONG en na

dien vergiftigd, toen ze in het besmette 

water verbleven hadden !

Het geheim voor hen was opgehelderd! 

NIET DE FLAGELANT «Gonojolax», zoo

als men ze noemt, is vergiftigd, MAAR 

HET W ATER VAN HET ZEEKANAAL IS 

EN W AS VERGIFTIGD D OO R  BESMET

TING, lang reeds VOOR de Regeerings- 

commissies het voor gaaf en gezond ver

klaarden.

HET VERDER VERLOOP

Maandenlang waren alle berichten 

vanwege de officieele onderzoekscommis

sies stil gevallen. Niets werd er nog ge

rept over de mosselzaak. Maar Dentant 

waakte en zou weer het vuur aancmf 

waakte, en zou weer de lont aan het vuur 

steken, zoodra zijne bevindingen, onom- 

stootbaar bevestigd waren.

Dat is nu het geval en, waarlijk, hij 

heeft er geen gras laten over groeien ! 

Een vinnige perscampagne in gansch het 

land heeft zich ontketend en brengt op

hefmakende onthullingen aan het licht.

Dentant aarzelt niet, duidelijk de 

plaats aan te wijzen, waar de bron der

besmetting te vinden is. Het is een fa

briek uit Brugge, die afvalwater van 

plantaardige natuur aflaat en dat door 

ontbinding der glutine, in aanraking met 

het zoutwater een buitengewoon sterk 

en verlammend gift doet ontstaan, die 

de vergiftigingen veroorzaakte !

Eerst dacht hij deze grootnijverheid 

verantwoordelijk te stellen voor de 

ramp hem overkomen. Maar nu blijkt 

het echter, dat zij volkomen buiten za

ke moet gesteld worden, althans vobr 

wat de schadeloosstelling betreft. Im

mers, deze inrichting betaalt jaarlijks

120.000 frank aan den Staat, om hare 

afvalwaters in bedoelde vaarten te stor

ten, dus om ze te besmetten ! De fa

briek is voor hare verantwoordelijkheid 

gedekt : de besmetting werd duur be

taald.

De eenige verantwoordelijke is en 

blijft : de Staat. En het geval met de 

fabriek, komt deze verantwoordelijkheid 

in een nog strenger daglicht stellen. De 

Staat heeft zich laten betalen om de 

waters te vergiftigen en heeft zich ook 

laten betalen, anderzijds, om datzelfde 

water als gaaf en gezond, voor een eet- 

waren-kweekerij te verpachten !

NOG EEN K EI IN DEN PLAS !

Na een jaar geslenterd te hebben, 

schijnt deze zaak voor den oogenblik een 

onverhoopten rush naar een snelle eind

oplossing te willen nemen.

Zaterdagnamiddag zou een professor 

op het Wetenschappelijk Congres te 

Gent een spreekbeurt houden. Het pro

gramma der vergadering meldde : «Fla

gelanten de oorzaak van verlammende 

vergiftiging door mossels».

M. Dentant spoedde zich naar deze ge

leerde vergadering en aanhoorde er 

nogmaals de oude uiteenzetting van den 

Staatsexpert in zijne zaak. Na zijn toe

spraak vroeg de Zeebrugsche mosselman 

het woord en stelde voor de eenigszins 

verbaasde vergadering de vraag : of hij 

het verlammende gift nog nooit uit het 

water had gehaald, wanneer er zich geen 

spoor van flaglanten zich in bevonden ? 

Dat heb ik al honderden malen ge

daan ! » besloot Dentant zijn korte maar 

opzienbarende toespraak.

De professor bleef hem het antwoord 

verschuldigd ! En nadat Prof. Van Oye, 

het gewicht van zijn gevestigde faam en 

van zijn gezagvol woord in de weeg

schaal geworpen had ten voordeele der 

stelling van Dentant, meldde de voor

drachtgever dat de opvatting Dentant- 

Van Oye misschien wel de juiste zou 

kunnen zijn ! ! !

Ook zijn wij van oordeel dat, zooals 

de wagen nu aan ’t rollen is, de onder

zoekscommissie eerlang nieuwe besluiten 

zal verplicht zijn neer te leggen; welke 

klaren wijn zullen schenken en waar

door aan Cesar — hier ter zake den ar

men Dentant — zou gegeven worden wat 

hem toekomt. O. S.

N. B. — Toekomende Zaterdag zullen 

wij onder dezelfde rubriek en over ’t zelf

de onderwerp, een Debatting Artikel 
geven, opzettelijk voor «Het Visscherij

blad» geschreven, met vermelding der 

argumenten VOOR  en TEGEN, de thans 

aangenomen verrechtvaardiging der oor

zaken in de Mosselvergiftiging van het 

Zeekanaal.

NOTA DER REDACTIE

Wij staan sceptisch tegenover de hui

dige uiteenzetting van zaken, en wach

ten liever de besluiten af van de Com

missie voor mossel- en oesterteelt, waar- 

rin wetenschapsmenschen genoeg voor

handen zijn om ons de juiste toedracht 

van de feiten voor te leggen. Dat de h. 

Dentant, die zooveel moed en wilskracht 

aan den dag legt, dient geluk gewenscht 

hoeft niet betwijfeld te worden.

Wij hebben echter te veel eerbied voor 

de waarheid, dat we meenen dat de an

dere klok ons misschien dingen zal mel

den, welke hier niet vermeld werden. 

Wat er ook van zij, het komt het er voor

namelijk op aan deze zaak in ’t voor

deel van de mosselkwestie te zien oplos

sen.
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De Haven van Nieuwpoort
(Vervolg)

CONCURRENTIE

Nieuwpoort is de eenige natuurlijke 
haven van onze kust en terwijl ontzag
lijke kosten uitgegeven werden voor de 
kunstmatige havens, die geweldige on
derhoudskosten in de toekomst zullen 
blijven vergen, werd aan Nieuwpoort het 
hoogstnoodzakelijke onderhoud onthou
den.

Zeker is de concurrentiestrijd onder 
onze kusthavens hier niet vreemd aan, 
en toch bewijst een ernstig onderzoek, 
dat noch Oostende, noch Zeebrugge van 
een uitbreiding van Nieuwpoort als han
delshaven iets te vreezen hebben. Zee

brugge heeft zijn bepaald hinterland 
(Brugge en omgeving), terwijl Oosten
de, hoofdzakelijk post- en pasfiag'jers- 
haven is, die dank zij haar goede spoor
wegverbindingen en haar prachtige sta
tions- en maildiensten, op een verze
kerde toekomst mag rekenen.

Evenmin hoeft Oostende of een der 
andere kusthavens iets te vreezen, voor 
hun visscherijhaven, in geval van een 
verbetering van de Nieuwpoortsche ha
ven, Hoogstens zou zulks voor gevolg 
hebben, dat enkele visschers van De 
Panne weer Nieuwpoort boven Oostende 
zouden verkiezen, omdatj "deze haven 
dichter bij hun vestigingsplaats en van 
de door hen bezochte visscherijgronden 
gelegen is.

Veeleer vertegenwoordigt Nieuwpoort 
een aanvallende bedrijvigheid en op 
het gebied van de visscherij en op het 
gebied van de hafndelssclr|eepvaart. — 
Nieuwpoort immers heeft zijn eigen 
hinterland en zijn eigen activiteitskring 
die de belangen van de andere kustha
vens onverlet laat.

GEHEIM  ACCOORD ?

Doch zelfs deze concurrentiestrijd on
der onze kusthavens, zal wel niet de 
eenige of zelfs niet de hoofdoorzaak 
zijn voor de verwaarloozing van de ha
ven van Nieuwpoort. Wijlen Prof. Van 

Waesberge van de Gentsche Universiteit 
deelde ons destijds mede, dat de haven 
van Nieuwpoort niet mocht bloeien, dat 
er nooit iets van Staatswege zou gedaan 
worden, omdat, zoo beweerde hij, er 
een geheim accoord bestond tusschen 
de haven van Duinkerke en de haven 
van Antwerpen, of tusschen de betrok
ken regeeringen. Volgens dit accoord 
kreeg Antwerpen het voorrecht van het 
opslaan en den uitvoer van de kalizou- 
ten uit den Elzas, op voorwaarde, dat 
geen verbeteringswerken aan de haven 
van Nieuwpoort uitgevoerd werden, die 
deze tot een gevaarlijke concurrentie- 
haven van Duinkerke konden maken.

Het is moeilijk om uit te maken wat 
daar nu juist van waar is. Toen we een 
jaar gleden voor de Handjtlskamer 
van Nieuwpoort in een voordracht de
zelfde bewering aanhaalden, werd be
sloten hierover aan den bevoegden Mi
nister te schrijven. Het antwoord was 
ontkennend : Accoord of geen accoord 
het antwoord kon nooit anders luiden. 
Het is immers etn geheim accoord !

Doch veel ernstiger dan dit alles en 
in ieder geval, gemakkelijker contro
leerbaar zijn de groote bezwaren die 
verbonden zijn aan den huidigen toe
stand van de haven. Eerst na het weg
nemen dezer, zou de scheepvaart kun
nen toenemen en zou er kunnen sprake 

zijn van u^breidingswerk\m. Ongeluk
kig wordt in dit opzicht soms heel sim
plistisch geredeneerd. Aan c/i haven 
worden de noodige herstel- en onder
houdswerken onthouden, omdat deze 
niet loonend zijn. Er is toch geen 
scheepvaart.

BEZWAREN

De Havengeul
1. Het ernstigste bezwaar is onge

twijfeld het gebrek aan diepgang. — 
Nieuwpoort is, zooals alle havens gele
gen aan zandige kusten, onderhevig 

aan verzanding, Hier echter wordt die 
verzanding grootendeels geneutraliseerd 
door de uitspoeling van de wateren van 
den IJzer en van vijf binnenvaarten. 
Baggerwerken worden dan ook weinig 
uitgevoerd. Normaal zou zulks ook zel
den noodig zijn, ware het niet, dat het 
slijk en het zand, die zich bij ontsten
tenis van de natuurlijke uitspqeling tij
dens de oorlogsjaren, vrij konden op- 
hoopen in de havengeul, nooit maar ge
deeltelijk weggewerkt werden.

Als men thans bij laag water langs 
de haven wandelt, van Nieuwpoort naar 
Nieuwpoort-Bad (drie km. lang), dan 
valt het op hoe langs weerszijden van 
de smalle middengeul, reusachtige 
slijkmassa’s zich opgehoopt hebben. 
Hoofdzakelijk een gevolg van den oor
log ! Nu is wel voorzien door de dienst 
van Bruggen en Wegen, dat bij laag 
water, tot op een diepte van 4 km. moet 
gebaggerd worden in de vaargeul, op

een breedte van 30 m., doch nooit gaat 
men dieper dan 1,50 m. Enkele dagen 
na het vertrek van den baggermolen 
echter is het werk grootendeels onge
daan, daar door het woelen van het wa
ter, het slijk van de kanten weer naar 
het midden vloeit !

Zoo komt het dat bij laag water, zelfs 
middelmatige visschersbootjes, noch in 
noch uit kunnen varen en moeten wach

ten tot er meer water ls ! Voor grootere 
visschersbooten gaat hierbij met het 
oog op den verkoop in de mijn, dikwijls 
kostbare tijd verloren. De handelssche
pen zijn er nog slechter aan toe en moe
ten soms uren voor de reede blijven lig
gen ! Voor schepen van 1.000 ton en 
meer is de toegang tot de kaai eenvou
dig prohibitief ! Moest er meer scheep
vaart zijn, dan zou er meer gebaggerd 
worden !?

Dat gevallen van stranding veelvul
dig voorkomen hoeft, na bovenstaande 
beschouwingen, niemand meer te ver
wonderen.

De Aanlegplaatsen

2. Ook met de aanlegplaatsen is het 
liet in den haak. Voor een drietal jaren 
beschikten de schepen over een kaai- 
lengte van 330 m. Hiervan waren 80 m. 
voorbehouden aan de visschersbooten. 
Meestal echter maakten de visschers 
gebruik van de volle kaailengte zoodat 
wanneer een cargo kwam aanleggen, 
deze zich een weg moest banen tusschen 
de bootjes, wat niet zelden met groote 

moeilijkheden en met schade gepaard 
ging,. Anderzijds, wannee'r enkele car
go’s aan de kaai lagen, was er geen 
plaats meer genoeg voor de visschers
vaartuigen die in rijen van 7 of 8 naast 

jlkaar moesten liggen ! Hieraan werd 
,en deele verholpen door het verlengen 
/an de kaai met 200 m. (drie jaar ge
beden). Voor het oogenblik gaat alles 
jetrekkelijk goed, omdat er in de laat
ste jaren maar weinig handelsscheep
vaart was, doch moesten er meer koop

vaardijschepen aanleggen, dan zouden 
de oude moeilijkheden weer herbegin- 
iien.

De technische Uitrusting

3. De technische uitrusting van de ha
ven is zeer schraal. Deze werd aange- 
oracht door een drietal firma’s die ver
gunningen ontvingen voor een termijn 
van 30 jaar met jaarlijksche opzegmo- 
gelijkheid. Alhoewel hiervoor weinig ge
vaar bestaat, is het toch een reden 
voorzichtig te zijn bij te groote kapi- 
taalimmobilisaties in opslagplaatsen en 
kranen. Moest nu tengevolge van plot
se omstandigheden meer beroep gedaan 
worden op de haven van Nieuwpoort, 
dan toch zou de huidige technische uit
rusting zeer onvoldoende blijken en als 
een bezwaarlijke hinder ondervonden 
worden. Ze is aangepast aan crisisvoor- 
waarden.

Te eng

4. Dat de opvolgende gemeentebestu
ren zich nooit maar matig ingespannen 
hebben om grootsche initiatieven te 
nemen of te bevorderen, moet zeker voor 
een groot deel toegeschreven worden aan 

de bijzondere /topografische voorwaar
den van de stad. Het grondgebied van 
de gemeente Nieuwpoort, ligt omzeg

gens nog heelemaal binnen de grenzen 
van de Middeleeuwsche wallen : 196 
Ha. Alle werken voor een verbetering 
van de haven zouden moeten gebeuren 
op vreemd grondgebied : Oostduinker- 
ke of Lombartzijde. Zelfs de vlotkom is 
hoofdzakelijk op grondgebiled van de 
gemeente Oostduünkierke gebouwd. — 
Nieuwpoort-Bad behoort tot de gemeen
te Oostduinkerke, die alleen een opper
vlakte bezit van 2.224 Ha. Meer dan 
tienmaal die van Nieuwpoort ! Voor 
het oogenblik wordt ernstig gewerkt, 
om te verkrijgen dat deelen van de om
ringende gemeenten bij Nieuwpoort 
zouden geannexeerd worden. Het is niet 
zoo onzinnig als het wel beweerd wordt 
wanneer het gemeentebestuur van 
Nieuwpoort spreekt van zijn levens- 
ruimte !

Het hinterland

5. Eindelijk is er nog het feit dat 
Nieuwpoort niet verbonden is door ka
nalen met zijn natuurlijk hinterland, 
althans niet rechtstreeks. Een dergelij
ke verbinding is het conditio sine qua 
non, voor het leven van de haven van 
Nieuwpoort. Het is een probleem dat 
echter veel ruimer is dan we hier wel 
kunnen betoogen. Geheel het Zuiden 
van West-Vlaanderen en een deel van 

Wallonië zijn hierbij geinteresseerd. In 
een volgende bijdrage willen wij zulks 
illustreeren.

Dr. Karel ENGELBEEN.



«D E  VRIJHEID» 3

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O R D T  D O O R  D E  BELGISCHE B E V O L K IN G  G E 

ST E U N D . W E E S T  ER  ERKENTELIJK  V O O R . —  S T E U N T  

O O K  D E  BELGISCHE N IJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e u l

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 29 MAART
De Onderzoeksraad van de Scheep

vaart vergaderde Vrijdagnamiddag on
der het voorzitterschap van den heer 
J. Poll. Als Rijkscommissaris zetelt de 
heer Descamps.

DE ZAAK VAN DE H .Î3 « FRIEDA »
De zitting wordt aangevangen met 

de beiianaeiing van de zaak van het 
Heistsche visscnersvaartuig H.13 «Frie
da» aat samen met andere vaartuigen 
op Donderdag 7 Maart 11. door vreemde 
vliegtuigen werd bescnoten.

Als eerste getuige treedt op schipper 
EUGEEN VL1ETLNCK, 26 jaar oud, wo- 
nenae te Heist. Hij was op zee op bewus- 
ten Donderdag en vaarde N.O. ten N. 
van den Noordhinder, op 9 mijlen af
stand. Er lagen nog een tiental sche
pen in de omgeving, waaronder de Z.4, 
die zich op een mijl van de H.13 bevond. 
Onmiddellijk nadat de schipper hoor
de schieten, heeft hij de lichten uitge
doofd. Het schip liep slechts onbedui
dende avarij op. ’s Avonds, rond 8 uur, 
kwam een vliegtuig terug en toen bevond 
de schipper zich op dek. Het vliegtuig 
kwam uit N.O. richting en verdween in 
Z.W. richting. Het was een ééndekker ; 
het schip voer de Belgische kleuren, die 
goed zichtbaar waren op verscheidene 
plaatsen. Hij kan onmogelijk de natio
naliteit van het vliegtuig vast/stellen, 
dat op ongeveer 1 mijl van het schip 
vloog. Hij voer de reglementaire lichten 
en zijn radio stond open, zonder dat hij 
echter iets van een ander vaartuig ver
nam.

YiïKIOORTER LEON, 32 jaar, matroos 
cp de H.13, woonachtig te Heist, wordt 
vervolgens onderhoord. Gefuige ver
klaart dat hij op wacht stond tusschen 
6.30 en 7 uur. Het was mooi weder. Hij 
bemerkte zeer goed een vliegtuig dat 
op een achttal meter hoogte vloog. Het 
was een ééndekker die aan stuurboord
zijde van het schip schoot. Getuige kan 
niet zeggen hoeveel maal er geschoten 
werd, daar hij zich onmiddellijk plat 
op het dek liet vallen. Het vliegtuig ver

een &f N. Oostelijke richting. Hij 
heeft geen enkele bom hooren vallen.

DE ZAAK VAN DE Z.29

In deze zaak wordt FRANS CATTOOR, 
schipper van de Z.29, 22 jaar oud, on
derhoord. Hij zegt dat hij om 6.45 uur 
een vliegtuig zag, dat een uur later op
nieuw verscheen. De Z.29 zelf werd niet 
beschoten, maar de H.65 wel, om 7.45 u. 
Hij heeft hooren bommen werpen op 
een 300-tal meter achter het schip. Er 
volgden drie zware slagen kort naeen. 
Het schip lag toen N.N. ten O. van den 
Noordhinder, op 9 à 10 mijlen afstand. 
Het vliegtuig verdween in Oostelijke 
richting. Om  8.45 uur verscheen nog
maals een vliegtuig dat echter niet ge
schoten heeft. In O.N.O. richting lagen 
nog talrijke vaartuigen.

VAN BEVEREN MAURITS, 15 jaar oud, 
jongen aan boord van de Z.29, wordt 
daarna onderhoord. Gezien zijn jeugdi
gen ouderdom, mag de knaap den ge- 
bruikelijken eed niet afleggen. Hij ver
klaart rond 6 uur een vliegtuig gezien 
te hebben, op een 50-tal meter achter 
stuurboordzijde. Het schoot eerst met

een machinegeweer en daarna hoorde 
hij drie bommen werpen.

HET VERGAAN VAN DE Z.47
Nopens het vergaan van de Z.47 «Yo- 

lande-Marguerite », legt Schipper EU- 
CrKEN DE WITTE een verklarmg af en 
bevestigt het verslag van zijn zeerap- 
port.

Daarna komt de heer DESCAMPS aan 
het woord. Hij is van oordeel dat het 
vergaan van de Z.47 aan een oorlogsfeit 
te wijten is, ’t zij door beschieting door 
een vliegtuig, ’t zij door het aanstooten 
op een drijvende mijn.

DE RAAD besluit de zaak van de Z.47 
samen te brengen met deze der andere 
vaartuigen die op Donderdag 7 Maart 
beschoten werden, en hij zal op een vol
gende zitting uitspraak doen.

DE ZAAK VAN DE 0.229
De zitting wordt besloten met de be

handeling van de zaak van de 0.229, 
die in den nacht van 12 op 13 December 
11. met een onbekend vaartuig in aanva
ring kwam, waardoor het Oostendsch 
vaartuig groote schade aan den voorste
ven opliep.

Sjchipper HONORE VERLEENE, 49 jaar 
oud, wordt in deze zaak onderhoord en 
bevestigt het verslag van het zeerap- 
port, waarna hij naderen uitleg ver
strekt. Hij zegt dat het een koopvaar
dijschip moet zijn, deel uitmakend van 
een konvooi dat zonder lichten voer. 
Hij verschaft den Raad nadere bijzon
derheden over de manier, waarop de 
aanvaring geschiedde. De 0.229 werd 
aan den voorsteven « gepakt », toen het 
ter hoogte van Start Point aan ’t vis- 
schen was. De koopvaardijschepen wa
ren niet geladen en niet verlicht. On
middellijk na de botsing verscheen er 
een tweede vaartuig dat een groen licht
je aan stuurboordzijde droeg, maar dit 
toen onmiddellijk uitdoofde. De vreemde 
schepen hebben geen seinen gegeven en 
de Oostendsche visschersboot voer de 
reglementaire lichten.

Deze zaak zal verder behandeld wor
den op een volgende zitting.

Aankoop door het Leger 
van opgeëischte 
Motorvoertuigen

W a t werd er door de 
Propagandacommissie voor 

Visch verbruik verricht

Raphaël Huysseune

Ipissoïfs Crevettes'

'ZEE B -R U G  G  È

TÉL.! 441.41 &  441.42
Compilé Chèq. Poit. I 142278 
Reg. de Com..; Bruges 2151

Hieronder volgt het antwoord gege
ven door het ministerie van Landsver
dediging naar aanleiding van een vraag 
gesteld door een volksvertegenwoordiger 
betreffende de uitbetaling van opge- 
eischte voertuigen :

« De wet op de opeischingen bevat 
geen enkele bepaling, waarbij, in geval 
van gerechtelijk geschil omtrent den 
prijs van het opgeëischt voorwerp, de 
kosten van rechtspleging ten laste van 
den Staat worden opgelegd.

Bijgevolg beslist de rechtbank daar
over.

In ’t algemeen wordt de prijs der mo
torvoertuigen door de militaire overhe
den vastgesteld volgens een prijstabel 
welke, met de medewerking van verte
genwoordigers der autonijverheid, door 
een dienst der voertuigen en motor
brandstoffen van het ministerie van 
Landsverdediging is opgemaakt.

Wat den termijn van betaling van den 
prijs der motorvoertuigen betreft, zijn 
de voertuigen, welke werden aangekocht 
door de speciale commissies die vóór 1 
Maart ’40 functionneerden, betaald ge
worden in de maand tijdens welke de 
stukken betreffende den aankoop aan 
den dienst voor vereffening van de op
eischingen werden overgemaakt, wel te 
verstaan wanneer de eigenaars het eens 
waren omtrent de prijzen en er geen 
verzet tegen de betaling bestond.

Wat betreft de ongeveer 25.000 tot 
28.000 motorvoertuigen (motorrijwielen 
inbegrepen) welke, krachtens het be
sluit van 16 Februari 1940 (Staatsblad 
van 19 en 20 Februari), op datum van 1 
Maart 1940 werden aangekocht, zal er 
ten minste zes maanden tijd noodig zijn 

j om het gansche vereffeningswerk te 
! kunnen voleinden. >

De Belgische Garnaalaanvoer
Het is voor hen die zich bezighouden den en de aanvoer te Nieuwpoort inte-

In ons nummer van Zaterdag 23 

Maart stelden we onze lezers op de 

hoogte van wat door de huishoudelijke 

afdeeling der commissie in 1939 werd 

verwezenlijkt en we gaven een over

zicht over de kooklessen en volksvoor

drachten welke werden gehouden.

Ditmaal willen we een kort overzicht 

geven over de verdere werkzaamheden 

welke in den loop van dat jaar plaats 

hadden.

Zij luiden :

REGIONALE PROPAGANDADAGEN

Tijdens deze propagandadagen wordt 

volgend programma uitgevoerd :

Van 10 tot 12 uu : Voordracht en 

practische kooklessen over vischberei- 

ding.

Om  14 uur : Wetenschappelijke voor

dracht over de chemische samenstelling 

en de voedingswaarde van de zeevisch.

Om 15 uur : Economische voordracht 

(Het belang van de zeevisscherijnijver- 

heid voor de Belgische economie).

Studiedagen werden, met zeer veel 

bijval ingericht te :

LOKEREN (17 Maart) : Voor de leer

lingen en leeraressen van de Vrije Be- 

roepsschool en het onderwijzend perso

neel van de andere schoolinrichtingen.

ANTWERPEN (24 Maart) : Voor de 

leerlingen en het onderwijzend perso

neel van de Normaalafdeeling van de 

Beroepshuishoudschool «Ste Godelieve».

