
ACHTSTE JAARGANG. —  Nr. 5. PRIJS t 60 C E N T IE M E N ZATERDAG 3 FEBRUARI 1839.

LICHTEN

FEBRUARI

uit aan

1 D 7.20 16.31
2 V 7.19 16.33
3 Z 7.18 16.35
4 Z 7.16 16.37
5 M 7.14 16.39
6 D 7.13 16.40
7 W 7.11 16.42
8 D 7.10 16.44
9 V 7.08 16.46

10 Z 7. 6 16.48
11 z 7. 4 16.49
12 M 7. 3 16.51
13 D 7. 1 16.53
14 W 6.59 16.55
15 D 6.58 16.57
16 V 6.55 16.59
17 Z 6.52 17. 0
18 z 6.51 17. 2
19 M 6.49 17. 4
20 D 6.48 17. 5
21 W 6.46 17. 7
22 D 6.44 17. 9
23 V 6.42 17.11
24 Z 6.40 17.12
25 z 6.38 17.14
26 M 6.36 17.16
27 D 6.34 17.18
28 W 6.31 17.19
29 D 6.29 17.21

HET VISSCHERUbiad

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

H O O G 

W ATER
FEBRUARI

1 D 5.30 17.49
2 V 6.35 19.02
3 Z 7.53 2U.26
4 Z 9.1/ 21.43
5 M 10.23 22.44
6 D 11.13 23.31
7 W 11.52 —
8 D 0.12 12.19
9 V 0.43 13.01

10 Z 1.16 13.32
11 Z 1.49 14.01
12 M 2.24 14.32
13 D 2.52 15.00
14 W 3.25 15.32
15 D 4.03 16.09
16 V 4.40 16.54
17 Z 5.31 17.50
18 Z 6.39 19.09
19 M 8.05 20.39
20 D 9.28 21.57
21 W 10.30 22.49
22 D 11.20 23.39
23 V — 12.04
24 Z 0.24 12.46
25 Z 1.06 13.28
26 M 1.52 14.10
27 D 2.36 14.53
28 W 3.14 15.34
29 D 4.11 16.23

Drukkerij en Bureel : 

Telefoon : 73.758 

Tel. Huis: 73.910

N IE U W P O O R T S T W .,  44, O O S T E N D E  

Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Zaterdag

Bestuurder 'Eigenaar : 

P. V A N D E N B E R G H E  

Handelsregister 5327_______

A B O N N E M E N T E N  : 

BINNENLAND : Een jaar, 30 fr. ; 9 maanden, 25 fr. ; 6 

maanden, 15 fr. ; 3 maanden, 10 fr. BUITENLAND : 50 fr.

Zeebrugsche Visschers in 
FranscheTerritorlaleW ateren  
en voor den Onderzoeksraad

Uit Heist werd ons een artikel inge- 
zonaen, met uitdrukkelijk verzoek tiet in 
ons blad op te nemen.

Daar net ook in andere bladen overge
nomen werd en geen afbreuk willende 
aoen aan ons princiep van onafhanke- 
lijkneiu, zoo lasscnen we deze proza in, 
op de laatste bladzijde van ons nummer 
van neuen, er voorai op wijzend, dat iiet 
oprecnt te oetreuren valt, uat üergelijke 
mentaliteit bij den scnrijver en zekere 
visscners neerscnt, daar hun grieven 
met alleen ongewettigd zijn, maar deze 
proza voor de visscners zeli groot gevaar 
mhoudt en een lel overdreven karakter 
uraagt.

Voor wat het visschen in Fransche 
territoriale wateren betreït, vooral nu er 
mijnen liggen en aaarenüoven Frankrijk 
m  oorlog is, zaï elkeen met ons gemak- 
kelijk begrijpen, dat de Franschen wil
len neooen aat ae gegeven onaerricn- 
tingen streng gevolga worden.

« Wees te vertrouwen, maar betrouw 
niemana» is het spreekwoord, dat in 
ooriogsomstanaigheaen best past.

Wij zijn het met eens met den inzen
der van het stuk, dat onze visschers, 
welke opgeleid worden naar Duinkerke, 
onmensuiiuiijK benandeld worden !

Wij, en met ons ai degenen welke 
reeds opgeleid werden, zuilen moeten 
toegeven, aat Frankrijk in oorlog ver
keert en dat dit land het recht neext, 
maatregelen te nemen welke met zijn 
belangen overeenstemmen.

Daarom vait het te begrijpen, dat nie
mand van boora mag, en men streng is.

Wat het aan boora aoen van eten oe
treit, weten wij aat allen zonaer uxtzon- 
aermg, goed, ja, zeer goed behanüeiu 
woraexi en ae Fransche soldaten zeixs 
het eten met hen aeeien. Scnrijver van 
aeze gevaarlijke, opnnsende proza zou 
best aoen, zen een kijkje te gaan nemen, 
vooraxeer op aergelxjke onverantwoorae- 
hjke manier zooveel kwaad te willen 
stichten, aaar waar we alle reden heb
ben voorzicntig te zijn in ai onze hanae- 
lingen en gescnrxiten tegenover om het 
even welke ooriogvoerenae natie, al zxjn 
het Franschen, Duitscners oi Engei- 
schen.

We kunnen er slechts aan toevoegen, 
dat we tenslotte van geluk mogen spre
ken, dat ae Franscnen met strenger op- 
treaen tegenover ae Belgische visschers, 
want dan zou het er anaers aan toegaan 
dan het totnogtoe het geval is geweest 
met ai diegenen welke er vischten en 
opgeleid oi met opgeleid werden.

We kunnen dus aergelijke opgeschroef
de vuuigneaen slechts betreuren en we 
hopen, aat de scnrijver, die hier een 
slechten dienst aan onze visschers heeft 
bewezen, dit zal inzien.

VOOR DEN ONDERZOEKSRAAD

Het tweede gedeelte van dit schrijven 
handelt op een waarlijk droevige wijze 
over de behandeling van onze visschers 
voor den Onderzoeksraad.

Is de schrijver van dit alles dan zoo 
naïef te gelooven, dat de Vlaamsche vis
schers, die voor den Onderzoeksraad door 
Vlaamsche menschen en visschers be
oordeeld en veroordeeld worden, op een 
dergelijke manier behandeld worden 
Wij die de zittingen van den Onderzoeks
raad bijna elke week bijwonen en weten 
met hoeveel vaderlijke goedheid zij er 
door Voorzitter Poll en den Raad behan
deld worden, keuren dergelijke treurige 
taal af, en we kunnen dè zienswijze, 
geschreven door iemand welke er ln ’t 
bijzonder voor betaald schijnt te zijn, 
niet bijtreden, omdat de schrijver er van, 
zelf reeds aan de zittingen van den Raad 
heeft deelgenomen en zou moeten weten 
dat alles hier uiterst correct gaat en 
zijn proza veel verderfelijker werkt dan 
al te rest te zamen.

Het vonnis van den Onderzoeksraad in 
deze zaak geveld, en door ons op de 2de 
bladzijde weergegeven, getuigt eens te 
meer van de breedheid waarmede aldaar 
opgetreden wordt tegenover de zoovelen

die, op gevaar van hun leven en dat van 
hun makkers, toch niet willen begrijpen, 
dat ze daar te midden van de mijnen
velden gaan visschen en er elk oogenblik 
een ware ramp kan gebeuren.

Wie zal dan de gebroken potten beta
len en in welke ellende zullen talrijke 
vrouwen en kinders niet achterblijven ?

De visschers weten met hoeveel kra
nigheid wij steeds voor hun bestaan op
treden, daar waar het noodzakelijk is, 
maar ze moeten ook begrijpen, dat ze 
buiten hun rechten ook plichten hebben, 
die in de huidige omstandigheden stip
ter dan ooit dienen nageleefd.

Dergelijke onverantwoordelijke proza 
zooals we thans te lezen krijgen, kan 
niets anders dan averechtsche gevolgen 
hebben, én op het gemoed van de licht- 
geloovige, maar onwetende visschers, én 
op de rechters die in de toekomst derge
lijke gevallen zullen te beoordeelen krij
gen.

Wij geven onze visschers den goeden 
raad zich hierdoor niet te laten mislei
den, willen de gevolgen voor hen niet 
onoverkomelijk zijn.

P. Vandenberghe.

Ka het Vergaan van de B.24 De U itvoer naar Frankrijk

Een plechtige Dienst in 
aanwezigheid van Gouverneur Baels

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw  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 --

Voor de Verlaging 
der Pakhuispachten

GOUUVERNEUR BAELS verlaat de 
Kerkelijke plechtigheid

Maandagmorgen had in de hoofdkerk 
van Blankenberge een plechtige lijk
dienst plaats, ter nagedachtenis van de 
vier leden van de bemanning van de 
B.24, die voor het laatst op 27 Decem
ber vetrokken maar nooit meer zulfen 
terugkeeren.

Een overtalrijke menigte had er aan 
gehouden een laatste groet te brengen 
aan de nagedachtenis van deze zoo mys
terieus vergane jongens.

Gouverneur Baels woonde de kerke
lijke plechtigheid bij, wat als een nieuw 
en voor de families troostend bewijs mag 
aanzien worden van de groote liefde, 
welke hij zijn visschersvolk toedraagt.

Onder de andere zeer talrijke aanwe
zigen bemerkten we de voltallige Blan-

N U TT IG  W ERK VAN 

GOUVERNEUR BAELS

Verleden week is de h. H. Baels, gou
verneur der provincie West-Vlaanderen, 
na onderhandelingen met het « Office 
des Pêcheries Maritimes » en het 
Fransch Ministerie van Handel, er in 
gelukt te bekomen dat invoer van visch 
naar Frankrijk in dezelfde hoeveelheid 
zal mogen geschieden als voorheen het 
geval was.

Deze maatregel is van Donderdag 11., 
1 Februari, in voege getreden.

Op te merken valt echter, dat het de 
Franschen zelf zijn die over de invoer
vergunningen beschikken, zoodat de Bel
gische exportateurs door hen vrij mo
gen uitgekozen worden.

Dit is voor onze ambtenaars van het 
Zeewezen een schoone verlichting, want 
het mag gezegd, dat rond de kwestie 
der uitvoervergunningen steeds veel stof 
werd opgejaagd, omdat onvermijdelijk 
talrijke persoonlijke belangen in ’t ge
drang kwamen.

Belgische Visschenj- 
aimanaititen

DE GARNAALUITVOER
Dat onze garnaalvisschers er het 

slechtst aan toe zijn, blijkt uit het feit 
dat, niettegenstaande het krachtdadig 
optrecjsn van den h. Gouverneur, hij 
van het Fransche ministerie niet kon 
bekomen dat dezelfde hoeveelheid gar
naal als vroeger naar dit land zou mo
gen uitgevoerd worden, daar de Fran
schen dit als een luxe-artikel beschou
wen.

Mocht dit ook ten onzent waar zijn, 
dan zouden onze kustvisschers geen 
grooten honger lijden zooals het thans 
het geval is.

We kunnen het lofwaardig pogen van 
Gouverneur Baels siecnts blijven op 
prijs stellen, omdat hij daarmee meer 
dan ooit het bewijs levert, waar het in 
zijn macht ligt, alles voor den handel 
en nijverheid veil te hebben.

Alleen daden tellen en deze mogen dun 
ook bekend gemaakt, daar waar zooveel 
politiekers zand strooien in de oogen 
onzer visschersbevoiking, maar zich in 
werkelijkneid van hun lot weinig of 
niets aantrekken.

Nieuwe

kenbergsche gemeenteraad, haven
meester Devriendt van Zeebrugge, wa
terschout Van Mol van Zeebrugge, Van- _______ ______  _____________
denberghe Prosper, griffier der Gemeen- ! enKeie exemplaren voornanaen zijn. 
schappelijke Kas voor Zee visscherij, de

Deze
muider

DE VERKOOP  
IN HET B U IllsN LAN D
werd toevertrouwa aan de IJ- 
stores te umuiaen, waar nog

bevelhebber van de rijkswacht, enz...

Dat het er onder de aanwezige fami
lies verdrietig aan toeging, hoeft geen 
betoog.

Woensdag had te Oostende in de SS. 
Petrus en Paulus kerk, te 10 uur ook 
een dienst plaats voor het Oostendsch 
lid van de bemanning, namelijk Leon 
Eerebout, waarop, niettegenstaande het 
slecht weder, insgelijks een groote me
nigte en visschers deze kerkelijke plech
tigheid bijwoonde.

Onze Visschers en de Radio

P R O D U K T E N  

G A S 'OLIE  —  ESSENCE 

P E T R O L E U M  

SPREKEN  V O O R  Z IC H  ZELF

Het is bijna twee maanden geleden, 
dat de viscnhandelaars een vraag voor 
vermindering van pacht indienden.

De vereemgde commissies van den ge
meenteraad vergaderden verleden week 
Vrijdag, waar ae zaak na bespreking 
voor een nieuw onderzoek verschoven 
werd en men inderdaad van oordeel zou 
zijn geweest, dat zekere handelaars 
thans nog geld genoeg verdienen om hun 
geen vermindering toe te staan, waar 
net voor anderen wel het geval zou zijn.

Wij kunnen ons bij dergelijke ziens
wijze niet aansluiten, daar dezen die 
meer winnen, of liever koopen, dan an
deren, ook zwaarder lasten te dragen 
nebben en ook duurder pachten, en het 
niet is omdat de eene harder werkt dan 
een ander, dat hij dit moet beboeten 
met een straf, geen vermindering te be
komen.

Voortgaan op het geschreeuw van 
nietsdoeners, wa^e een grove vergis-«

Naar men ons meedeelt en ingevolge , 
vaststellingen door ons gedaan, zijn er 
Belgische visschers die voortgaan in 
hun gesprekken met allerlei praat te 
vertellen, welke met him bedrijf en de 
vischvangst mets gemeens hebben.

Sommigen zien er zelfs niet tegen op, 
te melden welke koopvaardijschepen ze 
ontmoeten, enz...

Wij kunnen hier niet genoeg wijzen 
op de noodlottige gevolgen welke derge
lijke gesprekken voor deze vaartuigen 
kan hebben en ook voor hen zelf, daar 
bij gebeurlijk verraad onvermijdelijk 
door de benadeeldè oorlogvoerende par
tij, represaillemaatregelen kunnen ge
nomen worden tegen de bemanning van 
het vaartuig, welke dergelijke onvoor
zichtigheden begaat.

Wij zien ons dan ook verplicht hen er 
op te wijzen, dat door het Zeewezen en 
den bevelhebber van ons marinekorps 
met de grootste strengheid zal opge
treden worden tegen de visschers, welke 
nutteloos van hun radio gebruik maken 
en de voorschriften niet in acht nemèn, 
welke vóór vijftien dagen in ons blad 
bekend gemaakt werden en te lezen

7. In de Belgische of in de vreemde ha
vens zendapparaten in werking te stel
len.

BETEUGELING

De vergunning van radiotelefonist zal 
ontnomen worden aan de schippers die 
zich niet naar de voorgeschreven rege
lingen willen schikken.

BELANGRIJKE MEDEDEELING

Het Engelsch beheer brengt ter ken
nis van den Belgischen Staat dat de 
visschersbooten die zich schuldig maken 
aan het voeren van radiogesprekken in 
de Engelsche havens, zullen gestraft 
worden in kortgeding met een boete tot 
een bedrag van tien pond. Bovendien 
eigent het Engelsch gerecht zich het 
recht toe de toestellen aan te slaan en 
ze verbeurd te verklaren.

Dit is ook het geval in de havens van 
de andere landen, waar zij mochten 
gaan schuilen.

IN BËLUIE
De Belgische Visscxxerxj almanak voor 

het jaar xa*u xs reeas uxtgeput. ölecnts 
nog enkele exempiaren van net jaar 
lajy met ue lijst van visscners vaartuigen 
en ue koopvaaruxjscnepen verueterü tot 
1 Januarx xâ tu, zijn te verkrijgen tegen 
aen verimnueruen pr*js van üo ïrana. 
per stuk, te storten op postcneck xuiu.ou 
van « net Visscnerijoxaa », uostenae.

Taxeiaöeiien
Om  het de talrijke handelaars, nijve- 

raars, kieine Da^en en ane Dexangneo- 
oeuuen gemakkexijk te maken, aijn ter 
urukkerij van ons Diaa taxetaoexxen ver- 
krxjgoaar, waarop ae overaracnttaxe De- 
rekexia is op voet van 

1,73 ir. per nonuerd. 
b,ou ir. per nonaerd.
7,uu ir. per honuerd. 

de luxeiaxe op voet van 
7,au ir. en lu fr. per nonderd ; 

de raktuurtaxe op voet van 3,50 fr. per 
duizend ;

ae Kwijtschrifttaxe, welke onveran
derd gebleven is.

De prijs er van is vastgesteld op 2,50 
frank 't stuk.

Zij die dergelijke tabel wenschen 
toegestuurd te woraen, kunnen dat ook 
mits storting van het bedrag van 2,60 fr. 
op postcneckrekemng 107U.yö van den h. 
Yanaenberghe Prosper, Oostende.

Fiscaliteit en 
R o o K e r ije n

onze

Hieromtrent ontvingen we, naar aan
leiding van onze vooruitzetting van ver
leden wt/jk* een belangrijk schrijven, 
dat we in ons nummer van volgende 
week wenschen in te lasschen, daar we 
de beweegredenen er in aang)jhaald, 
eerst aan een grondig onderzoek wen
schen te onderwerpen.

De Verwachte 
Vischaahvoeren

sing en wanneer een pachtvermindering 
wordt toegestaan, wat zeer noodzakelijk staan in den Belgischen Visscherij aima
is, dan dient dit voor elkeen toegepast nak, blz. 166.
in dezelfde verhouding, daar elkeen 
thans ook volgens de belangrijkheid van 
zijn pakhuis betaalt.

Waar men aan het Kursaal kan den
ken, dat slechts een speelhol is, waar
aan men honderdduizenden franken kan 
terugschenken om in den Winter fees
ten (?) in te richten en nog meer geld 
met het spel te verdienen dan anders, 
kan men ook denken aan hen, die er da
gelijks veel voor moeten riskeeren.

Maar ja, ’t is van het vischje dat men 
het moet hebben !

GEBRUIKT

(Shell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

Wij kunnen ten andere het Zeewezen, 
in zijn voornemen streng op te treden, 
slechts geluk wenschen omdat het hier 
gaat om de strikte toepassing van onze 
neutraliteit en het behoud van de 
honderden menschenlevens wfelke er 
soms kunnen vanaf hangen.

VERBOD

Het is ten strengste verboden :
1. Op zee gesprekken te voeren of 

uitzendingen te doen die geen betrek
king hebben op de veiligheid der sche
pen en der zeelieden of die niets gemeens 
hebben met de zeevaart- of visscherij- 
aangelegenheden.

Alle nutteloos gepraat is verboden.
2. Grove, onbetamelijke of kwetsende 

woorden in de gesprekken te gebruiken.
3. Uitzendingen te doen bestemd voor 

luisterposten aan land. Alle mededeelin- 
gen te doen aan personen te lande die
nen over Oostnde-radiofonie te geschie
den.

4. Een scheepspost op te roepen anders 
dan met zijn scheepsnaam of scheeps- 
nummer; de oproeper moet insgelijks 
zijn bootnaam of bootnummer opgeven.

5. Gesprekken te voeren met schepen 
tijdens hun verblijf in een haven.

6. Gesprekken voort te zetten wan
neer Oostende-radiofonie, die het radio
verkeer der Belgische schepen regelt, 
bevel geeft deze te schorsen.

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

W EEK VAN 5 TO T 11 FEBRUARI 1940

Van Oostende naar Folkestone : 

Maandag, 5 Februari, t/e 8 u., door 
«Prince Charles».

Woensdag, 7 Februari, te 9.30 uur, door 
« Prinses Astrid ».

Vrijdag, 9 Februari^ te 10 u., door 
« Prince Charles ».

Van Folkestone naar Oostende : 
Dinsdag, 6 Februari, te 7.30 uur, door 

« Prince Charles ».
Donderdag, 8 Februari, te 11 uur, door 

« Prinses Astrid ».
Zaterdag, 10 Februari, te 11 uur, door 

« Prince Charles ».

'Deze uurregeling werd vastgesteld 
volgens den hoogwaterstand, ten einde 
aan de passagiers het maximum van 
veiligheid te verzekeren.

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

Nuttige W erken
— ■—

L IJ S T  D E R  V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  
EN K O O P V A A R D IJ S C H E P E N

Zooeven is deze njst verscnenen in een 
afzonderlijke brochure.

De prijs er van werd vastgesteld op 
acht frank. Zij kan insgelijks verkregen' 
worden mits storting van het bedrag op 
postcheck 1070.98 van «Het Visscherij
blad ».

G R O N D B E G IN S E L E N  D E R  
O C E A N O G R A F IE

Dit belangrijk wetenschappelijk werk, 
dat alle visschers en reeders aanbelangt 
en bij geen enkel reeder of visscher zou 
mogen ontbreken, omdat het in alle op
zichten leerzame gegevens bevat om
trent de zee en zijn bewoners, is ook te 
verkrijgen tegen den prijs van 15 frank, 
mits storting van dit bedrag op onze 
postcheckrekening 1070.98.

Vanaf heden zal dit werkje ook ver
krijgbaar zijn bij den Internationalen 
Boekhandel Devriendt. j

S T E L T  U IN  R E G E L  
M E T  D E  S O C IA L E  W E T T E N

Talrijke handelaars, reeders en vis
schers zijn nog steeds niet in regel met 
de sociale verplichtingen hen door de 
wet opgelegd.

Wij willen er hen dan ook op wijzen, 
dat volgende formulieren op onze druk
kerij te verkrijgen zijn :

1. Loonkaarten : 0,50 fr. per stuk.
2. Werkreglementen : 3 fr. per stuk.
3. Inschrijvingstafel der uren en over

uren : 0.25 fr. per stuk.
4. Inschrijvingstafel van het perso

neel : 0,25 fr. per stuk.
5. Arbeidsregeling voor de vischver- 

zenders : 0.25 fr. per stuk.
Dit alles kan verkregen worden mits 

storting van het bedrag op postcheck 
1070.98 van «H et ViMcherijblad», Oos
tende.

Dat er in de laatste maanden een vol
ledige onzekerheid bestaat over de ver
wachte vischaanvoeren, zal niemand nog 
ontkennen.

Sedert verschillende weken vergadert 
in het bureel van den plaatselijken vis
scherijdienst, onder de bevoegde leiding 
van den directeur, een beperkt comité 
bestaande uit reeders en handelaars om 
de aanvoeren der volgende week te be
spreken.

Alhoewel we het nut van dergelijke 
bijeenkomsten niet betwijfelen, moeten 
we bekennen dat ze thans weinig of geen 
nut opleveren, omdat de aanvoeren te 
onregelmatig gekend zijn.

Er bestaat, op vraag van de hande
laars aangebracnt, een groot bord in de 
vischmijn, waarop al de noodige aandui
dingen, zooals nummer van net vaar
tuig, datum van vertrek, bestemming 
der vischgronden, vermoedelijke terug
keer, vangst, opgegeven zijn en noch de 
reeders, noch de vischafslagers maken 
er gebruik van.

