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LICHTEN

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

APRIL

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

H O O G 

W ATER
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
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Het Schandaal van de 
VERPLICHTE Verzekering  

tegen GEWOON Risico

Open Brief aan Minister Delfosse

Mijnheer de Minister,

Talrijke reeders die in het verleden, 
noch heden verzekerd zijn tegen gewoon 
risico voor hun vaartuigen, hebben 
thans van de V.O.Z.O.R. een schrijven 
ontvangen, waarbij zij aanzegging heb
ben gekregen dat, indien hun vaartuig 
tegen 1 Mei a.s. niet tegen gewoon risi
co is verzekerd, de V.O.Z.O.R. het ook 
niet meer tegen gewoon risico zal ver- 
verzekeren.

Deze maatregel werd getroffen inge
volge art. 4 van het K. B. van 7 Augus
tus 1939 van de Inrichting der onderlin
ge zeeverzekeringen tegen oorlogsrisico, 
waarbij bepaald wordt, dat alleen die 
vaartuigen als tegen oorlogsrisico verze
kerd zijnde, zullen aanschouwd worden, 
die naar het oordeel der vereeniging, 
voldoende tegen het GEWOON risico ge
dekt zijn.

Dergelijke maatregel beteekent, Ex
cellentie, den ondergang van gansch de 
kustvisscherij, waarvan het bestaan 
thans reeds, tengevolge van de huidige 
internationale gebeurtenissen, zooveel 
moeilijkheden oplevert, dat ze hun leven 
in de grootste armoede moeten leiden.

Niet alleen waren, zooals reeds werd 
medegedeeld, hun uitbatingskosten on- 
dragel<ijk geworden', maar thans wor
den ze nog overstelpt met een verhoo- 
ging van de premie voor de gewone ver
zekering plus een premie voor het oor
logsrisico der manschappen, zonder de 
nieuwe last welke men hen nu opnieuw 
wil opleggen, er bij te rekenen.

Waar die menschen een uiterste 
krachtsinspanning hebben gedaan om 
hun vaartuig te hebben verzekerd tegen 
oorlogsrisico, zien ze niet in met welk 
doel men hen thans ook de verplichte 
verzekering tegen gewoon risico wil op
leggen, daar waar het in zeer veel geval

len eigen geld is en zij hun eigen verze
keraar zijn.

Mijnheer de Minister, U hebt bij uw 
bezoek aan onze haven beloofd hen te 
zullen bij staan.

ü  weet evenals wij, dat er voor het 
oogenblik niemand meer dan zij, hun le
ven wagen op zee om ons land van ge
zond voedsel te voorzien.

U weet dat zij reeds talrijke malen be
schoten werden en er zelfs van hun vaar
tuigen in den grond werden geboord. U 
weet ook, dat zij gedurende drie volle 
maanden geen cent hebben kunnen ver
dienen en thans nog in de grootste el
lende verkeeren.

Wij doen daarom eens te meer een 
beroep op U, omdat U stellig beloofd 
hebt hen practisch te zullen steunen.

Wij verzoeken U dan ook bedoeld art. 
4 van dit Koninklijk besluit onmiddellijk 
te willen doen intrekken, waardoor die 
honderden kleine wroeters der gevaarlij
ke zee, van af 1 Mei niet zullen verplicht 
worden verzekerd te zijn tegen gewoon 
risico voor hun kleine vaartuig, waar 
ze thans reeds voor oorlogsrisico der 
manschappen en hun vaartuig, benevens 
de zware uitbatingskosten, genoeg be
talen om er onder te bezwijken.

Mocht U onze bede gelieven te aan- 
hooren dan zult U eens te meer bewij
zen, dat de stellige belofte door U ge
daan, geen ijdel woord is gebleven en 
zoo zouden honderden arme visschersge- 
zinnen opnieuw niet aangewezen zijn op 
dat ellendig spook, dat men verplichte 
werkloosheid noemt.

Wij danken U bij voorbaat en ver
zoeken U de betuiging onzer erkentelijke 
en hoogachtende gevoelens te aanvaar
den.

Namens die honderden 
arme kustvisschers,

P. Vandenberghe.

Eèn mis voor de 
Slachtoffers van de 

H.58
Vrijdag 12 April werd door de families 

van de slachtoffers, te 10 uur, in de pa
rochiale kerk van Heist-aan-Zee. Een 
plechtige mis opgedragen ter nagedach
tenis van de bemanning van den motor- 
treiler H.58 « Santa Godelieva » die op 8 
Maart 1940 ter vischvangst vertrok in de 
Noordzee en niet meer terugkeerde, 
waardoor stuurman Frans Dobbelaere, 32 
jaar oud ; Leon Ackx,motorist, 28 jaar ; 
Achiel Van de Veire, matroos, 30 jaar en 
Petrus Govaert, matroos, 27 jaar, om het 
leven kwamen.

Maandag 15 April zal, te 10 uur, te Zee
brugge een officieele plechtige dienst 
voor dezelfde slachtoffers gezongen 
worden, ditmaal uitgaande van het 
Brugsch gemeentebestuur daar twee der 
overledenen het grondgebied Zeebrugge
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Aan onze Volksvertegenwoordigers
Heeren Volksvertegenwoordigers van 

de kust, gij hebt allen zonder onder
scheid reeds lang kunnen vaststellen, 
hoe ellendig het er bij onze kustvissche
rij aan toe gaat en hoe maandenlang de 
reeders-eigenaars van al onze kleine 
vaartuigen op den Openbaren Onder
stand aangewezen waren.

Beter dan wie ook, kent gij de nooden 
en de gevaren waaraan die menschen 
zich thans dagelijks moeten blootstellen.

Op 7 Augustus 1939 is er een Konink
lijk besluit verschenen, wE^arvan art. 4, 
eerste paragraaf 1 luidt :

« Genieten die verzekering, (tegjün 
t> oorlogsrisico) de onder Belgische vlag 
» varende vaartuigen, waarvan de ree- 
» ders, krachtens het eerste lid van art. 
» 1, verplichtend bij de hiervoren be- 
» doelde Vereeniging aangesloten wor- 
» den en die, naar het oordeel der ver- 
» eeniging, VOLDOENDE TEGEN HET 
» GEWOON ZEERISICO GEDEKT ZIJN».

Gij weet dat 80 percent van die vaar
tuigen niet tegen gewoon risico verze
kerd zijn, omdat die menschen daartoe 
over de middelen niet beschikken en om
dat velen onder hen, hun eigen verzeke
raar zijn.

Bovenstaande open brief aan den heer 
Minister van Verkeerswezen gericht, zal 
U voldoende inlichten over de gevolgen 
welke de toepassing van dit besluit zul
len meebrengen.

Wij verzoeken U daarom al uwen in
vloed bij den heer Minister te willen 
aanwenden, opdat dit art. 4 voorloopig 
niet in toepassing zou worden gebracht 
en Intusschen gewijzigd in dien zin, dat 
de vaartuigen niet verplicht zouden wor
den zich tegen gewoon risico te verzeke
ren.

Wij weten dat gij niet beter vraagt 
onze twee duizend kustvlsschers te hel
pen en daarom zijn we overtuigd dat gij 
er ons zult in helpen gelukken dit be
treurenswaardig Koninklijk besluit te 
doen vernietigen, daar het als een wan-

begrip dient aanzien te worden, dat men 
verplicht zou zijn, zijn eigen vaartuig 
tegen gewoon risico te verzekeren ,daar 
waar men voor eigen geld en goed nooit 
verplicht is geweest zich tegen GEWOON 
risico te dekken.

Wij rekenen op U en zullen er U dank
baar voor zijn.

De nieuwe 
Reedersbond te  

Heist

-„.«.»miceit van ;

•  GARNALEN
• MOSSELEN
•  VISCH
•  GEPELDE
•  GARNALEN
ZE EB R U G G E  - D U IN KER KE

Tel. ZEEBRUGGE 44033

Bij het aandoen van 
havens van 

oorlogvoerende 
landen

Waarop 
Nabestaanden van 

Slachtoffers der Zee 
recht hebben

— ■—

Naar aanleiding van de praatjes welke 
soms de ronde doen, wenschen we de 
nabestaanden van slachtoffers van doo
delijke zeeongevallen er op te wijzen, 
dat zij alleen recht hebben op een lijf
rente van de Gemeenschappelijke Kas 
voor Zeevisscherij volgens de samenstel
ling van het huisgezin en ingevolge wet
telijke berekeningen daarin voorgeschre
ven.

Voor de ouders wordt nagegaan of de 
verongelukte zoon hun steun was.

Buiten deze levenslange lijfrente komt 
de Gemeenschappelijke Kas alleen nog 
tusschen tot een beloop van 750 frank 
voor begrafeniskosten. Deze kosten wor
den voor geen enkel geval vermeerderd 
noch verminderd en de Gemeenschappe
lijke Kas komt verder in niets tusschen.

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

I
I
t
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GA5-OLIE —  ESSENCE ♦  

P E T R O L E U M  T

SPREKEN V O O R  ZICH  ZELF  J

Mijnheer de Bestuurder,

Naar aanleiding van het artikel van 
den h. Beernaert, secretaris van den 
Reedersbond te Heist, in uw blad van 
Zaterdag 11. verschenen, hebben wij de 
eer U te melden dat het hier feitelijk 
niet gaat om een nieuwen reedersbond, 
maar wel om een beroepsvereeniging 
voor garnaalvisschers, gesticht met het 
doel op een gemeenschappelijk samen
werken van kleine reeder en beman
ning.

Hoogachtend.

Voor de Vereeniging :

EEN BIJZONDERE PREMIE

Wij vestigen de aandacht der reeders 
op het feit, dat alle vaartuigen van om 
het even welken aard, vanaf heden en 
wel met terugwerkende kracht op 1 April 
1940, VIJF FRANK voor elke reis, per 
vaartuig en per man, buiten de huidi
ge premie voor oorlogsrisico, zullen hoe
ven te betalen.

Deze premie is verschuldigd van zoo
dra het betrokken vaartuig terug de 
thuishaven aandoet, nadat het in de ha
ven van een oorlogvoerend land is bin- 
nengeloopen.

Elk vaartuig, dat met of zonder reden, 
zich aan deze verplichting tracht te ont
trekken, zal in de thuishaven opgehou
den worden totdat het aan zijn verplich
tingen voldaan heeft.

WEEK VAN 15 TOT 21 APRIL 1940
Van Oostende naar Folkestone (Zo

meruur) .

Maandag, 15 April, te 12.00 uur, door 

« Prinses Joséphine-Charlotte ».

Woensdag, 17 April, te 14.30 Uur, door 

« Prince Charles ».

Van Folkestone naar Oostende (Zo

meruur).

Dinsdag, 16 April, te 16.00 uur, door 

•? Prinses Joséphine-Charlotte ».

Donderdag, 18 April, te 7.00 uur, 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, behoüdt de Directie 

t der lijn zich het recht voor de afvaar

ten te verdagen en zelfs de overvaarten 

af te schaffen.

GEBRUIKT

Shell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

«

X♦ GEVRAAGD
voor onmiddellijke indiensttreding, SERIEUS PERSOON 

welke een VISCHHANDEL kan besturen met bestaand 

Cliënteel in het Binnenland.

Brieven met opgave van referenties te zenden onder letters 

H. H. Bureel van « Het Visscherijblad ».

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

1940

De secretaris, 
MEYERS Marcel.

De Voorzitter, 
A. NEYTS.

Steun 
aan de noodlijdende 

Kustvisschers
Naar aanleiding van de giften welke 

ons voor onze noodlijdende kustvisschers 
regelmatig toegestuurd worden, heeft 
« Het Visscherijblad » het noodig geoor
deeld ook verschillende arme kustvis
schers van de Oostkust te helpen. Met dit 
doel werd heden duizend ffank overge
maakt aan de kustvisschers van Heist.

Mochten er nog meer giften op onze 
postcheck 1070.98 gestort worden, dan 
zullen we een tweede schijf voor de vis
schers van de Oostkust storten.

DE GIFTEN
Vorige lijsten ................
Edmond Verberckmoes,

Mechelen......................
Lijst M. J. Terreyn, Gent :

Vorige stortingen.........
« Vooruit », Gent .........
J. Vander Cruyssen, Gent 
R. De Wispelaere, Gent

23.085,— 

100 ,—

777,90
20,—
5,—

20,—
Aan allen, onzen hartelijken dank !

Mosselvergiftiging 
of Chantage

Verleden week laschten wij een be
langrijk artikel in over de mosselvergif 
tiging welke in 1938 te Zeebrugge plaats 
had en maakten we voorbehoud over de 
beweringen en vooruitzettingen welke 
hierin voorkwamen.

In onze nota der redactie meldden we, 
hoe we sceptisch tegenover deze uiteen
zetting van zaken stonden en thans na 
grondig onderzoek, kunnen we reeds 
melden, dat de in het artikel vermelde 
Dr Piscari te Leuven niet bestaat en dat 
Dr Van Oye op het wetenschappelijk 
congres te Gent, op aandringen van den 
voorzitter, verklaard heeft, dat hij per
soonlijk om trent de mosselvergiftiging 
NO O IT een wetenschappelijk onderzoek 
had ingesteld, maar hij alleen een ziens
wijze had vooruitgezet, welke in geen 
enkel geval op wetenschappelijke be
wijzen was gesteund.

Dat de arme Dentant naar een oplos
sing zoekt in deze zaak, dat hij daarenbo
ven aan die kwestie een gansche som 
geld verspilde, wil dus niet zeggen dat 
wij thans door een perscampagne de 
vooruitzettingen van wetenschapsm(en- 
schen, die alles onderzochten en niet 
beweerden, zooals de Leuvensche pro
fessor het deed, moeten trachten in ’t 
belachelijke te trekken en chantage te 
verwekken.

Neen, zooals we schreven, hebben we 
te veel eerbied voor de waarheid om dat 
te laten gebeuren.

\ eigende week zullen we op uitgebrei
de gedocumenteerde en wetenschappe
lijke wijze het ingezonden schrijven van 
6 April in ons blad weerleggen, zonder 
beweringen van personen of tegen per
sonen er (ln op te sommen en daarmee 
zullen we die gevaarlijke zaak als afge
handeld en weerlegd aanzien.

In de Voorzorgskas 
der Visscherij

Vrijdagnamiddag kwam de Voorzorgs
kas der Visscherij bijeen onder voorzit
terschap van den h. Schepen Vroome.

Overgegaan werd tot de driejaarlijk- 
sche aanstelling van den beheerraad, 
waarvan de bepaalde goedkeuring aan 
de bekrachtiging van den gemeenteraad 
wordt onderworpen.

De hiernavolgende personen werden 
aangeduid :

John Bauwens, Arsène Blondé, ree
ders ; Hendrik Lambregt, Henri Ghys en 
Leopold Verbanck, reeders-stuurlleden, 
met als plaatsvervangers de hh. Herman 
Vieren en J. Viaene.

Mevrouwen Wwe Verbrugge en Vroo- 
me-Demulder als vertegenwoordigers van 
de Commissie van Openbaren Onder
stand ;

Gerard Deckmyn als kustvisscher- 
reeder en de h. Roger Dekeyser als ver
tegenwoordiger voor de visschers.

De samenstelling van deze commissie 
mag als een waarborg van degelijkheid 
aanzien worden en is in elk geval te ver
kiezen boven die door sommige gemeen
teraadsleden voorgesteld, namelijk in die 
commissie een vertegenwoordiger van 
elke politieke partij te zien zetelen om, 
zooals naar gewoonte, er een politieke 
hutsepot van te zien maken.

We zien ten andere niet in wat de 
verschillende politieke partijen in den 
schoot van die Kas zullen verbeteren, 
waar thans alleen menschen zetelen van 
wie het geld moet dienen om de oude 
visschers en visschersweduwen ln hun 
oude dagen een pensioentje toe te ken
nen.

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 5 APRIL
vnjuagnamiaaag vergaaerdt ae on 

u e i a a u  vuur ue ùcnteyvaart Onuci 
xxet vuoiiiuicisciiap  V a n  uexx XI. o. r u n . 

rujitscoiimiiüaaris xjescamps zeceiue aia 
wy^iiuaar ivxinisterie.

Uc X-HM1\ VMM Ut£ « SS. MEUSE )>
betreaenae ae zaaK van ae « oo. ivieu- 

se », aie met man en xnuis verging, is ut 
jxaau van oorueei ae uitspraaK te veraa- 
gexi totuat xiog anuere getuigen op eeii 
voxgenue zitting onaernoora zijn ge
weest.

DE ZAAK VAN DE Z.8
Aangaanae de zaaK van ae £.8 worat 

opgeioepen, sempper öaveis, aie een 
viitag tot scxiaaevergoeaxng niaient.

jjoor aen n. voorzxtter worat net zee- 
versiag aigeiezen. De Z.ö « xneo-iMatna- 
lie » bevona zien op 17 februari, op 0x1- 
ongeveer 00 mijien N.N.O. van Zeebrugge, 
toen men bij net winaen van de korre, 
vaststeiae, aat deze een ooriogsmijn be
vatte. Daar aeze laatste in ae Korre ver
strengeld zat en men er niet in siaagae 
ze te verwijderen, besloot de schipper 
het net af te kappen, ten einde alle 
eventueel gevaar te voorkomen. Schipper 
Saveis vraagt, dat men hem dit verlies 
zou vergoeaen.

Getuige toont op de kaart de juiste 
ligging aan van zijn schip en de plaats 
waar de mijn opgevischt werd. Nadien 
verstrekt hij den Raad inlichtingen ovtx 
het verloop zijner reis. Uit de ondervra
ging blijkt nochtans dat bedoelde schip
per verzuimd had den waterschout te 
raadplegen vooraleer tter bestemming 
uit te varen en tevens was hij niet in 
het bezit van een kaart, waarop de mij- 
nenveldexi aangeduxd zijn. indien nu de 
positie, door Saveis opgegeven, op de 
kaart wordt gebracht, stelt de Raad vast 
dat de Z.8 in een zeer gevaarlijk mij- 
nengebied gevischt heeft. Er wordt hem 
aangetoond hoe onvoorzichtig hij han
delde. De schipper antwoordt hierop dat 
een sterke bries uit het Z.O. hiervan de 
schuld draagt en dat hij onbedacht in 
het mijnenveld is terecht gekomen. Trou
wens waren er nog andere schepen in 
zijn onmiddellijke nabijheid.

Door Rijkscommissaris Descamps 
wordt, als tuchtstraf, een opschorsing 
van diploma van 14 dagen tegen schip
per Saveis gevraagd, voor het visschen 
in een verboden mijnenveld.

De Raad zal op een volgende zitting 
uitspraak doen.

HET VERGAAN VAN DE H.58
Op 9 Maart verliet de H. 58 de haven 

van Oostende en daar het sedertdien 
de aanleghaven niet meer aandeed, 
wordt algemmen vermoed, dat het vaar
tuig met man en muis vergaan is.

Door h. Van Mol, waterschout der ha
ven van Zeebrugge, wordt een verklaring 
afgelegd, luidende dat hij verscheidene 
schippers ondervraagd heeft in verband 
met deze tragische verdwijning.

geschreven reddingsmaterieel aan boord 
nad en voorzien was van een luisterpost, 
maar zonder uitzender.

Het onderzoek in deze zaak zal op de 
volgende zitting voortgezet worden.

DE BESCHIETING VAN 
BELGISCHE VAARTUIGEN

De Raad heeft de talrijke gevallen van 
de beschieting van visschersvaartuigen 
door vreemde vliegtuigen, afzonderlijk 
behandeld en dezelve aan een grondig 
onderzoek onderworpen.

De H.48 werd op 22 Februari in den 
voormiddag beschoten, toen het vaar
tuig op ongeveer 63 mijlen N.t.O. van Zee
brugge aan de korre lag. De aanval ge
schiedde door twee vliegtuigen die uit 
N.O. richting kwamen en slechts op een 
tiental meter hoogte vlogen. Het schip 
werd beschadigd, maar daar de beman
ning zich onmiddellijk plat op het dek 
had laten vallen, kon ze de nationaliteit 
van het in het grijs geschilderd vliegtuig 
niet vaststellen.

Op dezelfde plaats en onder dezelfde 
omstandigheden werd de Z.2 ’s avonds 
beschoten.

Op 15 Maart bevonden zich een vijf
tigtal schepen ter vischvangst, op 10 à 
15 mijlen in het N.N.O. van den Noord- 
Hinder. Verscheidene onder hen werden 
bij het vallen van den avond beschoten, 
waaronder de Z.47, die sedertdien niet 
meer werd teruggezien. De Z.29 en de 
H.65 werden insgelijks beschoten en de 
bemanning van het laatste vaartuig 
hoorde een viertal hevige ontploffingen, 
terwijl in de verte waterzuilen waargeno- 
?r«2n werden. Het vliegtuig dat hen be
schoot, was in het rood-grijs geschilderd 
en vloog eerst van Oost naar West en 
ongeveer een uur later van West naar 
Oost. De Z.7 werd beschoten door twee 
vliegtuigen komende uit N.O. richting. 
Sen uur later kwamen de vliegtuigen te
rug en hoorde de bemanning ontploffin
gen, waarna de vliegtuigen in N.O. rich
ting verdwenen. Steeds op denzelfden 
dag werd de H.13 beschoten, in welker 
omgeving zich ook de Z.47 bevond en 
heel waarschijnlijk insgelijks moet be
schoten geweest zijn. In alle geval werd 
van het vaartuig, noch zijn vierledige be
manning niets meer gehoord, en op 10 
Maart 11. pikte de B.36 de reddingsboot 
van de Z.47 op. Het onderzoek heeft na
derhand uitgewezan dat de boot niet 
gebruikt werd, doch zich ongetwijfeld 
van het schip loswerkte, toen dit ver
ging. Tevens bevonden er zich granaat
scherven in de boot, zoodat de Raad van 
meening is, dat het verdwijnen van de 
Z.47 aan een oorlogsfeit te wijten is.