LUIK (2 Juni) : Voor de leerlingen 

en leeraressen van de «Ecole Normale 

de l’Etat pour jeunes filles ».

CHENEE (16 Juni) : Voor de leerlin

gen en onderwijzeressen van de «Ecole 

Normale Ménagère des Filles de la 
Croix».

BLEGNY-TREMBLEUR (30 Juni) : 

Voor de leerlingen, oud-leerlingen van 

de «Ecole Ménagère Rurale» en het on

derwijzend personeel van de andere 

schoolinrichtingen.

HASSELT (27 October) : Voor de 

leerlingen en leeraressen van de nor

maalafdeeling van de Middelbare Be- 

roepsschool der Eerw. Zusters Ursulinen.

HABAY-LA-NEUVE (1 December). — 

Voor de leerlingen en leeraressen van 

het «Pensionnat de l’immaculée Con

ception» en voor de leerlingen en on

derwijzend personeel van «l’Ecole Su

périeure Ménagère Agricole de Virton».

In al deze schoolinrichtingen hadden 

de lessen voor gevolg :

1) het regelmatig inrichten van les

sen over het vischverbruik ;

2) een betere bereiding van visch voor 

de leerlingen van de kostscholen;

3) door sommige schoolinrichtingen 

werd beloofd voor het uitgangsexamen 

eene thesis op te leggen welke zou han

delen over het vischverbruik.

van de beroeps- en huishoudscholen die 

op bezoek waren op de tentoonstelling.

KOOKPRIJSKAMP OVER 
VISCH B ER EID IN G

Deze prijskamp, waarvoor al de noo

dige maatregelen werden getroffen en 

welke moest doorgaan te Luik op 13 

en 14 September 1939, heeft door het 

vroegtijdig sluiten van de tentoonstel

ling geen plaats kunnen hebben en 

werd tot later te bepalen datum uitge

steld.

Eervolle
Onderscheiding

De Aanvallen van Duitsche Vliegtuigen 
op Nederlandsche Treilers

Dat de heer John Bauwens aan zijn 

hoogen ouderdom nog steeds bewijzen le

vert van groote werkdadigheid, is thans 

eens te meer bewezen door het feit, dat 

de Koning hem komt te vereeren met 

het lint van Commandeur in het Orde 

van Leopold II.

Wij wenschen den wijzen en werkza- 

men reeder hartelijk geluk met deze 

nieuwe verdienstelijke onderscheiding.

De Verhuizing 
van den 

Garnaalverkoop

PROPAGANDA IN DE ROND REIZEN DE 
LAN DBOUW HUISHOU DSC HOLEN

Evenals vorige jaren werden, met toe

lating van den heer Minister van Land

bouw, kooklessen over vischbereiding 

ingericht in sommige rondreizende land 

bouwhuishoudscholen ; deze lessen wer

den met zeer veel bijval gegeven te : 

INCOURT (10 Maart) ; MOLINFAING 

LONGIER (24 Maart); TARCIENNE (13 

en 20 April); MEAN (16 Mei); BEKKE- 

VOORT (16 Juni); ITTRE (6 Oktober) 

en ATTENHOVEN (31 November).

Ter gelegenheid van deze kooklessen 

hebben de juffrouwen lesgeefsters, be

treffende het vischverbruik op den bui

ten, dezelfde bevindingen opgedaan als 

deze hierna vermeld.

TENTOONSTELLING L U IK

Ter gelegenheid van de Internationa

le Tentoonstelling van het Water te 

Luik werden kooklessen en voordrach

ten over vischbereiding ingericht; deze 

lessen welke gegeven werden in de 

«Ferme Démonstrative» gingen door op 

30 Juni, 7, 14, 21 en 28 Juli, 4, 11, 19 en 

26 Augustus en 1 September.

Deze lessen werden bij gewoond door 

de leerlingen en de onderwijzeressen

(ING EZO ND EN ).

Mijnheer de Besturder,

Zooals U weet, is de verhuizing naar 

de vischmijn besloten door het sche

pencollege en deze verplaatsing zou in 

Juni geschieden. Ongetwijfeld spreken 

verscheidene argumenten te'n gunste 

van deze beslissing.

Ten eerste, zullen in de vischmijn de 

garnaalvisschers voor hun vangst een. 

vasten prijs bekomen en niet meer over

geleverd zijn aan de grillen van de 

leursters ien de wisselvalligheden van 

een verkoop in een loodsje alleen voor 

vischvrouwen bestemd.

Ten tweede, zal de bevoorrading van 

de burgerbevolking eÿéngoed van de 

nieuwe vischmijn kunnen geschieden 

als thanp het geval is en de prijzen zul

len weer beantwoorden aan deze welke 

voor den groothandel worden betaald.

Maar er zijn ook redenen, die het 

behoud van de huidige verkoopplaats 

bepleiten, namelijk, dat de bevolking 

van het visscherskwartier wegens de 

internationale toestanden, niet meer 

als verleden jaar op een goed badseizoen 

rekenen mag en dat dus de verkoop 

langs de visscherskaai heel gering zal 

wezen.

De maand Juni, welke voor de ver

huizing gekozen werd, zou in andere 

omstandigheden een aankomst van rei

zigers hebben gebracht waarop thans 

zoolang de oorlog voortduurt, niet meer 

mag gerekend worden.

De argumenten voor het behoud die 

vroeger golden, hebben eerder aan 

kracht gewonnen, juist door het verlies 

van economische bedrijvigheid, welke 

door den oorlog verwekt wordt.

In deze zaak partij te kiezen is dus 

zeer moeilijk, maar we vreezen, dat 

menschen voor wie het slechts te doen 

is uit alles politieke munt te slaan, hier

van ook zullen gebruik maken om aan 

een oppositie te doen, die door zijn 

stelselmatigheid bewijst), dat het niet) 

gaat om hoogere belangen, maar alleen 

uit partijgeest.

Nota der Red. — Wij verwijzen den 

inzender naar het artikel door ons he

den heiromtrent geschreven.

MAATREGELEN TEGEN DE SCHULDI
GEN GEVRAAGD EN SCHADEVERGOE

DING IN HET V O O R U ITZIC H T  
GESTELD

Met betrekking tot de vliegtuigaanval- 

ien op iNeuenanasche visscnersireilers, 

namelijK de « Protinus », de « Viking- 

oanlc » en de « I. S. Groen », heelt de J\e- 

denandsciie gezant te Berlijn opdracht 

gekregen een ernstig vertoog tot ae 

Duicscne regeenng te richten, waarin 

cegen deze bescnietingen met den mees- 

cen naüruk opgekomen wordt, namelijK 

oegen üe voisorekte ontoelaatbare ge

welddaad jegens de «Protinus». Het oi- 

licieei onderzoek naar den aanval op 

de « Protinus », die in volle zee bij klaar

lichten dag geschiedde, heeft bevestiga 

aat, terwijl de treiler van talrijke dui

delijke nationaliteitsmerken voorzien 

was en onder meer ook aan de bovenzij

de met de kleuren van de Nederlandscne i 

v'iag was bescnilderd, een Duitscn vlieg

tuig het heeft gebombardeerd en be

schoten ; het gevolg is geweest, dat de 

stuurman en een scnepeüng werden ge

dood, het vaartuig tot zinken gebracht 

en twee matrozen, die in een sloep red

ding nadden gezocht, aan uitputting ge

storven zijn.

De Nederlandsche regeering verzoekt 

maatregelen tegen de schuldigen en be

houdt zich een eisch tot schadevergoe

ding voor,

WAT DOET BELGIE ?

Zooals we kunnen vaststellen, werd 

door de Nederlandsche regeering zonder 

dralen protest aangeteekend.

Hetzelfde kan niet gezegd worden van 

de Belgische regeering, die nochtans de 

bewijzen in handen heeft, dat talrijke 

Zeebrugsche treilers op een bepaald oo- 

genblik met bommen bestookt en be

schoten werden, waardoor ongetwijfeld 

ook de Z.47 in den grond geboord werd.

Het onderzoek van de gevonden ko

gels laat hieromtrent geen twijfel.

Ondertusschen heeft dit het leven ge

kost aan minstens vier onschuldige vis

schers en werden gansche huisgezinnen 

noodeloos in ellende gedompeld, zonder 

dat de Belgische regeering er veel belang 

schijnt aan gehecht te hebben.

N. V.
.REEDERIJKAAI, O O S T E N D E ,

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Maztcrut « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Visch zonder kop in Nederland

Nu de invoer van verschillende arti- gen ook in den prijs tot uitdrukking kan 

kelen en grondstoffen, vooral over zee,, komen.

met onze garnaal visscherij misschien wel 

interessant te weten welke de aanvoer is 

geweest van garnaal in onze verschillen

de kusthavens en wat dezen aanvoer be

teekent per jaar en per haven.

Al dadelijk zal opgemerkt worden, dat 

Zeebrugge onze voornaamste kusthaven 

geworden is, maar dat de aanvoer al

daar, al zijn de gemiddelde prijzen hoo

ger dan te Oostende, een neiging ver

toont tot dalen, waar deze in 1937 het 

toppunt bereikte.

Dat te Blankenberge de gemiddelde 

prijzen het hoogst zijn baart geen ver

wondering, daar de aanvoer aldaar al

thans in den Zomer te gering is om in de 

behoeften van de verkoopers te voldoen. 

Waar te Oostende en te Zeebrugge in de 

laatste twee jaar men een vermindering 

kende, mag het gezegd dat Blankenber

ge ongeveer hetzelfde peil bleef behou-

OOSTENDE

gendeel een merkelijke verbetering te
gemoet ging.

Gansch de kust door kenden de ge

middelde garnaalprijzen een gevoelige 

inzinking van ongeveer gemiddeld 50 

centiemen per kg. Te Oostende, Blanken

berge en Nieuwpoort bereikte dit onge

veer 0,75 fr. per kg., waar men te Zee- 

brugge de prijsvermindering het minst 

ondervond en het verschil in min slechts 

26 centiemen bedroeg. Niemand zal zich 

afvragen hoe dit komt omdat elkeen 

weet dat Zeebrugge onze sterkste gar- 

naalhandelaars kent en de oorzaak daar 

alleen aan te wijten is. Zal de hevige 

koude van dezen Winter een nadeeligen 

invloed uitoefenen op den aanvoer ?

Daaraan valt niet te twijfelen. —  De 

laatste negen maanden zullen in elk 

geval veel hoeven goed te maken van 

den grooten achterstand, welke noch

tans reeds in te winnen valt.

BLANKENBERGE

DE A C C U M U L A T O R E N  T U O O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  

D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D

»

BATTERIJEN

ifiUDOP

zoo onzeker is geworden, is het, meer dan 

in tijden van overvloed, noodig, netgeen 

voorhanden is, zoo economisch mogelijk 

te gebruiken. Daartoe behoort ook het 

verzamelen van afval, hetwelk nog als 

grondstof kan dienen voor verschillende 

doeleinden en het behouden van hetgeen 

vroeger als van weinig waarde werd weg

gegooid of verwaarloosd.

De Hollandsche Regeering heeft in 

enkele gevallen reeds getracht een en 

ander te bevorderen. Zoo heeft zij b.v. 

begin October 1939 de beperkingen inza

ke den aanvoer van puf ingetrokken. 

Verder heeft zij, toen de aanvoer van 

veevoeder daalde, het verzamelen van 

eikels en kastanjes aangemoedigd en 

voorts nagegaan, of geen grondstoffen 

voor veevoeder zijn te putten uit hetgeen 

anders in het vuilnisvat terecht komt.

Waar als onderdeel van verschillende 

mengvoeders ook vischmeel wordt ge

bruikt en vischkoppen hiervoor geschik

te grondstof vormen, heeft de Neder

landsche minister van Economische Za

ken thans besloten, naar wij van offi- 

cieele zijde vernemen, de koppen van 

verschillende soorten visch —  met namt 

kabeljauw e.d. — te doen gebruiken tei 

1 verwerking in de fabrieken tot visch 

meel. Dit kan het eenvoudigst geschie

den door het vervoer van genoemdi 

soorten visch van de verschillende af- 

slagplaatsen te verbieden, tenzij de visch 

eerst van den kop is ontdaan. De koppen 

Kunnen daar dan worden verzameld.

Hoewel de huisvrouw veelal de visch 

zonaer kop op tafel brengt, is zij gewoon 

bij het koopen van de visch vooral te 

letten op de oogen en de kieuwen, ten 

einde de kwaliteit beter te kunnen be- 

oordeelen. Men kan echter, behalve aan 

den kop ook aan het vleesch en nog op 

andere wijze bemerken, of een visch 

versch is of niet. Van de Nederlandsche 

nuismoeder wordt thans medewerking 

gevraagd in dit opzicht, dat zij zich er 

voortaan aan gewent, bepaalde visch

soorten zonder kop te koopen, zoodat 

de kleinhandel zich te gereeder tijd aan 

dit nieuwe gebruik zal willen aanpassen. 

Dit beroep op de Nederlandsche huis

vrouw zal, gezien het economische ge

bruik, dat van de vischkoppen wordt 

gemaakt, ten bate der veevoedervoorzie- 

ning, zeker niet vergeefsch zijn, te min

der, als zij bedenkt, dat deze anders 

waardelooze vischkoppen in den vorm 

van spek en eieren weder op haar tafel 

kunnen terugkeeren.

Een bijkomend voordeel van den maat

regel is nog de niet geringe vrachtbe- 

sparing, welke onder normale verhoudin- 

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

VOETENVERZORGING —  MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

ZEEBRUGGE NIEUWPOORT

G. M A D E L E I N  — B U Y S
Voetverzorger (Pédicure)

(Hoek Marie-Josépl. en M adridstraat)
Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 

en op afspraak, telefoon 73.740)
N.B. — Alles wat verpleging en benoo
digdheden aangaat van zieke of pijn
lijke voeten, zooals : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim- 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Proma’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking heel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty, 
enz.

TOTAAL

Jaar Kg. Fr. Middel- Kg. Fr. Middel- Kg. Fr. Middel- Kg. Fr. Middel- Kg. Fr. Middel-

prijs prijs prijs prijs prijs

1935 956.499 4.376,996.— 4.58 96.760 445.470,— 4.60 1.361.042 6.267.581,— 4,60 256.668 1.014.558,— 3.95 2.670.969 12.104.605,— 4,53

1936 1.095.417 4.333.547.20 3.96 113.512 546.643,10 4.82 2.000.123 8.412.912,60 4.21 286.197 999.669,60 3.49 3.495.249 14.292.772,50 4.09

1937 1.329.273 3.946.868,— 2.97 65.679 247.384,50 3.77 2.369.005 7.868.856,50 3.32 266.120 710.646,70 2.67 4.030.077 12.773.755,70 3,17

1938 999.981 4.727.324,10 4.73 42.879 239.666,95 5.59 1.662.594 8.224.584,85 4.95 244.461 1.005.852,90 4,11 2.949.915 14.197.428,80 4,81

1939 943.328 3.839.771,60 4.07 46.829 226.487,35 4.84 1.408.049 6.602.911,20 4.69 329.867 1.104.659,70 3,35 2.728,073^ 11.773.829,85 4.32

15.874.283^ 65.142.391,85

Het kopgebod geldt voornamelijk voor 

kabeljauw, hake, koolvisch grooter dan 

55 cm., zeewolf en leng.
Het vervoerverbod geldt niet, indien 

ten genoegen van de Nederlandsche Vis- 

scherijcentrale is aangetoond, dat het 

vervoeren plaats vindt van en naar de 

bovengemelde afslagplaatsen onderling. 

En evenmin is het tfterbod van toepas

sing op het vervoer van visch bestemd 

voor het buitenland.
De vischkoppen moeten aan de Neder

landsche Visscherijcentrale worden af

gedragen die darvoor 2 cent per kg. be

taalt.
We zegden reeds, dat deze maatregel 

toe te juichen is. Het is echter jammer 

dat de Nederlandsche Visscherijcentrale 

er niet een maandje eerder is mee geko

men, want er ligt een periode van zeer 

groote kabeljauwvangsten achter ons en 

zoodoende zijn duizenden kg, koppen 

verloren gegaan, die anders tot grondstof 

van de vischmeelfabrieken hadden kun

nen dienen. Maar gedane zaken nemen 

nu eenmaal geen keer.

Of de vischmeelfabrieken door dit 

« kopgebod » van voldoende grondstoffen 

worden voorzien om weer met volle 

kracht te kunnen gaan draaien, staat 

nog te bezien. De dagen van de verre- 

visscherij zijn voorbij en al levert de 

Noordzee nog heel wat kabeljauw en 

koolvisch op, zoodat met de koppen in de 

behoefte aan grondstoffen van deze fa

brieken eenigszins behoorlijk voorzien 

zal kunnen worden is een vraag, waarop 

de practijk het antwoord moet leveren.

DE GEVOLGEN VOOR DEN HANDEL?

Behalve dan de « uitleggers » zal dus 

voortaan alle kabeljauw en ook alle 

koolvisch grooter dan 55 cm. gekopt 

moeten worden. Een groot bezwaar voor 

den veehandel lijkt ons dit niet. Het 

geeft wat meer werk, dat zich door de 

opbrengst van de koppen echter wel laat 

betalen. Voor de vischwinkels in den 

lande is de zaak even anders. Die heb

ben graag een kabeljauw met den kop 

er aan in hun etalage. Wanneer ze deze 

<■< blikvangers » willen behouden, zullen 

ze aan de duurdere «uitleggers» moe

ten.

Het koppen van hake, leng en zeewolf 

zal op den gang van zaken van weinig 

invloed zijn. Hakekoppen zullen de visch

meelfabrieken weinig te zien krijgen, 

want deze visch gaat bijna alle naar 

het buitenland. En ook leng is geen mas

saproduct, terwijl zeewolf toch altijd al 

gekopt en gevild werd verzonden.

Het « kopgebod » heeft een niet onbe

langrijk bezuinigend effect, doordat de 

koppen voortaan in IJmuiden blijven en 

sr dus geen vracht voor betaald behoeft 

te worden. Juist vanwege de vrachtbe- 

sparing wordt kabeljauw en koolvisch, 

bestemd voor het buitenland, veelal zon

der kop verzonden.

IN BELGIE

Alhoewel we dagelijks vaststellen hoe 

vischafval naar de visGhmeelfabriek 

< pescator » wordt gevoerd, toch heeft 

onze regeering het nemen van dergelij- 

ken maatregel nog niet noodig geacht.

Weliswaar worden de witte kabel- 

jauwskoppen vooral ter vischmijn van 

Oostende ten nutte gemaakt, maar dit 

is niet altijd zoo en in elk geval niet met 

de andere vischsoorten.

Zooals uit voorgaande blijkt, is inder

daad daaruit een ernstige besparing te 

verwezenlijken op gebied van vervoer, 

ijs en verpakking.
Anderzijds mag het gezegd dat wij 

eens te meer aan Nederland hieromtrent 

een lesje van vooruitziendheid te leeren 

hebben.
We zien daarom met belangstelling 

tegemoet, wanneer ten onzent deze nut

tige maatregel zal genomen worden, 

want nuttig i* hij in alle opzichten.
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen
•  T E M S C H E  •
W E R V E N  G ESTIC H T  IN 1829

BOUW EN : M O T ORTREILERS, CABOTEURS
ZE E S L E E P B O O T E N  —  PASSAGIERSSCHEPEN -- EN Z .

MODERNE DW ARSHELLING V A N  130 M
Telegramadres: Boelwerf Temsche Telefoon: 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Oostendsch Nieuws
RANTSOENEER INGSZEGELS

Het Gemeentebestuur van Oostende 
brengt ter kennis van de bevolking dat 
de inwoners die verzuimd hebben de 
rantsoeneeringszegels af te halen tus
schen 18 en 25 Maart, deze nog kunnen 
bekomen op Maandag 15 April a.s., in 
het Officieel Inlichtingenbureau, Vlaan- 
derenstraat, 66a, tusschen 9 en 18 uur.

Na dezen datum zullen de zegels on
verbiddelijk geweigerd worden.

B b L A N U K IJ K E  O P R O E P
ue organisa^ vE/n vermakelijkheid 

aan zititen en gekwetsten aer militaire 
uospuaien op uen üeeuijK, is toever- 
U 'O u w q  aan ue werkplaats van net rioout 
•tarins uostencte. ütn DiiüiiotneeK en een 
leeszaal zulien ingericnt woraen, en een 
eerste getal Doeicen is gegeven geweest 
uoor net rcooae Kruis van üeigie. jtiet 
uomite bedankt op voornana ae perso
nen aie uoeKen zunen willen geven : ro
mans, ooeKen over Kunst en wetenscnap, 
scnooiuoeicen, ujascnriicen, illustraties, 
leuinetons, enz., enz., zoowel in t 
viaamscn ais in t transen.

ue ooetten mogen axgegeven worden 
bij M ev rou w  Micnei Janssens, b, Maaria- 
straat, uostenae uei. IZÜ.LZ) oi zunen 
op zijn aanvraag, bij den scnenner aige- 
naaia woraen.

B E L G IS C H  T A N K S C H IP  G E S T R A N D  
I t  ivl l U U t L K b K K t

Het Belgiscn motortankschip « Esso 
Belgium », metenae ïu.ozy ton oruto en 

't.izi ton netto, geoouwa te üopennagen 
in I93ü, toeDenoorenae a an  ae « Ameri
can x-etroieum Cy » te Antwerpen , ko- 

menae van is eüerianusch-indie ter be
stemming van Amsteraam, is Dinsdag
morgen, rona 9 uur, ter noogte van 
Midaelkerke op een zanübanK gevaren.

±iet schip volgde de Belgische territo
riale wateren, ten einde de drijvende 
mijnen te vermijden.

öieepbooten voeraen onmiddeliijk ter 
plaats, maar siaagden er niet in het 
schip vlot te brengen, ’s Nachts werden 
de pogingen vernieuwd.

LëEN IN G  1877 ONZER STAD
Op 1 April 11. had de zesmaandelijk- 

;>,’he trekKing plaats van 31 obligaties 
van 1.000 frank en 64 van 500 frank die 
uitkeerbaar zijn respectievelijk aan 1200 
en 600 frank vanaf 1 Mei a.s.

Zoo blijven er op heden nog 52 loten 
<>p de 2185 in omloop.

31 loten van 1.000 frank, uitkeerbaar 
met 1200 frank te rekenen met 1 Mei 
1940 :
0012 0064 0297 0373 0395 0434 0491 0595 
0606 0679 0711 0764 1064 1085 1106 1258 
1286 1351 1446 1452 1502 1579 1679 1716 
1731 1753 1904 1924 2034 2046 2144

64 loten van 500 frank, uitkeerbaai 
met 600 frank te rekenen met 1 Mei 1940 
0006 0178 0182 0303 0307 0338 0386 0509 
0632 0642 0704 0709 0722 0795 0812 0996 
1054 1092 1097 1142 1155 1220 1233 1453 
1550 1684 1707 1854 2014 2086 2099 2111 
2196 2274 2358 2362 2571 2828 2881 2972 
3149 3215 3416 3493 3579 3627 3676 3700 
3736 3825 3874 3931 3985 4010 4039 4055 
4074 4078 4091 4185 4186 4242 4255 4298

EEN HUM O RISTISCHE REVUE
«Cantonnement 40». Dit is het op

schrift van de muzikale en humoristi
sche Revue dat het 2e Regiment Cara
biniers in den Koninklijken Schouwburg 
van Oostende, ten voordeele van de On
derlinge Steunkas van het Regiment, zal 
opvoeren op Zaterdag 13 April, te 20.30 u.

Deze kunstavond zal aanvangen met 
een Opera-Bouffe en een Music-Hall 
spektakel, tijdens dewelke men den jon
gen toondichter Jacques Stehman zal 
kunnen toejuichen, waarvan de werken 
zoo dikwijls werden uitgevoerd, zoowel 
in België als in den vreemde, en den 
danser Roland, van het ABC van Parijs, 
beiden gemobiliseerd bij het 2e Cara
biniers.

Volgens indiscrete geruchten gaat dit 
feest een buitengewonen bijval tegemoet.

Kaarten bij den schouwburgbewaar- 
der.

Plaatsen van 5 tot 20 frank.

HET STATION VAN DE CAR-FERRY
Het gebouw dat voor dit station die

nen moet, is thans bij zooverre voltooid, 
dat indien de oorlog niet alle vervoer 
van auto’s met de mailbooten had stop
gezet, men er thans gebruik zou kun
nen van maken.

Twee breede geplaveide banen voeren 
naar in- en uitgang, waarboven in ge
smede lettters het Engelsch opschrift 
prijkt : « Car-Ferry ».

Aldus zijn de Vlamingen en de 
Franschgezinden tevreden gesteld.

WASCHGOED TE DROGEN
De vrouwtjes van de Visscherskaai 

hebben enkele jaren geleden, toen de 
oude vischmijn nog niet afgebroken was, 
een practisch middel gevonden om hun 
waschgoed te drogen, zonder het te moe
ten met een stok uithangen buiten hun 
venster, zooals het langs de kaai veelal 
de gewoonte was.