Het Gemeentebestuur wil zich ook de 
zaak niet aantrekken zoodat dit bord, 
niettegenstaande de groote diensten 
welke het zou kunnen bewijzen, als nut
teloos mag aanzien worden.

Alle personen welke iets van den aan
voer willen afweten, moeten zich tevre
den stellen met de opgaven door ons blad 
zoo nauwkeurig mogelijk weergegeven.

Daarvoor stellen we ons eiken Vrijdag
morgen met talrijke reederijen in ver
binding en we moeten in veel gevallen 
bekennen, dat ook deze niet altijd op 
de hoogte zijn van het terugkomen van 
hun vaartuigen.

Het Zeewezen beschikt thans over 
verschillende loodsen.

Ware het niet mogelijk bij den sluis- 
meester eiken dag na te gaan, welke 
vaartuigen de haven uitvaren, waar
heen en voor hoelang ?

Thans roeren veel personen elke week 
hun snater in dien pot en niemand weet 
er iets zekers van, tenzij van... hooren 
zeggen.

Wij achten den plaatselijken vissche
rijdienst wel in staat dit zaakje des
noods met een doortastend optreden 
klaar te spelen.

Daar het kennen van deze gegevens 
voor den vischhandel in ’t bijzonder, van 
het grootste belang is, hopen we dat de
ze zaak thans eens en voor altijd in het 
klare zal getrokken worden.
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2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

JBIJlitlS OOSTENDE : 3, WAPEN PLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 26 JANUARI

De Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart kwam Vrijdagnamiddag onder het 
voorzitterschap van raadsheer J. Poli 
bijeen. De zetei van het Openbaar Minis
terie wordt door Rijkscommissaris heer 
Descamps waargenomen.

De zitting werd ingeleid met de uit
spraak in een drietal zaken.

OE ZAAK VAN DE 0.159

De uitspraak inzake de 0.159, trans- 
portschipper Labbeke, die in zee op 17 
October 1939 door een vliegtuig aange
vallen werd, is de volgende :

De Raad is van oordeel, dat de natio
naliteit van het Belgisch vaartuig dui
delijk te herkennen was, dat het schip 
zich op dit oogenblik in de omgeving 
van Scapa Flow bevond en.- het een 
Duitsch vliegtuig was dat de Engelsche 
basissen aanviel. De Raad kan dus-niet 
uitmaken of het wetens en willens ge
beurd is.

VISSCHEN IN DE FRANSCHE 
MIJNENVELDEN

Daarna volgt de uitspraak inzake en
kele schippers, die tijdens de maand De
cember 11. in verboden mijnenvelden, 
vaarden.

Bijna alle betrokkenen zijn ter sitting 
aanwezig en hooren volgend vonnis uit
spreken :

Vijf dagen opschorsing van diploma 
voor de volgende schippers : Serie Ju
lien, van de Z. 11 ; Serie Gustaaf, van de 
Z.31 ; Vlietinck Gustaaf, van de H.13 ; 
Claeys René, van de Z.71 ; Rammeloo 
Remi, van de Z.20. Schipper Everaert 
Prosper, van de Z.50, wordt buiten zaak 
gesteld, en ook tegen RammeloorRemi, 
beticht van in de Fransche kustwateren 
te hebben gevischt, wordt niets weer
houden.

De Raad doet opmerken dat er in de 
toekomst bij soortgelijke overtredingen, 
veel strengere straffen zullen uitge
sproken worden. ig_

BELEEDIG INGEN JEGENS 
HET MARINEKORPS

In deze zaak, waarbij schipper Ernest 
Hubrouck, van de 0.224 terecht staat, 
wordt volgende uitspraak geveld :

Gezien het goed verleden van den be
tichte, neemt de Raad verzachtende om
standigheden in aanmerking en veroor
deelt Hubrouck tot een Opschorsing van 
zijn diploma gedurende 15 dagen.

DE ZAAK VAN DE « SS. QUENAST »

De h. Voorzitter zegt een schreven 
te hebben ontvangen, uitgaande van 
advokaat Jooris, uit Antwerpen, raads
man van kapitein Bruynooghe, _den Raad 
om uitstel in deze zaak verzoekende. De 
Raad gaat op dit verzoek in en de zaak 
zal dus op Vrijdag 2 Februari voortge
zet worden.

DE ZAAK VAN DE «Y VO N N E »

In deze zaak wordt de kok Henri Ra
ma, 36 jaar oud, onderhoord. Getuige 
verstrekt enkele inlichtingen betreffen
de de beschieting van de «Yvonne» 
door een vreemd vliegtuig. Hij verklaart

dat hij eerst in de keuken vertoefde en, 
„oen nij op deK kwam, een vliegtuig be- 
.aerKt ce neboen, dat even later een Dom 
iiet vahen, aie op een 2U-tal meter vóor 
net schip terecht kwam. Daarna nam het 
/aariuig een halve draai boven hec 
vliegtuig en veraween uit het zicht. Hij 
verklaart geen enkel verisenningsteeken 
se hebben opgemerkt aan het vliegtuig, 
iviens hoogte, noch afstand hij kan be
palen. Spreker zegt, dat de nationale 
jrieKleur van de « Yvonne» goed zicht
baar was en er aan stuurboordzijde 
vwee Engelscne mijnenvegers lagen. Be- 
creffende het gesprek met den tweeden 
machinist, herinnert Rama zich niets 
meer tenzij dat zijn scheepsgenoot hem 
zegde : « Hij zal er nog werpen ! »

DE ZAAK VAN DE N.40

Schipper Adolf Pincket wordt ter ver
antwoording opgeroepen, beticht in de 
Fransche territoriale kustwateren te 
nebben gevischt op 6 Januari jl.

Betichte, een stoere Vlaamsche vis- 
öcherszoon, 44 jaar oud, bevestigt het 
^eeverslag, dat door den Voorzitter af
gelezen wordt. Hij legt er opnieuw na- 
aruk op, dat hij door den Franschen 
kustwachter « D.818 » verrast werd, op 
net oogenblik dat hij zich in Belgisch 
vaarwater bevond. Desondanks werd 
nij gepraaid en werd hem bevel gegeven 
de haven van Duinkerke aan te doen. 
Spreker verklaart, dat de Fransche 
kustwachter het recht niet had zulks 
te doen, vermits hij zich aan geen enkel 
misdrijf plichtig maakte.

Verder doet schipper Pincket een ver
haal zijner lotgevallen in Frankrijk.

Rijkscommissaris h. Descamps ziet 
van vervolging af en ook de Raad stelt 
betichte buiten zaak.

DE ZAAK VAN DE P.47
In deze zaak wordt Maurits Lam

brecht, schipper-eigenaar van de P.47, 
beticht in verboden mijnenvelden ge
vischt te hebben. Betichte, 38 jaar oud, 
bekent de hem ten laste gelegde fei
ten en zegt zulks te hebben gedaan om 
een stuk brood te kunnen verdienen. De 
Voorzitter wijst hem nochtans op het 
gevaar dat hiermede gepaard gaat, te 
meer daar de P.47 niet verzekerd is.

Het Openbaar Ministerie vraagt een 
opschorsing van diploma gedurende 15 
dagen.

Uitspraak op 2 Februari.

fPP
M EKANIEKE TOUW-, GAREN- <§> 

^  EN NETTENFABRIEKEN

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
—  Openbare Werken —

-— Mazmt « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Rechtskundige üroniek
Vraag. —  De vrouw van een gemobili- vorm ojigesteld, worden zij aanschouwd 

seerden soldaat vraagt, indien de pacht als gemeenschappelijke waarden. Indien
van café of handelshuis kan verbroken 
worden, daar zij niet meer betalen kan.

Antwoord. —  Een algemeen, morato
rium heeft de wetgever niet geSchapen, 
hetgeen noodzakelijk een verlamming 
had teweeggebracht van de ekonomische 
bedrijvigheid. De eigenaar kan tegen uw 
echtgenoot de actie tot betaling inspan
nen, gevolgd door uitdrijving bij weiger 
ring van betaling, maar de vrederechter 
zal de uitvoering niet bevelen. Elk geval 
zal door dezen magistraat afzonderlijk 
beoordeeld worden. In alle vertrouwen 
moogt gij hem uw geval voorleggen.

M. — Vraag. —  1) Hebben wij recht 
op de constat (état de lieu) een dubbel 
of afschirft, die gemaakt is bij de in
kwartiering van de soldaten ?

2) Waar moet ik mij-wenden om de 
bons te verkrijgen van de inkwartiering ?

3) Als de soldaten vertrekken, wie is 
er verplicht te kuischen ?

Antwoord. —  Indien een constaat werd 
. opgemaakt, moet het in dubbel bestaan, 
waarvan één, wettelijk, aan den eige
naar onderteekenaar moet overhandigd 
worden, ten einde zijn rechten tr; kun
nen vrijwaren.

De « bons » voor inkwartiering moe
ten door toedoen van het stadsbestuur 
bezorgd worden en zoo best mogeiijk, met 
de inbezitneming overhandigd worden, 
hetgeen soms moeilijk past door menig
vuldige feiten van allen aard die onver
wachts plaats hebben.

Op wettelijk gebied moet de huurder 
zijn gebruikte plaatsen in denzelfden 
staat brengen als deze der inbezitneming.
Wij staan hier echter, omzeggens, voor 
feiten van oppermacht, die geen wetsbe
palingen eerbiedigen. Wat wilt ge, of 
wat kan er tegen gedaan worden !

V. A. —  Vraag. —  Wij zijn gehuwd on
der het regiem van «gemeenschap van 
aanwinsten ». Wegens een persoonlijke 
reden doet mijn broeder mij >xn gift van 
10.000 fr. zonder eenig geschriit, dus vrm 
hand tot hand.

1> Ir. geval van eerst overlijden van 
mijn vrouw, zou die som als gewone aan
winsten aanzien worden en d' s in ver- 
deeling moeten gebracht worden ?

2) Bestaat er voor mij wettige reden 
om die som als « eigen goed » te aanzien 
en deze aan de vereffening te onttrek
ken ?

3) Welk geschrift zou hier dienen op
gesteld te worden en door wie ? Wil aoo 
goed zijn mij een model van tekst op te 
geven.

Antwoord. — Door het aannemen der 
gemeenschap van aanwinsten, zijn alle 
mobilaire goederen en waarden, zoo te
genwoordige als toekomende, van elk 
echtgenoot, uit de gemeenschap geslo
ten : echter indien het aanwerven dezer 
goederen en waarden niet is vastgesteld 
bij inventaris of bij akt in behoorlijken vrouw.

Camille Willems
ZEEVISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 
O O ST EN D E

DAGELIJKSCHE VERZENDING:

BELG IE — BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende

Tel. 73876-73875-73877-73878

•  S P R O T T E N  & H A R 1N G H A N D E L

Blankenberge

gij deze som, ais eigen en zijdhoudend 
goed wenscht te zién doorgaan, moét akt 
worden onderschreven door den schen
der en den begiftigden én ter registratie 
worden aangeboden ; aan dergehjke akt 
is net ambt van den notaris onontbeer
lijk. Aldus zal de man, bij het afsterven 
der vrouw, de wederneming kunnen uit
oefenen jegens de gemeenschappelijke 
boedel.

Indien de begiftigde wenscht, dpze 
som zuiver en eenvoudig in de gemeen- 
scnap gemengeld te zien, dan kan de 
schenking gebeuren zoo gij het zegt, ’t is 
te zeggen, van hand tót hand, zonder 
eenig geschrift. In dit geval blijft de be
giftigde zonder eenig verhaal tot terug
neming tijdens de ontbinding des huwe
lijks.

Het is aan u, begiftigden, te oordeelen, 
indien er voor u of voor uw kinders voor
deel bestaat van : of te wel deze som zui
ver en eenvoudig in de gemeenschap te 
storten, zonder recht op wederneming, 
of wel, het recht te behouden, deze som 
vooraf uit de gemeenschappelijke waar
den te trekken, ten titel van wederne
ming, tijdens het overlijden van een der 
echtlieden.

A. E. —  V raag. —  Gehuwd met weduw
naar met kinderen. Ons huwkontrakt 
luidt als volgt :

Letterlijke copie volgt.
De eigendom mijns mans is verkocht, 

samen met zijn kinderen (eigendom der 
eerste gemeenschap). Vooraf kocht ik een 
huis op mijn naam, en nadien nam ik een 
hypotheek als geldplaatsing op mijn 
naam.

Hebben de kinders het recht huis en 
meubelen te doen verkoopen ? Hebben ze 
recht op het geld ? Kunnen ze de hypo
theek aanslaan ?

Antwoord. — Wij hebben uw omstan
dige vraag goed nagezien.

Het huis door u aangekocht, blijft uw 
persoonlijken eigendom, vermits er schei
ding van goed bestaat tusschen u en 
uw man, en de eigendom op uw naam 
is gekocht geweest. Diensvolgens hebben 
de kinderen van uw man hierin niet het 
minste recht te doen gelden. Bij uw over
lijden — indien uw echt kinderloos blijft 
— gaat uw fortuin over, in vollen eigen
dom, aan uw man, tengevolge van het 
artikel 6 van uw kontrakt. Dezelfde prin
ciepen zijn van toepassing voor de gelden 
geplaatst op hypotheek. Wij moeten u 
echter doen opmerken dat de kinders 
van uw echtgenoot, indien zij zich ge
hinderd gevoelen door den aankoop van 
den eigendom en de geldplaatsing, ge
daan op uw naam, mogen door bemidde
ling der rechtbank, aan u de bewijzen 
en den oorsprong der gelden vragen.

De gelden die voorhanden zijn, behoo- 
ren toe in gemeenschap aan man en

B U R G E R L I J K E  STAND
Geboorten. —  Delrue André, van Jo- j 

zef en De Klerck Nathalia, Uitkerke ; j 
Ladridon Wiiiy, van Gustaaf en Melis ' 
Nathalia, Vhgsegem, Wenduinestr., 6 ; | 
De Deyne Suzanna, van Georges en De- 
granae Georgette, Maldegem Donck.

Sterfgeval. —  Proot Hendrik, 79 j., 
echt. De Cokele Valeriana, J. de Troozi., 
18.

Huwelijken. — (De Coninck Juliaan, 
visscher met Wittèsaele Angela, beiden 
alhier ; Verlé Albert, werkman met Van 
Antwerpen Andrea, beiden alhier.

GEMEENTERAAD
Bij het openen van de algemeene ver

gadering van den Gemeenteraad van 
Vrijaag, 2ö Januari jl., overhandigde de 
n. .burgemeester Wuycemans het burger
lijk eereteeken van Xe klas aan Dr. 
croetgnebeur, en prijzen geschonken 
aoor de Stad, aan den n. Twens, lau
reaat van den üniversitairen Wedstrijd.

De verslagen van de gemeenteraads
zittingen van 22 en 29 December 1939 
worden goedgekeurd. Ook met algemee
ne stemmen, goedkeuring van de wij
ziging flan de belasting op het leuren.

Ten gevolge van het afstaan van een 
zeker aantai parochianen door de paro
chie St. Amand van Uitkerke aan St. 
Antonius van Blankenberge, moest er 
een verdeehng van kerkgoederen tus
schen die twee parochies gebeuren. Zoó 
staat de kerkfabriek St. Amand van Uit- 
kerke goederen voor een waarde van 
170.202 fr. af aan de kerkfabriek St. An- 
tpnius van Blankenberge.

Een gunstig advies wordt met 11 
stemmen uitgebracht.

De kredieten ten laste van de Stad, 
op de begrooting van 1940, voor de 
Rijksmiddelbare school, worden met al
gemeene stemmen goedgekeurd.

De prijs van de gewone verlichting, 
voor het le kwartaal, electriciteitsver- 
gunning.i s vastgesteld op 2,65 fr.. Een 
vraag naar uitleg en een gedachtenwis- 
seling heeft plaats betreffende het las
tenboek voor de uit te voeren werken 
voor de luchtbescherming. Verscheidene 
leden van den Raad gaan niet akkoord 
met die zaak. Het lastenboek wordt 
goedgekeurd met 5 stemmen tegen • 6 
onthoudingen. Mej. Demeulenaere stelt 
voor, gezien het groot gevaar der zee- 
mijnen, een net te laten spannen rond 
d.e Piety zooals dat in Nederland ge
daan wordt. Verscheidene mijnen zijn 
reeds op het strand aangespoeld, juist 
tegen de Pier. Die zaak zal onderzocht 
worden.

Voor het Karnaval zal het toegelaten 
zijn zich te maskeren en te verkleeden 
in de feestzalen, waar bals ingéricht 
worden. Het is verboden te maskeren 
of zich te verkleeden op de straat of . in 
de drankhuizen.

F O N T E I N I E R  V A N  D E  S T A D
Vanaf Zondag 4 Februari en de daar

opvolgende weekdagen, na 16 uur, moet 
de fonteinier Wittevrongel Alfons, Ser
geant De Bruynestraat, 39, verwittigd 
worden.

Z O N  D A G D I E N S T  D E R  A P O T H E K E R S
Op Zondag 4 Februari e.k. zal de Apo

theek Vogels, Bakkersstraat, den dienst 
verzekeren.

K A R N A V A L
Gezien de omstandigheden, zal kar

naval zeker niet zooveel gevierd worden 
ais andere jaren. Het Gemeentebestuur 
deed nochtans goed, het maskeren toe 
te laten in de bals. Zaterdagavond, 3 
Februari heeft een groot bal plaats in 
het Casino : het 3e « Bal des Loups ». De
genen die zich willen vermaken, zullen 
dus hiertoe de gelegenheid krijgen.

C I N E M A ’S
PALLADIUM, Kerkstraat. — Gebeur

tenissen. « De Millioenen van Brewster », 
vroolijke film met zang en dans met J. 
Buchanan en Lily Damita. —  « Le Para
dis de Satan », groote film met J.-P. 
Aumont, Jany Holt, P. Renoir, Jean Max.

Kinderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. — Pathé Jour

nal. — « Les Géants du Ciel », met Ri
chard Dix, Ch. Morris. —  « Bossemans et 
Coppenolle », met G. Libeau, M. Roels, 
Colette Darfeuil et Aimos.

Kinderen toegelaten.

B E R IC H T
Het College van Burgemeestbr en 

Schepenen der stad Blankenberge brengt 
ter kennis der belanghebbenden dat de 
prijzen van den electrischen stroom, 
zoo voor licht als voor drijfkracht, voor 
den éersten trimester 1940, vastgesteld 
zijn als volgt :

A. Gewone verlichting : 2,65 fr. Kwu.
B. Nijverheids- en handelsverlichting:
a) Kwartaalvergoeding per ter be

schik. geh. Kw. : 139,95 ; b) vergoeding 
per gebruikte Kwu. : 1.30.

C. Zonder verbruikswaarborg : 2,65.
D. Met waarborg van 180 Kwu. per 

jaar en inger. P.K. : 1,38.
E. Inrichtingen tot 10 P.K. en liftmo- 

toren :
a) kwartaalvergoeding per ingerichte

P.K. : 47,58 ; b) vergoeding per ver
bruikte Kwu. : 0.74.

F. Inrichtingen boven 10 P.K. uitgeno
men liftmotoren : 

a) kwartaalverg. per ter beschik, ge
houden Kw  : 47,58 ; b) Vergoeding per 
verbruikte Kwu. : 0,74. 

Buiten-kontraktueele tarieven :
Keuken : zonder verbruikswaarborg : 

0,83 ; vriestoestellen met verbruikswaar
borg : 0,61.

Nachttarief (watérVerwarming door 
opeenhooping) :

a) zonder verbruikswaarborg : 0,70 ; 
b) )met verbruikswaarborg van 500 
maal de inger. kracht : 0,54. 

Lichtreklamen : 1,30 ; terrassen : 1.90. 
Al de prijzen voornoemd omvatten den 

3.50 t.h. taks ten voordeele van den 
Staat.

Raphaël Huysseune

Poissons ‘O’ Crevettes

Z E E B R U G G E

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

BELIARD.CRIGHmC
OOSTENDE S.A.

Mogen gemobiliseerden
afgedankt worden door hun

werkgever ?

De Aangiften van
Autovoertuâgen

TÉL.: 441.41 Si 441.42
Compte Chèq. Post. > 142278 

Reg. de Com. ; Bruges 2151

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK  

TE BRUGGE
Afzetterij. — Jan W..., van St. Jans 

Molenbeek, pleegde een afzetterij van 
225 fr. ten nadeele van Marie Van de 
Zande, te Oostende. Hij wordt veroor
deeld tot 1 maand gevangenisstraf en 
700 fr. boete.

Op een schriftelijke parlementaire 

vraag, heeft de minister van Arbeid en 

Sociale Voorzorg geantwoord :

« De gedemobiliseerde werkman kan 

worden afgedankt van den dag af waarop 

hij bij zijn patroon is teruggekeerd en | 

zonder vooropzeg, iniden de onmiddellij

ke afdanking bij het werkplaatsregle- 

ment wordt toegelaten. Hetzelfde geldt 

wanneer het werkplaatsreglement eener 

onderneming waar dit moet voorhanden 

zijn, geen beschikkingen omtrent den 

vooropzeg behelst. Wanneer bij een zelf

de werkplaatsreglement een vooropzeg 

wordt voorzien, kan de opzeggingster

mijn loopen van den dag af waarop de 

gedemobiliseerde is teruggekeerd.

De vraag wordt niet precies op dezelf

de wijze gesteld wat den bediende be

treft, vermits de bediende, in beginsel, 

niet zonder vooropzeg; kan worden afge

dankt en de opzeggingstermijn slechts 

begint te loopen na het verstrijken der 

maand in den loop waarvan opzeg werd 

gedaan. De gedemobiliseerde bediende 

kan dienvolgens slechts worden afge

dankt onder inachtneming der voor

schriften van artikel 12 der wet op het 

bediendencontract ».

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

Pierre Huysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH  
Heiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. 44003

In een mededeeling aan de pers, die 
wij hebben laten verschijnen, wijst het 
ministerie van Financiën er op dat het 
aantal intrekkingen van aangiften voor 
de belasting op autovoertuigen, van 13 
t.h. op 31 December 1938, op denzelfden 
datum van 1939 gestegen is tot 26 t.h.

In de nota wordt betoogd dat dit feit 
normaal is en dat de invloed van de 
verhooging van den benzineprijs op de 
afneming van het gebruik der wagens 
slechts gering is.

Als men rekening houdt met het feit 
dat 10 t.h. van de in gebruik zijnde wa
gens werden opgevorderd en dat, voor 
deze wagens geen intrekking werd be- 
teekend, zou het aanta'l intrekkingen 
in feite dus slechts met 3 t.h. verhoogd 
zijn, vergeleken bij verleden jaar. Dit 
komt onwaarschijnlijk voor, te meer 
daar enkele personen er reeds over ge
klaagd hebben een aanmaning tot be
taling te hebben ontvangen voor een 
opgevorderden wagen.