De Raad is eveneens van oordeel dat 
onze visschers niets kan ten laste gelegd 
worden. De kenmerken der vaartuigen 
waren goed zichtbaar en de booten waren 
bemand met Belgische schepelingen die 
de vischvangst in vrije territoriale wa
teren pleegden. Op het oogenblik der be
schietingen, voerden zij de reglementaire 
lichten en mieken geen gebruik van hun 
uitzendpost, noch vóór, noch na de aan-

Schipper Gheselle André, van de H.77, “  . i ,  „ 0T
»vH V,om wii vallen. Zij vischten alleen om de Bel-werd eveneens door hem onderhoord. Hij 

bevond zich op 17 Maart op 60 mijlen N. 
t.O. van Zeebrugge en heeft daar duide
lijk de H.58 bemerkt. Dit laatste werd 
door hem voor de laatste maal gezien op 
18 Maart, te 14 uur, toen het zich op on
geveer 2 à 3 mijlen Westwaarts van hem 
bevond. Op dit oogenblik haalde de H.58 
het net binnen en stevende in Westelij
ke richting.

De bemanning van de H.14 werd ook 
ondervraagd, doch heeft de H.58 niet 
bemerkt. Matroos Vlietinck, van de H.18, 
heeft bij zijn terugkomst getuigd het 
schip in zijn omgeving te hebben waar
genomen.

Daarop wordt de h. Jos. Aerts, vroege
re eigenaar van de H.58, onderhoord. Ge
tuige verkocht vóór een tweetal jaren 
bedoeld vaartuig aan Frans Dobbelaere. 
Volgens hem bevond het schip zich in 
goeden staat en bevatte een bekwame 
en ondervindingrijke bemanning. Het 
schip, door Frans Dobbelaere gevoerd, 
was voor een reis van circa 12 dagen 
uitgerust, zoodat het vóór Paschen te
rug in de haven moest zijn. Vóór de af
vaart verklaarde Dobbelaere hem nog : 
« Ik zal niet in het gevaar gaan en van 
voor visschen ». Uit het verhoor van ge
tuige blijkt verder, /dat de H.58 het voor-

gische markt te bevoorraden, zoodat de 
Raad de meening toegedaan is dat de 
aanvallen op onze visschersvaartuigen 
in geen enkel opzicht kunnen verrecht- 
vaardigd, noch verontschuldigd worden.

De kosten vallen ten laste van den 
Staat.

Tenslotte biedt de Raad aan de fami
lies der verdwenen schepelingen zijn in
nig rouwbeklag aan.

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om U w  onkosten te verminderen. 

D E P O T  O O S T E N D E  :

--  T E L E F O O N  71462 --
»  *



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B1JHUIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Provinciale Wedstrijd 1940 
voor den Opschik 

van Werkmanswoningen

In de maanden Juni en Juli e.k. 
grijpt, in de gewesten Brugge, 
Oostende, Diksmuide, Veurne en 
Tielt, opnieuw de jaarlijksche pro
vinciale wedstrijd plaats voor or
de en netheid in de huishoudens.

De benaming zegt genoeg waar
over deze wedstrijd loopt en laat 
duidelijk het doel uitkomen dat 
door de provinciale overheid be
oogd wordt: onze werkmenschen, 
wegens een gedane krachtinspan
ning, een schoonen prijs laten win
nen en ze tevens en vooral een 
paar lessen en ondervindingen in 
zake nette en ordelijke huishou
ding rijker laten worden.

De prijskamp kent trouwens 
jaarlijks een stijgenden bijval en 
de jury heeft het werkelijk niet 
onder de markt. Gelukkig ziet zij 
haar moeite met steeds grooteren 
vooruitgang bij de mededingers 
bekroond.

Ook dit jaar is de wedijver groot 
en kondigt zich het aantal in
schrijvers zeer talrijk aan.

Herinneren er wij hier aan dat 
de wedstrijd open is voor alle 
menschen behoorende tot den 
minder begoeden stand en bewo
nende een huis dat kan gerang
schikt worden bij de goedkoope 
woningen. Hij is volkomen koste
loos en verbindt volstrekt tot niets. 
Van hem kan alleen gezegd wor
den dat hij is : interessant, nuttig, 
profijtelijk.

Wie inschrijven wil of meerdere 
inlichtingen verlangt te bekomen 
schrijve een kaartje naar den h. 
Gouverneur der Provincie West- 
Vlaanderen, te Brugge. Hij bekomt 
dan per keerende post het ver
langde.

De inschrijving blijft open tot 
het einde der loopende maand 
April.

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 —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Aanbestedingen

19 APRIL. —  Te 11 u., vóór den heer 
Claeys, te Brussel, bouwen van een brug 
over den autosnelweg Oostende-Brussel, 
te Snellegem.

26 APRIL. —  Te 11 u., vóór 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.

26 APRIL. — Te 11 u„ vóór den h. Ser- 
ruys, te Brussel, aanleg van electrische 
inrichtingen in de slaapzalen en studie
zaal der Rijksnormaal te Blankenberge.

26 APRIL. —  Te 11 u., vóór den h. Ge- 
vaert, te Brugge, Vrijdagmarkt, 12, bin
nenschilderen in de gebouwen van het 
Koninklijk Athenaeum, St. Petersburg- 
straat> te Oostende.

UITSLAGEN

5 APRIL. —  Te 11 u„ vóór den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, vernieuwen 
van dakgoten, platdaken en schaliebe- 
dekkingen met bijkomende werken aan 
de gebouwen van het Koninklijk Athe
naeum te Oostende.

NORRE E., Brugge, fr. 85.330,04 
Claeyssens Alf„ Gistel, fr. 85.928,28.

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

Camille Willems
Z E E  VISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 

O O S T E N D E

DAGELIJKSCHE VERZENDING:

BELGIE —  BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende

Tel. 73876-73875-73877-73878

S P R O T T E N  &  H A R I N G H A N D E L

Berichten aan Zeevarenden

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Maaout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

De Bevindingen in zake 
Propaganda

W AT ONZE VISCHHANDELAARS  
MOGEN WETEN

Hieronder geven we de bevindingen in 

zake propaganda, welke na de talrijke 

demonstraties en voordrachten er het 

gevolg van waren in den loop van het 

jaar.

Zij zijn voor veel vischhandelaars een 

aanwijzing en het overdenken waard.

Tijdens deze voordrachten en studie

dagen wordt van de gelegenheid ge

bruik gemaakt om ter plaatse ten on

derzoek in te stellen omtrent het visch

verbruik. (Deze onderzoeken zullen in 

de toekomst zooveel mogelijk, vóór de 

voordrachten gedaan worden).

Het onderoek voor 1939 heeft uitgewe

zen dat :

1) het vischverbruik op het platteland 

nul is, wij hebben telkens ondervonden 

dat het gering verbruik van zeevlsch 

door de buitenbevolking als oorzaak 

heeft :

a) de visch die doorgaans op den bui

ten te koop gesteld wordt is niet versch 

en bijgevolg onsmakelijk;

b) de prijzen gevraagd door den de

tailhandelaar zijn gewoonlijk veel te 

hoog ;

c) de meeste huisvrouwen kunnen de 

visch niet goed bereiden.

Het spijt ons hier voor de zooveelste 

maal te moeten verklaren dat veel ge

klaagd wordt over de vischleveringen 

welke per abonnement (postcolli) ge

schieden.

OP DE PLAATSEN W AAR  DE VISCH

HANDEL NIET IS GEORGANISEERD, 

— (en op den buiten is zulks bijna 

overal het geval) — wordt ons telkens 

de vraag gesteld hoe het mogelijk is dat 

wij voor onze demonstraties over zoo’n 

versehe visch beschikken. Wij wijzen 

dan natuurlijk op het feit, dat zij, even

als wij, hunne visch rechtstreeks van 

de kust kunnen laten komen ; zulks 

heeft voor onmiddellijk gevolg, dat som

migen een abonnement (postcolli) ne

men, doch velen zien zich verplicht 

hiervan na enkele weken af te zien en 

altijd zijn het dezelfde bemerkingen : 

«de eerste weken is de bediening per

fekt doch dan wordt er geknoeid, of

wel, is de kwaliteit niet meer als het 

zijn moet, ofwel, is er geen afwisseling 

meer en krijgt men dikwijls dezelfde 

vischsoort; dit heeft voor gevolg dat 

zeer dikwijls de vruchten onzer actie 

verloren gaan.

Wij zijn nochtans overtuigd, dat door 

de werking van de Huishoudelijke Af

deeling en een goede bediening vanwe

ge de vischhandelaars, er mogelijkheid 

bestaat om het vischverüruik op den

buiten in groote mate en zulks op zeer 

korten tijd, te doen toenemen.

Voor wat de steden betreft, waar de 

vischhandel wel is georganiseerd heb

ben wij ondervonden, dat de leurhan- 

del dikwijls van zeer nadeeligen invloed 

is voor het vischverbruik.

De vischventers verkoopen zeer dik

wijls visch van slechte kwaliteit, door 

dit feit kunnen zij hunne koopwaar 

zeer goedkoop afzetten wat op sommige 

plaatsen zooais te Luik bv. een ernstige 

handicap daarstelt voor de vischwinkels

In de plaats van met de noodige 

strengheid op te treden tegen den ver

koop van bedorven waar wordt op deze 

misbruiken door de betrokkene over

heid oogluikend toegezien en wat erger 

is somtijds in de hand gewerkt.

Bij het begin der maand December 

1939 was de secretaris van de Propagan- 

davereeniging van volgende feiten ge

tuige te Brussel :

Gezien de geringe bevoorrading van 

de kustmarkten had een zeer groot de

tailhandelaar te Brussel kabeljauw ge

kocht bij een vischfactor te Brussel ; 

het ging hier over een partij visch wel

ke de vorige week onverkocht bleef en 

in het ijs werd gezet; doch aangezien 

deze visch in het ijs werd geworpen, 

zonder de minste verzorging —  (uitha

len van bloed, enz...) —  en wat bijna 

altijd het geval is, was zij toen ze de 

week daarna terug op de markt kwam, 

allesbehalve 'ersch

Toen de werklieden bij bedoelden de

tailhandelaar met het kuischen wilden 

beginnen kon men het in den winkel 

niet uithouden uit oorzaak van den 

zeer onwelriekenden geur welke door de 

kabeliauw verspreid werd; de vensters 

werden wagenwijd open gezet, doch 

niets aan te doen, toen kwam de pa

troon binnen en deze gaf bevel de visch 

onmiddellijk naar den vischfactor te

rug te dragen en zulks of het over een 

zeer natuurlijke zaak ging: «Oh, vous 

ne devez pas vous gêner pour si peu, le 

poisson est déjà revendu».

Zulke gevallen doen zich zeer dik

wijls voor en deze kwaliteit visch slaat 

dan gewoonlijk den weg in... naar het 

vischkarretje van den leurder.

De Huishoudelijke Afdeeling kan er 

bij het Bestuurscomité niet genoeg op 

aandringen opdat ten spoedigste de 

noodige maatregelen zouden worden ge

troffen om de aangeklaagde misbruiken 

inzake de vischdistributie in ons land te 

keer te gaan; indien hieraan niet moest 

worden verholpen loopen wij gevaar de 

vruchten te verliezen van de door onze 

vereeniging gevoerde propaganda.

De Secretaris, De Voorzitter,

J. VAN HAL. P. DE VUYST.

Op voorloopig bericht aan Zeevaren
den van 3n April 1940, dient gelezen :

B. —  Vaarw ater Oostgat. Een post 
tusschen de Noordsteenbankboei en de 
Middelbankboei.

WEEK VAN 30 MAART TO T 5 APRIL  
BELGIE —  WANDELAAR  

Lichtschip herlegd •
Het lichtschip « Wandelaar » is op zijn 

vroegere ligplaats 51°22’ N. en 3°00’17” E. 
herlegd, en geeft het normale licht- en 
mistsein. Het radiobaken is eveneens 
terug in gebruik gesteld.

De lichtbrulboei welke in vervanging 
van het lichtschip geplaatst was, werd 
binnengehaald.

Berichten aan zeevarenden nrs 1/10 
en 3/10 van 1939, 13/326 van 1940 ver
vallen.

BELGIE —  W ESTDIEP  
W rak

Een wrak, gevaarlijk voor de scheep
vaart, waarschijnlijk van een visschers- 
vaartuig, ligt in het Westdiep, op 
51°08’00” N. en 2°31’45” E., op 1 mijl van 
de zwarte lichtboei E. 1.

De mast steekt ongeveer 1 voet bo
ven water uit.

BELGIE —  KUST  
Telegraafkabels 

Bij het bevaren der Belgische kustwa
teren, wordt de aandacht der zeevaren
den gevestigd op het bestaan van on- 
derzeesche telegraafkabels in de Kleine 
Reede (Middelkerke) en het Westdiep 
(De Panne). De juiste ligging dezer ka
bels is weergegeven op de kaart der 
Vlaamsche banken 1938, uitgegeven door 
het Bestuur van het Zeewezen.

BELGIE  
Loodsstations 

De zeeloodsdienst wordt thans verze
kerd door loodsbooten kruisende op de 
hiernavermelde plaatsen :

1. VAARWATER WESTDIEP. Enkel bij 
dag, op ongeveer 51°08’ N. en 2°31’ E.

2. VAARWATER WIELINGEN. Besten
dig, nabij het lichtschip « Wandelaar », 
op ongeveer 51°22’ N. en 3°00’ E.

3. VAARWATER OOSTGAT. Bestendig, 
nabij de Middelbank, op ongeveer 51°44’ 
N. en 3°26’ E.

De drie loodsposten leveren loodsen 
aan de schepen met bestemming naar 
de Belgische Scheldehavens, en aan de 
schepen die Vlissingen aandoen als bij
leggers, voor orders of om te bunkeren 
Zij verzekeren tevens het afhalen der 
loodsen van de uitvarende schepen.

De post sub 1. levert loodsen aan alle 
schepen, met welke bestemming ook, va
rende naar de Scheldemonden laings- 
h^en de Belgische Kust.

De post sub 3. levert ook loodsen voor 
de havens Oostende en Zeebrugge. 

NKDIIHL/'ND —  SCHOUWEN BANK 
Boei binnengehaald 

De lichtbrulboei « Schouwenoauk ». 
L;i"48’30” N. en 3°27’20” E. is binnengo- 
haald.

NEDERLAND  
ZEEGAT HOEK VAN HOLLAND

Onderzeesche instrumenten
Op 52°00’10” N. en 4°06’40” E., is een 

waarnemingstoestel gelegd, gedekt door 
een groen drijfbaken, gemerkt « R. W . ».

Op 51°58’32” N. en 4°01’42” E., een 
tweede toestel, gedekt door een groene 
v/a£ kton.

NEDERLAND —  VLIELAND  
Nieuwe boerirn 

Op de grens der Nederlands :he torri 
tonale wateren zijn volgende tonnen 
gïlcgd .

a) op 53°20’ N. en 4°57’30” E. e*jn rood- 
vtt-blauw horizontaal gestreep’.e spitse 
ton nr i met vlag ;

b; op 53°15’ N. en 4°48’ E., p:m rcod- 
wit-tlauw horizontaal gestreepte siit.so 
ton nr 2 met bol.

I'e tepteekens zijn rood-wit-blauv ge
kleurd.

Ds rc'jd-wit-blauw buitenton van de' 
Eierlandsche gronden, op 53°14’,5 N. en 
4°4iJ ,3 E. is opgenomen.
SCHOTLAND —  ORKADEN EILANDEN  

Verboden ankergebied 
Een verboden ankergebied is ingesteld 

en wordt bepaald door de volgende gren
zen :

va uit Calf of Cava lichttoren, 58°53’ 
N. en 3°11’ W., in richting 348° naar het 
triangulatiepunt van Holm of Howton, 
daarna over 0,3 mijl in richting 270", 
daarna over 1.4 mijl in richting 168°, 
eindelijk in richting 090° naar bovenge
noemd licht.

SCHOTLAND —  F IR TH  OF FORTH  
Mistsein

Zie bericht aan zeevarenden nr 13/13 
van 1939.

Het nieuw mistsein te North Ness — 
May eiland — op 56°11’28” N. en 2°33’44” 
W. gevende een stoot van 7 sec. elke 2 
m. 15 s., is in gebruik gesteld.

Op kaart 114 A moet de verkorte be
schrijving van South Ness, 0.85 mijl 
richting 130° van North Ness gewijzigd 
worden in « Fog Siren (4) ».

ENGELAND — TYNE R IV IER  
Verboden ankergebied 

Een verboden ankergebied is ingesteld 
en wordt bepaald door de volgende gren
zen :

beS. : een lijn getrokken in richting 
106° van uit de twee vaste roode lichten 
op Tyne Commission Quay.

beN. : een lijn evenwijdig aan de S.- 
grens, op 0,2 mijl afstand.

De grenzen moeten in stippellijn, teza
men met de noot «Anchoring and fi
shing prohibited», op de kaart aange
bracht worden.

ENGELAND —  HUMBER  
Bebakening gewijzigd 

« Humber » lichtschip is verplaatst op 
0,4 mijl beE. zijn vroegere ligging, 
53°33’42” N. en 0°22’ E.

Lichtboei nr 1 is verplaatst op 0,35 
mijl beS. de vroegere ligging, 53°33’02” 
N. en 0°ir07” E.

ENGELAND —  PLYM OUTH  
Meerboeien 

Meerboeien werden geplaatst op on
derscheidenlijk :

0,28 mijl richting 224° ;
0,23 mijl richting 217° en 
0,305 mijl richting 212° 

van het vast rood licht op het S. hoofd 
van Bull point pier.

ENGELAND —  LIVERPOOL BAAI 
Lichtschip herlegd 

Het lichtschip « Bar » is terug op zijn 
normale ankerplaats, 53°32’,5 E. en 3°19’,5 
E. gelegd.

Bericht aan zeevarenden nr 11/285 
van 1940 vervalt.

ENGELAND —  GUERNSEY  
Nieuw licht

Op 49°26’ N. en 2°35’,5 W., op 2,57 mijl 
richting 247° van het wit onedrbroken 
licht van St. Peter’s Port, is een lucht- 
vaartlicht ontstoken, toonende een rood 
schitterlicht elke 4 sec. Hoogte 370 voet.

IERLAND —  HUNTER ROCK 
Bebakening 

Hunter Rock licht- en belboei, op 54°53’ 
N. en 5°46’ W. brandt weer normaal.

Bericht aan zeevarenden nr 13/341 van 
1940 vervalt.

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

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O R D T  DOOR  DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST  ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK  DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

van Gent

Te begeven Plaatsen
r i j k s m a r i n e s c h o o l  t e  o o s t e n d e  Middelkerke

Een betrekking van lesgever in de 
Nederlandsche taal is te begeven bij de 
Rijksmarineschool te Oostende.

Deze lesgever moet bij machte zijn, 
Waalsche leerlingen, in den kortst mo- 
gelijken tijd, vertrouwd te maken met 
de Nederlandsche taal, ten einde ze in 
staat te stellen de cursussen in deze 
taal met vrucht te volgen.

De candidaten moeten minstens hou
der zijn van een Nederlandsch diploma, 
met de vermelding « Fransch » van on
derwijzer (lagere school) ; zij mogen op 
1-5-1940 den leeftijd van 35 jaar niet heb
ben bereikt en moeten voldoen aan de 
gewone vereischten van nationaliteit, 
goed gedrag, militie verplichting en ge
zondheid.

Aanvangswedde : 600 fr. per uur les 
in de week, ’t zij ongeveer 3.600 fr. per 
jaar.

De aanvragen moeten ten laatste op 
30 April 1940 bij het hoofdbestuur van 
het Zeewezen, 90, Wetstraat, te Brussel 
4, ingediend worden.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL TE 
GENT

Een plaats van tijdelijke bediende is 
thans te begeven bij de griffie der Koop- 
handelsrechtbank te Gent, waarvoor de 
aanvragen moeten toekomen vóór Don
derdag 18 April a.s. bij den heer Refe
rendaris. De candidaten moeten voldoen 
aan de volgende voorwaarden :

1) Belg zijn ; 2) een militiegetuig- 
schrift ; 3) ten minste 18 en ten hoogste 
50 jaar (55 voor de oudstrijders) ; 4. vrij 
zijn van eenige ziekte of gebrekkigheid 
die niet met de dienstvereischten samen
gaat. 5) houder zijn van een getuig
schrift van volledige middelbare stu
diën ; 6) grondige kennis der Neder
landsche taal.

PLAATS VAN 

POLITIECOM M ISSARIS

Om  in aanmerking te kunnen 
komen voor de plaats van politie
commissaris moeten de candida
ten ten minste 30 en ten hoogste 
40 jaar oud zijn (uitzondering 
wordt gemaakt voor de oudstrij
ders, wier maximum ouderdom 
vastgesteld is op 45 jaar) en vol
daan hebben aan hun militiever- 
plichtingen. Bij de aanvraag die
nen volgende getuigschriften ge
voegd :

a) militiegetuigschrift ;
b) bewijs van goed gedrag en 

zeden;
c) een bewijs dat de aanvrager 

voldaan heeft aan de voorwaarden 
opgelegd door de K. B. van 6 
Maart 1935 en 13 September 1935;

d) bewijs van nationaliteit;
e) studiebewijs (school voor be

stuursrecht, le jaar);
f) ten minste 1.70 m. groot.
g) medicaal getuigschrift waar

uit de lichamelijke geschiktheid 
blijkt.

De aanvangswedde bedraagt 
16.250 frank, met een maximum 
van 29.250 fr.

Alle aanvragen moeten inge
diend worden voor 21 April a.s. bij 
het College van Burgemeester en 
Schepenen dezer gemeente.

N A A M T L O I O Z E  V E N N O O T S C H A P

IJMUIDEN STORES
TRAWLERKADE 36

I J M U I D E N
opgerich t in 1900

O

TELEFOON 4018 (7-18 UUR)

TELEFOON 5154 S AVONDS 

©
I  NETWERK VOOR ELKE VISSCHERIJ

Haringtrawlnetten - Patentnetten 
P - netten

Rubberblazen • Schotsche Biazen 

Staaldraadkabels - Herculeskabels 

Manilla-trossen - Kettingen

X♦♦
X
X

Zeilmakerij Zoutimport
X N A U T I S C H E  I N S T R U M E N T E N
♦
♦

Rechtskundige Kroniek
G. — VRAAG. — De vraag gaat over 

het niet betalen uit oorzaak der omstan
digheden, van de interest van een hy
potheek, en de gebeurlijke gevolgen.