Een koord wordt eenvoudig gespan
nen tusschen twee lantaarnpalen dicht
bij het Car-Ferry station en het gevolg 
is thans, nu het groote plein daar leeg 
ligt, dat men van alle zijden deze nieu
we bevlagging kan bewonderen.

DE BELGIAN SHELL COMPANY N.V.
richt op Zondag 7 April 1940, om 10 u 

stipt, een kijiematografische voorstel
ling in, in de Kinema « Forum » te Oos
tende.

De ontrolde films zijn van het hoogste 
documentair belang en alle publiciteit 
is er van uitgesloten ; zij zijn totaal ver
schillend van die van vorig jaar.

Kinderen beneden 16 jaar, niet door 
hun ouders vergezeld, worden niet toe
gelaten.

CONCERT VAN HET CONSERVATO
RIU M

Op Zaterdag, 20 April a.s., te 20.30 u„ 
in de groote zaal van het Stadhuis, heeft 
een groot symfonisch concert plaats, ge
geven onder de auspiciën van het Minis
terie van Openbaar Onderwijs.

De klaviervirtuoos Robert Vantomme, 
leeraar aan het Kon. Conservatorium te 
Brussel, zal zijn medewerking verleenen.

Men kan van heden af plaatsen be
spreken op het Secretariaat van het 
Conservatorium, eiken dag van 17 tot 19 
uur.

HET CONCERT
dat Woensdagnamiddag door het mu- 

.iekkorps van het nieuwe garnizoen ge- 
;even werd, oogstte zeer veel bijval, 
iaar het programma verschillende ope- 
astukken behelsde, die zeer in den 
maak vielen van het publiek. De diri- 
,ent behaalde heel veel eer van de uit
voering.

IETS GESTOLEN
Niettegenstaande de pers vanwege de 

)olitie geen berichten meer ontvangt, 
æmen ons toch bijna iedere week ge
tallen van fietsdiefstallen ten gehoore.

Zoo werd b.v. Donderdagavond laatst, 
róór de cinema Roxy, de fiets gestolen 
,an een bediende die de afgerolde films 
noest overbrengen naar de Langestraat 
rij den h. Vanhakendover. Dat is toch 
schandalig.

En zegegn dat de bediende, vijf minu
ien vóór het einde van de vertooning 
;ijn fiets nog gezien had.

JE WAPENSCHOUW
welke moest plaats hebben op de Wa- 

jenplaats Donderdagnamiddag, te 4 uur, 
er gelegenheid van de aankomst van 
iet nieuw garnizoen, werd wegens het 
plotseling opgekomen onweder, uitge- 
ïteld.

HUW ELIJK
Op Zaterdag 6 April wordt het huwe- 

jjk voltrokken van Mijnheer Charles 
Uebaert, staatsgepensionneerde, geboren 
ce leper den 15 Maart 1857, wonende te 
Dostende, Amsterdamstraat, 30, met Me- 
yrouw Ernestine Willems.

Onze beste gelukwenschen aan het 
gelukkig echtpaar.

BEVORDERING
Wij vernemen dat Majoor Maurice 

Tanghe, van de Infanterie, bevorderd 
werd tot luitenant-kolonel.

Onze beste gelukwenschen aan dezen 
sympathieken officier.

EEN BEHENDIGE DIEVEGGE
De politie heeft een serveuze van een 

herberg op het Hazegras aangehouden, 
die tot nu toe bekend heeft niet minder 
dan 16 fietsen en 2 kinderwagens ont
vreemd te hebben.

K IN D  OMVERGEREDEN
Het kind van den uitbater der café 

Rubens, Wapenplaats, werd in het over- 
loopen van de straat door een auto ter 
hoogte van de Vlaanderenramp gevat 
en een vijftal meter ver geslingerd. Het 
werd met gebroken been met een ambu- 
lanciewagen naar huis gevoerd.

BOND TEGEN DE TER IN G
Tijdens het eerste kwartaal 1940 ont

ving de Oostendsche Afdeeling van voor
noemde instelling rechtstreeks de vol
gende giften : M. De Busschere Maurice, 
Koninklijke Schouwburg, 128 fr. ; Naam
loos, 60 fr. ; M. De Busschere Maurice, 
Koninklijke Schouwburg, 205 fr. ; S.E.O., 
Romestraat, 11, 10.000 fr.

Hartelijken dank.

TWEEDE BONTE AVOND MUSIC-HALL  
VARIA

Op Zondag 21 April a.s. geeft de Kon. 
Tooneelmaatschappij « Hoop in de Toe
komst » in haar lokaal, Café « Prins 
Boudewijn », St. Sebastiaanstraat, 22, 
te Oostende, haar tweede Bonte Avond, 
gevolgd van een brocket- en danswed
strijd met prachtige prijzen, waarvoor 
men zich kan laten inschrijven in het 
lokaal, alle Maandagen en Donderdagen, 
van 20 tot 21 uur. De inschrijving sluit 
om 20 uur op den dag der vertooning.

Tot slot, groot bal met verrassingen.
Dit alles voor den prijs van 3 fr.
Kaarten op voorhand te bekomen in 

’t lokaal en bij de leden.

Nuttig om weten

DE OORLOGSVLOTEN

Sedert het uitbreken der vijandelijk

heden woedt de zeeoorlog onverminderd 

voort en het publiek kan zich soms te 

nauwer nood een juist denkbeeld vor

men van de in den strijd gewikkelde 

krachten.

Zoo pas is een volledig werkje versche

nen in den vorm van een inslaand boek, 

dat in 26 luiken eigeenaardigheden van 

elke eenheid der Europeesche vloten 

aangeeft.

Dit boekje handelt over de oorlogs

vloot van elk der volgende landen : 

Duitschland, België, Frankrijk, Groot^ 

Brittannië, Italië, Nederland, Polen, 

Rusland.

Met het opstellen ervan werd een der 

beste Belgische vlootspecialisten belast, 

namelijk de h. Paul Scarceriaux.

De verkoopprijs ■ is 2.50 fr. ten bate 

van een jeugdinstelling «De Kadetten 

van den Belgischen Zeevaartbond », Ver

eeniging zonder winstgevend doel, post

rekening 1912.90 van M. Jacob, 156, Mo- 

lièrelaan, Brussel.

M ilford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz., enz.

Zijn bereid alle visschersvaartuigen, die Milford Haven aan
doen, te bevoorraden aan gematigde voorwaarden.

Groote werkhuizen voor machine- en herstelwerk. — Alle 
scheepsbevoorrading (voedsel inbegrepen), touwwerk, zeildraad, 
enz.

Goed gelegen stand 
Officieele kantoren

Directeur: O. W. L IM B R IC K . F.C.I.S.
— Telefoon : Milford Haven nr 262 —
Telegramadres : Milfish, Milford Haven

Vereeniging voor Association d’Assu-
Onderlinge 

Zeeverzekering 
tegen Oorlogsrisico

MEIR, 1, ANTWERPEN

De Heeren aangeslotene leden 
morden verzocht de gewone alge
meene vergadering bij te wonen, 
die zal gehouden worden ter Maat
schappelijken Zetel, Meir, 1, den 
15de April 1940, te 11 uur.

DAGORDE :

I. Verslag van den Beheerraad.

II. Verslag van den Heer Kom- 
missaris.

III. Goedkeuring van de balans 
en van de « Winst en Verlies Reke
ningen » van het jaar 1939.

IV. Ontlasting aan de Heeren 
Beheerders en Kommissaris.

V. Overdracht van machtiging 
in uitvoering van het K. B. van 2 
Februari 1940.

VI. Verscheidene.,

De Heeren aangeslotene leden, 
die wenschen de algemeene verga
dering bij te wonen, worden ver
zocht zich te gedragen naar artikel 
18 der Statuten.

rances Maritimes 
contre les risques 

de guerre 
«AMARIG»
1, MEIR, ANVERS

Messieurs les affiliés sont invités 
à assister à l’assemblée générale 
ordinaire qui se tiendra au siège 
social le 15 avril 1940, à 11 heures.

ORDRE DU JOUR :

I. Rapport du Conseil d’Admi- 
nistration.

II. Rapport de Monsieur le Com
missaire.

III. Approbation du bilan et des 
Comptes Profits et Pertes de l’exer
cice 1939.

IV. Décharge à donner à Mes
sieurs les Administrateurs et Com
missaire.

V. Délégation de pouvoirs en 
exécution de l’A. R. du 2 février 
1940.

VI. Divers.

Messieurs lès affiliés désireux 
d’assister à l’assemblée générale, 
sont priés de se conformer à l’ar
ticle 18 des statuts.

Visch- en Garnaalaanvoer in Maart 1940

TE OOSTENDE

VISCH

De opbrengst van den verkoop van 

versehen visch te Oostende bedroeg voor 

de maand Maart 1940, 1.955.254 kg. Dit 

werd door 167 vangsten verwezenlijkt.

De stoomvaartuigen kwamen hiervoor 

tusschen met 2.055.802,50 fr. en de motor

vaartuigen met 5.472.505 fr., ’t zij in to

taal 7.559.350 fr., tegen gemiddeld 3.87 

fr.
Voor Maart 1939 bedroeg de aanvoer 

2.657.886 kg., verkocht voor 9.814.435 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 3,68 fr. per kg.

In Maart 1940 werd dus 702.632 kg. 

visch minder aangevoerd en voor 2 mil

lioen 255.085 fr. minder verkocht.

Gedurende het eerste kwartaal 1940 

werd 5.213.979 kg. visch aangevoerd en 

verkocht voor 19.682.583,50 fr., ’t zij te

gen gemiddeld 3.78 fr. per kg.

Voor het eerste kwartaal 1939 bedroeg 

de aanvoer 7.271.281 kg. verkocht voor 

25.969.325,50 fr., ’t zij tegen gemiddeld 

3,57 fr. per kg.

Hier is ook een min in aanvoer vo >r 

dit jaar te boeken van 2.057.302 kg. en 

een min in opbrengst van 6.286.742 fr.

GARNAAL

Er werd gedurende Maart 1940, 26.144 

kg. garnaal aangevoerd en verkocht voor 

155.467 fr., ’t zij tegen gemiddeld 5.94 fr. 

per kg.

In de maand Maart 1939 werd 48.350 

kg. garnaal aangevoerd en verkocht 

voor 253.189,20 fr., ’t zij tegen gemiddeld 

5,24 fr. per kg.

Er werd dus in Maart 1940 22.206 kg. 

garnaal minder aangevoerd en voor 97 

duizend 722,20 fr. minder verkocht.

Gedurende het eerste kwartaal 1940 

loste men 29.103 kg. garnaal welke ver

kocht werd voor 167.495 fr., ’t zij tegen 

gemiddeld 5,75 fr. per kg.

Voor het eerste kwartaal 1939 voerde 

men 79.542 kg. garnaal aan, verkocht 

voor 427.233 fr., ’t zij tegen gemiddeld 

5,37 fr. per kg.

Hier werd dus 50.439 kg. garnaal min

der aangevoerd dan in 1939 en voor 259 

duizend 738 fr. minder verkocht.

OPBRENGST DER GARNAALVIS
SCHER SVAARTUI GEN DIE TE  

OOSTENDE VERKOCHTEN

0.1 2384,00 0.2 2712,50

0.4 3029,10 0.5 973,60

0.6 2499,80 0.7 983,00

0.9 4666,20 0.10 2126,50

O.llb 574,50 0.15 1001,10

0.16 1561,80 0.17 3064,00

VI55CNER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWÖOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAPD-CRIGHTOM&C
OOSTENDE S.A.

0.18 4146,00 0.19 2998,50

0.21 2806,60 0.23 1516,90

0.24 2502,10 0.28 544,90

0.29 4359,70 0.31 1644,80

0.37 804,00 0.39 467,20

0.39b 744,70 0.40 3518,60

0.41 2037,20 0.43 1028,80

0.44 1891,50 0.46 2590,50

0.47 497,00 0.49 4131,40

0.53 2348,00 0.60 3286,00

0.63 4282,60 0.64 2860,90

0.64b 705,40 0.68 5034,40

0.69 1505,40 0.79 1135,90

0.79b 3437,40 0.82b 290,70

0.84 2061,70 0.87b 3001,50

0.90 5151,20 0.91 3356,80

0.93 2247,40 0.95 1621,30

0.95b 1582,80 0.96 4611,50

0.100 2955,00 0.101 3677,80

0.113 2723,60 0.115b 478,90

0.123 458.00 0.129 4639,10

0.139 1433,20 0.144 2285,80

0.162 4932,00 0.182 2828,50

0.190 1748,00 0.193 809,60

0.197 1010,40 0.206 3956,70

0.208 3931,40 0.253 2981,30

0.331 836,40 0.42b 453,90

TE BLANKENBERGE

De aanvoer van visch te Blankenberge 

bedroeg voor de maand Maartà 1940, 

15.065 kg., verkocht voor 96.313,50 fr„ ’t 

zij tegen gemiddeld 6,39 fr. per kg. Dit 

werd door vijf vaartuigen aangebracht.

842 kg. garnaal werden gelost en ver

kocht voor 6.189,15 fr., ’t zij tegen ge

middeld 7.35 fr. per kg. Dit werd door 

drie vaartuigen aangevoerd.

Daarbij werd nog 25 kg. garnaalvisch 

aangevoerd en verkocht voor 123,50 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 4,94 fr. per kg.

TE ZEEBRUGGE

De opbrengst van den vischverkoop 
bedroeg in Maart 1940 te Zeebrugge, 
289.547 kg., verkocht voor 1.722.433 fr., 
’t zij tegen gemiddeld 5.90 fr. per kg.

Daarvoor waren 142 vangsten noo
dig.

35.982 kg. garnaal werden aangevoerd 
en verkocht voor de som van 230.912,90 
fr., ’t zij tegen gemiddeld 6.45 fr. per kg.

GARNALEN VERKOCHT TE ZEEBRUG
GE, GEDURENDE DE MAAND MAART  

1940
Dat. vangsten kg. Opbrengst
1 19 1363 9.721,60
4 5 967 7.299,30
5 21 4532 35.113,60
8 33 4056 28.065,30
9 38 5177 26.615,80

11 10 1324 7.801,70
12 7 1084 8.822,00
13 2 331 3.077,20
16 8 910 7.508,90
18 35 4752 27.213,90
19 5 558 4.108,80
23 47 4179 30.546,80
26 39 4559 22.150,10
29 43 2090 12.867,90

312 35.982 230.912,90
N.B. — Het aantal booten welke ter

garnaalvangst zijn uitgevaren, beloopt 
50 eenheden.

ZEEVAARTBEW EGING IN DE HAVEN 
VAN BRUGGE-ZEEBRUGGE

Gedurende de maand Maart 1940 zijn 
45 schepen binnengeloopen met een 
Moorsom Tonmaat van 46.025 tonnen.

In Maart 1939 werden er 146 geboekt 
met 183.337 Moorsom Tonnen.

De vergelijking van bovengemelde cij
fers doet een vermindering vaststellen 
van 101 schepen en van 137.381 Moorsom 
Tonnen.

Am btelijke en Notarieele 
Berichten

Pêcheries à 
Vapeur
Société Anonyme

Siège Social : 
O S T E N D E  

35, Quai de l’Armement

Kleine
Aankondigingen

OCCASIE TE KOOP, AUTO-MINERVA
1932, 12 H.P., 6 cyl., zeer goeden staat. 
Zich bevr. Kerkstraat, 74, Blankenberge. 
Tel. 410.80.

DACTYLO GEVRAAGD, op de hoogte 
van comptabiliteit en briefwisseling, 
Vlaamsch en Fransch. Zich aanbieden 
Zaterdag, 14 u., met getuigschriften, Ca
sino de Breedene.

LOOPJONGEN GEVRAAGD. Coulier, 114, 
Van Iseghemlaan.

MM. les actionnaires sont invi
tés à assister à l’Assemblée Géné
rale ordinaire qui se tiendra à 
Ostende, au siège social, le mardi 
16 avril 1940, à 16 heures, à l’effet 
de délibérer sur l’ORDRE DU 
JOUR ci-après

1. Rapports du Conseil d’Admini- 
stration et du Collège des 
Commissaires.

2. Bilan et Compte de Profits et 
Pertes au 31 décembre 1939.

3. Décharge, par vote spécial, 
aux Administrateurs et Com
missaires.

Pour assister à l’Assemblée sus
dite, MM. les actionnaires devront 
se conformer à l’article 26 des 
statuts en déposant leurs titres,

cinq jours avant l’Assemblée, sa-j Qp D O n d e r d a g , 18 ap ril  1940, om

voir : , di-te uur des namiddags, ter afspanning
.  „  „  . , —, , 1 « Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaan-
A Bruxelles I à la Banque de straat, 26, te Oostende, met gewin van 

Bruxelles, 2, Rue de la Régence. 0.50% instelpremie.

GOEDE NAAISTER GEVRAAGD, onnoo- 
dig indien niet bekwaam. Guido Gezelle- 
straat, 83, Conterdam.

Notarieele
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

A Ostende : au siège social, à la 
Banque de Bruxelles, Succursale 
d’Ostende, 3, Place d’Armes.

GEMEENTE STEENE 
W IJK  MARIAKERKE

KOOP I.
EEN SCHOONE ONLANGS

= K= x=x=x==K=Ki=x=i nieuwgebouwde VILLA
BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de « Koolzakken » anders ge

zegd de kustwachters te zien afkomen 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

met grooten hof, gelegen in de Stockel- 
laan, 102, groot 915 m2.

KOOP II.
EEN SCHOON

perceel Bouwgrond
gelegen nevens koop I, Stockellaan, groot 
537 m2, 75 dm2.

Met recht van samenvoeging.
Alle verdere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.

Wat is er gaande op ?...
ZATERDAG 6 APRIL

Te 15 u. —  Op het A.S.O.-plein : voet

balwedstrijd tusschen A. S.-elftal en 

militaire ploeg.

Te 20 u. —  In de Scala : Feestavond 

ingericht door de Syndikale Kamer van 

Kunstmuzikanten.

ZONDAG 7 APRIL
Te 10 u. —  Kinema Forum : voorstel

ling door de Belgian Shell Cy.

Te 15 u. — K.V.G.O. — R.C.S. Brugge, 

op het plein Armenonville.

MAANDAG 8 APRIL
Te 20.30 u. —  Hotel St. Sebastiaan : 

Voordracht door Advokaat Thoné over 

« De nieuwe Huishuur wet ».

ZATERDAG 13 APRIL
Te 20.30 u. — In « Oud Oostende » : 

« Ze meugen ’t al stoppen, weie ! », door 

de Politievereeniging.

Te 20.30 u. —  In den Schouwburg : 

« Cantonnement 40 », revue door 2e reg. 

Carabiniers.

Te 20.30 u. — In het Hotel Royal Man

chester : Albert Van Hoogenbemt over 

zijn « Stille Man », ingericht door het 

Willemsfonds.

ZONDAG 20 APRIL
Te 20.30 u. —  Stadhuis : Symfonisch

STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

en

Pierre DENIS
KokstraaU 11, te Nieuwpoort

--- H ----
Op DINSDAG 16 APRIL 1940, te 15 

u., ter gehoorzaal van het Vredegerecht, 
van het Kanton Oostende, Witte Nonrten- 
straat, 13, te Oostende.

TOESLAG  
van een

gerievig WOONHUIS
te STEENE (Conterdam), Rookerijstraat, 
Nr. 7. Gekadastreerd Sectie B Nr 10/0, 
oppervlakte 90 m2. Onmiddellijk genot.

Bezoek : alle dagen. Voor de sleutel 
zich wenden bij Mijnheer A. Devriendt, 
Nieuwe Dokstraat, 5, te Steene-Conter- 
dam.

INGESTELD : 25.400 FRANK.
" - mjt - ~ nmm • mjê —- ~** ■.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

Op DONDERDAG, 11 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
«Sint Sebastiaan», Sint Sebastiaanstraat, 
Nr. 26, Oostende ; met gewin van 1/2% 
instelpremie.

STAD OOSTENDE 

INSTEL van:
EEN SCHOON G ER IE V IG

Woonhuis

—  ALLE SLAG VAN VERM AKING EN —
Grauwe, w itte en rieten MANDEN bij

CH. DESM IDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22 — OOSTENDE

met hofje, gelegen te Oostende, Vrijheid
straat, Nr. 12, nabij de Ste Catharina- 
plaats, bestaande uit 6 plaatsen en zol
der. Groot, 98 m2.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

Inbezitneming een maand na den over
slag.
Zichtbaar: Maandag, Donderdag en Za
terdag, van 2 tot 4 uur.

Alle verdere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.

b e g i n t  r h e u m a t ie k !  Eersf 

sleeld  h e f  U  hier, d a n  

d a a r . W i e  d e z e  e e r s fe  

k e n t e e k e n e n  b e m e r k !

laa t zich den ra a d  
dienen:

A s p i r i n e
"het PRODUCT VAN VERTROUWEN

SSS Hi origin*«)« «rpakki«! (Ml btt MUR kiws M H|H n# <• «ali««»« CMu. Mm »u 20 IMIiNM Ir«. Ifc. UiM V.<p.Uint Ir», JJ*
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Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 TELEFONEN : 71707 —  71708

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 28 M aart 1940.

0.187 Kanaal 5 .d 5553,—
Was er gisteren niets binnen, vandaag 

heeft zich één vaartuigje aangemeld. 
Zijn vangst bestond uitj : ongeveer 600 
kg. rog, 500 kg. Engelsche soldaten, 300 
kg. steenposten en wat varia. Onnoodig 
te zeggen dat alles duur werd verkocht.

Zaterdag 29 M aart 1940.

0.55 Kanaal 
N.42 Kanaal 

Deze twee 
welkom voor

9 d. 18.138,— 
5 d. 9.210,— 

vangsten waren uiterst 
het plaatselijk verbruik,

gezien de schaarschte, welke sedert drie 
aagen duurt. Rog, wijting, steenposten 
en klein pladijs overtroffen in hoeveel
heid de andere soorten : tarbot-griet, 
150 kg. ; tong, 250 kg. ; Engelsche solda
ten, 300 kg. ; zeehond-haai, 400 kg. ; als
ook wat mixed. Zeer duur werd het 
vischje betaald door de begeerige koo- 
pers.

Maandag 1 April 1940.

55.0.92 IJsland 19 d. 118.295,—
55.0.296 IJsland 16 d. 127.702,50 
0.124 Spanje 20 d. 83.725,— 
0.317 Kanaal 9 d. 49.200,— 
0.168 Kanaal 10 d. 20.969,50 
0.335 Kanaal 9 d. 21.070,— 
0.341 Kanaal 9 d. 52.105,— 
0.176Kanaal 10 d. 38.726,50 
0.279 Kanaal 10 d. 27.460,— 
0.339 Kanaal 10 d. 48.517,— 
0.73 Kanaal 11 d. 24.950,—

De verkoop werd ingezet met den af
slag van twee halve IJslandsche vang
sten, de andere helft’en voorbehouden 
zijnde om de markt van den volgenden 
dag te openen. Kabeljauw en schelvisch 
waren sterk vertegenwoordigd. Volgt de 
Spaansche vangst met 2700 kg. tong, 
veel rog en roobaard. De acht vaartui
gen komende van het Kanaal, hebben 
gezorgd voor levendige visch, zoodat 
eenieders keus kon bevredigd worden.

Loonende prijzen werden geboekt.

Dinsdag 2 April 1940.

Deze vijf vaartuigen waren stellig niet 
voedoende om een voornamen marktdag 
te spijzen. Gelukkig nochtans dat zij 
het Kanaal hadden bevischt en daar
door de behoeftigste soorten hebben te 
koop gesteld. Dat de eenheidsprijzen de 
hoogte zijn ingegaan, zal wel niemand 
verwonderen, temeer dat de hoedanig
heid in niets te wenschen liet.

Donderdag 4 April 1940.

Geen enkel vaartuig ter markt.
Slechts 11 kreeften werden openbaar 

verkocht.

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

0. 0PDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 —
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

Gewicht h. pr. 1. pr.
Vrijdag 29-3-40 4066 7.30 3.80
Zaterdag 30-3-40 63 6.60 5.00
Zondag 31-3-40 211 8.10 6.10
Maandag 1-4-40 6360 4.80 3.00
Dinsdag 2-4-40 6159 4.30 2.00
Woensdag 3-4-40 5613 4.10 2.70

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 28 Maart 
Vrijdag 28 Maart 
Zaterdag 30 Maart 
Maandag 1 April 
Donderdag 2 April 
Woensdag 3 April

575,—
5.999,—

27.416,—
614.384.50
699.022.50 
197.318,—

1.544.715,—

55.0.92 IJsland
55.0.296 IJsland 
0.250 Kanaal 
0.348 Kanaal 
0.289 Kanaal 
0.25 Kanaal 
0.204 Kanaal 
0.274 Kanaal 
0.86 Kanaal 
0.105 Kanaal 
0.350 Kanaal 
0.287 Kanaal

Benevens de 
overschot van

19
16
12
11
10 d. 
11 d.
10
10
9

11
11
9

d.
d.
d!.
d.
d.
d.

