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LICHTEN

MEI

uit aan

1 W 4.17 19. 3
2 D 4.15 19. 4
3 V 4.13 19. 6
4 z 4.11 19. 8
5 z 4.10 19. 9

6 M 4. 8 19.11
7 D 4.6 19.12
8 W 4. 4 19.14
9 D 4. 3 19.15

10 V 4. 1 19.17
11 Z 3.59 19.18
12 z 3.58 19.20

13 M 3.56 19.21
14 D 3.55 19.22
15 W 3.53 19.24
16 D 3.52 19.25
17 V 3.51 19.27
18 z 3.49 19.28
19 z 3.48 19.30
20 M 3.47 19.31
21 D 3.45 19.33
22 W 3.44 19.34
23 D 3.43 19.35
24 V 3.42 19.36
25 Z 3.41 19.38
26 z 3.40 19.39
27 M 3.39 19.40
28 D 3.38 19.41
29 W 3.37 19.43
30 D 3.36 19.44
31 V 3.35 19.45

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

H O O G 

W ATER

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

MEI

1 W 7.30 18.58
2 D 8.43 21.06
3 V 9.45 21.59
4 Z 10.30 22.42
5 z 11.05 23.18

6 M 11.40 23.53
7 D — 12.09
8 W 0.26 12.42
9 D 0.57 13.14

10 V 1.32 13.47
11 z 2.09 14.26
12 z 2.51 15.05

13 M 3.36 15.51
14 D 4.29 16.48
15 W 5.32 17.56
16 D 6.44 19.13
17 V 8.02 20.27
18 Z 9.08 21.29
19 z 10.07 22.27

20 M 10.59 23.18
21 D 11.45 —

22 W 0.06 12.29
23 D 0.47 13.11
24 V 1.34 13.53
25 z 2.18 14.37
26 z 3.05 15.17

27 M 3.50 16.08
28 D 4.39 16.53
29 W 5.33 17.52
30 D 6.35 18.46
31 V 7.42 20.05

De uurwerken
aan land toonen
één uur later.
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De Verplichte Verzekering  
tegen Gewoon Risico

De Reeders nemen geen vrede met het 
Antwoord van Minister Delfosse

MOETEN DE VERZEKERAARS 

BESCHERMD TEN NADEELE VAN DE 

KLEINE REEDERS ?

In een ander artikel hebben we de 
zeer gepaste ondervraging weergegeven' 
van Senator Van Hoestenberghe, burge
meester van Brugge.

Thans heeft minister Delfosse in zit
ting van Dinsdag in den Senaat ge
meend hierop het volgende te moeten 
antwoorden.

De heer Delfosse, minister van Ver
keerswezen in ’t Fransch). — Ik was er 
toe gekomen te spreken over de vraag
stukken die onze marine aanbelangen, 
en ik ben een antwoord verschuldigd 
aan den heer Van Hoestenberghe die 
mij over de garnaalvisschers gesproken 
heeft. Hij maakt zich bezorgd over het 
feit dat men hun een nieuwen last wilde 
opleggen door van hen te eischen dat 
zij hun vaartuig verzekeren tegen risi
co van verlies, alsmede tegen oorlogsri
sico’s.

De « Amarig » weigert tegen oorlogs- 
molest te verzekeren, de booten die niet 
tegen de gewone risico’s verzekerd zijn. 
Welnu, de visschers hebben steeds ge
weigerd hun vaartuigen tegen laatst
bedoelde risico’s te verzekeren, waarvan 
de regeering een vierde deel draagt.

Ik heb alle moeite gedaan om een op
lossing te vinden. Ik meen dat zij er in 
zou kunnen bestaan de verzekeringspre
mie te verlagen, waardoor het zou mo
gelijk worden, mits een geringe som, 
het bedrag van het gewoon risico te dek
ken. Naar mijn berekeningen zou de 
premie dan slechts ten hoogste 1 t. h. 
van de waarde van het vaartuig beloo- 
pen, wat een laag cijfer is.

Hieruit kunnen we duidelijk opmaken 
dat de minister niet zinnens is aan de 
beslissng van de «Amarig» of in ’t Ne- 
derlandsch gezegd de «V.O.Z.O.R.» ver
andering te brengen.

Hij beweert dat de visschers steeds 
geweigerd hebben zich tegen GEW OON  
risico te verzekeren en dat de Staat 
nochtans steeds voor een vierde tus- 
schenkwam. Wij zien niet in, waarom 
die menschen zich moesten verzekeren 
tegen gewoon risico voor hun vaartuig.

Minister Delfosse vergeet echter te 
melden of weet niet, dat dit geld niet 
naar de visschers ging, maar diende om 
de verzekeringsmaatschappijen te steu
nen !

Hij vergeet ook te melden dat sommi
ge verzekeringsmaatschappijen van art. 
4 van het Kon. Besluit van 7 Augustus 
1939, gebruik gemaakt hebben om hun 
premie te verhoogen in plaats van te 
verlagen; zoodat de beweringen van 
Minister Delfosse geen stppfc- houden.

Graag hadden we reeds lang de lijst 
gepubliceerd gezien van die teruggaven 
aan visschers met nummer, bedrag en 
jaargang ! We hebben reeds vroeger die 
vraag gesteld !

Anderzijds gaat het niet op, de men
schen te verplichten hun huis, goed of 
geld te verzekeren tegen G EW O ON  ri
sico, waar zij in veel gevallen HUN EI
GEN VERZEKERAAR zijn.

Wie kan er iemand verplichten zijn 
huis te verzekeren tegen gewoon risico 
zooals brand bvb. ?

Niemand !

ONZE OPLOSSING

ZOU AAN DEN STAAT GEEN CENT 
KOSTEN ! !

Thans verwekt gij den indruk, Mijn
heer de Minister, dat gij de visschers 
wilt verplichten, zich te verzekeren te
gen gewoon risico om voldoening te 
schenken aan hen wier invloed groot 
genoeg is geweest, om in het K. Besluit 
van 7 Augustus 1939 voor de inrichting 
der onderlinge zeeverzekeringen tegen 
oorlogsrisico een art. 4 in te lasschen, 
waarbij bepaald wordt, dat alleen die 
vaartuigen als tegen oorlogsrisico ver
zekerd zijnde zullen aanschouwd wor
den, die, naar het oordeel der V.O.Z.O.R. 
VOLDOENDE tegen het G EW OON  risi
co gedekt zijn.

Dit brengt nochtans geen verzachting 
en zal integendeel talrijke visschers
vaartuigen verplichten in de havens te 
blijven liggen, terwijl de werklooshed 
nog niet genoég heerscht, zonder ze nog 
op deze wijze te moeten aanwakkeren.

HEEREN SENATEURS EN 

VOLKSVERTEGENWOORDIGERS

Een paar weken geleden, hebben we 
op uwe krachtdadige tusschen Komst 
gerekend.

Enkelen onder U en wel namelijk 
volksvertegenwoordiger Porta en Séna
teurs Van Hoestenberghe en Leuridan, 
hebben onzen oproep onmiddellijk be
antwoord.

Mogen wij nogmaals bij U aandrin
gen om die zaak in ’t belang van de hon
derden kleine vaartuigen in het parle
ment en bij den minister krachtdadig te 
zien verdedigen ?

Gij zult er niet ons, maar de gansche 
visscherij bevolking een grooten dienst 
mee bewijzen.

De volksvertegenwoordigers, welke' 
tot op heden gemeend hebben niet te 
moeten tusschenkomen, verzoeken we 
beleefd het groot belang van de zaak 
niet over het hoofd te willen zien.

Vergadering van 
het Zeewetenschappelijk 

Instituut
Einde verleden week vergaderde het 

Zeewetenschappelijk Instituut te Oos
tende onder voorzitterschap van den h. 
Gouverneur Baels, in tegenwoordigheid 
van Directeur Generaal De vos en den h. 
Burgemeester Moreaux. Waren verder 
aanwezig : de hh. C. Willems, Bauwens 
en Velthof.

Eensgezind werd besloten, gezien de 
gebrekkige geldmiddelen waarover men 
beschikt, het Zeewetenschappelijk Ins
tituut voorloopig niet meer te doen fun- 
geeren en de h. Gilson als directeur 
hiervan in kennis te stellen.

Daarmee wordt een einde gesteld aan 
het jarenlang nutteloos bestaan van 
een instituut, dat nochtans zoo nuttig 
had kunnen zijn.

We zijn overtuigd dat de openbare be
sturen er in de toekomst zullen in sla
gen een nieuwen weg in te slaan.

Heeren als Gouverneur Baels, Burge
meester Moreaux en Directeur Generaal 
Devos staan daarvoor ten andere borg, 
zoodat ook hier betere wegen zullen op
gegaan kunnen worden.

De verplichte Verzekering tegen gewoon 
Risico in den Senaat

Tusschenkomst van den heer Van Hoestenberghe

P. Vandenberghe.

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 --

Verleden week reeds werd door Sena- 
teur Van Hoestenberghe, tevens burge
meester te Brugge, krachtdadig tus- 
schengekomen in deze zaak.

De heer Van Hoestenberghe zei o. m. 
het volgende :

De heer Van Hoestenberghe. — Ieder 
jaar gaan hier stemmen op om het lot 
van onze zeevisschers te verdedigen.

Zij die op de hoogte zijn van den toe
stand der visschers weten dat zij in el
lende verkeeren. Allerhande lasten we
gen loodzwaar op hun reeds gevaarvol 
bedrijf.

Blijft het zoo voortduren, dan zal de 
bedrijvigheid van de visschers weldra 
moeten worden stopgezet.

Alsof dat nog niet erg genoeg was, 
werd tegen Mei e. k. een nieuwe nadee- 
lige maatregel aangekondigd. Men wil er 
de reeders toe verplichten hun booten te 
verzekeren, niet alleen tegen het oor
logsrisico, maar ook tegen het gewoon 
risico. Dit beteekent een verhooging met 
5 t. h. van de verzekeringspremie.

Talrijke reeders, die hun schip niet 
verzekerden tegen het gewoon risico heb
ben bericht gekregen, dat, indien zij op 
dien weg voortgaan, hun booten niet 
langer meer tegen oorlogsrisico zullen 
verzekerd worden.

De overgroote meerderheid der ree
ders is niet verzekerd tegen het gewoon 
risico. Dit omdat velen onder hen hun 
eigen verzekeraar willen blijven of om
dat zij de premie niet kunnen betalen. 
Dit laatste is vooral het geval voor de 
kleine kustvisschers. Voor boot en be
manning zou de verzekeringspremie, 
wanneer deze op 1 Mei wordt verhoogd, 
18 t.h. bedragen van de bruto-opbrengst 
van het bedrijf.

Dat is onaannemelijk.
Bovendien is de ontworpen maatregel

Rond de Vleeschlooze Dag

Ook een slecht onthaal bij de Hoteliers

W ij zijn a ltijd  

K O O P E R S

—  van —

LEVERTRAAN
aan 500 fr. per vat

Inlichtingen bij :

M r .  L E V E Z

Kapucienenstr., 16 
O o s t e n d e

De Prijskamp 
voor Zeewetenschappelijke 

Voordrachten
Onze lezers weten dat enkele jaren ge

leden, de heer Gouverneur Baels het 
_  , , . initiatief genomen heeft voor onze vis-
Welnu, Mijnheer de Minister, dat wilt schers wetenschappelijke voordrachten

gij nu doen met de visschers, waarvan 
al de kleinen nu al te weinig hebben 
om te leven en te veel om te sterven 
van honger ,te verplichten zich nog te 
verzekeren tegen gewoon risico, waar ze 
al lasten meer dan genoeg te 
hebben.

De oplossing is nochtans niet moei-1 
lijk te vinden, van het oogenblik, dat gij1 
U niet stelt op het standpunt van hen, 
die er belang bij hebben, dat de vis
schers verplicht zouden worden zich te 
verzekeren.

P R O D U K T E N  

GAS 'OLIË  —  ESSENCE 

P E T R O L E U M  

SPREKEN  V O O R  Z IC H  ZELF  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

in te richten, waarvan het nut onbetwist
baar is.

Aan deze prijskampen waren voor
drachten verbonden, waaraan de leer
lingen van al de scholen deelnamen en 

dragen j waarvoor door de Provincie aan leerlin
gen een bepaalde som werd ter hand ge
steld.

Van deze prijsuitreiking werd e|en 
plechtigheid gemaakt.

Gezien de moeilijke tijdsomstandighe
den, heeft de heer Gouverneur het ver
kieslijk gevonden dit jaar geen plechti
ge uitreiking te houden van de prijzen 
toegekend aan de leerlingen, die best 
geslaagd zijn in den prijskamp voor het 
beste verslag over de zeewetenschappe
lijke voordrachten, welke dezen Winter 
door den h. Prof. Koch en den h. Gilis 
werden gegeven.

Het volledig bedrag voor elke school 
werd dan ook aan hen overgemaakt, 
met verzoek een intieme plechtigheid in 
de school zelf, er van te maken.

Inderdaad, het past er nadruk op te 
leggen, dat het initiatief van de Provin
cie onderlijnd worde en er de beteekenis 
aan te hechten die het verdient.

Deze voordrachten zullen ten andere 
van den grootsten invloed zijn op de 
vorming van de talrijke jongeren in onze 
visscherij. Wij zijn overtuigd, dat ook 
de leerkrachten onzer visscherij scholen 
dit zullen begrepen hebben.

In een ander rubriek van ons blad 
hebben we den tekst van het Kon. Be
sluit bekend gemaakt, waarbij het van 
Maandag af verboden is dien dag 
vleesch te verkoopen en in bepaalde in
richtingen ten gebruike aan te bieden.

Dergelijke beslissing werd du door de 
regeering genomen om den veestapel 
niet te zien uitroeien en den vleesch- 
voorraad zooveel mogelijk te begunsti
gen.

Of nu de beslissing welke genomen 
werd, den Maandag voor de uitvoering 
daarvan, hiervoor aan te duiden, van 
grooten invloed zal zijn op de beperkin
gen van het vleeschverbruik, betwijfe
len we grootelijks.

Inderdaad hoeveel menschen nemen 
’s Zondags geen vleesch in genoegzame 
koeveelheid om er ook nog den Maan
dag van te kunnen gebruiken.

Anderzijds is deze dag voor de hote
liers welke over een weekend klienteel 
beschikken ook een slecht gekozen dag 
en was men in die middens ook van ad
vies dat de best hiervoor geschikten dag 
wel den Woensdag was.

Met den Maandag daarvoor aan te 
duiden, heeft visscherij en vischhandel 
daar slechts groot nadeel bij omdat er 
den Zondag in de kustmijnen geen visch 
verkocht noch aangevoerd wordt.

Te Brussel had men dit moeten inzien 
en ook het feit dat, wil men den Maan
dag in het Binnenland in de hotels 
visch opdienen, zij zich reeds vanaf den 
Vrijdag visch zullen moeten aanschaf
fen, welke heel zeker tijdens de eerste 
drie dagen van de week, in de kustha- 
vens zal aangevoerd zijn, pleit niet ten 
voordeele van de genomen beslissing.

Hoe kan men in dergelijke omstan
digheden van de winkeliers, hoteliers, 
restaurateurs, enz. een versehe schotel 
visch verlangen ?

Het uitkiezen van den Woensdag had

GEBRUIKT

IShell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

voor de visscherij en voor de bezuiniging 
van den veestapel in alle opzehten veel 
grooter voordeelen opgeleverd, waar de 
huidige maatregel thans practisch van 
weinig waarde schijnt te zullen zijn.

Anderzijds is het een feit, dat den 
Maandag en Dinsdag veel visch op on
ze markten wordt aangevoerd, welke 
heel gemakkelijk in versehen toestand 
den Woensdag zou kunnen opgediend 
geweest zijn, zoodat de leuze van de ree
ders van het schip op de tafel van den' 
verbruiker, hier bewaarheid zou ge
weest zijn en de kwaliteit en het ver
bruik van den visch er alle belang bij 
hadden, zonder te spreken van de groo
te voordeelen, welke hieruit voor de vis
scherij en vischhandel in het binnen
land en de kust zouden zijn voortge
vloeid.

DE GEVOLGEN VAN DEN 
H U ID IG E N  MAATREGEL

Zooals we reeds meldden mag het van 
af heden reeds gezegd, dat de Maandag 
als vleeschlooze dag een weinig prac
tisch resultaat zal opleveren, zoodat de 
regeering binnen zeer korten tijd een 
tweeden dag er bij zal hoeven te nemen 
met al de nadeelige gevolgen voor de 
beenhouwers, hoteliers, verbruikers, 
enz... er aan verbonden.

Eens te meer werden de visschers, die 
thans hun leven op zee wagen voor de 
bevoorrading van ons land, over het 
hoofd gezien en als minderwaardigen 
behandeld.

De belangen welke onze parlementai
ren persoonlijk in den landbouw hebben 
zijn veel grooter en dat zegt meer dan 
honderden protestartikels uit visscherij- 
middens weergeven kunnen.

Het komt er thans voor de visschers 
op aan van den nood een deugd te ma
ken en we raden hen aan voor zooveel 
het kan, ook den Zaterdag te komen 
markten, zooals in den Vasten om de 
vischhandelaars toch in de gelegenheid 
te stellen, er van terecht te brengen, 
wat zij kunnen in afwachting, dat de 
ministerieele dwaling, de regeering zal 
verplichten, een tweeden dag vleeschver- 
bod in te voeren.

Men zal het dan beter doen, omdat 
men geen slechter dag dan den Maan
dag meer kan kiezen, ten ware men den 
Vrijdag nam, vooral met het oog op de 
hoteliers en restaurants, die op dien dag 
hier en daar nog vleesch te eten gaven.

Ja, leggen we er ons eens te meer bij 
neer, want onze visschershavensbelan- 
gen zijn niet te Brussel gelegen.

Ondertusschen mogen we gouverneur 
Baels en burgemeester Moreaux danken 
voor hun kordaat optreden, dat voor de 
toekomst misschien toch zijn vruchten 
zal afwerpen.

P. Vandenberghe.

totaal ongepast< daar de garnaalvis
scherij bijna volkomen stilligt.

Nu de Noordzee een oorlogsveld is ge
worden, is het allerminst gepast het vis- 
schersbedrijf nog zwaarder te belasten.

Sedert September zijn 5 visschersvaar
tuigen in zee vergaan, 18 visschersvaar
tuigen van Zeebrugge en Heist werden 
op zee beschoten.

Onder voogdij van den Staat was een 
soort onderlinge vereeniging tot verze
kering tot stand gekomen, die tegen 
billijke premiën de vaartuigen verzeker
de tegen oorlogsrisico.

De reeders somen echter op tegen de 
\t-rplichte verzekering tegen het gewone 
risico, omdat zij meenen dat dit hun op
gedrongen wordt ri»'v r da vertegenwoor
digers van de v.TZikei int;£maatschap- 
pijen die zetciea in net b-'stiur van de 
onderlinge vereeniging.

De belangen van de visschers moeten 
gesteld worden boven die van gelijk wel
ke verzekeringsmaatschappij en wij ho
pen dan ook dat de minister den ge- 
wraakten maatregel niet zal doen toe
passen.

Tot daar de heer Van Hoestenberghe.

Wij kunnen zijn zienswijze welke de 
onze is en waarvoor wij in de bres zijn 
gesprongen, slechts beamen.

Indien de regeering meent bijzondere 
redenen te hebben om de menschen te 
verplichten hun eigen vaartuig tegen 
gewoon risico te verzekeren, dat ze er 
mee uitpakke en dan zullen we kunnen 
oordeelen of ze gegrond zijn of niet.

Thans zien we niet in, welke rede
nen dienen voorgewend om deze verze
kering ook op te leggen.

Gaat die maatregel toch door, dan zul
len de reeders thans reeds betalen :

4,50 t.h. voor de verzekering tegen ge
woon risico van hun vaartuig ;

3/8 t. h. tegen oorlogsrisico ;
4 t. h. op de gem. loonen voor verze

kering der manschappen tegen gewoon 
en bijna evenveel voor hun verzekering 
tegen oorlogsrisico.

Daarbij komen nog 1 o/oo voor het 
aandoen van havens van oorlogvoerende, 
landen plus de betaling van 0.7 fr. t.h. 
op den verkoop van visch voor de oude 
Visschers, pensioenzegels voor de be
manning, kindervergoeding, betaald 
verlof, enz...

Is ooit een bedrijf als het visschers- 
bedrijf, dat voor het land zoo’n natuur
lijke bron van inkomsten verzekert, 
zwaarder belast geweest, niettegen
staande al de gevaren welke de vis
schers te trotseeren hebben ?

Wij denken het niet. Dinsdag diende 
minister Delfosse senator Van 
Hoestenberghe van antwoord. In een 
ander rubriek geven wij dit antwoord 
weer. Het geeft niet de minste voldoe
ning en we geven onze reederijen deii 
raad krachtdadiger dan ooit op te tre
den, omdat zij niet het slachtoffer wor
den van de grillen van sommige verze
keraars.

Steun 
aan de noodlijdende 

Kustvisschers
Vanwege den heer Terreyn te Gent 

werden ons nog hiernavolgende som
men gestort :
Vorige lijst fr.
Vorige lijst Terreyn 
M. Piroote Gent 
M. Van Meirhaeghe 
Zusters Visitatie St Amandsberg 
Jongensschool : Oude Bareel 
Vrije School Kerkstraat 
Jangensschool Meerschstraat 
Jongensschool H. Hart

Wij zeggen aan die milde gevers on
zen spontanen dank namens de talrijke 
kustvisschers welke mee rdan ooit in 
nood verkeeren.

Alle giften mogen steeds gestort wor
den op postcheck 1070,98 van «Het Vis
scherijblad», Oostende.
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De Mosselvergiftiging in het 
Zeekanaal van Brugge

-------■-------
Hieromtrent ontvingen we van den 

heer Dentant een artikel welke we ons 
verplicht zien uit te stellen tot volgende 
week.

Uitgesteld is echter niet verloren.

De Verplichte Verzekering 
tegen gewoon Risico

-------■-------
Volksvertegenwoordiger Porta heeft 

thans ook in de Kamer een vraag tot in
terpellatie gericht tot de regeering «over 
den benarden toestand van de Kust-Zee- 
visscherij en over de verplichting die 
haar nu nog wordt opgelegd, zich tegen 
gewoon risico te verzekeren ».

Belgische
Vischhandelskamer

Wij vernemen de stichting van een 
nieuwe beroepsvereeniging met de be
naming van «Belgische Vischhandels
kamer », onder voorzitterschap van den 
h. Frans Cloet.

Haar doel is het behartigen der belan
gen van den vischhandel in den breed- 
sten zin. Zij telt als leden de belangrijk
ste huizen van vischverzending.

Haar Bestuur is samengesteld als 
volgt :

Voorzitter : h. Frans Cloet.
Ondervoorzitters ; hh. Albert Crekil- 

lie (Firma Derudder) en Jozef Durand.
Secretaris : h. Roger Hubrechsen.
Schatbewaarder : h. Oscar Pottier.
Leden : hh. Declercq-Asmus, Gekiere 

Louis (Firma J. David).
Wij wenschen deze nieuwe beroeps

vereeniging veel voorspoed en zegen en 
zullen voor de rest haar beoordeelen 
naar hare daden.