ANTW OORD. — De schuldenaar, die 
ongelukkig en te goeder trouw is, wiens 
schuld gewaarborgd wordt door hypo
theek of door een voorrecht op vast goed 
en die voortvloeit uit een akt gedagtee- 
kend van vóór 1 Juli 1934, kan uitstel 
vragen voor de betaling der hoofdsom en 
kroos, tenzij de verbetering van zijn 
toestand onmogelijk blijkt.

Het uitstel mag de drie jaren niet 
overschrijden. Voor de toepassing dezer 
wet, wordt rekening gehouden, indien 
vroeger reeds uitstel verleend is ge
weest. De rechter doet uitspraak naar 
billijkheid.

Mogelijks kunt gij nog genieten van 
deze wetsbepaling. Gij zult een pleitbe
zorger of advokaat moeten raadplegen 
om voor u de noodige vraag neder te leg
gen bij de rechtbank.

NIEUWPOORT. —  VRAAG. —  Wij heb
ben een soldaat als huurling. Van het 
einde Augustus is hij binnengeroepen en 
van dan af heeft hij geen huishuur 
meer willen betalen. Wat staat er ons 
te doen ?

ANTW OORD. —  Ziehier hoe de wet 
van 22 Maart 1940 uw geval regelt.

Te rekenen van den dag van de be
kendmaking dezer wet en tot den datum 
te bepalen Dij Kon. Besluit, kunnen de 
huurovereenkomsten voor woningen, 
handels- of gemengd gebruik, gesloten 
vóór 1 September 1939, het voorwerp uit
maken van aanvragen tot vermindering 
van huurprijs of tot verbreking, ondanks 
alle strijdige overeenkomst.

De sedert meer dan een maand, on
der de wapens teruggeroepen huurder, 
die niet meer in staat is zijn huur te be
talen, kan, bij aangeteekend schrijven, 
hetzij een vermindering van den huur
prijs die op den datum van zijn mobili
satie eischbaar was, hetzij de verbreking 
van de huur, aan den verhuurder aan
vragen.

Vraagt de verhuurder een verminde
ring van den huurprijs gelijk aan of la
ger dan 25 t.h., dan is deze vermindering 
hem van rechtswege verworven behou
dens andersluidende beslissing van den 
rechter. Vraagt de huurder een vermin
dering boven de 25 p.c. e bekomt hij 
geen instemming van den verhuurder 
binnen de maand na aanvraag, dan be
komt hij slechts 25 t.h. vermindering, 
behoudens andersluidende beslissing 
van den rechter, bij wien, door den 
huurder, een aanvraag tot aanzienlijker 
vermindering moet gedaan worden, en 
bij wien ook het verzet door den ver
huurder moet neergelegd wordten. De 
vermindering treedt in van af den dag 
der mobilisatie.

Zooais ge ziet, kunt gij u verzetten te
gen den eisch van uw huurder. Gij zult 
dienaangaande den heer vrederechter 
moeten raadplegen.

A. V. — VRAAG. — Wij hebben een 
huis gebouwd, zijn gehuwd en hebben 
één kind. Wij zouden ons bezit aan el
kaar willen opdragen, na de eene of an
dere dood. Hoe moeten wij dat doen ? En 
indien het per testament moet geschie
den, hoe moeten wij ons testament ma
ken en kan het geschieden zonder on
kosten van notaris ?

ANTW OORD. — Ziehier de tekst van 
het testament door elkeen van u, eigen
handig te schrijven op formaatzegel van 
5 fr., zorgvuldig te bewaren om na den

dood van den testamentmaker te doen 
registreeren :

« Ik ondergeteekende (naam, voor
naam, beroep, woonplaats) verklaar bij 
deze mijn testament te maken zoo 
volgt :

Ik stel aan en bename voor mijn ee
nige en algemeene legataresse, mijn 
echtgenoote (naam en voornaam), aan 
wie ik geef en legateer al mijne goede
ren, roerende en onroerende, die ik zal 
komen na te laten, om zij ervan te ge
nieten en te beschikken in vollen eigen
dom en genot vanaf mijn sterfdag. In 
geval van nalating van kind of kinders 
uit mijn huwelijk geboren, zal deze gift 
zich beperken tot 1/4 deel in vollen ei
gendom en 1/4 deel in vruchtgebruik, 
van alle dezelfde goederen door mij na 
te laten, voor welk vruchtgebruik geen 
borg zal moeten gesteld worden. Daaren
boven geef ik aan mijn genoemde echt
genoote het recht en vermogen om over 
te nemen, volgens prijzie, de goederen 
of eenige der goederen, afhagende on
zer gemeenschap en mijner nalaten
schap, mits de waarde te vergoeden aan 
de respectieve massa’s.

Door mij eigenhandig geschreven,
te............ . den ............

(Handteeken)

Elkeen van u moet dergelijk testa
ment opmaken, daar er niet kan voor
zien worden wie eerst sterven zal.

Der gelijke opdrachten kunnen ook 
door den notaris worden opgesteld. De 
onkosten ervan moogt gij beramen op 
omtrent 250 frank, bij de onderteeke- 
ning der akten.

WEELDETAKS OP KOELKASTEN

J. G. te B. — In Mei 1936 bestelde ik 
twee koelkasten, te leveren en te plaat
sen bij twee mijner klanten. De koel- 
kastmaker paste op mijn factuur 2,5 p. 
d. taks toe, als onderaannemer: Ik zelf 
vergde van mijn klanten 2,5 overdracht
taks. Op 15 Maar til. krijg ik echter van 
den koelkastmaker een schrijven mel
dende dat het Beheer der Registratie 
van hem de som van 940,40 fr. eischt, in 
betrekking op de twee koelkasten gele
verd in Mei 1936, omdat er maar 2,5 p.d. 
factuurtaks werd toegepast instede van 
9 p.c. weeldetaks ; en dat hij mij drin
gend verzoekt dit supplement te betalen. 
Heeft de Registratie het recht dit te 
doen, en is de geldigheid ervan niet ver
vallen na 3 jaar ?

Antw. I. — Op die koelkasten was in
derdaad werkelijk 9 p.c. weeldetaks aan 
de bron verschuldigd, krachtens een K. 
B. van 6-6-1934 ; die taks werd afge
schaft door een later K. B. van 16 No
vember 1936.

II. — Factuurboeken, facturen en alle 
andere stukken welke men voor de toe
passing der wet op de taksen verplicht 
is te houden, moeten bewaard worden 
gedurende 3 jaar vanaf den 1 Januari 
van het jaar volgende op hun afsluiting, 
zoo het registers betreft, of hun datum, 
zoo het losse stukken betreft.

III. — Die weeldetaks was aan de 
bron gesteld, zoodat de koelkastmaker 
ze U moest toepassen, dus op uw reke
ning 9 p.c. taks moest plakken. Wie die 
taks moest afdragen, was de kooper, ten
zij anders overeengekomen ware.

’t Was in elk geval verkeerd 2,5 p.d. 
aan te rekenen, want deze verminderde 
taks is slechts toegelaten in onroerende 
werkaanneming, tusschen hoofd- en on
deraannemer.

IV. — U kunt die weeldetaks op uw 
klanten niet verhalen, omdat deze maar 
2,50 p.c. verschuldigd waren, zooais U 
ten andere terecht hebt toegepast.

DE A C C U M U L A T O R E N  T U Û O R  
M ET  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 O E  P R E S T A T I E  
G E R I N O  O N D E R H O U D

^BATTERIJEN

■RU DOP



< HET VISSCHERIJBLAD »

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J s
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

BREEDENSCHE W EG , 42

enz.

TELEFONEN : 71707 —  71708

Marktberichten
OOSTENDE

Vrjidag 5 April 1940.

0.272 Kanaal 
N.45 Kanaal 

Met overgroote 
deze twee kleine

5 d. 11.855,— 
5 d. 11.745,— 

begeerigheid werden 
vangsten verkocht,

want de behoefte aan visch liet zich 
ernstig gevoelen tengevolge de 
schaarschte van de vorige dagen. 150 
kg. tarbot en griet; 350 kg. tong; 1300 
kg. rog; 700 kg. wijting; 850 kg. steen
posten; 400 kg. Engelsche soldaten; 700 
kg. pladijs en wat mixed; ziedaar den 
geringen aanvoer die aan weeldeprijzen 
werd afgezet.

Zaterdag 6 April 1940.

N.53
N.60
0.66
0.217
0.314

De

Kanaal 
Oost 
Oost 
Clyde 
Kanaal 
bevoorrading

7 d.
7 d.
6 d.

15 d.
12 d.

8.145,—
24.935,—
24.920,—
57.982,50
22.230,—

was voldoende, op
voorwaarde dat de aanvoer van de vol
gende dagen belangrijker zijn zal. De 
meeste soorten waren voorhanden, uit
gezonderd deze die zich niet opdrongen, 
zooals schelvisch, mooie meid, roobaard 
en zonnevisch. Groote tarbot en tong 
werden zeer duur afgezet.

Maandag 8 April 1940.

0.245 Kanaal 9 d. 22.795,—
0.297 IJsland 17 d. 98.957,50
0.108 Clyde 16 d. 68.113,50
0.345 Clyde 16 d. 46.789,50
0.263 Kanaal 12 d. 49.805,—
0.120 Kanaal 8 d. 22.820,—
P.4 Kanaal 9 d. 10.770,—
0.131 Kanaal 9 d. 26.305,—
0.186 Kanaal 9 d. 25.084,—
0.178 Kanaal 10 d. 21.469,50

Deze tien schepen hebben onderling 
de markt op voldoende wijze gespijsd. 
Bijzonderlijk voor wat aangaat de ver
scheidenheid. De IJslander zal het 
grootste gedeelte zijner vangst morgen 
verkoopen. Ieder belanghebbend kooper 
kon zich naar believen bevoorraden, op 
voorwaarde de prijzen te betalen die 
vast en duur waren.

Dinsdag 9 April 1940.

H.81 Kanaal 12 d. 27.745,—
0.246 Kanaal 6 d. 12.880,—

Het zal voor velen een verrassing zijn 
geweest 15 vaartuigen ter markt vast te 
stellen. En dan nog met vangsten die 
onder alle opzichten aan de behoeften 
hebben beantwoord. Alleen pladijs,schel
visch en mooie meid waren zeer 
schaarsch. Ter uitzondering van de rog 
werden al de overige soorten onder de 
prijzen van de twee vorige dagen ver
kocht.

Donderdag 11 April 1940.

B.30 Kust 6 d. 14.715,—
Dit Blankenbergsch vaartuigje is het 

eenige'dat wat visch heeft aangebracht. 
Zijn vangst bestond uit : 500 kg. tong, 
200 kg. groote en 900 kg. kleine pladijs, 
350 kg. wijting, 250 kg. rog en een weinig 
mixed.

Onderstaande lijst geeft de prijzen te 
kennen.

VERKOOP VAN DE WEEK

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

Donderdag 4 
Vrijdag 5 
Zaterdag 6 
Maandag 8 
Dinsdag 9 
Woensdag 10

37,— 
23.823,—

139.836.50 
394.204,—
646.950.50
481.508.50

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Gew h pr. l. pr.
Donderdag 4 Maart 3615 kg. 5.00 3.30
Vrijdag 5 Maart 612 kg. 7.50 6.00
Zaterdag 6 Maart 3385 kg. 7.70 3.50
Zondag 7 Maart 5308 kg. 4.30 3.20
Maandag 8 Maart 5841 kg. 4 70 2.50
Dinsdag 9 Maart 248 kg. 6.70 6.40
Woensdag 10 Maart 1002 kg. 8.00 6.50

0.297 IJsland (overschot) 187.850,—
0.285 Spanje 19 d. 94.501,—
0.291 Kanaal 13d. 35.660,—
0.198 Oost 12 d. 60.397,50
0.179 Clyde 18 d. 127.300,50
0.132 Kanaal 6d. 17.885,—
0.231 Clyde 16 d. 121.626,50

Niettegenstaande er drie schepen min 
zijn dan gisteren, is de bevoorrading 
grooter. De IJslander heeft immers meer 
visch overgehouden dan hij den vorigen 
dag had gelost. De 3000 kg. tongen die 
aanwezig waren, werden geleverd door 
de Spaansche- en Oostvisscherijen. De 
Clyde heeft voornamelijk kabeljauw en 
koolvisch voortgebracht, terwijl het Ka
naal voor de verscheidenheid heeft ge
zorgd. De prijzen hebben stand gehou
den.

Woensdag 10 April 1940.
0.85 Kanaal 12 d. 30.240,—
0.276 Kanaal 10 d. 36.790,—
0.154 Kanaal 10 d. 28.865,—
0.302 Kanaal 10 d. 19.725,—
0.211 Kanaal 8d. 18.529,—
0.282 Kanaal 12 d. 42.506,50
0.210 Oost 7 d. 16.985,—
0.228 Spanje 20 d. 71.552,—
0.239 Clyde 17 d. 63.281,50
0.82 Kanaal 12 d. 35.072,—
0.87 Kanaal 10 d. 32.547,50
0.324 Kanaal 10 d. 3.060,—
0.227 Kanaal 12 d. 40.510,—

r  tat ïaÈuier-
Vischfactoor 

V E R S C H E N  -

in alle soorten 

- 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 —

NIEUWPOORT

Donderdag 4 April 1940.
N.59, 1607 fr. ; N.35, 505 fr. ; N.51, 5799 

fr. ; N.54, 1095 fr. ; N.4, 310 fr. ; N.49, 
1896 fr. ; N.31, 998 fr. ; N.38, 1228 fr. 
Vrijdag 5 April 1940.

N.44, 3395 fr. ; N.49, 724 fr. ; N.35, 297 
fr. ; N.4, 618 fr. ; N.59, 921 fr. ; N.31, 481 
fr. ; N.41, 409 fr. ; N.62, 5927 fr. ; N.63, 
6099 fr.
Zaterdag 6 April 1940.

N.50, 8421 fr.
Maandag 8 April 1940.

N.26, 202 fr. ; N.58, 3806 fr.
Dinsdag 9 April 1940.

N.35, 758 fr. ; N.54, 1239,50 fr. ; N.49, 
2923 fr. ; N.4, 2114 fr ; N.41, 1599 fr. ; 
N.59, 3208 fr. ; N.62, 1775 fr. ; N.38, 1670 
fr. ; N.51, 1730 fr.
Woensdag 10 April 1940.

N.31, 2087,50 fr.

4 April
5 April
6 April
8 April
9 April

CINEM A’S

GARNAALAANVOER

1243 kg.
60 kg. 

1164 kg. 
5728 kg.
48 kg.

2.80—4.80 
6.60—8.30
3.80—4.60 
1.50— 3.10

4.20

ZANNEKIN. — « Het Duivelseiland », 
met Ann Sheridan, Mary Maguire, John 
Litel. —  « Heel de stad spreekt er van », 
met Edw. G. Robinson, Jean Arthur.

Kinderen niet toegeiaten.
NOVA. —  « Het Rijk van de Vreugde », 

met Eleonor Powell, Robert Taylor. — 
«Vuurland», met Tito Schipa, Mireille 
Balin. Kind, toegeiaten.

GENT

Gamalen, 8 
14 ; pladijs, 
schelvisch, 10 
20 ; tong, 25 
11 fr.

; griet, 18 ; kabeljauw, 10- 
10— 14 ; paling, 18—22 ; 
—14 ; rog, 7— 8 ; tarbot, 
wijting, 6— 7 ; zeepost, 9—

Verwachtingen

Maandag 15 April. —  SS.0.164, van 
IJsland, met 20 bakken kabeljauw, kools, 
schelvisch, gul en mixed. —  0.88, van 
het Noorden ; vangst n'|et opgegeven. 
—  SS.0.98, van het Kanaal van Bristol, 
met 9 bakken visch.

Dinsdag 16 April. —  SS.0.158, van IJs- 
lans, met 5.000 kabeljauwen, 400 b. schel
visch, 200 b. gullen, 2.000 kools, plus 
lengen, boonen en mixed. —  SS.0.299, v. 
IJsland, met 5.700 kabeljauwen, 300 b. 
gullen, 3.500 kools, 250 b. schelvisch, 75 
b. mixed, ln totaal : 23 bakken. —  0.236, 
0.266, 0.191, van het Kanaal van Bris
tol.

Woensdag 1 7April. — 0.292 en 0.293, 
van het Kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht : 0.278, 0.112, 
en 0.140, van het Kanaal van Briâtol.

ANTW ERPEN

Zeeduivel, 8 ; heilbot, 14— 17 ; kabel
jauw, 7— 14 netto, 5— 11 bruto ; gul, 6 ; 
mooie meid, 7 ; pladijs, 5— 13 ; rog, 7 ; 
roobaard, 6.50 ; schar, 6 ; vleet, 10— 15 ; 
schelvisch, 7— 12 ; Schotsche schol, 6 ; 
steenpost, 5— 6 ; tong, 18— 27 ; vlaswij- 
ting, 7 ; wijting, 5 ; bakharing, 1— 1.25 
’t stuk ; gerookte haring, 1— 1.50 id. ; 
pekelharing, 0.50—0.60 ld. ; makreel 8 ; 
spiering, 11 ; gamaal, 10 ; mosselen, 1 ; 
zalm (bevroren), 30 ; forel ,22 ; paling, 
13— 16 ; snoek, 8 ; bot, 6 fr.

BRUSSEL
VISCHMIJN

Griet, 10 ; zeeduivel, 9.43 ; kabeljauw, 
4.24 ; zeekarkool, 4.53 ; zeezalm, 1.90 ; 
zonnevisch, 10.22 ; schelvisch, 4.41 ; 
baars, 5.33 ; knorhaan, 2.20 ; zeewolf, 
1.93 ; schar, 6.06 ; leng, 4.05 ; makreel, 
4.74 ; wijting, 3.27 ; heek, 4.27 ; pladijs, 
5.12 ; rog, 5.24 ; riviervisch, 4.65 ; roo
baard, 4.68 ; versehe zalm, 13.90 ; ver
vroren zalm, 4.63 ; tong, 21.54 ; forel, 
7.73 ; tarbot, 15.50 ; pieterman, 8.25 fr.

VISCH M A RK T

Griet, 16—20 ; baars, 8— 10 ; zeedui
vel, 14— 16 ; kabeljauw, 8— 10 ; zeezalm, 
6—8 ; zonnevisch, 16— 18 ; schelvisch, 
8— 10 ; knorhaan, 3— 4 ; schar, 10— 12 ; 
leng, 6— 8 ; makreel, 6—8 ; wijting, 5— 
6 ; heek, 8— 10 ; pladijs, 8— 10 ; rog, 8—  
10 ; roobaard, 6—8 ; tarbot, 20—25 ; pie
terman, 14— 16 ; tong, 24— 28 fr.

PRIJS PER K ILO G RA M  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK VAN 6 TOT 11

APRIL 1940.

Barbues 
Soles —

Zaterdag
Turbot — Groote tarbot......................  25.00— 30.00

Mid. tarbot...........................20.00
Kleine tarbot....................... 10.00— 12.00

— Griet.................................. 10.00— 12.00
Allergroote tongen .................  15.00
Groote tongen....................... 26.00
Midd. groote tongen ............. 28.00
Voorkleine tongen..................26.00
Kleine tongen ........................^>.00

Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............ 6 00
Midd. pladijs.....................  6.00
Derde slag pladijs............  5.00

7.00
7.00
6.00

Kleine pladijs ..................  1.00— 3 00
Limandes — Schar................................ 5.00
Limandes soles — Groota tongschar ... 7.00 

Kleine tongschar ... 5.00 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... 6.00

Kl. Schotsche schol ... 4.00—  6.00
Flottes — Schaten................................  3.00
Raies — Groote rog ............................. 3 00__4 00

Kleine rog ............................. l.OO— 2.00
Tacauds — Steenposten ... .................. 2.50
Merlans — Gr. wijting ........................ 3.00

Kl. wijting ................... ... 2.00— 2.50
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 4.OO—  5.00

Gr. gullen............. 4.00
Kl. gullen ............. 3.00

Cabillaud d’Islande —  IJsl. kabeljauw..................
Gr. gullen...........................
Kl. gullen ... ................  ....

Sébastes — Klipvisch ...............................................
Charbonnier —  Koolvisch ................... 3.00
Lieus — Vlaswijting...... . ..................  3.00
Lingues —  Lengen............... . ................................
Eglefins — Gr. schelvisch .......................................

Gr. mid. schelvisoh ...........................
Kl. mid. schelvisch ............... ............
Kl. schelvisch ...................................... .

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

Mid. mooimeisjes.......... . ... 10.00
Kl. mooimelsje» ... .............  4.00

Vives — Pietermannen....... ..................  ..................
Grondins — Knorhaan ........................  1.00— 2.00
Grondins rouges — Engelsche soldaten ..................
Rougets — Roobaard ............  ............. ....................
Emissoles —  Zeehaal ... *„ 1.50
Roussettes — .Zeehonden...................... 1.50
Dorées — Zonnevisch...... .........................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  7.00—  8.00

Kl. zeeduivel .......................  5.00—  6.00
Congres — Gr. zeepaling........................ .................

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

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

Maandag
20.00
15.00—20.00
10.00— 12.00 
10.00— 12.00
13.00
17.00
21.00
24.00
23.00
6.00— 7.00
6.00— 7.00 
6.00
4.00
6.00 
8.00
4.00—
6.00
4.00—
3.00—
4.00—  5.00
2.00—  3.00
3.00—  4.00
3.00— 4.00
3.00— 3.50 
6.00
4.00
3.00— 4.00
3.00—  4.00
4.00

8.00

6.00
4.00

Dinsdag
20.00
15.00
10.00— 12.00
10.00— 12.00
12.00— 15.00
15.00—20.00
19.00—24.00
20.00—25.00
22.00—24.00
6.00— 7.00
6.00— 7.00 
6.00
4.00
6.00 
8.00
4.00— 8.00 
6.00
4.00— 6.00
3.00— 4.00 

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

4.00

4.00-
4.00
4.00
4.00
3.00

5.00

3.00—
3.00—
3.00—
7.00
7.00
7.00
7.00

3.50 
4.00
3.50

3.00—
4.00
3.00
7.00
8.00 
8.00 
8.00

3.50

Woensdag
20.00
15.00 
10.00— 12.00 
10.00— 12.00 
12.00— 13.00
15.00
17.00
21.00 
22.00
7.00
7.00
6.00
3.00—
5.00
7.00— 8.00
4.00— 7.00
5.00
4.00— 5.00
3.00—  4.00
4.00—  5.00
2.00— 3.00
2.00— 2.50
3.00
2.00— 3.00
6.00— 7.00
4.00— 5.00
3.00— 4.00

3.00
3.00
3.00

Donderdag

12.00— 15.00
10.00— 12.00
13.00
18.00 
20.00 
26.00 
18.00
8.00
8.00
5.00
3.00

4.00
2 .00— 3.00

3.00
2.00

UMUIDEN
In de week van 4— 10 April 1940, kwa

men aan de Rijksvischhallen 12 stoom
trawlers, 60 groote en kleine motors, 3 
Denen en 2 Zweden hun vangsten ver
sehe visch verkoopen.