101.690,—  
132.585,— 
82.415,— 
48.305,—
47.084,— 
42.600,— 
27.760,— 
38.550,—
71.085,— 
34.239,50 
38.749,— 
32.710,—

twee IJslanders die hun 
den vorigen dag hebben 

gelost en meest kabeljauw en schelvisch 
opleverden, waren de tien overige vaar
tuigen van het Kanaal afkomstig. Wat 
vooral opviel, was de groote hoeveelheid 
witte kabeljauw en de talrijke bennen 
wijting, die de markt overheerschten.

De prijzen waren vast en duur, dank 
zij de goede hoedanigheid en ook wel 
door het feit dat « Uitvoer » een groot 
aandeel van de bevoorrading heeft opge
kocht. Tong, pladijs en mooie meid wa
ren drie schaarsche soorten. De eerste 
makreel heeft zich vertoond (ongeveer 
2500 kg.) en werd 250 
kocht.

Woensdag 3 April 1940.
0.153 Kanaal 
0.323 Kanaal 
0.326 Kanaal 
0.238 Kanaal 
0.225 Kanaal

fr de ben ver-

8 d. 41.170,—
8 d. 46.798,—

11 d. 28.025,—
12 d. 49.590,—
12 d. 30.635,—

r  iuyi Wirtes
Vischfactoor in alle soorten 

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

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in 't groot en 't klein

VISCHMIJN, 2

—  Tel.

- M E C H E L E N

789 —

ZEEBRUGGE

Vrijdag 29 M aart 1940.
Garnalen, 4.80—7.80 fr.

Zaterdag 30 M aart 1940.
Gr. tong, 16 ; bloktong, 20— 22 ; fruit

tong, 25—26 ; sch. kl. tong, 25—26 ; kl. 
tong, 12—24 ; pieterman, 16 ; gr. platen, 
6— 6.50 ; midd. platen, 7.50— 8.25 ; plat
jes, 8— 9 ; scharren, 5.50— 6 ; gr. wijting,
4.50— 5 ; kl. wijting, 3.50— 4 ; rog, 3.50—
6.50 ; tarbot, 18—25 ; griet, 12—20 ; gar
nalen, 9.50— 10.10 fr.

Maandag 1 April 1940.
Gr. tong, 14.50 ; bloktong, 21 ; fruit

tong, 27 ; sch. kl. tong, 26 ; kl. tong, 14— 
23 ; gr. platen, 7.50 ; midd. platen, 8.50; 
platjes, 8.50 ; scharren, 5 ; gr. wijting,
4.50— 5 ; kl. wijting, 3.25—3.50 ; rog, 3.50-
6.50 ; tarbot, 18— 25 ; griet, 12—20 ; gar
nalen, 4.50—5.80 fr.

Dinsdag 2 April 1940.
Garnalen, 3.20—4.60 fr.

Woensdag 3 April 1940.
Garnalen, 3.60—5.20 fr.

Donderdag 4 April 1940.
Gr. tong, 14.50 ; bloktong, 21 ; fruit

tong, 27 ; sch. kl. tong, 26 ; kl. tong, 14- 
23 ; gr. platen, 8.50 ; midd. platen, 9.50 ; 
platjes, 8 ; rog, 7 ; griet, 20 ; garnalen, 
3.60— 5.20 fr.

Verwachtingen
Zaterdag6April. —  0.217, van de Cly

de, met 7 bakken, waarvan 130 b. m i
xed, 50 b. gullen, 500 kools, 350 b. kabel
jauw en 15 b. rog. —  0.314, van het K a
naal van Bristol, met 80 b. visch, 32 b. 
rog, 350 kg. tongen en 4 b. groote ta r
bot.

Maandag 8 April. —  0.291, van het 
Kanaal van Bristol, met 5 bakken.

De 0.297, aangekondigd voor den 
Dinsdag, verkoopt op Maandag 8 April.

Dinsaag 9 April. — 0.297, van IJsland, 
met 22 bakken visch, waarvan 7.000 ka
beljauwen, 95 b. schelvisch, 95 b. p lat
visch, plus kools, lengen en mixed. —  
0.87, van het Kanaal van Bristol, met 5 
bakken mixed ; 0.132 en 0.178, van het 
Kanaal van Bristol ; 0.179, van de Clde.

Woensdag 10 April. —  0.82, van ket 
K anaal van Bristol, met 5 b. mixed. —  
0.85, van het Kanaal van Bristol, met 
120 b. mixed en 200 kg. tongen. —  0.140, 
van het Kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht : 0.285, van 
Spanje, met 250 b. visch en 1500 kg. ton
gen. — 0.228, van Spanje, 0.231, van de 
Clde, met 200 b. visch en 2.000 kabel
jauwen ; 0.345, van de Clyde ; 0.263, 
0.278 en 0.243, van het Kanaal van 
Bristol.

VISSCHERS !

DE BESTE
Weet U  dat,

IJMUIDEN

_______________GASOIL 2

HET BESTE M A Z O U T *
ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN  

GEFABRICEERD wordt door d e ®

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

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

f  

:  s
GENT

Garnalen, 8—9 ; griet, 14 ; kabeljauw, 
10— 13 ; pladijs, 11 ; paling, 18— 22 ; 
schelvisch, 10 ; rog, 7 ; tarbot, 16— 18 ; 
tong, 16— 20 ; wijting, 6— 7 ; zeepost, 7 ; 
zonnevisch, 9 fr.

NIEUWPOORT
Donderdag 28 M aart 1940

N.59, 3033 fr.

Zaterdag 30 M aart 1940.
N.26, 213 fr. ; N.59, 389 fr. ; N.49, 763 

fr. ; N.54, 352 fr.

Dinsdag 2 April 1940.
N.49, 1877 fr. ; N.38, 

fr. ; N.4, 1686 fr.

Woensdag 3 April 1940.
N.49, 1703 fr. ; N.26, 378 fr. ; N.35, 1527 

fr. ; N.31, 1717 fr. ; N.41, 2249 fr. ; N.54, 
1050 fr. ; N.59, 3116 fr. ; N.4, 1410 fr.

GARNAALAANVOER

747 fr. ; N.54, 390

29 Maart
30 Maart
1 April
2 April
3 April

1377 kg. 
219 kg. 

2635 kg. 
1312 kg. 
1151 kg.

3.10— 4.80
5.80— 6.80
3.30—4.20
3.00— 4.50
2.60—3.90

PRIJS PER K ILO G RA M  TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE. WEEK VAN 30 MAART

TO T 4 APRIL 1940.

Zaterdag
Turbot — Groote tarbot...................... 25.00

Mid. tarbot........................... 20.00
Kleine tarbot.......................  12.00— 15.00

Barbues — Griet.................................. 12.00—15.00
Soles — Allergroote tongen .................  15.00

Groote tongen ........................ 16.00
Midd. groote tongen ............. 20.00
Voorkleine tongan ... ............. 27.00
Kleine tongen ........................26.00

Carrelets — Gr. pladlj* (*chol) ............ 7.00
Midd. pladlj*.....................  6.00
Derde slag pladlj* ... ... 5.00
Kleine pladlj* ..................  2.50

Limandes — Schar................................ 5.00
Limandes sole* — Groote tong*char .......................

Kleina tongschar ......................'
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche »chol.......................

Kl. Schotsche schol......................
Flottes — Schaten.............................. .. 4 . 0 0

Raies — Groote rog .......................... .. 4.00— 5.00
Kleine rog ............................  1.00— 3.00

Tacauds — Steenposten .......................  2.50
Merlans — Gr. wijtlng ............................................

Kl. wijting ........................  2.50
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... .................

Gr. gullen............. .................
Kl. gullen ............. ..................

Cabillaud d’Islande — IJ*1. kabaljauw ..................
Gr. gullen...........................
Kl. gullen...........................

Sébasfes — Klipvisch...........................  ..................
Charbonnier — Koolvl»ch .......................................
Lieus — Vlaswijting ........ ..................  ..................
Lingues — Lengen............... . .................................
Eglefins — Gr. schelvl*ch ... .............  ..................

Gr. mid. schelvUoh ............................
Kl. mid. *chelvl*ch ............................
Kl. schelvl*ch ................................... ....

Braadschelvisch (tottan) ... .................
Colins — Gr. mooimeisjes ................... ..................

Mid. mooimelsja*.................  ..................
Kl. mooimeUJe* ................... ..................

Vives — Pietermannen..........................  ..................
Grondins — Knorhaan ........................  2.00
Grondins rouges — Engelsche «oldaten 2 00
Rougets — Roobaard ... .,. .............  ..................
Emissoles — Zeehaal M u, tu M. 1-50
Roussettes — Zeehonden...................... 1-50
Dorées — Zonnevisch ...........................  ..................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ... ... ..................

Kl. zeeduivel .......................  ..................
Congres — Gr. zeepaling...................... ..................

Kl. zeepaling ......................  .........  ......
Maquereaux —  Makreel ... ..................  ..................
Harengs — Haring ..................................................
Esturgeons —  Steur ............................. ..................
Flétans — Gr. heilbot........................... ..................

Kl. hellbot ...............................................
EcretîsaeB —• Kreeftjes ... .......................................

Maandag
25.00

Dinsdag
25.00

Woensdag
25.00

Donderdag

20.00 20.00 20.00
12.00— 15.00 12.00— :15.00 12.00— 15.00
12.00— 15.00 12.00— 15.00 12.00— 15.00
13.00 13.00 13.00
17.00 17.00 16.00
20.00 20.00 22.00
22.00 22.00 26.00
22.00 22.00 26.00
7.00 7.00
6.00 6.00
5.00 5.00
3.00 3.00
4.00— 5.00 5.00 5.00
8.00 7.00 8.00
5.00— 6.00 4.00— 6.00 5.00— 7.00
6.00 7.00 6.00
4.00— 6.00 5.00— 7.00 4.00— 6.00
3.00 3.00 3.00— 4.00
4.00— 5.00 4.00— 5.00 5.00— 6.00
1.00— 3.00 1.00— 3.00 2.00— 4.00
2.50— 4.00 2.00— 3.00 2.00— 3.00

........... 3.00
2.50—  3.00 2.75 3.00
6.00 6.00 6.00
4.00 4.00— 5.00 4.00
3.00 3.00 3.00
3.00— 4.00 3.00— 4.00
3.00— 4.00 3.00— 4.00
2.00— 3.00 2.00— 3.00

3.00 2.00— 3.00 3.00
3.00— 4.00 3.00— 4.00 3.00— 4.00
2.00— 3.00 2.00— 3.00 2.00— 3.00
4.00— 6.00 5.00— 7.00
4.00— 6.00 6.00
4.00— 6.00 4.00— 6.00
4.00— 6.00 4.00— 6.00 .......... ......

2Ó.ÓÓ
"•••••

15.00
3.00— 5.00 4.00

2.00 2.50 2.00
2.00— 4.00 3.00— 5.00 2.00—  4.00
4.00— 5.00 4.00— 5.00 4.00
2.00 2.50 3.00
2.00 2.50 3.00
4.00— 7.00 5.00— 8.00
8.00 8.00 8.00
6.00 6.00 4.00— 6.00
3.00 3.00— 4.00
1.00— 2.00 1.00— 2.00

5.00

In de week van 28 Maart—4 April kwa
men aan de Rijksvischhallen 20 stoom
trawlers, 25 motors, 1 Zweed en 3 Denen 
hun vangsten versehen visch en haring 
verkoopen.

De aanvoer van versehen visch was de 
geheele week ruim bevredigend. De groo
te stoomtrawlers komende van het 
Noorden, hadden vangsten bestaande uit 
makreel, haring, wijting, koolvisch en 
wat lichte soorten schelvisch. Trawlers 
komende van de Klondijke hadden als 
vangst vele lichte schelvisch. De Groote- 
Visschersbank leverde redelijk kabeljauw 
(750— 1.000 stuks) ; bijvangst : tarbot, 
schol en wijting.

Kleine stoomtrawlers komende van de 
gronden van Terschelling, hadden enor
me vangsten tongen van 4500— 5.000 kg. 
met echter weinig bijvangst. Motors 
Zuidelijker visschend, hadden weinig 
tongen, maar schoone vangsten schol, 
wijting en schar. m

Buitenlandsche aanvoer : 3 Denen en
1 Zweed, alle met schoone vangsten 
schol en schar.

De verkoopprijzen waren zeer bevredi
gend ; tongen en kabeljauw kenden 
goede prijzen.

De vliegtuigaanvallen verleden week 
gedaan op de stoomtrawlers «Protinus», 
« Viking-Bank » en « I. S. Groen », waar
van een stoomtrawler tot zinken is ge
bracht en 4 visschers er het leven bij 
lieten, is oorzaak geweest, dat de groo
te stoomtrawlers nog niet zijn uitgeva
ren, zoodat de aanvoer van ronde visch 
de volgende week zeer te wenschen zal 
over laten.

Kleine stoomtrawlers en motors, die 
de platvisscherij uitoefenen, zijn alle 
wel uitgevaren en wij kunnen voor de 
volgende week dan verwachten enorme 
aanvoer van tongen, schol, schar en 
wijting.

Hedennamiddag (Woensdag) zijn
2 groote stoomtrawlers, de IJM 9, Haar
lem en de IJM 26, Caroline, vertrokken.

Zoo groot als het aantal varende 
stoomtrawlers is geweest, zal het voor- 
loopig niet meer worden, temeer daar 
de Regeering wederom op verscheidene 
booten beslag heeft gelegd, om deze te 
gebruiken voor de marine.

Donderdag 28 M aart 1940.

3 stoomtrawlers, 3 motors, 1 Zweed en 
1 Deen spijsden de markt met een vol
doenden aanvoer van versehe visch, 
waarvan de verscheidenheid niets te 
wenschen overliet. De vangsten van de 
groote booten bestonden uit lichte soort 
schelvisch ; de overige vaartuigen brach
ten mede voldoende tongen, schol, schar 
en wijting. De verkoopprijzen waren 
zeer bevredigend.
IJM 16 Klondijke 600 b. 4700.00
IJM 115 Klondijke 500 b. 3850.00
IJM 87 Terschelling 195 b. 1410.00 

plus 5 motoren.

Vrijdag 29 M aart 1940.

5 motors waren ter markt met hun 
tong, schol, schar en wijtingvangsten. 
Alle vangsten waren van de vischgron
den van Terschelling.
IJM 203 Terschelling 100 b. 1390.00 

plus 4 motoren.

Zaterdag 30 M aart 1940.

Eén stoomtrawler welke een vangst 
had van 4400 kg. tongen, 4 motors met 
kleine vangsten tongen, maar bevredi
gende vangsten schol, schar en wijting.

De verkoopprijzen waren zeer duur. 
IJM 72 Terschelling 100 b. 4457.00 

plus 4 motoren.

Maandag 1 April 1940.

7 stoomtrawlers komende van het 
Noorden en Klondijke, spijsden de 
markt van vele lichte schelvisch en hun 
andere vischsoorten waren makreel, ha
ring, gullen, wijting en kabeljauw, doch 
in bescheiden hoeveelheid.

2 stoomtrawlers en 6 motors kwamen 
van de vischgronden van Terschelling. 
De stoomtrawlers hadden schoone vang
sten tongen, met geen bijvisch. De 
motors hadden vele platvisch, echter 
geen tongen.

De verkoopprijzen van alle vischsoor
ten waren zeer hoog.
IJM 183 Noorden 735 b. 5720.00

Froid Industriel
REEDERIJKAAI, 36, O O S T E N D E

MODERNE TELEFOON 72291

IJSFABRI EK Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

Dagalijkicha voortbr*ng»t > 250.000 kilot H O F LE V E R A N C IE R

# ® ® •  9 m m ® i N f t v * w m m m m m ® ® ® © * .

ANTW ERPENIJM 130 Noorden 460 b. 4280.00
IJM 1 Gr. Visschersbank 400 b. 3590.00
IJM 196 Klondijke 860 b. 5420.00
IJM 9 Noorden 1200 b. 6710.00
IJM 77 Gr. Visschersbank 215 b. 2810.00
IJM 26 Klondijke 1000 b. 6435.00
IJM 88 Terschelling 135 b. 2890.00
Ro. 46 Klondijke 420 b. 4450.00
Kw. 74 Terschelling 165 b. 2190.00

Dinsdag 2 April 1940.

3 vaartuigen waren aan de hallen, 1 
vangst van de Klondijke bestaande uit 
vele lichte schelvisch, 1 stoomtrawler 
van Terschelling met 4.000 kg. tongen, 
en 1 motor met een schoone vangst 
schol, schar en wijting.

De vischprijzen waren zeer hoog.
IJM 161 Terschelling 140 b. 5800.00 
IJM 384 Klondijke 560 b. 4985.00
Kw. 73 Terschelling 100 b. 1025.00

Woensdag 3 April 1940.

1 stoomtrawler met een vangst van 
1.000 bennen makreel en haring en 450 
bennen andere visch. Deze vangst werd 
verwezenlijkt in het Noorden. Twee 
vangsten van de Klondijke bestonden 
uit lichte soort schelvisch ; 1 vangst van 
de Groote-Visschersbank uit kabeljauw, 
schol en wijting. De aanvoer van ronde 
visch was ruim voldoende.

1 stoomtrawler, 2 Denen en 3 motors 
verzorgden de markt ruim voldoende 
met tongen, schol en schar.

De verkoopprijzen waren zeer goed, 
vooral de witte kabeljauw kende een 
hooge noteering.
IJM 6 Noorden 1450 b. 10880.00
IJM 73 Klondijke 620 b. 5160.00
IJM 117 Klondijke 410 b. 3970.00 
IJM 48 Gr. Visschersbank 365 b. 4980.00 
IJM 106 Terschelling 90 b. 3700.00 
IJM 23 Doggersbank 150 b. 1700.00 
H.D. 125 Terschelling 100 b. 2300.00

•••®a®*»®9©eaeo*«©©©#«e©«re9rs

Adolf VERRECAS I
I Vischmijn ZEEB R U G G E , tel.110

319.59

Kabeljauw, 8— 12 netto ; 6— 10 bruto ; 
knorhaan, 3.50 ; pladijs, 5— 11 rog, 6— 9 ; 
roobaard, 5— 6 ; schar, 4 ; vleet, 10— 12 ; 
schelvisch, 8— 12 ; tong, 12— 20 ; wijting,
4 ; kuit, 4 ; bakharing, 0.75— 1.50 ’t stuk; 
gerookte haring, 1—2 id. ; gestoomde ha
ring, 1.75 id. ; pekelharing, 0.70 id. ; spie
ring, 10 ; sprot, 10 ; garnaal, 10 ; mosse
len, 1 ; paling, 13— 16 ; forel, 22 ; bot, 4-
5 fr.

Het is in een kantonnement 

— ERGENS IN BELGIE —  

dat deze maand plaats heeft 

De TR E K K IN G  der 4e SCHIJF 1940

van de

Koloniale Loterij
maar zooals altijd zullen er 

OVERAL W INNAARS ZIJN  

Onze soldaten zullen misschien 

EEN GROOT LOT VOOR U 

TREKKEN

Aanbestëdingen

BRUSSEL

VISCHM IJN

Griet, 9.57 ; zeeduivel, 7.19 ; kabeljauw, 
5.11 ; gullen, 4.60 ; zeezalm, 3.62 ; zon
nevisch, 6.90 ; schelvisch, 4.27 ; baars, 
3.23 ; versehe heilbot, 10.33 ; knorhaan, 
2.03 ; latour, 6.30 ; schar, 2.48 ; wijting, 
3.28 ; heek, 4.56 ; koningsvisch, 7.11 ; 
pladijs, 4.85 ; rog, 4.72 ; kabeljauwkop- 
pen, 1.24 ; roobaard, 3.29 ; vervroren 
zalm, 16.20 ; tong, 15.49 ; forel, 15.72 ; 
tarbot, 14.66 ; pieterman, 12.20 fr.

VISCH M A RK T

Griet, 15— 20 ; baars, 4—6 ; zeeduivel, 
10— 13 ; kabeljauw, 8— 12 ; gullen, 6— 10 ; 
zeezalm, 6— 8 ; zonnevisch, 10— 12 ; 
schelvisch, 6— 8 ; heilbot, 16— 20 ; knor
haan, 3— 4 ; latour, 8— 12 ; schar, 5— 6 ; 
wijting, 4— 6 ; heek, 6— 8 ; koningsvisch, 
9— 12 ; pladijs, 8— 10 ; rog, 8— 10 ; roo
baard, 4—6 ; tarbot, 20— 25 ; pieterman, 
16— 20 ; tong, 22—25 fr.

AANKO NDIG INGEN
19 APRIL. —  Te 11 uur, voor den heer 

Claeys, te Brussel, Archimedestraat, 61, 
bouwen van een brug over den autosnel
weg Oostende-Brussel, te Snellegem.

26 APRIL. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
baggerwerken in de havens van Oosten
de, Nieuwpoort en Blankenberge, alsmede 
in de rechtstreeksche kil van de stroom- 
bank. Termijn 3 of 5 jaar. Bestek nr. 24 
van 1940. (Ned.). Prijs 10 fr.

UITSLAGEN
26 MAART. —  Te 11 u„ ten stadhuize 

te Brugge, bouwen van een zinker voor 

de drinkwaterbedeeling onder de vaart 

Gent—Brugge—Oostendje.

Verheye Emiel, Zeebrugge, fr. 53.251,48 

met buizen en zinker in staal ; Monbal- 

liu en Zn, Brugge, 64.085,40 fr. (id.) of 

67.085,40 (id., id., gietijzer).

Veranderingen in 
Visschersvloot

de

VERANDERINGEN VOORGEKOMEN IN  
DE VISSCHERSVLOOT VAN OOSTENDE 
GEDURENDE DE MAAND MAART 1940

Schepen die van eigenaar veranderd 

zijn : 0.206 «Renilde» Desmit Albert, 

Visscherskaai, 40, Oostende.

Schepen die verdwenen zijn : 0.67 

«Steur» vermoedelijk verdwenen in de 

Noordzee in den nacht van 22 op 23 Fe

bruari 1940.

Schepen die omgebouwd zijn : 0.21 

«Belgica» : Netto-tonnemaat 3,48 in 

plaats van 9,82, motor nu Anglo-Belge 

60 P. K. Nr 5012, 1939. —  0.322 «Blauw

voet» : Motor Deutz Nr 585173/1940.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwarkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaiersstraat, 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.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 HandeUregister 95

Tarbot ............ .
Griet .............
Groote tongen . 
Gr. mid. tongen 
Kl. mid. tongen 
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Gr. schol .
Mid. schol

(gr. slips) 
(kl. slips)

Donderdag
1.25—  1.20 

30.00— 18.00 
1.15—  1.08 
1.28— 1.23 
1.30— 1.28 
1.18— 1.15 
0.90—  0.88 
0.56— 0.48 

17.50
19.50— 18.50

Zaterdag
1.40— 1.30

0.95— 0.85 
1.00—  0.94

Maandag
1.30—  1.20

0.99
0.90
0.78
0.45

Zet schol.............................................  19.00— 18.00
Kl. schol........................................... 19.00— 16.50
Kl. schol I I ........................................... 14.00— 10.50
Ki. schol I I I ...................... . ................. 8.90— 6.75
Tongschar..............................................  ..................
Rog .................................................. 14.00— 4.50
Vleet ...................................................  1.30— 1.00
Poontjes.....................................................................
Kabeljauw .............................................  80.00—51.00
Gr. gullen ... . , .....................................19.50— 17.00
Kl. gullen...............................................18.00— 11.00

1.01—
0.95- 
0.85- 
0.55-

14.00
19.00

17.00
15.00— 14.50 
12.50— 10.00 
6.00— 4.90

"5.6O— "5.ÓÖ

0.90
1.07
1.13
0.94
0.80

10.00— 16.00 12.00— 15.00

(Wijting ..................
' Gr. schelvisch ......
■Gr. mid. schelvisch 
i Kl. mid. schelvisch
Kl. schelvisch.......
Braadschelvisch ...
Heilbot ..................
Leng ...................
Koolvisch...............
Makreel.................
Wolf ...................
Schartong............
Zalm ...................
Steurharing..........
Gr. roode poon ... . 
Mid. roode poon ... 
Kl. roode poon ... .
Schar .................
Bot ....................
H a m m e n ...............
Lom ...................
Haring ...................
Kreeft ...................
Gr. H e e k ...............
Mid. H eek ............