De Vleeschlooze Dag
EEN G ELU K K IG  IN IT IA T IE F  

VAN BURGEMEESTER Dr. MOREAUX

Vrijdag vernam Burgemeester Mo
reaux, dat de vleeschlooze dag welke 
binnenkort zou ingesteld worden, op een 
Maandag zou genomen worden.

Beseffende hoe nadeelig dit voor onze 
visscherij zou uitloopen, had hij onmid
dellijk een onderhoud met den h. Velt
hof, bestuurder van de Oostendsche vis
schershaven, waarop hij hiernavolgend 
telegram aan eerste minister Pierlot, den 
minister van Economische Zaken en Be
voorrading, alsook aan den h. minister 
van Verkeerswezen zond :

« Alvorens definitief vleeschlooze dag 
» te bepalen, beleefd verzoek visscherij- 
» middens te raadplegen. »

Van dit telegram gaf hij kennis aan 
den heer Gouverneur Baels en direc- 
teur-generaal Devos.

Gouverneur Baels stelde zich daarop 
zonder dralen telefonisch in verbinding 
met den heer minister en riep ondertus
schen den Hoogen Raad voor Zeevissche
rij dringend bijeen, om hieromtrent te 
beraadslagen.

ANTWOORD VAN M IN ISTER  PIERLOT

Reeds Zaterdag ontving burgemeester 
Moreaux van den heer Minister Pierlot 
hiernavolgend antwoord :

« Brussel, den 20 April 1940.

Mijnheer de Burgemeester,

Ik heb de eer, in opdracht van den h. 
Eerste Minister, de ontvangst te melden 
van het telegram, waarbij U vraagt dat 
de middens van de Zeevisscherij zouden 
geraadpleegd worden, alvorens den dag 
te bepalen waarop het verbruik van 
vleesch zal geschorst worden.

De heer PIERLOT heeft onmiddellijk 
zijn bevoegden collega op uw verzoek 
attent gemaakt.

Gelief, Mijnheer de Burgemeester, de 
verzekering van mijn bijzondere achting 
te aanvaarden.

(get.) onleesbaar 

Het Kabinetshoofd,

Den Heer Dr Moreaux,
Burgemeester der Stad Oostende ».

DE VERGADERING VAN DEN 
HOOGEN RAAD

Maandagmorgen kwam de Hooge Raad 
voor Zeevisscherij l^jeeji onder voor
zitterschap van den h. Gouverneur H. 
Baels. Aan deze zitting nam ook het 
Oostendsch Schepencollege deel.

Na een korte beraadslaging was men 
het algemeen eens, het voorstel van den 
heer Burgemeester Dr. Moreaux, den 
Woensdag voor een vleeschloozen dag 
voor te stellen, met krachtdadigheid te 
steunen. Door den heer Gouverneur 
Baels werd onmiddellijk het noodige ge
daan, maar op hetzelfde oogenblik had 
de kabinetsraad beslist den Maandag 
als vleeschlooze dag aan te nemen, waar
door de ministerraad eens te meer zijn 
groote liefde voor de visscherij en de 
knappe visschers heeft betoond !

In een ander artikel komen we op de
ze beslissing terug, daar zij voor de vis
schers en vischhandelaars, die thans al 
zoo erg er aan toe zijn, de nadeeligste 
dag is, welke men ooit had kunnen ne
men.

Ondertusschen houden wij er aan 
Gouverneur Baels geluk te wenschen 
voor zijn onmiddellijke actie en onder- 
lijnen we met genoegen het zeer gelukkig 
initiatief van den heer Burgemeester 
Moreaux, die daarmee zonder veel lawaai 
practisch werk heeft verricht, waar veel 
mandatarissen, in wiens rol het ligt, aan 
de visscherij slechts denken, wanneer 
zij deze noodig hebben.



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BIJ HUIS OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Na jaren propaganda voor 
een grooter vischverbruik

Nuttige Opmerkingen

In een vorige bijdrage hebben we en
kele nuttige overwegingen van den heei 
A. Van Caillie weergegeven, met de be
lofte in huidig nummer de middelen aan 
te toonen om de propaganda een goe
den weg te doen opgaan.

Wc laten hierna den h. Van Caillie aan 
het woord.

*#*

De Commissie zou, vooraleer hare te
genwoordige campagne voort te zetten, 
zou al hare pogingen moeten wenden IN 
EEN ANDERE RICHTING, en wel in de 
volgende :

TEN EERSTE. — De reeders en visch- 
handelaars voor hunne verantwoorde
lijkheid stellen, en hen vlakaf de ver
dere medewerking der Commissie afzeg
gen indien zij niet de verplichting aan
gaan van de Commssie geldelijk te steu
nen.

De Formule hunner deelneming in de 
onkosten der propaganda zou moeten :

—  door de Commissie ontworpen en 
klaar en duidelijk opgesteld worden.

Aan al de leiders der verschillende 
takken der bedrijvigheid der visscherij, 
worden voorgelegd, voor eventueele wij
zigingen of goedkeuring, die zouden 
moeten bekend zijn, binnen EEN BE
PAALD TERMIJN.

— gesteund zijn op een verkoop- of 
zakencijfer, dat overigens door de pro
paganda gunstig beinvloed wordt.

— Sancties voorzien, die, indien ze 
niet door de Openbare Besturen kunnen 
toegepast worden, zullen voortspruiten 
uit de verbintenissen die zouden geno- 
nomen worden tegenover de M.Z.W.D. 
«De Propagandavereeniging». Deze bezit 
de rechtspersoonlijkheid en zij kan het 
niet nakomen der aangenomen ver
plichtingen gerechtelijk vervolgen.

—  voorzien dat in ieder geval de bij
dragen van den Staat en van andere 
subsidieerende machten nooit hooger 
zullen zijn dan deze der reeders en han
delaars.

—  de inning der overeengekomen bij
dragen tot in het nauwste bepalen.

(Indien de wet op de bedrijfsorgani
satie van Ambachten en Neringen er 
was, zou deze vraag gemal;:*dlijKer op 
te lossen zijn. De zeevisscherij is een 
middenstandsbedrijf dat heel gemakke
lijk een wettelijK statuut zou kunnen 
oprichten, dat van het gezag en van de 
Sancties van dsn Staat zou genieten).

TEN TWEEDE. —  De Commissie zou 
zonder verwijl de mijnreglementen moe
ten onderzoeken en zien hoever de kwes
tie van de keuring van de visch bij de 
verzending kan in aanmerking genomen 
worden.

TEN DERDE. —  De Commissie zou ge
volg dienen te geven aan de suggestie 
die gedaan werd-, om onder haar toe
zicht de methodes na te gaan waarna 
de visch op de vaartuigen zelf behan
deld wordt.

En tevens uitzien naar de middelen 
om, door haar tussohenkomst, en met 
haar steun, diezeifde methodes te doer 
invoeren op de vaartuigen waar de be
handeling te wenschen laat.

Een krachtig middel om dit doel tt 
bereiken zou bestaan in de ruchtbaar
heid gegeven aan de «goede voorbeel
den», gebeurlijk met uitreiking van di
ploma’s en' prijzen.

TEN VIERDE. — Wat de verzorging in 
de vischmijn zelf aangaat, bij de ver
zenders, daar ook zouden soortgelijke 
onderzoeken, wedstrijden, met diplomat 
en prijzen kunnen ingericht worden.

TEN VIJFDE. —  Dit alles zou niette
min nutteloos blijven indien niet een 
laatste punt bijzonder in acht werd ge
nomen, dat de actie der Commissie kan 
mogelijk maken of torpedeeren :

— De concurrentie door ALLEEN de 
laagste prijzen M OET uitgeschakeld 
worden.

De concurrentie moet bestaan in de 
PRESTATIES, en de BESTE PRESTA
TIE moet recht hebben op de EERSTE 
PRIJZEN.

De concurrentie door de prijzen, die 
niet gepaard gaat met de run om de 
beste prestaties, is dwaas, zelfmoordend, 
en oneerlijk; zij is overigens antieco- 
nomisch en antinationaal.

Dat moet ingeplant worden bij onze 
vischhandelaars, en het zal wel de moei- 
lijkste taak van de propagandavereeni- 
ging blijven, daaromtrent die men
schen te beleeren.

De grootste strengheid bij het keuren 
van de visch en het keuren bij de ver
zending zouden reeds machtige midde
len zijn om de weerspannigen tot wijs
heid op te leiden.

Een ordentelijke bijdage tot het dek
ken der onkosten eener ruime propa
ganda zou ook < n middel zijn om het 
doel der vereaaig.ng te bereiken.

De ondervinding leert immers dat,, in 
alle middens, <‘n v< oral bij de midden
standers, hoe hooger de bijdrage ten 
bate van de bedrijfsorganisatie, hoe be
ter de verplichtingen tegenover deze na
geleefd worden.

Maar welk ook de invloed moge zijn 
van keuring en bijdage, het zal toch 
altijd de onophoudende propaganda 
blijven, de persoonlijke propaganda bij 
ieder reeder of handelaar, die het zal 
winnen.

W AN T  HET IS EENE MENTALITEIT
die moet veranderen.

Indien de «Propagandavereeniging» J 
daarin kan gelukken dan zal haar taak i 
vruchtbaar en gemakkelijk worden; de 
voldoende — om niet te zeggen de over
vloedige —  middelen waarover zij dan

zou beschikken zouden haar toelaten op 
een breede schaal haar propaganda
campagne te hernemen en uit te brei
den; gemakkelijke taak, zeg ik, want de 
propaganda — gediend door goede 
vischverzendingen, zou binnen zeer kor
ten tijd automatisch worden.

Maar gelukt de vereeniging daar niet 
in, dan kan zij m.i. het laken opvou
wen.

Maar dat mag en zal niet zijn, onze 
visschers verdienen meer en beter, on
ze handelaars zijn verstandige lui, de 
reeders zijn nog wijzer en de werkende 
leden der propagandavereeniging zijn 
geen menscnen die het om een moeilijk- 
neid opgeven.

*#*

Dit expose heeft niet de pretentie 
veel nieuws te brengen, het is eenvou
dig een samenvatting van wat reeds zoo 
dikwijls, en ook in de laatste vergade
ring gezegd of V istgesteld werd.

Maar een samenvatting kan ook soms 
nuttig zijn en, met de Oostendsche vis
scher zeg ik : Alle baten helpen !

A. VAN CAILLIE, 

Directeur-Generaal van de 
Algemeene Directie van het 

Middenstandswezen. 
Vertegenwoordiger van den 
heer Minister van Economi
sche Zaken, Middenstanden 

Ravitailleering.

N O T A  DER REDACTIE. — Wij komen 
hierop nog terug.
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Commissie to t be
vordering van het 
Vischverbruik in
Nederland

Het Bestuur van de Grand Bazar, ge
legen op de Groenplaats te Antwerpen, 
na onderhandelingen met het ministerie 
van Verkeerswezen, departement Toe
risme, had het initiatief opgevat op een 
der verdiepingen van de Bazar een ten
toonstelling van «Toerisme in eigen 
land » in te richten.

De voornaamste steden van de kust 
en van de Ardennen werden geraad
pleegd en tevens verzocht eenig mate
rieel op te sturen om de standen te 
versieren.

Zaterdag 20 April ’s namiddags werd 
de tentoonstelling geopend door den h. 
Burgemeester Huysmans en den h. Gou
verneur van Antwerpen. Al de mede- 
ijverende steden hadden er aan gehou
den een afvaardiging te sturen en een 
talrijk publiek was tegenwoordig bij de
ze opening.

De Stad Oostende was vertegenwoor
digd door den h. Schepen Vroome en af- 
deelingschef Van de Casteele. Ook de 
h. Debrock, die de schilderijen vervaar
digde die in de stand van Oostende ten
toon gesteld zijn, had er aan gehouden 
bij de opening tegenwoordig te zijn.

Na verschillende redevoeringen uitge
sproken door een administrateur van de 
« Grand Bazar », den h. Gouverneur van 
Antwerpen en den h. Jeane, afgevaar
digde van het ministerie van Toerisme, 
werd de tentoonstelling bezocht door al 
de tegenwoordige afgevaardigden.

Alles was puik en heel netjes inge
richt. Alles zag er even frisch uit en de 
versiering van de zaal, die 500 m. op
pervlakte besloeg, was met de meeste 
smaak opgeschikt.

Aan de stand van Oostende gekomen, 
kon de h. Burgemeester Huysmans, 
evenals den h. Gouverneur en de h. Bur
gemeester van Kotrrijk niet nalaten hun 
meeste voldoening uit te drukken voor 
de medewerking van de Stad Oostende, 
en h. Schepen Vroome werd dan uok 
nartelijk gefeliciteerd voor de talrijke 
voorwerpen die er de meeste aandacnt 
trokken van de bezoekers. De groote 
schilderij, die een algemeen zicht van 
de Aioert I Promenade weergeeft, hangt 
in net midden van de stand. Twee an
dere ooeken van den kunstenaar De
brock hangen aan de binnenzijden en 
daaronder de modelaffiches geschilderd 
door meester Hansoul. De folklorische 
kleederdracht van ons visschersvolk 
wordt er gezien door de miniaturepoppen 
die onlangs in het paviljoen van Luik 
tentoon gesteld werden.

De twee maquetten van het Badpaleis 
en de inrichting van de Baden zijn er 
eveneens opgetimmerd en maken een 
mooi figuur. Dit ailes werd er geplaatst 
en gehangen door de stadswerklieden 
van Oostende, en ze verdienen waarlijk 
een pluimpje voor den smaak, waarmede 
ze al dit werk voltooiden.

Antwerpen, als cosmopolite stad, be
vat in haar muren tal van vreemde
lingen en ook veel personen die veel aan 
toerisme houden en voorwaar zal de de
gelijke publiciteit die Oostende heeft ge
tracht te maken in deze tentoonstelling, 
haar vruchten dragen.

Toerisme in eigen land is de leus van 
heden, want het is te voorzien dat de 
bezoekers van de kust, die we dezen Zo
mer mogen verwachten, grootendeels 
uit Belgen zullen bestaan. Het is te ho
pen dat ze talrijk naar Oostende en de 
kust zullen komen, opdat ze de aantrek
kelijkheden van de kuststeden opnieuw 
zouden waardeeren.

Verschenen is het verslag der werk- 
zaamneden van de commissie tot be
vordering van het viscnveroruik in Ne
derland over het jaar 1939. Hieruit blijkt, 
dat de commissie haar werkzaamheden 
door den oorlogstoestand moest wijzigen.

Haar propagandist, de heer H. R. M. 
van Hoei, werd onder de wapens geroe
pen.

Met vier groote landelijke Bonden van 
huisvrouwen werd contact gezocht en 
verkregen. Ook het materiaal werd be
duidend uitgebreid. In 1939 werd opnieuw 
en wel voor rekening van de reedersver- 
eeniging de 6e druk in 10.000 exempla
ren van het vischkookboek van Mevr. C. 
H. A. Schölte—Hoek uitgegeven.

Het kantoor van bovengenoemde Com
missie is thans ondergebracht in het 
nieuwe gebouw van de Vereeniging van 
Reeders van Visschersvaartuigen, Traw- 
lerkade, 40— 41 te IJmuiden.

In dit verslag wordt in het bijzonder 
een woord van dank gebracht aan de 
heeren W. J. Jansens en Drs. D. J. Van 
Dijk, resp. voorzitter en secretaris der 
Ned. Visscherij Centrale. De Commissie 
vestigt er verder de aandacht op, dat 
meerdere propaganda voor binnen- 
landsch gebruik meer dan noodzakelijk 
is, gezien den achteruitgang van den 
export.

De commissie stelt zich tevens voor om 
ook voor de soldaten filmavonden te 
houden, hetwelk een tweeledig doel be
oogt : verbruik van visch door de sol
daten in het leger en bij hen thuis.

Dit laatste idee is geen slechte propa
ganda, nu talrijke jongens in het leger 
ingelijfd zijn.

M EKANIEKE TOUW-, GAREN 

EN NETTENFAB RIEKEN

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazlout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Handelsberichten
FAILLIETEN

Er werden over de week eindigende 
12-4-40 in België 9 faillieten uitgespro
ken tegen 14 over hetzelfde tijdperk van 
het vorige jaar.

Uitgesproken faillieten per branche ge
durende de week van 5-4-40 tot 12-4-40 : 

5 verscheidene,
1 drukker,
1 meubelmaker,
1 schoenhandelaar,
1 schrijnwerker.
In totaal werden er van 1-1-1940 tot 

12-4-1940, in België 147 faillieten uitge
sproken, tegen 220 over hetzelfde tijd
perk van 1939.

KONKORDATEN  

Van 1-1-1940 tot 12-4-40 werden in Bel
gië 87 aanvragen ingediend tot het be
komen van een konkordaat, en 67 aan
vragen gehomologeerd tegen 77 en 52 
over hetzelfde tijdperk van 1939.

PROTESTEN 

Over de week eindigende 12-4-40 wer
den in België 1729 protesten gere
gistreerd, tegen 1925 over hetzelfde tijd
perk van 1939.

Van 1-1-40 tot 12-4-40, werden in Bel
gië 21.409 protesten geregistreerd tegen 
32.029 over hetzelfde tijdperk van 1939.

« Kerlinga » N. V. Oostende
Balans op 31 Dec. 1939.
Aktief en passief : 1.399.905 fr. 
Winstuitbating café en hotel 122.393 fr. 
Netto opbrengst van restaurant en ver

scheidene : 39.286 fr.
« Pêcheries du L ittoral » N. V. 

in likwidatie te Oostende 
, Bilan op 19 Maart 1940.

Verlies : 459.000 fr.
Bilan op 19 Maart 1940.
Kapitaal : 459.000 fr.
Verlies : 459.000 fr.

« Crédit hypothécaire d’Ostende » N. V. 
te Oostende 

Bilan op 31 December 1939.
Actief en passief 22.716.527 fr.
Netto winst : 400.000 fr. 
Winstverdeeling 132 fr. netto aan de 

actionnarissen.

Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart

Vrijdagnamiddag kwam de Onder
zoeksraad voor Scheepvaart bijeen on
der het voorzitterschap van den h. Julien 
Poll, terwijl de h. Descamps het ambt 
van Openbaar Ministerie uitoefende.

HET VERGAAN VAN DE « S S .  MEUSE»

Zooals onze lezers weten, verging het 
koopvaaroijscmp « a s .  Meuse » op ld 
Januari, komende van Newcastle naar 
de Belgische kust met een lading kolen 
van öoü ton. Alle nasporingen bleven 
vrucnteloos, tot op 22 Januari de Belgi
sche gezant te Londen de reederij ver
wittigde dat er dien dag een vlot aan
gespoeld was ter hoogte van Gravesend 
met vier lijken, welke werden herkend 
als zijnde die van Raymond Van Dyck, 
Kapitein, Georges Leeman, Celestin Van 
Uorp en Eduard Schoolmeester.

De « Meuse » had noodseinen uitgezon
den en zoo kon Oostende Radio in ge
sprek komen met kapitein Van Dyck, 
welke plots onderbroken werd.

De Raad is van oordeel dat het vaar
tuig in den vroegen morgen van 18 Ja
nuari 1940 vergaan is.

Met de gegevens waarover hij beschikt, 
kan hij niet met zekerheid de reden er 
van opgeven. Hij acht het echter on
aanneembaar dat het schip bij dergelijk 
weder plots in de golven is verdwenen, 
zonder dat een spoor van wrakken, zoo 
dicht bij de kust, aanduidt dat het een 
gevolg zou zijn van de weersomstandig
heden.

De reddingbooten waren niet gebruikt 
en de gevonden lijken op het vlot, wel
ke alle slechts gedeeltelijk gekleed wa
ren, doet vermoeden dat het onmiddel
lijk gevaar welke het vaartuig deed zin
ken, een drijvende mijn o feen torpedo 
van een duikboot moest geweest zijn.

De Raad is bijgevolg van advies, dat 
het verga,an van de « SS. Meuse » te 
wijten is aan een uitwendige ontplof
fing, als gevolg van een oorlogsfeit.

De Raad deelt zijn innig rouwbeklag 
mede aan de families van de hiernavol
gende slachtoffers, welke er den dood 
vonden :

Raymond Van Dyck, kapitein ; Roland 
Gelaude, Victor Aerts, Jules Moens, Fer
dinand Dhondt, Alex Nuda, Jan Berg
strom, Ferdinand Dierckx, Georges Lee
man, Julien Desomer, Celestin Van Gorp, 
Eduard Schoolmeester.

De kosten van dit geding vallen ten 
laste van den Staat.

DE ZAAK VAN DE Z.63

De rijkscommissaris geeft kennis van 
een spoedbrief, welke hij ontvangen 
heeft van Leopold Desmidt, vader van 
Constant Desmidt, die ter zitting moest 
verschijnen en die thans niet kan, daar 
hij in zee is moeten gaan en hij anders 
zijn vaart zou verloren hebben.

Daar deze toestand onafhankelijk is 
van zijn wil en getuige vorige maal niet 
onderhoord kon worden, stelt de rijks
commissaris voor, de zaak tot een nader 
te bepalen datum te verschuiven.

De Voorzitter doet hierbij terecht op- 
metrken, dat, zoo Constant Desmidt vo
rige maal niet werd onderhoord, dit zijn 
fout was, daar hij op het oogenblik zij
ner ondervraging plotseling verdwenen 
was om... een pintje te gaan pakken !

DE ZAAK VAN DE H.58

De beslissing in zake het vergaan van 
de H.58, waarvan geen enkel feit tot op 
heden werd aangebracht, werd uitge
steld tot de volgende zitting.

UITVINDSELS

Enkelen tijd geleden kwam de Z.29 de 
haven van Zeebrugge binnen, meldend 
dat hij en nog twee andere vaartuigen 
beschoten werden.

Naderhand bleek dit onwaar te zijn en 
werden die vaartuigen alleen overvlogen, 
maar niet beschoten.

Visschers, gij moet in uw mededeelin- 
gen voorzichtig zijn ; ze hebben een te 
groot belang.

Raphaël Huysseune
Poïssöfi'S Crevettes
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Vleeschverbod 
vanaf Maandag 29 

April 4940
— ■ —

Het Staatsblad van Woensdag 24 
April maakt hiernavolgend Koninklijk 
Besluit bekend :

Artikel 1. — Zijn, den Maandag van 
elke week, verboden : het uitstallen tot 
den verkoop, de aankoop, de verkoop, 
het te koop bieden en de levering aan 
den verbruiker van alle vleesch, uitge
zonderd wild en gevogelte.
Dit verbod slaat op het versehe vleesch 

het bevroren of in koelapparaten be
waarde vleesch, evenals de vleeschpre- 
paraten welke ook de hoeveelheid 
vleesch weze die er in gebruikt werd.

Het treft eveneens het slachtafval en 
de overschotten, versch of in prepara
ten.

Art. 2. — Het is eveneens ’s Maandags 
van elke week verboden in de inrichtin
gen waar drank of eetwaren aan het 
publiek worden te koop geboden, de in 
artikel 1 bedoelde producten, de vleesch- 
conserven, evenals gerechten waarbij 
die producten of conserven gebruikt 
werden ten verbruik aan te bieden, op 
te dienen of te verbruiken.