Daar verleden week eenige stoomtraw
lers aan beschieting van de vliegtuigen 
der oorlogvoerenden hebben blootge
staan, valt het te begrijpen, dat de groo
te trawlers de vischgronden in het Noor
den voorloopig niet meer opzoeken. De 
meeste van de groote trawlers visschen 
nu op de 56 graden N. B. Een enkeling 
waagde zich op de 57 en 58 graden N.B.

Deze trawlers komen nu met vangsten 
bestaande uit kabeljauw, gullen, wijting, 
schol, schar, tongschar, tarbot, maar in 
’t geheel geen schelvisch.

De schelvisch is dan ook door de Hol- 
landsche trawlers niet aangevoerd.

De kleinere stoomtrawlers en groote 
motors hadden wederom enorme vang
sten buitgemaakt. Per boot werd aange
bracht van 3000— 4500 kg. tongen. De bij
vangsten zijn ruim voldoende en geven 
schol, schar en wijting.

Buitenlandsche aanvoer : 3 Denen en 
2 Zweden met vangsten schol en schar. 
Overland werd aangevoerd eenige kabel
jauw en gullen van Denemarken en een 
vijftal wagons groote en kleine haring. 
Van Noorwegen waren een 100 kisten 
schelvisch.

Op de schelvisch uitgezonderd, is de 
aanvoer hard meegevallen. Alle soorten 
kenden goede verkoopprijzen. Witte ka
beljauw werd duur verkocht en ondanks 
den enormen grooten aanvoer van ton
gen, bleven de prijzen bevredigend.

Voor toekomende week hebben wij te 
verwachten : 15 stoomtrawlers en 40 
motors. Alle soorten zullen, behalve de 
schelvisch, ruim aangevoerd worden. 
Donderdag 4 April 1940.

3 stoomtrawlers, 4 motors en 1 Deen- 
sche snurrevaarder spijsden de markt, 
waarvan de verscheidenheid niets te 
wenschen overliet.

Zeer overvloedig werden de tongen 
uitgestald. De stoomtrawler had een 
vangst van 4500 kg. tongen.

De verkoopprijzen waren zeer bevre
digend.
IJM 98 Klondijke 320 b. 3330.00
IJM 15 Noorden 395 b. 4820.00
IJM 97 Terschelling 120 b. 3920.00 
E. 19 Denemarken 100 b. 1370.00

4 motors van 800— 950 gulden besom
ming.
Vrijdag 5 April 1940.

6 motors en 1 Zweed brachten zeer 
vele tongen, schol, schar en wijting aan 
de markt, welke soorten alle aan bevre
digende prijzen werden verkocht.

De motors behaalden besommingen 
van 730— 1610 gulden.
Zaterdag 6 April 1940.

9 motorbooten, alle van de vischgron
den van Terschelling, brachten enorm 
vele tongen aan de markt. De aanvoer 
was groot 10.000 kg. De bijvangsten le
verden ruim voldoende schol, wijting en 
schar.

Ronde visch was niet ter markt.
Ondanks den grooten tongenaanvoer, 

kenden deze soorten zeer goede prijzen. 
De overige soorten werden aan flinke 
prijzen afgezet.

Besommingen van de Katwijker belie
pen 810—3525 gulden.
Maandag 8 April 1940.

1 stoomtrawler van de Klondijke met 
een vangst bestaande uit 350 bennen 
schelvisch, totten, gullen, wijting, schol 
en kabeljauw. Dit was tevens de geheele 
aanvoer van ronde visch. Alle soorten 
werden zeer duur verkocht.

20 motorschepen brachten aan de 
markt 27.500 kg. tongen, benevens vele 
wijting, schol, bot en schar.
IJM 2 Klondijke 350 b. 5780.00
IJM 103 Terschelling 165 b. 4250.00

20 motors van 700—2750 gulden besom
ming.
Dinsdag 9 April 1940.

5 vaartuigen waren tier markt met 
vangsten uitsluitend bestaande uit plat
visch. De tongenaanvoer van 4 booten 
bedroeg 12.000 kg. De Deensche snurre
vaarder had een schoone vangst schol 
en schar.

Alle soorten visch kenden goede ver
koopprijzen.
IJM 45 Terschelling 
IJM 14 Terschelling 
IJM 87 Terschelling 
Kw. 49 Terschelling 
E. 96 Denemarken

$
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Woensdag 10 April 1940.
Een goede dag wat de vischaanvoer 

betreH. Op scheivisch uitgezonderd, liet 
de verscneidenheid niets te wenschen 
over. De stoomtrawlers komende van de 
Bank, hadaen scnoone vangsten tarbot, 
schol, scnar, wijtmg, benevens een 500 
stuks witte kabeljauw.

6 motors, 1 stoomtrawler, 1 Deen en 
1 Zweed brachten wederom een enorme 
noeveelheid tongen ter verkoop en hun 
schol, scnar en wijtingvangsten waren 
van groote beteekenis.

Alle soorten visch kenden hooge ver
koopprijzen.

Witte kabeljauw en schelvisch kenden 
goudprijzen.
IJM 94 Gr. Bank 225 b. 3680.00
IJM 4 Gr. Bank 275 b. 4100.00
IJM 95 Gr. Bank 240 b. 3445.00
IJM 72 Terschelling 125 b. 3365.00 
E. 532 Denemarken 145 b. 1250.00 
GG. 892 Zweden 110 b. 1145.00

6 motors met besommingen van 770— 
1880 gulden besomming.

BLANKENBERGE

PRIJS DER VISCH PER KG.

Tarbot, 24 ; griet, 15 ; gr. tong, 13 ; 
bloktong, 18 ; fruittong, 22 ; kl. tong, 15; 
gr. platen, 6 ; kl. platen, 7.50 ; kl. visch, 
6.50 ; scharren, 6 ; pieterman, 14 ; kabel
jauw, 6.50 ; wijting, 4 ; rog, 5 ; gamalen, 
3— 6 fr.

VISCHAANVOER
4 April
5 April
6 April
8 April
9 April 

10 April

9.837,65
894,55

1990,—
12.441,20
16.219,55
5.235,—

ZEEBRUGGE

180 b. 
200 b. 
145 b. 
150 b. 
150 b.

Zaterdag 6 April 1940.
Gr. tong, 15 ; bloktong, 21 ; fruittong, 

26 ; sch. kl. tong, 25 ; kl. tong, 11—20 ; 
pieterman, 15 ; gr. platen, 6.50— 7 ; midd. 
platen, 7—7.50 ; platjes, 6.75—7.25 ; 
scharren, 5 ; gr. wijting, 3.50— 3.75 ; kl. 
wiijitiing, 2.75— 3 ; rog, 2.50— 6 ; tarbot, 
14— 22 ; griet, 12—20 ; gamalen, 4.80— 
5.00 fr.
Maandag 8 April 1940.

Gr. tong, 13 ; bloktong, 18 ; fruittong, 
25 ; sch. kl. tong, 22 ; kl. tong, 11—20 ; 
pieterman, 15 ; midd. platen, 7.50 ; plat
jes, 7 ; scharren, 5 ; gr. wijting, 3.75— 4 ; 
kl. wijting, 2.75—3 ; rog, 2.50—6 ; tarbot, 
14— 22 ; griet, 12—20 ; gamalen, 2.60— 
3.70 fr.
Dinsdag 9 April 1940.

Gr. tong, 12.50— 13.50 ; bloktong, 18—
18.50 ; fruittong, 24—25.50 ; sch. kl. tong, 
24—25.50 ; kl. tong, 10— 19 ; pieterman, 
15 ; gr. platen, 6.25—6,75 ; midd. platen, 
7.75—8 ; platjes, 7—7.25 ; scharren, 5.50; 
gr. wijtmg, 3.50—3.75 ; kl. wijting, 2.50—
7.50 ; tarbot, 14—22 ; griet, 12—20 ; gar
nalen, 4.30— 5 fr.
Woensdag 10 April 1940.

Gr tong, 12.50— 13 ; bloktong, 13—
14.50 ; fruittong, 18— 20 ; sch .kl. tong, 
18— 21 ; kl. tong, 8— 16 ; pieterman, 14 ; 
gr. platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 7—
7.25 ; platjes, 6.50— 7 ; scharren, 5.50 ; gr. 
wijtinai, 3—3.25 ; kl. wiping, 2— 2.25 ; 
rog, 2.50— 6 ; tarbot, 14— 20 ; griet, 12— 
18 fr.
Donderdag 11 April 1940.

Gr. tong, 13 ; bloktong, 14.50— 15 ; 
fruittong, 19— 19.50 ; sch. kl. tong, 18.50—
19.50 ; kl. tong, 9— 16 ; pieterman, 14 ; 
gr. platen, 5.50— 6 ; midd. platen, 6.75—
7.25 ; platjes, 6.50— 6.75 ; scharren, 4.50- 
5 ; gr. wijting, 3—3.25 ; kl. wijting, 1.75;
2.25 ; rog, 2.50— 6 ; tarbot, 14— 20 ; griet, 
12— 18 ; gamalen, 4.50—5.20 fr.

W rak  medegebracht
De B.20 heeft de haven aangedaan 

met een wrak van een vaartuig aan 
boord, dat in elk geval van geen Belgi
sche nationaliteit kon zijn.

Een dag zonder vleesch
----■----

Naar verluidt worden in de bevoegde 
kringen de wenschelijkheid en de moge
lijkheid overwogen van het instellen 
van één dag per week, waarop geen 
vleesch, en in het bijzonder geen rund- 
vleesch, zou verhandeld worden.

Die maatregel zou tot doel hebben, 
eenigermate te beletten dat de veestapel 
in overdreven mate zou afnemen.

Waarom zou men van dien dag geen 
verplichte vischdag maken ?

Dit zou de visscherij ten zeerste ten 
goede komen in perioden van te grooten 
aanvoer, want als men zegt dat visch 
duur is, dan mag hetzelfde gemeld wor
den van het vleesch, dat in evenredig
heid veel duurder geworden is.

Zaterdag 27 April

T R E K K I N G

van de

4de SNEDE 1940

van de

Koloniale Loterij
in een Kantonnement 

«ERGENS IN BELGIE» 

BEPROEF UW KANS !

V isschers vaartuigen 
verkocht

kunnen
worden-

Een vijftiental visschersvaartuigen, 
het eene na het andere, worden ver
kocht naar den vreemde aan prijzen, 
welke in alle opzichten als zeer goed 
mogen aanschouwd worden. Velen zul
len dit als een gevaar aanzien. Wij,, in
tegendeel, moeten bekennen, dat dit 
voor onze visschersvloot een zeer goede 
zaak is, omdat hiermee niet alleen oude 
treilers uit den weg worden geruimd, 
maar dat dit alles in alle opzichten de 
deur openlaat voor nieuwbouw, zoodra 
de huidige oorlog achter onzen rug is.

Aldus zal een steeds moderner ge
bouwde vloot in de toekomst 
voldoen aan de steeds grooter 
de moderne eischen.

Werden thans reeds verkocht :
O 320, 0.307, van de reederij Seghers ; 
De 0.166, 0.215 en 0.270, van de gebroe
ders Vieren ;

0.229, van Arthur Cogghe ;
0.195, van Ghys Maurice ;
0.73, van Albert Deroo ;
0.315, van H. Lambregt.
Nog andere schijnen te zullen volgen, 

zoodat onze visschersvloot, welke als 
een der modernste van Europa mag aan
zien worden, eens te meer haar faam zal 
waardig blijven. Ongetwijfeld zal hier
door voor vele jaren opnieuw werk ver
schaft worden aan duizenden menschen.

3920.00
4140.00
3845.00
2410.00
1310.00 

Donderdag Zaterdag
Tarbot ........................... ..................  ... 1.40— 1.30 1.60— 1.40
Griet ............................ .......  .............. 30.00—24.00
Groote tongen.......... . ... ... ............. 0.88— 0.77
Gr. mid. tongen................ ... .......  0.85—  0.76
Kl. mid. tongen............  ... .......  1.11—  0.98
Kl. tongen..................... ,. .„ ........  0.90— 0.84
Kl. tongen (gr. slips) .......... .. ... ... 0.63—  0.55
Kl. tongen (kl. slips) ............  ............. 0.48— 0.37
Gr. schol......................... .. ... .................................
Mid. schol .............................................30.00
Zet schol............................................... 30.00
Kl. schol ......................... .. .,...............  32.00— 30.00
Kl. schol I I ...........................................  20.00— 15.50
Ki. schol I I I ......................... .................11.50— 4.90
Tongschar.................................. ...............................
Rog .................................................... 17.00— 4.00
Vleet ...................................................  2.75
Poontjes....................................... ........ 6.20—  6.00
Kabeljauw ........................ ........... . ... 92.00—42.00
Gr. gullen ... .......................................... 20.00— 18.00

t Kl. gullen...............................................18.00— 13.00
I Wijting ..................................................  0.10— 3.80
t Gr. schelvisch...... . .., .„ ... ........ 28.00—25.50
I Gr. mid. schelvisch........... . ... ............  29.00—26.50
Kl. mid. schelvisch ... .......  ... ... ... ... ?» 00—21.50
Kl. schelvisch......................... ... ... 22.00— 18.50
Braadschelvisch.................  ... .............16.00— 13.50
Heilbot ...................................................  1.30- 1.18

Sto ommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende 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 Handelsregister 95

.-»na»»»»«

30.00— 18.50 
0.85— 0.77 
0.85—  0.75
1.00—  0.85 
0.80— 0.72 
0.56—  0.50 
0.40— 0.31

17.00
20.50— 17.50
20.50— 17.50
21.00— 15.50
14.50— 9.50
8.00— 6.00

Maandag
1 55— 1.30 

28.00—21.00 
0.80—  0.72 
0.81— 0.72 
1.08—  0.80 
0.75—  0.63 
0 55— 0.46 
0.40— 0.29 

20.00— 16.00 
21.00— 18.00 
22.00— 18.50 
22.50— 17.50 
14 50— 9.50 
8.00—  6.30

Dinsdag
1.40—  1.35

34.00—21.00 
0 77— 0.72 
0.80—  0.73 
0.84—  0.78 
0.65—  0.60 
0.50— 0.45 
0.35—  0.29

20.00
24.00—21.50
23.00—21.50
20.00— 17.50
14.00— 8.50 
8.00—  6.00

16.00—  4.80 16.00— 8.00 23.00

Woensdag
1.38—  1.20 per 50 kg.

37.00—21.00 
0.80—  0.68 
0.75— 0.61 
0.82—  0.76 
0.65— 0.57 
0.49—  0.45 
0.35—  0.27

25.ÖÓ—2LÓÓ
25.00— 23.00
22.00— 19.50 
14.50— 8.50
6.50—  5.50

2Ö.ÓÖ— iö.’óö

12.00

g 00 .................. 10.50—  9.00
8400— 46.00 78.00— 46.00 84.00— 48.00
22 50__21 50 25.00—20.50 27.00— 25.00
20 00— 16 00 18.00— 16.00 20.00— 16.00
11.00— 4.20 10.00—  8.40 12.00— 3.50
28.00 ..........................................
30.00 ................«.........................
28.00— 1)00  
25.00—22 50 ................. ..................
23.00— 13 00 .................  27.00—26.00

1.35 .................. 1-40
3 öO— 1.20 3.75 3.40— 1.40

per 50 kg.

»
>
»
>

per 50 kg.
»
>
>
>
»
>
>

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

8.00 Koolvisch.......... .. ... ' ........... 32.TO- 24.00
12.00- 8.00

28.00
4.00 4.00 4.00

Wolf .........................
2.00 2.00

3.00
4.00— 5.00

2.00
2.00— 3.00 3.00—

3.00— 5.00 ..................
Zalm ......................... * • »  * * i  I « «  • • •  • • •  ........................ • • • « • • • • •

2.00—  3.00 2.00 Gr. roode poon..........
3.0Ô 2.00—  3.00 2.00— .......... . .............

5.00— 7.00 5.00— 8.00 ..................
8.00 
6.00— 8.00

8.00
6.00

7.00—
5.00—

8.00 .................
6.00 ................. Bot

16.00— 6.30 
........8.60— 4.90

12.00— 5.40 
7.00— 2.60

11.00- 3.30 
9.50 - 5.50

10.00— 8.40 
11.50— 4.20

2.00 2.00— 3.00

8.50 8.10 12.00 9.75

................. 13.00— 15.00 .........................................

Mid. H eek ................................

Alles ln gulden aangeduid.

15.00-
10.50-

6.50
8.00

11.00— 10.00

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

»
>

per kg.
»

per 50 kg. 
>
»
>
>
»
»
>

per stuk 
p. 125 kg. 

»
Een gulden is ongeveer 16 fr.

A *



« HET VISSCHERIJBLAD »
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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
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Oostendsch Nieuws
BERICHT AAN DE GEBREKKIGEN

De bond der burgerlijke verminkten en 
gebrekkigen van arbeid en vrede, laat 
weten dat er op Zondag 21 April, om 3 u., 
een buitengewone vergadering zal plaats 
hebben te Brugge, in het lokaal Een
dracht — Union, hoek der Hoedenma- 
kersstraat en Augustijnbrug.

Daar er zeer belangrijke mededeelin- 
gen zullen gedaan worden, zijn al de ge
brekkige menschen vriendelijk, doch 
dringend verzocht op deze vergadering 
te willen tegenwoordig zijn.

VOOR DE REISLUSTIGEN
Alle Zondagen, reis per autocar naar 

Antwerpen en omliggende. Garage Ra- 
moudt, Kaaistraat, 7. Tel. 71.544.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Vansteene Frans, bouwen huis, Werk- 

tuigkundig(?str. ; Dereere, namens de 
Zusters St. Jozef, veranderingswerken, 
hoek A. Pietersl. en St. Petersburgstr.

ONDERSCHEIDINGEN
A. Naulaerts, commandant van ons 

pompierskorps, werd tot Ridder in de 
Kroonorde benoemd.

Alfons Clement, bureauchef op het 
stadhuis, verkreeg de onderscheiding 
van Ridder in de Orde van Leopold II.

Edmond Parmentier, adjudant van 
ons stedelijk brandweerkorps, werd ver
eerd met de gouden medaille van de Or
de van Leopold II.

Aan allen onze oprechte gelukwen
schen.

ONZE H ARM ONIKAISTEN
Te Brussel had een internationale 

wedstrijd plaats voor harmonica, waar
in onze stadgenoot Georges Billiauw een 
prächtigen eerste prijs veroverde.

Onze beste gelukwenschen.

DE HUISHUUR W ET
Maandagavond gaf advokaat Thoné, 

in het St. Sebastiaan, een zeer belang
rijks spreekbeurt over de nieuwe huis- 
huurwet, die een groote opkomst kende. 
Met aandacht werd de uiteenzetting ge
volgd, en herinneren wij er aan dat 
Meester Thoné zich ter beschikking van 
de leden van onze liberale instellingen 
stelt om hun alle gewenschte inlichtin
gen kosteloos te verschaffen.

DIEFSTAL
Onbekenden zijn aan boord van de 

0.102 « Mathilde-Simonne » geklommen 
en hebben gepikt wat zij maar konden 
van eetwaren en andere voorwerpen.

DE TROEPENDEFILEE
Donderdag laatst had, even na 4 uur, 

op de Wapenplaats een groote troepen- 
schouw plaats door een regiment met 
vaandel en muziek, onder bevel van lui
tenant T...

In den namiddag werden de hooge of
ficieren aan den h. Burgemeester Dr 
Moreaux, omringd door het voltallig 
Schepencollege, voorgesteld door kolonel 
L...

Spijts de striemende regenvlagen, 
ging de schouwing toch door en over
handigde Burgemeester Moreaux een 
prachtige bloementuil aan den kolonel. 
Daarop werd een bezoek gebracht aan 
de monumenten der gesneuvelde zeelie
den en de Oostendsche gesneuvelden, 
waar bloemen neergelegd werden.

Deze uiterst sympathieke en vadpr- 
landsche betooging had nogal belang
stelling gewekt bij de bevolking die, 
mits een zomerweertje, heel zeker in 
grooter getal zou aanwezig zijn geweest.

DE HEER DEWEERT OVERLEDEN
We vernemen het onverwacht overlij

den van den heer Deweert, voorzitter 
van de Handelskamer te Oostende en 
consul van Denemarken.

De heer Deweert had den ouderdom 
van 56 jaar bereikt.

We bieden aan de familie Deweert ons 
innig rouwbekag aan.

VOOR DE KOERSEN
In de vereenigde commissies van den 

gemeenteraad werd Dinsdag een voor
stel gedaan aan de Nationale Maat
schappij van Belgische Spoorwegen een 
vermindering te vragen voor al wie tij
dens de maand Juli de koersen zou wil
len volgen.

Of de maatschappij met haar groot 
tekort daarin zou bijten, is een ander 
paar mouwen.

Wat is er gaande op ?...
VRIJDAG 12 APRIL

Om 16 u. : Gemeenteraadszitting.
ZATERDAG 13 APRIL

In de Wallonie : Crochetavond, met 
medewerking van Yvan Fadel, van het N. 
I.R. en het orkest J. Awouters.

Te 20.30 u. —  In « Oud Oostende » : 

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

de Politievereeniging.

Te 20.30 u. —  In het Hotel Royal Man

chester : Albert Van Hoogenbemt over 

zijn « Stille Man », ingericht door het 
Willemsfonds.

ZONDAG 13 APRIL
Om  15 u., op het speelveld van A. S. 

Oostende : A. S. Oostende—C. S. Vorst, 
voor den beker Ringoot.

DONDERDAG 18 APRIL
In het Theater, om 20.30 u. : « Bosse- 

mans en Coppenolle », met medewerking 
van Gustave Libeau, Roels en Germaine
Drnp o

VRIJDAG 19 APRIL
Algemeene statutaire vergadering der 

Zegelkooperatief « Vereenigde Hande
laars ».