0.60—  3.00
22.00— 18.50
22.00— 19.00
19.00— 16.50
18.00— 15.50
15.00— 10.30 
1.50—  1.05 
3.10— 1.50

30.00— 19.50 
9.80— 8.00

1.12- 
1.26—
1.30- 
1.04— 
0.90— 
0.60— 0.45

15.50
18.00— 17.00
18.50— 16.00
18.00— 15.50
18.00— 15.50
11.50— 8.10

9.00—  4.90
2.00— 1.00

12.50— 4.60
72.00—28.00
17.50— 14.50
17.50— 10.00
10.00—  3.20
23.50— 19.00
23.00— 18.00
22.00— 16.00
18.00— 15.50
15.00— 12.50
1.30— 1.10 
2.50— 1.10

30.00— 24.00 
8.00— 6.50

Dinsdag
1.30

36.00—28.00 
0.94— 0.86 
1.15—  1.07 
1.18— 1.12 
1.08— 1.03 
0.92—  0.86 
0.56— 0.48

23.00
26.00— 24.00
24.00—23.00
22.00—21.50
18.00— 17.00 
11.50— 10.50

1.50 
10.00
74.00— 49.00 
14.00
15.50— 12.50 
9.00—  7.00

24.00—22.00
21.50—21.00
21.50— 19.00
19.0— 15.50
14.00— 12.50
1.20—  1.04
2.20—  0.90

30.00—21.00
8.50

Woensdag
1.45—  1.30 per 50 kg.

37.00—30.00 
0.95— 0.84 
1.10— 0.96 
1.13— 1.04 
1.01—  0.95 
0.85—  0.78 
0.55—  0.49

26.00
28.00—25.00
27.00—22.00
26.00—24.50
18.00— 16.50
13.00— 8.10

27.00.........
3.00

13.00— 7.00
80.00— 39.00
17.00— 16.50 
18.60— 15.30
8.60— 5.30

26.50—20.50
26.50— 24.00
27.00— 16.50
18.50— 15.50
15.00— 11.50 
1.30— 0.94 
3.50— 0.70

40.00—20.00
12.00— 7.00

11.00— 5.60 
. 6.10— 2.70

12.50— 8.00 
4.80— 4.00

16.00— 16.00 
9.00— 6.50

15.00— 8.00

82.00—78.00
23.00— 15.50

18.00— 8.50 
9.00

15.00— 6.20
16.00— 13.50

8.50— 7.40

per 50 kg.

>
»
»
»

per 50 kg.
>
»
>
»
>
»
»

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

>
>
>
>
»
>
>

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

»
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
>
»
»
»

per stuk
p. 125 kg.

>
Alles ln gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 16 fr.



« D E  V R IJH E ID  »

Kreeften en Oesters
STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & Cie
O O S T E N D E  (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tol. adr. Thielemans-Poisson*

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642

Nieuwpoort
DE VRO OLIJKE W IELRIJDERS

Morgen Zondag geeft de maatschappij 

« De Vroolijke Wielrijders » een groot 

bal in de feestzaal « Duynenhuys ».

K RISTEN ARBEIDERSVROUW ENG IL 
DE

Morgen Zondag, 7 April, algemeent 

vergadering, om 3.30 uur, voor al de le

den van de Kristen Vrouwengilde in dt 

feestzaal der Eerw. Zusters Arme Klaren.

W ILLEMSFONDS —  JEUGDVERBOND
Het galabal van Zondag 11. ten bati 

van de kultureele werken van deze 

maatschappij, oogstte een buitengewoon 

succes. De zaal was proppensvol en aai. 

plezier en gezelligheid ontbrak het niet.

AFSCHEID
Het regiment dat te Oostduinkerkt 

gekantonneerd lag, heeft Dinsdagavonci, 

vooraleer te vertrekken, een défilé ge 

houden aan het Koning Albert gedenk 

teeken.

DIEFSTALLEN
Dieven zijn ingebroken in de konijnen

hokken van den h. H. Nivallie, wonende 

Veurnevaart, en hebben een aantal ko

nijnen ontvreemd. Kiekens werden ook 

gestolen. Klacht werd bij de politie in

gediend en een onderzoek ingesteld.

— Onbekenden hebben in het boschjt 

van het Kattesas eenige lengten van de 

treinriggels weggenomen. Een onderzoek 

werd door de rijkswacht ingesteld ei, 

men is op het spoor van de daders.

— Marcel Gouw, van Boishoeke, haa 

zijn rijwiel onbewaakt gelaten aan het 

café «Accordeon», in de St. Jacobsstr. 

Wanneer hij later buiten kwam, was zijn 

fiets verdwenen. Hij diende klacht in bij 

de politie.

VANDALENWERK

In de bureeleen van « The Nieuport 

Navigation and Stevedoring Co », N.V. 

ter Kaai, hebben onbekenden een groot 

aantal ruiten ingeworpen. In de buree- 

len heeft men keitjes gevonden die 

voortkomen van de hoopen keien die 

zich op het Kaaiplein bevinden. Klacht 

werd bij de politie ingediend en een on

derzoek ingesteld.

— Gedurende den nacht van Zondag 

op Maandag hebben onbekenden ver

scheidene boompjes van de haag nabij 

de tramstatie uitgerukt en in de hovin

gen geworpen. Het is te hopen dat de 

daders zullen ontdekt worden en dege

lijk gestraft.

V U ILN ISSTO R TIN G  AAN DE NIEUW E  
KAAI

Sedert eenige dagen wordt de vuilnis 

van de stad op het plein aan de nieuwe 

kaai uitgestort. Dit is af te keuren. Ten 

eerste : het is onzienlijk al deze vuilnis

sen, zooals afval van groenten, beende

ren, papier, kartonnen doozen, afval van 

visch, enz., daar op het plein uitgestald 

te zien. Ten tweede : het is vuil en on

gezond. Deze vuilnissen verspreiden 

een walgelijke reuk en dit juist daar, 

waar onze visschers hun garnalen en 

visch aan de kaai moeten brengen. Ten 

derde : het is geen reclame voor de 

toeristen, die in groot getal onze kaai 

bezoeken, voor wat de reinheid van onze 

stad betreft. En ten vierde : het zal een 

nest zijn voor ratten, de plaag van onze 

visschersvaartuigen. Tot hiertoe waren 

de ratten voor zooveel of van de kaai 

verdwenen. Nu zal men ze er kweeken.

Wij verhopen dat de Stad zonder dra

len een ander plaats zal vinden.

DE VUILN ISK AR REN

De karren van den reinigingsdienst, 

zooals zij nu zijn, verdienen veeleer den 

naam van karren van den vuilnisdienst, 

want even netjes als zij waren wanneer 

zij in dienst genomen werden, zijn zij 

nu even vuil. Zonder twijfel zijn die 

karren nog niet eenmaal gereinigd ge
weest.

Deze karren zijn ook voorzien van 

deksefls. Denkelijk zijn deze deksels 

overbodig, want de karren doorkruisen 

altijd de stad heelemaal open en wan

neer er wat wind is, vliegen papier en 

stof en alles door de straten heen. Za

terdag laatst hebben wij kunnen aan

stippen, dat de stad overdekt was met 

papier ; die overschotjes zijn er nu nog.

De bedieners van de vuilniskarren 

zijn ook niet net ; zij weten niet waar

om schop en bezem moeten dienen ; 

want alhoewel zij deze voorwerpen me

de hebben, rapen zij met de handen op 

wat zij kunnen van wat de inwoners op 

een hoopje gevaagd hebben, en smijten 

het... nevens de kar. Wat zij met de 

handen niet kunnen oprapen, laten zij 

liggen. Het is tijd dat men van het stad

huis daar een oogje op werpt.

AAN HET TRAM STATIO N

Ktjt perron aan het tramhuisje wordt 

verlengd in de richting van Nieuwpoort- 

Earïen over «en veertigtal meter. Te 

dien einde is de haag van de hovingen 

achteruit gebracht. Op den steenweg 

z,.il voor de reizigers die in de richting 

yan Oostende moeten vertrekken, een 

v’ iu.htheuvel aangebracht worden.

FiETS AANGEREDEN
Vuór enkele weken werd ten nadeeie

V oi Hector Demazière aan de Bass T a 

vern, ter Kaai, een fiets ontvreemd d e 

nop r.iet ontdekt werd. Hector kocht een 

nieuwe fiets, plaatste deze tegen de 

trottoir van de Post. Een auto kwam 

aangereden en verwrong de fiets tot 

een hoopje oud ijzer.

TOERISTISCHE TENTOONSTELLING
De instellingen van de « Grand Bazar 

du Bon Marché », Groenplaats te Ant

werpen, in medewerking met het minis

terie van Verkeerswezen, den Vlaam

schen Toeristenbond en Touring Club 

de Belgique, richt een toeristische ten

toonstelling in op de derde verdieping, 

van 22 tot 29 April.

De Stad Nieuwpoort heeft haar mede

werking toegezegd en een diorama en 24 

artistieke foto’s der merkwaardigheden 

van de stad gezonden. Locale kunstschil

ders, beeldhouwers, enz. zullen er ook 

hun werken tentoonstellen.

VOOR EEN VROEGER VERKOOP
Woensdag laatst, uit oorzaak van de 

begraving van den h. Frans Nyville, werd 

de visch om 7.30 u. verkocht in plaats 

van 8 u. De visschers zoowel als de koo- 

pers vonden dit uur veel voordeeliger 

dan het oude. De vraag werd gesteld in

dien het niet beter zou zijn te verkoo

pen om 7.30 u., van 1 April tot einde 

September. Nu dat er veel gevaar be

staat voor onze visschers door de mij

nen, verkiezen velen enkel binst den dag 

te varen. Wanneer zij ’s avonds binnen

varen, kunnen zij ’s morgens vroeger 

naar zee vertrekken, indien de visch om 

7.30 uur verkocht wordt. Voor de sche

pen die ’s nachts willen visschen, kun

nen zij ’s morgens vroeg binnenkomen, 

lossen, vroeg verkoopen en dus ook vroeg 

vertrekken. Voor de bedrijvigheid van 

den visch ware het ook voordeelig, want 

de visch zal minder bloot gesteld wor

den aan de zon om 7.30 u. dan om 8 u.

De koopers vinden er alle voordeel 

bij, want de verkoop zal een half uur 

vroeger geëindigd zijn en dat geeft hun 

de gelegenheid op tijd te Oostende aan 

te komen om daar de andere vischsoor

ten te koopen. Weinig vischkoopers zul

len, zooals nu, doorrijden, maar zullen 

eerst gedurende enkelen tijd hier ver

toeven om zekere aankoopen te doen.

Onder de huidige moeilijke omstan

digheden moet alles gedaan worden wat 

mogelijk is om onze visschers en ook 

onze koopers te helpen.

CINEM A’S
ZANNEKIN. — « Vaarwel voor altijd », 

met Barbara Stanwyck, Herbert Mar

shall. — « De Erfgename Landloopster», 

met Graig Reynolds, Ann Sheridan.

Kinderen toegelat.

NOVA. — « Andaluzische Nachten », 

met Imperio Argentina ; een 100 t.h. 

Spaansche film. —  « De Aanval van den 

Trein », met Georges O ’Brien, Majorie 
Reynolds.

Kinderen niet toegelaten.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Vandenabeele Jozef, v. 

Georges en Leblanc Margareta ; Weiss 

Jenny, van Albert en Beschuyt Made
leine.

Overlijdens. — Nyville Frans, 44 j., 

echt, van Serafina Provoost ; Rubben 

Elisa, 64 j., echt, van Provoost Leopold ; 

Provoost Armand, 12 j., z. v. Jan en 
Cloet Angèle.

BIJ ONZE VISSCHERS
De visschersbond vergaderde Zaterdsg 

laatst in algemeene vergadering. Na een 

inleidend woord van den voorzitter Avg. 

Oaleoen. werd een verslag uitgebracht 

over de werking van den Bond tot helen, 

wat er gedaan werd onder oogpunt ver- 

baruikisten, oorlogsrisico, vernieling van 

mijnen, verleenen van hulp, enz

Vervolgens Werd er uitleg gegoven 

over het project tot stichten van een 

sftmenwerkende maatschappij om 

rechtstreeks den gamaal aan den man 

te brengen, zonder de belangen der gar- 

naalhandelaars te krenken.

Na bespreking van eenige andere pun

ten, werd de vergadering opgeheven.

— Ten gevolge van het overlijden van 

den h. Frans Nyville, heeft de h. August 

Calcoen het ambt van afslager waarge
nomen.

BERICHT
De Burgemeester maakt bekend dat 

enkele perceelen grond, gelegen tusschen 

de nieuwe kaai en den steenweg naar 

Nieuwpoort-Bad, te huur zullen gesteld 
worden.

De perceelen zullen een oppervlakte 

hebben van ongeveer 3 aren. Aanvragen 

op het stadssecretariaat, tusschen 9 en 
12 uur.

v o o r  e e n  ECO NOM I5CHC herstelliiig
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

A .5 fH E R *
REEDERYKAAI ■ OOSTENDE TEL.So.36 PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCN

Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK
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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

Frans Nyville ten grave 
gedragen te Nieuwpoort

----■----

Zaterdagmorgen deed de droeve mare 

de ronde van de stad dat onze stadsge

noot Frans Nyville onder tragische om

standigheden het leven verloren had. 

Den Vrijdagavond kwam hij met zijn 

auto van Oostende gereden naar Nieuw

poort, in gezelschap van zijn schoon

moeder, vrouw Leopold Provoost geboren 

Elisa Rubben ; zijn schoonbroeder, Ju

lien Provoost en dezes vrouw ; het zoon

tje Armand-Hubert, van zijn schoonbroe

der Cornells Provoost en nog een meisje 

van de familie. Aan Raversijde geko

men, werd zijn auto aangereden door 

den camion van den oud metalenhande- 

laar Stappers, uit Steene. De schok was 

geweldig. Frans Nyville, zijn schoon

moeder en de kleine Armand-Hubert 

Provoost waren op den slag gedood en 

afgrijselijk verminkt. Julien Provoost 

had een gebroken arm en kloeg over in

wendige pijnen, zijn vrouw en het an

der meisje bekwamen verwondingen aan 

het hoofd.

De drie lijken werden naar het doo- 

denhuis van Middelkerke overgebracht; 

de twee gekwetsten werden na verpleging 

naar huis gevoerd en naderhand moest 

Julien Provoost naar een kliniek van 

Oostende overgebracht worden.

Het parket van Veurne heeft het noo

dig onderzoek ingesteld.

De plechtige teraardbestelling had 

Woensdag laatst te Nieuwpoort plaats 

onder een geweldigen toeloop van volk. 

Honderden konden geen toegang krijgen 

tot het sterfhuis. Bedekt met de leeu

wenvlag, werd het stoffelijk overschot 

van den heer Nyville buitengebracht, sa

men met de andere slachtoffers. Onder 

de aanwezigen bemerkten wij de heeren 

Lcuridan en Van Steenlandt, volksverte

genwoordigers ; advokaat Bulckaert, 

bestendig afgevaardigde, Vrederechter 

Teugels, advokaten Sabbe, Boonen, en 

afgevaardigden van het Vlaamsch Kruis, 

V.O.S. en V.N.V. ; Brunet, Lauwereyns, 

Lanoye, Frans Huysseune, enz., en een 

groot aantal visschers, afslagers en 

vischkoopers, groot en klein, uit het 

omliggende, van Oostende, Brugge, 

Gent, enz.

Na een plechtigen lijkdienst in de pa

rochiale kerk, trok de droevige stoet 

naar het stedelijk kerkhof. Lijkreden 

werden uitgesproken door de hh. Jeroom 

Michils namens het Vlaamsch Huis, ad

vokaat Oscar Sabbe namens V.N.V. en 

Odiel Dekeyser, namens V.O.S.

Alzoo verdwijnt uit ons midden een 

stoere werker, een gouden hart, een 

steun der Nieuwpoortsche Visscherij.

Wij bieden aan de diepbeproefde fa

milie onze innige deelneming aan.

Heist
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — Vermeulen Marie-Thérè- 

se, van Joseph en De Cuyper Madeleine, 

Herrn. Liebaertstr., 7 ; De Munck Pani- 

ne, van Cyrille en Declerck Gabrielle, 

Knokkestr., 52t ; Rotsaert Michel, van 

Gaston en Gheselle Yvonne, Vuurtoren- 

straat, 6.
Overlijdens. — Ollevier Ivo, 74 j., echt. 

van Mettheuws Beatrice, Westkapelle- 

straat, 68 ; de Locht Albert, 65 j., echt, 

van Wallaert Marguerite, wonende te 

St. Joost ten Noode ; Vlietinck Rosa, 14 

j., d. v. Victor en Vantorre Adrienne, 31, 

Yzerstraat.

Huwelijken. — De Zutter Leon, land

bouwer te Hoeke en Van Belleghem Emi

lie, z. b. te Heist ; Gheselle Jan, zeevis- 

scher en Vantorre Marie-Louise, z. b., 

beiden te Heist.

Huwelijksafkondiging. —  Jooris Mar

cel, hofbouwkundige te Heist met Bar- 

biaux Angela, z. b. te Brugge.

Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T . 14 —  V ISC H M A R K T , 28 

Tel. 12312 Telegr. Berkmoe

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringroolcerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezollten wijting en schelvisch

Blankenberge
FO N TEIN IER  VAN DE STAD

Van af 14 tot 20 April moet fonteinier 

Boute Henri, de Smet de Naeyerlaan, 72, 

gansch den Zondag en alle werkdagen 

na 4 u. verwittigd worden.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. - Vanparys Willy, van Sta

nislas en Deserranno Germaine, Uitker- 

ke, Scharebrug, 107 ; De Busschere An

nie, van Alfons en Marrannes Anna, 41, 

Consciencestr. ; Gilleman Lia, van Lode

wijk en Danneels Phara'ilde, Wenduine, 

Brugschestw., 77.

Overlijden. —  De Wulf Ernest, 67 j., 

echt, van Bruneel Mathilde, Parkstr., 18.

Huwelijk. —  Govaert Prosper, onder

wijzer met Preem Maria, beiden alhier.

CINEM A’S
COLISEE. — Pathé dagklapper. — 

« Mijn Oom van Hollywood », met Jane 

Withers, Gloria Stuart, Henry Wilcoxon.

—  « De zwervende Vrouw », met Claude 

Rains, Jackie Cooper, Bonita Granville.

Kinderen toegeiaten.

Toekomende week : « De IJzeren Man» 

en « Moord zonder belang ».

Rechtskundige Kroniek
Gelieve het bedrag te storten in post

zegels, ofwel 7.50 fr. te storten op onze 
postcheckrekening 1070.98.

Geen enkel vraag wordt beantwoord, 
waarvan de som niet vooraf werd ge
stort. «ï-< 4 >.< ! üft

S. — VRAAG. — Mijn ouders, nog bei

den in leven, zouden willen hun meu

bels en huisgerief op een van hun kin

ders zetten. Hoe moeten zij het schrij

ven, om geldig te zijn, indien er een van 

hen komt te overlijden ?

ANTW OORD. —  Indien vader en moe

der zich willen wapenen tegen alle 

moeilijkheden en betwistingen die zou

den ontstaan, zoowel vanwege het Fis- 

cuskantoor als vanwege de andere kin

deren van vader en moeder, in geval van 

afsterven van hen of van een van 

hen, dan zal de overzetting van deze 

meubelen en huisgerief moeten geschie

den onder vorm van verkoop door vader 

en moeder aan hun kind.

Deze verkoopakte behoort in driedub

bel opgesteld te worden, geschreven op 

formaatzegel van 5 frank en door de 

partijen onderteekend. i

Vervolgens moeten de drie onder- ! 

schrevene dubbels aan de registratie ' 

onderworpen worden, alwaar de rech

ten, op 5 frank per honderd, op de koop

som berekend, zullen moeten betaald 
worden.

Aldus zal een vaste titel bestaan voor 

den bezitter der meubels.

H. VRAAG. — Wij verhuren een café 

aan een brouwer die verhuurt aan an

dere menschen. Wij hebben een pacht

brief van 3-6-9 jaar. Deze pacht is be

gonnen sedert 1 Mei 1938. De pacht van 

1 November 1939 tot 30 April 1940 is nu 

nog niet betaald. Wa;t staat mfij te 
doen ?

ANTWOORD. — Volgens uw opgave 

is de pacht op voorhand te betalen ; 

dienvolgens had de zesmaandelijksche

pachtprijs, dus van 1 November 1939 tot 

1 Mei 1940, op 1 November 1939 moeten 

betaald zijn geweest, hetgeen, volgens u, 

niet is geschied.

De huurder — dus de brouwer, hoofd

huurder in uw zaak — heeft zich dus 

niet geschikt ingevolge de wettelijke 

verplichtingen hem opgelegd door het 

artikel 1728 van het Burgerlijk wetboek 

dat aan den pachter twee hoofdzakelij

ke verplichtingen oplegt, te weten :

1) Het verpachte goed te gebruiken 

als een goeden huisvader en in overeen

stemming met de bedoeling er aan toe

gekend door de pacht ;

2) De pachtgelden te betalen op het 

vastgesteld termijn.

Gij zult dus wijs handelen door het 

feit kenbaar te maken aan den vrede

rechter, die de pachtverbreking kan uit

spreken.

ZEEBRUGGE. — VRAAG. — Ik ver

pacht een café, geheel gemeubileerd, 

aan een brouwer, voor 3-6-9 jaar, ge

schreven in driedubbel. De pacht loopt 

ten einde op 30 April 1940 ; het was 

niet meer bewoond sedert 15 Juli 1939. 

Op 2 Dec. 1939 is het huis ingenomen 

door het leger. Nu weigert hij deze vijf 

maanden te betalen. Moet hij betalen, 

ja of neen ? Is er schade aan huis en 

meubels, wie moet betalen, en hoe ?

ANTW OORD. —  De pachtgelden zijn 

ten volle verschuldigd voor het tijdperk 

dat de eigendom onbewoond is gebleven, 

dus vanaf 15 Juli 1939 tot 2 December 

1939, dat is vast.

Van af de inbezitneming der troepen 

zal er op grondslag van den huurprijs 

en in evenredigheid der in beslag 

genomen plaatsen, een vergoeding voor 

gebruik toegekend worden door de mili

taire overheid, ter tusschenkomst van 

het gemeentebestuur. Het percent ver

goeding kunt gij zelf aanstippen in uw 

eisch, doch zal door de bevoegde over

heid naderbij worden vastgesteld.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  STAAL  en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  E N  N A C H T  D R A G T  Z O N 
D E R  O N G E M A K , B U IK B A N D E N  V O O R  D A M E S  E N
•  H E E R E N  DIE  D E N  BUIK O P H O U D E N  E N  ALLE •
•  LE N D E N PIJN E N  ONM IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  •

K U N S T B E E N E N  

IN  D U R A L U M IN

D E  M O D E R N S T E  EN  D E  

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE K O U S E N

ALLE KINDER- 

ZIEK EN A RTIK ELEN

E N

O R T H O P E D IS C H E  KORSETS  
om scheefgegroeide kinderen terug

—--- recht te brengen ----

ALLE  T O E S T E L L E N  V O O R  M IS

V O R M D E  B E E N E N  E N  V O E T E N

— voor V E R L A M M IN G  -
—  en BEE N DER ZIE K  TE -

Sprekelijk te Oostende, H. SerruysL, 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur 

ZE LF D E  HUIS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T  25

Berichten aan Zeevarenden
Voorloopig is de Belgische loodsdienst 

als volgt verzekerd voor ed schepen die 

de Schelde opvaren ter bestemming van 

een Belgische haven (Antwerpen, Gent 

en nabij gelegen havens) benevens deze 

die Vlissingen binnenvaren als bijleg

gers, om orders of voor bunkers :

A. — Vaarwater Wielingen :

1) Een post nabij lichtschip «Wande

laar » die ook loodsen voor Zeebrugge 

en Oostende aan boord heeft.

2) Een post nabij de Fransche grens.

B. —  Vaarwater Oostgat :
Een post tusschen de uiterton van het 

Oostgat en de Middensteenbankboei.

NOORDZEE

Lichtschip Wandelaar.
Zoodra de weersomstandigheden het 

zullen toelaten en zonder verder bericht 

zal het lichtschip «Wandelaar» terug op 

zijn oude ankerplaats gelegd worden.

De boei waarvan spraak in voorloopig 

bericht aan zeevarenden van 28 Sep

tember 1939, zal bij de eerste gelegen

heid opgenomen worden.

Ligging 51°22’01” N.

3°00’17” E.

WEEK VAN 23 TOT 29 MAART 1939

BELGIE —  WANDELAAR
Bebakening.

Het lichtschip «Wandelaer» zal, zoo
haast de omstandigheden zulks toelaten 
op zijne normale ligplaats, 51°22’ N. en 
3°00’ E. herlegd worden.

NEDERLAND —  ZEEGAT VAN 
BROUWERSHAVEN

Verboden gebied
De W. grens van het verboden gebied 

in het Zeegat van Brouwershaven is ge
wijzigd; dit gebied wordt thans be
grensd door den meridiaan van 3"39’05” 
E. in plaats van 3°38’ E. Verder blijven 
de grenzen onveranderd.

DENEMARKEN — POLSREV
Bebakening.

Polsrev belboei op 54°51’,5 N. en 10°06’ 
E. werd vervangen door een roode licht
en belboei toonende een wit groepschit- 
terlicht met drie schitteringen elke 7^ 
sec.

DENEMARKEN — LANGELAND
BAGENKOP.