Wegens de ongunstige weersomstan
digheden is de benzineverkoop in de 
laatste dagen nogal geslonken.

Eerst als het verkeer weer normaal 
zal zijn, zal men zich rekenschap kun
nen geven van den invloed der verhoo
ging van den benzineprijs op het aantal 
in gebruik gehouden wagens, en zal men 
kunnen ervaren of de bewering van het 
departement van Financiën met de 
waarheid overeenstemt.

BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de « Koolzakken » anders ge

zegd de kustwachters te zien afkomen, 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadlgste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

Aanbestedingen
AANKO NDIG INGEN

6 FEBR. — Te 11 u., ten stadhuize te 
Oostende, bouwen van 61 grafkelders op 
het Stadskerkhof, Stuiversstraat. Stuk
ken ter inzage of te koop, prijs 15 fr. ten 
stadhuize, bureau 95, 10-12 u. Aanget. 
inschrijv. 3 Febr.

9 FEBR. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, Langestràat, 69, 
werken tot het weren van den aanwas 
op de kielbank met glijbaan, glooiingen 
inbegrepen, gelegen in het Zuidelijk ge
deelte van de visscherijhaven, te Zee
brugge.

14 FEBR. — Te 10.30 u., in de Magda- 
lenazaal, St. Jansstraat, Brussel, leveren 
van vuurvaste steenen en cement voor 
de diensten van het Zeewezen, te Oos
tende. Bijz. lastkohier n. 1-1, prijs 3.50 
fr. plan n. 22, prijs 1.80 fr. op het Aan- 
bestedingskantoor, 16, Loxumstraat, 
Brussel (postcheck 9455).

16 FEBR. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, levering van 6882 T. teer-bitum- 
mengsel voor dén Regiedienst van Diks- 
muide.

16 FEBR. — Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, levering van 682 T. teer-bitumen- 
van het onderhoud, in 1940, van de 
Staatsgebouwen en aanhoorigheden te 
Blankenberge en Oostende.

16 FEBR. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, aanleg van eén rijwielpad in cement- 
betón op den westerberm van de Louis 
Logiersstraat, té Middelkerke. Bestek z. 
n. (Ned.).

UITSLAGEN

26 INSTEDE VAN 16 JANUARI. — Te 
llu ., voor den h. Van Rysselberghe, 
Brugge, leveren van 435 ton bitumen- 
emulsie ten behoeve van de regiedien- 
sten der provincie West-Vlaanderen.

FR. BRAET en Co, Brugge, a) — , b) 
— , c) fr. 491.093.

26 JAN. —  Te 11 u., voor dén h. Van 
Rysselberghe, werken tot opschikken en 
onderhouden, in 1940, van de beplantin
gen en grasperken van de hovingen, in 
den doortocht Oostende.

WALRAET M„ Steenbrugge en DEMEY 
L., St. Andries, fr. 32.784.

26 JAN. — Te 11 u„ voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, onderhoud, in 1940 
der domeinduinen tusschen Oostende en 
Duinbergen.

CARETE Alb., Blankenberge, fr. 143.137

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

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

VOOR EEN CCOHOMISCHCHERSTELLIMG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF 

REEDERyKAAI - OOSTENDE T E L .2o 36  PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRIS01

IA5CHWEKK
Z E E R  V L U G  EM VERZORGD WERK

Sterft de Walvisch geheel u it t

L \

BATTERIJEN

p Ü J D O P

De jacht op walvisschen is eeuwenlang 
de hoogeschool voor de zeevaart ge
weest. Deze dieren worden gevàiigen op 
de open zeeën, ver van eenig contact met 
de kust.

«The Fishing News» schrijft over dit 
onderwerp het volgende:

De voornaamste soorten, waarop ge
durende eeuwen gejaagd werd, waren de 
reusachtige Noordkaap Walvisch (Ba- 
laena Glacialis Bonat) en de Groenland 
Walvisch (Balaena Mysticus L.). Hon
derden schepen, met duizenden opvaren
den, hebben aan dit werk deelgenomen. 
Het jachtgebied strekt zich uit van New- 
Foundland tot Spitsbergen.

Heel verschillend was de jacht op de 
cachelot of potvisch (Physeter Macroe- 
ephalus L.), die voornamelijk in de war
me zeeën werd uitgeoefend en in 1875 
aan 1000 schepen met 70.000 opvarenden 
werk verschafte.

Dit was het tijdperk van de zeilsche
pen en de opeii booten. De onverschrok
ken jagers vielen ‘hun bult aan met 
handsperen en harpoenen.

Langzamerhand kwamen er nieuwe 
methoden. De uitvinding van het wal- 
vischkanon maakte het mogelijk zelfs te 
jagen op de gevreesde, snelle vinwal- 
visch (Balaenoptera physalis L.).

In dé Nóorsche wateren werd de wal- 
vischvangst eerst terdege tegengewerkt. 
De visschersbevolking geloofde namelijk, 
dat deze groote zeedieren de haring voor 
zich uitdreven naar de Noorsche fjorden. 
Als de haringvisscherij mislukte, werd 
dit geweten aan de walvisch jagers. Dit 
veranderde echter. Als gevolg van de uit
vinding van het walvischkanon werd 
de vinvisch volkomen uitgeroeid. De 
jacht op de reus achtige zoogdieren van 
den Oceaan werd toen uitgeoefend van 
de Noordelijke tot de Zuidelijke Ijszee, 
in het Oosten en in het Westen, overal 
waar maar kans was op succes.

De ontwikkeling tot de nieuwe metho
den maakte de vangst onafhankelijk van 
nederzettingen aan den wal. Drijvende 
fabrieken, moederschepen van 20.000 ton 
werden gebouwd en zelfs het minste zee
dier werd verwerkt tot traan, vleesch- 
meel, beenderenmeel enz. Een vloot van 
jagers zorgde voor de vangst.

Deze groote ontwikkeling bracht met

zich mee, dat het aantal in de Noorde
lijke wateren snel verminderde.

Als ergens een walvischsoort ontdekt 
werd, dan jaagde men daar vele mijlen 
in het rond den Oceaan af.

Bij Zuid-Georgië begon de vangst in 
1905. De prooi was hier voornamelijk de 
«gebochelde» walvisch (Megaptera Boops 
Fabr.). Deze soort werd steeds schaar- 
scher en was tenslotte totaal uitgeroeid.

De aandacht was toen gevestigd op 
de vinvisch en de blauwe walvisch. Ge
woonlijk volgen de jagers de afgebroken 
ijsbergen tot deze, aan het eind van het 
seizoen, het Antarctische vasteland na
deren.

De walvisschen zelf bewegen zich zoo, 
daar zij de enorme hoeveelheden crusta- 
ceae volgen, de «Euphausia Superba Da
na», die lijken op kleine garnalen (plm. 
3 cm.). Deze vormt bijna uitsluitend het 
voedsel van de blauwe walvisch.

De snelzwemmende vinvisch voedt 
zich voor het grootste gedeelte met ha
ring.

Walvisschen worden niet altijd in 
goed gevoeden toestand aangetroffen. 
Integendeel, het gebeurt nogal eens, dat 
het reservevoedsel, dat opgehoopt ligt in 
het geheele lichaam, is opgebruikt, zoo
dat de dieren van honger sterven.

Deze reservevoorraad maakt het voor 
de walvisschen intusschen mogelijk, hun 
lange reizen te ondernemen. De dikke 
speklaag beschermt hen in de koude zee 
tegen warmte en energie-verlies. De die
ren zijn, zooals men weet, warmbloedig.

De vrouwtjes-vinvisch en de blauwe 
walvisch brengen elke twee jaar een 
jong voort, resp. 6 1/2 en 7 meter lang. 
Na 2 jaar zijn deze volwassen en meten 
dan 20 tot 23 meter.

Het is niet nauwkeurig bekend, hoe 
oud een walvisch kan worden, maar deze 
vlugge voortplanting beteekent een groot 
voordeel. Men hoopt, dat hierdoor de 
walvischsoorten in de Antarctische wa
teren niet hetzelfde lot zullen ondergaan 
als die van de Noordelijke zeeën: uit
roeiing. Met het laatste dient men ech
ter terdege rekening te houden.

Het middel om deze uitroeiing te voor
komen zou zijn: de visscherij beperken 
als de opbrengst te klein wordt. Het zou 
zeker verstandiger geweest zijn als de 

, Noorsche reederijen dit middel hadden 
' toegepast. ,

BELGISCHE REEDERS,

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

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

O O K  D E  BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e ls  van Genï
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Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J  s
G E M A A L D  E N  IN B R O K K E N

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

JanuariVrijdag 26
0.67 West 2 d. 9.261,50
0.66 West 2 d. 8.471,—
0.196 West 2 d. 4.007,—
0.335 West 3 d. 12.425,50

Vier vaartuigen vandaag ter markt, 
van de West komende, meestal hadden 
zij mooie partijen ongegutte wijting en 
pladijs weten buit te maken. Normale 
prijzen. Vrijdag zijnde en slecht weder, 
was de belangstelling eerder gering. — 
Alles wordt dan ook meestal «opgekocht 
voor de lokale leurhandel. De verkoop 
was na een half uurtje afgeloopen. 
Zaterdag 27 Januari 1940.
0.187 West 2 d. 4.145,—
0.243 Kanaal 10 d. 22.242,—
0.244 Kust 2 d. 11.042,50
0.235 Kanaal 9 d. 17.850,—
0.277 Kust 2 d. 10.769,—
0.131 Kanaal 5 d. 6.965 —
0.137 Kust 2 d. 9.383,50
0.236 Kanaal 5 d. 14.774,—
N.42 Kust 2 d. 2.015,—
0.210 Kust 3 d. 9.070,—

Buiten ieders verwachting en om de 
slecht geworden gewoonte niet te ver
liezen waren er vandaag 11 motoren ter 
markt. Tien daarvan hebben verkocht. 
De 0.238 houdt in tot Maandag. Alle 
vischsoorten worden aan mooie prijzen 
afgezet. De vangsten bestonden vooral 
uit mooie partijen ongegutte wijting die 
verkocht werden, de kleine tegen 80 fr. 
de ben, de groote tegen 110 fr. de ben. 
Ook mooie partijen kleine pladijs aan 50 
tot 70 fr. de ben. De SS.0.163 van de

IJslander, een vaartuig van het Kanaal 
met 30 bennen en een tiental vaartui
gen van de West, is dat alles aan visch 
en dit voor een Dinsdag. Veel te kort 
zijnde aan visch gaan de prijzen die 
gisteren nochtans zeer hoog waren,van
daag nog duurder. Er is groote belang
stelling voor alle vischsoorten. 
Woensdag 31 Januari 1940.
0.81 Kanaal 12 d. 39.247,50
0.223 Kanaal 6 d. 25.750,—
0.306 Kanaal 9 d. 30.075,—
0.291 Kanaal 10 d. 21.790,—
0.225 Kanaal 7 d. 22.940,—

Vijf vaartuigen zijn vandaag ter 
markt, komende van het Kanaal van 
Bristol en waarvan de vangsten meestal 
bestaan uit roggevisch, eenige ronde 
visschen en een drie honderdtal kg. ton
gen. Weinig visch zijnde en Woensdag 
zijn de prijzen voor alle vischsoorten 
zeer loonend.

Er is ook veel belangstelling en de 
hoedanigheid van de visch is over 
gansch de lijn van prima kwaliteit. Na 
vandaag mag men veronderstellen dat 
de groote vloot binnen geweest is. De
ze groote vloot die voor de drie voor
naamste dagen der week uit 17 vaar
tuigen bestaat.

Wij verhopen dat er toch toekomen
de week wat meer aanvoer zal zijn. 
Donderdag 1 Februari 1940.
H.63 Oost 6 d. 17.800,—

Eén vaartuig vandaag ter markt, ko
mende van de Oost, bevattende een 50- 
tal bennen visch en een 300-tal kg. tong. 
Daar de wegen zeer glad en ijzelig zijn, 
vanmorgen, is de belangstelling eerder

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — . 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

Oostendsche Reederij die verwacht gering. Toch zijn de prijzen loonend, daar
wordt van IJsland en die Dinsdag moest 
verkoopen zal eerst tc^komenden Za
terdag ter markt kunnen zijn, dit uit 
oorzaak van het slecht weder.

Voor Maandag wordt de 0.298 van IJs
land verwacht met 16 bakken.
Maandag 29 Januari 1940.
0.238 Kanaal 9 d. 24.770,—
0.78 West 2 d. 6.320,—
N.45 West 4 d. 4.683,50
0.342 Kanaal 10 d. 34.653,50
0.298 IJsland 22 d. 113.394,—
0.85 Kanaal 10 d. 29.290,—
H.37 Kanaal 9 d. 26.635,—
0.278 Kanaal 10 d. 38.771,50
0.140 Kanaal 6 d. 12.560,—

er tekort is aan visch. De verkoop was 
spoedig afgehandeld.

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 25 Januari 17.910,—
Vrijdag 26 35.321,—
Zaterdag 27 108.396,—
Maandag 29 291.638,50
Dinsdag 30 143.778,50
Woensdag 31 140.477,50

Verwachtingen
— ■—

Zaterdag 3 Februari. — SS. 0.163, van 
IJsland, met 19 bakken, waarvan 850 ka
beljauwen, 5.000 kools, 125 b. gullen, 200 
b. mixed, 95 b. boonen, 230 lengen, en 30 
b. kuiten.

Maandag 5 Februari. —  SS.0.296, van 
IJsland, met 12 bakken, waarvan 2.250 
kools, 400 kabeljauwen, 70 b. gullen, 170 
b. mixed, 150 b. boonen, 50 b. lengen, 15 
b. heilbot.

Dinsdag 6 Februari. —  SS.0.262, van 
het Kanaal van Bristol, met 4 bakken 
visch en mixed ; 0.290, van het Kanaal 
van Bristol ; SS.0.80, van IJsland, met 
1750 kabeljauwen, 2600 kools, 130 bennen 
schelvisch, 150 b. gullen, 200 b. gutvisch, 
240 b. boonen, 18 b. heilbot. In totaal : 17 
bakken.

Woensdag 7 Februari. —  0.293, van 
het Kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht : 0.265, 0.122, 
0.239, 0.231, van het Kanaal v. Bristol.

f - M TÎST-—- 1 I mn-a»-— -r ,- r tT- -1ir«T»l. r i . .TT1 ’« - ^5=

P  to t Hinter-
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 —

BRUSSEL
V I S C H M I J N

Griet, 14— lb ; oaars, ü— 8 ; zeeduivel, 
8— iu ; Kaoeigauw, iu— lö ; zeezaim, o—  
I ; üeepaimg, o— I ; seneiviscu, o— iu ; 
Kiiomaan, 0— 0 ; scnar, o— 0 ; wijung, 4— 
o ; neeK, 4—ö ; piauijs, ö—ö ; rog, o— iu ; 
rouuaara, 0— / ; niipvisen, 0— 1 ; tong, 
10—Z4 ir. per kg.

V la O H M A R K T  
Griet, 8.55 ; zeeduivei, o.üO ; kabeljauw 

4.VZ ; zeeKarKooi, 4.io ; zeezaim, 2.0J ; 
uaars, ö.zö ; scneiviscn, 4.3ÿ ; zeepanng, 
«s.oo ; verscne neiiooo, 11.0 / ; knomaan, 
i.0.5 ; scnar, a.o3 ; wijting, ü.by ; piauijs, 
üAZ ; rog, ‘i.zis ; roobaaru, 3.34 ; Knpviscn 
ö.ou ; long, 11.4ö ; lorei, 10.63 ; heeK, 2.14 
ir. per kg.

UMUjULttu^

9 vaartuigen waren vandaag ter markt 
Ook de SS.0.298 van IJsland, die maar 
gedeeltelijk gelost heeft. De rest wordt 
ingehouden om morgen te verkoopen 
Nochtans is de hoedanigheid van den 
IJslander niet prima. Gezien de groote 
vraag van alle handelaars gaan de prij
zen zeer hoog en wordt alle visch, zoo
wel van IJsland ais van alle andere 
vaartuigen aan goudprijzen afgezet. De 
koolvisch bekomt de 50 stuks, de mooie 
som van 845 tot 1.065 fr. Wijting 1,700 
tot 1.750 fr. de ben. Witches 275 tot 290 
fr.; gullen 315 fr.; klipvisch 158 tot 165 
fr. de ben. Er was nochtans weinig tong 
of schelvisch te bespeuren. Voor mor
gen wordt er niet veel verwacht.

De markt biedt dan ook een treurig 
uitzicht. Waar gaat dit naartoe ? Nu het 
Winter is en er overvloed van visch zou 
moeten zijn. Als er maar een tiental 
vaartuigen ter markt zijn voor een 
Maandag, Dinsdag of Woensdag. De 
markt was om 10 uur afgeloopen. 
Dinsdag 30 Januari 1940.
0.274 Kanaal 6 d. 7.245,—
0.245 Kust 5 d. 12.105,—
N.60 Oost 5 d. 17.790,—
0.298 (overschot) 106.207,50

Is het vandaag een Dinsdagmarkt of 
een Donderdag- of Vrijdagmarkt? Maar 
waarlijk, de aanvoer biedt een treurigen 
aanblik. Buiten het overschot van den

sifaAuParaa!®
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 

AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE 
Vraag rendez-vous nr Tel. 73740 

Antiseptische behandeling 

— Moderne Methode —

STEDELIJKE GARNAALMIJN
Vrijdag 26 Januari 19 kg.

De andere dagen, geen aanvoer.
5,—

Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T , 14 —  V1SCHM AR KT , 28

Telegr. BerkmoeTel. 12312

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inlegge 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

BLANKENBERGE
Staat van den verkoop van versehe 

visch in de mijn van Blankenberge, van 
Donderdag 25 Januari tot Woensdag 31 
Januari 1940 :
Dinsdag 30 Januari 11.955,—
Woensdag 31 Januari 3.962,50

Gemiddelde prijs per kg. van de ver
kochte visch, gedurende hetzelfde tijd
perk:

Tarbot 22; griet 14; groote tongen 19; 
bloktongen 20; fruittongen 23; kleine 
tongen 14; groote platen 5.50; kleine 
platen 6; kleine visch 4.50; schar 5 ; 
pieterman 13; kabeljauw 9; wijting 3.50; 
rog 5 per kg.

•  VISSCHERS ! Weet U  dat®

O DE BESTE GASOIL*

9
£ HET BESTE M AZOUTj

G  voor VISSCHERSVAARTUIQEN ^  
®  GEFABRICEERD wordt door d e ®

2 Belgian Cracking Gy g
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.

• • • • • • • • • • • • • • •

GENT
15 ; kabeljauw, 
paling, 18—20

Garnalen, 12 ; griet,
14— 16 J pladijs, 9— 11 ; panng, 10—20 : 
schelvisch, 9— 10 ; rog, 6— 7 ; tarbot, 15—
Yl g’ 15— 20 * zeepost, 8 ; zonnevisch, 
10 fr. per kg.

PRIJS PER K ILO G RA M  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. WEEK VAN 27 JANUA

R I TO T 1 FEBRUARI 1940.
Zaterdag

Turbot — Groote tarbot...................... 17.00— 19.00
Mid. tarbot...........................  12.00—15.00
Kleine tarbot ;......................  9.00— 11 00

Barbues — Griet..................................  7.00— 11.00
Soles — Allergroote tongen .....................................

Groote tongen ........................19.ÓÖ—20.ÓÖ
Midd. groote tongen ............. 21.00
Voorkleine tongen ..................18.00___ 19.00
Kleine tongen ........................  12.00— 17 00

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ............ 6.05
Midd. pladijs.....................  4.00— 4.75
Derde slag pladijs............  5.00— 5.25
Kleine pladijs ..................  I.20—  l 50

Limandes — Schar ....................................................
Limandes soles — Groote tongschar ...

Kleine tongschar ......................
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... 3.75— 4.00 

Kl. Schotsche schol ... 2.50— 3.70
Flottes — Schaten................................  3.75__4.25
Raies — Groote rog ... ............. ........ 2.00—  4/75

Kleine rog ............................  0.75—  1.50
Tacauds —  Steenposten.......................  1.50__2.25
Merlans — Gr. wijting ........................ 2 00—  2 25

Kl. wijting ........................  1.70— 2.00
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 7.00—  8.00

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

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

Sébasites — Klipvisch...........................  .................
Charbonnier — Koolvisch .................................. .
Lieus —  Vlaswijting .................................................
Lingues — Lengen................................ 1..................
Eglefins —  Gr. schelvisch ................. . .................

Gr. mld. schelvisch ....... . .................
Kl. mld. schel vl«ch ... ... .................
Kl. schelvisch ................... ....................
Braadschelvisch (totten) ... ..................

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

Vives — Pietermannen..........................  900— 11.00
Grondins —  Knorhaan ........................ ...................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten 150— 1.75
Rougets — Roobaard............................ 1.25—  1.75
Emissoles —  Zeehaal............................ 1.50— 1.75
Roussettes —  Zeehonden...................... 1-50—  1-75
Dorées — Zonnevisch ...........................  ..................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ... ... 6-50—  7.50

Kl. zeeduivel .......................  3.50—  5.00
Congres — Gr. zeepallng......................  3.75—  4.00

Kl. zeepallng......................  2.00—  2.75
Maquereaux —  Makreel....................... ....................
Harengs —  Haring .............................. ....................
Esturgeons — Steur............................. ...................
Flétans —  Gr. heilbot........................... ..................

Kl. heilbot........................... ....................
Ecrevisse* —  Kreeftje# ..............................*...... ......

Maandag Dinsdag
18.00—20.00 ...........
14.00— 16.00  
10.00— 12.00 12.00— 14.ÓÓ
8.00— 12.00 9.00— 13.00

Ï9.ÖÓ—2'i.ÓÓ 19.00—23.00
20.60—21.00 23.00
21.00—22.00 24.00
12.00— 19.60 14.00—21.40
5.00—.5.50 ..................
6.00—  6.75 6.00— 6.75
5.00—  5.50 5.00— 6.00
1.50—  2.25 2.50—  2.75
4.00—  4.25 4.50—  5.00
6.00— 8.10 7.00—  8.00
4.50—  5.00 ..................
4.00— 4.25 4.00— 4.25
2.50— 3.00 ..................
4.00— 4.75 5.00—  5.25
2.50—  5.25 3.50—  5.50
2.00—  2.25 2.50—  3.00
2.00—  2.50 2.75—  3.00
3.00— 3.50 3.75—  4.00
1.50—  2.00 2.75—  3.00

Woensdag Donderdag
22.00—23.00
17.00—20.00
14.00— 16.00 10.00
10.00— 15.00 9.00

19.80—24.00 21.00—24.00
24.00 26.60
25.00 24.60
24.00 13.00— 21.00

6.00— 6.75 6.75.........
4.50—  6.00 6.25
2.50— 3.00 2.50
4.50—  5.00 5.50

4.00—  5.ÖÖ
5.00— 6.00
5.00—  6.00
3.50—  7.00

3.00—  3.50
4.50—  5.00 4.50
3.50—  4.50 3.50
9.00— 10.00

5.00— 6.00 7.00— 8.00
6.00 7.00
2.00— 4.30 5.25 
3.25 3.50 
2.75—  3.00 3.50— 4.00
5.00—  5.50 ..................
4.50—  5.00 525—  5.50

"9.ÖÓ..........
7.00  

5.00— 6.00

7.00—  8.00 ..........................................
4.25— 5.50 ..................
2.50— 2.75 .................. 3.00— 4.50

1.751.50—
4.75
3.50— 4.00 
1.25— 1.50
1.50— 1.75
4.50— 6.00
7.50— 8.20
5.00— 6.00
4.00—  4.75
2.50— 3.00

12.00—14.00
10.00— 11.00

2.50— 5.00

2.00— 2.25 

2.75—  4.00

2.00— 2.25
2.00— 2.25
5.00— 6.50
7.00— 8.50
6.00— 6.50 
4.50— 5.00
3.00— 3.25

In de week van 25-31 Januari 1940 kwa
men aan de RijKsviscnnaüen 3 stoom
trawlers, 9 motors, 2 Denen en 1 üweed 
nun vangsten verscne viscn verkoopen.