ZATERDAG 20 APRIL
In het stadhuis, om 20.30 u. : Concert 

door het Conservatoriumorkest, onder 
leiding van Emiel De Vlieger, met me
dewerking van Robert Vantomme, piano.

In St. Sebastiaan : Kindervertooning 
door de scholen Maria-Hendrika en Al
bert. Opvoering van : « O, die Meiden ! » 
en «Naar ’t Speelgoedrijk», van K. Sa- 
vonie en A. Mouqué

ZONDAG 21 APRIL
In « Prins Boudewijn », St. Sebastiaan

straat, « 2de Bonte Avond », door de Kon 
Tooneelvereenüging «Hoop in cte Toe
komst ».

NAKLANK LUIKSCHE TENTOONSTEL
LING

Wij vernemen dat de aannemer Juve
nal Mylle tot Ridder geslagen werd in 
de Leopoldsorde voor bewezen diensten 
aan de Internationale Tentoonstelling 
van de Watertechniek te Luik 1939.

LOODSENKRING
Wij vernemen dat de Belgische Lood- 

senkring een galafeest zal inrichten op 
Zaterdag 20 April, in de salons van de 
« Scala », ten voordeele van de familiën 
der gemobiliseerde zeelieden.

IN BESLAG
Nadat verschillende hotels in beslag 

genomen werden, vernemen we, dat de 
militaire overheid thans ook de hangars 
in beslag zou nemen.

Dergelijke maatregel dient in ’t belang 
van handel en nijverheid met alle moge
lijke middelen vermeden te worden.

HONDERDJARIG BESTAAN
Op 5 Mei zal het honderd jaar geleden 

zijn dat te Oostende een pompierska- 
zerne werd ingericht. Toen waren het 
natuurlijk nog vrijwilligers.

Dit hçuglijk feit zal, naar we verne
men, op waardige wijze gevierd worden.

BIJ DEN HANDELAARSBOND
De Handelaarsbond houdt zijn alge

meene vergadering op Dinsdag, 16 April, 
in het «Hotel Universel», Ad. Buystraat.

FEESTAVOND DER BELGISCHE LOOD
SEN

De Belgische Loodsenvereeniging richt 
een galafeest in tegen Zaterdag 20 April 
in de zalen van de « Scala », ten bate 
van de behoeftige families van de ge
mobiliseerde zeelieden van Oostende.

AANGEHOUDEN
Door onderzoeksrechter Fraeys werden 

vier kerels aangehouden, beticht van 
diefstal ten nadeele van een hotel te 
Oostende. Het zijn Arthur Casteleyn en 
Alfons Hoorelbeke. De twee anderen 
werden opgesloten onder de betichting 
van verheling. Het zijn Albert Scheyvinck 
en Jules Van Eenoo. De buit bestond uit 
koper, lood en lusters.

HET ONGEVAL IN HET ZEESTATION  
TE OOSTENDE

Verleden week verschenen voor de 
rechtbank : De Kempeneer Armand, 
machinist, en Vanhove Corneille, piloot 
in dienst van de N.M.B.S., beticht van 
nalatigheid, welke het treinongeval voor 
gevolg had, dat zich voordeed in den 
nacht van 6 op 7 Augustus 1939 in het 
zeestation te Oostende en waarbij 17 
Engelsche toeristen gekwetst werden.

Na de pleitrede van den verdediger 
mter Préaux, van Brussel, waarbij Ver
zachtende omstandigheden werden in
geroepen, gezien het goed verleden van 
beschuldigden en de geringe gevolgen 
van het ongeval, werden De Kempeneer 
en Vanhove veroordeeld tot elk een boe
te van 175 frank of 10 dagen.

HET PROCES GOETHALS-DEBUS- 
SCHER

Wij ontvingen van den h. Burgemees
ter Moreaux een schrijven, waarin hij 
verklaart dat het op zijn voorstel is, 
dat het Schepencollege de verdediging 
van den h. Debusscher in gemeld pro
ces aan den h. stadsadvokaat opgedra
gen heeft.

Wij nemen akte van deze mededeeling, 
maar zien ons verplicht te doen op
merken dat wij weten :

1) welke invloeden steeds maar ge
bruikt worden om het Schepencollege 
er toe te bewegen dit en andere dingen 
te doen ;

2) dat we niet akkoord kunnen gaan 
met een beslissing van het Schepencol
lege den eenen ambtenaar tegen den 
andere rechterlijk te zien verdedigen, 
temeer dat er te Oostende aan de ee
nen alle voordeelen en aan de anderen 
alle nadeelen mogen berokkend worden, 
van het oogenblik dat ze de gunst van 
zekere ambtenaars blijven genieten.

Wekelijks stellen wij ten andere ook 
vast, hoe diezelfde ambtenaars misbruik 
maken van hun gezag om personen en 
maatschappijen te trachten te beïnvloe
den, de drukkerij van ons blad te boy- 
cotteeren, alleen omdat we de waarheid 
schrijven en ons niet laten in doekjes 
winden. En ook dat zouden we moeten 
laten gebeuren. Men is op het stadhuis 
van Oostende daarvoor nog niet mach
tig genoeg !

Hulp aan behoeftige 
Families en 

Gemobiliseerden

Sm ijt niets weg, alles kan dienen.
De oude kleederen zullen door onze 

zorgen hersteld worden en zullen nog ve- 
ien gelukkig maken.

Onderzoekt uw mantels, kleeden, kie- 
ien, sjerpen, schoenen, pull-overs, broe
ken en overjassen en schenkt ons de 
voorwerpen welke U niet meer draagt.

Gecondenseerde melk, suiker, visch-, 
gioenten- en fruitconserven zullen ook 
met groote erkentelijkheid in ontvangst 
genomen worden, door het comiteit dat 
deze koopwaren zal uitdeelen aan de 
menigvuldige kinderen die verzwakt zijn 
door een langen'en strengen Winter.

Het is zoo weinig voor u.
Het is zooveel voor hen, die er be

hoefte aan hebben.
De giften die aldus zullen ingezameld 

geweest zijn, zullen volledig uitgedeeld 
worden aan de Oostendenaars en onder 
het toezicht van het Officieel Comiteit 
der Stad Oostende van het Pakket van 
den Soldaat en van Hulp aan de behoef
tige families van de gemobiliseerden.

Dank aan de medewerking van de 
Boys-Scouts, zal een dienst van afhaling 
aan huis ingericht worden :

Op Donderdag, 18 April, tusschen 14 
en 18 u. voor het Westerkwartier der 
stad.

Op Zondag 21 April, tusschen 9 en 12 
u. voor de handelshuizen in het midden 
der stad.

Op Donderdag 25 April, tusschen 14 
en 18 u. voor het midden der stad.

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

HOLLEND PAARD
Woensdagnamiddag werd het «Petit 

Paris » in rep en roer gesteld : een paard 
van de S.E.O. was op hol geslagen op de 
A. Pieterslaan en liep i£n de richting 
van Mariakerke. De achtervolging werd 
ingezet o.m. door een politieagent, maar 
gelukkig kon het paard reeds tot stil
stand gebracht worden vóór de cinema 
Roxy, juist vooraleer de achtervolgers 
het radelooze dier inhaalden.

Hulde weze hier gebracht aan de moe
dige personen die hun leven waagden 
tot voorkomen van grooter onheil.

TEER OP HET STRAND
Aan Petit Nice, rechtover de hotels 

Continental, heeft zich een groote pik
zwarte massa op het strand neergezet, 
dat een echten teerreuk afscheidt. Men 
veronderstelt dat dit afkomstig is van 
een gezonken schip.

Ook vernemen wij dat het gemeente
bestuur reeds de noodige maatregelen 
getroffen heeft tot het weghalen van 
deze massa.

HET PAKJE VAN DEN FRANSCHEN  
SOLDAAT

Zooals we reeds aankondigden, hebben 
enkele onzer stadgenooten, met aan het 
hoofd A. Demoulière, het initiatief geno
men om de Oostendenaars, welke strij
den in het Fransche leger, eenigszins te 
steunen door het zenden van een pakje.

Onmiddellijk heeft dit werk het groot
ste succes mogen boeken, trouwens nie
mand welke zich in 1914-18 in Frankrijk 
ophield, heeft vergeten welke opofferin
gen het Fransche volk voor ons gedaan 
heeft. Het is dus zooveel als een schuld
bekentenis die voldaan wordt bij het 
storten van uw steunpenning aan die 
jongens, echte Oostendenaars geworden 
door hun lang verblijf alhier, met hun 
gansche familie, die ginder van niemand 
gekend zijn. Een gelegenheid om zich van 
deze taak te kwijten, wordt U aangebo
den door het bijwonen van de groote 
spreekbeurt die Monseigneur Grente, lid 
van de « Académie Française », ons komt 
g('|ven over « L ’éminence g!*is>> », den 
raadgever van Kardinaal Richelieu, 
welke op Zondag 21 April gehouden 
wordt in de Casinozaal van het stad
huis. Plaatsen zijn beschikbaar aan 10 
en 20 frank in het Hotel Osborne (tel. 
73475). De geheele opbrengst komt ten 
goede aan het « Pakje voor den Fran
schen Soldaat».

Wij hopen dat menige Oostendenaar 
zijn stadgenooten niet zal vergeten, die 
ergens in Frankrijk strijden voor den 
vrede, en hen wat vreugde zal bezorgen 
in hun eenzaam bestaan.

OP DEN ZEEDIJK
worden thans losliggende tegels op 

vele plaatsen hersteld. Dit is een mooi 
werkje.

Steeds mijnen
Onze patroeljevaartuigen en kustver- 

dedigingsafdeeling heeft in de laatste 
dagen opnieuw zeer veel werk gehad.

Donderdag spoelden twee mijnen aan 
op het strand te Lombartsijde, terwijl 
op Nieuwpoort ook een mijn aanspoelde.

Een vierde mijn is tot 800 m. ver de 
haven van Nieuwpoort binnengedreven, 
zoodat de veiligheidsdienst er Donder
dagmorgen spoedig gedaan mee moest
m ak en . .

Op 7 tot 8 km. van de kust heeft zich 
D o nderdagm orgen  rond  9.30 uur een 

zware ontploffing voorgedaan, waarbij 

een vaartuig zekerlijk vergaan  is.

Men kon op dit oogenblik echter nog 
niet uitmaken welk vaartuig het was.

Taks op Zwaarolie
Onze lezers weten dat vreemde vaar

tuigen, bij het aandoen voor de eene 
of andere reden, fan Engelsche havens- 
een bijzonder tolrecht hoefden te beta
len bij het aan boord nemen van zwaar-
olie. _ . . .

De h. Bauwens heeft in verband hier
mede zich met de Engelsche overheid 
in betrekking gesteld om de afschaffing 
er van te bekomen.

Hij heeft thans hieropvolgend ant
woord ontvangen :

Mijnheer,
Uw schrijven van 8 Februari 1940, 

waarbij U de terugbetaling der tolrech
ten aanvraagt, toegepast op de zware 
oliën (tolrecht 1 penny per gallon (4,54 
1.)), aan boord genomen door Belgische 
visschersvaartuigen, die Britsche havens 
verlaten met bestemming naar de vis- 
schdrijgronden om vandaar de Belgi
sche havens aan te doen, werd de com
missarissen van Douane- en Accijns- 
rechten, voorgelegd.

In antwoord hierop, heb ik de eer b 
te melden dat, in deze voorwaarden, en 
als uitzonderlijke maatregel, de commis
sarissen bereid zijn een gunstig gevolg 
te verleenen aan uw verzoek en een te
rugbetaling toe te staan van de douane
rechten.

Ten einde een practisch gevolg aan 
deze beslissing te kunnen geven, ver
zoeken de Commissarissen U, den naam 
op te geven van Britsche havens, die 
door Belgische visschersvaartuigen aan
gedaan worden.

De eischers kunnen zich in dit geval 
zelf in verbinding stellen met de Doua
nekantoren der betrokken havens, die 
hun de noodige inlichtingen zullen vc 
strekken.

Aanvaard, Mijnheer, enz...
Deze nuttige maatregel zal onze ree

ders opnieuw veel geld besparen en de 
heer Bauwens heeft hiermede eens te 
meer aan de visscherij een nuttigen 
dienst bewezen.

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EM 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CRIGtimC
OOSTENDE S.A. I

Voor onze oude Visschers en 
Visschersweduwen

Het kan onze lezers wel interessant 
zijn te weten, wat in den loop van het 
jaar 1939 aan de oude visschers en vis
schersweduwen uitbetaald werd als pen
sioen of hulpgeld.

De lezers weten dat, om hiertoe te 
komen, bij den verkoop van visch, 0.70 
fr. per 100 fr. door de reeders betaald 
wordt aan de Kas, zoodat in het jaar 
1939, interesten van belegde kapitalen 
begrepen, in totaal 708.285,42 fr. werden 
geboekt, waar 754.108,40 fr. werd uitge
geven, zoodat er een verlies van 45.822,98 
fr. dient vastgesteld.

Voor het jaar 1938 bedroegen de uit
gaven 778.887,24 fr., terwijl de inkomsten 
712.240,84 fr. beliepen.

Zijn de uitgaven verminderd, dan is 
dit grootendeels een gevolg van de ver
mindering van het aantal genothebben- 
den, welke van 1.186 in 1938 tot 1.082 in 
1939 terug is gekomen.

Vergeleken bij het vorig jaar, zijn de 
uitgaven dus van 24.778,84 fr. vermin
derd.

Ook de inkomsten verminderdei ee- 
i.igs::ins en daalden van 712.240,84 fi. in 
1938 tot 708.285,42 fr. in 1939, ’t zij 
slechis 3.955,42 fr.

Deze vermindering in inkomsten zou 
een vfimeerdering geweest zijn, moest 
onsj instelling evenveel giften ontvan
gen hebben als vorig jaar ,toen voor 
16.874 fr. aan de Kas werd overgemaakt 
en deze giften slechts 6.318,03 fr. boiie- 
rer.

Thans reeds mag voorzien worden dat 
de inkomsten der kas welke in 1939, 
" i2 2-0 84 fr. beliepen, van minstens 20 
t.h zullen verminderen, zoodat naar 
passende maatregelen zal dienen uitge
zien om daaraan te verhelpen en de re
gelmatige uitbetaling der pensioenen en 
huipgelaen mogelijk te maken.

Aan 173 zestigjarige weduwen van 
visschers en 9 minderjarige kinderen 
werd 14^.925 fr. uitbetaald.

Aan 42 weduwen van visschers v f.-.:ke 
aan lar.d overleden zijn en min dan HO 
jaar cr-1 zijn en 30 minderjarige kinde- 
re.i weid 28.775 fr. uitbetaald, terwijl 231 
zestigjarige visschers met meer dan 25 
jaar \ aart en 114 zestigjarige vrouwen 
met 1.9 minderjarige kinderen 20B.51G 
frank ontvingen.

SlecliU 15 twee en zestigjarige vis
schers. uie tusschen 15 en 25 ."aar vaart 
hebben en 8 twee en zestigjarige vrou

wen genoten in totaal van 13.560 fr.
62 zieke visschers, 44 vrouwen en 69 

minderjarige kinderen genoten in totaal 
13.560 fr.

Aan 70 zestigjarige kustvisschers die 
meer dan 25 jaar vaart hebben, 39 zes
tigjarige vrouwen en één kind genoten 
79.260 fr., terwijl 3 twee en zestigjarige 
kustvisschers, die tusschen 15 en 20 jaar 
vaart hebben en 2 twee en zestigjarige 
vrouwen 3.840 fr. uitbetaald werden.

14 niet zestigjarige weduwen van 
kustvisschers met tien minderjarige 
kinderen genoten 7.890 fr.

14 zestigjarige weduwen van kustvis
schers ontvingen 12.320 fr.

Tenslotte ontvingen 19 zieke kustvis
schers met 14 vrouwen en 18 kinderen 
in totaal 10.778 fr., terwijl 2 twee en zes
tigjarige weduwen van aan 62 jaar ge- 
pensionneerde kustvisschers 1.080 fr. 
uitbetaald werden.

In totaal werd dus aan 1.082 personen 
voor pensioenen en hulpgelden 642.903 
frank uitbetaald.

Voor 13.395 fr. breukbanden werden 
geleverd, terwijl 64.371,50 fr. teruggaven 
van pensioenen aan de reeders werden 
uitgekeerd.

De Beheerkosten beliepen slechts 
10.743,55 fr., terwijl voor 21.270,35 fr. 
brood, kolen, aardappelen en melk wer
den uitgedeeld.

Tengevolge van de vermindering der 
waarden welke de Kas bezit en het 
nieuw tekort van 45.822,98 fr. welke werd 
geboekt, is het bezit der Kas van 884.637 
fr. in 1938 tot 780.712,32 fr. in 1939 terug- 
geloopen.

Voor wat het jaar 1940 betreft, hangt 
alles af van den verkoop aan visch in de 
vischmijn, welke op een vermindering 
van 20 t.h. mag geschat worden bij vorig 
jaar vergeleken.

De Beheerraad van deze instelling zal 
er dus hoeven op te waken, dat op de 
zuinigst mogelijke manier wordt omge
gaan, wil men vermijden dat talrijke ou
de en noodlijdende menschen het pen
sioentje ontnomen worden.

Anderzijds verzoeken we de personen 
of maatschappijen welke iets over heb
ben om als steun aan de ouderen te ge
ven, het te willen storten op postcheck 
42.48.49 van de Voorzorgskas der Vis
scherij, die er een nuttig gebruik van 
zal weten te maken.

Am btelijke en Notarieele 
Berichten

Kleine
Aankondigingen

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

B ERICHT 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.

Opgeleid
De H.80, schipper Beernaert Anselmus, 

de Z.21, schipper Vlietinck en het Hol- 
landsch vaartuig Katwijk 16, werden 
Maandagmorgen, terwijl ze aan ’t vis
schen waren op 80 graden N.t.O. van 
Zeebrugge, door een Engelsche torpedo- 
boot naar Yarmouth opgeleid.

Enkele uren nadien,*na volledig door
zocht te zijn geweest, werden ze op
nieuw losgelaten.

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

CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat, 22 — OOSTENDE

Correctioneele 
Rechtbank van Brugge

Notarieele
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

OP DONDERDAG, 18 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
« Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaan
straat, 26, te Oostende, met gewin van 
0.50% instelpremie.

GEMEENTE STEENE 
W IJK  MARIAKERKE

KOOP I.
EEN SCHOONE ONLANGS

nieuwgebouwde V1LLA
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.

®  VISSCHERS ! Weet U  dat]

j DE BESTE GASOIL] 

HET BESTE M A ZOU T
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DE VER ANTO OR DEL IJK HE ID VAN :| 
OPENBARE BESTUREN i,
EEN VEROORDEELING

Op 27 April 1939, bij zijn aankomst in 
de haven van Oostendie, was de Holland
sche schipper Isaac Jumlet aan land 
gegaan om zijn schip vast te leggen, 
toen hij bij het voorbijgaan geëlectro- 
cuteerd werd door een gegolfd plaatijzer 
de prise van de electrische stroom over
dekkend, dienstig voor de kranen.

Het parket van Brugge, vergezeld 
door den expert Brondel, 'stelde een ver
lies van stroom vast van 400 volt te
weeggebracht door een defect aan de 
instelling.

Bijgevolg werd de Stad Oostende, uit- 
ba at ster van de maritieme instellingen, 
in den persoon van ingenieur Schepens 
Raymond, hoofd van dien toezichtsdienst,1 
verantwoordelijk gesteld voor het onge- ' 
val, te wijten aan slordigheid.

Gedurende de debatten verklaarde de 
expert, dat hij vastgestpld heeft dat, 
op de dertien gelijksoortige electrische 
instellingen aan de haven, er zeven zijn, 
die zich in denzelfden staat van defect 
bevinden.

Meester Schramme, van Brugge, ver
tegenwoordigde de burgerlijke partij, 
terwijl Mter De Vestele, eveneens van 
Brugge, de verdediging der tegenpartij 
op zich nam.

De rechtbank veroordeelde den be
schuldigde Schepens voor 1400 fr. of een 
maand gevang. De Stad Oostende werd 
veroordeeld tot de proceskosten.

Voor wat betreft de burgerlijke partij, 
deze heeft haar eisch ingetrokken, daar 
de Stad Oostende de schadevergoeding 
aan de familie regelde.

Het weze ons toegelaten te doen op
merken dat men hier een jong inge
nieur, pas enkelen tijd in dienst, ver
antwoordelijk heeft gesteld, waar toch 
in de eerste plaats anderen vóór hem 
dezelfde fout begingen en ten andere 
in dergelijke zaak alleen de bestuurder 
dezer instelling verantwoordelijk had 
dienen gesteld te worden.

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.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

a|aAuParaiH|a
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-Cömfort-Acty, 
enz.

Een groot gevaar I
— ■—

Onder dezen titel stelt « De Zeewacht » 
de volgende vragen :

1) Is het waar dat in 1937-38 en in 
1938-39 zeker syndikaat gespecialiseerd 
in den uitvoer van sprot en haring en 
welk nu den uitvoer van visch naar 
Duitschland- beheert, groote partijen 
Fransche haring in « transit » naar 
Duitschland heeft uitgevoerd ónder de 
verklaring dat het koopwaar was van 
Belgischen oorsprong en dit op het Bel
gisch deviezencontingent ?

2) Is het waar dat de facturen de 
voorgeschreven verklaring dragen, be
hoorlijk onderteekend dat het Belgische 
haring was en dat deze facturen aan de 
visa zijn voorgelegd geweest van den 
Belgisch-Luxemburgschen afrekening^* 
dienst ?

Wij denken dat het hier weer gaat om 
het gewoon systeem van verdachtmakin
gen, zooals « De Zeewacht » er een ge
woonte op na houdt eerlijke inrichtingen 
en lieden te laten verdenken, al was het 
maar om stof op te jagen en al wie in 
den weg loopt van hun correspondent, 
uit den weg te ruimen of in een valsch 
daglicht te stellen.

En wie heeft er, moest zulks gebeurd 
zijn, daarvan in België nadeel gehad ?