Haven geopend.
De haven van Bägenkop, 54°45’ N. en 

10°40’ E., welke wegens ijsgang gesloten 
was, is weder voor de scheepvaart g'U">- 
lend en de havenlichten zijn ontsto 
kon.

DENEM ARKEN — SKAGERRAK  
Lichtschip herlegd.

Het lichtschip Skagens Rev. 57°46’ N. 
en 10°44’ E., is weder uitgelegd.

SCHOTLAND —  ROTHESAY BAAI
Boei verlegd.

Towardbank lichtboei Nr 35 is ver
legd naar 55°51’ N. en 5°00’ W . op één 
mijl richting 226° van Toward Point 
lichttoren en 0,14 mijl richting 146° van 
haar vroegere ligging.

ENGELAND —  KILNSEA
Bebakening.

Het baken van Kilnsea, op 53°38’ N- 
en 0°08’ E. is vernield en het kenteeken 
moet van de kaart geschrapt.

ENGELAND — HUMBER M ONDING.
Wrakken.

Volgende gevaarlijke wrakken gerap
porteerd :

A. op 53°51’,5 N. en 0°29’45” E. ;
B. op 53°31’10” N. en 0°23’27” E., even 

beE. gemerkt door een groene licht
boei, toonende een groen groepschittér- 
licht met drie schitteringen elke 15 sec.

C. op 53°32’27” N. en 0°25’09” E. even 
beE. gemerkt door een groene lichtboei, 
toonende een groen groepschitterlicht 
met drie schitteringen elke 10 sec.

ENGELAND —  HUMBER
A. Op 53°35’ N. en 0°05’ E., 1,5 mijl 

richting 286° van Spurn point lichtto
ren ligt een gevaarlijk wrak. Op 1,39 mijl 
richting 283° en 1,62 mijl richting 288° 
van genoemden lichttoren, werd een 
groene bolton gelegd.

B. De groene bolton Nr 2 op 1,31 mijl 
richting 278° van Spurn Point lichtto
ren, werd opgenomen.

C. Op 53°33’50” N. en 0°08’30” E., 1,28

mijl richting 136° van Spurn Point licht
toren werd een spitse groene wrakboei 
gelegd ter aanduiding van een wrak 
waarvan de juiste ligplaats nog niet met 
zeke'rtjeid vastgesteld werd.

ENGELAND — HUMBER M ONDING
Hindernis.

Een scheepvaarthindernis werdi ge
rapporteerd op 53°32’ N. en 0°17’ E., 6,1 
mijl richting 115° van Spurn Point licht
toren.

ENGELAND —  HARTEPOOL
* Wrak.

Op 54°42’ N. en 1°09 W. op 0,65 mijl 
richting 74° van The Heugh Light, ligt 
een gevaarlijk wrak. Op 0,76 mijl rich
ting 83° van genoemd licht, is een spit
se groene lichtboei gelegd, toonende 
een groen groepschi\;terlVcht met drie 
schitteringen elke 10 sec.

ENGELAND. —  NORTH GOODWIN  
Lichtschip verlegd.

Het lichtschip «North Goodwin» is 
thans gemeerd op 51°20’20” N. en 1°34’ 
30” E., 5,23 mijl richting 114° van North 
Foreland lichttoren, hetzij op 0,13 mijl 
ten Oosten van zijn vroegere ligging.

ENGELAND — THAMES AND HUMBER
Loodsstations.

Loodsposten voor de vaart naar Tha
mes en Humber zijn thans ingesteld als 
volgt :

a) nabij Dungeness, 50°55’ N. en 0°58’ 
E.;

b) nabij «North Goodwin» lichtschip 
51°20’ N. en 1°34’ E.;

c) nabij «Tongue» lichtschip, 51°30’ N- 
en 1°23’ E. ;

d) de loodspost nabij het lichtschip 
«Spurn» is verplaatst naar Bull fort, 
53°34’ N. en 0°04’ E.

Bericht aan zeevarenden Nr 12/310 
van 1940 vervalt.

ENGELAND — W EYM O U TH  BAAI 
Bebakening gewijzigd.

Zie bericht aan zeevarenden Nr 4/111 
van 1940.

De lichtboei «Y» op 50°33’32” N. en 
2°17’06” W. is verdwenen en werd tij
delijk vervangen door een sparboei.

IERLAND —  HUNTER ROCK 
Boei gedoofd.

De licht- en belboei van Hunter Rock 
is tijdelijk gedoofd.

FR A NK RIJK  — D UINK ER KE  
Lichten gewijzigd.

Het wit onderbroken licht op het 
hoofd van den W . pier van Duinkerke, 
51°03’,7 N. en 2°21’ E. is gewijzigd in een 
wit onderbroken licht met drie verdui
steringen elke 12 sec., licht 4 sec., ver
duistering 1 sec., licht 1 sec., verd. 1 
sec., licht 4 sec., verd. 1 sec.

Het rood onderbroken licht op het 
hoofd van den E. pier van Duinkerken, 
51°03’,6 N. en 2°21’,3 E. is gewijzigd in 
een rood onderbroken licht met drie 
verduisteringen elke 12 sec. : licht 4,5 
sec., verd. 1,5 sec., licht 1,5 sec., verd. 1,5 
•sec., licht 1,5 verd., verd. 1,5 sec.

FRA NK RIJK  —  D UINK ER KE  
Wrakken.

Twee goed zichtbare wrakken bevinden 
zich onderscheidenlijk op 51°03’48” N.
- 2°23’32” E. en 51°03’37” N. - 2"20’28” E. 
Geen lichtmerken worden bij nacht ver
toond.

FR A NK RIJK  —  KAAP GRIS-NEZ
Verboden gebied.

In het gebied begrepen tusschen den 
wal en de verbindingslijnen der hierna- 
genoemde punten, is het verboden te 
ankeren of te visschen.

a) Molen van la Coquelle : 50°55’40” 
N. en 1°47’50” E.

b) 51°00’22” N. - 1°44’50” E.
c) 50°57’30” N. - 1°38’22” E.
d) 50°57’30” N. - li32’25” E.
e) 50°51’10” N. - 1°22’05” E.
f) 50°45’00” N. - 1°22’05” E.
g) 50°45’00” N. - 1°31’00” E.
h)) kerktoren Ambleteuse 50°48’40” N. 

en 1°36’20” E.
Par. 2°) van het «Bijzonder bericht 

aan de Visschers — Maart 1940 - Nr 1» 
vervalt en wordt vervangen door voor
gaande bericht.

FR A NK RIJK  — GIRONDE  
W rak

Een wrak gedekt door een groene 
wrakboei, ligt op 45°39’37” N. en 1°15’17” 
W.

FRA NK RIJK  — KORSIKA  
Licht gewijzigd.

Het vast rood licht op het hoofd van 
den E. pier van Macinaggio, 42°57’ N. en 
9°27’ E. is gewijzigd in een onbewaakt 
wit-rood groeponderbroken licht, met 
twee verduisteringen elke 9 sec. Zicht
baar 11 en 9 mijl. Hoogte 33 voet.
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NA OE HARDEN W IN TER  
MOOIE ZONNIGE DAGEN

E en allernieujvste collectie van 
zeer schoone D rukkingen op zijde 
A la Ville de Londres

Kapellestraat, O O S T E N D E

(1006)

Oostendseh Nieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 7 April 1940. Dienstdoende 
gansch den dag : Apotheek Cleeren, 9, 
Leopold I plaats. —  Dienstdoende tot 
12.30 uur : Apotheken Brecx, Louisastr., 
1 en Delang (Opex.

TROEPENDEFILE
Verleden Donderdagnamiddag, om 16.30 
uur, had op de Wapenplaats een groote 
troependéfilé plaats, ingericht door het 
alhier gekantonneerde regiment.

TOERISTISCHE TENTOONSTELLING  
TE ANTWERPEN

De « Grand Bazar » gelegen op de 
Groenplaats te Antwerpen, heeft op ei
gen initiatief het plan opgevat geduren
de een paar weken van April een toeris
tische tentoonstelling in te richten.

De inrichters hebben een oproep ge
daan bij de gemeentebesturen van de 
toeristische centrums en wenschen voor
al een degelijke medewerking vanwege 
de kuststeden.

Oostende wil nogmaals boven prijken 
en op voorstel van den h. Schepen Vroo
me heeft het College besloten een ge
deelte van het materieel, dat het pavil
joen van Oostende te Luik versierde, op 
te sturen.

De maquetten van het Badpaleis en 
de Vischmijn, evenals verschillende 
schilderijen van de kunstenaars De- 
brock en Hansoul zullen de voornaam
ste voorwerpen zijn die te Antwerpen 
zullen tentoongesteld worden.

Dit jaar is het vooral de kwestie de 
Belgen aan te wakkeren om de schoone 
Zomerdagen aan de zee door te brengen 
en de mooie Scheldestad is voorwaar 
een ideaal centrum om der gelijke lief
hebbers aan te treffen.

DE PAARDENKOERSEN
Als gevolg van de beperkingen die 

Vrijdagnamiddag laatst plaats hadden 
in den schoot van de vereenigde com
missies van den Gemeenteraad, werden 
Dinsdagmorgen de hh. baron Vaxelaire, 
graaf d’Oultremont en Desorgher door 
het voltallig Schepencollege ontvangen 
voor verdere besprekingen met het oog 
op de inrichting van de paardenkoersen 
dezen Zomer. Alles werd dan ook tot 
een goed einde gebracht, alleen de ope
ningsdag moet nog bepaald worden : het 
zal ofwel 13 of 18 Juli zijn.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

Bouwgrond le koop
G E L E G E N  T E  O O S 'iü N D E  W E S T , FRERE OR B A N  öTRAAT

E N  W IJK  ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voordeellge prijzen
T E  B E V R A G E N  :

Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671

i

SOLDEN GEW ESTELIJKE R IJKSTUINBO UW -
Onze groote magazijnen zullen dit SCHOOL

jaar hun zomersolden mogen houden op Zondag, 7 April heeft te 9 uur in
van 1 tot 8 Juli en van 20 Augustus tot de stedelijke Vakschool een les plaats
10 September, aldus uitzondering ma- gegeven door den h. C. Vanhoucke, over
kend op de wetsbepalingen, die zeggen £>e stikstofmeststoffen, de phosphoor-
dat solden alleen in de maanden Ja- zuurmeststoffen.
nuari en Juli mogen plaats hebben.

W ERK VOOR DE BEHOEFTIGE F A M I
LIES DER GEMOBILISEERDEN

Giften :
Mevr. Rooms-Vandewiele 10,—
Mevr. Vanmassenhove 5,—
M. Canton . 5,—
Bus Forum 70,25
Feest van « La Wallonie » 500,—
Feest bij «Prosper» 180,—

Vorige stortingen
770,25

8.572,10

U ITN O O D IG IN G
Namens de Koninklijke Weldadig- 

heidsmaatschappij der Gemedaljeerden 
en Gedecoreerden voor daad van moed, 
zelfopoffering en menschheid, gesticht 
te Brussel op 3 December 1865, onder de 
hooge bescherming van Z. M. Leopold 
III, en onder het eerevoorzitterschap 
van den h. Dr Van de Meulebroeck, bur
gemeester van Brussel, worden de titu
larissen van voornoemde eereteekens 
wonende te Oostende en omliggende, 
vriendelijk verzocht, ten einde hun een 
mededeeling te laten geworden, zich 
schriftelijk te willen laten kenbaar ma
ken aan den afgevaardigde der filiaal 
van Oostende (in vorming).

Bede alle briefwisseling en mededee- 
lingen te willen zenden aan het volgend 
adres : Mr. Henri Marchand, Villa Eugé
nie, Passchijnstraat, 10, Oostende.

• ;  v o o r

:: uwR
: :  Tel. 71532

VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten huize

Privé 71159 II
DE VERLOFDAGEN

Uit bevoegde bron wordt het gerucht 
stellig gelogenstraft, volgens hetwelk de 
regeering voornemens was het aantal 
verlofdagen, wettelijk voorzien voor de 
rijksbeambten en voor de particuliere 
bedienden, van 15 op 6 dagen terug te 
brengen. De regeering is integendeel van 
oordeel dat er geen reden bestaat om 
den verloftijd te wijzigen en dat het eco
nomisch leven zoo normaal mogelijk 
moet in stand gehouden worden.

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verz weer

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

VOETBALMATCH
Zaterdag a.s., om 3 uur, gaat een 

voetbalwedstrijd door op het A.S.O.- 
piein tusschen een versterkt A. S.-elftal 
en een militaire ploeg, samengesteld uit 
Eereklasspelers.

IN DE VISSCHERSHAVEN
De toestand voor de drie eerste maan

den van het jaar 1940 in onze vis
schershaven ziet er als volgt uit : 
Opbrengst Januari 4.651.212,—
Opbrengst Februari 7.472.112,50
Opbrengst Maart 7.559.350,—

Samen 19.682.583,50
Voor het jaar 1939 bedroeg de op

brengst voor de overeenstemmende pe
riode 25.969.325,50 fr.

Bijgevolg is er een minder opbrengst 
van 6.286.742 fr. of ongeveer 20 t.h.

V O O R  U W  V E R V O E R

wendt U to t :

Express Transport

DE KONGOBOOT
die Vrijdag uit Antwerpen af gevaren 

is, werd dicht bij onze kust gezien. Im
mers, daar de weg langs «De Wande
laar » en « Westhinder » te gevaarlijk is, 
wegens de drijvende mijnen, volgt de 
Kongoboot thans de kust, wat een aan
genaam spectakel is voor de wandelaars 
op den dijk.

BIJ DE LUCHTBESCHERM ING
Vrijdag 5 dezer zetelde de herzienings- 

raad ofte consul voor de leden van den 
B.L.B. in de Leopoldschool, Ieperstraat, 
35, ’s namiddags te 2 uur.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Billiet Maria, veranderingswerken, 

Troonstraat ; Mevr. D^milly J„ bezet- 
werken, Mijnpaats, 3 ; Vandermeulen 
G., bouwen W . C., Leopold I plaats; Bree- 
meersch, bouwen W.C., Vlaanderenstr.

Onfeilbaar geneesmiddel voor 
E K ST E R O O G E N , W E E R E N

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

K U R SA A L  A P O T H E E K  

M .  W A N D E L S

Mark'Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoids

9.342,35
Sedert December heeft ons Comité 

950 melkjetons uitgedeeld, zij 950 liters 
voor 1.504,90 fr., alsook 10.700 kg. kolen, 
zij voor 3.372,50 fr.

De toestand van vele families is zorg
wekkend. Aan menigvuldige jonge moe
ders en kweekelingen ontbreekt verster
kend en gezond voedsel, daarom gaven 
wij de voorkeur aan de uitdeeling van 
melkjetons.

Gedurende de verloopen gure Winter
maanden, waren de kolen zeer welkom 
in talrijke gezinnen.

Ons Comité zou van harte nog meer 
willen doen, maar de fondsen zijn ge
ring en we moeten met veel omzichtig
heid handelen en enkel diegenen helpen 
wier toestand het meest zorgwekkend is.

Deze lessen zijn kosteloos.

DE W EGW IJZERS
kregen deze week in onze stad hun

Lenteschoonmaak. Zij werden opnieuw 
geschilderd in de frissche witte en blau
we kleuren en hun properheid doet ons 
het bosch van staken en hokjes en tele- 
foonkabienes op het pleintje aan « Pe
tit Paris » vergeten.

EXAMEN
De h. Block Louis heeft zich schitte

rend vierde weten te plaatsen in het 
examen voor opsteller aan het Rijksbe
stuur. Daar hij de eenige Oostendenaar 
is op 100 gelukte kandidaten en daarbij 
de vierde gerangschikt werd, mag hij 
wel dubbel gelukgewenscht worden. Pro
ficiat, Louis !

STEDELIJKE NIJVERHEIDSSCHOOL
Heden Donderdag 4 April, om 14 uur, 

werd in de lokalen van de school het 
uitgangsexamen afgenomen van de leer
lingen van onze Stedelijke Nijverheids
school.

Mogen zij allen bekwame werklieden 
worden en de faam van hun gekozen 
stiel hoog houden.

C I N E M A  F O R U M
VRIJDAG TOEKOM ENDE :

MADELEINE SOLOGNE

de veropenbaring van het Fransche doek in :

REVUE
De Politiev »rxniginç van Oostende 

geeft een tweede opvoering van haar 
Alle giften zijn welkom en mogen aan revue : « Ze meugen ’t al stoppen, 

den heer Schepen Edebau afgegeven wor- weie ! », op Zaterdag 13 April, te 20.30 ! netAitr ^ s ic n e ^ t ,,eri“ "tièid^moed^De- 
den. De giften in speciën mogen ook uur in het lokaal « Oud Oostende », 22, g

Het prachtigste sukses van 1940.

Filmkroniek
iXi iX;

In «Ochtendpatrouille» (Rialto) wordt

op postcheck 553035 gestort worden. 
Besten dank aan allen.

Pelsenm aker

. Ieperstraat.
I Ingang : 3 fr. Tot slot : bal.

J. Van den Bossche
brengt ter kennis van zijn 
geachte klanten dat zijn 
magazijn met de mooiste 
en grootste keuze der Stad 
thans overgebracht is naar
— de —

Witte Nonnenstr., 40
nevens de School in plaats
— van nr 35. —

Tel. 726.30

«COLONIALE DU L ITTO R A L»
In de cinema Forum had Zondagmor

gen laatst, voor een bomvolle zaal, de 
vertooning plaats van verschillende 
films over onze kolonie, ingericht door 
«La Coloniale du Littoral», die haar 
werkzaamheden alzoo prachtig wist 
voort te zetten. Deze uiterst leerrijke 
vertooning werd met veel aandacht ge
volgd en het deed ons een bijzonder ge
noegen ook onze taal te hooren bij de 
commentaar van een film.

De voorzitter van deze ijverige ver
eeniging, François Demortier, hield tus- 
schenin een prachtige voordracht, waar
in hij de geschiedenis van Belgisch Kon
go voorstelde op een magistrale wijze en 
tot slot hulde bracht aan kap. Valcke, 
de laatste overblijver van Stanley’s ge
zellen. Zijn spreekbeurt werd met warm 
applaus onthaald en het was verdiend.

Alle vertoonde films waren uitstekend 
en bevielen de aanwezigen, wat het 
handgeklap op het eindfe van menig
vuldige projectie bewijst.

K IN DERVERTO O N IN G  «N A A R  -T 
SPEELGOEDRIJK»

De leernngen van de scholen «Maria- 
xienürika » (Mme Van Noten) en Aioert 
(M. K. Savonie) zullen in üe groote zaal 
van het Hotel St. Sebastiaan, twee kin- 
aervertoonmgen geven op Donderdag 11 
en Zateraag 20 April e.k., ten vooraeele 
van üe Kinaeren üer gemeentescholen.

Er zal opgevoerü worden : « O  ! die 
Meiden ! », geestig spel in één bedrijf en 

N aar ’t Speeigoearljk », kinderaroom 
met zang en dans in vier tafereelen van 
K. Savonie en A. Mouqué.

Wij halen hier een gedeelte aan van 
het artikel verschenen in «Ons Blad», 
wekelijksch orgaan van het liberaal 
verbond Eekloo :

«Met buitengewonen bijval werden 
alhier twee vertooningen gegeven van 
« Naar ’t Speelgoeürijk », van K. Savonie 
en A. Mouqué. Onder den druk van üe 
ontwikkeling üer tijüen, zijn veel dingen 
verloren gegaan, o.a. : de liefde der kin
deren voor het tooneel.

Een nieuwe genre, die meegaat met 
den tijd, werd ons thans door Savonie 
geschonken : de kinderoperette.

De kinderoperette «Naar ’t Speelgoed
rijk», opgevoerd door de kindertooneel- 
groep van den liberalen Vrouwenbond, 
biedt ons veel liefs. Daar waren een 
groot getal kinderen in de zaal, en te 
zien hoe algemeen de aandacht gespan
nen was van dat jonge volkje voor het 
gespeelde sprookje, was ons reeds een 
attest dat de schrijver Savonie, toondich
ter Mouqué en de puike regie van Mej. 
G. Locufier er in geslaagd zijn het kin- 
derpubliek —  en niet minder het groot 
volk —  te boeien en te ontroeren.

Dit sprookje is een meesterstukje ».
Wij zijn overtuigd, dat ook te Oos

tende het werkje van onze twee stads- 
genooten een grooten bijval zal oogsten; 
de keurige leiding van Mevr. Versyp-Sa- 
vonie staat daar borg voor.

IN HET M UZIEKCONSERVATORIUM
Zondag 16 Mei wordt de jaarlijksche 

hoogdag gehouden in onze Muziekacade
mie : de plechtige prijsuitde(eling die 
steeds zoo interessant is, grijpt inder
daad op dien dag plaats.

IN DEN OPENBAREN ONDERSTAND
De heer Notaris Dewynter zetelt thans 

in de Commissie van den Openbaren On
derstand als opvolger van wijlen heer 
Perier. Ondertusschen zoekt men naar 
een geschikten voorzitter. Een beter 
voorzitter dan de h. Dewynter zelf, zal 
moeilijk te vinden zijn.

RANTSOENEER INGSZEGELS
Mogen wij er onze lezers attent op 

doen maken, dat al wie nog niet in het 
bezit is van rantsoeneeringszegels, de 
gelegenheid zich voordoet ze af te halee 
op Maandag 15 April a.s., van 9 tot 18 u. 
in «Chez Pan», bij het Theater.

GEM EENTELEENING
Bij Koninklijk besluit van 22 Maart 

is de beslissing goedgekeurd van onzen 
gemeenteraad tot het opnemen van een 
leening bij de Maatschappij van het Ge
meentekrediet.

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

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

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

Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

Burgerlijke Stand

Kiemtoonü van net baste esKaoer van 
het Äon. üuigeiscne VnegKorps tij dent, 
üen wereifloonog aan nee Franscne 
iront. AanvanKeiijk Koestert üe napi- 

I tein-vlieger uourtney (.niron Fiynnj een 
onüeiüruKien naai jegens üen majoor, 
üie jonge onervaren vnegers in net 
vuurgevecht jaagt. Wanneer hij zen 
tot majoor bevoraerd worüt en het 
commando moet overnemen, ervaart hij 
üat nij wel verpnent is üe bevelen üei 
noogere overheiü uit te voeren, onge
zien üe omstandigheden. Toevauig 
wordt hij gedwongen üen jongen broei 
van zijn vrienü en strijümaKKer Scott 
(.Davia Niven), üie zoo juist aan het 
iront is aangenomen, üe lucht in te zen- 
üen, om met üen geüucnten vijanü üen 
strijü op leven en üooü aan te binüen. 
uientengevoige worüen Scott en Court
ney üooüsvijanden. De onervaren broer 
van Scott sneuvelt... Doch Courtney zal 
op zijn beurt valien in het teeken van 
üen plicht en tevens in üat van üe ka- 
meraaüschap.

Het ligt voor de hand, dat zulk ge
beuren uiteraard een spanning ver
wert, die het midden houdt tusschen de 
brutale werkelijkheid en de senrikwek- 
kende sensatie. Daardoor ontleent deze 
film haar spankracht en bewogenheid 
aan de gevechtsscènes, die in «Ochtend
patrouille» door den bedreven cineast 
Edmund Gouiding handig verdeeld 
werden over den duur van het spekta
kel. Opvallend is dat in deze film niet 
één vrouwenfiguur opduikt. Knappe 
vertolking door Eroll Flynn, Basil Rat- 
boone, David Niven, e. a.

De strijd tusschen Noord en Zuid in 
de geschiedenis van de Vereenigde Sta
ten van Amerika biedt nog steeds een 
boeienden achtergrond voor menig 
filmdrama van Amerikaansch maak
sel. «De Dreigende Stad» (Forum) si
tueert zijn handeling in den tijd kirt 
na net einde van den oorlog, toen de 
wrok nog met geheel was aigekoeid. In 
een kleine stad van het Zuiden wordt 
een meisje vermoord op den nationalen 
leestdag. De man waarop zij verliefd 
was, een jong professor uit het Noorden, 
wordt van de misdaad verdacht. In hem

GEBOORTEN

22 Maart. —  Guy Roose, van Jean en 
Josepmna Denis, Rogieriaan, 50.

23. —  Charles Van Acuer van Albert 
en Maria Degoe, St. Pauiusstraat, 50.

24. — Ulrik Vanroose van Eduard en 
Lora VandeüercKhove, Th. Van Loo- 
straat, 26. —  Antoine Devriese van 
Acniei en  Bertna öostyn, Oesterbank- 
* ti aat, —  Freddy Vernaegne van Jan heeft üe bevolking van het staüje, lis- 
cii üjüperance ueciercK, iviariaicerKeiaan tig opgeruiü door den naijverigen pro- 
J.14. —  üjI’ik Vernaegne van Frans en kureur Griffin, haar slachtoffer ge- 
.uusa couner, Tn. van Loostraat, 15. |kenmerkt. Tijdens het proces leggen

m . —  ïvonne Vansteenwegen, van j talrijke inwoners meineedige getuige- 
jL,oüevvijü en üertha Parmentier, Frère nissen af. De prokureur treedt als open- 
v̂ i uanstraat, luy. — Carlo Beernaerts,1 baar aanklager op. Hij drijft de wraak- 
*an inouïs en Simonne Jarvis, Dr Ver-! gevoelens van zijn stadgenooten op de 
-laegnestiaat, 46. — Remi Sys van Ka-ispits. De gouverneur echter doorziet de 
ici en Paula Vanrumbeke, Torhout- 
owsenweg, oö. —  Unailes rine van üenri 
en Racnei Duyvejoncit, ötuiveisauacii,, 
ü31. —  Jeannine De Roo van Camiel en 
iiouisa Vanhoutte, Fr. Musinstraat, 52.