Dat de vischaanvoer deze weeK veel 
ce wenscnen oveniet, benoeft geen ver- 
aer betoog, indien men het aantai scne- 
pen te zamen telt, wat deze week de 
markt aandeed. Een gelukKig verschijn
sel is echter, dat er op het oogenbiik 
een 25-tal stoomtrawlers ter visscnerij 
zijn vertrokken, zoodat wij binnenKort 
een redelijker aanvoer mogen verwach
ten.

De vangsten van de stoomtrawlers be 
stonden uit schelvisch en vele liclite 
ücnelvisch en gullen. De motorvangsten 
waren zeer mooi ; scnoone vung.iten aan 
tongen, schol, schar en wijting.

De buiteniandsche aanvoer was deze 
week van geen beteekenis : 2 Denen en 
1 Zweed met scnoi- en schavv angsten. 
Over land werd deze week geen vison 
van beteekenis aangevoerd. Alleen van 
Zweden waren twëe wagons haring en 
sprot.

De visch kende de geheele week ab
normaal hooge verkoopprijzen.

Verwachting toekomende week : zeven 
stoomtrawlers en acht motors.

Donderdag 26 Januari 1940.
Geen aanvoer van versehe visch, ha

ring en garnalen.

Vrijdag 26 Januari 1940.
Slecnst 1 Deen was ter markt met een 

vangst bestaande uit 50 kisten schol en 
scnar, welke voor veel geld werden ver
kocht.

zaterdag 27 Januari 1940.
Vier groote motors waren ter markt, 

welke deze spijsden van veel tongen, 
schol, schar en wijting ; vooral de ton- 
genvangsten waren zeer mooi. Geen bui- 
tjenlanasche aanvoer ; de markt was 
zeer willig.
Kw. 154 West 100 b. 2360.00
Kw. 162 West 135 b. 2885.00
IJM 203 West 100 b. 1510.00
IJM 211 West 100 b. 1525.00
Maandag 29 Januari 1940.

2 stoomtrawlers en 5 motors waren ter 
markt. De vangsten van de stoomtraw
lers komende van de Klondijke beston
den hoofdzakelijk uit wat schelvisch en 
veel lichte schelvischj es.

4 motors komende van de West hadden 
alle wederom schoone vangsten schol, 
schar, wijting en gezamenlijk 3.000 kg. 
tongen.

Geen buiteniandsche aanvoer.
De verkoopprijzen van de versehe visch 

waren zeer hoog.
IJM 183 KlondijKe 825 b. 9001.00 
IJM 49 Klondijke 550 b. 5707.00
Kw. 114 West 100 b. 2274.00
Kw. 35 West 100 b. 2295.00
Kw. 10 Doggersbank 45 b. 610.00 
IJM 210 West 80 b. 1410.00
Dinsdag 30 Januari 1940.

Geen aanvoer van versehe visch. 
Woensdag 31 Januari 1940.

2 booten, 1 motor en 1 Deen waren ter 
markt. De aanvoer was onbevredigend.De 
vangsten van de trawlers leverden ons 
hoofdzakelijk schelvisch en totten. De 
motorvangst : wijting, schol en schar en 
de Deensche vangsten : schar en schol.

Buiteniandsche aanvoer : van Zweden,
2 wagons haring en sprot, en van Dene
marken, 100 kisten gullen.

De visch kende goudprijzen.
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HEYSTANTWERPEN
Kabeljauw, 8— 11 netto, 6—9 bruto ; 

knorhaan, 3 ; pladijs, 3— 8 ; rog, 6—7 ; 
roobaard 7; schar, 6 ; vleet, 9— 12; schel
visch, 5—9 ; steenpost, 4 ; tong, 13— 17 ; 
bakharing, 1—1,75 ’t stuk ; gerookte ha
ring, 1— 1,50 ’t stuk ; gestoomde haring, 
1,—  voor 3 stuks ; pekelharing, 3,—  voor 
5 stuks, 6,—  voor 11 stuks ; sprot, 8—10 ; 
paling, 11 fr. per kg.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Van Rolleghem Ivo, van 

Richard en Heremans Albertine, Astrid- 
plein.

Sterfgevallen. —  De Paepe ilosaiia, 62 
j., echt. van Verbeke Augustijn, St.een- 
straat, 12 ; Coppens Arthur, j3 j„ echt. 
van Gheselle Maria, Kursaalstr., 46 ; 
Deloof Malvina, 41 j„ echt. van Vande 
Moortel Oscar, Consciencestr., 64 ; Vlie- 

© tinck Pieter, 68 j., echt. van Mallefeydt 
0 Maria, Knokkestr., 110-112.
•  Huwelijken. — Van Belleghem Alfons, 
J landbouwer met Vandamme Lydia, land- 
« bouwster, beiden alhier.
•  Huwelijksafkondigingen. —  Savels Re-
•  né, werkman te Heist met Van der Veen
•  Marguerite, fabriekwerkster te Brugge.Gasolie

Smeerolie

Benzine________
• E E N  K W A LIT E IT : D E  BESTE  Î ^Garnaalvisschersvafartuigen 
* * Januari 1940

Opbrengst der

D E P O T .O O S T E N D E in '»aw»*

•  T A N K A G E  8 T R A N S P O R T  S.A.

< Dépt. Cial «RADIAN»

•  R EEDER IJK A A I - Tel. 727.93

ZEEBRUGGE

•0 --- m---
0  Zooals onze lezers kunnen vaststellen,
•  werd er in Januari 1940, weinig of geen
•  garnaal aangevoerd te Oostende en
•  wordt onze zienswijze omtrent onze
•  garnaalvisschers daardoor volledig be

vestigd.
Hopen we voor onze kustvisschers dat

IJM 384 Klondijke

IJM 115 Klondijke 
IJM 204 Klondijke

40 b. 850.00 
(gebroken reis) 

570 b. 7100.00 
50 b. 830.00

Vrijdag 26 Januari 1940.
Garnalen, 5.a0— 6.60 fr.

Zateraag 27 januari 1940.
Gr. tong, 15— 16 ; bioktong, 17— 18 ; 

fruittong, 20—22 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
Kl. tong, 8— 14.50 ; pieterman, 12— 13 ; gr. 
piaten, 4— 4.50 ; midd. platen, 5.75—6.25; 
platjes, 4.50— 5 ; scnarren, 3.50— 4 ; gr. 
wijting, 3—3.25 ; kl. wijting, 1.25— 1.50 ; 
rog, 2— 5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8— 16 ; 
garnalen, 6.10— 7.50 fr. 
iviaandag 29 Januari 1940.

Gr. tong, 16— 17 ; bioktong, 18— 19 ; 
fruittong, 22—23 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
Kl. tong, 9— 14.50 ; pieterman, 12— 13 ; gr. 
platen, 4.50—5 ; midd. platen, 6.25—6.50; 

i platjes, 5— 5.60 ; scharren, 4— 5 ; gr. 
! wijting, 3.25— 3.75 ; kl. wijting, 1.50—2 ; 
rog, 2.50—5 ; tarbot, 12—20 ; griet, 10— 16. 
Dinsdag 30 Januari 1940.

Gr. tong, 18— 19 ; bioktong, 21—22 ; 
fruittong, 23—25 ; sch. kl. tong, 20—21 ; 
kl. tong, 9— 15 ; pieterman, 13— 14 ; gr. 
platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 7.25— 7.50; 
platjes, 5.50—6 ; scharren, 5— 5.50 ; gr. 
wijting, 4— 4.25 ; kl. wijting, 2—2.50 ; rog, 
3— 6 ; tarbot, 14— 24 ; griet, 12— 18 fr. 
Woensdag 31 Januari 1940.

Gr. tong, 18— 19 ; bioktong, 21— 22 ; 
fruittong, 23— 24.50 ; sch. kl. tong, 20— 
21 ; kl. tong, 9— 15 ; pieterman, 13— 14 ; 
gr. platen, 5— 5.50 ; midd. platen, 7—7.50; 
platjes, 5.50— 5.75 ; scharren, 5— 5.50 ; 
gr. wijting, 4—4.25 ; kl. wijting, 2—2.50 ; 
rog, 3— 6 ; tarbot, 16—25 ; griet, 12— 18. 
Donderdag 1 Februari 1940.

Gr. tong, 20 ; bioktong, 22—23 ; fruit
tong, 25 ; sch. kl. tong, 21—23 ; kl. tong, 
10— 15 ; pieterman, 13— 14 ; gr. platen, 
5.50 ; midd. platen, 7.50 ; platjes, 5.75 ; 
scharren, 5.25 ; gr. wijting, 3.75— 4 ; kl. 
wijting, 2—2.50 ; rog, 4— 6.50 ; tarbot, 30; 
griet, 22 ; garnalen, 9.10— 10.40 fr.

het Zeewezen de middelen zal vinden
om hen zoo spoedig mogelijk te steunen.
O.l 108,50 0.2 60,—
0.4 223,70 0.7 1359,60
0.9 296,80 0.10 984,20
0.12 86,— 0.22 50,40
0.24 132,— 0.27 1297,60
0.29 288,— 0.37 70,40
0.39 81,90 0.39b 331,50
0.41 347,40 0.44 93,—
0.60 2105,40 0.64 74,—
0.68 152,50 0.90 689,30

0.95 294,60 0.96 390,40
0.100 148,20 0.113 384,—
0,123 105,40 0.162 119,60

0.182 35,70 0.193 16,—
0.197 1503,20 0.206 46,40

0.331 152,40
Totaal : 12.028,— .

Voor de Gemobiliseerden
----------------■----------------

ZIJ KUNNEN U ITSTEL VAN 
RADIOTAKS BEKOMEN

Talrijke gemobiliseerden vragen ons, 

hoe zij moeten handelen in verband met 

de radiotaks.
De betrokken dienst verzekert dat zij 

uitstel van betaling konden bekomen, in

dien zij daartoe een schriftelijke aan

vraag deden aan Radio-Omroep-Taksen, 

42, Paleizenstraat, te Brussel.

Hiermede echter is de kwestie niet ge

regeld, want na de mobilisatie zouden de 

soldaten nog deze achterstallige taks 

moeten betalen.

Het ware dan ook billijk dat de gemo

biliseerden, voor den duur van den onder 

de wapens doorgebrachten tijd, van deze 

taks heelemaal zouden vrijgesteld wor

den.
Er zijn talrijke gezinnen, waar vrouw 

en kind van de schamele vergoeding moe

ten leven en waar de radio een afleiding 

ALLE SLAG VAN VERM AKING EN — is in deze benarde tijden. Het vrijstellen 

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij van zou °P moreel van deze

j DESMIDT SLEYTER zeker zijn goeden invloed niet

St. Franciscusstraat, 22 —  OOSTENDE

Stoommachienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipvyays) en 33, Lijndraaier sa tr aat, 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 9913Ö Handelsregister ab

Donderdag
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 ..................  ........ '..............  22.50—21.ÓÖ
Kl. schol I I I .............. ..........................  17,50— 15.50
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 .............  ................................... 18.00— 11.50

Bot ........  ............................................ ..................
Hammen ... ........................................... ....................................
Lom ..................................................... ..................................
Haring .................................................... ....................................
Kreeft ........ ... ....................................  ..................................
Gr. H e e k ......................................... . ... ................» .........
Mld. Heek ... .*  .....................................  -......................... .....

Alles In gulden aangeduld. Ben gulden ls ongeveer 10 fr.

Zaterdag
1.20

1.50— 1.40 
1.60—  1.50 
1.45—  1.32 
0.90—  0.90 
0.83— 0.76 
0.52—  0.46

26.00— 17.50
23.00— 18.00
27.00—23.00
27.00—24.00
17.50— 15.00
10.50— 7.50

80.00— 60.00

Ï5.ÖÓ—ÏÓ.5Ó 
8.00—  7.70

Maandag
1.20—  1.07

1.40—  i.30 
1.60— 1.55 
1.45—  1.32 
1.02—  0.98 
0.81— 0.73 
0.52—  0.48

18.00— 17.50 
1800— 17.50
25.00—20.50
25.00— 16.50
18.00— 13.50
12.00— 7.80

13.50— 9.ÓÓ 
1.65—  0.95

80.00— 45.00
22.50— 16.50
20.00— 15.00
10.50—  4.50
31.00—25.50
32.00—26.00
28.00—20.50
23.00— 15.00
18.50— 12.50 
1.33—  1.06 
1.05—  0.68

25.00— 11.00

Dinsdag Woensdag
1.40

1Æ5
1.60
1.55
1.24
1.05
0.75

34.00
25.00 
20.00- -26.00
30.00—22.50
23.00— 14.50
15.00— 10.50

3.25—  1.90
11.50— 11.00 

100.00— 69.00
31.00
30.50— 17.50 
11.70— 11.20
32.00
36.00
32.00—28.00
25.00—23.50
18.50— 17.50 
1.40—  1.15 
4.20—  2.60

24.00—  8.00

12.00— 10.50
11.50— 11.00

18.50—  4.90
11.00—  9.00
23.00— 19.50

13.50..........

18.50— 12.50 
17.00— 12.50
21.50— 17.50

Ï5 00-13.50

yper 50 kg.
. per 50 kg.

>
»
»
»
>

per 50 kg 
>
>
>
>
>
>
>

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

>
»
>
>
>
»
»

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

>
>

per kg.
»

per 50 kg.
>
>
>

>
>
>
>

per stuk
p. 125 kg.

>
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S C H E E P S B O U W W E R V E N

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

BOUW EN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZE E SL E E P B O O T E N  —  PASSAGIERSSCHEPEN —  ENZ .

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

^Handelsregister : St. Niklaas 1018

Bij de Kadetten van den 
Belgischen Zeevaartbond

De locale sectie eer Kadetten van den 
Belgischen Zeevaartbond hield Zaterdag 
laatst in het Hotel du Littoral, zijn ai 
gemeene vergadering onder voorzitter
schap van den n. Commandant Couteaux, 
bestuurder der Rijksmarineschool. W a
ren nog aanwezig : de hh. H. De Vos, di
recteur generaal en eerevoorzitter van 
het Kadettenkorps ; Vroome, Schepen ; 
majoor Chôme ; Van Strydonck, com
mandant der Marine ; J. Bauwens, De- 
pire en Dumortier ; luitenanten van 
marine Gonze en Vaerenbergh ; luite
nant Billet, van de Staatsmarine ; offi
cier mekanieker Springuel, enz.

Vooraf werden verschillende filmen af
gerold betrek hebbend op de zee. Een 
eerste, opgenomen door commandant 
vlieger Benoidt, was gewijd aan de vis- 
scnerij in de Moray firth ; die van lui
tenant Billet, aan de propaganda voor 
meer vischverbruik en de overvaarten 
Oostende-Dover van onze mailbooten. 
Dienen nog aangestipt, de filmen over 
de vischweek te Heist, de inhuldiging 
van het Zeepaleis te Luik, het bezoek van 
Prins Boudewijn aan het Koninklijk 
Werk van den Ibis, een film gewijd aan 
de zeilbootenwedstrijd en een onvoltooi
de film over het marinekorps, welke ge
last is met het vernietigen van oorlogs- 
mijnen.

Al deze filmen werden flink geapplau
disseerd.

REDE VAN COMMANDANT COUTEAUX

Gedurende het intiem feestje dat nu 
volgde, werd door den h. Commandant 
Couteaux hiernavolgende rede uitgespro
ken :

Heer Directeur Generaal, Eere Voorzit
ter van het Kadettenkorps van den Bel
gischen Zeevaartbond.

Heer Schepen Vroome.
Heeren Sympathisanten van het Ka

dettenkorps van den Belgischen Zee
vaartbond.

Niettegenstaande wij in troebele tij
den leven, hebben wij ons toch veree- 
nigd.

De jeugd zou niet begrijpen, dat de 
boog steeds gespannen kan zijn en dat 
wij ons ten minste één maal per jaar 
niet met genoegen rond een goed voor
ziene tafel scharen.

De jeugd heeft gelijk en de oversten van 
die jongens, vindt men nog bij de jong- 
sten.

Ik noem hun schitterenden Comman
dant Baes, omringd van een schaar elite 
medewerkers, die naam en hoedanighe
den bezitten :

Wessels, moniteur-secretaris-schatbe- 
waarder, aanvoerder van het Kadetten
korps ; Deschepper, moniteur, die dezen 
Winter een kadettenafdeeling motoristen 
gevormd heeft ; aalmoezenier Delbaere ; 
Decerf, David, Baeckelandt, Delànnoy en 
Brouckxom.

Dat ieder, hier aanwezig, de uitdruk
king vinde van mijn levendige erkente
nis voor deze schoone krachtsinspanning, 
die zij verrichten voor het Kadetten
korps, alsook voor de nieuw gevormde 
« Toekomst », waarin de Kadetten van 
den Belgischen Zeevaartbond gelegen
heid zullen vinden hun hoedanigheid van 
uoekomstige chefs te ontwikkelen.

De huidige toestand vermindert niet 
onze geestdrift, zooals U het ziet. Zon
der eenige verzwakking vervolgen wij 
met alle middelen, om het jonge geslacht 
kennis te laten maken met het onverge
lijkbare Ideaal der Zee.

Leve het Kadettenkorps van den Bel
gischen Zeevaartbond !

Leve « Toekomst » !

Nu wend ik mij met vreugde naar die
genen, die ons de eer en het genoegen 
gegeven hebben, onze uitnoodiging te 
aanvaarden.

Heer Directeur Generaal van het Zee
wezen, die alles in het werk stelt om 
onze taak te vergemakkelijken en ons 
nog vandaag is komen aanmoedigen ; h. 
Vroome, Scnepen van Geldwezen, den h. 
Burgemeester vertegenwoordigend, die 
de grootste belangstelling toont in onze 
werken ; en de hh. vertegenwoordigers 
van de Pers, die sedert altijd, ons hun 
bezorgdheid toonen en aan wie wij een 
onverminderden steun hebben. ; h. Bau 
wens, lid van het Beschermingscomiteit 
van het Kadetyenkorps, die zich verdeelt 
om ons op elk gebied de grootste dien
sten te bewijzen ; majoor vliegenier Guil
laume, Commandant van de Luchtschiet
school, en, kapitein-vliegenier Benoidt, 
waarvan de groote vriendschap en de in
nige medewerking ons duurbaar zijn ; 
majoor van het Artillerie Chôme, zeeof
ficier, groot bezieler van den Belgischen 
Zeevaartbond die van harte met ons is ; 
Commandant Van Strydonck, de majoor 
Decarpentrie, Commandant van het 
Marinekorps vertegenwoordigend, en de 
luitenanten Gonze en Van Vaerenbergh, 
waarvan wij de sympathie voor onze ka- 
detten kennen ; h. Commandant Louis 
Depière, die ons steeds een milde gast
vrijheid in de Royal-Yacht Club aan
biedt ; h. Spiltoir, secretaris-generaal en 
groot bezieler van de vereeniging « Toe
komst » (Demain), die zich in de laatste 
tijden sterk ontwikkeld heeft ; h. Van- 
der Biest, lid van het Beschermingscomi
teit van het Kadettenkorps, een bijzon
der dienstig man ; Luitenant Billet, van 
het Rijkswezen, die de welwillendheid 
heeft gehad, onze kleine samenkomst te 
verhoogen met zijn uitmuntende kine- 
matografische werken ; officier werk

tuigkundige instructeur Springuel, die 
steeds onze sympathisant is.

Aan allen een hartelijk dank om ons 
gezelschap te komen houden.

Nu stel ik voor, onze glazen op te hef
fen op de gezondheid van Zijne Maje
steit den Koning.

T E L E G R A M  A A N  Z IJ N E  M A J E S T E IT

« Aan Zijne Majesteit den Koning,

» De Kadetten van den Belgischen Zee-
> vaartbond, afdeeling Oostende, veree- 
» nigd ter gelegenheid van hun jaarlijk-
> sche bijeenkomst, drukken hun geloof 
» uit in de maritieme toekomst van Bel- 
» gië en smeeken Zijne Majesteit den 
» Koning de uitdrukking van hun diep- 
» ste gevoelens van verknochtheid te 
» willen aanvaarden.

Commandant-Bestuurder Coûteaux, 
Voorzitter van het Beschermingscomiteit 
van het Kadettenkorps van den Belgi
schen Zeevaartbond, Rijksmarineschool,

Oostende.

AA N  D E N  G R A A F  V A N  V L A A N D E R E N

« Aan Zijne Koninklijke Hoogheid
» Monseigneur den Graaf van Vlaande-
» ren; Prins Karei van België,

» De Kadetten van den Belgischen Zee- 
» vaartbond, afdeeling Oostende, veree- 
» nigd ter gelegenheid van hunne jaar- 
» lijksche bijeenkomst, smeeken Zijne 
» Koninklijke Hoogheid hun te beschou- 
» wen als zijn geestdriftige en meest 
» eerbiedig verkleefde onderdanen tot 
» het verwezenlijken van een Marine on- 
» der het bevelhebberschap van onzen 
» Prins-Zeeofficier.

Commandant-Bestuurder Coûteaux 
Voorzitter van het Beschermingscomiteit 
van het Kadettenkorps van den Belgi
schen Zeevaartbond. Rijksmarineschool,

Oostende. »

DE R E D E  V A N  D E N  H E E R  H. D E  VOS

Vervolgens uitte de h. H. De Vos zijn 
dankbaarheid voor de vriendelijke woor
den aan zijn adres gericht en bracht 
hulde aan al degenen die onvermoeibaar 
meewerken tot de opleiding van de jon
geren.

Het land heeft nood aan de vorming 
van de zeevaartgedachte. De huidige om
standigheden vergen een degelijke koop
vaardij- en visscherijvloot.

De directeur-generaal wijst verder op 
de groote tekortkomingen in de Belgi
sche koopvaardijvloot, voor de ravitail- 
leering van de bevolking en drukt er op, 
dat onze kust moet beschermd worden 
door zeelieden.