Dit verbod is inzonderheid van toe
passing op de hotels, spijshuizen, her
bergen, bierhuizen, ■pensioens, banket
bakkerijen, winkels, restauratiezalen. 
drankslijterijen.

Art. 3. — De verbodsbepalingen uit
gevaardigd in artikelen 1 en 2 van dit 
besluit worden op den Dinsdag overge
dragen wanneer de Maandag een wet- 
telijke feestdag is.

Art. 4. —  Afwijkingen van de bepa-1 
lingen van dit besluit kunnen in uit
zonderlijke gevallen worden toegestaan 
door Onzen Minister van Economische 
Zaken, Middenstand en Ravitailleering.

De bepalingen van dit besluit zijn niet 
van toepassing op de organismen, dien
sten en inrichtingen van het leger.

Wij komen hierop in een ander arti
kel terug.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

a fa A u P a ra ^
G. M A D E L E I N  —  B U Y S

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl. en M adridstraat)

Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)

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

De Militievergoeding
-------■-------

In het Belgisch Staatsblad van Zater
dag 20 dezer is een Koninklijk besluit 
verschenen, waarbij zeer belangrijke 
aanvullende wijzigingen werden ge
bracht aan de thans bestaande regeling 
der uitbetaling van de militievergoeding. 

Ziehier de voornaamste punten :
Twee bijzondere vergoedingen van 

125 frank elk worden aan de echtgenoo- 
te van den militair toegekend, vanaf 1 
Juni, de eerste na 7 maanden zwanger
schap, de tweede bij de geboorte van 
het kind. Evenwel, voor de geboorten of 
deze die zullen komen tusschen 1 Janua
ri en 31 Mei 1940, wordt maar één en
kele vergoeding van 250 frank uitbe
taald, nl. bij de geboorte.

Te beginnen met 1 Januari 1940 ont
vangt iedere heropgeroepen of onder de 
wapens gehouden soldij trekkende mili
tair, en welke zonder familie is, een da- 
gelijksche vergoeding van 3 frank.

De aanvraag moet door den militair 
gericht worden tot het Gemeentebestuur 
waar hij in de bevolkingsboeken inge
schreven is, d.i. waar hij zijn identiteits
kaart ontvangen heeft. Verblijft hij ech
ter in den vreemde, dan dient de aan
vraag gericht tot den minister van Bin- 
nenlandsche Zaken. Deze vergoeding 
wordt tweemaal per maand uitbetaald, 
na verstreken termijn.

In de hoofdplaats van ieder gerechte
lijk arrondissement, wordt een commis
sie van beroep ingesteld, die voorgezeten 
wordt door een magistraat en die zal be
schikken in den laatsten aanleg over de 
beslissingen deé controleurs van belas
tingen inzake de militievergoeding.

De tot op heden betaalde bedragen 
als militievergoeding moeten niet terug
gegeven worden, zelfs indien de contro
leur van belastingen dit zou beslissen.

De uitbetaling van de militievergoe
ding wordt uitgebreid tot :

1° de zuster, of bloed- of aanverwante 
tot in den derden graad, van een onge- 
huwden, weduwnaar of uit den echt ge
scheiden militair, met of zonder kinde
ren, bij aldien zij met hem samenwoon
de en hij haar kostwinner was.

2° de uit den echt gescheiden moeder, 
die met de bewaring van de broers en 
zusters van den militair belast is en in 
het onderhoud er van voorziet, of de 
moeder wier echtgenoot dooir ernstige 
lichamelijke ziekte niet meer als kost
winner kan worden beschouwd.

3° aan de persoon die voorziet in het 
onderhoud van al de kinders beneden de 
16 jaar en die deel uitmaken van het ge
zin van den militair.

4° voor de kinderen die hun studies 
voortzetten tot den ouderdom van 18 
jaar.

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 Zeebruggs

Telef. : 44003

v e ro o rz a a k t  e e n  

ko u d e  luchtstroom 

maar al te dikwijls 

zenuwpijnen.
Dan is U het beste ge 

diend met:

A s p i r i n e
HET P R O D U C T  VAN VERTROUWEN
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S C H E E P S B O U W W E R V E N

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

BOUW EN : M O T ORTREILERS, CABOTEURS
Z E E SL E E P B O O T E N  —  PASSAGIERSSCHEPEN  —  EN Z .

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Allerlei
HOOGER ONDERWIJS — CENTRALE  
EXA M EN C O M M ISS IE : 1e Z IT T IJ D  1940

De afgevaardigde van de Regeering 
zal, op net Provinciaal Bestuur (bureel 
12) te Brugge, van 20 tot en met 30 Mei 
1940, Zondagen en feestdagen uitgezon
derd, tusschen 10 en 12 uur, de inschrij
vingen opnemen van de candidaten die, 
gedurende den eersten zittijd 1940 (Juli- 
Augustus), zich ten overstaan van de 
door de Regeering ingestelde Centrale 
Examencommissie wenschen aan te 
melden, met het oog op het bekomen 
van een wettelijken academischen graad.

Alle examens moeten volgens het stel
sel van de wet van 21 Mei 1929 worden 
afgelegd.

De inschrijvingen moeten persoonlijk 
of door een gevolmachtigde geschieden. 
Schriftelijke aanvragen of inschrijving 
worden streng geweigerd.

De candidaten die, bij brief, den afge
vaardigde om inlichtingen verzoeken, 
dienen er een postzegel voor het ant
woord bij te voegen.

ROOD-KRUIS EN BIJGEVOEGDE D IEN 
STEN — VRO UW ELIJK KORPS

Tot het bekomen van het diploma van 
lid van het Vrouw. Motorcorps Roode 
Kruis, wordt een leergang ingericht voor 
de Dames en Juffrouwen in WestrVlaan- 
deren, Ambulanciersters van het Rood- 
Kruis, welke een auto kunnen sturen.

De cursus, verdeeld over een twaalf
tal lessen van een uur, zal aanvangen in 
de maand Mei, en gegeven worden in het 
Provinciaal Paleis, Markt, te Brugge, tel
kens den Vrijdag, te 10.30 uur.

Belangstellenden dienen zich vóór 
einde der maand April, te laten inschrij- 
van bij Mevr. H. Baels, Voorzitster van 
de Bij gevoegde Diensten van het Rood- 
Kruis, Burg. Brugge.

VOOR ONZE WEST-VLAAMSCHE  
KUNST

De Vereeniging zonder winstbejag 
« Voor onze West-Vlaamsche Kunst », 
onder voorzitterschap van den stichter 
den heer Gouverneur Baels, brengt hier
mede ter kennis, dat zij in de groote 
rookzaal van den stedelijken schouw
burg van Kortrijk, een tentoonstelling 
van schilder- en beeldhouwwerk heeft 
ingericht, welke openblijft van 27 April 
tot en met 19 Mei a.s., alle dagen van 10 
tot 12.30 en van 15 tot 17.30 u.

Zij noodigt hierbij tot een bezoek uit, 
al wie met de kunst begaan is, en nog 
de arbeidskracht van de begaafdsten 
onzer zonen waardeeren kan. Zij dringt 
er vooral op aan dat al wie nog kapitaal
krachtig is, de kunstenaars steunen zou 
door den aankoop van een schilderij of 
een beeldhouwwerk.

Het tentoongestelde werk, alsmede 
datgene wat naderhand op nieuwe lij
sten zal worden gebracht, heeft de keu
ring onderstaan. Hoewel zij in de aan
neming van het werk niet te streng is 
opgetreden, heeft de vereeniging, zooals 
zij dit herhaaldelijk in vroegere persbe
richten heeft gemeld, Vooruit en vooral 
de kunst willen dienen ; op grond van 
dit principe werd dan ook de schifting 
gedaan.

Ondanks de ongewone tijden, vraagt 
de vereeniging dat al wie koopen kan, 
optimist en menschlievend zou blijven 
om het lot van onze kunstzonen te hel
pen verzachten.

Ten einde den verkoop te kunnen ver- 
hoogen, gaat deze tentoonstelling met 
een beperkte tombola gepaard.

Er is vrije toegang.

M IL IT A IR E N  DIE ALS ZEELIEDEN  
WORDEN BESCHOUWD

Hiernavolgende onderrichtingen wer
den zoo pas aan de militaire overheden 
verstrekt.

Worden als zeelieden beschouwd, de 
militairen in actieven dienst of met on
bepaald verlof die volgende voorwaar- 
den vervullen :

1) Marine-officier brevethouder, leer
ling eener zeevaart^ of visschersschool, 
varend radiotelegrafist, werktuigkundi
ge, stoker, motorist of matroos van de 
Rijksmarine, de handelsmarine of de 
visschersvloot zijn.

2) Gedurende ten minste 12 maand 
werkelijk gevaren hebben.

De varende radiotelegrafisten die tot 
de jongste 15 klassen behooren, gaan 
niet over naar het Bemanningsdepofc of 
het Marinekorps, tenzij ze reeds vóór 1 
Januari 1939 op de rol der Marine inge
schreven waren.

Behoudens deze uitzondering, zullen 
de militairen, die thans reeds naar het 
Bemanningsdepot (Marinekorps) over
gegaan zijn, voor dit depot aangewezen 
blijven, zelfs indien zij aan de bepaalde 
voorwaarden niet integraal voldoen.

VOOR HEN W IER PAARDEN 
WERDEN OPGEEISCHT

De eigenaars van paarden, geprimeerd 
tijdens de nationale of provinciale prijs
kampen, en waarvan de paarden wer
den opgeëischt, worden verzocht zich 
onmiddellijk bekend te maken bij den 
Veekweekdienst van het ministerie van 
Landbouw, 3, Middaglijnstraat, Brussel.

GEEN ST. JORISDAG TE ZEEBRUGGE
Elk jaar werd te Zeebrugge het be

roemde EngiJJsche wapenfeit van dien 
aanval op den havendam herdacht, 
welke plaats had op St. Jorisdag, zijnde 
23 April 1918.

Het gemeentebestuur van Brugge 
heeft thans besloten, ingevolge de inter
nationale omstandigheden, dit jaar van 
de herdenking af te zien.

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

Oostende

5 Gasolié'

LANG OPONTHOUD
Zij die meenen dat onze visschersvaar

tuigen geen last hebben, wanneer ze on
ze havens willen aandoen, houden we er 
aan te melden, dat de 0.192 van R. Ny- 
ville en de 0.307, zoo maar Woensdag 
van verleden week 60 uur in de Downs 
opgehouden werden.

DE « PASTOR PYPE » N IE T  AANGEVAL
LEN U IT  DE LUCHT

Gemeld werd dat de Belgische loods
boot « Pastor Pype » van uit de lucht 
door buiteniandsche vliegtuigen bescho
ten was geworden.

Te bevoegder plaatse verklaart men, 
dat dit bericht op een vergissing berust.

Er hebben vliegoefeningen tegen vlieg
tuigen plaats gehad aan de Belgische 
kust en drie of vier kogels zijn terecht 
gekomen op de kajuit van het schip dat 
waarschijnlijk niet gewaarschuwd werd.

Van een beschieting kon dus geen 
spraak zijn.

BIJ DE GEMEDAILLEERDEN
Woensdag laatst werd in het Hotel 

Central, de eerste vergadering gehouden 
van de vereeniging der gemedailleerden, 
onder voorzitterschap van de heeren H. 
Marchand en J. Jacobsen. De statuten 
werden na lezing goedgekeurd en zeg
gen o.a. : de werkende leden betalen 10 
frank inschrijvingsrecht en een jaarlijk- 
sche bijdrage van 30 fr. In vergelding 
ontvangen zij daarvoor een diploma met 
eereteeken, een jaarlijksch banket ; bij 
overlijden ontvangt de familie steun en 
wordt een herdenkingsplaat in marmo- 
rite op het graf geplaatst. Beschermende 
leden betalen 60 fr., eereleden 100 fr.

De gestichte Oostendsche vereeniging 
is tweetalig. Op dezelfde vergadering 
werd medegedeeld dat het bestuur, na 
14 dagen bestaan, reeds een goede daad 
heeft kunnen verrichten, door steun te 
verleenen aan de familie van een slacht
offer van moed en zelfopoffering.

Ook de pers werd bedankt voor de be
wezen diensten. Op Woensdag 1 Mei a.s. 
gaat een nieuwe vergadering door. Allen 
welke belang in de vereeniging stellen, 
moeten aanwezig zijn.
VOORSTELLING

Op Zondag 12 Mei (Pinksteren) zullen 
de leden van de Passieve Luchtbescher
ming, sectie Oostende, officieel voorge
steld worden aan den h. Burgemeester 
Dr. Moreaux, omringd van de stadsover
heden. Deze plechtigheid grijpt plaats 
te 11 u. ’s morgens aan « Chez Pan ». 
OVERNAME

Maandagmorgen had in aanwezigheid 
van talrijke personaliteiten van de Stad, 
de Oostendsche Haard en den aannemer, 
de definitieve overname plaats, door de 
Stad, van de gebouwen welke gezet wer
den in het Westerkwartier, aan den 
Nieuwpoortsteenweg, tegenover het oud- 
kerkhof.

Jammer is het evenwel te noemen dat 
deze huizen voor het meerendeel leeg 
staan, na in den beginne alle bezet te 
zijn geweest. De huidige toestand is 
daar natuurlijk niet vreemd aan.

^ b e r Î c h t ^a a n ^ d e ^v Î s s c h ie r s
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.

Oproep to t de 
Bevolking

---- ■----
De Hoofdpolitiecommissaris herinnert 

de hotelhouders, uitbaters van pensioen- 
huizen en in ’t algemeen al wie verhuurt 
aan personen, die niet regelmatig ge
huisvest zijn te Oostende, of die in hun 
inrichting vernachten, dat zij verplicht 
zijn een logementboek te houden. Deze 
verordening breidt zich uit, zoowel tot 
diegenen die gansche huizen in huur ge
ven als aan dezen die ze enkel gedeel
telijk verhuren. Bovendien zijn zij ge
houden, op straf van rechterlijke ver
volgingen, binnen de 24 uren na de aan
komst van voormelde personen, een u it
treksel van hun logementboek in het 
politiebureau van hun sectie neer te leg
gen,

In de beroerde tijden die wij thans be
leven, is het de plicht van alle goede 
burgers, zooveel mogelijk de politie te 
helpen in hare moeilijke taak, tot het 
opsporen van de ongewenschten, die 
dagelijks ons land binnendringen. De 
hotelhouders en in ’t algemeen alle ver
huurders kunnen dus op groote schaal 
medehelpen aan dit zuiveringswerk, dat 
zich eiken dag dringender dan ooit ge
biedt.
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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.

JAARLtJKSCHË MEIKOERS
Morgen üondag 28 April, om 3.30 uur, 

groote jaariijKscne MeiKoers, gegeven 
uoor de « Vrije Wielrijders », voor alle 
Deginnenngen. 45 Km. goede baan. 4U0 
iranK prijzen en verschillende premiën. 
verdeenng : 80, 60, 50, 40, aö, 3u, 25, 20, 
zo, 15, 15 en iu fr. Beker aan overwin
naar. Beker aan oest geplaatste gemo- 
oinseerde renner.

lnscnrijving vanaf 2.30 u. bij Omer 
Maeckelbergne, café « Mooie Molen », 
Kaaistraat, alwaar vertrek te 3.30 u. 
Aankomst bij Albenk Declerck, café «Ka- 
oeijauw». Prijsaeeling bij Maurice Lam- 
orecht, café « ’t Scnipje ».

S. V. N IEUW POORT
Het Bestuur van S. V. Nieuwpoort 

heeft het besluit genomen geen voetbal
matchen meer in te richten, gezien den 
moeilijken toestand, waarin de vereeni
ging en ploeg verkeeren.

G EM EENTERA A DSZITTING  VAN 18 
APRIL 1940

De vergadering wordt geopend onder 
het voorzitterschap van burgemeester, 
Dr André Van Damme. De zitting 
vangt aan meti een huldebetoon 
ter nagedachtenis van Admiraal Ronarch 
die hier in 1914 aan het hoofd stond van 
de Fransche fusiliers en in Frankrijk 
onlangs overleden is in den ouderdom 
van 75 jaar.

Er werd tevens hulde gebracht aan de 
nagedachtenis van den h. Frans Nyville, 
reeder, verongelukt bij. het auto-ongeval 
te Raversijde bij Middelkerke. Hij was 
oud-gemeenteraadslid en vertegenwoor
digde er de Vlaamsch-Nationalistische 
partij.

Daarna werd overgegaan tot de dag
orde. Voorlezing werd gegeven van het 
jaarverslag 1939 dat algemeen goedge
keurd werd.

De aanbestedingen van voedingswaren 
van de C.O.O. werden met algemeene 
stemmen goedgekeurd.

De wijzigingen van het reglement be
treffende de inwendige orde van de C. 
O. O. werden aangenomen.

De taksen op de ruimdiensten en de 
stalr«chten in het stedelijk slachthuis, 
werden gunstig geadviseerd.

De rekening teekenschool 1938-39 werd 
goedgekeurd. De begrooting teekenschool 
1939-40 vond ook een gunstig advies.

Het onderzoek van de Stadskas voor 
het eerste kwartaal 1940 werd met alge
meene stemmen goedgekeurd.

Na nog enkele mededeelingpn, werd 
de openbare zitting geheven.

— In geheime vergadering werd Jan 
Neudt, oudstrijder, als toëzichter aan 
de bouwwerken van den nieuwen kerkto
ren benoemd.

Dr A. Van Damme werd als medicaal 
opziener aan de gemeentescholen aan
gesteld.

K O M IT E IT  VOOR STEUN AAN DE GE- 
MOBILISEERDEN

Wij vernemen dat de Esperanto Club 
van Nieuwpoort een gift van 100 frank 
gedaan heeft aan het Komiteit voor 
steun aan gemobiliseerden.

UBEL CINE
Wij vernemen dat de Belgische Ver

eeniging der Bioscoop Nijverheid « Ubel 
Ciné » voor het oogenblik bezig is met 
de opname van een gefilmde encyclope
die van België getiteld « Ken uw land 
en gij zult het beminnen ». Volgens de 
gevallen zal de film Vlaamsch- of 
Franschsprekend zijn.

De provincie West-Vlaanderen, met 
den h. Gouverneur Baels aan het hoofd, 
heeft besloten aan deze opname deel te 
nemen en vooral voor wat de visscherij 
betreft. Operateurs zullen de visschers
vaartuigen gedurende drie weken ver
gezellen. Het werk in de koolmijnen zal 
ook gefilmeerd worden en aldus zal een 
vergelijking kunnen gemaakt worden 
tusschen het leven van de visschers en 
van de mijnwerkers.

Op toeristisch gebied kan ieder stad 
deelnemen en de stad Nieuwpoort zal 
de bijzonderste merkwaardigheden la
ten filmeeren, zooals de achterhaven, de 
IJzer met het Ijzermonument, het Ko- 
ning Albert I monument, de puinen, de 
Markt.plaa'ts met stadhuis, halle en 
kerk, ènz., het lijnvisschen, de reus «Jan 
Turpin », enz.

HET ROODE K RU IS VAN BELGIE
De h. Dronsart, algemeen voorzitter 

van het Roode Kruis van België, heeft 
een bezoek aan onze stad gebracht. In 
gezelschap van de hh. A. Van Damme, 
G. Deseck, E. Guen en Vanhove werden 
de gemeentescholen bezocht. De heer 
Dronsart stond in bewondering bij het 
zicht van deze prachtige scholen. In ge
val van algemeene mobilisatie, zullen 
deze scholen ontruimd worden en voor 
de diensten van het Roode Kruis wor
den ingericht.

DE PASSIEVE LUCHTBESCHERM ING
Acht draagberries en een wagenstel 

zijn op het gemeentehuis toegekomen 
ten dienste der Passieve Luchtbescher
ming en Territoriale Burgerlijke Wacht.

DE NIEUW E MOESTUINEN
Verscheidene onzer inwoners hebben 

een stukje grond bekomen aan de nieu
we kaai en zijn moedig aan het werk 
getogen om er een moestuin van te ma
ken. Velen hebben reeds hun aardappe
len geplant.

DE PLAAG DER VERNIELERS
Verleden jaar werd er geklaagd over 

het gevaar voor de automobilisten, die 
van uit Oostende in de richting van de 
Lange Brug kwamen gereden, daar er 
geen verlichting was en zij de haven 
konden in rijden. Maatregelen werden 
getroffen en witte paaltjes met roode 
glazen werden aangebracht. In den 
nacht van Zaterdag op Zondag hebben 
onbekenden hun plezier gevonden > 
eenige dezer paaltjes uit te trekken en 
op het fietspad te werpen.

— Dikwijls reeds hebben wij aange
drongen op het feit, dat de haagjes over 
de Kaaistraat gebruikt worden als rust- 
zetels en vernield werden. Het Gemeen
tebestuur heeft borden aangebracht, 
waarop duidelijk te lezen staat, dat het 
verboden is op de hagen te leunen. Het 
kan niet baten, want Maandagavond 
hebben wij kunnen vaststellen dat, niet
tegenstaande de eerste botten der haag
jes zich nog maar vertoonen, dezelfde 
vernielers van verleden jaar er hun 
rustplaats kwamen kiezen, moede zijn
de van den ganschen dag niets te heb
ben verricht. Straffen alleen zullen hel
pen !

HET GEVAAR DER LOSSE STRAAT- 
STEENEN

Hier en daar in stad liggen losse 
straatstee,nen te dooien. Dat is gevaar
lijk en niemand minder dan de h. Bur
gemeester had dit kunnen ondervinden, 
want Maandagavond, aan den hoek van 
de Arsenaal- en Langestraten, schoot 
een steen van onder het wiel van zijn 
auto weg en vloog de hoogte in ; hij 
kwam terecht tegen de borduring van 
het voetpad, juist bij een kinderwagen, 
waar een wichtje lag in te slapen.

ONGEVAL
André Declerck, van Mannekensvere,

werkzaam in de « Ferronnerie du Litto
ral », werd den top van een vinger af
gesneden en een andere vinger geplet- 
terd in een pletmachine.

VAN EEN RIJDENDE TRAM GESPRON
GEN

Wanneer de tram voor de halte kwam, 
sprong een soldaat van het rijdende 
voertuig. Hij werd op de straatsteenen 
geslingerd en kwam er gelukkig met 
lichte kneuzingen van af.

BIJ ONZE VISSCHERS
— Het garnaalschip N.ll, schipper 

Vermoote, ter garnaalvangst zijnde, 
heeft een kor verloren.

—• Het schip N.44 « Herwig », schipper 
Zwertvaegher Jules, heeft ter hoogte 
van Dungeness een canoë opgevischt en 
hier aan wal gebracht.

—  De schepen N.41 « Marie » en N.49 
« O. L. Vr. van Vlaanderen » hebben bij 
de Middelbank een mijn opgevischt. De 
eene was van Engelscnen en de andere 
van Franscnen oorsprong. Voorzichtig
heidshalve hebben de visschers een ope
ning in de kor gemaakt en de mijnen 
terug in zee laten vallen. Men denkt dat 
net mijnen zijn, die door de kustwach
ters in den grond werden geschoten.

— Wij vernemen, dat het visschers- 
vaartuig N.43 « Leonie », schipper-eige- 
naar Devoghel Hendrik, aan Franschen 
verKocnt is.