Oude gewoonten zijn ten andere kwaad 
om laten.

voor VISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door d e ®

Belgian Cracking Gy ®
9  

9

9
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STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

en

Pierre DENIS
Kokstraati 11, te Nieuwpoort

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

u., ter gehoorzaal van het Vredegerecht, 
van het Kanton Oostende, Witte Nonnen- 
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.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

Op DONDERDAG  25 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
;<Sint Sebastiaan», Sint Sebastiaanstraat, 
Nr. 26, Oostende.

STAD OOSTENDE 
TOESLAG VAN 

EEN SCHOON G ER IEVIG

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

INGESTELD : 52.000 FR. 
Electriciteit, gas, stads- en regenwa

ter. j 
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.
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STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43 —  OOSTENDE

Op DONDERDAG  25 APRIL 1940, te 
15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende

INSTEL, met gewin van 1/2% premie 
van

schoonen Eigendom
met afsluitingsmuren, Professor Ver- 
couilliestraat (voorheen Onderwijsstr.), 
te OOSTENDE.

Façade : 5,50 m. Diepte : 37,20 )m. Op
pervlakte 190,84 m2.

Onmiddellijk genót.
Voor alle nadere inlichtingen, zich 

te wenden ter studie.

Gasolie
Smeerolie

Benzine
EEN K W A L IT E IT : D E  BESTE  

D E P O T .O O S T E N D E

T A N K A G E  6 T R A N S P O R T  S.A.

Dépt, Clal «RADIAN»

R EEDER IJK A A I - Tel. 727.93
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c  HET VISSCHERIJBLAD » 5

NA DE HARDEN W IN TER  
MOOIE ZONNIGE DAGEN

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

Kapellestraat, O O S T E N D E
(1006)

Oostendsch Nieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 14 April 1940. Dienstdoende 
igansch den dag : Apotheek Gerard, 16, 
JKerkstraat. — Dienstdoende tot 12.30 u.: 
Apotheken Peremans, A. Pietersl., 58 en 
Delang (Opex).

STEDELIJKE VAKSCHOOL
Volgende oud-leerlingen der Stedelijke 

iVakschool van Oostende, hebben met 
succes het examen af gelegd :

Feys Karei : van specialist in moto
ren bij de militaire luchtvaart.

Callebout Raphaël en Storme Albert : 
van motorist bij het zeewezen —  moto
ren meer dan 500 PK.

Wij bieden onze oprechte gelukwen- 
schen aan deze oud-leerlingen die de 
faam dezer school hoog gehouden heb
ben.

G IF T
Den heer Burgemeester werd volgen

de som gestort :
732,05 fr. door het Verbond der Oud- 

strijdersmaatschappijen, als aandeel in 
de opbrengst van een tombola ingericht 
tijdens het Galafeest van 16 Maart 11. 
in den Kursaal.

Dit bedrag komt ten goede aan het 
Werk der Kom Melk.

EM ILE DE VLIEGER
leidt Zaterdag 20 April een concert dat 

gegeven wordt door de Orkestvereeniging 
van het Conservatorium met medewer
king van Robert Van Tomme, pianist. 
Vooraf gaat een commentaar door den 
h. Légier, leeraar aan ons Athenaeum.

Dit concert dat gegeven wordt onder 
de auspiciën van het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs, wordt heruitge- 
zonden door het N.I.R. te 15 u. op de 
Vlaamsche golflengte.

RANTSOENEERINGSZEGELS
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.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

AAN DE EIGENAARS VAN ZONNE- 
STOORS

Het Stadsbestuur acht het noodig de 
aandacht van de eigenaars van zonne- 
stoors er op te vestigen dat voortaan 
het politiereglement op het stuk stipt 
zal moeten nageleefd worden, en name
lijk art. 51 van het reglement op de 
bouwwerken, luidende als volgt :

« De metalen of houten uitsteekarmen, 
baren, en alles wat vast materiaal ls 
van zonnestoors of rolgordijnen die bo
ven het voetpad uitsteken en gevaar 
voor het verkeer kunnen opleveren, moe
ten zich op minimum 2 m. boven den 
grond bevinden. Hun uitsprong moet op 
0.30 m. binnen de richting van het voet
pad blijven. »

In geval van overtreding, zal het Sche
pencollege het recht bezitten de toela
ting in te trekken, dit onverminderd de 
strafbepalingen voorzien door het re
glement.

Bouwgrond te koop
G E L E G E N  T E  OOS'i E N D E  W E S T , FRERE ORB A N  STR AA T

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

t
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VOOR
U W VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten huize ? :

Tel. 71532 Privé 71159

ONDERBROKEN VERKEER
De Burgemeester der Stad Oostenr1 

heeft de eer ter kennis te brengen van 
het publiek, dat het verkeer voor alle 
voertuigen en dieren zal onderbroken 
zijn op den Gistelsteenweg, op het vak 
vanaf de Frère Orbanstraat tot aan de 
grens van het grondgebied Oostende, 
van 8 April tot 11 Mei 1940.

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer

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

ZE MOGEN ’T AL STOPPEN, W EIE ! »
Zaterdag, 13 April, te 20 uur, wordt 

door de Vereeniging der Politiebeambten

MOOIE G IF T
Het Gemeentebestur heeft een som 

van 500 frank gestort als hulp voor de 
slachtoffers van de groote aardbeving 
die Turkije enkele maanden geleden 
sterk verwoestte. De som werd overge
maakt aan den consul van Turkije te 
Brussel, den h. Debodt.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

30 Maart. — Rosette Dewulf, van Ju
les en Gerarda Union, Van Isegheml., 
114 ; Laurette Bartier, van Max en Ma
rie Desmit, Kongol., 3 ; Anne-Marie Drie- 
sens, van Gaspard en Fernanda Cornu, 
Oude Molenstr., 13.

1 April. —  Willy Jamain, van Victor 
en Josephine Belligh, Ooststr., 67.

2. —  Anne-Marie Vanbeckevoort, van 
Bonaventure en Blanche Dessainte, Zwa- 
luvfenstr., 65 ; Juliette Van Overbeke, 
van Eduard en Elisa Eerebout, Breedene

m de feestzaal « Oud Oostende », leper- steenw., 53 ; Henri Schelstraete, van 
I straat, 22, een laatste opvoering gege- 
ven van deze locale revue. De schrijver 
Leonard zal met een paar nieuwe lach- 
nummers uitpakken, terwijl het optre
den van den vermaarden danser Jerome 
verzekerd is. Een jazzorkest zal tot slot 
de liefhebbers van dans een paar uur
tjes in gezellige beweging houden. In
kom : 3 fr.

Kaarten te bekomen bij de leden, in 
« Oud Oostende » en ter café Emiel Van- 
der Jeugd, K. Janssenslaan, 41.

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

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

IN DE W ALLONIE
Op Zaterdag 13 April, om 20.30 uur, 

geeft de « Wallonie » een grooten cro- 
chetavond, waaraan zullen medewer- 

Iken Yvan Fadel van het N.I.R. en het 
I orkest van J. Awouters.

LEERRIJKE FILM S
Zondagmorgen greep voor een bom

volle zaal een vertooning plaats van cul
tuur- en leerfilms in de cinema Forum, 
aangeboden door de Belgian Shell Co., 
waarvan het programma uiterst afwis
selend was. Verdienden vooral de aan
dacht : « de bescherming der vruchtboo- 
men » en « krachtoverbrenging », zonder 
evenwel de ontspanningsfilms, waarvan 
deze over de Amerikaansche orkesten 
flink in den smaak vielen, te vergeten.

Melden wij tevens dat deze films van 
een Nederlandsch gesproken commen
taar voorzien waren, en alle aanwezigen 
zullen ongetwijfeld met ons de Shell Co 
bedanken voor de nuttige, aangename en 
leerrijke voorstelling die aangeboden 
werd.

OE DRIEJAARLIJKSCHE PRIJS VAN 
20.000 FR. TE OOSTENDE

Wie zich nog de Vlaamsche Boeken
weken herinnert, waar het puik der 
Vlaamsche schrijvers voor de Oostend
sche bevolking hun letterkundige biecht 
kwamen spreken, zal met vreugde ver
nemen, dat Albert VAN HOOGENBEMT, 
schrijver van het meesterwerk « De Stil
le Man », dat den Staatsprijs van 20.000 
frank voor den besten roman verkreeg, 
Zaterdag, 13 April e.k., te 20.30 uur naar 
Oostende komt en zijn literaire biecht 
zal spreken.

Op uitnoodiging van het Willemsfonds 
zal deze merkwaardige voordracht voor 
alle belangstellenden kosteloos doorgaan 
in de bovenzaal van het Royal Manches
ter Hotel, hoek Wapenplaats.

Wie den roman « De Stille Man » be
zit of hem zich wil aanschaffen in een 
boekhandel van de stad, brenge zijn 
exçmplaar mee ; Albert Van Hoogen- 
bemt zal het van een opdracht voorzien, 
die aldus de blijvende waarde van het

Richard en Irma Heindryckx, Dorpstr., 
16 ; Danielle De Neve, van Paul en Quee- 
nie Vroome, Ed. De Cuyperstr., 16 ; Wil
ly Van Haecke, van Jeroom en Nathalia 
Adriansens, Lepelemstr., 95, Vlissegem ; 
Erik Simons, van Karei en Yvonne Li- 
bin, Vrijheidstr., 13 ; Etienne Goes, van 
Jozef en Elisabeth Vermandel, Amster- 
damstr., 2.

3. — Jacqueline Devos, van Benjamin 
en Adriana Vanhoutte, Aartshertogstr., 
52 ; August Ghys, van Maurits en 
Yvonne ’t Jaeckx, Noord Eedestr., 34.

4. —  Micheline Claeys, van Alfons en 
Margareta D ’haene, Duivenhokstr., 33.

5. — Gerard Peel, van Georges en Ir
ma Vanhercke, Dorpstr., 75 ; Louis De 
Jonghe, van Albert en Louisa Koten, St. 
Franciscusstr., 65.

6. —  Raphaël Maurissen, van Maurice 
en Maria Verfaillie, Gerststr., 21.

STERFGEVALLEN
29 Maart. —  Julia Tahon, 44 j., echt, 

van August Blondé, CongoL, 161 ; Jac
queline Romelart, 10 m., Kaaistr., 38.

30. —  Juliana Devynck, 64 j., wed. van 
Frans Muyle, echt, van Florimond Bies- 
brouck, Raversijdestr., 148.

31. —  Elisa Verstraete, 42 j., echt, van 
Petrus Tanghe, Oostendsche Haardstr., 
51 ; Gabriela Lescrauwaet, 39 j„ echt, 
van Michael Van Nitsen, Rogierl., 49 ; 
André Mahieu, 9 j., Passchynstr., 45.

1 April. —  Valentin Coulier, 6 j., Es
planade, 1 ; Maria Flosbach, 83 j„ 
wed. van Louis Pavot, Amsterdamstr., 
21 ; Ludovica Verdoolaeghe, 75 j„ echt, 
van Theofiel Diet, woont te Snaaskerke.

2. — Silvia Paelinck, 72 j„ echt, van 
Eduard Dufour, de Smet de Naeyerl., 2 ; 
Emma Chapel, 68 j., wed. van Frederic 
Vermeire, echt, van Petrus Deley, Frère 
Orbanstr., 4.

3. —  André Mus, 34 j., echt, van Espé
rance Vandevoorde, woont te Brugge ; 
August Huysseune, 44 j„ ong., Voorha- 
venl., 84.

4. —  Celina Nassei, 76 j., wed. van 
Frans Gadeyne, Lijndraaiersstr., 14 ; 
Maria Desmet, 63 j., echt, van Pierre Go
blet, St. Franciscusstr., 40.

5. —  Walter Vandenbosch, 33 j., echt, 
van Irma Bostyn, Torhoutstw., 374.

HUW ELIJKEN

2 April. —  Vercruysse Eduard, visscher 
en Schmitt Magdalena ; Beriten Poly- 
door, bakker en Tanghe Marie.

6. —  Stevens Robert, bureelhoofd en 
Serruys Louise ; Germonpré Maurice, 
visscher en Legein Madeleine ; Voeten 
Albert, ijzerdraaier en Devos Isabella ; 
Liebaert Charles, Staatsgepfensionneer- 
de en Willems Ernestine ; Vanborsel 
Louis, handelslicenciaat en De Cuyper 
Fernanda ; Van Batelenberghe Albert, 
visscher en Hagers Gilberta.

H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

7 April. — Gryspeerdt Albert, hande
laar, en Lauwers Suzanne, Fr. Orban
straat, 113 ; Lenaers Henri, schipper de

K. JONCKHEERE VOOR DE MICRO
Op Zondag 14 April a.s. geeft onze ta

lentvolle stadsgenoot dichter Karel 
Jonckheere een boekbespreking te 14.15 
u. vóór de micro van het N.I.R.

Worden besproken : « Silja, de Dienst
maagd» en «Menschen in den Zomer
nacht », beide van F. E. Silanpää en de 
Nieuwe Afrikaansche Poëzie, door W . E. 
G. Lauw.

G E LU K K IG E GEBOORTE
Wij vernemen de gelukkige geboorte 

van een dochter, Jacqueline, in de fami
lie Devos-Vanhoutte Adrienne. De geluk
kige moeder is de oudste dochter van het 
liberaal gemeenteraadslid Arthur Van
houtte.

Wij bieden onze oprechte gelukwen- 
schen aan moeder en dochter die het 
beiden zeer goed stellen.

TAXE OP HET RONDLEUREN
Ziehier de gewijzigde tabel van de ta- 

xen op het rondleuren die op vraag van 
de Bestendige Afvaardiging enkele wij
zigingen onderging :

Twee prijzen zijn voorzien : a) van 1 
December tot 31 Mei ; b) van 1 Juni tot 
30 September.

1*. degenen die hun koopwaar dragen, 
of 2. door middel van een kruiwagen 
rondventen, of 3. met een steekkar of 
hondenkar : a) 15 fr. of b) 25 fr. per dag. 
4. degenen die door middel van andere 
voertuigen met 2 of 4 wielen (gespan
nen) rondleuren : a) 75 fr. of b) 150 fr. 
per dag. 5. degenen die door middel van 
een auto rondleuren : a) 150 fr. ; b) 300 
fr. per dag. 6. rondrijden met reclame- 
rijtuigen en draagbare reclametoestel- 
len : 10 fr. per dag.

Verminderde prijzen zijn voorzien voor 
de belanghebbenden die contracten ne
men voor een maand, trimester of jaar.

Het huwelijksbootje 
ingestapt

Is men nooit te oud om iets 
nieuws te leeren of te ondervinden, 
zoo tellen ook de jaren niet om in 
het huwelijksbootje te treden !

Zulks hebben onze populaire 
humorist, Karel Liebaert en zijn 
getrouwe gezellin, Mevrouw Ernes
tine Willems, eens te meer willen 
bevestigen.

Zaterdag 11., vanaf 10 uur ’s 
morgens reeds, begaf een groote 
menigte nieuwsgierigen zich naar 
het stadhuis. Op de Wapenplaats 
was er een sterke politiewacht 
noodig om de orde te handhaven.

In de Witte Zaal die naar de 
trouwzaal leidt, werd de eerehaag 
gevormd door een vijf honderdtal 
jonge, lieve, snoezige, mooie, poe
zelige en zelfs bejaarde dames, die 
zeer gunstig gestemd, nogal wat 
rumoerig hun vreugdekreten lie
ten hooren.

Onze Oostendsche vrouwtjes 
blijven nog steeds getrouw aan de 
Oostendsche leute ! En of ze gelijk 
hebben ! Er komen al sombere oo- 
genblikken genoeg in het leven ! 
En welke rampzalige dagen staan 
er ons in de toekomst nog niet te 
wachten ?

Het was juist 11.45 u., toen de 
bruid en de bruidegom, gevolgd 
door twee getuigen en onder uit
bundig gejuich hun intrede deden 
in de Witte Zaal.

De h. Liebaert was prachtig uit- 
gedoscht, zijn toekomende weder
helft droeg een heerlijk zwart zij
den kleed en haar mooi hoedje 
werd geleverd door een bekend 
huis van stad.

De levenslustige bruid en brui
degom stapten traag en met een 
imponeerende deftigheid naar de 
trouwzaal, alwaar zij in den echt 
vereenigd werden door den heer 
Schepen Edebau, die het nieuwe 
paar nog veel gelukkige jaren 
wenschte.

Bij het verlaten der trouwzaal 
werden de populaire heer Liebaert 
en zijn wettige vrouw met luid
ruchtig en oprecht gemeend hand
geklap begroet. Aan de kerk 
heerschte er een overgroote 
nieuwsgierigheid. De pastoor 
moest dikwijls de luidroepende 
aanwezigen herinneren dat zij in 
de kerk waren.

De orde werd er moeilijk ge
handhaafd. De gansche ceremonie 
werd door « Fox Movietone » foto
grafisch opgenomen.

In veel huisgezinnen werd het 
noenmaal wat later dan naar ge
woonte en in een vlug tempo op
gediend.

Als men de vroolijke luim en de 
geestige scherts, zonder iemand te 
kwetsen of te benadeelen, weet te 
beoefenen, en als men daarenbo
ven een vrij, eerlijk en onbezorgd 
leven leidt als een vroolijk Frans
je, dan verwerft men nogals dik
wijls de volksgenegenheid en 
wordt men meer gewaardeerd door 
de volksmassa dan veel sluwe 
hoofdredacteurs die wekelijks 
in hun stadsnieuws de leu
ke, schalksche en typische levens
wijze van deftige, geestige, ver
standige en ondervindingrijke 
burgers op een schijnheilige en 
onnoozele wijze trachten belache
lijk te maken.

De redactie van « Het Visscherij-

James Ensor 
80 jaar oud

Kunstschilder James Ensor, on
ze beroemde stadgenoot, zal op lb 
dezer, tachtig jaar oud zijn en te 
dezer gelegenheid zal weer eent 
de aandacht van al wie in kunst 
en letteren belang stelt, getrokkei. 
worden op den onverpoosden ar
beid, op de onschatbare kunstpro
ductie van dezen grijsaard, wien. 
geest nog steeds jong, krachtig en 
speelsch gebleven is en wiens hand 
met zekeren trek nog immer ge
wrochten voortbrengt, zijn groote 
faam waardig.

James Ensor, te Oostende gebo
ren van een Vlaamsche moeder en 
een Engelschen vader, vereenigt 
in zijn kunst den humor zoo eigen 
aan de Britten met het sensualis
me van de Vlamingen, dat zich het 
best in de schilderkunst heeft uit
gedrukt. Er zijn etsen van Ensor, 
waarin de humor in bitteren spot 
overslaat en er zijn schilderijen 
van hem, waarin alleen de liefde 
voor het licht en de kleuren tot 
uitdrukking komt. Zijn meeste 
werken echter zijn ontstaan uit 
een samentreffen van beide gaven, 
die van hem een eenige figuur ge
maakt hebben in de kunstwereld.

Onze stad mag er fier op wezen 
een kunstenaar van zulk een we
reldfaam te bezitten. Vergeten wij 
niet dat een badplaats als de onze 
te dikwijls in den vreemde be
schouwd wordt als een oord, waar 
alleen aan baden en vacantiege- 
noegens wordt gedacht. Men weet 
immers niet dat Oostende een zeer 
oude stad is, met een eigen tradi
tie, met een belangrijke visschers- 
bevolking en waar aan kunst en 
letteren zoowel als aan wetenschap 
en handel de plaats wordt toege
kend die zij in iedere gemeenschap 
verdienen. Wordt dit voor de mu
ziek niet meer betwijfeld, omdat 
de befaamdheid van de concerten 
in den Kursaal sinds lang de ver
diensten van het muzikaal onder
richt te Oostende heeft doen ken
nen, voor de schilderkunst ook is 
dit dank aan James Ensor het ge
val. De oude grijze, doch steeds 
levenslustige en wilskrachtige 
kunstenaar heeft, als het ware, 
een weg gebaand voor de vele ver
dienstelijke Oostendsche artisten.

Hem zij ter gelegenheid van zijn 
80sten verjaardag door allen een 
welgemeende en verdiende hulde 
gebracht.

v o o r  een CCONOM ISC HC herstellihg
W EN DT  U TOT DE GEKEN DE SCHEEPSWERF

A j t i i m
REEDERYKAAI ■ OOSTENDE TEL.So.36. PRIVAAT 21.11

GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UJTVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCM

Z E E R  V IU G  EN VERZORGD WERK

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, 
;e Oostende, haar tweede Bonte Avond, 
jevolgd van een brocket- en danswed- 
itrijd met prachtige prijzen, waarvoor 
nen zich kan laten inschrijven in het 
okaal, alle Maandagen en Donderdagen, 
an 20 tot 21 uur. De inschrijving sluit 
m 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.

ZEGELTJES DER HANDELAARS
Gedurende de maand Maart werden 

door de handelaars 128250 groene zegel
tjes der handelaasr uitgegeven. Er werd 
door de bank « Crédit Ostendais » voor 
10.175 fr. boekjes terugbetaald.

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 :

KU R SA AL  A P O T H E E K  

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoids

TOELATING TOT DE K O N IN K LIJK E  
M IL IT A IR E  SCHOOL

In 1940 zullen er, in de Koninklijke 
Militaire School, ten hoogste zeventig 
(70) candidaten voor de sectie der artil
lerie en der genie, en ten hoogte zeven
tig (70) candidaten voor de sectie infan
terie en der cavalerie aangenomen wor
den.

De datum van afsluiting der inschrij
ving is gesteld op 15 Juni 1940 inbegre
pen.

De proeven over de lichamelijke ge
schiktheid vangen aan op 25 Juni ; die 
van de eerste reeks toelatingsexamens op 
Maandag 15 Juli.

De examens over wiskunde hebben 
plaats omstreeks 9 September voor de 
sectie der artillerie en der genie, om
streeks 3 October voor de sectie der in
fanterie en der cavalerie.

De aanvragen om studiebeurzen en om 
vrijstelling van uitzetaankoop moeten 
overeenkomstig de voorschriften betref
fende de toelating, uiterlijk op 15 Juli 
den voorzitter van de jury toegestuurd 
worden.

Het reglement betreffende de toelating 
tot de Koninklijke Militaire School 
wordt in ’t Fransch en in ’t Nederlandsch 
uitgegeven door het Militair Cartogra- 
phisch Instituut, Kloosterweg, 2, Brus
sel ; het is verkrijgbaar tegen den prijs 
van 4 fr. 20 c., welke op poctcheckreke- 
ning nr 650.89 dezer inrichting dient ge
stort.

ïKi iXï iXi

Filmkroniek
De films van Marcel Pagnol genieten 

onbetwistbaar een groot populair sukses, 
ook zijn jongste werk : « De Vrouw van 
den bakker» (Rex). Ofschoon zijn wer
ken meestal slechts gefotografeerde hu
moristische schetsen zijn, toch dient 
vastgesteld dat een ruim publiek er zich 
kostelijk mede vermaakt.

Bovendien verstaat Pagnol uitstekend 
de kunst om zijn grappige schetsen af 
en toe een ontroerend accent bij te zet
ten : «een lach en een traan»... Dit
maal krijgen we het geval van den ou
den bakker (ongeveer 55 jaar oud) die 
door zijn jonge vrouw (ongeveer 22 jaar) 
bedrogen wordt. Raimu is de komische 
held van het geval ; naast hem preroree- 
ren vrij geestig : Charpin als de mar
kies, Robert Vattier als de koddige pas
toor, en Bassac in de flink gespeelde rol 
van den onderwijzer. Ginette Leclercq, 
in de rol van de jonge bakkersvrouw, 
doorstaat de vuurproef met talent.

in «Lange Vingers» (Palace), in ’t 
Fransch « Reglement de comptes », zien 
we een brave man pleiten voor zijn 
vriend die, beschuldigd van diefstal, in 
hechtenis wordt genomen. De man ls 
evenwel onschuldig. Joël spoort den da
der op, doch deze wordt door onbeken
den uit den weg geruimd. Joël ontdekt 
een ander spoor, nl. dat van de sekreta- 
resse van den vermoorden bendeleider. 
En ofschoon zijzelf haar baas uit den 
weg ruimde, zal zij achteraf toch schuld 
moeten boeten. De onschuld wint het...

De knapi/e vertolkers zijn : Melvyn 
Douglas, Florence Rice, George Zucco, 
Clara Dodd, e.a.

«Les gars du large» (Rialto) is een 
machtige, dramatische film, met mees
terlijke insceneering, en aangrijpende 
documentaire gedeelten. De geschiede
nis speelt zich af in Alaska, bij de zalm- 
visschers. Als documentatie wijzen we 
vooral op de instorting van de ijsbergen, 
het onderzeesch leven der krokodillen en 
der robben, en de reusachtige vijvers 
waarin de zalmen worden gekweekt. Uit
muntende interpretatie met Henry Fon
da, George Raft, John Barrymore, Akim 
Tamaroff en de bekoorlijke Dorothy La- 
mour, allen spelers van eerste gehalte.

In « De Blauwe Donau » (Forum) dient 
de vermaarde stroom, benevens de tzi- 
ganen, de Hongaarsche vlakte en de 
vlugge paarden als omlijsting voor een 
romanesk avontuur, dat aan het bekend 
orkest Alfred Rode de gelegenheid ver
schaft zich herhaaldelijk te laten hoo
ren. De historie is niet bijzonder nieuw. 
Er is in deze film veel beweging, of
schoon de zigeuneratmosfeer wel wat 
« opéra-comique » 'aandoet. De vertolkers 
spelen allen met veel overtuiging en ta
lent.

Andere goede films zijn : « Intermez
zo » (Palace), meesterlijk gespeeld door 
Leslie Howard en Ingrid Bergman ; « De 
mannen zonder wet» (Rex), een goede 
gangsterfilm vertolkt door Humphrey

blad « wenscht den h. Liebaert en Bogart en Kay Francis ; « Arsène Lupin 
zijn getrouwe echtgenoote nog me- * detektief » (Rialto), waarin, in de hoofd- 

ooxac», xxo , ucnacio iBiui, ue . oointtiffo rol> Jules Berry uitblinkt, nevens den
Smet de Naeyerl., 74 en Verstappen Ma- nif e T10016 en gelukkige vreugde- betreurden Signoret ; en «De genoegens
ria, Christian«tr., 151. volle laren en veel leute ! van de Tetoonstelling » (Forum).

Wijzen we tenslotte nog op de goede 
reprises : « Onmiddellijke terugroeping » 
en « Een oude Schurk » (Caméo) ; de 
bekende film « J’accuse », een bijna klas
sieke productie (Rio), en de Vanderhey- 
den-film «Met den helm geboren», met 
Jefke Bruyninckx en den onlangs overle- 
leden, merkwaardigen acteur Willem 
Benoy (Roxy).

Cinema’s
FORUM

Pathé Journal in eerste week. — « De 
Genoegens van de Tentoonstelling », met 
Duvallès, Jacqueline Racaud. —  «De 
Blauwe Donau », met Madeleine Sologne.

Kinderen toegelaten. 
CAMEO

« Rappel Immédiat », met Erich von 
Stroheim, Mireille Balin. — « Een oude 
Knorpot », met Wallace Beery, Una Mer- 
kei.

Kinderen niet toegelaten. 
STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten. 

RIALTO
Actualiteiten Fox Movietone ih eer

ste week. —  Actualiteiten Ufa Vlaamsch 
gesproken. — Jules Berry, Suzy Prim, 
Suzanne Dehelly in « Arsène Lupin, Dé
tective ». —  George Raft, Dorothy La- 
mour, Henry Fonda in een levende en 
roekelooze film : « Zeewolven ».

Kinderen niet toegelaten.
REX

Actualiteiten Fox Movietone in ear- 
ste week. —  Humphrey Bogart, Kay 
Francis in « Mannen zonder wet ». — 
Ginette Leclercq, Raimu, in een atmos- 
feerfilm : « De Vrouw van den Bakker ».

Kinderen niet toegelaten.
RIO

Actualiteiten Fox Movietone in eerste 
week. —  Actualiteiten Ufa Vlaamsch ge
sproken. —  Chester Morris, Leo Carillo, 
in in avontuurfilm : « De Misdaad in 
bedwang ». —  Victor Francen in een on- 
vergetelijke film : « Ik ben schuldig ».

Kinderen niet toegelat. 
ROXY

Actualiteiten Fox Movietone in eerste 
week. —  Alice Brady in « Een rijke 
Bruid ». —  Jeke Bruyninckx, Nandje Buyl 
en Willem Benoy in « Met den Helm ge
boren ».

Kinderen toegelaten. 
PALACE

Metro-Actualiteiten. —  «Regeling van 
Rekeningen», met Melvyn Douglas, Flo
rence Rice. — « Intermezzo », met Leslie 
Howard, Ingrid Bergman.

Kinderen niet toeg. 
CINE OPEX

« De Postillon van Longjumeau », met 
Eichberger, Leo Slezak. —  « Het Meisje 
van het vervlokte Bosch », met Henry 
Fonda, Silvia Sidney, Mac Murray.

Kfnderen toegelaten

ONTVANGSTEN EN UITGAVEN
Menige moeder houdt er soms een 

boekje op na waarin zij dag op dag, alle 
ontvangsten en uitgaven van haar « me
na gie » opschrijft. Weet ons huismoe
dertje wat de som is der ontvangsten en 
litgaven van het menagie van ons 
and ? Valt niet om : 229 milliard 503 
nillioen 62 duizend 413 frank en 45 cent.

En dat is nog niet veel vergeleken bij 
mdere landen naar evenredigheid van 
/olk en grondgebied.

JRUSSELSCHE KINDEREN
Dezer dagen zijn 65 jongens en meis

jes van de kindertuinen uit Brussel in 
jnze stad aangekomen, waar zij gedu- 
.ende een drietal weken zullen verblij- 
/en in een lokaal te Mariakerke, dank 
ij het liefdadig werk van een groot 
‘‘ransehtalig blad uit de hoofdstad.

TRAM ON DER BR EK ING
Tengevolge van de werken tot het aan

eggen van een pompstation op den hoek 
van de K. Janssenslaan en de H. Ser- 
ruyslaan, werd het verkeer van de trams 
onderbroken, wanneer deze, doorheen de 
IJzerstraat, op het Marie-Joséplein wil
len aankomen.

GEW ESTELIJKE RIJKSTUINBO UW - 
SCHOOL

Zondag 14 April 1940, heeft in de Ste
delijke Vakschool, Koninginnelaan, een 
les plaats te 9 uur, gegeven door den h. 
G. Delfosse en gaande over ziekten in 
bloementeelt.

Zaterdag 13 dezer, te 17 uur, geeft de 
h. Verhuist een practische les oyer 
bloementeelt.

GROOTE TENÓTOONSTELLING
Naar wij vernemen, zal in het voor

jaar in onze stad een groote toeristische 
tentoonstelling gehouden worden. Dit 
zal ongetwijfeld een attractie te meer 
zijn voor onze badstad.

VOOR ONZE WEST-VLAAMSCHE  
KUNST — TENTOONSTELLING

De Westvlaamsche kunstschilders en 
beeldhouwers worden hiermede bericht 
dat de Vereeniging zonder winstbejag 
«Voor Onze Westvlaamsche Kunst» te
gen einde April een tweede tentoonstel
ling van schilder- en beeldhouwwerk zal 
inrichten.

Deze tentoonstelling zal gehouden 
worden te Kortrijk in een der stedelijke 
lokalen. Wie verlangt deel te nemen aan 
deze tentoonstelling, en a fortiori de- 
voordeelen te genieten van de vereeni
ging, schrijve om inlichtingen vóór 13 
April a.s. Zij die aan de tentoonstelling 
van December-Januari, te Bruggle ge
houden, hebben kunnen deelnemen, 
zullen rechtstreeks verwittigd worden 
over de wijze waarop het schilder- of 
beeldhouwwerk zal moeten Ingestuurd 
worden.

BELANGRIJKE OPROEP
De orgaaisatle vg/h vermakelijkheid 

aan zieken en gekwetsten der militaire 
hospitalen op den Zeedijk, is toever
trouwd aan de werkplaats van het Roode 
Kruis Oostende. Een blibliotheek en een 
leeszaal zullen ingericht worden, en een 
eerste getal boeken is gegeven geweest 
door het Roode Kruis van België. Het 
Comité bedankt op voorhand de perso
nen die boeken zullen willen geven : ro
mans, boeken over kunst en wetenschap, 
schoolboeken, tijdschriften, illustraties, 
feuilletons, enz., enz., zoowel in ’t 
Vlaamsch als in ’t Fransch.

De boeken mogen afgegeven worden 
oij Mevrouw Michel Janssens, 6, Madrid- 
straat, Oostende (tel. 729.12) of zullen 
jp zijn aanvraag, bij den schenker afge- 
naald worden.

VERPACHTING
De belanghebbenden worden hiermee 

ter kennis gebracht dat op Dinsdag, 23 
April 1940, te 16 uur, ten Stadhuize zal 
overgegaan worden tot de openbare ver
pachting tot het einde December 1940, 
van de volgende standplaats voor frites 
wagentjes : « Visschersplaats ten Noor
den ».

De offertes, op zegel en onder aange- 
geteekenden omslag, dienen ter post be
steld ten laatste op 22 April 1940.

De aanbesteding geschiedt op de ba
sis van het lastenboek betreffende dese 
standplaatsen goedgekeurd door den Ge
meenteraad in zitting op 21-1-1938. De 
belanghebbenden kunnen zich een exem
plaar aanschaffen, ten Stadhuize, bu
reel Secretariaat, 1ste verdieping.

CONCERT VAN HET CONSERVATO’ 
RIUM

Het buitengewoon concert, dat gege
ven wordt onder de bescherming van 
het Ministerie van Openbaar Onderwijs, 
zal plaats hebben op Zaterdag 20 April 
aanstaande, te 20.30 uur, in de groote 
zaal van het Stadhuis.

Het programma van dit concert is 
uiterst belangrijk en vangt aan met de 
levendige ouverture van Berlioz : « Kar
naval te Rome ».

De Symphonie van Dvorak, Tchechisch 
toondichter, wordt aanzien als een zij
ner meesterwerken. Zij draagt als bij
titel « Symphonie der Nieuwe Wereld » 
en werd gecomponeerd in 1894, geduren
de het verblijf van Dvorak in Amerika, 
waar hij van 1892 tot 1895 directeur was 
van het Nationaal Conservatorium te 
New-York.

De Hongaar Zoltan Kodalay ls een 
uitsluitend nationaal toondichter die, 
zooals Bela Bartok, zijn toevlucht nam 
tot de folklore van zijn land. Zijn « Dan
sen van Galanta » vormen een interes- 
sa'nte Hongaarsche rapsodie, van een 
zeer levendige kleur.

In eerste uitvoering te Oostende krij
gen we een nieuw werk van den Belgi
schen toondichter Marcel Poot : «Epische 
Legende», voor klavier en orkest. Mar
cel Poot is een der merkwaardigste leer
lingen van meester Paul Gilson en zijne 
werken, die getuigen van een nooit over
dreven, maar smaakvol modernisme, 
worden uitgevoerd zoowel in ons land 
als in den vreemde. De « Epische Legen
de » werd voor het eerst uitgevoerd in 
het Conservatorium te Brussel door Ro
bert Vantomme en het Nationaal Orkest 
van België, onder leiding van Désiré De- 
fauw. Het is dezelfde virtuoos, leeraar 
aan het Kon. Conservatorium te Brus
sel, die dit werk zal vertolken op het 
concert van het Conservatorium te Oos
tende.

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

Algemeene intree : 5 frank.
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Rechtbanken

RECHTBANK TE BRUGGE

Heist
BURGERLIJKE STAND

DIEFSTAL. —  Paul M„ uit Westende, Geboorten. — Vlietinck Wilfried, van 
had zich plichtig gemaakt aan een dief- ! Anselmus en Dumez Augusta, Guido Ge-
stal van een uurwerk in een grootwaren
huis te Oostende. Hij wordt veroordeeld 
tot 15 dagen gevangenisstraf en 182 fr. 
boete.

RIJWIELDIEFSTAL. — Carolus Van 
S., uit Blankenberge, had zich plichtig 
gemaakt aan een rijwieldiefstal te Hand
zame. Hij wordt veroordeeld tot 3 maan
den gevangenisstraf en 350 fr. boete.

DIEFSTAL. — Alfons H. had zich te 
Steene plichtig gemaakt aan het ont
vreemden van sporen. Hij wordt veroor
deeld tot 1 maand gevangenisstraf en 
182 fr. boete.

Handelsberichten

zellestr., 19 ; Desmidt Robert, van Leon 
en Vandierendonck Maria, Vlamingstr., 
18 ; Donvez Noëlla, van Charles en Van 
Belle Maria, Panneslag, 135.

Huwelijksafkondigingen. — Maes Jan, 
apotheker te Heist met Nuytemans Fer
nanda, z. b. te Blankenberge ; Pierets 
Theophile, bakkersgast te Heist met De 
vriese Julia, z. b. te Knokke ; Vandepitte 
André, metser te Heist met Vantorre Elo 
die, z. b. te Heist.

Raphael Huysseune

« Hippodrome de Breedene-Ostende »
N. V. te Oostende

Bilan op 31 December 1939.
Actief en passief : 2.692.387 fr. 
Ontvangsten 1939 : 1.245.518 fr.
Winst : 18.511 fr.

«Comptoir d’Assurances du Littoral Bel
ge », N. V. te Oostende

Bilan op 31 December 1939.
Actief en passief : 30.104 fr.
Winst : 1.425 fr.

« Etablissements A. Delporte et fils »
N. V. te Oostende

Bilan op 31 December 1939.
Actief en passief: 1.021.588 fr.
Winst : 15.876 fr.
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LEEST EN VERSPREIDT

« HET  VISSCHERIJBLAD

é:-: = îki

De Hollandsche Haringvisscherij 
in het aanstaande Seizoen

VO O RU ITZIC HTEN  ONZEKER

Wanneer geen verandering in den toe
stand intreedt, zal de haringvisscherij 
normaal begin Mei een aanvang kunnen 
nemen.

Met de voorraden van het vorig sei
zoen is het geheel naar wensch geloo- 
pen ; deze zullen voor den aanvang van 
het nieuwe seizoen geheel geruimd zijn. 
Onder normale omstandigheden zouden 
de vooruitzichten voor het komende sei
zoen dan ook alleszins gunstig zijn.

BESTEL U W  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

A. Rau & Zoon
O O S T E N D E  (Vuurtoren) Tel. 71048

MEN BRENGT TEN  HUIZE

Nieuwpoort
ROOD-KRUIS VAN BELGIE — Afdeeling 
Nieuwpoort

Het Kooa-Kruis doet nogmaals een al- 
gemeenen oproep tot het publiek voor 
liet aanwerven van :

1) NIEUWE LEDEN. — Ieder burger 
en ten minste ieder huisgezin moet het 
zich als een plicht aanzien in deze tij
den lid te worden van het Rood-Kruis 
van België.

Het geringe lidgeld van eenieder zal 
het Rood-Kruis toelaten onze gemobili
seerde zieken nog beter te verzorgen en 
op te beuren.

2) NIEUWE KANDIDATEN BLOEDGE
VERS. — Bloed geven om menschen het 
leven te redden is een daad van edel
moedigheid en groote naastenliefde. 
Reeds zijn 21 personen ingeschreven en 
18 aanvaard.

De kandidaten (mannen en vrouwen) 
zijn vriendelijk verzocht zich te laten in
schrijven bij den Propagandadienst der 
Bloedtransfusie te Brugge, 1, Spaansche 
Loskaai, ofwel door tusschenkomst van 
de plaatselijke afdeeling bij den heer 
Van Hove, O. L. V. straat, 37, te Nieuw
poort.

De ingeschreven personen zullen dan 
uitgenoodigd worden zich in het gewes
telijk centrum van de bloedtransfusie te 
begeven om het bloedonderzoek te on
dergaan.

Het bloedtransfusiecentrum zal hun, 
na eenige dagen, laten weten indien zij 
geschikt of niet geschikt zijn voor bloed'- 
overtapping.

Dezen die zullen geschikt geacht wor
den, verplichten zich (enkel in oorlogs
tijd), éénmaal per maand en gedurende 
drie maanden een zekere hoeveelheid 
bloed te geven.

Door dezen hoogst humanitairen op
roep té beantwoorden, werken de bloed
gevers mede aan het heil van het land 
en genieten zij van het groot voordeel 
de bloedgroep te kennen waartoe zij 
behooren.

Namens het Bestuur : De Voorzitter, 
Dr. Van Damme.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Mostrey Marguerite, van 

Julien en Vynck Anna, woont te Pervij- 
ze ; Constandt José, van Karei en Struy- 
ve Clara.

Overlijden. —  Bedert Engelbertus, 89 
j., ong., won. te Oostduinkerke.

Huwelijk. —  Hoedt Juliaan en Delelet 
Yvonne.

IJK IN G
De ijking van maten, gewichten en 

weegtoestellen heeft plaats te Nieuw
poort in de Gemeentelijke Jongensschool, 
Arsenaalstraat, op 12, 16, 17, 18, 19, 20 
en 23 April, van 10 tot 12 u. en van 13 
tot 16 u.

CONTROLEUR DER BELASTINGEN
Wij vernemen dat de h. Roger Poelman 

benoemd is tot controleur der belastin
gen voor Nieuwpoort. Hij houdt zitting 
in de Teekenschool, Kokstraat, den 
Dinsdag en Vrijdag.

BENOEMING.
Wij vernemen dat bij Koninklijk Be

sluit van 8 April 1940 de heer Edmond 
Puylaert van Nieuwpoort benoemd wordt 
tot Ridder in de Leopoldsorde met 
Zwaarden (Militair ordeteeken. Wij bie

den aan den heer Pulaert onze harte- 
lijüste gelukwenschen aan.

DE KERKTOREN.
De werken aan den nieuwen kerktoren 

liggen stil. Men wacht nu op het slagen 
van de palen voor de grondvesten.

DE PELIKAAN BRUG.
Volgens wij vernemen zal het verkeer 

voor de scheepvaart binnen de eerste da
gen kunnen hersteld worden.

DIEFSTAL.
Verleden week hebben wij de diefstal 

gemeld van een partij treinriggels. Wij 
vernemen dat de dieven gekend zijn en 
dat proces-verbaal ten hunne laste op
gemaakt werd.

NAAMDAG VAN KO N IN G  ALBERT
Maandag laatst werd door het gansche 

land de naamdag gevierd van wijlen ko
ning Albert I. Verscheidene gebouwen 
onzer stad waren bevlagd. Iedereen be
merkte nochtans dat de nationale drie
kleur op het stadhuis niet uithing.

DE SHELL-AVOND.
De Belgian Shell Company richtte 

Vrijdag laatst een kinematographische 
vertooning in, in de Ciné Nova. De be
langstelling was zeer groot en belang
rijke dokumentaire films werden afge
rold, handelende over de bescherming 
van vruchtboomen, de krachtoverbren- 
ging en de automobiel-veering. Deze zeer 
interessante films werden afgewisseld 
door een paar ontspanningsfilms.

BIJ ONZE VISSCHERS. 
VOER.

MAART

VISCHTOE-

1939
1940

1939
1940

Visch
315.894
97.643

Garnaal
80.731
42.436

Totaal
396.625
140.079

—218.251 — 38.295 —256.546 
EERSTE DRIE MAANDEN

Visch Garnaal Totaal
996.402 124.178 1.123 080 
184.881 42.501 227.382

ONZEKERHEID

Thans is alles echter zeer .onzeker ; 
door verschillende omstandigheden kan 
de visscherij plotseling beëindigd moe
ten worden. In 1916 moest de haringvis
scherij in Augustus stoppen, tengevolge 
van het opbrengen van een zeer groot 
gedeelte van de vloot door de Engel- 
schen. De onbeperkte duikbootoorlog en 
het leggen van nieuwe mijnenvelden in 
1917, maakten de haringvisscherij ten
slotte geheel onmogelijk.

DE MIJNENVELDEN

Tengevolge van het groote mijnenveld 
voor geheel de Engelsche kust, zullen 
belangrijke harlnggronden niet bevischt 
kunnen worden. Zoo zal de Augustusvis- 
scherij bij Peterhead, Shields en Scar
borough niet uitgeoefend kunnen wor
den ; evenmin de Engelsche walvissche- 
ïrij bij Lowestoft/Gt-Yarmouth, die het 
afgeloopen jaar nog zulke gunstige re
sultaten opleverde. Evenals het vafgeloo- 
pen seizoen, zal van de Kanaalvisscherij 
geen sprake kunnen zijn. Ongeveer de 
helft van de haringvischgronden zal in 
het a.s. seizoen niet bevischt kunnen 
worden. Deze beperking zal waarschijn
lijk voldoende zijn, om de verminderde 
afzetmogelijkheden op te vangen.

NETTENBEPERK ING

Nettenbeperking, zooals die de afge
loopen jaren was voorgeschreven, zal zoo 
min mogelijk moeten worden toegepast. 
Alleen de eerste weken van het seizoen 
zal het aantal netten eenigszins beperkt 
moeten blijven. Om  de sterk verhoogde 
exploitatiekosten te kunnen dekken, zal 
zoo economisch mogelijk gewerkt moe
ten worden en om die reden zal het aan
tal netten zoo groot mogelijk moeten 
zijn.

Om de risico’s zooveel mogelijk te be
perken, zou het wellicht aanbeveling 
verdienen om de visscherij in den loop 
van de maand Juli, wanneer meesten
tijds op de Schotsche en Engelsche kust 
gevischt wordt tot bv. half September te 
sluiten. Nu deze vischterreinen niet be
werkt kunnen worden, zou het waar
schijnlijk toch niet loonen om geduren
de die periode te visschen. Tevens wordt 
dan eenigszins beperkt, vanaf half Sep
tember zou de Doggersbankvisschfërij 
dan weer vrij uitgeoefend kunnen wor
den. Wanneer blijkt, dat de voorraad 
voldoende is, zou de visscherij gestopt 
kunnen worden. In verband met den on- 
zekeren toestand is het gewenscht, de 
voorraad echter niet te klein te houden. 
Het zou mogelijk kunnen zijn, dat een 
volgend jaar de visscherij in het geheel 
niet uitgeoefend zou kunnen worden. In 
dat geval zou het mooi zijn, wanneer nog 
een flinke voorraad haring aanwezig 
was.

DE HARINGHANDEL

Het beste zou zijn, dat de regeering 
b.v. 100.000 vaten uit de markt nam, die 
geheel aan de normale behoefte ont
trokken werden en slechts als voedselre
serve zouden dienen. Bij blijvende oor
logstoestand zou deze hoeveelheid in 
het leger geconsumeerd kunnen worden 
als koelhuismaatjes of verwerkt tot 
bokking of zure haring. Komt er — wat 
te hopen is — vrede, dan is deze extra 
hoeveelheid in het geheel geen bezwaar, 
daar dan weer naar alle zijden vrij uit
gevoerd kan worden.

In 1938, het laatste normale jaar, wer
den jnaar Tsjecho-Slowakije, Finland, 
Rusland, Polen en Lithauen, de landen 
waarheen export thans onmogelijk is, 
verzonden 19.500 ton van 1000 kg. gezou
ten haring, een hoeveelheid van onge
veer 180.000 kantjes. De totale export 
bedroeg in dat jaar (haring en bokking 
te zamen) 52.700 ton van 1000 kg of on
geveer 430.000 kantjes. Dit levert voor 
landen waarheen de export wel nog mo
gelijk ls, een hoeveelheid op van onge
veer 300.000 kantjes. Het binnenlandsch

811.521 —81.677 895.698
— Het visschersvaartuig N.3 brak het 

roer op vischvangst zijnde .
— De platen werden Dinsdag laatst in 

de vischmijn verkocht aan prijzen gaan
de van 8 tot 11 fr. de kg.

— Het visschersvaartuig P.2 «Lea», 
reeder Isidoor Popieul werd voor afbraak 
verkocht aan Cam. Popieul.

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEB R U G G E , tel.l 10 

BRU GGE, tel. 319.59

V E R K O O P  IN  T  G R O O T  van

verbruik kan op ongeveer 200.000 à 
250.0U0 kantjes haring gesteld worden.

Afzet voor een vangst van öuu.UOü a 
530.0UÜ kantjes zou aus mogelijK zijn. 
Wanneer de regeering nu, in net belang 
van de visscherij en van de binneniana- 
scne voedselvoorziening bereid was, een 
hoeveelheid van b.v. 100.000 vaten uit de 
markt te nemen en geheel aan de circu
latie te onttrekken, dan zouden ruim 
600.000 kantjes haring gevangen kunnen 
worden.

Evenals het afgeloopen s/Sizoen, zal 
ook dit jaar weer prijsregelend moeten 
worden opgetreden. Het vorig jaar is dit 
alleen in het naseizoen gebeurd, thans 
zal dit ook gedurende de zomervisscherij 
noodzakelijk zijn. Gaat de regeering 
oveir tot het aankoopen van eenigszins 
belangrijke hoeveelheden haring, dan 
zal dit waarschijnlijk reeds voldoende 
stimuleerend op de markt werken.

Blankenberge
BURGERLIJKE STAND

Geboozten. —  De Coninck André, van 
Juliaan en Wittesaele Angèle, Sergeant 
De Bruynestr., 62 ; De Backere Freddy, 
van Louis en Van Den Bossche Maria, 
Wenduine, Leopold II laan ; Bossier Mi
chel, van Alfons en Tilleman Marie, Uit
kerke, Nieuwstr., 5 ; Destickere Paul, van 
Eugeen en Decleer Zoë, Kerkstr., 102 ; 
Casier Marcella, van Napoleon en Bo- 
gaert Maria, Uitkerke», Evendijk, 117 ; 
Kamoen Maria, van Jozef en Ketels Ma
ria, Onderwijsstr., 3 ; Roose Monique, 
van Joris en Fonteyne Paula, Knokke, 
Kustl., 93 ; De Smedt Alfons, van Karel 
en Monte Julia, Hanneusestr., 42.

Sterfgevallen. —  Reyns Juliaan, 82 j„ 
wed. van Maes Maria, Badersstr., 10 ; 
Luypaerts Frans, 66 j„ wedr. van Dufort 
Louisa, Van Mullemstr., 29 ; Vermoorte- 
le Amand, 86 j„ echt, van Steeland Ame
lia, Pierstr., 27 ; De Meester Theodoor, 
74 j., wedr. van Vandewalle Amelia, J. 
de Troozl., 1..

Huwelijk. —  Mestdagh René, hande
laar met Collignon Elisabeth, beiden al
hier.

Huwelijksafkondiging. — Maes Jan, 
apotheker te Heist met Nuytemans Fer
nande, alhier.

TR EU R IG E VANGST
De B.32, op vischvangst rond den 

Noord-Hinder, vischte een in ontbinding 
zijnde lijk op. De bemanning was hier
door niet zoozeer afgeschrikt, want men 
tastte zorgvuldig de kleederen af. Toen 
bleek, dat het slachtoffer van Holland
sche nationaliteit was. Waarschijnlijk 
een slachtoffer van de scheepsramp van 
de « SS. Gruto », daar dit schip in deze 
omgeving gezonken ligt. D|; gevonden 
voorwerpen en geld werden aan de mari
tieme overheid afgegeven.
TALR IJK E LIJKEN OP ZEE

De B.20 kwam van een korte reis terug 
de haven binnen tengevolge van het 
aanhoudend slechte weder. De beman
ning vertelde een lijk dicht bij het vaar
tuig te hebben opgemerkt. Men was er 
ook in geslaagd dit naderbij te trekken 
en te onderzoeken. Toen bemerkte men 
te doen te hebben met een dominee of 
protestantschen priester. Het was om
ringd door een reddingsgordel waarop 
te lezen stond : « Fosco ». De bemanning 
slaagde er in twee kerkboeken uit de 
kleederen te halen. De eenzelvigheid zal 
hierdoor ook kunnen uitgemaakt; wor
den, te meer daar in een der boeken een 
check gevonden werd van 6 pond ster
ling. In minder dan een uur, vertelde de 
schipper, zagen we nog zes lijken welke 
men echter niet heeft aangeraakt. 
Waarschijnlijk allen uit eenzelfde red
dingsboot welke gekapsijd is. We moe
ten hier hulde brengen aan de moedige 
bemanningen van beide vaartuigen, daar 
ze niet zonder meer de lijken weggewor
pen hebben, maar den moed hadden en 
de moeite deden de slachtoffers te ver
eenzelvigen.
VENIJN OP ZEE

De B.32 zag niet minder dan zeven 
mijnen gedurende zijn reis van 3 dagen.

De B.20 telde er ook acht gedurende £ 
dagen.

CINEM A’S
COLISEE. — Pathé Journal. — « Ijze

ren Man », met Jean Harlow, Lew Ayres. 
— « Moord zonder belang », met Ed. G. 
Robinson, Al. Jenkins, Ann Sheridan.

Kinderen niet toegel.
Toekomende week : « Fausse Monnaie » 

en « L ’Insoumise ».

Ö :

O

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 Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEV ERA N C IERS  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  SPR OT  — 

« PA PIERAFR OLM ACHINES »

SPORTNIEUWS
Voetbal

UITSLAGEN VAN 7 APRIL 1940

Kampioenschap van Eerste Afdeeling

R. C. Thienen — C. S. Schaerbeek 7— 1 
Klassement

R. C. Thienen ..... 6 4 1 1 28 14 9
4 3 0 1 20 7 7

S. C. Charleroi ..... 3 3 0 0 15 2 6
La Forestoise ..... 5 3 2 0 15 13 6
F. C. Brugge ......... 4 1 2 1 10 7 3
R. C. Doornik ..... 3 1 2 0 6 12 2
A. S. Oostende ...... 4 0 3 1 8 18 1
C. S. Schaerbeek ... 5 0 5’ 0 6 35 0

»/ESTVLAAMSCHE NOODÜOMPETITIË  

Hoogere Afdeeling
F. C. Brugge —  F. C. KnoKKe ......
oc. M oesKroen —  a . fc>. Oostende 
v. G. uoscenae — C. S. Brugge ... 

Klassement
O. S. Brugge ..... . lö 13 0 3 82
KorcrijK öp........ 16 9 4 3 44
F. C. Brugge .... , 15 7 5 3 42
A. S. uosiende .. 15 7 5 3 42
ö. 16 6 7 3 36
V. G. Oostende .. lö 4 7 5 36

s. K. Roeselare .. 15 5 9 1 44
F. C. KnokKe .... 14 3 9 2 25
St Moeskroen .. 14 3 10 1 26

V. G. OOSTENDE 1 — C. S. BRUGGE 2

Verdonck Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

ïers
vers

&

e ï««sse©3©c-

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  STA A L  en Z O N D E R  
3LASTIEK 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 •
•  LEN D EN PIJN EN  ONM IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  ®

Diesel-Deutz Scheepsmotoren *

, i  * .

: 'i .

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  E N  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- E N  

Z IEK EN  ARTIKELEN  —

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE ♦

O R T H O P E D IS C H E  K OR SETS  
o je 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 B E E N D E R ZIE K T E  —

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

Z E 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

Er is een talrijk publiek opgekomen, 
als seneidsreenter urymonprez volgen
de ploegen ten strijde roept :

V. G. oOöiJiiNJJE : Huwaert ; Crekil- 
iie en D ’üJverlange ; Vanhoucke, Mar
chand en SchaecKen ; Gosselin, Delpor
te, Vanaenbussche, Lauweres en Hu- 
brechsen.

C. S. BRUGGE : Braet ; Ballegeer en 
Jacobus ; Ruysschaert, Lameire en 
Maieu ; Koose, Biliiet, Van Halme, Claeys 
en EecKeman.

De Oostendenaars winnen zonder voor
deel den opgooi. Aanvankelijk is het spel 
verdeeld. Het eerste gevaarlijk standje 
wordt voór de kooi van Huwaert gescha
pen en door den localen doelwachter op
geklaard. Marchand, gekwetst, moet 
zich laten verzorgen en zal even later 
het veld verlaten. Het spel is verdeeld. 
Bij den terugkeer van Marchand vallen 
de thuisspelers gevaarlijk aan langs Hu- 
brechsen die gepast naar binnen zendt ; 
Delporte die goed volgde, herneemt met 
kopstoot en teekent aldus een prachtig 
eerste doelpunt aan, na 12 minuten spel. 
Dit laatste vervolgt vlug en goed ver
deeld. Marchand trekt zich definitief te
rug en wordt op de spilplaats door Lau
weres vervangen. Op doorbraak van Van- 
denbussche, kan Braet op ’t nippertje in 
hoekschop redden. Aan de 27ste minuut 
stelt Van Halme op doelworsteling de 
ploegen gelijk. Brugge blijft ten aanval 
en Huwaert moet herhaalde malen in 
de bres springen om zijn heiligdom on
geschonden te bewaren. Aan de rust is 
de stand steeds 1-1.

Na het hervatten is het spel verdeeld, 
en daarop doet Cercle enkele aanvallen 
die noodige doordrijvendheid missen. Op 
voorzet van Hubrechsen, rent Gosselin 
naar doel, maar Braet kan gemakkelijk 
het damesschotje afweren. Brugge doet 
nu talrijke pogingen die slechts hoek
schoppen, maar geen doelpunten, ople
veren. Het spel blijft steeds even vlug 
en aangenaam om volgen. Acht minuten 
vóór het einde geeft Claeys zijn ploeg 
den voorsprong en de 2-1 cijfers zullen 
niet meer gewijzigd worden.

Aldus heeft Brugge eerder fortuinlijk 
de beide punten veroverd, want ’t V. G. 
verdiende wel een gelijk spel. Zelfs zijn 
wij de meening toegedaan dat, mits vol
tallig te blijven, de Oostendenaars er 
zouden in geslaagd zijn de leiders hun 
eerste nederlaag toe te dienen. Het heeft 
echter niet mogen zijn, want het nood
lot zat de flink spelende Oostendenaars 
op de hielen, ’t V. G. heeft niettemin be
wezen dat, wanneer het maar wil, het 
zelfs de sterksten kan kloppen en dit 
moet ongetwijfeld een vingerwijzing zijn 
voor de toekomst. Lauweres, Huwaert, 
Hubrechsen en bijzonderlijk Vanhoucke 
getuigden van een groote forme,terwijl 
bij Cercle gebrek aan eindschot zich 
vooral deed gevoelen.

ST. MOESKROEN 1 —  A.S. OOSTENDE 2

Onder een zeer groote belangstelling 
stelt scheidsrechter Blauwe onderstaan
de ploegen in lijn :

ST. M OESKROEN : Chapitre ; Mar
quette en Dobbelaere ; Hinnekens, Noo- 
tens en Daels ; Seys, Vercaemst, Qui- 
ckels, Kint en Brunei.

A. S. OOSTENDE : Pincket ; Depauw 
Fr. en Wets ; Deschacht, Vandenbroucke 
en Aspeslagh ; Van Dierendonck, Dejon- 
ghe, Depauw C., Lenaers en Deweert.

De localen winnen den opgooi, maar 
Oostende trapt af zonder groot nadeel. 
Aanvankelijk gaat het spel goed ver
deeld op en de pogingen volgen zich we
derzijds op. Beide doelwachters komen 
af en toe succesvol tusschen, maar over 
het algemeen krijgen zij weinig werk te 
verrichten, daar de voorhoeden weinig 
bij schot zijn. Aan de 25ste minuut doet 
Moeskroen een aanval in regel ; de bal 
komt tenslotte bij Vercaemst terecht die 
zonder moeite van dichtbij den stand 
opent. Oostende valt nu duchtig aan en 
aan (Je 34ste minuut maakt Vandieren
donck den stand gelijk. De bezoekers 
blijven aandringen en wanneer Chapi
tre even vóór de rust uitglijdt, geeft C. 
Depauw zijn ploeg den voorsprong.

Na het hervatten is de partij even aan
genaam om volgen als voorheen. Beide 
doelwachters wdrden nu herhaaldelijk 
aan het werk gesteld, maar ze spelen 
zeer goed en vooral Pincket redt mees
terlijk verscheidene moeilijke schotten 
der local voorhoede. Niettegenstaande 
beide ploegen alles in ’t werk stellen om 
den voorsprong te verwerven, zal geen 
van beide hierin slagen en met 2-1 ver
overen de Oostendenaars beide punten.

Eerlijkheidshalve moeten we beken
nen dat een puntenverdeeling een ge
trouwer weergave van de match ware 
geweest, want beide ploegen waren aan 
elkander gewaagd en alleen het prachtig 
spel der « rood-groene » achterhoede en 

i bijzonderlijk van Pincket ligt aan de 
I bron der Oostendsche zegepraal. De 
i voorlijn van Oostende speelde eens te 
meer ver beneden haar waarde, met uit
zondering van Deweert die een zeer goe
de partij op den linkervleugel vertolkte.

WEDSTRIJDEN VOOR 14 APRIL 1940

Kampioenschap van Eerste Afdeeling
A. S. Oostende —  La Forestoise 
St. Leuven —  F. C. Brugge

West-Vlaamsche Noodcompetitie 
Hoogere Afdeeling

F. C. Knokke — St. Moeskroen 
Scholieren A

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

VERSLAG DER Z IT T IN G  GEHOUDEN  
TE BRUGGE OP 9 MAART 1940

Om 16 uur wordt de zitting geopend, 
onder het voorzitterschap van den heer
G. Hubrecht.

Zijn tegenwooridg : de hh. Delafon-
3— 1 taine, Claeys, en Verhé ; h. Schaeverbe- 
1—2 ke, afgevaardigde van het P. C.
1—2 Afwezig verontschuldigd : de heeren 

Vanderhaegen, Verbiest, Himpe en 
Dhont.

Het verslag van de zitting van 17-2-40 
wordt zonder opmerking goedgekeurd.

Er wordt overgegaan tot de aandui
dingen van de scheidsrechters voor de 
wedstrijden van 17 en 24 Maart 1940. 

Geval heer Vandemoortel. — Er wordt 
8 kennis genomen van de briefwisseling 
7 met het M. S. C.

Er wordt kennis genomen van de ver
slagen over het nazicht van de heeren 
De Caluwé Sylvain en Tanghe Octaaf.

Heer Delafontaine maakt verslag over 
de zitting van het P. C. van 2 Maart 1940.

Kursus B. — Gezien de tot nu toe ge
ringe opkomst, besluit het P. S. C. voor 
het overige van het seizoen geen verga
dering met de scheidsrechters meer vast 
te stellen.

Onderzoek klacht F. C. Torhout, wed
strijd  tegen De Panne van 11-2-1940. —  
Verschijnen : de hh. Neuvroen en Be- 
kaert, afgevaardigden van F. C. Toir- 
hout ; h. Vandenberghe, scheidsrechter. 
De Panne is afwezig, verontschuldigd.

Na onderhoor van de verschijnenden 
besluit het P. S. C. dat de verschillende 
punten van de klacht gaan over kwesties 
waarover alleen de scheidsrechter be
voegd is om te besluiten op het terrein.

Gezien de formeele verklaringen van 
den scheidsrechter, wordt de klacht ver
worpen en nietig verklaard.

Niets wordt onthouden betreffende de 
houding van den scheidsrechter.

De boete van 20 fr. en de kosten van 
scheidsrechter worden ten laste gelegd 
van F. C Torhout.

Na rondvraag wordt de zitting gehe
ven te 18.30 u.

Biljarten
W ERELDKAM PIOEN VAN BELLE 

TE OOSTENDE

Zaterdagmiddag werd door tusschen
komst van de Biljart academie « L ’Os- 
cendaise », in hun groot lokaal Café «Les 
Trois Fontaines», 3, Ad. Buylstraat, te 
Oostende een groot biljarttornooi inge
richt.

De sympathieke voorzitter h. Dela- 
haye had er voor gezorgd onzen wereld
kampioen Van Belle, die te New York, 
Chicago, Berlijn, Amsterdam, Parijs, 
Londen, Brusel, enz. ging spelen, ook 
naar Oostende te laten komen en dat 
dan ook begrijpelijkerwijze een präch
tigen bijval kende, daar de biljartlief- 
hebbers er aan gehouden hadden onzen 
kampioen aan het werk te zien. Er wa
ren liefhebbers van alle steden en dor
pen der streek aanwezig. De groote zaal 
der « Trois Fontaines » was dan ook te 
klein. Dank zij de goede organisatie van 
bet bestuur der Academie, had elk een 
plaatsje om de match op zijn gemak 
?ade te kunnen slaan.

De eerste wedstrijd was Van Belle te
gen Cattrysse. De verwachting van Van 
Belle was natuurlijk ten volle beant
woord, daar hij een staaltje uithaalde 
met series van 136 en 162 om de partij 
te beëindigen. Al de andere partijen 
werden ook hardnekkig betwist. Toch 
hadden wij een bij zonderen wedstrijd te 
zien in de tweede ronde van Zondag. Het 
was de beurt van Hardy tegen zijn Gent- 
schen tegenstrever De Sutter, die den 
eersten strijd gewonnen had tegen den 
Oostendschen kampioen Stubbe.

Hardy die verloren had tegen Stubbe, 
wilde natuurlijk alles in de weegschaal 
werpen om toch een overwinning te 
boeken tegen Marcel De Sutter. Of er 
gestreden werd, moet men niet vragen. 
De Oostendenaar verdedigde zich hard
nekkig en won op het nippertje. Zoo 
hadden de Oostendenaars ook een over
winning te boeken, die gevierd werd met 
het ledigen der « fonteinen » van het 
lokaal !

Zaterdag a.s. 13 dezer, hebben wij de 
derde reeks die zal betwist worden on
der drie sterke, aan elkaar gewaagde 
ispelers, t.tvz. : Frltz Claeys;, Sportbe
stuurder van België, 1ste kategoriespe- 
ler en de beste technieker van ons land, 
zal het uitmeten met zijn clubmakker 
Deborst, een zeer aangename 1ste kate- 
goriespeler- en tegen Delahaye, voorzit
ter van den inrichtenden club « L ’Osten- 
daise », een zeer sterke tweede kategorie- 
speler, die zich nooit verloren geeft en 
tevens een groote kans heeft tegen zijn 
twee antagonisten. Delahaye zal en wil 
winnen om de Oostendsche en West- 
Vlaamsche kleuren in den strijd te hou
den, want Zondag 14 dezer, hebben wij 
de groote finaal, waarvoor Van Belle en 
De Sutter, alle twee van Gent, reeds 
aangeduid zijn. Indien Delahaye dus de 
overwinning kon behalen, dan zou deze 
finaal des te aantrekkelijker zijn.

B R E U K B A N D EN  - BU 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  •

AuPara*J*
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 op aanvraag naar 

gansch de Kust. —  T E LE F O O N  73740