Zonder zelf in oorlog te zijn, ondervin
den wij toch de moeilijkheden, de geva
ren en de bekommernissen er van.

De heer De Vos eindigt zijn rede met 
een hulde te brengen aan diegenen die 
in deze onzekere tijden de gevaarvolle 
zeeën trotseeren, en wijst de jongeren op 
de lessen welke ze hieruit kunnen put
ten.

Deze redevoeringen oogstten een har- 
telijken bijval, waarop het feest in de 
beste stemming en tot in de late uurtjes 
voortgezet werd.

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

BRUGGE, tel. 319.59

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

m

Voetbal
In verband met de ongunstige weers

omstandigheden die den indruk verwek
ken, dat de wedstrijden voor eerstko- 
menden Zondag opnieuw niet zullen 
doorgaan, achten wij het overbodig het 
ontworpen kalender der ontmoetingen 
voor 4 Februari af te kondigen.

Zwemmen
We vernemen dat ons nationaal trio 

Mej. Caroen en Vandekerckhove, even
als Mon Everaerts, door de « Kopenha- 
ger Schwimm Union » uitgenoodigd 
werd van 21 tot 25 April, om deel te 
nemen aan een reeks feesten die geor
ganiseerd zullen worden te Kopenhagen 
en te Aarus. Het is vanzelfsprekend dat, 
overgelukkig, ons trio « ja » heeft ge
antwoord, te meer daar de verplaatsing 
per vliegtuig zal geschieden, en men al- 
zoo frisch ter plaats zal aankomen. Om 
een zoo prachtig mogelijk figuur te 
slaan, is Mon onmiddellijk begonnen 
met de oefening van zijn twee kampioe
nen, en met volle vertrouwen zien wij 
hen vertrekken, vast overtuigd, dat zij 
met lauweren zullen terugkeeren.

Haringtrawlnetten
voor groote en kleine schepen, zoowel alle visschersbenoodigdheden 
levert in prima kwaliteit

N. V. Agentuur en Handel Mij
TE IJM UIDEN

Agent voor België : den Heer JAN TROOST, Congolaan, 121

Oostendsch Nieuws

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, Pir.ce de Brouckère —  BRUSSEL

Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

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

« PA PIERA FR OLM A C HIN ES  »

VISSCHERSGILDE (<’T ZAL WEL GAAN»
Zondag a.s., 4 Februari zal er een 

feestavond plaats hebben in de Vis- 
schersgilde, P. Pypestraat, 1. Al de leden 
van de gilde worden met familieleden, 
vrienden en kennissen vriendelijk uitge
noodigd om aanwezig te zijn.

Luitenant Billiet zal zijn laatste film 
over onze Mariniers vertoonen.

Aanvang om 20 uur. Ingang kosteloos.

RADIOLAMPEN
Alle soorten Europeesche en Ameri- 

kaansche radiolampen in voorraad bij 
Radio De Meester. Beproeven en uitme
ten van Uwe lampen in Uw bijzijn.

SOLO-SLIM
« Ergens te Velde » werd door sergeant 

infirmier Oscar Knockaert, gunstig be
kend in de Oostendsche vischmid- 
dens, een solo-slim gespeeld met een 
vierde klaver aas, negen, zes, vijf en 
vier en herten aas, heer, vrouw, boer en 
acht. Dit gebeurde in de mess der onder
officieren te velde van de eerste groep 
7 A, met volgende medespelers : wacht
meesters Vermeulen, Vanderlinden en 
Gerryn. Daar het de eerste maal is dat 
Oscar zoo’n meesterstukje verwezenlijkt, 
hoeft het geen betoog dat er een flinke 
pot gepakt werd. Proficiat jongen, niet 
voor den pot, maar voor de solo-slim.

O U D S T R IJ D E R S G A L A

Men zal zich herinneren dat, wegens 
de onzeKere omstandigheden ten tijde, 
de 11de Novembergala, telken jare op 
touw gezet door het Verbond der Oud- 
strijdersmaatschappijen, in de Casino- 
Kursaal, dees jaar niet kon doorgaan.

In de laatste vergadering wterd de be
slissing genomen het feest te zetten op 
Zaterdag 9 Maart. Er zal een prachtcon- 
eert gegeven worden, gevolgd door bal en 
tombola, met prachtige prijzen. Dit al
les ten bate van het « Pakk'et van den 
Soldaat» en de noodlijdende Oudstrij
ders. Algemeene ingangsprijs : slechts 5 
frank.

Het comiteit van het Verbond uit zijn 
dankbaarheid aan het beheer van onze 
Kursaal die zaal, licht, verwarming en 
dienst gratis afstaan voor dit edel doel.

Toekomende week meer over dit gala
feest, dat het puik van het Wintersei
zoen zal zijn.

RADIO ’S VOOR VISSCHERIJ
Nieuwe modellen 1940 aangekomen bij 

Radio De Meester. Tel. 714.61 —  Oost- 
straat, 18, Oostende (hoek Kapelle- 
straat). Overname van Uw oude radio 
aan hoogsten prijs. Groot gemak van be
talen.

BIJ DE VRIENDEN VAN HET NEDER- 
LANDSCH TOONEEL

Het is op Dinsdag, 13 Februari e.k., 
te 20 uur, dat het gezelschap van den 
Koninklijken Nederlandschen Schouw
burg uit Antwerpen, directie Joris Diels, 
te Oostende zijn tweede Wintervertoo- 
ning komt geven.

Iedereen Kent te Londen, in de Ken
sington Gardens, het monument, dat de 
Engelsche kinderen hebben opgericht 
voor Peter Pan, den held uit het ont
roerende boek van J. M. Barrie.

Het is met één van de meesterwerken 
van Barrie, dat te Oostende wordt opge
treden, « Het Wondei/jilandi», in het 
Engelsch « The admirable Crighton ».

Dit stuk werd destijds ook verfilmd 
door Paramount, met Gloria Swanson
0.a. in een van de titelrollen. Verder is 
van Barrie nog overbekend het tooneel- 
stuk « De Medailles van de oude Vrouw».

« Het Wondereiland » is een zeer aan
trekkelijk stuk. Het eerste bedrijf speelt 
in een deftige Engelsche familie, de ver
dere bedrijven op een tropisch eiland, 
waar aan zeer eigenaardige experimen
ten wordt gedaan. Men houde den da
tum vrij en bespreke zoo vlug mogelijk 
zijn kaarten bij den schouwburgbewaar- 
der.

ELECTRISCHE BEDVERWARMERS
95 fr. Laatste nieuwigheid, zonder ge

vaar. Op aanvraag demonstratie ten 
huize zonder verbintenis. Radio De 
Meester. Tel. 714.61.

IN HET W ILLEMSFONDS
Na de boeiende causerie voor een keur- 

publiek door Maurits Roelant, komt op 
Zaterdag 17 Februari, te 20 uur in ae 
bovenzaal van het Hotel Royal Manches
ter, Groote Markt, Dr. Albert Goris, alias 
Marnix Gysen spreken. De h. Goris, één 
van onze meest fijnzinnige letterkundi
gen, werd zoo pas tot eereburger van 
New York benoemd. Dit voor de bewezen 
diensten aan Amerika, toen hij er ad- 
junct-commissaris generaal was van het 
Belgisch paviljoen op de Wereldtentoon
stelling. Marnix Gysen schreef vroeger 
een boek : «Ontdek Amerika». Voor alle 
belangstellenden komt hij thans over 
hetzelfde onderwerp spreken. Wie Mar
nix Gysen kent als dichter en criticus, 
zal zijn scherpen geest eveneens bij den 
causeur A. Goris willen bewonderen.

Toegang vrij en kosteloos.

1, 2 OF 3 FRANK DAAGS

zijn voldoende om 'een nieuw'e radio te 
verkrijgen bij Radio De Meester. Beta
ling naar keus, 30, 60 of 90 fr. per 
maand. U kunt zelf komen betalen of 
lat'en ontvangen, dus gemakkelijk, ver
trouwelijk en volle waarborg.

PAKKET VAN DEN SOLDAAT.

Stortingen gedaan door Cinema
Rialto en Rex fr. 1296,90

Vorige giften 39.705,10

UW RADIO W ORDT SEFFENS HER
STELD :

goed en goedkoop. Zend een kaartje 
of beter nog telefoneer naar Radio De 
Meester, Tel. 714.61, 18, Ooststraat (hoek 
Kapellestraat), Oostende.

BOND VAN HA AR KAPPERSBEDIEN
DEN.

Op Maandag 5 Februari heeft te 8 
uur ’s avonds een groot geparfumeerd 
BAL plaats in de Casanova, met attrac
ties.

Miss Coiffure wordt er verkozen.
Niemand zal dezen feestavond willen 

missen. Algemeene ingang 3 fr.

NATIONAAL W ERK VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON AAN DE GEZINNEN  
VAN M IL ITA IR E N

Dit werk, dat zijn zetel heeft Spaan- 
sche Loskaai, 1 te Brugge, heeft zoo pas 
een postkaart uitgegeven, welke te koop 
is aan 1 fr. per stuk.

Het geld hiervan voortkomende, moet 
dienen om de gezinnen van militairen, 
welke in nood zijn, te steunen.

Al wie een aantal van dergelijke post
kaarten verlangt, kan zich tot boven
staand adres wenden.

Wij kunnen hen, die veel briefwisseling 
doen, slechts aanraden hun postkaarten 
dàar te bestellen.

Zij verrichten er tevens nuttig werk 
mee.

DIEFSTAL AAN BOORD VAN EEN 
KOOPVAARDIJSCHIP

Zondag is het Hollandsche koopvaar
dijschip « St. Ameland » de haven van 
Oostende binnengevaren, waar het in 
de handelsdokken vertoeft.

Maandag stapte waterschout Carlier, 
bijgestaan door den tweeden water
schout Huys, hulpwaterschout Vermeu
len en den zeevaartagent Mathys, af 
aan boord van het vaartuig, om een on
derzoek in te stellen omtrent een dief
stal ten nadeele van kapitein Vincke, 
van dit vaartuig, dien nacht gepleegd.

Er was niet minder dan 2300 frank in 
gulden, een vulpen van een waarde van 
twee pond sterling en een portefeuille 
met talrijke papieren gestolen.

De gansche bemanning werd onder
hoord en na een korte, doch bliksem
snelle huiszoeking in zekere gebouwen 
van stad, gelukte de waterschout er in 
het grootste gedeelte van de som terug 
te vinden bij een serveuze van een café 
van het Hazegras, die het geld in bewa
ring had gehouden voor den slechten 
dief, die niemand minder was dan Pie
ter Adam, afkomstig van Den Haag en 
matroos aan boord van dit vaartuig.

Woensdag werd c(e dief gevankelijk 
naar Brugge overgebracht, waar hij ter 
beschikking werd gesteld van den heer 
prokureur des konings.

Aan de waterschouten en de zeevaart
politie, die hier vlug een moeilijk werk
je opklaarden, onze hartelijke gelukwen- 
schlen.

UITGEDREVEN
Woensdagnamiddag is de Belgische 

mailboot « Prinses Astrid » de haven 
van Oostende binnengevaren met 72 
passagiers aan boord, waaronder 45 
Duitsche vrouwen en meisjes, welke uit 
Engeland verbannen werden, na er vijf 
maanden in concentratiekampen te heb
ben vertoefd.

» ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

♦

PRO VINCIE WEST-VLAANDEREN  
FONDS VOOR MEESTBEGAAFDEN

Er wordt den belanghebbenden, die ; 
een studieleening op de Fondsen voor 
Meestbegaafden begeeren, bekend ge- i 
maakt dat de aanvragen vóór 15 M aart 
aanstaande, aan den heer Gouverneur 
der Provincie dienen overgemaakt, uit
genomen wat de ingezetenen van Brug
ge, Kortrijk, Moeskroen, Oostende en 
Roeselare betreft, die hun aanvraag 
rechtstreeks bij. het bestuur van hun 
stad moeten indienen.

De verzoekschriften, na den bepaal- ! 
den datum ingezonden, zullen zonder 
gevolg blijven.

Sterfgevallen
— ■—

We vernemen het overlijden van 

. M EVR OU W

Amédée Seghers
geboren JEANNE DAEMS

in den ouderdom van 57 jaar.
De begrafenis had gisteren Vrijdag 4n 

familiekring plaats.
De afgestorvene was de weduwe van 

wijlen heer Amédée Seghers, pas een 
paar jaar geleden na een korte ziekte 
overleden.

Aan de vrienden Charles en Victor

ZIELMIS
De familie Desomer-Carton heeft 

de eer vrienden en kennissen uit 
te noodigen tot de zielemis, die zal 
plaats hebben op Donderdag 8 Fe
bruari 1940, om 10.30 uur, in de 
kerk van Zeebrugge, tot ziellafenis 
van

MIJNHEER

Julien Desomer
stoker

en
MIJNHEER

Julien Moens
matroos

slachtoffers van het ss. « Meuse » 

Dit bericht geldt als officieele 
uitnoodiging.

Seghers, die door dit overlijden eens te . 
meer zwaar getroffen zijn, bieden we on
ze innige rouwbetuiging aan

We vernemen het overlijden, in den 
ouderdom van 25 jaar, van 

MEJUFFROUW

Luciana Berden
le prijs van klavier van het Muziekcon
servatorium van Oostende en 2e prijs 
van klavier van het Koninklijk Muziek- 
debestelling, heeft heden Zaterdag, te 

dochter van den Heer en Mevrouw 
Gustaaf Berden-Verschelde 

De begrafenis, gevolgd van de teraar- 
deb estelling, heeft heden Zaterdag, te 
10.30 uur plaats in de kerk van O. L. Vr. 
Hazegras.

Wij bieden aan de achtbare familie 
onze innige deelneming aan.

'i ü

♦  t
^  De 2de Schijf 1940 wordt

FEBRUARI uitgeloot
♦

I

Het “Bal du Rat Mort,.

41.002,—
Het Comité begon aan de uitdeeling 

van 2000 nieuwe pakketten aan onze 
gemobiliseerden.

W ERK PAK KET VAN DEN SOLDAAT.
Sectie Steun aan de Behoeftige Families 
der Gemobiliseerden.

Ontvangen van :
Les Amitiés Françaises 137,50
Feest in Café Prosper 452,40
Naamloos 100,—
M. Ravinsky, feest Royal 

Manchester 65,80
Lied gezongen in Café Bockhodt 30,— 
Feest K. V. G. O. 63,25

Vorige stortingen
848,95

3.935,15

4.784,10
Tot heden toe werden er 370 jetons 

voor melk en 7200 kg. kolen uitgedeeld 
Hartelijken dank aan al onze stads- 

genooten die onverpoosd ijveren ,om gel
den in te zamelen ten voordeele van on
ze werken.

Het is op Zaterdag 10 Februari, dat 
het « Bal au Rat Mort » zal plaats vin
den. Om  onkosten te vermijden die niet 
bij de huidige moeilijke omstandigheden 
zouden passen, heeft men besloten geen 
bijzondere costumeering aan te bevelen ; 
hetgeen niet belet dat er aan alle deel
nemers, en vooral aan onz|e Oostend
sche burgers, gevraagd wordt zich te 
verkleeden naar eigen keus, om aan dit 
bal het eigenaardig karakter te geven, 
dat tot hiertoe tot zijn succes heeft bij
gedragen, en dat totaal verschillend is 
van hetgeen men in andere steden aan
treft.

Talrijke deelnemingsaanvragen komen 
toe uit alle hoeken van het land en 
reeds van nu af mag men er stellig op 
rekenen dat deze gala-avond een echten 
bijval zal genieten. Men mag niet uit 
het oog verliezen dat dit jaar de winst 
zal dienen, niet alleen tot het verzach
ten der ellende van een aantal onzer 
medeburgers, maar ook tot de opbeuring 
van degenen die op onze grenzen een 
nauwlettende en lastige wacht betrek
ken.

Menschlievendheid en Vaderlandslief
de zullen dus twee doelen zijn van dit 
Carnavalfeest, doelen wier edel karak
ter al de Oostendenaars, die over ge
noegzame geldmiddelen beschikken, zal 
aanmoedigen het «Bal du Rat Mort» 
bij te wonen. Twee uitstekende jazz
bands en een wandelend orkest zijn be
steld ; de groote ronde zaal van onze 
Kursaal zal versierd zijn en zal haar 
feestelijk Carnavalsuitzicht hebben zoo
als steeds het geval is voor dergelijke 
omstandigheid.

De toegangsprijs is verminderd ge
worden en verlaagd tot 20 frank. Het 
avondtoilet wordt vereischt voor al wie 
niet vermomd is. Uitnoodigingen zal 
men kunnen bekomen in het lokaal van 
« Cercle Cœcilia », Wapenplaats, op Vrij
dag 9 en Zaterdag 10 Februari, van 18 
tot 19 uur.

GROOTE LIEFDA DIG H EIDSA VO ND  IN 
DE CINEM A RIALTO, OP VRIJDAG 9 
FEBRUARI, TE 20.30 UUR

Ingericht door het Officieel Comité van 
de Stad Oostende, ten bate van het werk 
«Het Pakket van den Soldaat en Hulp 
aan de Familiën der Opgeroepenen van 
Oostende. »

De Liefdadigheidsavond in de RIALTO 
ingericht, zal een eenige gelegenheid 

j zijn voor de burgers, om de opofferingen 
! van de soldaten naar waarde te schat
ten.

Het programma buiten serie bevat 2 
groote films : I

« AFRIKAANSCHE TOOVERIJ », de 
groote reportage in Belgisch Congo ver
wezenlijkt. Het zal voor menigeen een 
echte veropenbaring wezen van het folk
lore der Kolonie. De Pygmeeënrassen, de 
reuzen trekken op het witte scherm 
voorbij. Wij volgen er ook het bezoek 
tot bij de modelhoeve, die als opvoe- 
dingspark dient, een langdurigen en ge
duldigen arbeid : het nuttig werk tot de 
olifanten aanleeren en hun benuttiging 
als arbeiders. Deze film, die het Hoog 
Patronaat van Z. M. Koning Leopold III 
geniet, is en zal steeds blijven, een prach
tige beeldengeschiedenis van het 
grootsch werk van een grooten Koning : 
Leopold II.

ALLEEN ENGELEN HEBBEN VLEU
GELEN » verplaatst ons in een ander 
werelddeel, in een klein haventje, aan 
den voet van het kettinggebergte der 
Andes verdoken, vertrekpunt van een 
luchtlijn die den postdienst verzekert, 
’t Is het opgewekt leven der vliegeniers 
tot op den dag dat een vrouw ver
schijnt ! Liefde ontstaat tusschen twee 
luchtritten, twisten komen op, doodelij
ke ongevallen, en gelukkig eindigt alles 
goed.

De plaatsen zijn in ’t bereik van alle 
beurzen : van 5 tot 12 frank.

Alle vrienden der militairen hoeven op 
het rendez-vous van Vrijdag 9 Februari 
in de Rialto tegenwoordig te zijn.

Wat is er gaande op ?...

Zaterdag 3 Februari :
Om 9 u. ’s avonds : Officieele opening 

van de Montmartrewijk, in het kwartier 
van de Langestraat.

Om  20.30 u. : Bridge wedstrijd in de 
« Cercle Littéraire », ten voordeele van 
de noodlijdende soldaten en familie.

Zondag 4 Februari :
Tot en met 14 Februari : feest der 

Boruwers. Alle café’s zullen versierd 
zijn, naar aanleiding van een wedstrijd 
begiftigd met 3.500 fr. prijzen.

Maandag 5 Februari :
Om 20 u., in de Casanova : geparfu

meerd bal, door den Bond der Haarkap- 
persbedienden.

Dinsdag 6 Februari : 
Maskerwedstrijd in het Montmartre. 

(Zie plakbrieven).
Donderdag 8 Februari :

In het Theater : « Het Land van den 
Glimlach », opgevoerd door den Fran- 
schen Schouwburg van Gent (leiding R. 
Coens), met Morisson in de hoofdrol.

Vrijdag 9 Februari :
In de Cinema Rialto : Galavoorstelling 

ten voordeele van de Oostendsche gemo
biliseerden : « Alleen Engelen hebben 
vleugels » en «Afrikaansch Wonderland».

Zaterdag 10 Februari :
In de Kursaal : « Bal du Rat Mort ».

Dinsdag 13 Februari :
Om  20 uur, in het Theater : « Het Won

dereiland », door groep Joris Diels.
Zaterdag 17 Februari :

Om 20 uur, in de bovenzaal van het 
Hotel Royal Manchester, Wapenplaats : 
Spreekbeurt : « Ontdek Amerika », door 
Marnix Gysen, door bemiddeling van het 
Willemsfonds.

Zondag 18 Februari :
Te 20 u. : in het Hotel St. Sebastiaan, 

Bonte Avond ingericht door de Liberale 
Jonge Wacht.

Notarieele
Aankondigingen

— ■—

STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE W VN TER
Kerkstraat, 43 te OOSTENDE en

H. DELLOYE
105, Handelstraat, te BRUSSEL

Op DINSDAG 6 FEBRUARI 1940, te 
15 uur, ter gehoorzaal van het Vredege
recht, Wittenonnenstraat, 13, te Oosten
de

INSTEL, MET 1/2 t.h. PREM IE van

Heerenhuis
Rogierlaan, nr. 15, te OOSTENDE. Opper
vlakte, 132 m2.

Genot : Verhuurd bij pacht van 3-6-9 
jaar, ingaande op 1 Augustus 1937, mits 
10.000 fr. s jaars, benevens de belastin
gen en taxen.

Bezoek : ’s Maandags en ’s Vrijdags, 
van 14 tot 16 uur.

Voor alle nadere inlichtingen, zich te 
bevragen ter studie van voornoemde no
tarissen.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, OOSTENDE

--- ■----

Op DONDERDAG  8 FEBRUARI 1940, 
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende

TOESLAG, IN EENEN ZITDA G , van 

P R A C H T I G

Heerenhuis
te OOSTENDE, Leopoldlaan, 2, hoek Ka
rei Janssenslaan. Oppervlakte, 117 m2.

Bevattende : 3 kelderkeukens, kool-, 
wijn-, provisiekelders, Stokerij, Kaskot 
en W. C. Gelijkvloers : Hall, Salon, suite 
salon, eetkamer, office, le en 2e verdiep, 
4 kamers, kas en W. C. ; 3e verdiep : 4 
mansarden en zolder.

Centrale verwarming. Genot : onmid
dellijk.

Bezoek : Maandag en Woensdag, van 
14 tot 16 uur.

Kleine
Aankondigingen

JONGEN, 17 JAAR, reeds gediend heb
bende als derde gast, vraagt standvas
tige plaats in bakkerij, met kost en in
wonen. Schrijven Bollingier, 4, Janse- 
niusstraat, leper.

ichi

TE HUREN pakhuis met kelders en ga
rage, remise en hof, kunn. dienen voor 
allen handel of nijverheid, boven pak
huis 2 app. 4 pl. water, gas, electr., W . C., 
kan ook afzonderlijk verhuurd worden, 
gel. Gerststraat, 122. Voor voorw. zich 
wenden Kapellestr., 9.