— Het visschersvaartuig P.4 « Wil- 
helmina », schipper Pyson Hendrik, had 
een vat olie, een kist verf en een kist 
ether opgevischt. Men zou de visch te 
Oostende verkoopen en daarna naar 
Nieuwpoort varen. Het schip kwam 
Maandagavond, rond 7 uur te Oostende 
aan en schipper Pyson, in het goed ge
dacht verkeerende dat hij 24 uren had 
om het opgevischte goedje aan de 
douanen af te geven, had besloten dit 
te Nieuwpoort aan te geven, daar hij 
daar reeds den Dinsdagmiddag zou zijn, 
dus vooraleer 24 uren verloopen waren. 
Daarom, alhoewel de olie en de ether 
bloot op het dek stonden, bekommerde 
hij er zich niet om deze te Oostende aan 
te geven. Maar wanneer de visch gelost 
was, kwamen de douanen aan boord en 
nadat schipper Pyson verklaard had wat 
hij opgevischt had en nog aan boord 
stond, werd dit goedje aangeslagen en 
zal Pyson een belangrijke geldsom moe
ten betalen. Dat is ongelukkig, want al 
wie Henri Pyson kent, weet dat hij te 
goede trouw gehandeld heeft en zonder 
inzicht het goedje binnen te smokkelen. 
Daar hij te Nieuwpoort woont, verkoos 
hij het goedje aan de douanen van 
Nieuwpoort aan te geven en in de sta
pelplaats te laten brengen. Hier kon 
hij naderhand, ter plaatse zijnde, het 
opgevischte verkoopen.

—  Het schip N.63 kwam Maandagna- 
middag rond 4.30 uur binnen. Het schip 
had in het Kanaal gevischt en in Oos
tende verkocht. De schipper moest bij 
den waterschout een vergunning halen 
voor mazout. De bureelen waren echter 
gesloten en daar de vergunningen maar 
gegeven worden van 2 tot 3 uur, moest 
hij wachten tot den Dinsdagnamiddag. 
Wanneer de mazout aan boord was, was 
het te laat om zee te kiezen, ten eerste, 
ten gevolge van laag water en ten twee
de, omdat het schip te laat zou zijn om 
zich aan de kontrool der Franschen te 
onderwerpen. Het schip kon dan niet 
vroeger dan den Woensdagmorgen ver
trekken Daar het voor de schepen, die 
naar het Kanaal gaan visschen, niet 
mogelijk is voorzienig te zijn en hun 
vergunning op voorhand te halen, vra
gen wij waarom deze visschers hun ver
gunning niet kunnen bekomen geduren
de al de bureeluren van den heer W a 
terschout, zooals dit in de andere ha
vens het geval is ! De tijden zijn slecht 
genoeg voor onze visschers dat zij nog 
nutteloos tijd aan de kaai moeten ver
spelen.

(Nota der Red. —  De reeder mag 
vooraf ook iemand anders zenden. De 
waterschoot van Nieuwpoort is altijd 
bereid om de visschers te helpen, maar 
er is een tijd van werk en een tijd van 
rust. Ons dunkt dat de visscher tijd ge
noeg had dit in te zien).

—  Het schip N.59 «Getuigt voor 
Christus » heeft een kor verloren.

—  Het schip N.62 «Hoop op de Toe
komst» heeft in het Kanaal vastgesla
gen en een boel verloren. Twee halve 
deuren werden nog bovengehaald.

CINEM A’S
Van 27 tot 29 April :
NOVA. —  «S.O.S. Sahara», met Ch. 

Vanel, J. Aumont, Martha Labarre, R. 
Cordy en P. Azaïs. Fransch gesproken 
en Vlaamsche teksten. —  « Een Meisje 
in Nood ».

Op 1 en 2 Mei :
Bobby Breen in « Hawaï Liefdesbo- 

dem ». Verder : « De kleine Droomer », 
met Arletty, R. Lynen, Charpin en Le 
Vigan. Kind. toegelaten.

ZANNEKIN. — Van 27 tot 29 April. — 
« Men heeft gedood », met P. Muni, en 
« De zotte Parade », meti Alexandxer’s 
Ragtime Band. Kind .toegelaten.

LEERGANGEN VOOR AMBULANCIERS  
EN AMBULANCIERSTERS

De huidige gebeurtenissen hebben 
meer dan ooit de aandacht van het pu
bliek op het Roode Kruis getrokken en 
op den plicht dien alle vrouwen en jon
ge meisjes van België hebben om zich 
voor te bereiden tot dienstneming in dit 
groot nationaal werk.

Op dit oogenblik biedt er zich voor al
le vrouwen van goeden wil een gelegen
heid aan om de noodige kennissen te 
verwerven om deze rol te vervulleii : 
het herbeginnen der leergangen voor 
ambulanciers en ambulanciersters in al 
de streken van het land.

De lessen van het Roode Kruis zullen 
inderdaad vanaf de maand Juni herno
men worden. Dit onderricht bestaat uit 
40 theoretische en practische lessen ; 
een officieel diploma wordt na afleg
ging van een examen toegekend.

Het is niet onnuttig dat wij op dit 
oogenblik een zeer duidelijke verklaring 
van Luitenant Generaal Denis, minis
ter van Landsverdediging, weergeven.

Hij drukte zich als volgt uit :
« Ik bevestig dat alleen het Roode 

Kruis van België in staat is, in geval 
van oorlog, met den gezondheidsdienst 
van het leger mede te werken».

Om deel te nemen aan de lessen, moe
ten de candidaten ten minste 18 jaar 
oud zijn.

De inschrijvingen voor de cursussen 
van ambulanciers en ambulanciersters 
worden in onze stad van nu af aan
vaard bij :

HH. Van Hove L., O. L. Vrouwstraat ; 
Wielemans, Langestraat ; Deseck, Oos- 
tendestraat ; Mevr. Nison, Pension Ver- 
viétoise », Nieuwpoort-Bad. ; h. E. Goen, 
W. De Roolaan.

Het Roode Kruis van België doet ins
gelijks een oproep tot de dames en juf
frouwen om een vrouwelijk korps te 
vormen van transport per auto voor 
hare hulpdiensten. Inschrijvingen wor
den gedaan bij de hooger vermelde per
sonen.

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 hersteiwerk. — 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

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.

PLAATS GEVRAAGD. —  Heer, ernstig 
persoon 36 jaar, zoekt betrekking : bu
reel of vertegenwoordiging.

Volledige humaniora. Volledig op 
hoogte van Vlaamsche, Fransche, En
gelsche en Duitsche taal. Schrijven naar 
bureel van blad onder letters L. H.

VOOR HET INVULLEN VAN belastings- 
brieven, boekhouding, enz., in vertrou
wen, wendt U bij Jos. Vanderbeke, 13, 
Nieuwpoortsteenweg.

HUIS DEBRA
Specialiteit van :

® GARNALEN
•  MOSSELEN 
® VISCH
• GEPELDE
•  GARNALEN
ZE E B R U G G E  - DUINKERKE]

Tel. ZEEBRUGGE 44033 

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *  *

Heist
VISSCHERSBOOT MET AVERIJ B IN 
NENGESLEEPT

De Z.64, gestuurd door A. Van Torre, 
uit Heist, die in de Noordzee aan het vis
schen was, kreeg defect aan den motor, 
zoodanig dat de boot de speelbal der 
golven geworden was.

De H.17, gestuurd door A. Ackx, uit 
Heist, die de Z.64 opmerkte, vaarde deze 
spoedig ter hulp, en gelukte er in de 
boot op sleeptouw te nemen en in de ha
ven van Zeebrugge binnen te sleepen.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Martony Jeannine, van 

Leo en Elias Brigitta, Panneslag, 4 ; 
Bursens Claudine, van Alphonse en De- 
baty Marthe, IJzerstr., 44 ; Simoens 
Frieda, van Henri en Marchand Alice, 
Oude Kerkstr., 37 ; Wage Johanna, van 
Jacob en Pieters Irène, St. Antoniusstr., 
66 ; Meyers Huguette, van Henri en 
Dobbelaere Alice, Parentstr., 7; De Voogt 
Denise, van Cesar en Delaere Zosima, 
Polderstr., 75 ; Kaufman Adolf, van 
Adolf en Link Maria, Kursaalstr., 42.

Huwelijk. —  Vandepitte André, metser 
en Vantorre Elodie-Marie, z. b„ beiden 
te Heist-aan-Zee.

Blankenberge

Notarieele
Aankondigingen

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

OP DINSDAG 30 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
« Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaan
straat, 26, te Oostende

TOESLAG van

GEMEENTE STEENE 
W IJK  MARIAKERKE

KOOP I,

EEN SCHOONE ONLANGS

nieuwgebouwde V ILL A
met grooten hof, gelegen in de Stockel- 
laan, 102, groot 915 m2.

INGESTELD : 20.000 FR.

KOOP II.
EEN SCHOON

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

INGESTELD : 5.000 FR.
Met recht van samenvoeging.
Alle verdere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.

ïKi = X = = Xi

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 genot.
Voor alle nadere inlichtingen, zich 

te wenden ter studie.

;K  =

Kantoor van Meester

Constant DEVOS
Deurwaarder te Oostende 

103, Van Iseghemlaan, Tel. 71149

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Pockelé Rita, van Henri 

en Lestabel Laura, Kerkstr., 161 ; Ron- 
delée Liliane, van Jozef en Vanderheyde 
Angela, Breydelstr., 22 ; Vermeulen 
Marcella, van Leon en Van Braeckevelt 
Maria, Wenduine, Brugschestw., 68 ; 
Ballegeer André, van Leo en Mouton 
Genoveva, Scharebrugstr., 76 ; De Wulf 
Marcel, van Medard en Verlé Rachel, 
Slachthuisstr., 63.

Sterfgevallen. —  Dejonghe Camiel, 
wedr. van Vermeire Alida, (overleden te 
Merksplas) ; Jurewyts Catharina, 76 j., 
echt. van Sybout Medard, Breydelstr., 
44 ; Parmentier Jules, 60 j„ echt. van 
Schoonjans Jeanne, Van Maerlantstr., 
52 ; Cattoor Emelia, 76 j., wed. van Mal- 
staf Pieter, Serg. De Bruynestr., 74 ; 
Cattoor Maximiliaan, 49 j„ echt. van 
De Bruyne Leonie, J. De Meyerstr., 17 ; 
Schein Julien, 70 j., echt, van Sellier 
Marie, Bakersstr., 10 ; Leloup Leontine, 
24 j., ong., Stationstr., 72 ; Bentein Ca
miel, 56 j., echt. Lasat Leonie, Uitkerke, 
Evendijk W., 9.

Huwelijken. — Vanderheyde Louis, vis
scher met Cloetens Joanna, beiden al
hier ; Maes Jan, apotheker te Heist met 
Nuytemans Fernande, alhier.

FO N TEIN IER  DER STAD
Gedurende de week van 28 April tot 

5 Mei, moet fonteinier Wittevrongel Al
fons, Serg. De Bruynestraat, 39, verwit
tigd worden, den Zondag en na 4 uur op 
de werkdagen.

CINEM A’S
COLISEE. —  Pathé Journal. — «Sci- 

pion l’Africain», met Isa Miranda. — 
«Vibrante Jeunesse», met Joel Mac 
Créa, Andrea Leeds. Kind, toegel.

Toekomende week : « L ’Oiseau du 
Paradis » en « Sur la pente ».

DOODELIJK VERKEERSONGEVAL
Zaterdagavond was de genaamde Le

loup Leontine op wandel langs de baan 
Blankenberge-Zeebrugge, toen aan de 
café « Lekkerbek » gekomen zijnde, zij 
met volle geweld door een auto aange
reden werd. Haar verloofde kon nog 
bijtijds op zij springen en ontsnapte al
dus aan een gewissen dood. Het slacht
offer werd in uiterst bedenkelijken toe
stand weggevoerd en overleed korten 
tijd nadien aan de zware opgeloopen 
verwondingen. Het parket stapte ter 
plaatse af.

STAD OOSTENDE 

STAPELPLAATS « F R I G  O R » 
24, Velodroomstraat, 24

wegens einde pacht en uit oorzaak 
van sterfgeval

De Deurwaarder CONSTANT 
DEVOS, ter standplaats Oostende 
zal op MAANDAG 29 APRIL 1940 
aanstaande en volgende dagen, 
telkens om twee uur ’s namiddags 
overgaan ten huize, gelegen te 
Oostende, Nr 24, Velodroomstraat 
Stapelplaats «Frigor» tot de open
bare' en vrijwillige verkooping, 
van :

een belangrijk en zeer 
schoon MOBILAIR

en HOTELGERIEF, voortkomende 
van het « HOTEL DE FRANCE »,
te Oostende.

Stiptelijk op komptant en ge
wone voorwaarden.

(zie plakbrieven).

;K  =  K =

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koninklijkestraat, 11

-------■-------
Op DONDERDAG, 16 MEI 1940, om 

drie uur des namiddags, ter afspanning 
« Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaanstr., 
26, te Oostende, met gewin van 0.50% in- 
stelpremie.

STAD OOSTENDE 

INSTEL van :

Een schoon 
nieuwgebouwd 

Woonhuis
met hof, gelegen te Oostende, Duiven- 
hokstraat, Nr. 29, groot 142 vierkante 
meters.

Inbezitneming een maand na den toe
slag.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

Zichtbaar : Maandag en Donderdag, 
van 2 tot 4 uur.

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



4 « HET VISSCHERIJBLAD »

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 TELEFONEN : 71707 — 71708

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 19 April 1940.

Slechts één vaartuig ter markt : de 
N.26, met een tiental kleine bentjes, be
staande uit tong, pladijs en wijting. De 
besomming beliep 800 fr.

Zaterdag 20 April 1940.

51.670,—
36.691,50
8.725,—

0.278 Clyde 12 d.
0.308 Clyde 11 d.
N.60 Oost 6 d.

Kabeljauw, koolvisch en wijting zijn 
de soorten, die het meest voorhanden 
waren. De overige soorten waren 
schaarsch of niet aanwezig. De eerste 
kreeftjes waren ter markt, ongeveer 350 
kg., verkocht aan 4 fr. de kg. Met span
ning vroegen de koopers zich af, wat de 
volgende dagen zullen opleveren.

Maandag 22 April 1940.

0.121 Kanaal 10 d. 10.380,—
0.342 Kanaal 14 d. 60.375,50
0.244 Kanaal 8 d. 22.680,—
0.237 Clyde 15 d. 105.596,—
0.249 Kanaal 7 d. 19.360,—
0.339 Clyde 14 d. 42.123,—
0.223 Kanaal 8 d. 17.683,50
0.266 Kanaal 14 d. 43.910,—
SS.0.262 IJsland 18 d. 183.922,50
0.269 Spanje 18 d. 66.213,—
B.2 Kanaal 8 d. 23.835,—
0.275 Kanaal 8 d. 30.464,—
0.341 Kanaal 12 d. 25.082,—
0.109 Kanaal 7 d. 8.125,—
0.196 Kanaal 7 d. 12.347,50
N.63 Kanaal 6 d. 4.090,—

De aanvoer overtrof de stoutste ver
wachtingen. Niemand had op de aan
wezigheid gerekend van 16 vaartuigen. 
De bevoorrading was dan ook aanzien
lijk en van aard om eenieder te bevre
digen. Benevens de vele IJslandsche 
kabeljauw, schelvisch en schol, heeft de 
Clyde in het bijzonder gezorgd voor de 
witte kabeljauw en de koolvisch. De 
Spaansche vangst heeft grootendeels 
bijgedragen tot de bevoorrading van rog 
en tong, terwijl het Kanaal de gewone 
aanvoerder was van de verscheidenheid 
en de goede hodanigheid. Vaste prijzen 
werden bekomen, doch beneden deze der 
voorgaande week.

Dinsdag 23 April 1940.

Donderdag 25 April 1940.
B.4 Kustzee 1 d. 800,—
0.270 Kanaal 8 d. 15.450,—
0.288 Clyde 10d. 40.560,—

Weinig aanvoer en alleen de 0.2S3 had 
cvn mooie vangst. De prijzen bleven, 
zooals Wijkt uit ed piij^unlijst, zter duur.

VERKOOP VAN DE W EEK

Donderdag 18 April 
Vrijdag 19 
Zaterdag 20 
Maandag 22 
Dinsdag 23 
Woensdag 24

524,— 
977,— 

98.316,50 
677.4^5,— 
147.336,— 
221.636,—

1.146.274,50 

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Donderdag 18 
Zaterdag 20 April 
Zondag 21 April 
Maandag 22 
Dinsdag 23 April 
Woensdag 24

4179 kg. 
3755 kg. 
3804 kg. 

- 3786 kg. 
4623 kg. 
4873 kg.

5.30— 3.50
5.80—3.00
4.10— 2.50 
4.90—2.80 
5.00— 3.70
5.10—3.10

ÏT llDSt MÉ

0.277 Kanaal 
0.316 Kanaal 
P.4 Kanaal 
0.238 Clyde 
0.175 Kanaal

12 d. 
10 d. 
10 d. 
15 d. 
10 d.

26.739,— 
34.375,— 
4.395,— 

56.235,— 
22.759

Was de aan voer gisteren buiten ver
wachting groot, heden is hij zeer ge
ring. Al de gewenschte soorten konden 
nochtans aangekocht worden, doch in 
beperkte hoeveelheden. Dat de prijzen 
de hoogte zijn ingegaan, zal dan ook 
geen verwondering baren.

Woensdag 24 April 1940.

H.77
0.108
0.210
0.306
0.295
0.300
0.349
H.63
Z.48

Oost
Kanaal
Oost
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Kanaal

9
12
7

12
9
9

10
7
6

d.

12.425,— 
38.784,— 
10.405 — 
27.470,—
45.157.50
22.373.50 
38.539,— 
13.240,— 
10.980,—

Hadden deze negen vaartuigen een 
volledige vangst ter markt gebracht, dan 
zouden de kooplieden beter gezind zijn 
geweest. De hoeveelheid aangevoerde 
visch was dus niet in evenredigheid met 
het getal vangsten, met het gevolg dat 
de behoeften niet konden worden vol
daan, en dure prijzen werden geboekt.

Vischfactoor in alle soorten 

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

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in ’t groot en ’t klein

VISCHMIJN, 2 - M E C H E L E N  

—  Tel. 789 —

Verwachtingen

NIEUWPOORT

VISCHAANVOER

Maandag 15 April 1940.
N.44, 11.833 fr.

Dinsdag 16 April 1940.
N.45, 7.610 fr.

Woensdag 17 April 1940.
N.62, 411 fr.

Donderdag 18 April 1940.
N.49, 2.739,50 fr.

Vrijdag 19 April 1940.
N.31, 3102 fr. ; N.41, 1819 fr. ; N.4, 1224 

fr. ; P.86, 217 fr. ; N.59, 2457 fr. ; N.35, 
1007 fr. ; N.54, 1764,50 fr. ; N.38, 1544 fr. ; 
N.51, 1927 fr.

Zaterdag 20 April 1940.
N.50, 3752 fr. ; N.49, 1918,50 fr. 

Maandag 22 April 1940.
N.41, 1210 fr. ; N.4, 1679 fr. ; N.49, 3115 

fr. ; N.59, 3023 fr. ; N.54, 1005 fr. 
Dinsdag 23 April 1940.

N.38, 2013 fr. ; N.26, 910 fr. ; N.35, 2083 
fr. ; N.31, 2871 fr. ; N.51, 2380 fr. 
Woensdag 24 April 1940.

N.54, 1226 fr. ; N.44, 6794 fr.

OPBRENGST DER 
GARNAALBOOTEN

11 April 2548 kg. 2.90— 4.30
12 April 2509 kg. 3.00— 4.10
13 April 2684 kg. 2.40— 3.80
15 April 295 kg. 4.20— 4.80
16 April 814 kg. 3.70— 5.60
17 April 1488 kg. 3.50—4.80
18 April 1381 kg. 3.30— 4.50 
20 April 1529 kg. 2.50— 3.80
22 April 3014 kg. 2.50—3.50
23 April 2299 kg. 2.70—3.50
24 April 2158 kg. 2.50—3.60

BRUSSEL

VISCHMARKT

Griet, 10— 15 ; zeeduivel, 10— 15 ; ka
beljauw, 8— 12 ; zeezalm, 6— 8 ; zeepa
ling, 6—8 ; zonnevisch, 10— 13 ; schel
visch, 8— 10 ; knorhaan, 5— 6 ; schar, 
8— 10 ; leng, 5— 6 ; makreel, 7— 8 ; wij
ting, 3—4 ; koningsvisch, 10— 15 ; pla
dijs, 5— 6 ; rog, 7— 8 ; roobaard, 7— 8 ; 
klipvisch, 4— 6 ; tarbot, 22— 25 ; tong, 
22—26 fr. per kg.

VISCHMIJN

Griet, 7.38 ; zeeduivel, 7.57 ; kabeljauw, 
4.50 ; zeezalm, 1.94 ; zeepaling, 1.84 ; 
zonnevisch, 7.00 ; schelvisch, 4.90 ; ze? 
paling, 2.49 ; knorhaan, 2.97 ; schar, 
5.80 ; ieng, 2.97 ; makreel, 4.80 ; wijting, 

koningsvisch, 8.59 ; pladijs, 3.24 ; 
4.30 ; riviervisch, 3.40 ; roobaard, 

vervroren zalm, 9.38 ; klipvisch, 
tong, 13.50 ; tarbot, 13.60 fr. per

2.37
rog,
4.45
3.34
kg.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 27 April. —  0.243, 0.326 en 
0.198, van het Kanaal van Bristol ; 0.138 
van het Kanaal van Bristol, met 150 b. 
visch en 150 kg. tongen.

Maandag 29 April. —  SS.0.160, van 
IJsland, met 14 bakken, waarvan 4.000 
kabeljauwen, plus schelvisch, boonen, 
lengen, mixed en kools ; 0.112 en 0.112, 
van het Kanaal van Bristol.

Dinsdag 30 April. — SS.0.163, van IJs
land, met 24 bakken, waarvan 6000 kabel, 
jauwen, 400 b. schelvisch, 200 b. gullen, 
2500 kools, plus boonen, lengen en m i
xed. SS.0.298, van IJsland, met 20 bak
ken ; vangst niet opgegeven. 0.290 en 
0.179, van het Kanaal van Bristol ; SS. 
0.97, van het Kanaal van Bristol, vangst 
niet opgegeven.

Verder woorden verwacht : 0.55, 
0.137, 0.176, 0.327 en 0.140, van het K a
naal van Bristol.

ANTW ERPEN

Heilbot, 15 ; kabeljauw, 7— 12 netto, 
â— 9 bruto ; gul, 4 ; knorhaan, 3— 4 ; 
ïcoolvisch, 4 ; mooie meid, 3 ; pladijs, 3- 
8 ; rog, 6.50— 9 ; roobaard, 7 ; schar, 7 ; 
vleet, 12— 16 ; schelvisch, 5— 10 ; Schot
sche schol, 5— 10 ; steenschol, 6—7.50 ; 
steenpost, 4 ; tong, 13— 19 ; vlaswijting, 
1 ; wijting, 3—5 ; kuit, 5 ; bakharing, 
1— 1.50 ’t stuk ; gerookte haring, 1— 1.50 
id. ; pekelharing, 0.60 id. ; makreel, 8 ; 
spiering, 11 ; garnaal, 10 ; paling, 11— 
16 ; snoek, 7.50 fr. per kg.