27. — Danielle Xhrouet van Felix en 
Rosane Louf, rue Pepin, Pepinster. —
Francis Romain van Louis en Bianca 
Laiere, Dorpplein, Lombartzijde.

2ö. —  Yvette Vanhoorne van Pierre 
en Irena Lauwereyns, Schietbaanstraat,
58.

29. — Leopold Bollenberg van August 
en Maria Brouwne, Molenaarstraat, 14.
Fernand Geselle van Robert en Augusta 
Rouzée, Ooststraat, 55. — Walter Pol
lentier van Henri en Irma Bailleul, A.
Pieterslaan, 29.

30. —  Paulette Cornells van Jozef en 
Julia Storme, A. Pieterslaan, 26.

52.471,50
Een derde uitdeeling van 2.000 pak

ketten werd begonnen, dank zij de toe
wijding van menigvuldige Inrichters van 
feesten en de vrijgevigheid van onze 
stadsgenooten, zonder de S.E.O. (Coopé
rative) te vergeten, die ons maande
lijks, gratis, 200 pakjes laat geworden 
voor onze gemobiliseerden.

Ter herinnering : alle giften zijn wel
kom. De pakketten mogen ten stadhuize 

man gansch gekleed 500 uren met het1 besteld worden aan het adres van den

VISSCHERS
De eerste groote zending sedert den 

oorlog van best Engelsch oliegoed is 
aangekomen, ook nieuwe modellen Dun- 
loplaarzen.

Verkooper van de beroemde DRIJF- 
VESTEN « PROTEC » aangenomen door 
de Regeering. Eenige voordeelen :

1) Men kan er mede werken ; 2) Ver
warmen in koud weder ; 3) houden een

PAKKET VAN DEN SOLDAAT
Stortingen van 15— 31 Maart 1940. 

Bussen Cinema Forum 
Cercle Cœcilia: Bal «Rat Mort» 2500,—
Zilver bruiloft M. Bauwens 100,—
Bussen cinema Forum 27,50
Onbekende zieke 5,—
Omhaling « Kasbah » 150,—
Bussen cinema Palace 85,—
Bussen cinema’s Rialto-Rex 318,—

STERFGEVALLEN

22 Maart. — Petrus Vanwetter, 79 j., 
wed. Paulina Bourgeois, Jozef II straat, 
40. —  Jean Fichefet, 68 jaar, wed. Me
lanie Demonie, echtg. Clara Verbiest, 
Voorhavenlaan, 97.

23. — Jozef Bourgoignie, 80 j., wed. 
Ludovica Lagast, P. Benoitstraat, 61.

24. —  Roland Steen, 4 maand, woont 
37,__ te Steene. — Jules Feront, 35 j., ongeh.

Vorige stortingen
3.222,50

49.249,—

hoofd boven water ; 4) wegen min dan 
een kilo.

Belgisch brevet, zeer lage prijs, komt 
zien.

J U L E S  V E R P O U C K E
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras OOSTENDE

h. Schepen Edebau ; de giften ln spe
ciën mogen hem ook ter hand worden 
gesteld ofwel rechtstreeks op het post
check van « Het Pakket van den Sol
daat », nr 415800 gestort worden.

Besten dank ook aan de beheerders 
van de « Cercle Cœcilia », voor hun mil
de gift van 2.500 fr.

woont te Dinant. — Wilhelmina De 
Reuck, 1 jaar, woont te Grootenberge.

26. —  René Laleman, 67 jaar, echtg. 
Mathilde Roelens, woont te Leke. —  
Ludovica Burke, 68 jaar, ongeh. Lange- 
straat, 83.

27. — Adolf Bollenberghe, 65 jaar, 
wed. Eugenia Dejonghe, Congolaan.

28. —  Maria Hagers, 55 j., echt. van 
Jan Chenot, Vrijheidstraat, 25. —  Jenny 
Nieuwenhuyse, 5 maand, Torhoutsteen- 
weg, 248. —  Herminia Van Belleghem, 
59 jaar, echtg. Juvenal Mylle, Torhout- 
steenweg, 317.

29. — Nadia Rassaert, 7 maand, Tor- 
houtsteenweg, 289.

HUW ELIJKEN

30 Maart. —  Vascellari Joseph, be
diende en Bostyn Irena, handelaarster. 
Remaut Leopold, visscher en Pylyser El- 
vire. —  Zoeter Georges, mekanieker en 
Coppens Lydie.

H U W ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

31 Maart. —  Jansoone Pierre, vis
scher, wed. Maria Dugardin, en Vanloo 
Ernestine, wed. Gustaaf Puis. — Blon- 
<diau Edgard, ingenieur, en Verhiest Ma- 
xy, E. Beernaertstraat, 1.

misdadige partijdigheid, waarmede het 
oordeel geveld wordt. Hij slaagt er in 4. 
de straf van den vermeenden schuldige 
te milderen, doch in een vlaag van 
brallende opwinding overrompelen de 
inwoners van het stadje den trein waar
mede het slachtoffer naar de gevange- 1. 
nis wordt overgebracht, en brengen 
professor Hart op dierlijke wijze om 2. 
het leven. Dit drama van onzinnigen 
haat en van ophitsing groeit in de film 3. 
uit tot aangrijpende tooneelen van kol- 
lektieven waanzin. Mervyn Le Roy heeft 
het brutaal-dramatische verhaal met 
een gebalde kracht in beeld gebracht. De 
rollen van «De dreigende Stad» worden 1. 
flink verdedigd door Claude Rains, 
Gloria Dickson, Edward Narris, Otto 2. 
Kruger en Lana Turner.

Het Vauüevn...-. 
tig een toevluchtsoord voor Fransche j1. 
filmproducers die niet erg gesteld zijn 

j oorspronkelijke filmscenario’s. Aldus 2. 
redeneeren zij vermoedelijk : zoo’n vau
deville van de Fiers heeft de vuurproef 3. 
reeds doorstaan van het publiek der 
boulevard-theaters ; in de bioskoop zal 
de komedie het even goed doen, ook al 
wordt er onbedaarlijk in gepraat ; de 
dialoog is overigens gekruid met gees
tige gezegden en replieken, dit alles in 
den toonaard van lichten spot 
scherts. De vrouw van Victor Boucher- 
Elvire popesco namelijk, bedrijft de 1. 
letterkunde; zij beoogt het roode lint 2. 
van de Akademie, en zendt te dien ein
de haar weldenkenden echtgenoot af op 3. 
de snoeplustige vrouw van den direc
teur van Schoone Kunsten. Nadien leert 
haar de ervaring dat de sluwheid haar . 
in dit opzicht niet veel baat bijbrengt : ! 
zij loopt het gevaar haar goeden echt
genoot kwijt te geraken. In feite is Vic- 1. 
tor Boucher al een eindje over de grens 2.
van de «eeuwige liefde» geloopen..... |3.
maar de rust en het evenwicht worden 
aan het slot op vroolijke wijze her
steld. Sommige tooneelen uit «Het ge
wijde Bosch) zijn werkelijk grappig ;

anderen doen wat te veel aan gefoto- 
.jrafieerd tooneel denken. Alle typen in 
deze film zijn op maat geknipt en druk
ken zich op vrij onderhoudende wijze 
uit in den specifiek-Franschen kome
diespel : Elvire Popesco, Victor Bou
cher, Gaby Morlay, enz. Kortom : een 
aardige ontspanningsfilm.

We vinden Elvire Popesco terug in een 
vermakelijken bijfilm : «De Vette C » 
(Forum). Daarin laat een frissche 
dorpsjongen van goede familie zich vlij
tig op sleeptouw nemen door een door
trapte dame uit de groote stad. Elvire 
Popesco vertolkt deze rol op de haar 
eigen onstuimige wijze. Zij is omringd 
door een groepje vroolijke typen, ge
speeld door André Lefaur, Armand Ber
nard en Dorville.

Andere bij films zijn «De betooverde 
Kist» (Palace), «Extase» en «Jazz-Pa- 
rade» (Rex), «Extase» zijnde een herne
ming van een Tsjechische film die des
tijds wegens de gewaagde thesis opgang 
maakte, en een musical-comedy met 
Stanley Lupino (niet te verwarren met 
Lupino Lane), in de Rialto.

Als reprises krijgen we deze week : 
«Schot op Zee» (Cameo), «De Verstoote- 
lingen» (Roxy) en de buitengewoon 
koddige film : «Ademai Vliegenier» 
(Rio) met den uitnemenden Fran- 
schen komiek Noël-Noël.

Cinema’s
RIALTO

1. Gesproken actualiteiten Fox Movie
tone.

2. Vlaamsch gesproken actualiteiten
3. Stanley Lupino in een muzikale 

klucht «Houdt er den moed maar in»
4. Errol Flynn, David Niven,Basil Rath- 

bone in « Morgenpatrouille ».
Kinderen toegelaten

REX
1. Gesproken actualiteiten Fox Movie

tone in eerste week.
2. Buddy Rogers en het orkest Ray 

Noble in «Jazz Parade».
3. Heddy Lamarr in een atmospheer 

film «Extase».
Kinderen streng verboden.

RIO
1. Gesproken actualiteiten Fox Movie

tone.
2. Vlaamsch gesproken actualiteiten
3. Anny Ondra in een lieflijke kome

die «Anny is verliefd».
Noël-Noël, Fernandel in een lach- 
sukses «Ademai Vliegenier».

Kinderen toegelaten

RO X Y
Gesproken actualiteiten Fox Movie
tone in eerste week.
Miriam Hopkins, Joël Mac Créa in 
«Het Rijkste Meisje ter wereld». 
Jean Servais, Jeannine Crispin in 
«De Verworpenen».

Kinderen toegelaten.

CAMEO
«De Muiters van La Santa» met H.B. 
Warner, Richard Cromwel.
«Fine Mouche» met William Powell.

FORUM
Pathé Journal in eerste week te 
Oostende.
Claude Rains, Gloria Dickson, Ed
ward Norris dans «La Ville gronde». 
Elvire Popesca, André Lefaur, Ar
mand Bernard en Dorville in «Le 
Veau Gras».

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen

Kinderen alt:jd to; m l

PALACK 
Actualiteiten Paramount.
«De Tooverkoffer», met RosaU 
Keith, Charles Quigley.
«Gezegend Wor.d». mit Gaby Al 
lay, André Lefaur, Elvire PopexG 
Dalio.

Kinderen niet toegeîat n

CINE OPEX
Journal Gaumont.
«Henri op de Foor».
«Oorlog der Taxis», met Don Terry 
en Rosa Keith.
«Indisch Graf», met Alice Field en 
Claude May.

Kinderen toegelaten.

À
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VAN DEN FRANSCHENHET PAKJE 
SOLDAAT

Verschillende comités werden reeds in 
België opgericht om de Fransche ge
mobiliseerden te helpen en zoo’n comité 
drong zich dan ook op te Oostende, waar 
naar verhouding zooveel Franschen ver
blijven. Enkele stadsgenooten hebben 
dan het comité samengesteld, « Le Colis 
du Soldat Français », waarvan de werk
zaamheid beperkt is tot Oostende en de 
Kust.

Het eere-comité, onder voorzitterschap 
van Dr Moreaux, burgemeester, omvat 
de namen van : Mevr. de generaal L. 
Collyns, J. Bauwens, reeder en vice-con
sul van Portugal ; E. Deldime, voorzitter 
van den Raad van Beheer van de Kur
saal ; Baron J. Ensor, J. Lestienne, Di
recteur Generaal van de N. M. « La Mo
derne » ; Luitenant Generaal Meiser, 
J. Ricard, consul van Frankrijk ; H. Ser
ruys, voorzitter van « Ostende-Plage ».

Het actie-comité werkt onder voorzit
terschap van den h. Demoulière, die 
eens te meer blijk geeft van zijn groote 
menschlievendheid.

Op Zondag 21 April wordt ten stad
huize een voordracht gehouden door Z. 
Exc. Monseigneur Grenté, die zal spreken 
over « L ’éminence grise », waarvan de 
geheele opbrengst gaat naar het werk 
«Le Co.’is d’Ostende au Soldat Fran
çais ». Alzoo zal men toch Monseigneur 
Grise, van de Académie Française kun
nen hooren die eenige maanden geleden 
zijn aangekoniigde spreekbeurt niet 
kon houden wegens een lichte ongesteld
heid.

Wij wenschen de inrichters veel succes 
en mogen onze Fransche stadsgenooten 
er de besten bij varen.

STOOM TRAM LIJN OOSTENDE- DE 
PANNE

Daar het verkeer op de stoomtramlijn 
begrepen tussehen Mariakerke-Baden en 
Lombardsijde Dorp niet genoeg meer 
opbrengt, stelt de N. M. der Buurtspoor
wegen voor, dit vak af te schaffen om 
alzoo den financieelen toestand van de 
lijn te verbeteren.

Aanmerkingen door de particuliere 
aandeelhouders gebeurlijk te maken, 
moeten vóór 1 Mei a.s. bekend gemaakt 
worden. Na dien datum wordt onthou
ding als instemming met de afschaffing 
beschouwd.

LETTER K U N D IG E GEBEURTENIS TE  
OOSTENDE

De hoogste Staatsonderscheiding, de 
Driejaarlijksche Prijs voor den Roman, 
ten bedrage van 20.000 frank, werd dit 
jaar toegekend aan Albert Van Hoogen- 
bemt, voor zijn meesterlijk boek « De 
Stille Man ».

Enkele weken na het verschijnen van 
dit boek moest een tweede uitgave wor
den gedrukt, die insgelijks bijna uitver
kocht is. Niemand minder dan de Ne
derlandsche Boekhandel uit Antwerpen 
en de firma Querido uit Amsterdam, 
zorgen voor de verspreiding er van.

Albert Van Hoogenbemt, secretaris 
van de Vereeniging van Letterkundigen, 
is een werker in de stilte. Zeldzaam zijn 
degenen, die hem in het publiek zagen 
spreken, niettegenstaande hij een schit
terend causeur is.

Nu 4e boekenweken voorloopig niet 
meer doorgaan, heeft het Willemsfonds 
gemeend de Oostendsche belangstellen
den in de letterkunde de gunst te schen
ken Albert Van Hoogenbemt te hooren.

Op Zaterdag, 13 April, te 20.30 uur, in 
de Dovcnzaal van het Hotel Royal Man
chester, spreekt Albert Van Hoogen
bemt over zijn « Stille Man » en hoe hij 
hem geschreven heeft.

Vóór enkelen tijd heeft zijn geboorte
stad Mechelen hem op luisterrijke wijze 
gevierd. Ook Oostende moet toonen, dat 
het op 13 April het voorrecht met de 
grooten uit onze literatuur te kunnen 
spreken van mensch tot mensch, naar 
waarde weet te schatten. Wie in een 
« Stille Man » een opdracht wenscht, zal 
deze dien avond met genegenheid ont
vangen.

EXAMENS
Op 12 April a.s. wordt te Brussel een 

examen voor adjunct-commissaris van 
politie gehouden op het ministerie van 
Binnenlandsche Zaken.

Aan onze stadsgenooten die hieraan 
zullen deelnemen, wenschen wij veel ge
luk en dat alle eerste plaatsen door hen 
mogen ingenomen worden.

IN HET ATHENAEUM
Wij vernemen dat de sympathieke 

leeraar in de wiskunde aan ons Konink
lijk Athenaeum, de heer Steffens, daags 
vóór het opnieuw beginnen der lessen, 
voor de tweede maal dit jaar onder de 
wapens geroepen werd.

Wenschen wij voor het heil van al zijn 
leerlingen, dat hij weer spoedig in hun 
midden zal mogen vertoeven.

BIJNA VOLLEDIG HERSTELD
Uit Nizza komt ons het bericht toe, 

dat de sympathieke voorzitter van de 
Oostendsche Handelskamer, Julien De- 
weert, op goeden weg is voor een alge
heel herstel. Onze vriend hoopt van bin
nenkort terug naar Oostende te kunnen 
komen en dat zullen heel zeker al zijn 
vrienden en kennissen met genoegen 
vernemen.

D EM O B ILISATIE
Volgens zekere nietj bevestigdj' ge

ruchten —  en de belanghebbende eezers 
worden uitdrukkelijk verzocht op hun 
hoede te zijn — zouden verschillende 
gemeentebesturen van het land de demo
bilisatie van hun onder de wapens ge
roepen personeel kunnen verkrijgen.

In hoeverre dat waar is, zullen wij 
afwachten en onze lezers zullen hier
van op de hoogte worden gehouden.

HET KINDERBAL
Het Kinderbal, Donderdagnamiddag 

gegeven in de Casino-Kursaal onder de 
leiding van Sacha Ravinsky, kende een 
groot en rechtmatig succes. Wat een 
pleizier die honderden frissche, onschul
dige kindergezichtjes te kunnen gade
slaan, met die vreugden en uitbundig
heid. Meester Ravinsky stelde enkele 
van zijn leerlingen voor en bekwam eens 
te meer groot succes.

Kortom, een kinderbal eenig in zijn 
genre.

TE(W A TER LA TIN G
Verleden week werd op de werven van 

de firma « Beliard en Crighton » een red- 
dingssleepboot te water gelaten onder 
den naam van « Port de Beyrouth ».

Dit vaartuig is bestemd voor Bey
routh, een haven van het Libanonge- 
oergte..

HERSTELLINGEN
Op den koer van het stadhuis heeft 

men deze week een aanvang genomen 
met zekere herstellingen, die van groot 
nut zijn. Door de vochtigheid was op 
verschillende plaatsen de cement van 
de muren losgekomen die thans her- 
plakt worden.

FEESTVREUGDE IN HET VO O R U IT
Z IC H T

Onze lezers weten dat sedert het be
gin van deze week een nieuw regiment 
alhier gekantonneerd is en naar wij ver
nemen willen zij de voetstappen van hun 
voorgangers volgen, voor wat betreft het 
orga'niseeren van feestelijkheden. De 
officieren onderhandelden reeds met de 
burgerlijke overheid om tot de inrich
ting over te gaan van twee groote bals, 
sen galafeest in den schouwburg, een 
sroot openluchtfeest op het strand met 
vuurwerk en verlichting, verder concer
ten door hun muziekkorps op Zondag
middag en Donderdag- en Zaterdagna
middag, met fakkeltochten den Zater
dagavond. De troepenschouwen en défi- 
lé’s worden niet vergeten, evenmin de 
traditioneele voetbalmatchen tegen V.G. 
sn A.S.

Mogen wij die wakkere organisatoren 
reeds vooraf hartelijk feliciteeren voor 
hun blijken van durf en ondernemings
geest ?

Dat al hun moeite met groot succes en 
talrijke opkomsten moge beloond wor
den, is onze oprechte wensch.

BIJ J. VAN DEN BOSSCHE

Zaterdagavond werden de journalisten 
vriendelijk uitgenoodigd door den sym- 
pathieken pelsenmaker J. Van den Bos
sche, gansch de stad door bekend, om de 
opening van zijn nieuw magazijn in de 
Wittenonnenstraat, 35, nevens de school, 
te bezichtigen.

En den indruk dien wij er van kregen, 
was overweldigend : in een kalme, mo
derne stijl, biedt de winkel een zeer 
voornaam uitzicht ; vooral de etalage 
met de bijzondere verlichting dat het 
werk is van electrieker Decoo, valt op te ■ 
merken. Het verder bezoek aan de ate
liers, de koelkamers —  eenig te Oost ;nde j 
voor het bewaren van pelsen in den Zo-1 
mer — de machines en andere instrumen
ten. bewezen ten volle, dat J. V ;-n den 
Bossche een pelsenmaker van eerste 
kl risse is.

Wij moeten hem hartelijk feliciteeren 
om aan onze stad een prachtig gebouw 
te hebben bezorgd, waaraan de onderne
mer O. Boudolf, die reeds te Oostende 
veel prachtgebouwen heeft opgetrokken, 
Archt. Smis, meubileering Van Rolle- 
ghem-Ingelbrecht en David, houtwerk 
Dendoove, ruimschoots hun aandeel in 
hebben. Kortom, een prachtzaak !

KERM IS « W IJ K  HOSPITAAL»
Zaterdag 27 April a.s. vangt de ker

mis van de wijk Hospitaal aan, ingericht 
door den Neringdoenersbond dezer wijk, 
dank zij de onvermoeibare werking van 
voorzitter Meullet en feestbestuurder 
Bourgois werd een prachtig programma 
opgesteld, waarvoor de Stad een toelage 
schonk van 250 frank.

Ziehier het programma :
Zaterdag 27 April : opening met deel

neming der verbonden wijken met vaan
del en optocht.

Zondag 28 April : groote velokoers 
voor alle beginnelingen (450 fr. prijzen). 
Inschrijving bij E. Verlinde, Spoorweg- 
straat, 7.

Maandag 29 April : Zangwedstrijd 
voor alle vrouwen en mannen met 125 fr. 
prijzen. Inschrijving bij A. Van Elslan- 
de, Spoorwegstraat, 26.

Dinsdag 30 April : ringsteking per ve- 
lo (125 fr. prijzen).

Woensdag 1 Mei : Kaartspel, bieden 
(150 fr. prijzen).

Donderdag 2 Mei (O.H. Hemelvaart) : 
Prijskamp met Trou-Madame (150 fr. 
prijzen).

Vrijdag 3 Mei : om 3 u„ prijskamp voor 
de jeugd (75 fr. prijzen) en prijskamp 
met teerlingbak (125 fr. prijzen).

Zaterdag 4 Mei : om 8 u., kaartspel, 
bieden (175 fr. prijzen).

Zondag 5 Mei : Kaartspel met een 
« smakje » (150 fr. prijzen).

Maandag 6 Mei : Monsterprijskamp 
met 175 fr. prijzen en om 9 u., begraving 
van een « hammebeen ».

Of er daar leute met emmers zal ge
goten worden, hoeft niet gezegd !

AUTO’S ZONDER NUMMERPLAAT
Het is onze lezers ongetwijfeld opge

vallen, dat er in de straten van onze 
stad zekere mooie personenwagens rij
den zonder nummerplaat. Dat geheim is 
spoedig opgelost, wanneer men weet, dat 
het hier auto’s zijn die door de militaire 
ojsrheid in eigendom werd.en opge- 
eischt en alle wagens werden onmiddel
lijk voorzien van de noodige Belgische 
kleuren. De nummerplaat werd aan de 
burgerlijke eigenaars teruggegeven.

<!

N. V. CATS PAPIER
R O T T E R D A M

« R A Y G U Y  H O U S E » , 22, Place de Brouc'kère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  B E D R U K T  ALS O N B E D R U K T , V O O R  H E T  IN 
P A K K E N  V A N  VISCH, KIPPERS, G E R O O K T E  SPROT  — 

« PA PIERA FR OLM A C HIN ES  »

V IE R IN G  E. EVERAERTS
Naar wij uit goede bron vernemen, is 

het bestuur van de Balboogmaatschap- 
pij St. Joris druk in de weer o m een 
programma op te stellen, ten einde 
vriend Edmond Everaerts op waardige 
wijze te kunnen vieren naar aanleiding 
van zijn 50 jaar lidmaatschap in De
cember laatstleden.

Ten gepasten tijde zullen wij hier 
meer over vertellen.

ENKELE CIJFERS
De rekeningen van 1939 voor het Mu

ziekconservatorium kenden volgende 
cijfers *
Ontvangsten 478.767,39
Uitgaven 477.697,48

Verschil van 1.069,91
Voor de Stedelijke Visschersschool en 

de Stedelijke Nijverheidsschool waren 
de ontvangsten gelijk.

De toelagen van Staat, Provincie en 
Stad bedragen respectievelijk :

a) voor het Muziekconservatorium : 
85.000, 15.000 en 321.497,50 fr.

b) voor de Stedelijke Visschersschool : 
35.733, 26.749 en 42.018 fr.

c) voor de Stedelijke Nijverheids
school : 33.953, 33.099 en 10.554 fr.

IN DE STADSKAS
Op 5 Maart 11. werd door de bevoegde 

diensten een onderzoek ingesteld over 
den toestand van de stadskas. Wij kun
nen onze lezers mededeelen dat er op 
dien dag een tegoed was van 1 millioen 
38 duizend 256 frank en 33 centiemen.

Zonder commentaar.

OP DEN ZEEDIJK
Als gevolg van het hevige stormweder, 

dat vorige week over de geheele kust 
heerschte en waarbij het water met 
kracht over den Zeedijk spoelde, werden 
op vele plaatsen tegels van dezen idea
len wandelweg losgerukt.

OP DE HELLING
van den Zeedijk zat een lief duikeend

je, het kopje gekeerd naar de menschen 
die op den dijk wandelden. Weldra kre
gen deze laatsten het in de gaten en 
hielden stil om dat zoo nieuwsgierig 
ding te bekijken, maar het kleine eend
je liet zich niet beïnvloeden en genoot 
klaarblijkelijk van het groot succes dat 
het genoot.

SPRINGVLOED
Woensdagnamiddag greep er een 

springvloed plaats. Zelden zagen wij de 
zee zoo geweldig te keer gaan over den 
dijk en menig kurieusneus kreeg een 
nat pak. Gansch het kleine strand ne
vens het staketsel was geheel onder wa
ter geloopen, ter hoogte van de Lange- 
straat en geleek op een echt meer. Dat 
was een ongewoon zicht.

DE HUISHUURW ET
Op Maandag 8 April, te 20.30 uur houdt 

advokaat Thoné in het Hotel St. Sebas- 
tiaan, een voordracht over de nieuwe 
huishuurwet.

« HELP U ZELF »
Deze ziekenbond houdt zijn algemeene 

vergadering op Zondag 7 April, te 8 u. 
’s avonds. Tot slot, een prachtige tom
bola en danspartij.

HET W EEKEND VAN PASCHEN
De N. M. der Belgische Spoorwegen 

maakt zoo juist de cijfers openbaar aan
gaande de ondernomen reizen der 
Paaschdagen. Niettegenstaande de 
moeilijke tijden die ons omringen, was 
het belang der verplaatsingen nauwe
lijks minder dan denzelfden tijd van „ ]aats had

nen\ în<?schen dienst van*22̂ tot S u S r i ,  I . ^ k o c Ä e t  S L ^n iÄ T e T ^  
bedroegen de ontvangsten 1.223.000 fr. I m  d f  hoop dat de deelne-
tegen 1.365.000 fr. voor de overeenstem-1 ® „

DOE WEL EN Z IE  N IET OM
De heer Henri Serruys heeft het lof

waardig initiatief genomen voor de 
noodlijdende kunstenaars van de kust
streek een tentoonstelling in te richten, 
die gedurende het Paaschseizoen in de 
Ambassadeurszaal van den Kursaal

tegen
mende periode van 1939. In het station 
Brussel-Zuid was het aantal reizigers 
zoo groot, dat tien speciale treinen moes
ten ingelegd worden met bestemming 
naar de kust !

B R E U K B A N D E N  - B U IK B A N D EN  
M A A G B A N D E N  
L E N D E N S C H O T B A N D E N  

ALLES N A A R  M A A T  •

4"AuPara*fo
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

A D O L F  BUYLSTR . 53, O O S T E N D E

Begeeft zich ten huize 

gansch de Kust. —

op aanvraag naar 
TELEFOON 73740

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ M »

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

OPGEPAST !
Enkele spelers van het Kon. Van Neste 

Genootschap of K.V.G.O.-Tooneel geven 
binnenkort een soort cabaretfeest, in het 
Hotel St. Sebastiaan, voor EIGEN REKE
NING. Het bestuur van het Kon. Van 
Neste Genootschap of K.V.G.O.-Tooneel 
maakt het Oostendsch publiek er op at
tent dat het Kon. Van Neste Genoot
schap daar absoluut niet het minst mee 
gemeens heeft.

IN DE POST
Zaterdagnamiddag in de Post van de 

oude statie, zijn wij weer getuige ge
weest van een weinig hoffelijke houding 
van een mannelijken bediende. Twee lo
ketten zijn er open, waarvan er een om 
4 u. sluit. Niettegenstaande het 5 minu
ten vóór 4 u. was en slechts één dame 
meer te wachten stond, sloot die bedien
de het loket zonder meer !

Wij zijn van meening dat stiptheid 
een mooie zaak is, maar zooals die be
diende dat toepast, kunnen wij er niet 
mee instemmen, en we laken fel deze 
handelwijze.

AFSCHEID DER KARABINIERS

Donderdag laatst werd op de Wapen
plaats het laatste concert gegeven door 
het regiment Karabiniers, dat zooveel 
blijken gaf van sympathie ten opzichte 
van de Oostendenaars. Deze laatsten 
wilden nu ook niet ten achter blijven 
en na dit laatste concert werden bloe
men aangeboden met gelukwenschen 
door den h. Albert Vroome, in naam van 
het Stadsbestuur, en door den h. Feys, 
namens het' officieel fe!éstcomité. ’s 
Avonds had in de salons van de Scala 
een selecte afscheidsdansavond plaats 
die een reusachtige belangstelling lokte.

Vrijdag werd aan de drie monumen
ten der stad, door een detachement der 
Karabiniers, de eer bewezen en werden 
bloemen neergelegd door den Kolonel 
O... in naam van het regiment en door 
Luitenant-Kolonel L... in naam van de 
officieren. Feestbestuurder Alb. Vroome 
vertegenwoordigde hierbij de Stad.

Pas hadden de soldaten die zoo menig 
meisjeshart vlugger deden kloppen, onze 
stad verlaten met al hun optimisme, of 
daar verschenen andere Karabiniers die 
Zondagnamiddag te 5 uur, hun openings
concert gaven.

Welkom, jongens, moge de stad Oos
tende u welgevallen en moget gij, in 
vredestijd, met uw familie uw vacanties 
hier komen doorbrengen...

M. STEYNS IN ONZE STAD
Donderdagavond kwam Vlaanderen’s 

meest bekwame journalist van interna
tionale politiek, Marcel Steyns, een 
spreekbeurt houden in de mooie salons 
van het Royal Manchester Hotel, op uit- 
noodiging van het Willemsfonds. En 
waarover zou de medewerker van « Het 
Laatste Nieuws » anders spreken dan 
over « Ons Land en de Internationale 
Gebeurtenissen » ?

Voorgesteld in passende bewoordingen 
door secretaris Karei Jonckheere, onder
handelde M. Steyns op overtuigende wij
ze over de gebeurtenissen na München, 
en daarna over den toestand van ons 
land ten opzichte van den huidigen toe
stand. Tot slot gaf spreker een zeer kort 
overzicht wat België in het bijzonder 
zal kunnen doen na dien oorlog.

Deze prachtige uiteenzetting die voor 
een goedgevulde zaal gegeven werd, be
haalde veel succes en het was meer 
dan verdiend, want zulke lessen in de 
getschiedenis krijgt men niet iederen 
dag.

mers aan den wedstrijd deze uitgave 
zouden vergoeden.

I Door een samenloop van ongelukkige 
omstandigheden —  slecht weder en wei
gering van de directie althans in den 

I beginne van de deelnemers door te la- 
! ten zonder intreegeld te betalen — 
werd deze hoop beschaamd.

Het is echt jammer dat een kunste
naar die misschien wel vergeten werd, 
gemeend heeft in een Brusselsch blad 
het inrichtend comité te moeten aanval
len omdat hij zoogezegd uitgeschakeld 
werd.

We meenen dat er nog andere kunste
naars niet op deze tentoonstelling uit
genoodigd waren, zonder dat van uit
schakeling sprake kan zijn.

Het comité heeft echter eenige geken
de artisten uitgenoodigd en we meenen 
daarom dat zulke kritiek heelemaal on
rechtvaardig is en verdere initiatieven 
ten gunste van de kunstenaars eerder 
zal schaden.

EEN DWAZE APRILVISCH
In de gecamoufleerde « Littoral » — 

nog steeds het lijfblad van Mijnheer El- 
leboudt —  is voor 1 April een artikel 
in vette letters gedrukt, als een sensa
tioneel nieuws verschenen om aan de 
bevolking te melden, dat de h. Burge
meester opgeroepen was door de mobi
lisatie en Maandag (dus op 1 April) af
scheid zou nemen van zijn collega’s en 
dat politie en pompiers te 11 uur door 
hem in oogenschouw zouden worden ge
nomen. Tevens werd op de lieftallig ver
raderlijke wijze, hem eigen, geschreven 
dat de burgemeester gedurende den 
vorigen wereldoorlog zoo heldhaftig het 
khakipak gedragen had.

Men begrijpt dat de heldhaftigheid 
niet bestond in het dragen van dit pak, 
maar dat is nu nog het minste.

Wat er absjoluut niet door kan, is 
het gebruik dat hier gemaakt werd van 
den eersten magistraat van onze stad 
om een lolleken uit te vinden voor ver- 
zenderkensdag.

Een bewijs van verregaande onbe
schaamdheid en onwellevendheid werd 
door het uitgeven van dit dwaas bericht 
gegeven.

DE VLIEGER TE HILVERSUM

Wij vernemen dat onze talentvolle di
rigent en bestuurder van het Conservato
rium, Emile De Vlieger, door de K.R.O. 
van Hilversum uitgenoodigd werd om het 
groot orkest te leiden op Zondag 5 Mei 
a.s., om 3.10 u. (Belg. tijd).

Wij wenschen onzen vriend De Vlieger 
hartelijk geluk voor deze eer en wij zijn 
er van overtuigd, dat hij eens te meer 
met lauweren bekroond zal terugkomen.

Het programma zullen wij ten gepas
ten tijde mededeelen.

RIOLEN
Een klepkamer zal opgetuigd worden 

op het duikershoofd om den afvoer van 
het vuil water aan de Vuurtorenwijk te 
regelen.

De kosten worden beraamd op 13.500 
frank. Een toelage zal aan den Staat 
aangevraagd worden om deze kósten te 
dekken.

TOELAGE AAN HET HIPPODROOM  
W ELLINGTON 1940

In de openbare zitting van den Ge
meenteraad van 16 Februari 11., werd in 
de begrooting een som van fr. 300.000 als 
toelage gestemd om de Maatschappij 
van de Paardenwedrennen in de huidige 
moeilijke omstandigheden in de moge
lijkheid te stellen de paardenkoersen te 
laten inrichtn.

Het gemeenteraadslid h. O. Verlinde 
deed dit voorstel, dat ten goede zou ko
men aan de handeldrijvende menschen 
te Oostende.

Het Schepencollege werd gemachtigd 
de onderhandelingen met de betrokken 
maatschappij te voeren.

Het maximumprogramma dat vooruit
gezet werd, kan volgens de Maatschap
pij niet in voege komen voor de twee es- 
sentieele redenen : 1) onzekerheid van 
den toestand ; 2) gevoelige verminde
ring van paarden in trading.

Hun brief van 8 Maart aan het Sche
pencollege gericht, besluit 17 wedstrijden 
t<? geven plus 1 wedstrijd waarvan de 
opbrengst ten bate zou komen aan de 
behoeftige huisgezinnen van de gemobi
liseerden, plus twee draverswedstrijden, 
op 31 Augustus en op 1 September.

Deze voorstellen werden aan een ern
stige beraadslaging van de gemengde 
commissies Vrijdag onderworpen. Het 
gemeenteraadslid O. Verlinde deed een 
nieuw voorstel, technisch uitgewerkt, 
gesteund door den h. F. Vollemaere.

WEGEN
De Oostendsche Haardstraat, de Dr 

Verhaeghestraat, de Voorzienigingstraat, 
de Overvloedstraat, de Goedheidstraat 
en de Nieuwpoortsche Steenweg zullen, 
gezien de verouderde rooilijnen, herzien 
en veranderd worden.

HET PAASCHSEIZOEN
Gedurende de weekend waarmee het 

Paaschseizoen eindigde, kwamen weeral 
veel auto’s naar de kust, doch de toeloop 
was natuurlijk zoo groot niet als een 
week geleden.

Het weder was trouwens veel ongun
stiger. Slechts den Zondag begon het 
op te klaren en zoo kan men van het 
Paaschverlof slechts weinig goeds zeg
gen. Het heeft ons ongetwijfeld meer 
gegeven dan gevreesd werd, doch er mee 
hoog oploopen mag men evenmin en in
dien het groot seizoen naar dien maat
staf moet gemeten worden, zijn de voor
uitzichten voor de kleine hotelhouders 
en pensioenhuizen weinig aanmoedi
gend.

PAUL GILSON
Librado kondigt op Maandag 8 April 

te 21 u., een galaconcert aan, dat gewijd 
is aan werken van Paul Gilson en gege
ven door het symfonisch orkest van het 
N.I.R. onder leiding van Theo Dejoncker, 
met medewerking van Mina Bolotine, 
zangeres. Ongetwijfeld zullen velen luis
teren naar het werk van een van Vlaan
deren’s grootste komponisten.

BOND VOOR LUCHTBESCHERM ING
Als propagandadoel en om de bevol- 

King te neipen, heeft de Bond voor 
iaucntbescnerming een orocnuur tot 
verspreiding —  formaat zakooekje — 
uitgegeven, dat door tekst en afbeelding 
een ueknopt overzicht geeft van wat 
iedereen op dit gebied heeft te kennen.

Deze brochuur is —  aan den prijs van 
één frank — te verkrijgen bij den zetel 
van het Centraal Comité van den Bond 
voor Luchtbescherming, 182, Wetstraat, 
te Brussel (Postcheckrekening nr 55.54) 
en bij alle locale Comité’s van den B.L.B.

OE ZEE ROEPT
Op Zaterdag 6 April, om 20 u., zal door 

de Vlaamsche micro van het N.I.R. een 
zeemansverhaal met liederen en muziek, 
getiteld « De Zee roept », uitgezonden 
worden. Het is gemaakt naar een sce
nario van Johny van Kiel en wordt op
gevoerd met de medewerking van Zus 
Usbeck, Helena van Herck, Jef van 
Schoeland, Arthur van Thillo, een or
kest en klein mannenkoor onder leiding 
van Karei de Brabander.

Warm aanbevolen.

TE N  < OONSTELLING G EEIN DIG D

De prachtige tentoonstelling, ingericht 
duor net 33e Linieregiment, werd Zon
dag laatst in tegenwoordigheid van zijn 
Uorpsoverste, met de trekking der tom
bola gesloten.

De uitslag was schitterend, de bezoe
kers zi.’n talrijk opgekomen en de ver- 
;<oi:p overtrof de scnoonste vooruitzich
ten.

Mcn.r.nd had kunnen vermiedu , ien 
maand geleden, dat de Oostendsche be- 
volkhg aan een tentoonstelling van hare 
gemobiliseerden zulk een prachtig ont- 
naal zou voorbehouden héöben.

£>e luitenant vaandrig Boriau, de groo
te ontwerper en inrichter van deze zoo 
sympathieke manifestatie, heeft zijn 
doel bereikt. Al de tentoonstellende 
kunstenaars zijn hem uiterst dankbaar 
voor de inspanning, die hij zich getroost 
heeft om hun toe te laten hun werken 
ten toon te stellen en aldus bij te dragen 
tot de faam van hun regiment en aan 
het werk der kolen van de 13e D. I.

Uitslag van de tombola :
Winnende nummers : 87 : Buste (Pa- 

tris) ; 390 : Kristallen rookgerief (A. Ga- 
leyn) ; 448 : sloep (Dutrieu) ; 116 : De 
Brug (Sterck) ; 336 : Kempen (Lom- 
baert) ; 381 : Marine (Hansoul) ; 101 : 
Lino (Van Branteghem) ; 105: Lino (id.); 
93 : Lino (id.) ; 89 : Lino (id.) ; 94 : wa
terverfschildering (Van Kerschaever).

Voor deze werken, zich wenden tot de 
stafbureelen van het 33e Linieregiment 
te Velde.

GALAFEEST IN DE SCALA
Herinneren we de medewerkers die 

belangloos optreden voor den feestavond 
gegeven door de Syndikate Kamer der 
Kunstmuzikanten, op Zaterdag 6 April, 
te 20 uur.

Voor het concert, geleid door den heer 
A. Mouqué, zullen de hh. Charles Locu- 
fier, tenor en Gentil Vanthuyne, viool- 
virtuoos hun medewerking verleenen.

Het kabaret zal volgende bekende per
sonaliteiten bevatten: Mevr. Van Ins- 
berghe (zangeres), hh. Vanhoutte-Ver- 
haeghe (accordeon-virtuozen), J. Awou- 
ters (muzikaal nummer) en Gust. De- 
cleer (animator-conferencier).

Vanaf 21.30 u., dansgelegenheid in de 
bovenzalen, met tusschenin attractie- 
nummers. Het galabal in de drie zalen 
wordt opgeluisterd met zes puike orkes
ten.

Ingangskaarten : 5 fr. Dranken vanaf 
3 fr. ; avondkleedij niet verplichtend.

GENERAAL VANTROYEN IN ONZE 
STAD

Woensdagmorgen heeft de Generaal 
Vantroyen, vergezeld van twee officieren 
zijn groeten aangeboden aan het Ge
meentebestuur.

ONDERSCHEIDING
De eerste Schepen Vroome werd tot 

Ridder in de Leopoldsorde geslagen voor 
de bewezen diensten ter gelegenheid 
van de Luiksche Watertentoonstelling 
als voorzitter van de 7e afdeeling der 
Visschershavens.

Onze beste gelukwenschen.

Doodelijk Ongeluk 
in de “Union Chimique«

De mon(teerdkpr André Mus, 34 jaar 
oud, onlangs gedemobiliseerd en woon
achtig te Brugge, in dienst zijnde van 
aannemer Devos Albert, overkwam op 
Woensdag 3 dezer een ongeluk met 
doodelijken afloop.

Bij het opbouwen van een stelling op 
18 meter hoogte, werd zijn ladder door 
een koolwagentje van de Cokesoven 
aangereden.

De man viel van 18 meter hoogte naar 
beneden te pletter op een ijzeren stel
ling. Onmiddellijk werd hij na verzor
ging naar de kliniek te Oostende over
gebracht, maar steirf ongelukkig onder 
weg.

Hij laat vier minderjarige kinderen 
na. Het parket kwam onmiddellijk ter
plaats.

Nog het Proces 
Goethals- Debusschere

Hieromtrent kregen we verschillende 
brieven, om ons niet alleen geluk te 
wenschen, maar waarin de schrijvers 
allerlei beschouwingen hebben geuit, 
welke te veel persoonlijkheden bevatten, 
zoodat we meenen ze niet te kunnen in- 
lasschen, omdat ze niets te maken heb
ben met het princiep zelf van het kos
teloos aanstellen van een avdokaat door 
de Stad, om een stadsbediende te zien 
verdedigen tegenover een anderen hoo
gen ambtenaar, en dan nog wel een po
litieofficier, zoodat de eerste, de tweede 
gesmaad zou hebben in de uitoefening 
van zijn rechterlijk ambt.

Inderdaad, wie mag het Schepencol
lege er eens te meer toe gebracht heb
ben een beslissing te nemen, waardoor 
het een tweeden advokaat op eigen kos
ten aanstelt om den eenen bediende te
genover den andere te zien verdedigen ?

Dient het geld van de lastenbetalers 
daarvoor ?

Waar andere bedienden, na een rech
terlijke straf opgeloopen te hebben, er 
nog een best)urlijke bij krijgen, heeft de 
Stad zich hier weer een van die wanbe
grippen laten opdisschen van belang.

Want welke uitwerking moet dergelij
ke beslissing toch hebben op de stads- 
bezoldigden, die zulks vaststellen ?

Dit wil echter niet zeggen dat wij den 
h Debusscherfc in ’t ongelijk stellen. 
Integendeel, hij heeft gelijk gehad de 
aangeboden kans gretig ter hand te ne
men om te trachten alzoo vrijgesproken 
te worden.

Wij, in zijn plaats, zouden het mis
schien ook gedaan hebben, al moeten we 
bekennen, dat daarvoor ernstige rede
n e n  zouden moeten bestaan.

Het gerecht heelt daar ten andere 
anders over geoordeeld en niemand zal 
zijn beslissing toch durven in twijfel 
trekken.

Is het dus misschien, zooals we het 
reeds vroeger schreven, omdat zekere 
hooge ambtenaars met gansch hun 
kudde vee en vrienden, de beste plaat
sen voort KOSTELOOS mogen innemen 
in den schouwburg, terwijl de Oostend
sche lastenbetalers elk jaar 100.000 fr. 
voor den schouwburg moeten afdragen 
om vertooningen te zien geven, waarvan 
het gehalte in elk geval veel te wenschen 
cverlaat ? Best mogelijk !

Wat echter moeilijker voor het Sche
pencollege wordt, is het feit dat de 
prestige van zijn ambtenaars daardoor 
meer en meer in ’t gedrang komt, waar
door de stadsadvokaat in de toekomst 
nog meer en meer KOSTELOOS in ’t 
werk zal dienen gesteld om vriendjes 
van zekere hooge ooms te beschermen 
tegen andere van dezelfde diensten, 
maar minder graag gezien !

Treurig, maar niet te weerleggen zijn 
deze feiten, en hierover schrijft « De 
Zeewacht » niets.

’t Is immers kwestie van drukwerk en 
de vriendjes geen zeer te doen, die Fon- 
ten eiken dag in hun kabinet inlichten 
over al het wel en wee van wat er op ons 
mooi stadhuis zooal omgaat.

Wanneer zal het Schepencollege ein
delijk begrijpen dat het in dit en zn> 
veel andere kwesties misleid wordt ?

SfPORTNIEUWS
Voetbal

UITSLAGEN VAN 31 MAART 1940

Beker Ringoot
F. C. Brugge — Schaerbeek .....  6— 0
S. C. Charleroi —  Thienen .........  5—1
St. Leuven — Vorst ......................  4— 0
R C. Doornik —  A. S. Oostende ... 3— 1

Klassement
St. L 
R. C. 
S. C I 
C. s 
F. C Brugge

4 3 0 1 20 7 7
5 3 1 1 21 13 7
3 3 0 0 15 2 6
5 3 2 0 15 13 «
4 1 2 1 16 6 3
3 1 2 0 6 12 •>
4 0 3 1 8 18 1
4 0 4 0 5 2? 0

A. S. OOSTENDE 1

A. S. Oostende 
C S. Schaerbeek

R. C. DOORNIK 3 —  A

Scheidsrechter Bilouet leidt volgende 
ploegen r

R. C, DOORNIK  : Devos ; Samyn en 
Wissemberg ; Dubus, Flament en Gra
ver ; Lecat, Mamers, Dubus, Lamarche 
en Casterman.

A. S. OOSTENDE : Pincket ; Vanden- 
broucke en Depauw Fr. ; Aspeslagh, De
pauw C. en Wets ; Vandierendonck, De
schacht, Leenaers, Dejonghe en De- 
weerdt.

De eerste minuten verliepen in het 
voordeel van Oostende, waarna Doornik 
de partij in evenwicht bracht. Na 21 m. 
spel beging Vandenbroucke handspel en 
langs Dubus werd de strafschop omge
zet. Reeds vijf minuten later kon Van
dierendonck den stand gelijk maken. 
De aanvallen volgden zich wederzijds op, 
maar de localen toonden zich schotvaar- 
diger en konden aan de 37e minuut 
langs Lecat, op missen van Pincket, den 
voorsprong nemen. Twee minuten later 
bracht Dubus, op geharrewar, de cijfers 

1 op .3-1.

De tweede speelhelft was zonder veel 
belang. De aanvallen golfden op en af 
en hoe beide ploegen zich ook inspan
den, de cijfers werden niet meer gewij
zigd, zoodat Doornik een verdiende ze
ge boekte.

A. S. OOSTENDE — M IL IT A IR  ELFTAL

Zaterdag 6 April wordt op het speel
veld van A. S. Oostende een aantrekke
lijke vriendenmatch betwist tussehen 
een versterkte ploeg van A. S. en een 
militair elftal, dat er bijzonder sterk 
uitziet. De wedstrijd die te 15 uur zal 
aanvangen, wordt betwist ten voordeele 
van het Pakket van den Soldaat en 
zal door militaire muziek opgeluisterd 
worden.

Hieronder de samenstelling van beide 
ploegen :

Militaire ploeg : Eylenbosch (Laken); 
Emmerechts (Jette) en Van Calenberg 
(Anderlecht); Van Ingelghem (Daring), 
Van Hecke (S. K. St. Niklaas) en Mus 
(Laken) ; Vervoort (Ukkel), Mertens 
(S. K. St. Niklaas), Mondelé (Daring), 
Jakemeyn (Union) en Dekens (Anderl.).

A. S. Oostende : Pincket ; Wets en Fr. 
Depauw ; Deschacht, Vandenbroucke en 
Mahieu Cercle) ; Vandierendonck, Bil- 
liet (Cercle), Lamoot (O. C. Charleroi), 
Leenaers en Depooter.

W EDSTRIJDEN VOOR 7 APRIL 1940

Hoogere Afdeeling
V. G. Oostende —  C. S. Brugge 
St. Moeskroen — A. S. Oostende 
F. C. Brugge —  F. C. Knokke 

Gewestelijk A 
S. V. Veurne —  Nieuwpoort 

Scholieren A 
Daring — C. S. Brugge (B)
C. S. Brugge (A) —  F. C. Brugge (B) 
Torhout — Knokke 
S. V. Blankenberge — V. G. Oostende 
F. C. Brugge (A) — A. S. Oostende