ONDERHUIS te huren, gel. H. Borgers- 
straat, 54. Water, electr., 175 fr. p. maand 
Z. w. Torhoutsteenw., 284, 2 m. bellen.

SERVEUSE of SERVANTE-SERVEUSE
gevr. bij « Eveline », 7, Vrijhavenstr., Ha
zegras.

TE HUREN app. 1ste verd., 3 pl., water, 
gas, electr., gen. prijs. Zwaluwenstr., 63.

SCHOON HANDELSHUIS te huren, gel. 
13, Kapellestr. Z. w. 101, Zeedijk.

A bonneert U 
op

“H et V isscherijblad,,

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 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw  voedsel 
niet verteren; het bederft. K wade 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 noodhuip.
Een  gedwongen stoelgang bereikt het 
doel 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 het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U  ér weer bovenop zal helpen. Het 
zijn zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
üe Kleine Carters Pillen voor de Levec 
ÏB alle apotheken : Ir. 12.50. j

Kreeften en Oesters
STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

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

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thielemans-Poitsons 

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642
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Sedert Zaterdag 6 Januari
ONDANKS DE Q / \ |  H P K I  1EB1&E BKIiSlËH 

OPSLAG w  V /  ™  U  C  I M  einde serieën

A la Ville de Londres
Kapellestraat, O O S T E N D E

(1006)

Dostendsch Nieuws
POTHEEKDIENST OP ZONDAG 4 FE- 
RUARI 1940.
Dienstdoende gansch den dag: Apo- 
leker Degraeve, Kadestraat, 14b. Dienst- 
oende tot 12.30 uu: Apothekers Dekete- 
iere, steenweg op Torhout, 76 en De- 
tng (Opex). Nachtdienst : Apotheker 
legraeve.

OTSING
Op dn hoek der Wapenplaats en Ad. 
uylstraat botste de auto van Emiel La- 
arrée op de taxi van Henri Lust, uit 
e Nieuwstraat. De taxi werd lichtjes be- 
hadigd.

RONKENSCHAP
Om zich te verwarmen had Marie Pl... 

en ferm stuk in haar kraag gedronken, 
lij werd in het politiebureel tot ontnuch- 
iring opgesloten.

i
OELATINGEN TO T BOUWEN
Mylle Juvenal, bouwen houten afdak, 
lekorfstr., 2 ; Deman Georges, bouwen 
>ertje en keuken, Edm. Laponstr., 5 ; 
ebuf Charles, overdekken koer, Tarwe- 
raat, 43.

iERICHT
De uitbaters van drankhuizen, dansza- 

tnen alle openbare inrichtingen van 
■ Jerbruik en vermakelijkheden worden 

ijdens de Carnavaldagen 1940 toegela- 
» en in hun inrichtingen muziek te maken 
3 n  te laten dansen. In den nacht van 
" Dinsdag 6 Februari op Woensdag 7 Fe- 

iruari 1940 blijft die toelating beperkt 
ot 4 uur ’s morgens.

Dit ontslaat evenwel niet van de ver- 
e ilichting vooraf aangifte te doen bij den 
' leer Ontvanger der Belastingen, Chris- 

inastraat, 113, te Oostende, alwaar de 
Staats- en gebeurlijk de Provinclebelas- 
jingen op dergelijke feestelijkheden ver- 
Ichuldigd zijn.

D IEFTE VAN EEN AUTOCAMION
Een autocamion, geleid door L. Van 

Peteghem, uit Brugge en toebehoorende 
aan een firma dezer stad, werd ont
vreemd. Het voertuig werd later verlaten 
teruggevonden te Breedene.

GEVALLEN
Dat er met de huidige gladheid der we

gen ongelukken te betreuren vallen, is 
niet te verwonderen. Irène Steenkiste, 
Fortuinstraat, 21, viel rechtover de kine- 
ma Forum en werd met een erge hoofd
wonde opgeraapt. Zij werd door dr. Hey- 
man verzorgd.

—  Rechtover den Schouwburg deed 
Louis Clement, Weidenstraat, 5, eveneens 
een val en werd erg aan het hoofd ge- 
kwetst.Na verzorging door dr. Maertens, 
werd het slachtoffer naar het gasthuis 
overgebracht.

—  August Jans, wonende P. Benoitstr., 
was nog ongelukkiger. Hij viel op den 
hoek der Kapellestraat en Wittenonnen- 
straat met het gevolg dat hij met een 
gebroken been naar het hospitaal diende 
overgebracht.

DE COMMISSIES
Vrijdag 11. vergaderden de vereenigde 

commissies van den gemeenteraad, en 
hadden er o.m. te beslissen over de aan
vragen van prijsvermindering van pach
ten door zekere vereenigingen. Algemeen 
werd aangenomen dat aan het Schepen
college de macht verleend wordt om de 
verandering van den pachtprijs toe te 
staan, terwijl een vermindering nog al
tijd in de bevoegdheid van den gemeen
teraad zal liggen, die alle aanvragen 
met de meeste bereidwilligheid zal on
derzoeken in de maand September, na 
afloop van het seizoen, om er met ken
nis van zaken te kunnen over oordeelen. 
Want gezien de huidige omstandighe
den, zal er hier veel werk zijn.

Bouwgrond te koop
G E L E G E N  T E  O O S T E N D E  W E S T , FRERE ORB  AIM STR AA T

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde IH,L"' »
n

S Tel. 71532 Privé 71159 ii

i
E «PRINSES ASTRID »
is Maandag moeten terugvaren naar 

e Oostendsche haven, omdat de toe- 
,ang in Folkestone ontzegd was. Dins- 
iag werden de 70 passagiers overge- 
iracht met een specialen dienst.

flAATSCHAPPIJ DER CONCERTEN VAN 
IE T  CONSERVATORIUM
Spijts de menigvuldige moeilijkheden 

vaarmede men in deze troebele tijden 
e kampen heeft, werd door het Comité 
1er Maatschappij der Concerten van het 
Conservatorium het besluit genomen 
lezen Winter twee groote symphonische 
oncerten in te richten.
Het eerste gaat door op Zondag 25 Fe- 

>ruari, te 15 uur, in de groote zaal van 
iet Stadhuis, met de medewerking van 
L Grumiaux, violist, prijs Vieuxtemps 
939, en het Orkest der Maatschappij 
1er Concerten van het Conservatorium, 
inder de leiding van den h. Emiel De 
Vlieger.

Door het feit dat de gewone reeks der 
/ier concerten dit jaar niet kon inge
richt worden, zullen er dus geen abonne- 
nenten afgeleverd worden. De personen 
lie dit g'icert wenschen bij te wonen, 
tunnen hun plaatsen bespreken op het 
Secretariaat van het Conservatorium, 
?anaf Maandag 5 Februari, van 17 tot 
.9 uur.

Algemeene intree : 5 fr.

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 

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.

=
DE BONTE AVONDTREIN

In het stadstheater vond Zaterdag 27 
Januari 11. de uitvoering plaats van de 
bonte « Zaterdagavondtrein ». Laten we 
er direkt bij voegen, dat ook weer deze 
voorstelling er een in alle opzichten ui
terst geslaagd was, zoowel ais het optre
den der artisten als wat betreft de mas
sale opkomst van het publiek.

Een flink orkest, onder de bekwame 
leiding van den h. Depoplimont, hield 
de stemming er in door het spelen van 
allerlei populaire melodieën.

De h. G. Decleer fungeerde wederom 
als conferencier en weer ging hem dit 
uitstekend af. Vooral de scène van de 
I.N.R. studio, waarbij allerlei dwaze be
richten zoogenaamd in den aether ge
zonden werden, ontketende een onbe
daarlijk lachsucces. Het geheel stond 
onder leiding van den h. Goddemaer.

Mevr. Vanwynsberghe is een zangeres 
met een bijzonder aangenaam stemor- 
ïaan en haar voordracht was onberis
pelijk. Zij zong eerst het bekende « Cha
land qui passe », van Bixio, in samen
werking met den h. Martin van Beers, 
accordeon virtuoos, die ook hierna nog 
eenige nummers, waaronder de «Valse 
Militaire Belge » van Frémaux ten ge- 
hoore bracht. M. Serge de la Forge was 
zooals steeds, uitmuntend.

De stomme accordeonist, gespeeld door 
den h . De Stickere, was een compleet 
succes, dat meegespeeld werd door de 
hh. Decleer en Goddemaer, respectieve
lijk als rechter en politieagent.

Een vermakelijk tooneel was, waarin 
de h. Ravinsky « de man die de klappen 
krijgt», speelde, waarbij bij woord en 
daad uiteengezet werd, hoe het er te 
Ramskapelle gedurende den oorlog toe
ging.

Vermelden we tenslotte dat een bij 
Amerikaansch opbod verkocht sierkussen 
den aanzienlijken prijs van 1150 fr. op
bracht, zoodat we met genoegen op de
zen welgeslaagden avond terugzien en 
den wensch uitspreken, dat ook deze 
voorstelling een nakomeling moge tel- 
lw. M.V.B.

VOOR DE RADIO
Onze stadsgenoot Gaston Duribreux, 

die in korten tijd zeer populair geworden 
is voor het lezend publiek, zal op Vrij
dag 9 Februari, op de Vlaamsche golf
lengte van het N.I.R., om 17.45 u„ frag
menten voorlezen uit zijn laatste werk : 
Bruun.

NOTARIS VEROORDEELD
De rechtbank van Brugge heeft uit

spraak gedaan in de zaak van den Oos- 
tendschen notaris Schautteet. Beschul
digd van het gebruik van vervalschte 
authentieke akten en het nalaten van 
het publiceeren van een verkoop van ge
bouwen, waarmee hij belast werd, werd 
Schautteet veroordeeld tot twee straffen 
van 6 maand gevangenisstraf en twee 
boeten van 350 frank.

DE REVUE VAN R IK  WIES
Zondagavond gaf de tooneelvereeniging 

van het K.V.G.O., in de zaal St. Sebas- 
tiaan, de opvoering van een Revue door 
Rik Wies : « O, die Vrouwtjes ». Spran
kelende ■ tafereelen volgden elkander op, 
waardoor een echte climax ging. De 
aanwezigen spaarden hun toejuichingen 
niet aan het adres van de medewerkers 
die hoogstaand amusementswerk ge
bracht hebben. Spelers, zangers, muzi
kanten, hebben zich waarlijk overtrof
fen. De tombola met een bal maakte 
vele gelukkigen.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

WERPEN MET CONFETTI EN SERPEN
TINES

Het werpen met confetti en serpentines 
wordt toegelaten op de Carnavaldagen, 
van 14 tot 22.30 uur.

Het is streng verboden op de straat uit
geworpen confetti en serpentines op te 
rapen en dezelve opnieuw tot. vermake
lijkheden of andere doeleinden aan te 
wenden.

De overtreders zullen gestraft worden 
met een geldboete van 1 tot 25 frank en 
een gevangzitting van 1 tot 7 dagen, ’t 
zij afzonderlijk, ’t zij gezamenlijk.

VISSCHERS,
W ER K LIEDEN ,

Voor uw aankoop van : 
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat

alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

IN  D E  S C H A A R
Gaston DELANGHE-DE G R Y SE

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

Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

OPGEEISCHTE PAARDEN
In het Staatsblad is een ministerieel 

besluit verschenen betreffende den aan
koop van opgeëischte paarden en de wij
ze van betaling.

Alle sedert 26 Augustus 1939 door het 
leger gedane opeischingen in huur van 
paarden worden veranderd in opeischin
gen in eigendom. De vergoeding voor de 
waarde van het paard zal, na aftrek van 
de reeds uitgekeerde huurvergoedingen, 
uitbetaald worden door een militaire 
commissie, welke te Brugge zal zetelen. 
In geval de eigenaar niet met den toege- 
kenden prijs instemt, moet hij dezen 
toch aanvaarden en beschouwen als een 
voorschot. In dit laatste geval moet de 
eigenaar het mod. 23ter tegen ontvangst
bewijs aan den burgemeester zijner 
woonplaats overhandigen, die dan het 
noodige zal doen om het geschil voor 
den vrederechter te brengen. Een forfai
taire vergoeding van 100 frank wordt ook 
uitbetaald voor de verplaatsingsonkosten 
en deze ter gelegenheid van de opei- 
sching in huur van het paard.

C INEM A-M O EILIJKHEDEN
Nu de oorlog over de drie vierden der 

wereld woedt, en juist waar groote en 
goede films vervaardigd worden, is het 
onvermijdelijk of in dezen artikel komt 
er gebrek. En dat begint men van nu af 
aan gewaar te worden. Te Brussel geven 
de groote cinema’s reprises of onbenul
lige films, ofwel worden cinema’s onder 
dezelfde directie, gesloten. Ook onze ci
nema’s zullen binnenkort hieronder te 
lijden hebben, maar het is te hopen dat 
dan vrede over de wereld zal heerschen.

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 

M M t M M M M M N M t M t e M M « :

VRIJEN T IJD  VAN DEN ARBEIDER
Bij Kon. Besluit van 28 December 1939 

werd de Nationale Dienst voor den vrijen 
tijd van den arbeider, opgeheven. Noch
tans zullen de bevoegdheden van dezen 
dienst blijven bestaan, en wel bij het 
bestuur van Schoone Kunsten, van waar 
zij thans afhangen.

R ADIO ’S IN BELGIE
De laatste officieele cijfers betreffen

de het aantal ontvangtoestellen in Bel
gië zijn deze voor de maand November 
jl. en luiden als volgt :

Ontvangtoestellen met lampen : 1 mil- 
lioen 102.768 ; ontvangtoestellen met 
kristallen : 2.965 ; kostelooze vergunnin
gen : 17.724 ; omloopende vergunningen : 
856 ; aangeslotenen bij de Radiodistribu- 
tie 26.468; algemeen totaal: 1.147.101.

Sedert einde September is dit een voor
uitgang van 7.355 toestellen.

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

wendt U to t :

Express Transport
Tel. 726.30

AUTO-ONGEVAL 1
De 47-jarige taxi-chauffeur A. M., 

woonachtig in de Aartshertogstraat, had 
een rit gedaan op Eernegem met drie 
Oostendenaars. In den namiddag keerde 
hij terug met zijn klanten, toen hij even 
voorbij Snaaskerke twee personen, die 
een paard menden, midden op den weg 
ontwaarde. A. M. remde onmiddellijk, 
maar door de gladheid van den weg 
kon de wagen niet tijdig stoppen en reed 
vlak in den groep. Een van de twee per
sonen werd op slag gedood ; het was de 
27-jarige André Joseph, van Koekelare ; 
de andere, zijn broer, was bij wonder aan 
het gevaar ontsnapt. Het paard had een 
gebroken poot en moest afgemaakt wor
den. De inzittenden van de auto kwa
men er eenvoudig met den schrik van 
af. Het parket van Brugge stapte ter 
plaats af voor het noodige onderzoek.

S O LID A R ITE IT
,De strijd voor het « alleman soldaat » 
gaat eindelijk eens werkelijkheid wor
den. Door de liberale volksvertegenwoor
digers Mundeleer, Maistriau en Joris 
werd het volgende wetsvoorstel inge
diend :

«Al de vrijstellingen van legerdienst 
toegestaan aan de mllitieplichtigen 
der klassen van 1920 tot 1940 zijn afge
schaft.

De miltieplichtigen dezer klassen, die 
geen legerdienst gedaan hebben, zullen 
ingelijid worden, met uitzondering van 
diegenen die wegens lichamelijke ge
breken onbekwaam zullen verklaard wor
den door de wervingscommissies. »

En dat is maar juist ook.

«LA SOURIS»

Wat een stuk vol leven, vol dynamis
me, geen enkele speler zwijgt een oogen- 
bllk, denkt geen oogenblik, hij moet er 
maar altijd op los, spreken moet hij, 
geestigheden verkoopen, en... dat is te 
begrijpen als men weet dat er 5 groo
te vrouwenrollen in voorkomen tegen
over één enkelen san, en deze (F. Mo- 
renne) trok zich dan nog eervol uit den 
slag ! « La Souris », vertolkt door Mar
celle Damiremont, gaf eens te meer een 
bewijs dat er stof in haar zit. De andere 
dames babbelden maar, en speelden 
werkelijkheid op het tooneel.

Ja, dat is dan ook zoo gemakkelijk 
niet !... De inhoud is eerder bijzaak te
genover de talrijke geestige zetten en 
karakterschilderingen die van «La  Sou
ris » een aangenaam stuk maken, en de 
gelegenheid geven aan de artisten van 
den Parkschouwburg om zich flink te 
onderscheiden.

«A M IT IE S  FRANÇAISES»

Waarlijk, de letterkundige namidda
gen in het theater ingericht door de 
« Amitiés Françaises », met medewer
king van den Parkschouwburg uit Brus
sel, lokken volle zalen.

Dit was nu Zondag laatst weer het ge
val. Op het programma stonden « Grin- 
goire », een éénakter van Théodore de 
Banville welke de tribulaties verhaalt 
van een armen, maar rondborstigen 
zanger, Gringoire die, op een gril van 
Lodewijk XI, een jong, rijk meisje, Loy- 
se, moet huwen. Theo Varlet, in de rol 
van Gringoire, wist zijn persoon langs 
alle kanten te belichten. A. Gobert, als 
Lodewijk XI, gaf prachtige momenten. 
Marcelle Dambremont, als Loyse, was 
teer, maar scheen haar rol niet meester.

Het tweede stuk, «Les Plaideurs», 
van Racine, was een prachtige satire op 
de advokatenstreken, sterk samengevat 
en fel bewogen. Voornaam individueel 
spel werd hier geleverd en iedere speler 
bezat een hoofdrol.

Jammer dat de reeks voor 1939-40 uit 
is, en vol verwachting zien we uit naar 
nieuw werk. Intusschen dient de veree- 
niging «Amitiés Françaises» geluk ge- 
wenscht te worden voor de prachtige, 
succesvolle tooneelnamiddagen die eenig 
in onze stad zijn.

Schandelijke 
ïram toe standen

Weliswaar heeft men overal geklaagd 
over net moeinjK verKeer, maar waar er 
met veel zou mogen over gemaagd wor
den, is over het verkeer met de trams, 
aat vooral voor Oostende en zijn buiten- 
wijKen zou moeten vermeerderd zijn ge- 
weesG, gezien talrijke menscnen van hun 
ander normaal verKeer, zooals velo, au
to, veeraienst, enz., verstoKen blijven.

Het tramoestuur, dat oeze verKeersre- 
geling op de ellendigste manier, welke 
men ooit vastgesteld heeft, verzekert, 
noudt hier allemaal geen rekening met 
en waar de menscnen van den Opex, 
öas-Slijkens en de viscnmijn telkens een 
nalf uur moeten wacnten vooraleer een 
tram te heoben, is het ter stede * zelf 
niet beter gesteld.

Men heelt zich niet alleen vergenoegd 
talrijke trams af te scnaffen in plaats 
van er bij te voegen, maar thans rij
den de locale trams niet meer tot aan 
de Marie-Joséplaats en gaan ze zelfs 
niet meer rond de Kaai.

Ondertusschen is het volk meer en 
meer verbitterd over dezen toestand en 
durft geen enkel locaal blad dezen wan
toestand aanKlagen.

Wij hopen dat ons gemeentebestuur 
eens en voor altijd die zaak krachtdadig 
zal aanpakken, in ’t belang der bevol
king, want de trams zijn er thans niet 
voor de bevolking, maar de bevolking 
moet wachten totdat het bestuur van 
de tram het belieft van trams te geven.

Ondertusschen worden de trams op 
zekere oogenblikken volgestampt en mo
gen de menschen aan zekere halten 
blijven staan. Zoo is het dagelijksch het 
geval met de stadstrams en zoo ook met 
de avondtrams voor De Panne.

Het mag, wat men ook tracht in te 
brengen, een echte schande genoemd 
worden.

Wij zullen dan ook deze toestanden 
blijven aanklagen, tot er verbetering 
intreedt en we verzoeken al onze lezers 
ons feiten aan te klagen, zooals ze zich 
in werkelijkheid voordoen.

Daaraan moet een einde komen !

Burgerlijke Stand
G E B O O R T E N

19 Januari. —  Christiane Puis, van 
Raymond en Margriet Vanieke, Gelijk- 
heiostraat, ö ; Wniried Lagrou, van os
car en Ciabnelle Van Dycüe, woont te 
Breedene.

2U. —  Vera Maes, van Juliaan en Ma
riette Depaep, H. Hartl., 27 ; Enk Vyvey, 
van Georges en Prudenua Lasat, Louisa- 
straat, 7 ; René Maesen, van Karei en 
Bertna Meesscnaert, woont te Steene.

21. —  Yvette Vansteene, van Albert 
en Suzanna Cappelie, woont te Breede
ne ; Lucien Bogaert, van Jozef en Simon
ne Meyt, CirKeistr., 27 ; Cnristiane Koels, 
van Koger en Alicia Beydts, Wieuwpoort- 
steenw., 379.

22. —  Beatrijs Chenot, van Leo en Ma
ria Vermeire, Vnjneiostr., 25 ; Yvonne 
De Bur, van Filemon en Marcellina De- 
clercK, Tarwestr., 43 ; Gabriela Vermote, 
van nenonk en Irma Jonckneere, woont 
te Steene.

24. —  Brigitta Rodenbach, van Gaston 
en Joanna De Graeve, Gerststr., 138 ; 
Raymond Crabeeis, van Omer en Irma 
Van Audenaerde, woont te Breedene ; 
Denise Van Meenen, van Germaan en 
Maria Vermeulen, Edm. Laponstr., 13.

25. —  Diane Schreurs, van Roger en 
Maria Goetgneoeur, Hennepstr., 30 ; 
Diana Soete, van Georges en Madeleine 
Vanryckegnem, woont te Westende.

2ö. —  (jrnsiaine Van Steenlandt, van 
Jan en Ernestma Willaert, Molenstr., 16.

27. —  Andrea Gryson, van Frans en Si
monne DeDosschere, A. Liebaertstr., 36.

S T E R F G E V A L L E N

20 Januari. —  Joannes Eerebout, 83 j., 
weor. van Rosalia Spiinaert, Renteniers- 
straat, 25 ; Frans rwiesseiman, 82 j., 
wear, van Rosalia Deioor, ecnt. van Ma
ria De Bruyne, A. Pietersl., 3.

21. —  Solang Francnois, 16 j„ Werk- 
zaamheidstr., tW ; Jacoo Deckmyn, 81 j., 
wear, van Maria Vulsteke, Congol. ; Leo- 
me Defraeye, 65 j., wed. van Petrus Grys- 
peert, ecnt. van Leopold Vanmoortel, 
Torhoutsteenw., 206 ; Maria Moreno, 85 
jaar, ong., Maria-Theresiastr., 14.

22. —  Mathilde Despiegelaere, 81 j., 
wed. van Leonard Dombrecht, H. Ser- 
ruysl., 1 ; Carolus Valcke, 86 j., echt, van 
Maria Borrey, Rogierl., 45 ; Henriette 
Biiiiet, 15 j., woont te Brussel.