Zaterdag 20 April 1940.
Gr. tong, 14— 14.50 ; bloktong, 18—

18.50 ; fruittong, 19— 21 ; sch. kl. tong,
19—20 ; kl. tong, 9— 16.50 ; pieterman,
5 ; gr. platen, 5—5.50 ; midd. platen, 
5.50— 6.25 ; platjes, 5.50— 6 ; scharren, 4-
4.50 ; gr. wijting, 2.75— 3 ; kl. wijting,
1.75— 2 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 12— 20 ; 
griet, 10— 18 ; garnalen, 3.50— 4.70 fr. 
Maandag 22 April 1940.

Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 12— 13 ; 
fruittong, 20—21 ; sch. kl. tong, 19.50—
20.50 ; kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 14 ; 
gr. platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 5.50—
6 ; platjes, 6— 6.25 ; scharren, 4— 4.50 ; 
gr. wijting, 3—3.25 ; kl. wijting, 2—2.25 ; 
rog, 2.50— 5 ; tarbot, 12—20 ; griet, 10— 
18 ; garnalen, 3.20— 4.50 fr.

Dinsdag 23 April 1940.
Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 16— 17 

fruittong, 20— 21,50 ; sch. kl. tong, 19-
20.50 ; kl. tong, 8— 17 ; pieterman, 14 
gr. platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 5.75- 
6 ; platjes, 6— 6.25 ; scharren, 4— 4.50 
gr. wijting, 3.25— 3.50 ; kl. wijting, 2.25
2.50 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 12—20 
griet, 10— 18 ; garnalen, 2.70— 4.20 fr. 
Woensdag 24 April 1940.

Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 18—
18.50 ; fruittong, 20— 22 ; sch. kl. tong,
20— 21.50 ; kl. tong, 9.50— 19 ; pieterman, 
14 ; gr. platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 6- 
6.25 ; platjes, 6.25— 6.75 ; scharren, 5 ; 
gr. wijting, 3.50— 3.75 ; kl. wijting, 2.50- 
2.75 ; rog, 2.50— 5.50 ; tarbot, 12— 21 ; 
griet, 10— 16 ; garnalen, 2.80— 4.60 fr. 
Donderdag 25 April 1940.

Gr. tong, 13— 13.50 ; bloktong, 19— 20; 
fruittong, 23—24 ; sch. kl. tong, 22— 23 ; 
kl. tong, 10— 19 ; pieterman, 15 ; gr. pla
ten, 5— 5.50 ; midd. platen, 6.75—7 ; plat
jes, 6.75—7 ; scharren, 5 ; gr. wijting,
2.75— 3 ; kl. wijting, 1.75— 2 ; rog, 2.50— 
5 ; tarbot, 12— 24 ; griet, 10—20 ; garna
len, 3.20— 4.50 fr. per kg.

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. W EEK  VAN 20 TOT 25

APRIL 1940.

rr, ^ ~ Zaterdag
Turbot — Groote tarbot...................... 20.00

Mid. tarbot........................... 15.00
Kleine tarbot................!" io!oO— 12.00

Barbues — Griet.................................. 10.00
Soles — Allergroote tongen............... "  12̂ 00

Groote tongen ........................1 5 . 0 0

Midd. groote tongen ............. 2 0 . 0 0

Voorkleine tongen ..................24.00
Kleine tongen .......................  2 1  00

Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............
Midd. pladijs.....................  s.ÓÖ
Derde slag pladijs............  5 . 0 0

Kleine pladijs ..................  2  50
Limandes — Schar ............................................
Limandes soles — Groote tongschar ......................

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

Kl. Schotsche schol .........
Flottes — Schaten................................  2.00__ 3 00
Raies — Groote rog .......................  3 .0 0 — 4̂ 00

Kleine rog ............................. 1.00— 2.00
Tacauds — Steenposten ...........................................
Merlans — Gr. wijting .............  « . 2.50— 3.00

Kl. wijting ................... 2.00— 2.50
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 6.00— 7.00

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

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

Sébasites — Klipvisch ................................................
Charbonnier — Koolvisch ................ . 3 .Ó0

Lieus — Vlaswijting ............................  3 . 0 0

Lingues — Lengen ....................................................
Eglefins — Gr. schelvisch .............  ." ....

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

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

Mid. mooimeisjes.................  6.00— 7.00
Kl. mooimeisjes ................... 2.50

Vives — Pietermannen.......................... ..................
Grondins — Knorhaan ........................ .................
Grondins rouges — Engelsche soldaten .................
Rougets — Roobaard............................ .................
Emissoles — Zeehaai........... . ......................
Roussettes — Zeehonden .................  ... ..................
Dorées — Zonnevisch...........................  ..................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........ 7.00

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

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

Kl. heilbot ...............................................
Ecrevisses — Kreeftjes ........................  3.00— 4.00

Maandag
20.00—22.00
15.00 
10 .00— 12.00
10.00 
12.00
13.00
16.00 
21.00 
20.00
6 .00—
6.00 
6.00
3.00
3.00—
4.00—
4.00—
5.00—
5.00—
3.00
3.00—
1.00—
2.00 
2 . 00—

2.00
5.00—
4.00
3.00
2 .00—

18.00

7.00

4.00
6.00 
6.00 
6.00 
6.00

4.00
2.00

3.00

6.00

3.00

Dinsdag
20 . 00— 22.00
15.00 
10 .00— 12.00
10.00 
12.00
14.00
20.00 
22.00 
21.00

6.00

3.00

1 .00—  2.00
4.00 
2 .00-

3.00
2.00
5.00
4.00
4.00
4.00

8.00
4.00—
6.00
4.00—  6.00
3.00
4.00—  5.00
1.00—  3.00
3.00
4.00
3.00
6.00
4.00
3.00

3.00
4.00

Woensdag
25.00
20.00 
10.00— 12. 
10.00—12.
14.00
17.00
22.00
24.00
22.00 
6.00
5.00
5.00 
3.50
4.00
8.00
4.00—  
5.00
4.00—  5.
3.00—  4

Donderdag
20 . 00— 22.00
18.00— 20.00
10.00— 12.00
10.00— 14.00 
16.00
19.00
24.00
27.00— 28.00
21 .00— 22.00

GENT
Garnalen, 7 ; griet, 16 ; kabeljauw, 

10— 14 ; maKreel, 1 ; pladijs, 12 ; paling, 
18—22 ; schelvisch, 12— 14 ; rog, 7—8— 
10 ; tarbot, 20 ; tong, 20—25 ; wijting, 
5—6 ; zeepost, 8 fr. per kg.

UMUIDEN
In de week van 18—24 April 1940 kwa

men aan de Rijksvischhallen 20 stoom
trawlers, 60 groote en kleine motors en 
1 Zweed nun vangsten versehe visch 
en haring verkoopen.

De aanvoer van versehe visch was bij
na gelijk aan die van de vorige week. De 
soorten kabeljauw en schelvisch waren 
enten aag zeer schaarscn. Van het Noor
den kwamen de groote stoomtrawlers 
toe met enorme vangsten makreel en 
haring en hun bijvangsten bestonden 
uit wat wijting en totten. De kleinere 
stoomtrawlers en motors brachten we- 
cierom machtig veel tongen aan de hal
len, met bijvangsten schol van uitmun
tende kwaliteit.

Buitenlandsche aanvoer : slechts één 
Deen met een vangst levende schol.

De verkoopprijzen van de versehe 
visch, uitgezonderd tongen, bleven, on
danks den grooten toevoer, op een be
hoorlijk peil staan. Schelvisch en kabel
jauw Kenden dure prijzen en de plat
vischsoorten kenden in ’t begin van de 
week hooge prijzen. Daarna vertoonde 
de markt een gevoelige daling voor deze 
soorten.

Verwachting volgende week : een vijf
tal booten van het Noorden met makreel 
en haring, 6 booten van de Bank met be
vredigende witte kabeljauwvangsten en 
60 booten van West en Terscheling met 
vele tongen, schol en wijting.

Donderdag 18 April 1940.

Drie stoomtrawlers van het Noorden 
waren ter markt met groote vangsten 
bestaande uit makreel en haring. Eén 
boot van de Pats met een schoone vangst 
kabeljauw, zeewolf, tongschar, wijting 
en makreelen en twee booten van Ter
schelling met schoone vangsten tongen, 
tarbot, griet, schol en schar.

De makreel en haring kenden goed
koope verkoopprijzen. Alle overige soor
ten werden aan flinke prijzen verkocht. 
IJM 17 Noorden 1400 b. 6975.00
IJM 6 Noorden 1400 b. 6015.00
IJM 15 Noorden 1145 b. 5620.00
IJM 117 Lengbank-Pats 280 b. 3765.00 
IJM 384 Terschelling 200 b. 3450.00 
IJM 129 Terschelling 235 b. 3895.00

Vrijdag 19 April 1940.

Drie groote en kleine motors spijsden 
de markt met 4200 kg. tongen en vele 
schol, schar en wijting. De motors kwa
men van de vischgronden in de onmid
dellijke nabijheid van het vuurschip 
Terschelling.

De platvisch kende uitstekende ver
koopprijzen.

Zaterdag 20 April 1940.

Eén stoomtrawler, 5 groote motors en 
15 kleine brachten enorm veel tongen 
aan de hallen, en de bijvangsten lever
den op : schol, schar en wijting.

Alle vischsoorten werden aan bevre
digende prijzen verkocht.
IJM 14 Terschelling 205 b. 3500.00

Maandag 21 April 1940.

Drie booten van het Noorden waren 
ter markt met groote vangsten bestaan
de uit makreel, haring, wijting, totten, 
kabeljauw en een kleine hoeveelheid 
schelvisch ; 25 booten van de vischgron
den van het vuurschip van Terschelling 
hadden een gezairtenlijke vangst) van 
zeker 30.000 kg. tongen. Zeer vele schol 
van bijzondere kwaliteit, schar en wij
ting.

De ronde vischsoorten kenden dure 
verkoopprijzen ; eveneens de schol. Ton
gen werden iets goedkooper verkocht 
dan de vorige dagen. Makreel en haring 
kenden niet meer dan middelmatige 
prijzen.

IJM 115 Noorden 1000 b. 6090.00
IJM 12 Noorden 2000 b. 10900.00
IJM 37 Noorden 1150 b. 6580.00
IJM 45 Terschelling 145 b. 2975.00 
IJM 95 Terschelling 260 b. 2800.00 
IJM 87 Terschelling 130 b. 3230.00 
IJM 72 Terschelling 205 b. 2985.00

Dinsdag 23 April 1940.

Vier vaartuigen waren aan de hallen 
en spijsden de markt met tongen, tar
bot, griet, schar en wijting. Kabeljauw 
en schelvisch werden in ’t geheel niet 
aangevoerd. De verkoopprijzen waren 
bevredigend.
IJM 77 Terschelling 220 b. 3000.00 

Woensdag 24 April 1940.

Eén vangst van het Noorden welke be
stond uit makreel, haring, wijting, ka
beljauw en totten ; de overige 10 vaar
tuigen kwamen van Terschelling en 
West met voldoende tongen, schol, schar 
en wijting.

De ronde visch werd duur verkocht. 
De tongen kenden een verbetering in 
prijs, doch schol en scharren werden 
goedkoop afgezet.
IJM 38 Noorden 880 b. 7760.00
IJM 155 Terschelling 200 b. 1960.00 
IJM 94 Terschelling 165 b. 2150.00 
IJM 19 Terschelling 320 b. 3400.00 
IJM 119 Terschelling 140 b. 2610.00
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BLANKENBERGE
PRIJS DER VISCH PER KG.

Tarbot, 25 ; griet, 14 ; gr. tong, 12 ; 
bloktong, 16 ; fruittong, 19 ; kl. tong, 15; 
gr. platen ,6 ; kl. platen, 7 ; kl. visch, 6; 
scharren, 6 ; pieterman ,15 ; kabeljauw, 
6.50 ; wijting, 3.50 ; rog, 5 ; garnalen, 4 
à 5 fr. per kg.

VISCHAANVOER
18 April
19 April
20 April
22 April
23 April
24 April

9.438,65
950,45

3.370,85
712,95

12.636,55
935,40

Oorlogsrisico
ZITDAGEN VAN DEN HEER 

INSPECTEUR DER KUST

Het Kantoor van den Inspecteur, den 
heer A. Van der Biest, Christinastraat, 
139 te Oostende (telefoon 71311 is open 
als volgt :

Maandag : van 9 tot 12 y. (namiddag 
gesloten).

Dinsdag : van 9 tot 12 u. en van 14 
tot 17 u.

Donderdag : van 9 tot 12 u. en van 
14 tot 17 u.

Vrijdag : van 9 tot 12 u. (namiddag 
gesloten).

De heer Inspecteur zetelt in de andere 
visschershavens van de kust op hier
navolgende dagen :

Te N IEUW POORT : alle Maandagen, 
van 14 tot 17 u. in het Vredegerecht, 
hoek Oostende- en Langestraten.

Te BLANKENBERGE, alle Woensda
gen, van 10 tot 12 u. bij den heer Gerard 
Wittrock, schipper van den vuurtoren.

Te ZEEBRUGGE : alle Woensdagen 
en Vrijdagen, van 14 tot 17 u. (bij den 
heer Waterschout te Zeebrugge).

Er is geen tweede 
kwaliteit visch meer

Dinsdagnamiddag vergaderde de vis- 
schershavencommissie onder voorzitter
schap van den h. Schepen Vroome.

Benevens vischhandelaars en reeders, 
nam de h. Velthof als secretaris aan de 
besprekingen deel.

In de zitting van den Hoogen Raad 
voor Zeevisscherij, had de h. Decrop den 
wensch uitgedrukt de visch welke ter 
kustmijnen verkocht wordt als tweede 
kwaliteit, als zoodanig niet meer te aan
zien, daar deze gebruikbare of niet-ge- 
bruikbare visch is.

De h. Decrop zette de reden van zijn 
vraag uiteen en steunde er op dat dit 
in andere landen ook zoo was en de koo
pers bevoegd genoeg zijn om te weten 
wat ze als versch of niet versch moeten 
aanzien.

De koopers, bij monde van den h. Ca- 
miel Willems, voorzitter der Syndikale 
Kamer, wezen op het feit, dat ze niet al
tijd alle vangsten volgen en er in het 
verleden dikwijls bedrog gepleegd werd.

De h. Velthof wees op het feit dat het 
soort tweede kwaliteit destijds werd in
gevoerd naar aanleiding van klachten 
en waardoor deze thans vermeden wer
den.

Op voorstel van den h. Decrop, voor
zitter van de reedersvereeniging, werd 
tenslotte aangenomen aan het gemeen
tebestuur voor te stellen een proef te 
doen van een maand.

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

W EEK  VAN 29 APRIL TOT 5 MEI 1940

Van Oostende naar Folkestone (Zo
meruur) :

Maandag, 29 April, te 13.00 uur, door 
« Prinses Joséphine-Charlotte ».

Woensdag, 1 Mei, te 15.00 uur, door 
« Prince Charles ».

Van Folkestone naar Oostende (Zo
meruur) :

Dinsdag, 30 April, te 16.30 uur, door 
« Prinses Joséphine-Charlotte ».

Donderdag, 2 Mei, te 9 uur, door 
« Prince Charles ».

Deze uurregeling werd vastgesteld om 
de grootst mogelijke veiligheid te verze
keren.

In geval van storm of mist, of wegens 
omstandigheden voortspruitende uit de 
vijandelijkheden, behoudt de Directie 
der lijn zich het recht voor, de afvaarten 
te verdagen en zelfs de overvaarten af 
te schaffen.

HOUD VOL !

Koloniale Loterij
gaat voort met 

M I L L I O E N E N  

uit te deelen 

De 5e schijf 1940 

is te koop gesteld 

en verzekert U 

DE BESTE KANSEN 

om schoone groote loten te winnen 

EN ZELFS EEN MILLIOEN !

Tijdschriften
— ■—

Het maandbulletijn van het 3e en 23e 
Linieregiment is opnieuw verschenen.

Het is zooals naar gewoonte met aller
lei interessante bijdragen gevuld.

We kunnen hoofdpolitiecommissari ; 
Seys, die er de leider van is, slechts er., 
mee gelukwenschen.

ZAKEN
Dit maandblad bevat thans interes

sante gegevens over de loonstelsels en 
loonadministratie, filmpjes uit het za
kenleven, financieele kroniek, Sprokke
lingen en bibliographie.

Voor zakenmenschen is dit tijdschrift 
uiterst nuttig.

MARINE
Het Maandblad voor Maart-April van 

den Belgischen Zeevaartbond is thans 
opnieuw verschenen.

Alhoewel het nummer zeer interessant 
is, mag het zeer spijtig genoemd wor
den, dat dit tijdschrift, waarvoor de 
Staat een toelage over heeft, uitsluitend 
Fransch is en hier en daar een titel i*i 
de twee talen.

Een artikel in ’t Nederlandsch over de 
Belgische Zeevisscherij en Vischhandel 
in 1938, alhoewel interessant, is ver van 
actueel en is waarschijnlijk ontleend 
aan het jaarverslag over zeevisscherij 
van het jaar 1938, dat pas enkele maan
den geleden verschenen is, alhoewel wo 
thans reeds in 1940 zijn.
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oo 5.00
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3.00

12.00
10.00
3.00- 5.00

3.00
5.00

2.00 
2.00—
4.00—
1.50 
2.00
4.00—  6.00
6.00—  7.00
4.00— 5.00 
3.00
1.00—  2.00

10.00
3.00— 5.00
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3.00— 5.00

3.00

3.ÓÖ— 4.ÖÖ

8.00
6.00
3.00— 4.00

2.50

5.50
3.50

2.00
2.00
5.00—  
7.00
5.00—

7.00

6.00

10.00— 12.00

2.00
2.50—
3.00—
1.50
1.50
5.00—
7.00
5.00—
4.00
2.00

5.00
5.00

7.00

6.00

2.50

1.50

6.OO"

Tarbot .......................
Griet .......................
Groote tongen .......  ,
Gr. mid. tongen .......
Kl. mid. tongen .......
Kl. tongen ................
Kl. tongen (gr. slips) 
Kl. tongen (kl. slips)
Gr. schol.................
Mid. schol ................
Zet schol .................
Kl. schol .......  ........
Kl. schol II ............
Ki. schol I I I ..............
Tongschar .................
Rog .......................
Vleet .......................
Poontjes..................
Kabeljauw................
Gr. gullen ... ............
Kl. gullen.................
Wijting .....................
Gr. schelvisch ..........
Gr. mid. schelvisch ... 
Kl. mid. schelvisch ...
Kl. schelvisch............
Braadschelvisch.......
Heilbot ......................
Leng ... ..................
Koolvisch .................
Makreel .....................
Wolf ........................
Schartong.................
Zalm .........................
Steurharing ............
Gr. roode poon .......
Mid. roode poon.......
Kl. roode poon .......
Schar ..................
Bot .......................
Hammen ..................
Lom ......................
Haring ......................
Kreeft .......................
Gr. H e e k ..................
Mld. Heek .................

Stoommachienen - M otoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries f
Samen werkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

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

a®»®©®©e®®©®«®®*

Woensdag
67.00— 35.00 per 50 kg.
38.00—26.00 per 50 kg.

Donderdag Zaterdag Maandag
53.00—27.50 51.00— 25.00 60.00—24.00
36.00—28.00 29.00—20.00 29.00—21.00 
0.74— 0.69 0.74:— 0.66 0.68— 0.61 
O.74—  0.69 0.78—  0.72 0.71—  0.64 
0.76—  0.72 0.79—  0.74 0.78— 0.68 
0.66—  0.59 0.66—  0.59 0.67— 0.55 
0.47— 0.44 0.48—  0.42 0.50— 0.41 
0.37— 0.35 0.44— 0.23 0.33—  0.24

31.00— 25.00 
23.50—21.00
25.00— 19.00
22.00—  9.80
10.00—  9.00
30.00—20.00

1.60— 0.50
10.00—  3.70
84.00— 30.00 
22.00
16.50— 15.00
15.00— 4.70

23.00— 22.50
28.00— 24.00
28.00— 13.00 
20.50—  6.50
9.00— 3.10

56.00— 30.00

16.00-
7.00-

-11.00 
- 4.50

31.00—25.00
29.00— 22.00
21.00— 16.50 
1.42—  1.16 
4.80—  1.27

28.50— 25.00 
6.00—  4.40

16.00— 12.00 
36 CC—23.00

3.70— 3.00

12.5n— 5.50 15.00— 4.00 
9.00— 4.50

2;voo

C'.OÜ— 3.20 9.00— 7.00

26.00— 19.50
27.00— 20.00
23.50— 10.00
19.50— 6.00 
7.60— 3.70

28.00— 24.00

"2.8Ó—  1.07
13.50—  7.50
80.00— 31.00
17.00— 13.50
15.50— 12.00
11.00— 4.70
25.00— 21.50
23.00— 21.00
22.50— J'i.00
21.50— 17 50 
1900—16.00 
1.56— 1.26 
4.20—  1.15

36.00— 24.00 
610— 4.70

19.00— 13.00 
Î12.0)—IS.f 0

13.50— !>.60
11.50— P f.0 
27.00
9.00
9.00— 5.40

Dinsdag
55.00— 31.00
28.00— 23.00 
0.64—  0.62 
0.69— 0.64 
0.80— 0.72 
0.64—  0.59 
0.51—  0.47 
0.32—  0.28

23.00
23.00
23.00— 18.00
16.00—  6.60 
6.50— 5.50

9.50— 5.00

0.70— 0.63 
0.74— 0.65 
0.80— 0.76 
0.70— 0.65 
0.55—  0.50 
0.35— 0.28

22.50—20.50
21.00— 16.50
15.50— 11.50 
9.50—  4.20

20.00—27.50

10.50— 6.00 
100.00—47.00
24.00— 17.00
22.50— 17.00
11.50—  3.50

32.00.........
26.00—23.00
22.50— 19.00
22 . 00— 20.00

"2.5Ô— Ó.9Ö 
28.00—21.50 
6.50—  4.20

15.00-
10 .00-

4.10
7.00

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

12.50— 3.90
16.50— 10.00

7.00— 6.00

»
»
>
>

per 50 kg 
»
>
»
>
»
>
>

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

>
»
»
>
>
>
»

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

>
>

per kg.
»

per 50 kg.
>
>
>
»
»
>
»

per stuk
p. 126 kg.

>
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NA DE HARDEN W IN TER  
MOOIE ZONNIGE DAGEN

Een allernieuwste collectie van 
zeer schoone D rukkingen op zijde 
A. la Ville de Londres

Kapellestraat, O O S T E N D E  
(10061

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 28 April. —  Dienstdoende 
gansch aen dag : Apotheek Caenen, Wit- 
tenonnenstraat, 59. — Dienstdoende tot 
12.30 u. : Apotheken Yfillaert, Nieuw- 
poortsteenw., 74 en Delang (Opex).

Nachtdienst van de week : Apotheek 
Caenen, Wittenonnenstr., 59.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Vrije Technische School, bouwen van 

een ingangsdeur, Stuiversstr., 110 ; N. V. 
Beliard en Crighton, bouwen van een 
loods, Sloepenstraat.

DE «W A NDELAAR» BESCHADIGD
Het lichtschip « De Wandelaar », dat 

nog maar pas zijn gewonen dienst her
nomen had, is dezer dagen lichtjes be
schadigd geworden door een sleepboot, 
toen deze de bemanning kwam aflossen. 
Het lichtschip zal naar Oostende ge
sleept worden voor de herstelling, ter
wijl een boei den ingang van het Wie- 
lingenpas zal aanduiden, in afwachting 
dat «De Wandelaar» terugkeert.

Woensdag is het Belgisch lichtschip

HUW ELIJK
Zaterdag werd het huwelijk ingeze

gend van Mej. Irma Rayée, dochter van 
den Voorzitter der Handelskamer, met 
den h. Willy Libert, luitenant aan de 
Staatsmarine.

Wij bieden aan de ouders onze harte
lijke felicitaties en wenschen de jong
gehuwden vele jaren groot geluk.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

VOOR DE REISLUSTIGEN
Alle Zondagen, reis per autocar naar 

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

ST G O DELIEVEKERK
De kerk die opgetrokken wordt aan 

den hoek van den Nieuwpoortsteenweg 
en de Overvloedstraat, nabij het oud

Bouwgrond te koop %
G E L E G E N  T E  O O S i E N D E  W E S T , FRERE OR B A înù FRA A T

E N  W IJK  ST. JAN

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

Ste G,e Immobilière et Financière S. A- 
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671

IN HET MUZIEKCONSERVATORIUM  EXAIVIEN
In onze stedelijke Muziekakademie is Bij het bestuur van Zeewezen was een 

een plaats open van professor in Fran- plaats van een agent bij de Zeevaartpo- 
— ' ’ ’ —  litie vacant. In het examen met het Ne

derlandsch als voertaal, behaalden de 
volgende candidaten het vereischte mi
nima :

1. Boterman, G.-E.-T., Oostende.
2. Piessens B., Antwerpen.
3. Leemans, E.-J.-B., Averbode.
4. Decrop, J.-A.-A.-M., Antwerpen.
5. Broeckaert, F.-J., Gent.
Onze beste gelukwenschen aan de ge

slaagden en het verheugt ons bijzonder 
dat de eerste, een Oostendenaar is.

sche declamatie. Tot op heden boden 
er zich drie candidaten aan, nl. Mej. 
Deboungne, Verstraete en Chapel. Allen 
zijn van Oostende.

AANGEHOUDEN
De genaamde H. O. werd aangehouedn 

wegens zedenfeiten en naar Brugge over
gebracht.

~ _____ , . . , , : kerkhof, nadert stilaan haar voltooiing.
«De Wandelaar» terug naar zijn plaats : Verleden week wapperde zelfs reeds de

deS Wieliifgèn° n’ ** mgang van ! Pausenvlag. De pannen werden gelegd

ONZE STADSDOKKEN
Hoe triestig is het thans niet aan de 

Kapellestraat, wanneer men de handels
dokken ziet, leeg en verlaten. Geen enkel 
visschersvaartuig, zonder te spreken 
van een jacht of plezierbootje. Alleen een 
vuile binnenlander ligt ergens in een 
hoek kolen te lossen.

Die verlatenheid doet menige echte 
Oostendenaar treuren, wanneer hij denkt 
aan die vroegere glorie en pracht van 
weleer.

en een gebeiteld beeld van de H. Gode- 
lieve aangebracht in den voorgevel. De 

1 ramen met brandglas worden gepolierd.

HOOG WATER
i Dinsdagmiddag had een springvloed 
plaats, een der grootste van het jaar. 
Het water bereikte een hoogte van 5 m. 
30 ten overstaan van de lage tij.

I ’s Avonds, tegen half negen, trok het 
water zich zeer ver achteruit, wat weer 
een zienswaardigheid was, die bij menig
een de aandacht wekte.

VOOR
UW

I!

VERVOER -  Afhaling en Bestelling
Odilon Vertinde
Tel. 71532 Privé 71159

: :

I!

GEVAARLIJKE BOCHT VER D W IJN T
Sinds lang sprak men er over de ge

vaarlijke bocht aan het Sas, nabij de 
Bolle, te doen verdwijnen. Thans is men 
er eindelijk toe gekomen om de noodige 
werken te doen.

VISSCHERS,

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

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

W — t

OMLOOP VAN MIDDEN VLAANDEREN
Op Donderdag 2 Mei, rond 15.30 uur, 

geeft Frans Dirickx een gesproken re
portage van den wegwedstrijd « Omloop 
van Midden-Vlaanderen ».

Dat is een goed nieuwsje voor alle 
sportliefhebbers.

BESCHERM ING SCOM ITES VOOR 
VOLKSWONINGEN

Het Comité van het Arrondissement 
Oostende voor bescherming der werk
manswoningen zag haar mandaat met 
drie jaar verlengd. Herinneren wij er 
aan, dat het comité bestaat uit de hh. 
Cools, geneesheer ; Danneel, architect ; 
Dehouck, werkman ; Peurquaet, volks
vertegenwoordiger ; Reynaert, oud-secre- 
taris van een syndikaat, en Soete, land
meter.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

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

De  lever moet eiken dag één liter gal 
ln de Ingewanden uitstorten. Wanneer; 
Ue gal niet vrij toevloeit, kan uw  voedsel 
niet verteren; het bederft. K w ade ' gas
sen doen uw  lichaam zwellen; U  lijdt 
aan® verstopping. U w  organisme wordt; 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U  wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhulp. 
E en  gedwongen stoelgang bereikt het 
Uoel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen  heti 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
iwat U  er weer bovenop zal helpen. Het| 
Eljn zachte plantenuittreksels, die wer- 

Lkelljk op verrassende wijze het toe-j 
I Vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
Ifle Kleine Carters Pillen voor de Levejï 
‘ga  elle, êpotheken fr. 12.50.

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

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

Ziehier het programma :
Zaterdag 27 April ; opening met deel

neming der verbonden wijken met vaan-

Galafeest 
“Vriendenkring der 

Belgische Zeeloodsen„
xjcxi uaxxxjü. cil tlCfeaxit pUUUfcA. u a U  ZxCxi

iii. C io  i j o  V c i i ^ i a a i  IXi/X  t j o a i a ,  àJO

XX ., lUiuCii-VUUib £C£CVCil. ÜCil pUUijLCÜ ClUk 

\jjj ccxi a v u u u  v a u  pl'coüxgc Uxitopaili.iXxx^, 

xiiuai u u u  l/CVCiio Zji.ji.1 Uv>X W O U  M C buxui  

cv^XX UC  iiii.llu.ci' Ucu.cciu.v_ii, &CZ1C11 iic O 

ivCüb 1x1(5Ci.iCiiü Vv Ci. u  Lcii VUüx u c c ic  UoX 

! xxuuuiijU.C11UC X cxiilliiCil UCi' geiiiOUiiidCCl-

I sac Ziccxxcucxi. w xj nooeeiuen Cenuupö Oxx- 

! u c i  UC  U-axlWCZjifeCii 1 Ouiiiiiiuiluuiit  Va.ii

j ooiyuoiicü, van oxiü xviarmeKorps ; Com-
I xxxaxiuctiiu iviiiiiic, uer -t'ctü.etooocen O uö- 
I bciiuc-i^over cxx aen n. van vjri<tüüeü.e,
I scweaexi iiaveiimeeaiier en vader van on- 

a c h  steeuö m  ue ores scaanaen voiksver
tegen wooraiger.

neggen wij maar meteen dat het feest 
voiKomen gaaf en geslaagd mag heeten, 
cianK zij ae bonte aiwisseiing van net 
programma, waarin een broKje naar ie- 
uers gaaing ; dans zij ae uiterst verzorg- 
ae organisatie en, last not least, aanK 
zij de aanwezigneid van talrijke dames 
in hun gratievolle toiletten, hetgeen di- 
atmosieer van gezeiiigneia wist te scnep- 
rect aen vereiscnten toon aangaf en een 
pen.

De Voorzitter van den Loodsenkring, 
h. Jr\ Broucke wist in enKeie korte, doen 
nartelijKe, zeer raüe en gepaste wooraen 
ae aanwezigen voor hun buitengewone 
opkomst en ae optredenae artisten voor 
nun meaewerüing te danken.

net caibaretgedeelte, vertolkt door 
Mevr. Vermeire, en de hh. Vermeire, 
Awouters en Decleer, zorgde voor de ge- 
wensente artistieke ontspanning, scherts 
en luim. De heer Decleer, als nuinorist, 
en moppentapper, is stellig zijn sporen 
aan t verdienen ; hjj weet steeds in dén 
juisten toon te blijven. Bovendien be
schikt hij over een keurige verzorgde 
taal en is hij een losse, zwierige ver
schijning. Het echtpaar Vermeire-Ver- 
linde kenden we reeds als zeer goede 
tooneeldilettanten ; toch wisten ze hier 
een ander facet van hun kunnen te ge
ven door de voorgebrachte Sketchen, 
volkomen gaaf door uitbeelding en inle
ven. De h. Vermeire zorgde dan nog door 
een paar meeslepende liedjes voor een 
ongedwongen atmosfeer en gezelligheid. 
De lof van den h. Awouters als vioolspe
ler hoeft niet meer herhaald ; hij wist 
ons vooral te bekoren in een paar Csar- 
dassen ; ook getuigde zijn xylofoon na
bootsing op flesschen van een onbetwist
bare muzikale virtuositeit. Slechts één 
weemoedige noot in dit overigens keurig 
geheel, namelijk dat we het zanggedeel- 
te van Mevr. Van Hinsbergh, door een 
tijdelijke heeschheid in de keel moesten 
ontberen. Het werd ons reeds vroeger 
gegund de lieve genuanceerde stem van 
deze niet voldoende bekende artiste in 

'haar subtiele schakeeringen te hooren 
1 en stellig had zij er toe bijgedragen het 
j kunstgehalte van het feest te volledi
gen.

I Dat jong en oud, achteraf eens flink 
hun hart ophaalden in vreugd’ en jolijt 
aan fox-trotj, one-step, vals, polka en 
dies meer, hoeft wel geen betoog. Ove
rigens, het orkest van h. Depoplimont 
zorgde hiervoor, door zijn onvermoei- 

! baarheid meer dan in ruime mate.

Wij zouden aan onzen plicht te kort

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

Anticors Schmitz
50 Jaar succes 

Alleenlijk bereid :

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

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoids

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

12 April. —  August Pollet, van Albert 
en Maria VeroraKei, ^ottebaüisersstr., 
1 ; Jacqueline Vanzieiegnem, van Mau- 
rits en Marceihna Pauwels, ötuiversstr., 
3U.

13. — Willy Devos, van Louis en Joan
na Debruyne, Waterwerkstr., 20 ; Nor- 
Dert J amain, van Allons en Elisa Luys, 
ieperstr., 0 I ; Gaston Diedericn, van Ni- 
coias en Marguerite Weiaert, Weten- 
scnapstr., 3, Brussel ; Christine De Hae- 
ne, van Roland en Germaine Bonduel, 
Koningstr., 4a ; Roger Louagie, van Mau- 
nts en Jeannette opsomer ; Huguette 
De Bock, van Filemon en Madeleine Van- 
damme, Stuiversstr., 82.

14. — Marina Boydens, van Jozef en 
Maria Dangreau, Tarwestr., 77 ; Jean-

I nine Hennaert, van Emiel en Adrienne 
I Ruoben, uongoiaan, 153 ; Paul Masureel,
. van Georges en Suzanne Denis, Markt,
I 13, Koekeiare ; Claudine Vendels, van 
1 August en Henrica Vanderburgt, St. Pe- 
tersburgstr., 2.

15. — Jean Pierre Verbruggen, van 
Charles en Eva Rzepczyck, woont te 
Klemskerke ; André Dessard, van Robert 
en Suzanne Libert, woont te Montegnée ; 
Manuel Colleman, van Michiel en Ma
ria Vandendriessche, Gerststr., 67.

16. —  Freddy Martin, van Gustaaf en 
Rosa Geryl, Schippersstr., 1.

17. —  Marie-Jeanne Lesaffer, van Ge
rard en Martha Debeuf, Katharina Pol- 
derstr., 35 ; Redgy Hoste, van Ferdinand 
en Maria Stubbe, Voorhavenl., 86 ; Re
naud Boussy, van Maurits en Madeleine 
Carton, Rietstr., 21 ; Marc Libert, van 
André en Vera Van Acker, Kapellestr., 
3 ; Christiane Claeys, van Emiel en El
vira Seys, Passchynstr., 11 ; Suzanne 
Van Lierde, van Jules en Marcellina Tae- 
lemans, St. Petersburgstr. ; Erna Hode- 
let, van René en Marie-José Verburgh, 
Zwaluwenstr., 20a.

18. —  Freddy Samyn, van Oscar en 
Lucia Milh, Gelijkheidstr., 63 ; Suzan
ne Vanbillioen, van Jozef en Yvonne Du- 
foer, Noord Eedestr., 1 ; Suzy Heinder- 
son, van Dieudonné en Angèle Dugar- 
dein, Edm. Laponstr., 38 ; Antoine Van- 
eygen, van Carlos en Marie Gennevoise, 
Marktstr., 19, Oudenburg ; Yvan Mon- 
balliu, van Omer en Maria Steenkiste, 
Weidenstr., 28 ; Raymond Broux, van 
Alberik en Irena De Zutter, Gerststr., 92.

19. —  Monique Vanhonsebrouck, van 
Jeroom en Jeanne Vande Veegaete, 
Aartshertoginnestr., 33 ; Mariette Van- 
houtte, van Louis en Adrienne Huyghe- 
baert, Fr. Orbanstr., 213 ; Gilbert Van 
Sevenant, van René en Octavia Vanpa- 
rys, Dorpstr., 43, Breedene.

VOOR EEN CCOhQMI5CHCHERSTELUHG
WENDT u TOT DE GEKENDE SCHEEPSVERF 

ftütfDEByKAAI * OÔSTENDË T6L.Sû.3ê PBfVAAT 2l.lt,
GEKÉND VOOR HAAR BYZOMDERE 

U IT V O E R IN G  O P  G E B IE D  VAN ELECTRISCH

LA5CHWEKK
Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WE.RK

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

wendt U tot

DE V IE R IN G  VAN DEN INFANTERIE- 
DAG

zal dit jaar plaats hebben op Zondag 
5 Mei, een Zondag dus, die de gelegen
heid geven zal, aan al de leden, tegen
woordig te zijn te Brussel, om de hel
denfeiten te herdenken van ons glorie
rijk wapen, de Koningin der slagvelden.

Onze Broederbond, altijd op het voor
plan van soortgelijke betoogingen, moet 
er opnieuw veeltallig vertegenwoordigd 
zijn. 1 bÉsÉi

In de tegenwoordige omstandigheden 
doet uw Voorzitter een warmen oproep

NIEUW E « BONNET » VOOR ONZE SOL
DATEN

Onze soldaten beginnen er den jüng
sten tijd eenigszins eleganter uit te 
zien. Sommigen althans toch, want al
gemeene regel is het zeker nog niet. We 
bedoelen het dragen van het nieuw mo
del « bonnet » of politiemuts, dat thans 
langzamerhand in voege komt.

Deze nieuwe muts lijkt zoo wat op deze 
die in het Amerikaansch leger in gebruik 
is, met een breeden opslag, en zonder de 
eenigszins belachelijke kwast. De rand 
van den omslag draagt een gekleurde 
bies, waaraan het regiment te herken
nen is.

Deze politiemutsen hebben het voor
deel, niet gemakkelijk als de oude in 
elkaar te zakken, met het gevolg dat 
de twee punten plat op het hoofd van 
den drager gaan liggen, wat een zeer 
slordigen indruk maakte. En van de 
kwast, die de meeste soldaten hinderlijk 
vóór de oogen bengelde, zullen onze jon
gens voortaan ook geen last meer heb
ben, als eenmaal het dragen der nieuwe 
« bonnet » algemeen wordt.

bij al de leden, opdat zij zich allen sou- 
i f-r r > den scharen rond ons glorierijk vaau- 
E X p r e S S  I r S i n S B O r b  del op 5 Mei aanstaande, om 9.30 uur.

IPoelaertplaats, tusschen de Wollenstraat 
Tel. 726.30 'en de rue de la Régence.

Broederbond 3-23.

INGEZONDEN
BETREURENSW AARDIGE TRAMTOE- 
STANDEN

In uw artikel « Nog te veel Trams », in 
« Het Visscherijblad » van 20 April 1940, 
hebt ge iets vergeten, namelijk het vol
gende : dat de controleur aan Petit Paris 
met het notaboekje er den Zondag nog 
niet had gestaan, waarschijnlijk omdat 
het twee Zondagen te slecht weder was 
en er te veel volk op de tram zou zijn om 
ze te tellen, maar op Zondag 21 April

« üüoaLlViANS ET COPPENOLLE»
ue vertoomng ïngericnt uonderdag- 

avond in onzen üoninKiijken tscnouw- 
uurg door ae vereeniging voor l'weeta- 
ugneia aer jtvust, ten vooiaeeie van net 
x-ctii-je van aen doiaaat en ae nooanjaen- 
ae lammes, isenae een overgroot succes, 
zoowel m  puoneKe oeiangsteinng ais in 
ontvangsten. jtiet| programma moest 
uoiiwens ue meest eiscnenuen voiuoen, 
üaar ae namen van uustave laioeau en 
iviarcei itoeis oorg staan voor eiiKeie 
uien ontspannnig. Jüii aat neeit ons na- 
uonaai ^omiscn Koppei bewezen m  ae 
opvoering van « isossemans et (Joppe-
xxoixe ».

ue Deste speler van het gansche veld 

w as  o ng etw ijie iü  M arcel rtoeis aie m  
ae roi v a n  c o p p e n o n e , oenevens een 

p rac n tig e  creatie, o o k  m e e r m a a l s  eente 
Kunst ten Deste gai, o.a. in ae  laatste 

ante, ae a r o n iœ m a n s s c e n e , aie nem aan 
ook. een open aoenje Dezorgue.

Gustave i-uoeau, uien ae uoscendenaars 
genoegzaam Keimen ais «  î e k o i  aes 
jratatte-mtes », aeeü meerniaais onze 
lacnspieren reKüen, vooral in ae zooge- 
zegae neiaescenes met violette, laueau 
iieeit nier nogmaals oewezen een ecnoe 
tooneeirat te zijn, die van geen klein 
geruent vervaara is.

Germaine BroKa, als Violetta, gaf een 
moaern sportvrouwtje weer, aat een

1940 stond hij daar met zijn boekje, ja, 1 ueetje van alles kan, en werd op het 
’t was schoon weder en natuurlijk weinig ! einde in de bloemen gezet. In de kleinere 
volk op de trams. Zoo worden de statis- 1 rollen viel vooral Loar op als Maaame
tieken gemaakt, maar wat op het boek
je niet wordt gezet, is het feit, datl zij 
die het wachten moede zijn, toch maar 
te voet verder trappen, omdat ze geen 
18 min. willen wachten voor een tram.

Met dank voor de opname
Een Abonné.

NOTA DER REDACTIE. — Inderdaad. 
Spijtig genoeg voor de menschen, dat de 
bladen de huidige toestanden niet aan
klagen en dat ook het gemeentebestuur 
deze zaak niet genoeg ter harte neemt.

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

BELIAPD.CBIGHmC
OOSTEMDB S.A.

Cnapeau, verder Deiaforge (Joseph), G. 
U Miii, een pikante Arabella en Do
rian (Eliacin).

De tooneelschikking van Marcel Roels 
was buitengewoon, rekening houdende 
met de middelen, waarover men in ons 
theater beschikt. De inrichters hebben 
eer van hun werk gehaald.

F i lm k r o n i e k

komen, moesten we het Bestuur van dendel en optocht. , ............... ...  „  , ,
Zondag 28 April : groote velokoers Belgischen Vriendenkring der Zeeloodsen 

voor alle beginnelingen (450 fr. prijzen). | seen geluk wenschen met hun liefdadi-
Inschrijving bij E. Verlinde, Spoorweg- 
straat, 7.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ge doeleinden en )het welgeslaagd feest.
Eén ding staat vast en dat is, dat bui

ten enkele prachtnummers, een even 
schitterende tombola, veel gelukkigen 
maakte onder de aanwezigen.

Schoone giften waren inderdaad ge
daan door vrijgevige handelaars van 
stad. Pelsenmaker Vanden Bossche had 
daarenboven een prijs geschonken wel
ke in Amerikaansch opbod de mooie som 
van 315 frank opbracht. De tombola zelf 
bracht niet minder dan 1400 fr. op, 
waarvan 20 t.h. gestort werd aan het 
werk van de Kom Melk.

Het zuivere overschot voor de behoef
tige families van de gemobiliseerde zee
lieden, bedroeg zoo maar 3.700 fr., wat 
eenieders verwachtingen zal overtroffen 
hebben.

Groot en ondankbaar is de rol door 
die heeren met zooveel nauwgezetheid 
en geestdrift vervuld.

Het feestje van 20 April was een parel 
te meer op het reeds zoo puik verrichte
werk.

STERFGEVALLEN

12 April. —  Idalia Decoster, 69 j., wed. 
van Emest Decloedt, Nieuwpoortsteen
weg, 53 ; Godelieve Provoost, 8 m„ Ree
derijkaai.

13. —  Freddy Tournoy, 1 m., St. Fran- 
ciscusstr., 18.

14. —  Elisa Termote, 84 j„ wed. van 
August Schiets, echt. van Jacob Dene- 
cker, Lijnbaanstr., 14 ; Etienne Bau- 
wens, 1 j., Spaarzaamheidstr., 70 ; Ste
phanie Devriendt, 73 j., wed. van Louis 
Schaepdryver, Ed. Cavellstr., 15.

15. — Charles Provoost, 77 j., echt. van 
Octavia Deramout, woont te Steene.

16. — Jeannine Lingier, 7 j„ Biekorf- 
straat, 13.

17. —  Henri Dewilde, 66 j., echt. van 
Ludovica Meyers, Hofstedestr., 32.

18. Pharaïlde Allemersch, 69 j., wed. 
van Joseph Boes, echt. van Julianus Au- 
treve, Hospitaalstr., 13 ; Joseph Blon- 
deel, 72 j., wedr. van Julia Vincke, echt. 
van Maria De Wispelaere, woont te 
Breedene ; Theodule Somson, 55 j., echt. 
van Cesarina Vigne, Kaaistr., 24b.

STEDELIJK K ER K H O F  
VAN OOSTENDE

BERICHT

De parken nr 10 en 11 waar de begra
fenissen der volwassenen zijn gedaan 
geweest van 23 Februari 1923 tot 5 De
cember 1923, zullen eerstdaags opnieuw 
gebruikt worden.

De herinneringsteekens zullen door de 
familiën vóór den ln Juli 1940 moeten 
weggehaald worden ; na dezen datum 
zullen zij ambtshalve weggeruimd wor
den ingevolge art. 73 der Verordening 
van 4 Mei 1928 op de begrafenissen.

Voor alle inlichtingen, wende men zich 
tot het bureel van den Burgerlijken 
Stand.