23. —  Marcel Biondé, 8 m., Cirkelstr., 
26 ; Leontina Kimpe, 50 j., wed. van Fre- 
derik De Rycke, Cadzandstr., 4 ; Diony
sia Tierssoone, 20 j., echt, van Arthur De- 
langhe, Hennepstr., 39 ; Urbanie Ha
mers, 64 j„ wed. van Gustaaf Matte, 
echt, van Frans Vancraeynest, Wagenstr. 
50.

24. — Alfons Vandenbussche, 64 j., 
echt, van Paulina Duflou, Fr. Orbanstr., 
400 ; Christiane Blomme, 20 d., Kerkstr., 
50 ; Helena Naessens, 52 j., ong., Elisa- 
bethl., 324.

26. — Adolfina Cools, 62 j., echt, van 
Richard Maene, Nieuwpoortsteenw., 151 ; 
Arthur Declerck, 60 j., wedr. van Maria 
Kieken, Congol. ; Victorina Deplanterd, 
60 j., echt, van Albert Hintjens, Blauw 
Kasteelstr., 51.

27. —  Redgy Kieken, 1 j„ Visschersk., 
23.

H U W E L I J K E N

23 Januari. —  Charles Glibert, maga
zijnier en Juliana Spiets.

27. — Emiel Dasseville, bootroeier en 
Rachel Daele ; Marcel Malesys, werkman 
en Gabrielle Cornells ; Edgard Baert, 
onderluitenant voetvolk, en Simonne 
Broutin ; Jean Petit, wijnhandelaar, en 
Suzanne Feys.

H U W E L I J K S A F K O N D I G I N G E N

28 Januari. —  Schuyten Fernand, be
ambte, Wittenonnenstr., 50 en Wouters 
Simonne, Christinastr., 50 ; Koten Philo
gène, stoker, Verlaatstr., 1 en Vanhoucke 
Elza, Jozef II straat, 39 ; Dhont Robert, 
soldaat en Masure Simonne ; Deswelgh 
Albert, visscher, Cadzandstr., 6 en De- 
sedt Julia, Bloemepstr., 13.

Diesel A .  B. C .  Scheepsmotoren %

♦

VIER- El >

TWEE-TAKT* 
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Electro en ^ 
Kompressor ♦ 
groeien f  

voor schep n % 
4 

♦ 
•»

Vraagt de
dskumeo atie

A N G L O 'B E L G IA N  C O M P A N Y , G E N T , 39, NIJVERHEIDSKAAI ;

ZOM ERTIJD
Engeland heeft besloten tot den Zo

mertijd terug te keeren in den nacht van 
24 op 25 Februari. België zal waarschijn
lijk een eensluidende beslissing treffen, 
er wordt alleen nog gewacht op het be
sluit van den kabinetsraad..

GEW ESTELIJKE R IJKSTUINBO UW - 
SCHOOL

Op Zondag 4 Februari heeft, te 9 uur, 
in de Stedelijke Vakschool van de Ko- 
ninginneiaan, een landbouwles plaats, 
gegeven door den h. C. Van Houcke, 
over Het Water en de Lucht en De Or
ganische Stoffen : Koolhydraten, vetten 
en eiwitten.

Deze lessen zijn kosteloos.

DE SNEEUW
Onze straten liggen overal vol sneeuw 

en belemmeren in hooge mate de veilig
heid van het verkeer. Per fiets is het 
bijna onmogelijk om nog te rijden, de 
auto’s slippen gevaarlijk. Het was dan 
ook groot tijd dat met de opruiming van 
de sneeuw begonnen werd, en wel Maan
dag, met een ploeg vant ien man, in de 
Kapellestraat. Nog nooit waren onze 
straatvagers zoo nuttig als nu.

TAALLESSEN VOOR DE SOLDATEN
Luidens een mededeeling van het mi

nisterie van Openbaar Onderwijs, hebben 
de lessen in de eerste en tweede taal, 
uitgesteld wegens de jongste gebeurtenis
sen, op Maandag 29 Januari een aanvang 
genomen.

VISSCHERS !

De

EERSTE GROOTE ZENDING LAARZEN

sedert den oorlog is aangekomen.

Dunlop, nieuwe modellen. Komt ze zien.

Beste kwaliteit Engelsch Oliegoed 

— licht en dicht —

Faroë baaien, vette breiwol, Gutwanten,
enz.

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras Oostende

Filmkroniek
In « Jacht op Bespieders » (Rex) wordt 

een benae spionnen ontmasKera en on- 
scnauenjK gemaaKt. De intrigue vertoon». 
uoveXiuj.cn een aantal siuw oeuauui^ 
verwiKKeungen, die net op zien zei-i. 
reeus geiiexmzxnnxg geoeuren uxtexao 

i prooiematiscn maüen. ueze xnm uoex» 
aoor zijn nanaige oeeidwisseimg en nie», 
minaer aoor ae levenaige vaart waaxm 
ae nanaeung zien aisyeext. ue Kxneaai, 
(jxiriscy uauanne neeio uus onjKoaar eei± 
innK aanueei m  net weisiagen van aezc 
ietwat seiisauVnceie onuopainiinsaiiiiii. 
tie nooxuverGolfers scaan oeKena ais 
eerste raxigKracxiten ; net zxjn naxneuji». 
xtaxpn Bexxamy, ray Wray en Kegxs Tou

rney.
ivxet « De Juffrouw en haar Baoy » 

(.Kiaito.), oewxjst de uiüsteüenae zeven- 
cxi-twxxxtxgjaxige xuntasü xvaxxxxx, aat nxj 
aciX VxOctcxx SI/XJX van ae geeauxge Ilixn 
voiKomen oexxeexscxit. «D e  «juxxxouw exi 
ixaar rsaoy » «.ue ooxsproxx*.exxjis.e txtex ib. 
« xsaonexor xvxouier ») vexixaaxt Oxxs vaxi 
eexx meisje uaL uit naar wexüixuxs wexu 
oixtsxagen en op ae straat getixxge ia 
van een z.g. ontaarae moeuer axe naai 
rviiiuje te vinuen xegt. xjaar net mexsje 
iicix om ae oaoy Dc^ommert, woxat zaj 
aauenjK voor ae ecnce moeaer aaugezien 
aoor een nurse van net vonuenxxgeiige- 
ocicnt. xiet mexsje worat uitgenuouiga 
uxxinen te komen, ün van dit oogexxoxnc 
a,i volgen ae verwiKKeiiiigen eiivaar in 
cen suei tempo op. De aixectie van het 
6esticrxt waaisenuwt de airecue van net 
warennuxs,, waar de «jonge moeaer» 
zou pas we ra aan de deur ge^et. uu  iou- 
i,er nieaenjuen worat zij meteen op
nieuw aaixgeworven en zens Devorderd. 
üien anaere verwiKKenng spruit voort 
uit net ieit dat ae aeuga van üen ver- 
iooxae van net meisje ook spoedig in net 
6earang worat georacnt door een naam- 
iuos scnnjven aan zijn yauer, waarin 
spraKe xs van een verxneend vaderscnap. 
n a  menig vrooiijK tusscnenspel, kunnen 
ae jonge menscnen niettemin aeitig 
crouwen. En inxniadeis is het meisje 
aan ook in reite de moeder van het von- 
uenngsKe geworaen. Deze film munt uit 
aoor geestxgë vonasten, een levendigen 
en pittigen diaioog, benevens een njne 
xronxe, oxe een tiKje levenswijsneid ver- 
toiKt. Ginger Rogers ontpopt zich hier 
ais een talentvolle actrice.

Een prettige fiim is ook « The young 
in heart», in t jseaerianasch : «De zor- 
geiooze ramilie »; (.i^aiace). Vader en 
moeaer Caneton zijn werKiooze tooneei- 
speiers ; zij neboen zoolang dezelfde 
tooneeirol gespeeid dat zij in die rol 
zijn gaan geiooven. Zoon en dochter le
ven eveneens aan den zelfkant der wer- 
Kenjkneid. Wanneer ecnter de toestand 
nacneiljK wordt, zet de voorzienigneid 
een oude dame op hun levensweg, die 
zoo pas een flink erfdeel heeft verwor
ven. Ziij vertroetelen de oude dame en 
eten lieftallig uit haar hand. Wanneer 
ecnter de zaakgelastigde de familie op 
de proef stelt, en hun wijs maakt dat 
miss Fortuna (zoo heete de oude dame) 
naar erfdeel heeft verspeeld, reageeren 
allen buitengewoon menschlievend : 
met of zonuer fortuin, zij zullen de oude 
zieke dame voor eigen rekening verzor
gen. De familie Carleton zal nu vroolijk 
en deftig leven in eer en deugd... Deze 
stichtende fantasie is doorspekt met 
allerlei dolle en geestige « treffers », zoo
dat de spanning en de lachlust altijd op 
peil blijven.

Vlotte filmbeelding ; ongedwongen en 
schalksche vertolking door Janet Gay- 
nor, Douglas Fairbanks Jr, Paulette God
dard, en vooral door Roland Young en 
Billie Burke.

Niet minder vermakelijk dan de vori
ge films is «Fric-Frac» (Forum), naar 
het boulevard-tooneelwerk van Edouard 
Bourdet. Daarin wordt een taaltje ge
sproken, nl. het Parijsche « argot », 
waarmede maar weinig Vlamingen ver
trouwd zijn. Over dit euvel heen, treft 
deze film dikwijls accenten van karika- 
turalen aard die den lachlust prikkelen. 
Fernandel verliefd, als bediende van een 
juweelhandelaar, op een deerne van de 
onderwereld, wier loensche vriend wel
dra de kans klaar ziet om met Fernan- 
del’s hulp enkele juweelen te bemachti

gen. De dochter van den juwelier laat 
naar uiiverKoren uernanaei zoo maar 
met voor aen neus w e g K a p e n , en Komt 
toevaing aen axeistax vexxjuexen. xuet 
Koopje  is met onaaruxg : axs rexxianael 
zijn aeerne aizweert en de aocnter van 
aen juwelier wn toeoenooren, zal ue zaaK 
geen veruere recnternjK e  gevoigen neo- 
uen. Fernanael zen is niet weung ont
stemd, aocn zijn geneiue aeerne uxengt 
nem tot reae. De locaie Kieur van net 
nuneu worut goed weergegeven, met een 
i/XKje ironxe op den k o o p  toe. De lacn- 
weKKenae scenes zxjn legio, en Micnel 
öimon, Fernande! en ae pittige Arietcy 
op nun oesc. Deze vauaevxue-ium on- 
aerscneidt zich gunstxg van ae veie ba
naliteiten welKe op ait geoied aan den 
xnan worden georacxit.

Als goede bijinms wijs ik verder op 
« Gevaarlijk om te kennen» (i^alace), 
een detectivefilm ontieend aan een ro
man van üugar Wanace, en «^Emprein
te Rouge », een Franscne detectiexinm.

Onaer de reprises van deze weeK die 
onze aanaacnt verdienen, vermeld iK : 
«De Dame van Malacca» (Cameo), «Zie
len in de Zee» en «Juanita» (Riö), en 
«De Vliegende Mannen» (Roxy).

Cinema's
F O H U M

« Operettenprinses », met Robert Arm
strong en Irene Mervey.

« Fric Frac», met Michel Simon, Fer
nandel.

CAM EO

«La Dame de Malacca», met Edwige 
Feuillère, P.-R. Wilim.

« Is het een spion v » met Lida Baaro- 
va, Matnias Wieman.

Kinderen toegelaten.

STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

Ki ALTO

«De roode Stempel» met Colette Dar- 
feuil, Maurice Legrenée.

« Juffrouw en haar Kind », met Ginger 
Rogers, David Niven.

Kinderen toegelaten.

R E X

«De Ruiter Lafleurk, met Fernandel, 
Larquey.

« Spionnenjagers », met Ralph Bella
my, Fay Wray.

Kinderen niet toegelaten. 

RIO

« Zielen op Zee », met Gar Coopery, Fr. 
Dee.

« Juanite », met Mireille Perrey, Alfred 
Rode.

Kinderen toegelaten.

R O X Y

« Herberg de Kleine Draak », met Alb. 
Préjean, Paulette Dubost.

«Vliegende Mannen», met Fred Mac 
Murray, Ray Milland.

Kinderen toegelaten.

PALACE

Actualiteiten Paramount.
« Gevaarlijk om te kennen », met Gail 

Patrick, Akim Tamiroff, Anna M. Wong.
«De Familie zonder zorg», met janet 

Gaynor, Douglas Fairbanks, Paulette 
Goddard.

CINE OPEX

Journal Gaumont.
« Hooren.zien en zwijgen », met Monty 

Banks.
« Brumes », met James Cagney, O ’Brien

Kinderen toegelaten.



c  HET VISSCHERIJBLAD »

Zeebrugsche Visschers in Fransche Territoriale 
W ateren en voor den Onderzoeksraad

Wij ontvingen volgend schrijven :

I. _  |N F R A N K R IJ K  :

ERGErt DAN S P IO N N E N  B E H A N D E L D  !

ueze week zijn ons anaermaai Zee-
bi u&öCtte vióSCnciB ».uincn vuxucU, uni 
ueciiijiv lluii iiOuu te Jvxagcll cn urn Oilü 
te oiùcetvcn om uücn emueiij*. een uij-
lùUUUCiC LOmlnlbUi; Ui tcgtil U<i
bomS onlncüoCücujK.e manier, un

aeeneuen ui veie ge vanen woiuen uc- 

nauaeiQ.
wij nebben met groote Deiangsteinn„- 

geiuisceru naar iiei veie aat ons voo» 
oogcn geiegu wera en waainjK, wij mot
ten uê eniieii, uul neu maai al te üin- 
wijiS een ueetje over zijn nouc gaat !

vvij vviiicii ons ^aaine ue geiiienKt̂  
ïccnuen van aeae nocaue en Cc uiKWijic. 
iiiiapieaen weiiwers ter naite nemen en 
„uncii üoteaü Dc-reia ziijn, in ae toeKombi, 
iouciiù ill net veneaen, voor nen in 
uxcb i-c springen.

vooi V ctiiu.cLiXg, bepalen wij ons Dij 
tvvee w  i.ct aitr ocpenae voorvallen, üi. 
euKeie aagen cija aoor een en ae^eliu  ̂
groep visbcners oereeiu.

oc « zj.zu », sempper-eiyenaar Renn 
Kammeioo, was ter visenvangst uitgeva
ren. uaar op aien oogenoiiK voorai at 
sprot en naung nagezeten weraen, m  uc 
naDijneia aer r ranscne territoriale wa
teren, waren Kammeioo en zijn maats 
ook uien Kant uitgetroKKen.

« fir woei een iene ones », vertelde ons 
de visscner, wat in zeemanstaal ongeveei 
netzeirae oeteeKenc ais : net stormde. 
« net ranKe vaartuigje wera ae speeioai 
ar goiven en ïeaer nad aan ooord at 
hanuen vol, om ae « Zi.2U » naar Denooren 
te sturen.

» wij werden desniettemin in de Fran- 
scne wateren geareven », oeKent semp- 
per Ramrneioo recntzinmg, maar daai 
was geen erg bij, UAAK WIJ NiE'i 
V löCii i'EN.

» up zeKer oogenbliK zag de stuurman 
pioisenng een Klein vaartuigje in at 
naoijneiu van zijn scmp en stevenenu 
reent op nem ar. net scneepje deed tee- 
Ken aan de « Z.20 » van te stoppen, to 
wera bijgearaaia om aan dit Devei te 
voiaoen, aj-iHOu, WüIj nn.1 SCHEEP Jh 
U£i DrtlCj RjiCiLlilvlEJN i aIRE lANGü 
wiMfüiLiö Vai\ UüJ ZEEPOLITIE iNiEl 
votKDn;, maar omdat men bemerkt haa 
aat minstens een mitraiiieuze aan boora 
stond.

» rn het bijdraaien, op zoo’n woelige 
zee, Kregen wij een geweldigen ruKwind, 
aie ons schip oijna oaKooord oversloeg. 
Door net gewela en de groote helling, 
viel hierbij onze korre overboord. Een 
Korre Kost eenige duizend frank en geelt 
men. dus zoo lient niet prijs », zegt ons 
Kammeioo, « en terwijl wij in der haast 
beproefden onze Korre terug op te vis- 
scnen, werden wij door het kleine scheep
je vastgeklampt.

» Gewapenae Fransche mariniers rie
pen ons toe dat wij hen naar de haven 
van Duinkerke moesten volgen. Ik vroeg : 
waarom ; wij hebben niet gevischt. Men 
antwoorade mij : Om  te onderzoeken of 
gij geen contrebande aan boord hebt.

» Onder de bedreiging van het snelge- 
schut volgden wij. Te Duinkerke werden 
onze scheepspapieren onderzocht, even
als de inhoud van ons vaartuig. Alles 
werd in VOLKOM EN  ORDE bevonden : 
er was geen contrebande te vinden.

» Wij hadden dus alle recht te hopen 
van vrij naar huis te mogen vertrekken, 
maar nu eerst begon onze kruisweg ! 
Een hooggegradeerd zeeofficier vroeg 
ons of wij onze Belgische eenzelvigheids- 
kaart hadden. Ik, mijn zoon en de ma
troos », zegt stuurman Rammeloo, « had
den de onze bij, maar onze mecanicien 
had de zijne bij de vrouw gelaten, om 
naar het stadhuis de Bevoorradingskaart 
te kunnen gaan afhalen. ,

» De Franschman schoot vuur en 
vlam ! Dat was onraad ! Die man zon
der kaart, dat was een SPION, een BO 
CHE, een VERRADER ! Naar het schijnt, 
worden er in de vaargeul der Duinkerk- 
sche haven voortdurend mijnen geplaatst 
(waarschijnlijk door Duitsche vliegtui
gen) ; we werden er ook al van verdacht 
de hand te hebben in dat gevaarlijk 
spelletje, en nog veel meer.

» Om  kort te maken, er werden Fran
sche soldaten aan boord van ohs schip 
geplaatst ; wij mochten de haven niet 
verlaten totdat een grondig onderzoek 
zou plaats gegrepen hebben en, precies 
als gevaarlijke schurken, werd het ons 
ten strengste verboden aan wal te stap
pen !
• » Dat wij geen levensmiddelen aan 
boord hadden en ook geen kolen bij zoo’n 
Siberische temperatuur, kon de CHERS 
AMIS FRANCAIS maar weinig schelen. 
Erger nog, mits betaling mochten wij ons 
NOCH  BROOD, NOCH  KOLEN  aan boord 
laten brengen ! Hoe menschlievt-nd hé, 
vanwege GEZAGVOERDERS van de zoo
gezegde ZUSTERNATIE, aan wiens zijde 
onze jongens vier jaren lang gestreden 
hebben en dank aan wiens vergoten 
Vlaamsch bloed, vóór Luik en aan den 
Yzer, Frankrijk van den ondergang ge
red is geworden !...

» Belgische vaartuigen, als ze opgeleid 
worden naar Fransche havens, worden 
er minstens drie, vier dagen opgehouden 
en met duizenden franken boete en ver
lies gestraft...

M E N G E L W E R K 84

Grietje van den 
Visscher

door A . H A N S

Waals kwam dronken voor de boerde
rij tieren en eischte zijn kind, zijn op
volger op. Vrouw Gelders zond om de 
gendarmen en deze hadden Waals weg
geleid en een heelen nacht opgesloten, 
’s Anderdaags zat de verloopen kerel in 
de « Meermin ».

Neen, er was geen geluk op de « Tem- 
pelhoeve » en op de « Gouden Schoof ».

— Nog een tijdje, en dan ben ik voor 
goed van Waals af, zei Gerda. Ik zal al
tijd bij vader blijven... en voor mijn kind 
zorgen en daarin mijn troost vinden.

—  Ge hadt u het leven toch heel an
ders voorgesteld.

—  Ja, mijn trots is leelijk gebroken 
geworden.

—  Trots... trots... We mogen toch on
zen stand ophouden...

—  Waar sta ik met mijn stand ? De 
nederigste visschersvrouw, die een goe
den man heeft en met hem over haar 
kinderen mag spreken, kan ik zoo hevig 
benijden... Zij is gelukkig. Ik zit daar

» Fransche vaartuigen, als er al één 
naar België opgebracht werd, kwamen er 
af met TWAALF FRANK VIJFTIG BOE
TE !... »

Hoelang zal de groote liefde, L ’AMITIE 
FRANÇAISE ETERNELLE, nog altijd van 
een en denzelfden kant moeten blijven 
komen ?

Zullen onze Vlaamsche sukkelaars van 
visschers daar immer het gelag en de ge
broken potten van moeten betalen ?

De maat loopt meer dan over !...

II .  — IN EIGEN LAND : 

RECHTER VROEG STRAF TEGEN  

VISSCHERS DIE OP HET GEVAAR VAN 

HUN EIGEN LEVEN AF, MAKKERS VAN 

DEN DOOD REDDEN !

Eenige weken geleden geraakte de Z.31, 
stuurman-eigenaar Stai öerie, in grooten 
nood door het ontploffen van een oorlogs- 
mijn, welke het vaartuig in zijn korre 
nad gevangen. Eerst wera het scnip me- 
cers noog boven het water gesmeten, en 
coen het Krakend nedergeploit was, wera 
net letteriijK versmoora aoor een water- 
Kolonne. Het ruim, het roef, de machine
kamer, alles was onaer water en de Z.31 
«vare onwederroepelijk in de golven ver- 
awenen, ware er geen spoedige hulp op
gedaagd !

Wij hebben destijds uiteengezet, hoe 
de Z.31 tengevolge van de sterke mist in 
jen mijnenveld verdwaald was geworden.

Andere sprotvangers lagen talrijk in 
de nabijheid en waren ooggetuige van 
aen areigenden ondergang van het schip. 
Daar lagen o.m. de Z.ll, aoor Staf Serie s 
broeder gevoerd ; de Z.71 en de Z.20, met 
Remy Rammeloo als stuurman, waarvan 
wij nooger de lotgevallen in Duinkerke 
nebben vermeld.

De drie bevriende vaartuigen snelden 
de zinkende Z.31 ter hulp. Mannen 
worden aan boord van het bedreigde 
schip gezet, om door aanhoudend pom
pen, te trachten het vlot te houden en 
naar Nieuwpoort binnen te sleepen.

Het offervaardig pogen der moedige 
redders mocht gelukkiglijk ten beste sla
gen en iedereen zou er zich aan verwacht 
nebben deze plichtgetrouwe visschers 
met een Kruis van Eere beloond te zien, 
roor Moed en Burgerdeugd. De reglemen
ten van het Zeegerecht denken daar ech
ter anders over en... de moedige jongens 
werden als BELOONING, voor de Recht- 
oank gedaagd

Inderdaad, Vrijdag laatstleden stonden 
zij te Oostende voor de Zeerechters, waar 
de aanklagende Staatscommissaris de 
volgende beschuldiging tegen Rammeloo 
en consoorten uitspeelde :

«Toen gij de Z.31 ter hulp geloopen 
bent, bevond deze zich in een mijnen
veld ; een verboden vaarwater dus. Gij 
wist dat en zijt er toch naartoe gegaan ; 
gij hebt u dus ook  in fout gesteld en zijt 
derhalve ook strafbaar ». En de Commis
saris vroég als straf, de dappere jongens 
te verbieden gedurende acht dagen in zee 
nun brood te gaan verdienen !