HUW ELIJKEN

16 April. —  Auguste Demey, bakker en 
Simonne Roels ; Louis Vandierendounck, 
visscher en Irena Galand, z.b.

H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

21 April. — Mommerency Wielfried, 
werktuigkundige en Tack Jeanne, Kapel
lestr., 93 ; Ùaele Ed., wedr. van Maria 
Pyra, Nieuwlandstr., 113 en Desaeyere 
Theodora, wed. van Henri Lauwers, 
Schapenstr., 8 ; Monteyne Florimond, 
handelaar, Aartshertoginnestr., 3 en De- 
graeuwe Marcelline, Ad. Buylstr., 56 ; 
Daenens Maurice, loods, Vandersweep-

V. plaats, 7 en Nys Paula.

« Tot ziens, Mr. Chips» (Palace), naar 
nei ucKCiiuc venlaai van otulles xinooii 
in üiigeicuiu vei'iuiiiu, mag uiissomeil 
wel ais ae opnieiKenjtotste pienc van net 
laacsoe inrnseizoen oescnouwd woraen. 
.ui ac eerste piaacs verrast ait weiK uoor 
iijii v> ci-t), iiU eens
iiico eeoiieaen ic op aen putioon vun 
uuizena en een xnuivernaieii. ueze een- 
vouuige geacineaenis onjit namelijk ge- 
neei vervreerna van scnoKKenae geoeur- 
temsseii. Ziij is ongemeen njngevoeiig, 
onzegoaar mnig, stemmig, geiouterd tot 
een levenswaaineid aie naar suutn 
gians ontleent aan den weemoed en de 
Kleine vreugaen van een ietwat onbehol
pen, maar tevens innerlijk volrijp leven.
« l ot ziens, ivir. Cmps » is nameiijK het 
levensvernaai van een langzamerhana 
ouaer wordenden scnoolmeester, verhaal 
tevens van een in drie opeenvolgende ge
neraties voorbijtrekkende jeugd der 
groote, aan traaitie en tucht hechtende 
üingelsche school. Deze schoolmeester 
heet Mr. Chipping, bijgenaamd Chips. 
Wij zien, door den geest zijner herinne
ring, die bonte, wisselende stoet van le
ven, van veler levens, voor wie hij de 
« meester » was. Wij zien het stil-ontroe- 
rende verhaal van zijn ééne groote, een
voudige liefde, het geluk van zijn huwe
lijk dat zoo tragisch eindigde met den 
dood van zijn jonge vrouw, zijn sympa
thieën en antipathieën, zijn teleurstel
lingen en zijn betrekkelijk mild verwijt 
ten aanzien van het leven. Het verhaal 
toont een diep gevoel voor de grootheid 
der kleine dingen, want Chips was groot 
in zijn eigen wereld en belichaamt de 
zuiverheid van het oer-Britsch karakter. 
De befaamde kineast Sam Wood verdient 
hulde en bewondering voor deze door
dringende, diep-treffende en ontroerende 
film. In de vertolking van de hoofdrol 
bereikt Robert Donat (Chips op de drie 
verschillende leeftijden) een bewonde- ! 
renswaardig resultaat : hij is en blijft 
tot het laatste steeds even echt, karakte
ristiek, doorleefd, vlot en natuurlijk. Zijn 
prestatie in deze film is éénig, een echt 
juweeltje. De nevenfiguren verstoren 
nimmer den geest, de innige stemming 
en het waarachtige gebeuren : een puik 
homogeen geheel.

In een ander genre is ook « Het Witte 
Escadron» (Rialto) een voortreffelijk 
werk. Deze Italiaansche film van den 
kineast Genina verhaalt ons (naar een 
roman van Joseph Peyré) de gevaarlijke 
en uitputtende expeditie der Meharisten, 
in Lybië, en hun heldhaftigen strijd te
gen de inlandsche roovers. Meer dan 
drie kwart der film bestaan uit buiten
opnamen in de onheilspellende zand
vlakten, met hun drukkende eenzaam
heid en katastrofale windstormen. Van 
de expeditie en van het treffen met de 
roovers heeft Genina mooie brokken sug
gestieve filmkunst gemaakt, tooneelen 
van een soms beklemmende tragiek.

« Regain » (Rex) is een film van Mar
cel Pagnol, den auteur en kineast van 
« Marius », « Fanny », « César ». Hij heeft 
dtimaal gewerkt naar een roman van 
Jean Giono, waarvan de hoofdgedachte: 
de terugkeer naar de aarde, vrij naïef 
en onbeholpen wordt ontwikkeld. Deze 
lange, al te lange film ls een onsamen
hangende aaneenschakeling van docu
mentaire landschapspoëzie, burleske 
sketches (gespeeld door Femandel, de 
scharenslijper), tamelijk drakerige too- 
neeltjes en enkele realistische scènes. 
In de hoofdrollen treden op : Gabriel 
Gabrio, Orane Demazis, Femandel en 
Le Vigan.

«De Gijzelaars» (Forum) is een sym
pathieke film, verwezenlijkt door den 
knappen Franschen kineast Raymona 
Bernard, ’t Is een episode uit den we
reldoorlog van 1914-18 : na de verdwij 
ning van een Duitsch officier, worden 
in een dorp van Champagne vijf van de 
voornaamste inwoners als gijzelaars aan
gewezen. De reacties van deze eenvou
dige landlieden zijn prachtig en worder. 
op meesterlijke wijze voorgesteld dooi 
Charpin, Saturnin Fabre, Larquey, Labrj 
en Roquevert. Op het laatste oogenblik 
worden zij gered door de Fransche troe
pen, de overwinnaars van de Marne.

Blijven nog te vermelden : « De Zeeka- 
detten» (Forum), een Amerikaansche 
film van goede kwaliteit,’ « De Tuin van 
Allah» (Caméo), «Het Zwarte Goud» 
(Rio) en «De Brooddraagster» (Roxy).

C i n e m a ’s

D E  O P H b l-iV IA Ivb M U t; l h k K  VM rt f-E-
i-w « u u r t  i/K i uMwrv

ivien zaï ziicii n c i i i m t it ü  a a t  voor een  

^weet/al maauuen e e n  opiiciliiaKeliue 
z a a K  te Oosienue aan net neut K w a m  

ten laste van nerman ueiu, uie een oe- 
üiog v a n  meer aan twee nouucia auizena 
i i a n K  ten naueeie van vvwe üoriey naa 
gepieega. ueze z a a K  wera voor ae reent- 
o a n K  geroepen, üeuente, aie nog steeus 
aangenouaen is, wera veraeaiga aoor 
Mrs van Uaenegnem en Van noesten- 
oeighe.

beaert het jaar 1931 had Gabrielle Van 
Heisinoortei, na haar n u w e u jK  Wwe 
Borrey, verschiilenae gelasommcn, waar- 

onaer een bearag van lou.uuu fr., aan 
bescnuiaigae overgemaaKt met opdraent 
te speKuieeren. De aoenter, neawige 
Borrey, gax later nog een som van j-i.uuO 
irank. lot in Juni 1939 weruen geregeid 
ue interesten op aeze sommen aan de be- 
langnebbende uitoetaaid.

De werkelijke bestemming van deze 
geiden is tot op heaen onoekend geole- 
ven. Betichte maakte zien echter pneh- 
tig aan valschneid in gescnriiten. Hij 
had vernomen aat Wwe Borrey een som 
van 600 frank op een spaarboekje staan 
had. De man liet niet na een valscne 
volmacht op te maken die hij zelf liet 
legaliseeren.

I Van Wwe Van Thuyne, landbouwster 
te Middelkerke, had hij opdracht gekre- 

' gen af en toe geld af te halen in een 
klooster voor geleverde waren.

Félu stak echter meestal deze gelden 
op zak en legde de landbouwster een 
briefje voor, waarop de overste uitstel 
van betaling vroeg.

Het onderzoek wees echter uit, dat 
betichte op deze briefjes de handteeke- 
ning plaatste van een zuster-overste, die 
in het jaar 1865 overleed !

Het aldus achtergehouden geld zou 
de duizend frank bereiken.

De belangen van de Wwe Borrey wer
den waargenomen door Mter Boudolf, 
uit Oostende, die de terugbetaling vroeg 
van de achtergehouden gelden, hetzij 
205.000 frank.

De rechtbank stelde de uitspraak op 
3 Mei e.k.

riET SYMFONISCH CONCERT
in ae Casinozaai van het Stadhuis 

werd Zateraagavond door het oxKest van 
net Conservatorium een groot symio- 
nisch concert gegeven onaer leiding van 
oestuurder Emiei De Vlieger, met de 
me ae wer Kin g van Robert Vantomme, 
Pianist, leeraar aan het Kon. Conserva
torium te Brussel. Dit concert stond on
der ae bescherming van het Ministerie 
van Openbaar Onaerwijs. Onder ae aan
wezige personaliteiten, merkten wij ter- 
ioops op : Burgemeester Dr. Moreaux, 
ücnepen Van Glabbeke, gemeenteraads
leden Verlinde en Devriendt, de h. Van 
Aerden, voorzitter van het Willemsfonds; 
de h. Ch. Calmeyn, van het Casino-Kur- 
saal, enz.

Ma het openingstuk «Karnaval te Ron- 
se », van Berlioz, kwam de Symfonie Nr 
5 in mi klein, ook bekend onder den 
naam « Symfonie der Nieuwe Wereld », 
van den Tsjechischen meester Dvorak. 
Het hoogüepunt van dezen avond was 
evenwel het optreden van Robert Van
tomme in de Epische Legende van Mar
cel Poot. Dit prachtig werk voor klavier 
en orkest in balladevorm van den 
Vlaamschen meester, bracht de aanwe-

FO R U M
« De Kadetten der Zee », met Robert 

Young en Florence Rice. —  «Les Ota
ges», met Annie Vernay.

Kinderen toegelaten.
C A M E O

« Le Cantinier de la Coloniale », met 
Bach. —  « Jardin d’Allah », met Charles 
Boyer, Marlène Dietrich.

Kinderen toegelaten.
S T U D I A C  

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

P A L A C E  
«Kleine Visscher», komiek met kin

deren. —  « Kiosque à Musique », met 
D. Durbin. —  « Au revoir Mr. Chips », 
met Robert, Green Garson.

Kinderen toegelaten.
p T Ä f  T / J

* i. „ 4. n  ^  4 i • 4. zigen in vervoering, zoowel door het puik 
Actualiteiten Fox Movietone in eerste j spel van den pianist als de vlotte ver

week. -Actualiteiten Ufa in eerste week - teHing van den componist Marcel Poot. 
Vlaamsch gesproken. - De jonge schaat- Deze laatste was in de zaal aanwezig en 
ster Irene Dare in « Liefdesuitglijding ». kreeg dan ook zijn deel in de apotheose.
-  Een meesterwerk van Auguste Gem- Meermalen teruggeroepen, gaf R. Van
n a : «Het witte Eskadron». ; tomme als bisnummer een Concertstu-

„  Kinderen toegelaten. . dje van Arthur Degreef, waarin nog- 

maals de groote vingervaardigheid kon 
Actualiteiten Fox Moviétone in eerste bewonderd worden. Het programma ein- 

week. —  Joan Waren, de beroemde naak- j digde met de dansen van Galanta, door 
te danseres in « Het Hof van Wellust ». i Zoltan Kodaly ; een reeks zigeunerme-
—  Fernandel, Orane Demazis, Gabriel j lodieën, waarin de violen ook een over- 
Gabrio in « Nagras ». i wegende rol te spelen krijgen. Hierop

Kinderen streng verboden, j kregen Meester De Vlieger en zijn orkest 
R I O  ; een hartelijlj en spontaan applaus in

Actualiteiten Fox Moviétone in eerste ! ontvangst te_ nemen, waarbij wij ons 
week. —  Actualiteiten Ufa in eerste week 
Vlaamsch gesproken. — Frankie Darro,
Gloria Shea in « Het zwarte Goud ». —
Grant Whiters, Betty Jean Rodes in 
« Gevangen in het Struikgewas ».

Kinderen togelaten.
R O X Y

Actualiteiten Fox Moviétone in eerste 
week. — Gene Autry in « De zingende 
Cowboy ». —  Germaine Dermoz, Fernan
del, Mona Goya in « De Brooddraagster».

Kinderen toegelaten. GOEDGEKEURD
C IN E  O P E X  Bij Koninklijk besluit van 11 April 11.

Journal Gaumont. —  « Radio Cro- , is de beslissing van onzen gemeenteraad 
chet », met Wendie Barrie, John Ho- , strekkende tot het opnemen van een lee
ward. —  « Mijn Vader en mijn Papa », j ning bij de Maatschappij van het Ge- 
met Libeau, Jules Berry, Alice Tissot. i meentekrediet goedgekeurd.

Kinderen toegelaten. * (zie vervolg bladzijde 6)

gaarne aansluiten.
Jammer is het echter te noemen, dat 

zulke concerten niet doorgaan in de 
Kursaal, dat ware toch een geschikter 
plaats geweest, daar wij rechtuit moe
ten zeggen dat de Feestzaal van het 
Stadhuis voor zoo’n groot orkest, eenigs- 
zing ongelegen is.

Kortom, een avond van hoogstaand 
kunstgenot, waarvoor alle medewerken
den dienen gefeliciteerd te worden.
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' ............  — -

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 -

KOLONIALE LOTERIJ
Het N.I.R. verzorgt Zaterdagavond de 

uitzending van de trekking van de Kolo
niale Loterij in een kantonnement bij 
onze jongens te velde. Tevens treedt het 
kabaretgezelschap van het Elisabeth 
Werk op.

)U W  RADIO GOED EN RAP HERSTELD
door Radio De Meester. Tel. 714.61. Het 

)is, meu jiuropeesche of AineriKaaxiscne 
is, me tüuropeescne o fAmerikaansche 
lampen : U zult met grondige vakkennis 
bediend woraen, aan zeer matige prijzen.

Voor radioaepannagen langsheen de 
kust worden geen reiskosten aangere
kend.

« L ’EMINENCE G R ISE»
üen lid van ae Académie Française 

hooren spreken, is immer een genot. Dat 
werd Zondagnamiddag in de Casinozaal 
van het Stadhuis nogmaals bewezen, 
wanneer Menseign. Grente, bisschop van 
Le Mans, ons kwam onderhouden over 
Père Joseph, bijgenaamd « L ’Eminence 
Grise ». Vóór een select publiek, waaron
der burgemeester Dr. Moreaux, Schepen 
Van Glabbeke, J. Ricard, consul van 
Frankrijk, Baron James Ensor en ver
der talrijke leden van het werk « Het 
Oostendseh Pakje van den Franschen 
Soldaat », sprak Monseigneur Grente 
over « L ’Eminence Grise », het wonder
kind, den geleerde, de capucijn, de pri
vate raadsheer van Kardinaal Riche
lieu, de grootste diplomaat van zijn tijd, 
de eerste journalist ter wereld, de per
soon die op alle gebied, zoowel diploma
tiek als letterkundig, streed voor zijn ge
loof, uitblonk en wonderen verrichtte, 
en daarenboven Kardinaal Richelieu 
moest opvolgen, maar jammer genoeg 
vóór hem stierf. Over dat alles sprak 
Monseigneur Grente, kalm, vastberaden, 
flink gedocumenteerd. Het hartelijk ap
plaus was dan ook verdiend.

De h. F. Séverin debankte den spreker 
in passende bewoordingen en zeker zal 
door het optreden van Monseigneur 
Grente, een prachtige som kunnen af
gedragen worden voor de Oostendsche 
jongens, die in Frankrijk strijden.

NIEUW E RADIOTECHNISCHE DIENST  
VOOR DE OMSTREKEN VAN OOSTEN
DE

Om  gevolg te geven aan de vele aan
vragen voor radio-depannagen voor den 
buiten en de kust, hebben wij onzen 
technischen dienst volledig heringericht 
en doen van nu af alle radio-reparaties 
tot 20 km. rond Oostende aan denzelfden 
prijs als te Oostende, t.t.z. verplaatsing 
kosteloos heen en weer. Radio De Mees
ter, lU Ooststraat (hoek Kapellestraat). 
Tel. 714.61.

W IJ K K E R ^ IS  HOSPITAAL
Het Stadsbestuur van Oostende brengt 

ter kennis van de belanghebbenden dat 
ter gelegenheid van de wijkkermis Hos
pitaal er muziek zal mogen gespeeld 
worden in de inrichtingen van verbruik 
en vermaak op deze wijk, op de volgende 
data :

Dinsdag 30 April, Woensdag 1 Mei en 
Vrijdag 3 Mei, tot middernacht. Zaterdag 
27, Zondag 28, Maandag 29 April, Don
derdag 2, Zaterdag 4, Zondag 5 en Maan
dag 6 Mei, tot 2 uur ’s nachts.

Dit ontslaat evenwel niet de verplich
ting vooraf aangifte te doen bij den h. 
Ontvanger der Belastingen, Christïna- 
/jtraat;, 113, te Oostende, alwaar de 
Staats- en gebeurlijke Provincietaksen 
op dergelijke feestelijkheden verschul
digd blijven.

AANHOUDING
Door onderzoeksrechter Fraeys wer

den vier kerels aangehouden beticht van 
diefstal ten nadeele van een hotel al
hier. Het zijn : A. Casteleyn en A. Hoo- 
relbeke. De twee anderen, A. Scheyvin- 
cken en Jules Van Eenoo, werden opge
sloten onder betichting van verheling. 
De buit bestond uit koper, lood en lus
ters.

BIJ DE BURGERLIJKE WACHT
Op Donderdag 2 Mei a.s. (O. H. Hemel

vaart) wordt er te 10 u. ’s morgens in de 
Casinozaal van het Stadhuis een groote 
algemeene vergadering belegd voor alle 
leden van de P. L. B.

GEW ESTELIJKE R IJKSTUINBOUW - 
SCHOOL

Zaterdag 27 April heeft, te 17 uur, in 
de Stedelijke Vakschool, Koninginne- 
laan, een practische les plaats gegeven 
door den heer E. Verhuist en gaande 
over bloementeelt.

Zondagmorgen, te 9 uur, een les over 
de bijzondere- zorgen te geven aan de 
teelt van druiven onder glas.

Deze leergangen zijn kosteloos.

DE HERZIENING SRAAD VAN DE LE
DEN P.L.B.

De herzieningsraad die sedert enkele 
dagen zetelde in de Leopoldschool om de 
leden van de Passieve Luchtbescherming 
te keuren, heeft zijn werkzaamheden 
afgekeurd. Daar de Burgerlijke Wacht 
geëindigd. Van de 500 leden werden er 
een dertigtal bij het medisch onderzoek 
500 leden mag tellen, zal er binnenkort 
overgegaan worden tot het aanvaarden 
van een 50-tal nieuwe leden.

Nadere bijzonderheden zullen hierom
trent volgen.

RADIO S VOOR VISSCHERIJ
Nieuwe modellen 1940 aangekomen 

bij Radio De Meester. Tel. 714.61, 18, 
Ooststraat, Oostende (hoek Kapellestr. 
Overname van Uw oude radio aan hoog- 
sten prijs. Groot gemak van betalen.

LUIDSPREKERS VANAF 50 FRANK
Radio-meubels, pick-ups, enz. aan sol- 

deprijzen. Radio De Meester, Ooststraat 
(hoek Kapellestraat), Oostende.

« DE V IER TO R R E» B LIJFT VERDER  
VERSCHIJNEN

Een vijftal maanden geleden vatten 
enkele gemobiliseerden van onze stad 
cn andere makkers die hun diensttijd in 
Oostende hadden volbracht en hier we
der opgeroepen werden, de gedachte op, 
cen soldatenkrant in het leven te roe
pen.

Het nieuwe soldatenblaadje, dat we 
bezwaarlijk frontblad kunnen noemen, 
vermits er hier op verre na van geen 
front sprake kan zijn, — hopen we dat 
het nooit zoo ver zal komten —  ver
scheen een eerste maal, gedrukt op 
Stencilpapier, eenvoudig, soldatesk, iet
wat primitief, maar niettemin sympa
thiek.

Sedertdien werd heel wat vooruitgang 
geboekt. Wegens den grooten bijval, 
moest « De Viertorre » op een echte pers 
worden gedrukt en ook de burgers von
den er hun gading in.

Thans is nummer acht van de pers 
gekomen. « De Viertorre » ziet er in zijn 
nieuw kleedje flink uit en is gegroeid 
tot een kordaat soldatenblad voor al de 
gemobiliseerden — en voor zoolang de 
mobilisatie duurt, want dan is zijn rol 
uitgespeeld — van West-Vlaanderen.

Het blad, dat om de veertien dagen 
van de pers komt, heeft een nieuwen ge- 
teekenden titel gekregen, werk van kor
poraal Eugeen Hermans. Daarbij is het 
flink geïllustreerd met verscheidene hu
moristische teekeningen, terwijl ook fo
to’s het geheel meer leven bijzetten. Het 
vorige nummer bevatte onder meer een 
foto van een groep kunstenaars-gemobi- 
liseerden, die meewerkten aan de on
langs in onze stad gehouden tentoon
stelling.

Daarenboven is heel wat lektuur in 
« De Viertorre » van de hand van gemo
biliseerden, luim en ernst, terwijl ook 
het nuttige niet vergeten werd : allerlei 
inlichtingen die de gemobiliseerden van 
nut kunnen zijn, werden er immers in 
op genomen.

« De Viertorre » is te verkrijgen in de 
boekhandels, maar lezers die vrienden 
of familieleden hebben, op wie zij een 
abonnement op « De Viertorre » willen 
aanbieden, kunnen dit doen door VIJF 
frank te storten op de postrekening 
42.38.93 van serg. H. DEGRAVE, Nieuw
poortsteenweg. 41, Oostende.

Ze hoeven slechts het volledig militair 
adres op het strookje van hun stortings- 
bulletijn te schrijven en hun vriend of 
kennis ontvangt voortaan geregeld « De 
Viertorre » die in elk kantonnement 
welkom is.

NIEUW E EN GOEDE R AD IO ’S VANAF 
G35 FRANK

Groote keus en gemak van betalen. 
Overname van Uw oud toestel aan hoog- 
sten prijs. Radio De Meester, Ooststraat 
(hoek Kapellestraat), Oostende. Tel.
714.61. Agent Philips, S.B.R., Novak, Te- 
lefunken, His Master’s Voice, Amplivox, 
enz.

KANONGEBULDER
Sinds enkele dagen hoort men ’s 

nachts hevige slagen die uit de richting 
van de zee komen.

Zondagnamiddag hoorde men opnieuw 
twee harde slagen, waarbij de venster
ruiten rinkelden. Goede oogen zagen op 
zee een rookwolk, maar bij nader on
derzoek met een verrekijker bleek dit 
afkomstig te zijn van een konvooi koop
vaardijschepen.

Welke tragedies spelen zich thans 
niet op zee af, waarvan niemand getuige 
is.

FiADIOLAMPEN : 30% GOEDKOOPER
door rechtstreekschen invoer, zonder 

tusschenpersonen. Radio De Meester, 
Ooststraat (hoek Kapellestraat). Tel.
714.61.

HUIS INGESTORT
Te Mariakerke, op den hoek der Aarts- 

hertogstraat en den Nieuwpoortsteenweg 
bevindt zich een der oudste huisjes van 
de streek, sedert jaren bewoond door de 
familie Hoornaert, beter bekend onder 
de benaming van Bomme Smid.

Zondagnamiddag, even na half drie, 
is een gedeelte van het huisje, waar vroe
ger de smidse stond, ingestort, tengevol
ge van den luchtdruk. De rest van het 
huisje bleef geheel. Het oud moedertje 
was alleen thuis en bevond zich juist in 
het ingestorte gedeelte. Gelukkig werd 
zij alleen lichtjes aan de handen ge
kwetst, maar toch zal de schrik haar 
geen deugd doen. De politie was onmid
dellijk ter plaatse en hield de nieuws
gierigen op afstand.

DE PAARDENKOERSEN
Donderdagmorgen vergaderde het Sche
pencollege in aanwezigheid van de ad
ministrateurs van de Maatschappij der 
Koersen. Deze laatste stellen thans nieu
we voorwaarden, o.a. het beginnen der 
koersdagen op 18 Juli in plaats van 13 
Juli. De Stad is hiermee echter niet te
vreden en daarom wordt er vergaderd 
om de zaak verder te bespreken.

Hopen wij dat de stelling van het 
Schepencollege de bovenhand zal weten 
te behalen.

SPORTNIEUWS
Voetbal

AFGELASTE STOETEN
Wegens de huidige omstandigheden, 

zal de jaarlijksche 1 Mei stoet van de 
socialisten dit jaar niet uitgaan. Ook de 
Rerum Novarumviering van de christen 
democraten op 2 Mei (O. H. Hemelv.) 
) heeft geen plaats.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

UITSLAGEN VAN 21 APRIL 1940

Beker Ringcot

S. C. Charleroi — St. Leuven .....  2—3
R. C. Doornik — Schaerbeek .....  3— 1

Klassement
St. Leuven ......... 6 5 0 1 30 12 11
R, C. Thienen ...... 6 4 1 1 28 14 9
S. C. Charleroi ... 4 3 1 0 17 5 6
C. S. Vorst ......... 6 3 3 0 16 18 6
F. C. Brugge ...... 5 1 3 1 13 13 3
A. S. Oostende ...... 5 1 3 1 15 19 3
R. C. Doornik .....  3 1 2 0 6 12 2
C. S. Schaerbeek... 5 0 5 0 6 34 0 

Beker Gouverneur Baels 

F. C. Brugge —  A. S. Oostende ... 2—3 
Klassement

C S. Brugge ...... 16 12 0 3 81 21 29
Kortrijk Sp..........  16 9 4 3 45 40 21
A. S. Oostende ... 16 8 5 3 35 34 19
F. C. Brugge ...... 16 7 6 3 45 35 17
S. C. Meenen ...... 16 6 7 3 36 39 15
V. G. Oostende ... 16 4 7 5 33 45 13 
St. Moeskroen ... 16 5 10 1 34 72 11 
S. K. Roeselare ... 16 5 10 1 44 58 11
F. C. Knokke ...... 16 3 11 2 31 47 8

Scholieren A 

C. S. Brugge (B — A. S. Oostende 4—6 
F. C. Brugge (A) —  V. G. Oostende 4— 0
Knokke — F. C. Brugge (B) ...... 4—0
Daring — C. S. Brugge (A) ...... 2—4

F. C. BRUGGE 2 — A. S. OOSTENDE 3

Scheidsrechter Knockaert heeft het 
beleid over volgende samenstellingen :

F. C. BRUGGE : Coopman ; Dhooge en 
Ricquier ; Himpe, Legon en Degraeve ; 
Reynaert, Rooseboom, Naessens, Carpels 
en Decaluwé.

A. S. OOSTENDE : Pincket ; Van de 
Weghe en Depauw C. ; Aspeslagh, Hedde- 
bau, Roose ; Hollemeersch, Deschacht, 
Janssens, Vandendriessche en Deweert.

Aan Club den opgooi. In den beginne 
is het spel verdeeld. Daarna komt Oos
tende aandringen, maar vindt Coopman 
op de goede plaats. Na 9 minuten spel 
centert Hollemeersch vóór doel en Jans
sens maakt er gebruik van om den 
stand te openen. De bezoekers blijven de 
aanvallende partij en na 16 minuten 
krijgt Janssens opnieuw het leder toege
speeld ; de Oostendsche midvoor aar
zelt geen oogenblik om den voorsprong- 
zijner ploeg op te voeren. Brugge hervat 
zich en doet meerdere aanvallen langs 
den linkervleugel die zeer bedrijvig is. 
Ook zal Decaluwé er in slagen een tegen- 
punt te netten, zoodat de rust aanbreekt 
met 1-2 in ’t voordeel van Oostende.

De tweede speelhelft ziet verdeeld 
spel. Op voorzet van Decaluwé stelt 
Naessens de ploegen gelijk. Janssens is 
gekwetst en gaat na verzorging op den 
linkervleugel evolueeren. Brugge leidt nu 
•»tailrijke aanvallen, die echter op een 
goed spelenden Pincket stuiten. Op het 
einde is het spel opnieuw verdeeld. Er 
blijven nog een drietal minuten te spe
len. Janssens heeft zijn plaats in ’t mid
den hernomen. Bij een doorbraak lukt 
deze speler het winnende doelpunt voor 
Oostende.

Deze laatste heeft verdiend gewonnen, 
want al ging het spel meerendeels ver
deeld op, de aanvallen der « rood-groe- 
nen» waren meer gebonden en dan ook 
gevaarlijker dan deze van Brugge die er 
zelden kon in slagen de gewenschte ca
dans te vinden. Daarmee is het kam
pioenschap achter den rug en bezet A. S. 
in extremis de derde plaats, op tien pun
ten van Cercle, die schitterend ongesla
gen kampioen der reeks werd en dan 
ook uiterst verdiend den beker van den 
heer Gouverneur Baels in de wacht 
sleept.

V.G. OOSTENDE 1
D. C. BLANKENBERGE 3

Diegenen die verleden Zondag op het 
Armenonvilleveld aanwezig waren, zul
len stellig geen goede herinnering be
waard hebben van deze vriendenwed- 
strijd die een saai verloop had en slechts 
dank de tusschenkomst van ’t V. G. kon 
betwist worden. De bezoekers vonden 
het immers noodig slechts met zeven 
man af te komen, hetgeen onder geen 
voorwendsel goed te keuren is. Zoodoen
de waren de Oostendenaars als gasthee- 
ren verplicht zelf een paar spelers af te 
staan, hetgeen zijn uitwerking niet 
miste. Met tien tegen negen kon Blan
kenberge tenslotte na een saaie partij 
met 3-1 winnen, maar wij voegen er sef
fens bij dat wij volstrekt geen belang 
aan dezen uitslag willen hechten. Met 
genoegen werd het heroptreden van den 
veteraan Leon Vande Casteele begroet, 
die op de spilplaats bewezen heeft, nog 
niets van zijn vroegere kwaliteiten in
geboet te hebben.

Aan de rust leidde Daring met 1-0 en 
onmiddellijk daarop werd het 0—2. Een 
strafschop werd even later door Vande 
Casteele in de netten gezonden, maar 
'tenslotte konden de bezoekers den eind
stand op 3-1 brengen.

KALENDER VOOR ZONDAG 28 APRIL

Beker Ringoot
A. S. Oostende —  S. C. Charleroi 

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

EEN AANTREKKELIJKE VRIENDEN- 
WEDSTRIJD

Op Donderdag 2 Mei, zijnde O. H. He
melvaart, wordt er op het terrein van A. 
S. Oostende een aantrekkelijke v-rien- 
denwedstrijd betwist tusschen de locale 
« rood-groenen » en een militair elftal.

Deze ontmoeting wordt ingeleid door 
een juniorswedstrijd tusschen de elftal
len van R. C. S. Brugge en A. S. Oosten- 
ed, die om 14 uur zal aanvangen. Om 
15.15 u. hebben we de groote match die 
ongetwijfeld een goede opkomst zal lok
ken, daar de militairen met volgend elf
tal zullen uitkomen :

Festraets (R. C. Mechelen) ;
Bokken (C. S. Verviers) en Baiwir (F. 

C. Luik) ;
Bertels (Tubantia), Van Camp (R. C. 

Mechelen) en Lettani (F. C. Mechelen);
Bollaert (R. C. Doornik), Giraud (R. C. 

Mechelen), Nuyts (F. C. Mchelen), 
Dockx (S. C. Charleroi) en Deyaert (F. 
C. Boom).

De ontmoeting gaat door ten voordeele 
van het werk van den soldaat, met de 
medewerking van het militair muziek
korps te Oostende.

— ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN —  
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

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

Zwemmen
INTERNATIONAAL ZWEMFEEST VAN 

C. N. SINT-JOOST

FERNANDA CAROEN EN YVONNE 
VANDEKERCKHOVE ZEGEVIEREN

Twee Belgische rekords verbeterd
Het internationaal zwemfeest op touw 

gezet door C. N. Sint-Joost, met deel
neming van Fernanda Caroen en Yvonne 
Vandekerckhove, de befaamde Oostend
sche zwemsters, en de niet minder be
faamde Nederlandsche zwemsters Rie 
Van Veen en Tony Bijland, kende de 
grootste belangstelling. Inderdaad, het is 
voor een uitverkochte zaal dat dit feest 
doorging.

De beide Oostendsche zwemsters heb
ben op dezen dag de Belgische kleuren 
schitterend verdedigd en hebben elk in 
} aar wedstrijd de overwinning weten te 
üchalen op hun Nederlandsche tegen
standsters, terwijl ook de Belgische re
kords op 200 meter schoolslag en 400 m. 
vrije slag verbeterd werden.

DE UITSLAGEN

200 m. schooislag dames (internationaal)
1. Yvonne VANDEKERCKHOVE (Os

tend S. C.), in 2 min. 58 sec. 4/5 (nieuw 
Belgisch rekord) ; 2. Tony Bijland (Ne
derland), in 2 min. 59 sec. 4/5.

Vandekerckhove start iets beter dan 
Bijland. Na de eerste 25 meter zijn de 
zwemsters op gelijke hoogte. Vande
kerckhove komt dan op kop, met amper 
1 meter bij de 75 meter. Bijland doetl 
een flinke krachtsinspanning en zwemt 
lichtjes bij. Na 100 meter is haar achter
stel op 50 cm. gebracht. Doch Vande
kerckhove ziet het gevaar in, versnelt het 
tempo en vergroot weer haar voorsprong. 
Bijland geeft zich niet verloren en her
haalt haar inspanning. En weer re
ageert Vandekerckhove en zal zich nu 
bepaald losrukken. Een uiterste krachts
inspanning van Bijland stelt haar in 
staat iets van haar achterstand goed 
te maken, maar zij moet de overwin
ning aan Vandekerckhove laten.

Een stormachtig applaus begroet deze 
prestatie en als aangekondigd wordt dat 
Vandekerckhove haar rekord over den 
afstand heeft verbeterd, volgt een mach
tige ovatie.

De tusschentijden :
Yvonne Vandekerckhove heeft volgen

de tijden gezwommen :
50 meter in 0 m. 40 sec. 3/5.

100 meter in 1 min. 25 sec. 3/5.
150 meter in 2 min. 12 sec. 3/5.
200 meter in 2 min. 58 sec. 4/5.

Deze laatste tijd is 2 sec. 4/5 boven 
het wereldrekord over dezen afstand, 
gehouden door Maria Lenk (Brazilië) 
400 m. vrije slag dames (internationaal) 
sinds 9 November 1939.

1. Fernanda CAROEN (Ostend S. C.), 
in 5 min. 14 sec. 2/5 (nieuw Belgisch re
kord, oud rekord 5 min. 16 sec. 2/5).

2. Rie Van Veen (Nederland), in 5 m. 
25 sec.

De twee tegenstajndsters vertrekken 
prachtig gelijk. Gedurende de twee eer
ste honderd meter zullen zij op gelijke 
hoogte zwemmen. Zoo ongeveer na 215 
meter komt Caroen plots in aktie. Van 
Veen is door dezen aanval zeer verrast 
en alvorens zij heeft kunnen reageeren, 
ligt Caroen reeds 200 meter voorop bij 
de 250 meter. De Oostendsche zwemster, 
gfeweldig aangemoedigdl voelt dat zij 
de overwinning in haar bereik heeft. Zij 
spurt zoo hard, dat na 275 meter haar 
voorsprong reeds vijf meter bedraagt.

Van Veen ziet het nuttelooze van een 
inspanning in en laat haar tegenstand
ster afgeteekönd winnen.

Caroen wordt óm haar prestatie even 
geestdriftig toegejuicht als haar stad- 
genoote Vandekerckhove, vooral als me
degedeeld wordt dat zij ook het Bel- 
gisc hrekord over dezen afstand heeft 
verbeterd.

De tusschentijden :
25 m. in 0 m. 15 s.
50 m. in 0 m. 33 s. 4/5.

100 m. in 1 m. 11 s. 4/5.
200 m. in 2 min. 33 s.
300 m. in 3 m. 53 s. 2/5.
400 m. in 5 m. 14 s. 2/5.
Estafette 3 x 100 meter wisselslag (da
mes) :

1. OLYMPIC S. C., in 4 min. 06 sec. 
3/5 (Stoops, Van Dessel en Mariën) ;

2. Ostend S. C. (Gould, Vandekerckho
ve, Caroen), in 4 min. 07 sec.

3. Antwerpsche Z. C., in 4 min. 35 sec. 
(Keteleer, Van Meerbeeck) ; )

4. C. N. St. Joost, in 4 min. 44 sec. 2/5;
5. Brussels S. C.
Mooie wedstrijd tusschen Olympic en 

Oostende. Doch hoe Vandekerckhove 
eerst en dan Caroen zich ook inspannen, 
zij kunnen den achterstand die Gould 
opliep, niet goedmaken en Mariën van 
Olympic zorgt voor de overwinning.

EVERAERT VERTELT ONS...

Tijdens de pauze krijgen wij even Eve- 
rajerts, de oefenmeester van de beide 
Oostendsche meisjes, te pakken.

Hij is natuurlijk opgetogen over de 
prestaties van zijn twee leerlingen.

Over Vandekerckhove vertelt hij ons, 
dat alles liet/ voorzien dat het rekord 
over dezen afstand onder de drie minu
ten zou gehaald worden.

In de afgeloopen week werd vooral 
werk gemaakt van een beter draaien. 
In plaats van eenvoudig door te zwem
men tot aan den muur, werd Vande
kerckhove er op geoefend een sprong te 
doen naar den muur, wat een sneller 
draaien mogelijk maakte.

Everaerts is vol lof over Tony Bijland 
die hij op dit oogenblik beter vindt dan 
Waalberg. Deze laatste heeft te veel ge
wicht bij gewonnen, waardoor zij natuur
lijk fel gehandicapt is. Tot staving van 
zijn bewering haalt onze zegsman aan, 
dat Bijland Waalberg reeds wist te over
winnen te Rotterdam op 25 Februari met 
2 min. 59 sec. 9/10 over den afstand, ter
wijl Waalberg er 3 min. 04 sec. noodig 
had. Bijland wordt voorzeker een eerste 
rangskampioene in het schoolslagzwem- 
men.

Over Caroen was Everaerts eveneens 
zeer tevreden.

— Wij hebben, zegt hij, dezen wed
strijd gewonnen, omdat wij in den strijd 
tegen Van Veen van taktiek veranderd 
hebben. In Rotterdam heeft Caroen 
steeds Van Veen gevolgd, maar was 
daardoor in de eindspurt in de minder
heid.

Vandaag hadden wij als taktiek voor
opgesteld op gelijke hoogte te blijven 
tot bij de 200 meter, om dan weg te 
spurten. Wij rekenden op de verrassing, 
die dit bij Van Veen zou gebracht heb
ben.

En zoo is het gebeurd. Even voorbij de 
200 meter is Caroen plots weggespurt en 
Van Veen moest er aan gelooven. Want 
tot een eindspurt mochten wij het niet 
meer laten komen, daar Van Veen in de 
laatste meters vlugger is dan Fernan
da.

En nu gaan wij weer verder werken 
tot verovering van de wereldrekords die 
in het bereik liggen van Yvonne en Fer
nanda.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  STAAL  en Z O N D E R  
ÏLASTIEK 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 IKB A N D EN  V O O R  D A M E S  EN
•  H E E R E N  DIE D E N  BUIK O P H O U D E N  E N  ALLE  •
•  LEN DEN PIJN EN  ONM IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  •

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

DE  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  

ZIEKEN  ARTIKELEN  —

O R T H O P E D ISC H E  KORSETS 
cm scheefgegroeide kinderen terug 
----récht te brengen -----

A LLE  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 L F D E  HUIS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T , 25

Berichten aan Zeevarenden

BELGIE —  KUST
Schietoefeningen

Aan de kust werd een yierde schiet- 
plaats ingesteld.

Het bericht aan zeevarenden nr 12/300 
van 1940 moet aangevuld worden als 
volgt :

4. —  Zeewaartsche schietoefeningen 
door vliegtuigen, die zich boven zee ver
plaatsen, zullen plaats hebben in de 
streek MIDDELKERKE-RAVERSIJDE 
tot 30 Juni 1940, van 0830 H. tot het val
len van den avond.

De schietsector is begrepen in de 
streek bepaald door de volgende punten :

51°13’23” N. — 2°46’40” E.
51°14’50” N. —  2«50’10” E.
51°11’20” N. — 2°49’00” E.
51°12’50” N. —  2°52’25” E.

BELGIE —  KUST  
Lichten

Het wordt den zeevarenden ter kennis 
gebracht, dat in de huidige omstandig
heden, de lichten der Belgische kust en 
der door België bebakende vaarwaters, 
zonder voorafgaande waarschuwing, 
kunnen gedoofd worden.

NEDERLAND —  W IELIN G EN
Boei verlegd

De zwarte lichtboei met rood onder
broken licht, op 51°24’48” N. en 3°29’44” 
E., is verlegd naar 51°24’52” N. en 3°30’18” 
E.

NEDERLAND —  HOEK VAN HOLLAND
Boei verlegd

De rood-zwart vertikaal gestreepte 
lichtbrulboei N.R.W., op 52°00’ N. en 
4°01’,9 E., is verlegd naar 52°00’10” N. en 
4°00’ E.

Bericht aan zeevarenden nr 12/301 par. 
c) van 1940 vervalt.

NEDERLAND —  WE W. TEXEL
Nieuwe boeien

Op de grens der Nederlandsche terri
toriale wateren zijn volgende tonnen ge
legd :

a) op 53°10’00” N. en 4°43’12” E., een 
rood-wit-blauw horizontaal gestreepte 
spitse ton nr 3 met vlag ;

b) op 53°05’00” N. en 4°38’18” E., een 
rood-wit-blauw horizontaal gestreepte 
spitse ton nr 4 met bol ;

B R E U K B A N D E N  - 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  •

«j§»AuPara»|Bi
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

A D O L F  BUYLSTR . 53, O O S T E N D E
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 

gansch de Kust. —  TE LE F O O N  73740

I Adolf VERRECAS
I Vischmijn ZEEBR U G G E , tel. 110 

BRU GGE, tel. 319.59

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

versehe, ge 
versehen en oer

c) op 53°00’00” N. en 4°36’42” E., een 
rood-wit-blauw horizontaal gestreepte 
spitse ton nr 5 met vlag.

De topteekens zijn rood, wit, blauw 
gekleurd.
SCHOTLAND — ORKADEN EILANDEN  

Verboden Ankergebied
Het verboden ankergebied be N. Cava 

eiland, is gewijzigd en wordt thans als 
volgt begrensd : 

van uit Calf of Cava lichttoren, 58°53’ 
N. en 3°11’ W., in richting 342° naar Holm 
of Howton en 

van uit een punt op 0.24 mijl richting 
162° van genoemden lichttoren, over 0.76 
mijl in richting 298°, daarna in richting 
349° naar de E.lijke grens van het verbo
den gebied in Bring deeps.

Bericht aan zeevarenden nr 14/371 - 
1940 vervalt.
SCHOTLAND —  ORKADEN EILANDEN

K IR K W A LL
Stroomingen

Op kaart nr 2584 moet de noot 
« Streams weak and very variable in di
rection » geschrapt worden.

ENGELAND —  BROADSTAIRS  
Verboden Ankergebied 

Zie bericht aan zeevarenden nr 4/107 
van 1940.

Het verboden ankergebied opgegeven 
in dit bericht wordt uitgebreid als volgt:

a) van uit een punt op 3,3 mijlen rich
ting 090° van North Foreland lichttoren 
(51°22’ N. en 1°27’ E.), over 9,2 mijlen in 
richting 090° ;

b) van uit een punt op 4,1 mijlen rich
ting 142° van genoemden lichttoren, over 
9,2 mijlen in richting 096°.

NOTA. —  Op kaart nr 1895 moet de 
noot « See Caution N° 1 » vier mijlen E.- 
lijker aangebracht worden, evenzoo op 
kaart nr 1431 de noot « See Caution » en 
op kaarten nrs 1406 en 2675c de noot 
« See Caution n° 2 ».

ENGELAND — THAMES
Nieuw boei 

In Fishermans Gat, werd op 51°34’36” 
N. en 1°25’36” E., een spitse roode boei 
gelegd.

IERLAND —  IN ISBOFIN
Licht ontstoken

Het rood-wit vast licht van Lyon Head, 
53u37’ N. en 10°10’ W . is weer ontstoken. 

GROOT-BRITTANJE  
Lichten

Het wordt den zeelieden ter kennis ge
bracht, dat ongewone en/of onbekende 
lichten met bepaalde karakteristieken, 
en welke geen gewone navigatielichten 
zijn, tijdelijk kunnen vertoond worden 
in de nabijheid der kusten van het Ver- 
eenigd Koninkrijk.

Deze lichten kunnen over belangrijke 
afstanden waargenomen worden en moe
ten niet met de gewone lichten ten be
hoeve der zeevaart verward worden.

NOORDZEE  
Betonning 

Tusschen de lichtbrulboei « Fairy 
Bank » en het lichtschip « North Good
win » werden volgende lichtboeien ge
legd :

a) op 51)°20’00” N. en 1°47’00” E., een 
roode spitse lichtbrulboei « R » toonende 
een wit schitterlicht elke 5 sec.

b) op 51°20’00” N. en 2°00’00” E„ een 
zwarte spitse lichtbelboei « S » toonende 
een wit g'roepschitterlicht, metf drie 
schitteringen elke 15 sec.

c) op 51°18’00” N. en 2°13’00” E., een 
zwarte stompe lichtboei « T  » toonende 
een wit schitterlicht elke 20 sec.

NOORDZEE 
Gevaarlijke gebieden 

Volgens verkregen inlichtingen zijn de 
gebieden vermeld in berichten aan zee
varenden nrs 5/117 § 7, en 11/272 van 
1940 niet langer gevaarlijk.
FRA NK RIJK. —  BAAI VAN QUIBERON  

Toegang verboden 
De vaarwaters welke toegang verlee- 

nen tot de baai van Quiberon (47°26’ N. 
en 3U04’ W.) zijn voor de scheepvaart ge
sloten, uitgezonderd de « passage de la 
Teignouse ».

c

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 PIER A FR OLM A C H IN ES  »
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