Onze Zeebrugsche visschers verdedig
den zich in hunne simpele, maar soms 
des te treffender taal, met de volgende 
sublieme antwoorden :

« Wij hebben misdaan tegen DE LET
TER van een Wet of Reglement, wij heb
ben gehandeld volgens de stem van ons 
hart en ons geweten ! Kristelijke naas
tenliefde is een hoogere wet dan deze 
door de menschen gemaakt. Kristelijke 
naastenliefde wil, dat men alles offere 
om een bedreigd menschenleven aan den 
dood te ontrukken. DAT hebben wij ge
daan, op gevaar af er ons eigen leven bij 
in te schieten. Wij zijn fier over onze 
daad en beklagen geen oogenblik wat 
wij gedaan hebben. Wij hebben broeders 
gered !... »

Op het oogenblik dat dit blad 
van de pers zal verschijnen, zul
len te Oostende de Rechters en de 
aangeklaagden weerom tegenover elkan
der staan, om het vonnis in deze treurige 
zaak te hooren uitspreken. Zal er daar 
EEN ENKEL MENSCH te vinden zijn om 
de voorgestelde straf rechtvaardig te vin
den en onze ziels-goede jongens een stroo 
in den weg te leggen ?

Wij kunnen het niet veronderstellen ; 
want, nogmaals, wij oordeelen, en de 
openbare opinie stellig met ons, dat onze 
koene visschers, in plaats van voor de 
Rechtbank gedaagd te worden, bij de 
eerste promotie voor daden van moed en 
zelfopoffering, aan de eer zouden die
nen gebracht te worden !

De Vlaamsche visschers, zooais vast 
alle eenvoudige, simpele menschen, zijn 
gevoelswezens. Voorvallen als voorgaan
de tegen hen gesteld, zijn van aard den 
ongelukkigsten en kwaadaardigsten in
vloed op anders kalme, bezadigde harten 
te verwekken...

Wanneer zullen er aan het hoofd der 
Beheeren die met onze Vlaamsche vis
schers te doen hebben, eindelijk eens 
menschen komen te staan, die onze jon
gens naar ziel en inborst kennen ?

Daaruit zou zooveel goeds kunnen ge
dijen en zooveel schrijnend kwaad kun
nen vermeden worden...

NOTA DER REDACTIE. — Op de eer
ste bladzijde van ons nummer van he
den komen wij hier breedvoerig op terug.

Nieuwpoort
RIJW IELPLATEN

De heer Ontvanger der Belastingen 
laat weten dat de rijwielplaten nog niet 
ingekomen zijn en dat het toegelaten is 
met de oude platen te rijden tot 1 Maart 
1940.

OVERLIJDEN
Maandagavond deed de droeve mare 

de ronde in stad, dat de heer Theofiel 
Dobbelaere, eere-(secretarïs der stad, 
plots overleden was. Reeds een drietal 
dagen gevoelde hij zich onpasselijk en 
toch deed hij zijn werkzaamheden voort. 
Maandagavond bevond hij zich in het 
bureel van den Openbaren Onderstand, 
wanneer hij plots door een beroerte ge
troffen werd en stierf.

Hij was geboren te Nieuwpoort op 9 
Mei 1872. Onder het burgemeesterschap 
van wijlen h. Willem de Roo werd hij op 
6 Juni 1893 tot secretaris van Nieuw
poort aangesteld. Hij bekleedde dit ambt 
tot 20 October 1933. Vóór den oorlog 
1914— 1918 had hij ten koste van on- 
noembaren ijver de stadsarchieven ge
klasseerd. Hij redde ze ook tijdens den 
oorlog.

Sedert zijn ontslag als stadssecreta
ris, was hij bestuurder der Intercom
munale Watermaatschappij van Veurne- 
Ambacht. Hij was voorzitter van het 
Kerkfabriek, van de Vrije Visschers- 
school, van de spaarmaatschappij « Het 
Volksbelang » >pn van den Arrondisse- 
mentsbond der sekretarissen van Veur- 
ne-Ambacht.

Hij was ridder van de Orde van Leo
pold II en vereerd met verscheidene 
eereteekens.

De plechtige teraardebestelling heeft 
plaats heden Zaterdag, om 11 uur.

Wij bieden aan de diepbeproefde fa
milie onze innige deelneming aan.

DE BEVROREN HAVEN
Tot Woensdag laatst bleef de haven 

toegevroren. Dagen en dagen hadden de 
visschers gewerkt om hun booten in het 
ijs los te houden en avarij te vermij
den. Vele reeds hadden avarij opgeloo-* 
pen en dreigden te zinken.

De ijsblokken van de achterhaven 
vergaderden tegen de lange brug en 
dreigden deze uit de grondvesten te lich
ten. Door het toedoen van het Beheer 
van Bruggen en Wegen werden groote 
steenen tegen de voeting der palen ge
worpen en werd de sleepboot van Oos
tende aangevraagd om het ijs te bre
ken. De groote sleepboot kwam dan 
Woensdag het ijs breken om aan onze 
visschers toe te laten hun brood op zee 
te verdienen.

OPEISCH INGEN.
De Burgemeester maakt bekend dat 

alle opeischingen moeten uitgaan van 
het Schepencollege. De bevolking wordt ! 
aangemaand geen gevolg te geven aan! 
opeischingen die uitgaan van andere

dipnsten, ten ware het een bevolen 
spoedeischend bevel geldt.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten : Van Loo Georges, van 

Maurits en Cys Angela. Bulthé Lodewijk 
van Alois en Calcoen Valentine.

Overlijdens : Roose Lodewijk, echtg. 
Messen Leonie, 78 jaar. —  Willaert Eli
sa, wed. Desodt Karei, won. te Rams- 
kapelle, 79 jaar.

Huwelijksafkondiging^ —  Laplasse 
Carolus, postbediende te De Panne en 
Clarysse Denise, z. b. te Nieuwpoort.

STEDELIJK HULPCOM ITÉ VOOR DE 
GEMOBILISEERDEN EN HUN FA M I
LIEN.

Op Zondag 4 Februari te 20 uur in de 
Stadshalle, prachtig Bal, door de Rood- 
Kruisafdeeling, met de medewerking 
van «The Lucky Swingers». Ingang langs 
het stadhuis. Inkomgeld 5 fr. Verwarm
de zaal. Warme dranken.

—  In het Duynenhuis wordt door de 
Vroolijke Wielrijders een bal gegeven. 
Begin te 20 uur.

-— Het duivenfeest gehouden door de 
duivenmaatschappij «Eerlijk moet voor
uit» bracht 159,65 fr. op.

—  Deze week werden er opnieuw ge
breide sjerpen, handschoenen en sok
ken alsmede mutsen naar onze Nieuw- 
poortsche gemobiliseerden gestuurd. 
Wie mogelijks nog wenscht iets naar 
zijn gemobiliseerden op te sturen kan 
zich wenden bij het stedelijk hulpcomi
té.

CINEM A’S
NOVA. —  De groote Vlaamsche pro

ductie : « Ons Leger waakt », een na
tionale film. —  « Bossemans en Coppe- 
nolle », met Gustave Llbeau, M. Roels, 
Colette Darfeuil.

Kinderen toegelaten.
ZANNEKIN. —  « Beschuldigd », met 

Dolores del Rio, Douglas Fairbanks Jr. 
—  « Vrouwen in ’t Spel », met Loretta 
Young, Warner Baxter, Virginia Bruce.

B R E U K B A N D E N  BU IKBA 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 iA u P a r a ^ B
G M A D E L  E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

A D O LF  BUYLSTR. 53, O O S T E N D E
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  T ELEFO O N  73740

Berichten aan Zeevarenden

Verdonck Minne
BREUKMEESTERS - ORTHCPEDISTEN

SAMENVATTENDE STAAT DER 
DRING ENDE BERICHTEN

WEEK VAN 20 TOT 26 JANUARI 1940

NOORDZEE
MIJNEN

Bericht aan zeevarenden nr. 3/82 van 
1940 vervalt.

NEDERLAND

SEINEN AAN IN N O OD  VERKEERENDE 
VAARTUIGEN

Onder de huidige omstandigheden kan 
niet meer de hand worden gehouden 
aan de op blz. 3 van den Zeemansgids 
voor de Nederlandsche kust vermelde 
vuurpeilseinen van Nederlandsche licht
torens aan in nood verkeerende sche
pen. Instedë hiervan zullen, zoo mili
taire belangen zich hiertegen niet ver
zetten, met vlaggen of seinlamp de sei
nen uit het Internationaal Seinboek : 
V D  (Uw noodseinen zijn begrepen, het 
naastbijzijnd reddingsstation wordt ge
waarschuwd) of V C (Uw noodseinen 
zijn begrepen, hulp is onderweg) wor
den gedaan. Indien verondersteld wordt, 
dat schipbreukelingen niet of niet meer 
over het Internationaal Seinboek kun
nen beschikken, zal met de seinlamp 
in open schrift worden geseind in Ne
derlandsch of Engelsch «Gij zijt opge
merkt, reddingsboot onderweg) «You 
are observed, lifeboat is coming».

NEDERLAND —  WESTERSCHELDE

W R A K

Be N. de Spijkerplaat, op 51°25’52” N. 
’en 3°41T6” E. bevindt zich een wrak 
in ong. 30 m. water. De gevonden minste 
diepte boven het wrak bedraagt 18 m. 
Er zijn geen tonnen gelegd.

NEDERLAND —  VLISSINGEN

VOORSCHRIFTEN

De haven van Vlissingen is van 26 Ja
nuari 1940 niet ten allfen tijde toegan
kelijk voor schepen met een diepgang, 
grooter dan 6 m.

Indien dergelijke schepen de haven 
willen binnenloopen, moet het verzoek 
hiertoe gericht worden aan den Chef 
van het Bureau Zeeverkeer te Vlissin
gen:

1) Uit zee komende, door tusschen- 
komst van den onderzoekingsofficier.

2) Van de Schelde af komend, recht
streeks per telefoon (Vlissingen Nr 264) 
of per optisch sein aan den uitkijkpost 
haven Vlissingen.

Bovendien zal de haven van Vlissin
gen met ingang van 27 Januari 1940 ge
durende eenige dagen van 0800 h —  1630 
h gesloten zijn voor in- en uitgaand 
scheepvaartverkeer. Dit zal kenbaar ge
maakt worden door het hij sehen van 
drie roode ballen op den W  lijken ha
vendam.

SCHOTLAND — SKYE EILAND

NIEUW  LICHT

Te Ardtreck Point, op 57°20’21” N. en 
6°25’49” W . werd een onbewaakt wit 
licht, met verduistering elke 4 sec. ge
plaatst. Hoogte 55 voet.

SCHOTLAND — F IR TH  OF FORTH

W RAKBOEI

Zie bericht aan zeevarenden nr 16/13 
van 1939.

Aan de S.W. zijde van het wrak werd

een baken geplaatst met een vierkant 
topteeken toonende een rood vast licht 
met geringe lichtsterkte.

E N G E L A N D  —  T H E  D O W N S
BEBAKENING GEW IJZIGD

A. Het lichtschip «Brake» werd bin
nengehaald en vervangen door een bel- 
boei met zwarte en gele vertikale stre
pen.

B. Op 6,5 kabellengten richting 120° 
van Kingsdown kerk, op ong. 51°11’ N. 
en 1°25’ E., werd een zwarte boei «D 2» 
gelegd.

E N G E L A N D  —  B R O A D S T A IR S
VERBODEN ANKERGEBIED

Een verboden ankergebied is inge
steld en begrepen tusschen de volgende 
grenzen :

be N. : van North Foreland lichtto
ren, in richting 90° over 3 mijlen ;

be Z. van het licht op de E. pier van 
Ramsgate, in richting 96° over 3 mijlen.

Telegraafkabels bevinden zich binnen 
dit gebied.

E N G E L A N D  —  L IV E R P O O L
VOORSCHRIFTEN

Schepen met bestemming Liverpool 
moeten het lichtschep «Morecambay» 
maken en van daar zoo dicht onder den 
wal sturen, als de veiligheid der scheep
vaart zulks toelaat.

E N G E L A N D  —  O U T E R  D O W S IN G  
C H A N N E L .

W R A K K EN

In Outer Dowsing Channel, op 53°19’ 
N. en 1°10’ E. ligt een gevaarlijk wrak.

Be S. het lichtschip «Cromer Knoll» 
op 53°13’ N. en lü18’30” E. bevindt zich 
een gevaarlijk wrak, waarvan de mas
ten boven water uitsteken.

E N G E L A N D  —  W E Y M O U T H  B A A I

BEBAKENING

Volgende boeien werden gelegd op de 
aangegeven afstanden en richtingen 
van het witte schitterlicht op het r.oofd 
«A» van Portland N.E. breekwater (50° 
35’ N. en 2°25’ W.)

I a) op 1.45 mijl richting 360°, een roo- 
de lichtboei «A» toonende een wit schit
terlicht elke 10 sec.;

b) op 8 kabellengten richting 075°,een 
roode lichtboei «B», toonende een wit 
schitterlicht elke 10 sec. ;

c) op 5,1 kabellengten richting 333°, 
een meerboei;

d) op 50°32’10” N. en 2°22’ W. een licht
boei «W» toonende een wit schitterlicht
pi ]rp 1 n QPf* *

e) op 50°32’18” N. en 2°20’ W . een 
lichtboei «X», toonende een groen 
schitterlicht elke 10 sec.;

f) op 50°33’32” N. en 2°17’06” W „  een 
lichtboei «Y» toonende een wit schitter
licht elke 5 sec.;

g) op 50°34’45” N. en 2°15’00” W. een 
lichtboei «Z» toonende een wit schitter
licht elke 10 sec.;

Alle vaartuigen varende naar of ko
mende van Portland of Weymouth, moe
ten be N. en be E. de lichtboei «B» hou
den, om vrij te loopen van gelegde ver
sperringen.

S P A N J E  —  K A A P  F I N IS T E R R E

RADIOBAKEN BUITEN DIENST

Het radiobaken van den lichttoren 
van Kaap Finisterre (42°53’ N. en 9°16’,5 
E.) is tijdelijk buiten dienst.

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

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

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

STERKSTE  T O T  H E D E N  

— U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE K O U S E N  

ALLE KINDER- E N  

Z IEK EN A R TIK ELEN  —

O R T H O P E D IS C H E  KORSETS  
om scheefgegroeide kinderen teruy 
—--- recht te brengen----

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

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

— voor V E R L A M M IN G  —
— en BEE N D ER ZIE K T E  —

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

Z E LF D E  HUIS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T . 25
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XVALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

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

bij vader, die met den dag stiller wordt 
en zich verwijt, dat hij mij in dien toe
stand heeft gebracht... W,e zijn niet 
arm geworden... we blijven op ons hof... 
maar ik heb er een duren prijs voor 
betaald. Het was bij vader ook uit hoog
moed, dat hij zoo lang over zijn verlie
zen zweeg en liever in het geheim naar 
Waals liep.

Aan het eind van den dijk gingen 
Gelders en Gerda van elkaar.

—  Ja, we worden diep vernederd, zei 
de boer bij zich zelf.

De volgende maand zou Tilda trou
wen. Ze wilde van geen luister en praal 
bij het huwelijk weten. Ze had haar 
verhuisbiljet reeds naar Kadzand ge
vraagd, opdat het huwelijk daar kon 
plaats hebben.

Gelders kwam op de hoeve. Hij sloop 
naar de schuur en daar, in de scheme
rige ruimte, bij al zijn rijkdom van 
vruchten, barstte hij in tranen los. Ger
da had hem tot in het hart getroffen

— O, David, had ik u maar met Griet
je laten trouwen, zoodat ge hier geble
ven waart, snikte hij.

Lang stond hij daar. Hij voelde zich 
zoo verlàten, zoo eenzaam op de « Gou
den Schoof ». En nu ieder op David 
schimpte, wat hij zelf zoo geweldig had 
gedaan, voelde hij innig medelijden met 
zijn kind.

— David, keer terug ! snikte hij.
Maar zijn zoon was zoo ver en hij

zond geen nieuws.
Stil trad Gelders in huis. Zijn vrouw 

zat wat linnen te herstellen. Haar ge
zicht was ingevallen, mager en bleek. 
Nu zag Gelders het scherper dan vroe

ger en ook deernis met haar over
stroomde hem.

Hij boog zich en sloeg zijn arm om 
haar hals, en zei :

— Moeder, zoo gauw we Davids adres 
kennen, schrijf ik, dat hij moet terug- 
keeren. En hij mag die Engelsche vrouw 
meebrengen. Het zou beter Grietje ge
weest zijn.

—  O, God, ik dank U ! zei vrouw Gel
ders bij zich zelf.

Haar gebeden waren verhoord. Zoo 
lang had ze op dit woord van onderwer
ping, van verzoening gewacht.

Gelders schreef een brief naar Griet
je ; hij had haar adres gehad van 
Maarten Goedhart. Hij bekende zijn 
hardheid en onrechtvaardigheid en 
wenschte haar veel geluk met Willem.

Veertien dagen later voer de «Op 
Hoop van Zegen » naar Nieuwpoort. Aan 
boord waren, behalve Willem, ook zijn 
vadei', Bertha, oom Maarten en de 
vrouw of het meisje der matrozen.

De Nieuwpoortsche nicht was ?erst 
nijdig geweest, toen ze hoorde dat Griet
je toch met Willem zou trouwen. Het 
was dus meer geweest dan de bezorgd
heid van een stiefbroeder, en de oude 
vrouw zou weer spoedig haar gezelschap 
missen en haar dagen alleen slijten.

Willem kwam op bezoek en beloofde 
haar maandelijks wat te sturen, omdat 
ze Grietje, in al haar verlatenheid toch 
opgenomen had. En toen vond nicht al-: 
les zeer goed. Grietje zou uit haar huisje 1 
trouwen en in een zeemansherberg op1 
de Kade werd een bruiloftsmaal besteld, i

’s Avonds van den grooten dag lag de 1 
« Op Hoop _van Zegen » in de haven, ’s

Morgens vlagden de Nieuwpoortsche 
visschers ter eere van den visscher, die 
heden huwde.

I Grietje was vroeg opgestaan en naar 
de oude kerk gegaan, die getuige was 
geweest van veel oorlogs- en visschers- 
leed., Koperen letters vermeldden er 
grafschriften van Spaansche officieren, 
die in 1600 vóór de stad gesneuveld wa
ren en hier te ruste werden gelegd. Ge
slachten van visschers hadden er gebe
den vóór het beeld van Onze Lieve 
Vrouw met den scheeven hals, die zoo 
verwrongen was, naar men vertVlde, 
toen de Heilige Maagd naar dieven keek, 
die haar juweelen wilden stelen en dan 
angstig op de vlucht sloegen.

Grietje knielde neer. Ze was zoo dank
baar voor het groote geluk, dat in haar 
leven kwam, en nu wist ze, hoe innig 
ze den trouwen Willem beminde.

Gisterenavond was hij geweest met 
zijn vader, Bertha en oom Maarten, en 
allen hadden haar vriendschap be
toond. Zij werd weer als kind van den 
huize opgenomen.

Om negen uur kwam het gezelschap 
naar het huis van nicht, die een nieu
wen zwarten kapmantel en hagelwitte 
muts gekregen had.

Te voet trokken allen naar het stad
huis. Hier werden Willem en Grietje 
voor de wet vereenigd. Dan zegende de 
pastoor het huwelijk in en veel visschers 
en hun familieleden woonden de mis bij. 
Ze kenden de volle geschiedenis van 
Grietje niet, maar de visscher nam een 
visschersmeisje en voor zulk een veree
niging waar de zee zoo spoedig een bruid 
weer weduwe kon maken, mocht veel

gebeden worden.
! ’t Was of daar onder de oude gewelven
I bij de vensters, die zuchtten onder den 
druk van den dollen wind, Willem Goed- 

; hart zijn moeder hoorde fluisteren : 
Jongen, nu is alles goed».

Hij volgde de gebeden in zijn kerk
boek, door moeder hem nagelaten.

Eerst plechtig, dan vroolijker zaten 
de bruiloftsgasten aan tafel. In den na
middag vaarde de « Op Hoop van Ze
gen » heen. ’s Avonds kwam de sloep 
te Reigersdamme aan en Willem geleid
de Grietje naar de nette woning, die hij 
achter de haven gehuurd had. Nu bezat 
Grietje een eigen huis.

Ze moest den volgenden dag nog veel 
nieuwsgierige blikken trotseeren, toen 
ze met Willem nog allerlei boodschappen 
deed. Maar menigeen knikte haar toch 
genegen toe. Het volksgemoed slaat zoo 
licht om ; vooral naar de zijde van ver
zoening.

Grietje vreesde Reigersdamme niet 
meer.

Vier dagen later zeilde de « Op Hoop 
van Zegen » uit. Onze Lieve Vrouw van 
Reigersdamme stond op ’t kastje en ’s 
avonds stak Grietje er een kaars voor 
aan. Ze zou als een visschersvrouw ook 
den angst kennen van stormen en mist.

Dien eersten eenzamen avond kwam 
vrouw Gelders op bezoek. Ze vroeg ver
giffenis voor haar zoon. Haar man wist 
het, dat ze dezen tocht zou doen, en 
had het goedgekeurd.

DE KLUIZENAAR

Twee jaren waren voorbijgegaan, ’t

Was weer Winter en de «Gouden Schoof» 
stak donker af tegen de sneeuw die het 
erf en den polder bedekte.

Gelders en zijn vrouw zaten stil in 
de groote kamer. Ze hadden van David 
geen nieuws meer gehoord sedert hij 
nun den leugenachtugen brief zond, 
waarin hij Grietje wilde bezwaren, ’t 
Was voor de ouders een dagelijksch ver
driet. Wat baatte hun rijkdom, macht, 
de. glorie van de groote hoeve ?

Tilda woonde te Kadzand en kwam 
zelden over. En Mathilde zei ook, dat ze 
moeilijk weg kon uit de stad.

Eenzaam gingen de dagen... Soms 
wandelde vrouw Gelders eens tot bij 
Gerda die van Waals gescheiden was en 
troost zocht in de opvoeding van haar 
zoontje. In het verdriet en de ontgooche
lingen van het leven zochten beide moe
ders —  de oudere en de jongere — el
kaar.

Gelders had zich uit alle véreenigin- 
gen teruggetrokken. Hij kwam alleen 
voor de kerk of voor een dringende zaak 
op het dorp.

Weer brak een lange avond aan... ’t 
Was pas zes uur... De klok tikte zoo 
traag. De boer en de boerin schenen 
oude menschen, van wien allen waren 
heengegaan. En wat konden ze nog te
gen elkaar zeggen ? Ze waren al zoo 
lang uitgepraat.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadrukk


