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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

.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 20.26
4 z 9.17 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
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Voor Steun aan noodlijdende 
Kustvisschers

Onze Oproep schitterend beantwoord

In tal van vorige nummers deden we 
den nood onzer kustvisschers uitschlj- 
nesi. De huidige ellende ln talrijke huis
gezinnen met en zonder klnders te groot 
geworden zijnde, en anderzijds vaststel
lende, dat de Voorzorgskas niet meer 
over da noodige fondsen beschikte om 
ter hulp ts kernen, zonder gevaar te loo- 
pen het pensioen der oude visschers en 
visscher8weduwen niet meer te kunnen 
betalan, zoo vonden we het noodzakelijk 
jiets te doen om onmiddellijken steun te 
verleenen.

Aangemoedlgd door de heeren Cor- 
neillie, Bauweins, Vanderrol en Decrop 
en overtuigd van de noodazakelijkheid 
iets te doen, zijn we aan het werk geto
gen en hebben we een inschrijvingslijst 
geopend.

Verleden week werden meer dan 130 
gevallen door een bijzondere commissie 
van de Voorzorgskas onderzocht. Zater
dag vergaderde als gevolg hiervan de 
beheerraad dezer instelling onder voor
zitterschap van den heer Vroome, die 
uamens de n Raad, ons geluk wenschte 
voor ons krachtdadig optreden en voor 
de moeite welke we ons getroostem on
middellijk geld in te zamelen, ten einde 
de Visscherskas in staat te stellen iets 
voor de ongelukkigen te doen.

Gemeld werd, dat toen reeds 16 dui
zend frank in een paar dagen werd bij
eengebracht en overwogen werd, om al
le misbruikem zooveel mogelijk te keer 
te gaan, dat ’s namiddags, in samenwer
king met de Commissie van Openbaren 
Onderstand, een eerste uitdeeling zou 
gedaan worden aan hen die volgens 
beide commissies het meest noodig had
den.

Mevrouw Verbrugghe, dienstdoende 
voorzitster, stemde er onmiddellijk in 
toe de leden van de Commissie van 
Openbaren Onderstand bijeem te roe
pen.

’s Namiddags om twee uur werden dan 
ook aan alle noodlijdende kustvisschers 
die niet kunnen doppen, giften in matu- 
ra geschonken volgens de samenstel
ling van het huisgezin.

Aan alle huisgezinnen werden drie 
zakken kolen uitgedeeld, plus brood, 
aardappelen, 50 fr. winkelwaar en 15 
liter melk voor elk kind beneden de tien 
jaar.

Vrouwen in verwachting ont
vingen daarenboven nog 30 liter melk 
meer, zoodat Zaterdag alleen niet min
der dan 2000 kg. aardappelen, tien dui
zend kg. koletn, 2000 brooden, duizend 
liter melk en drie duizend frank krui
denierswaren werden uitgedeeld.

Om de kleine winkeliers niet te be- 
nadeelen, werd beslist dat elkeen vrij 
mocht gaan naar de winkels welke ze 
verkozen, die dan hun bons aan de Vis
scherskas zouden laten geworden, zoo
dat we meenen, wat men ook moge te
gen ons aanvoeren, nuttig werk te heb
ben verricht.

Dat er mistevredenen zijn, weten we; 
dat er misschiem noodlijdenden verge
ten zijn kan ook gebeuren; dat er mis
schien nog anderen het minder nood
zakelijk hadden, is ook mogelijk. Maar 
in dergelijke gevallen is het moeilijk 
voor elkeen wel te doen.

Door de aalmoezeniers van d«n ar
beid, die almeteens hun liefdadige rol 
vergeten schijnen te zijn, en door onzen 
vriend De Zeewacht, werd tegen ons een 
geweldig kabaal gemaakt omdat deze 
tusschenkomst volgens hem te laattijdig 
is geschied en bewerend, dat we ze 
maar al te lang aan hun lot hebben 
overgelaten !

Tot zelfs strooibrieven werden uitge 
deeld om die arme menschen in de hui
dige omstandigheden als hongerige wol
ven tegen ons op te jagen.

Alsof wij verantwoordelijk kunnen 
zijn voor de huidige ellende ! !

Als dat de rol is van hen, die in de 
eerste plaats aangewezen zijn om vóór 
om het even wie, hun evennaaste te 
helpen gelijk hum zelven, dan kunnen 
we er slechts een bedroevenden indruk 
van meedragen.

Daarom willen we van deze kolommen 
geen misbruik maken om hen van ant 
woord te dienen, want het gaat er hier 
niet om te weten, wie het signaal tot 
steunverleening gaf, maar wel om hen. 
die sedert twee maanden geen cent ver 
dienden, uit den nood te helpen.

We meenen het te hebben gedaan zoo 
goed we konden en we hebben ons dus 
in geen enkel opzicht iets te verwijten.

Aan onze treurige belagers en aan de 
Zeewacht, <üe veel schreeuw^ en ons 
tot het mikpunt van zijn bespottelijke 
aanvallen maakt, zeggen we :

«Doe evenveel en evengoed uw plicht 
als wij het hebben gedaan em dan zult 
ge tegenover hen die nood lijden goed 
werk hebben verricht.

Thans twijfelen we grootelijks aan 
uw liefdadige bedoelingen ? ?

P. Vandenberghe.

DE EERSTE STEUNGELDEN

Talrijk zijn de gelukwenschen welke 
we van alle kantem ontvingen. Het 
deed ons deugd uit Gent een eerste lijst 
te ontvangen van den vriend Terreyn, 
der stedelijke propagandacommissie al
daar waarop we zelfs gelden aantreffen 
door schoolkinderen uit Gemt voor de 
arme visscherskinderen van Oostende ge
schonken.

Anderzijds stelde professor Koch, die 
dezen Winter zulke leerrijke voordrach
ten gaf, ons een som van 1200 fr. ter 
hand, vertegenwoordigende dp vergoe
ding die hem werd uitbetaald voor de 
zeewetenschappelijke voordrachtem.

Ook de firma Valcke, Brunet en Co, 
Globus Denderleeuw en alle andere, 
hieronder vermeld, zeggen we dank.

We zullen er voor zorgen, dat deze 
gelden, wat verbetering brengen im den 
ellendigem toestand van heden, in de 
hoop dat onze kustvisschers algauw te
rug hun brood zullen kunnen verdienen 
op zee. I

Intusschen mogen alle giften nog ge-1 
stort wórden op postcheckrekening Nr 
1076.98 van «Het Visscherijblad» ofwel 
op postcheckrekening Nr 42.48.49 van de 
Voorzorgskas der Visscherij Oostende,
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Voor de Verbetering van het 
Lot onzer Garnaalvisschers

Vergadering van de Garnaalcommissie
onder het voorzitterschap van Gouverneur Baels
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Maandagmorgen, te 10.30 uur, kwam 
de Garnaalcommissie bijeen, onder 
voorzitterschap van Gouverneur Baels.

Waren verder aanwezig : de hh. Aspe- 
slagh, directeur van den plaatselijken 
Visscherijdienst ; Blomme, secretaris ; 
Vandenberghe Prosper, Gerard Deck- 
myn, Pol Hagers, Devriendt en Logghe, 
van Oostende ; Neyt, van Heist ; Alex 
Verbanck, van Nieuwpoort ; Dekeyser, 
van den Transportarbeidersbond ; Hemri 
Debra, Raphaël Huysseune, Mver. Lin- 
gier, Louis Mercier en Jan Leveke.

Waren verontschuldigd : de hh. Cor
neillie en Stubbe.

IN LE ID IN G  
GOUVERNEUR BAELS schetst ln ’t 

kort den toestand, waarin de garnaal- 
visscherij Verkeert tengevolge van de 
bestaande vijandelijkheden, waardoor 
het bedrijf aan allerlei gevaren bloot
gesteld is tengevolge van de drijvende 
mijnen, en de onmogelijkheid de sprot
en ijle haringvisscherij dezen Winter te 
hebben kumnen uitoefenen.

Het doel van de zitting ls de middelen 
te beramen om aan den huldigen toe
stand te verhelpen en het bestaan onzer 
kustvisschers dragelijk te maken.

1. —  Het overbrengen van den Garnaal- 
verkoop naar de nieuwe vischmijn 

te Oostende 
DE HEER GOUVERNEUR wijst er op, 

hoe deze zaak reeds vroeger besproken 
werd en hoe in de intermlnisterleele

GEBRUIKT

IShell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

commissiezitting van 14 September ’37, 
de wensch werd uitgedrukt de overbren
ging te zien verwezenlijken.

DE HEER DECKM YN meldt dat miet 
alle visschers akkoord gaan om in de 
nieuwe vischhalle te gaan verkoopen, 
alhoewel hij persoonlijk de meening is 
toegedaan, dat het als een verbetering 
zou kunnen aanzien worden.

DE HEER VANDENBERGHE is de 
meening toegedaam dat, wat men ook 
inbrenge tegen dezen overgang van den 
verkoop, het in alje opzichten een 
merkbare verbetering in prijs zou daar- 
stellen.

Inderdaad, niet alleen hebben de 
groothandelaars er hun pakhuis, maar 
ook de concurrentie zou meer en beter 
ontstaan, waar de handelaars uit het 
binnenland, welke met talrijke auto’s nu 
visch komen koopen, thans aangewezen 
zijn op een paar koopers en het anders 
zelf zouden kunnen doen.

De gemiddelde prijs van den garnaal 
zou verhoogen, en dàt is het, wat we 
in 't belang van de garnaalvisschers die
nen te beoogem.

Alle politieke redenen, welke tot op 
heden de grootste oorzaak van het niet 
overgaan zijn geweest, dienen op zij ge
schoven.

Er wordt beweerd, dat de café’s op 
de kaai er zullen onder te lijden heb
ben, maar men vergeet, dat hetzelfde 
zou kunnem gezegd worden tijdens het 
sprotseizoen en dat de kustvisschers 
toch telkens terug de oude haven zullen 
kunnen aandoen.

Wat de leursters betreft, die bij over- 
tolligen aanvoer een niet te versmaden 
getal afnemers zijn, is hij vam oor
deel dat mits een goede inrichting van 
den veerdienst, ook dezen geen moeilijk
heden zullen ondervinden, gezien men 
in 4 minutem overgezet wordt en dat het 
overzetten van garnaal slechts 0,75 fr. 
per ben kost.

Spreker aanziet dit als een kwestie 
van algemeen belang voor de garnaal
visschers en is tenslotte overtuigd, dat 
de bestuurder van de Oostendsche vis- 
schershaven met de handigheid hem 
eigen, wel voor eem practische uitvoe
ring zou te vinden zijn.

(Zie verder blz. 3 ).

De Visscherij, de Zeelieden en 
onze Mandatarissen

Nu de begrooting van de verschillen 
de ministeries besproken worden, nu 
ook in de gemeenten van gansch het 
land aan de dagorde zijn, stellen we 
met voldoening vast, dat voor wat de 
begrooting van het ministerie van ver
keerswezen betreft, er bij onze manda
tarissen van de kust een stijgende be
langstelling is waar te nemen voor de 
belangen onzer zeelieden van koopvaar
dij en visscherij.

Ook in onze kustgemeenten en voor.il 
te Oostende, is activiteit in groote ma
te toegenomen.

Weliswaar wordt door verschillendo 
mandatarissen nu en dan den bal mis 
geslagen, daar waar het over het alge
meen over technische kwesties gaat. 
maar moeten we hen dit daarom altijd 
ten euvel duiden ?

Wij denken van neen. Integendeel !
Dank zij gezonde terechtwijzimgen en 

den wil van de verantwoordelijke be
sturen om onze zeevisscherij en koop
vaardij naar gezonde wegen te leiden.

De Uitvoer van 
Visch en Garnaal 

naar Frankrijk
Door den heer Gouverneur Baels wer

den bij de bevoegde Fransche overheden 
voetstappen aangewend, om voor de Bel
gische visschers toelating te bekomen, 
hun vangsten in Fransche havens te mo
gen verkoopen.

Daarenboven i'et de Belgische ambas
sade te Parijs de cijfers der invoerkre- 
dieten voor invoer van Belgische visch, 
voor het eerste kwartaal, aan dt,n heer 
Gouverneur thans kennen.

Wij laten deze cijfers hier volgen :

Versehe zeevisch.
a) baars ein tong : 60.000 kg. voor

900.000 fr. ;
b) griet, steur, enz. ; 100.000 kg. voor

900.000 fr.
c) andere vischsoorten : 200.000 kg. 

voor 1.000.000 fr.

Haring.
10.000 kg. voor 40.000 fr.
Gedroogde; gezouten of gerookte en 

andere : 25.000 kg. voor 70.000 fr.

Ingelegde visch.
Andere dan sardienen en zalmachtige:

10.000 kg. voor 100.000 fr.
Ongekookte garnaal : 300.000 kg. voor

1.800.000 fr.

Wij kunnem het optreden van den heer 
Gouverneur slechts beamen en zien hier
in het zooveelste bewijs van het warme 
hart welke hij onze visschers toedraagt.
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moet dit alles ons land en onze havens 
en de bevolking ten goede komen.

Eens werd door koning Leopold II ge
zegd, dat de toekomst van ons land op 
zee ligt.

Had men die wijze gedachte reeds lang 
in praktijk gesteld, dan zouden we thans 
voor het feit niet komen te staan, dat 
we voor wat onze koopvaardij betreft, 
voor 90 percent op den vreemde zijn 
aangewezen en dan zou de visscherij op 
technisch en wetenschappelijk gebied 
al heel wat verder zijn gevorderd, zon
der de uiterst voordeelige economische 
gevolgen, welke dit alles met zich zou 
gesleept hebben.

Het is echter nooit te laat om wel te 
doen en daarom hopen we dat vooral 
de mandatarissen van de kust op den 
ingeslagen weg zullen voortgaan, zich 
minder zullen verlaten met kleine per
soonlijke belangen van bepaalde kie
zers en zich vooral zullen wijden aan 
de groote economische en sociale vraag 
stukken welke een onvermijdelijk nut
tig gevolg moeten hebben bij de uitba
ting van een gansche koopvaardij- en 
visschersvloot.

In ons volgend nummer hopen we te
rug te komen op de besprekingen welke 
in de Kamer van Volksvertegenwoordi
gers en den Oostendschen gemeenteraad 
hebben plaats gehad, alsook op de prac
tische besluiten welke dienen getrokken 
uit de vergadering van de garnaalcom
missie welke Maandag jl. ten stadhuize 
van Oostende bijeenkwam en waar ook 
ten voordeele van dit bedrijf, gewezen 
werd op de noodzakelijke wijzigingen 
en verbeteringen welke dienen aange
bracht, willen we een heropleving van 
dit zoo zwaar getroffen bedrijr Bewerk
stelligen.

P. Vandenberghe.

Een onbillijke Taks

BIJ HET BINNENLOOPEN  
IN VREEMDE HAVENS

Wij ontvangen de volgende beschou
wingen :

Met verbazing hebben de visschers 
kennis gekregen van een nieuwen maat
regel die hun zeer onbillijk voorkomt.

Iedere maal dat een vaartuig een 
vreemde haven binnemloopt om

INGEZONDEN

Rond de Keuring van 
Visschersvaartuigen

Mijnheer de Bestuurder,

Zooals onze lotgenooten van in « ’t 
Zal wel gaan », hadden ook wij, Heist- 

Ce“ , sche en Zeebrugsche visschers, het onge-
.. _____. .  luk met onzen nieuwen keurder kennis te

verkoopen, moeten zij' krachtens een ma^en en we moeten het eerlijk beken-
Belgische verordening 1 fr. per duizend 
betalen, berekend op het bedrag waar
voor het vaartuig verzekerd is.

Het is duidelijk dat men hierdoor ver
wacht dat onze visschers hun vangsi 
naar Oostende zullen komen verkoopen 
Maar wie ter wereld zou er aan kunnen 
twijfelen dat zij dit niet veruit hei 
liefst zouden doen al was het maar on.

brengen, doch er blijft den visscher 
slechts deze keus: ofwel naar vreemdt 
havens gaan verkoopen ofwel het be
drijf heelemaal stil leggen. Zoodanig

men : hij heeft, over hetgeen hij tijdens 
die vergadering beloofde, woord gehou
den.

Wij die dachten een van onze oude jo
viale kennissen aan boord te krijgen, 
hadden ons niet weinig misrekend. Ons 
negeeremd, stapte die heer aan boord, 
en hier en daar van zijn misprijzen blijk 
gevend, nam hij ons scheepje in oog-

enkele dagen in familiete kunnen door-|scnouw. Terwijl hij onzen motorist op

hoog zijn de bedrijfsonkosten nu geste-, voldeden, schenen we nu maar weinig

Deze onverzinkbare vesten worden vervaardigd door de 

Werkhuizen C.C.C., leveraars van de onverzinkbare kleede- 

ren aangenomen door de Belgische Militaire Luchtvaart.
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gen, terwijl integendeel de prijzen var 
den vischverkoop alhier zóó laag ble 
ven, dat de visschers verplicht warer. 
zelf aanzienlijke bedragen na elke rei.1, 
toe te steken.

Die nieuwe maatregel treft weera 
zwaar de kleine reeders omdat zij doo 
het slechte weer wel eens meer gedwon 
gen worden om in vreemde havens te 
vluchten.

Groote schepen zijn tegen een onwe 
der bestand en kunnen gemakkelijk eei 
maand zee houden.

Zoo moest de 0.121 bij zijn laatste rei 
wel tien maal een Er.gelsche haven bin 
nenvluchten, dit zoo om de twee à dri 
dagen. De schipper kon de visch aai 
boord niet laten rotten en was dus ge 
noodzaakt te verkoopen. In Oostend' 
teruggekeerd moest deze man meer be 
talen dan de verkoop had opgebracht 
Een schreeuwende onrechtvaardigheic 
dus, te meer daar deze maatregel than; 
getroffen werd met terugwerkend' 
kracht.

Groot zijn de gevaren op zee en er i; 
durf en moed van doen om ze te trot
seeren. De visscher vraagt daarvooi 
slechts fatsoenlijke prijzen. Is het a’ 
niet treurig genoeg de gansche Oos 
tendsche garnaalvloot aan de ketting te 
zien liggen dobberen ? Wil men de 150 
visscherssloepen een zelfde lot doen 
ondervinden ?

De visschers-reeders hopen dan ook 
dat de nieuwe maatregel van hooger- 
hand zal ingetrokken worden.

Intusschen zijn de kleine en groote 
reeders bijeengekomen en hebben be
slist dat indien deze maatregel niet in
getrokken wordt tegen Woensdag a. s. 
de gansche vloot stil zal worden gelegd.

NOTA DER REDACTIE. — Hiermede 
bedoelen zij de bijkomende taks voor 
oorlogsrisico van 1 fr. per duizend op de 
rompen voor het in- en uitvaren van 
vreemde havens.

vriendelijke wijze ondervroeg en in de 
machinekamer rustig zijn toezicht uit- 
oefemde, kregen we de volle läag.

Nadat we telkenjare aan het toezicht

aan boord te hebben welke de goedkeu
ring van dien meneer kon wegdragen en 
kregen we op den koop toe een aardig 
lijstje van hetgeen we dienden in te 
schepen, tot zelfs een verrekijker, wat ik 
voor menschen met scherpe oogen en die 
worden toch tijdens het examen ge
keurd), totaal overbodig acht.

Ook kregen we bevel elk een electri
sche zaklamp im te schepen, die we moe
ten bij ons dragen. Aan boord van een 
vrachtschip zou dat misschien gaan, 
maar niet aan boord van een visschers- 
vaartuig, want bijma alle dagen zou ze 
kapot zijn, om reden dat, als men de 
kor aan boord haalt, men steeds ter 
hoogte van de broekzakken tegen den 
boord aangeleund staat. Toen we eens 
opwierpen dat het slechte tijd was, kre
gen we als antwoord dat hij er niets kan 
aan doen en dat wij, de middelen of 
niet, ons moesten in regel stellen, ofwel 
hij ons zou beletten te varen.

Ook kregen we nog den raad, als we 
eems ons vlot noodig hadden, en we wer
den het moe er aan te hangen, we maar 
eenvoudig onze armen hadden omhoog 
te steken.

Het was met verlichte geesten en met 
een zucht van verlichting, dat we dien 
meneer zagen vertrekken, hopemde, dat 
hij algauw zou inzien dat de visschers 
toch nog zoo geen kwade kerels zijn en 
dat voornamelijk de kustvisscherij de 
middelen mist om nog verder en dik
wijls onpractisch m ateriaal aan te koo
pen.

JASON.

NOTA DER REDACTIE. — Nieuwe bor
stels vagen goed. We zijn echter over
tuigd, dat de nieuwe keurder alras zal 
inzien dat de visscherij geen koopvaar
dij is en dat dikwijls de oogen wat dich
ter zullen dienen geknepen te worden, 
zooniet wordt het voor onze menschen 
omdragelijk, en dan... vreezen we het 
ergste.



« HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B1JHLI1S OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Onze Zeelieden en de 
Kamer van 

Volksvertegenwoordigers
Dat onze zeelieden meer en meer de 

belangstelling beginnen gaande te ma
ken van sommige onzer volksvertegen
woordigers hebben we verleden en deze 
week eens te meer ondervonden.

op Donderdag 16 December 1940 hiela 
het Kamerlid Van Glabbeke als verslag
gever van de begrootmg van het minis
terie van Verkeerswezen hieromtrem 
een rede, waarvan we uit het beknopt 
kamerverslag net volgende halen :

De Voorzitter. — Wij hervatten de be
spreking van de begrootmg van ver
keerswezen, dienstjaar 1940.

ONS SCHOOLSCHIP

De heer Van Glabbeke, verslaggever.— 
In mijn versiag neb ik de aanaacht ge
vestigd op artikel 4 van de begrootmg 
dat den minister van verkeerswezen 
macntigt om net beheer van ons schooi- 
scnip toe te vertrouwen aan een private 
groepeering.

Wij moecen den regel eerbiedigen, 
waarbij verboden wordt in de begroef, 
tingswetten bepalingen tot wijziging van 
anaere wetten op te nemen.

Omtrent de wederinrichting van dt 
administratie, weet ik op hoeveel moei
lijkheden uw voorganger stuitte, wat 
tot gevolg heeft genad dat de toepas
sing van de voorstellen van de commis
sie van onderzoek nopens het ongevai 
te Oran, lang vertraagd werd.

De heer March. — Dat heeft anderhali 
jaar gevergd.

De heer van Glabbeke. — De nieuwe 
minister kan zich deze verklaring ten 
nutte maken.

De heer Delfosse, minister van ver
keerswezen. — Ik zal waarschijnlijk ook 
moeilijkheden moeten te boven komen.

HET PERSONEEL ONZER 
MAALBOOTEN

De heer Van Glabbeke, na over het 
belang van onze luchtvaart gesproken 
te hebben, zegt spreker verder :

Ik vestigde reeds de aandacht op den 
toestand van het personeel onzer na
tionale zeevaartlijn. Onze zeelieden zijn 
aan groote oorlogsrisico1’s blootgesteld. 
Onze maalbooten varen in de gevaar
lijkste zone van de Noordzee. Herinnert 
u de Floride die voor Duinkerke zonk, 
precies daar waar onze maalbooten 
voorbij varen.

De reeders verleenden een verhooging 
van 70 t.h. aan het varend personeel. De 
zeelieden van den Staat zouden op de
zelfde wijze moeten behandeld worden 
(Zeer wel).

Het dek- en machinepersoneel onzer 
maalbooten moet zonder eenigerlei ver̂  
gelding meer dienst verstrekken. Dat 
ook billijkt het uitkeeren van een spe
ciale bezoldiging.

Het getal der reizen op de lijn Oos- 
tende-Dover verminderde in groote ma
te. Aldus komen er kredieten vrij die 
door middel van een overschrijving zou
den kunnen aangewend worden ter ver
betering van den toestand van het per
soneel

De koeponknippers op de maalbooten 
zouden moeten gelijkgesteld worden 
met de zeelieden.

DE LOODSEN

De loodsen zijn, onder al onze zeelie
den, het ergste blootgesteld. Zij loopen 
veel meer gevaar dan onze soldaten. Zij 
kunnen aangevallen wçrden door duik- 
booten en door vliegtuigen. Welnu, de 
toestand is pijnlijk, bijzonder pijnlijk, 
omdat hun bezoldiging bestaat uit een 
percentage op de ontvangsten van den 
loodsdienst en deze ontvangsten gewel
dig slonken.

Ik wil ook een woord zeggen over den 
nachtdienst der loodsen Gij moet u 
dringend in verbinding stellen met den 
heer Spaak om onderhandelingen aan te 
knoopen met Nederland, ten einde den 
nachtloodsdienst af te schaffen. Er va
ren ’s nachts niet veel schepen op de 
Noordzee. In afwachting dat een oplos
sing bereikt worde in den zin dien ik 
aanduid, zou men, meen ik, de schepen 
moeten voorzien van schijnwerpers die 
het hun mogelijk zouden maken vlug ae 
gevaren te bespeuren die op hun vaart- 
route liggen.

De heer Delfosse, minister van ver
keerswezen. — Er is een nieuw stelsel 
dat volledig voldoening zal schenken.

De heer Van Glabbeke. —  Het ver: 
heugt me zulks te vernemen, want met 
het huidige verlichtingssysteem kunnen 
de schepen de mijnen niet vermijden: 
Hun licht draagt niet verder dan 20 met 
ter.

Ik wil een woord zeggen over een in
specteur van het hoog comité van toe
zicht, «Kleine Louis-» geheeten, en dif 
velen onder u kennen. Het volstaat de 
beroepsbladen te lezen om zich reken - 
schap te geven van de plagende midde* 
len die door dien ambtenaar worden 
aangewend tegenover mannen die ei
ken dag aan de grootste gevaren zijïi 
blootgesteld. Deze ambtenaar zou zich 
met deze vraagstukken niet meer moei
ten bezig houden. Hij werd uit het ka
der van de zeevaart verplaatst, maar hij 
zet zijn actie voort onder den dekman
tel van het hoog comité van toezicht, 
dat niet voor opdracht heeft zich met 
zulke plagerijen onledig te houden.

DE « MERCATOR »

Ik zou een woord willen zeggen over 
de «Mercator». Niet zonder angst denkt 
men aan het aanstaande vertrek van 
ons schoolschip, dat de toekomst van 
onze zeejeugd met zich dragen zal.

Wij herinneren ons nog steeds het tra - 
gisch einde van ons eerste schoolschip
jomte de Smet de Naeyer».
Ik geloof, mijnheer de minister, dat 

gij ons schoolschip niet zoudt mogen 
laten wegvaren vooraleer de oorlog ten 
einde is. Men zal nochtans doen opmer
ken dat het bezoek aan sommige havens 
onmisbaar is voor de opleiding van on
ze toekomstige marine-officieren. Maar 
mijnheer de minister, dat men dan de 
voorzorgen verdubbele zoolang het 
schoolschip niet buiten de gevaarlijke 
zone is.

In dit verband, vraag ik aan de re
geering dat zij de maatschappij, onder 
wier bescherming de «Mercator» vaart, 
niet zou ontslaan van haar verantwoor

delijkheden. Welnu, ze eischt dat de 
ouders van de kadetten een verklaring 
üouden onderteekenen waarbij bedoelde 
maatschappij ontheven wordt van alle 
verantwoordelijkheid wat de gevolgen 
der zeegevaren betreft.

De heer Delfosse, minister van ver
keerswezen. — De kadetten zijn ver
plicht verzekerd. De formule heeft geen 
ander doel dan alle aansprakelijkheid 
van den Staat als vervoerder uit te slui- 
„en. De Staat is hier slechts een schooi 
meester.

De heer Van Glabbeke. —  Ik vraag 
mij af of het bedrag van de verzeke
ringspremie de begrooting van de ou
ders niet te veel zal bezwaren indien de 
verzekering te hunnen laste gelaten 
wordt.

Ik vestig uw aandacht op de geringe 
ioonen die worden uitbetaald aan het 
personeel dat voor het schoolschip 
.verkt. Een van onze socialistische col
lega’s zal dit punt uiteenzetten en ik 
steun hem bij voorbaat zonder voorbe
houd.

EEN GENEESKUNDIG CENTRUM

Ik heb reeds gevraagd dat aan de kust 
een geneeskundig centrum zou worden 
opgericht waar de arbeiders en officie
ren van het Peewezen zouden kunnen 
verzorgd worden. Thans moeten deze 
naar Gent gaan om zich te laten ver
zorgen. Ik geloof ten andere dat men 
aen besparing zou doen met het oprich
ten van een geneeskundig centrum aan 
de kust.

De heer Delfosse, minister van ver
keerswezen. — De nagel is er in, mijn
heer de verslaggever. Er zal te Oosten- 
de-Kaai een dispensarium worden op
gericht en de aanbestedingen zullen 
binnen enkele dagen plaats hebben.

De heer Van Glabbeke — Ik dank u, 
mijnheer de minister. Ik zou nu nog 
willen wijzen op het feit dat, wanneer 
een onzer schepen het voorwerp is van 
een vijandelijke daad vanwege een der 
oorlogvoerende Staten, het protest van 
de regeering steeds te laat komt en veel 
te bedeesd is.

M IL IT A IR E  OPLEID ING  
ONZER ZEELIEDEN

Ik vestig uw aandacht op dit punt, 
mijnheer de minister, en ik meen té 
moeten zeggen dat, in dit opzicht, een 
nauwer contact zou moeten bestaan tus
schen uw departement en dat van bui- 
cenlandsche zaken. Ik weet dat men 
slechts mag protesteeren als er werke
lijk reden toe bestaat en na onderzoek 
y an den zeevaartbond. Maar dit onder
zoek zou vlugger kunnen geschieden.

Er is in uw begrooting een artikel, 
waarbij een krediet van 350.000 frank 
wordt uitgetrokken voor de militaire op
leiding van een contingent zeelieden 
dat op 150 man wordt bepaald.

Dat is een zeer prijzenswaardig initia
tief, maar ik vrees dat het gevraagde 
krediet ontoereikend is om de toeken
ning van vergoedingen aan de zeelieden 
opleiders mogelijk te maken. Er dienen 
voor deze laatste in elk geval speciale 
vergoedingen voorzien. Ik vestig spe
ciaal de aandacht van de Kamer op de
zen post van de begrooting; hij bewijst 
dat men zich rekenschap begint te ge
ven van het belang dat de vorming van 
zeelieden biedt voor den vredestijd, 
maar ook voor den oorlogstijd.

Ik zal nu spreken over de zeevissche-

DE NOOD ONZER KUSTVISSCHERS

rij. De reorganisatie van den dienst der 
zeevisscherij komt de wenschen tege
moet die indertijd door de commissie 
werden uitgedrukt.

Onder de kleine visschers heerscht 
nijpende ellende. Als eenig bewijs zal ik 
aanhalen het onderzoek ingesteld door 
het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn. 
Ik bezit verslagen over den nood der 
visschers opgesteld door vrouwen die 
zich met sociale werken bezig houden. 
Een gezin van vier personen beschikt 
over 100 frank in de week. De twee kin
deren zijn zwak. De moeder is een goede 
huishoudster. De vader, een garnaalvis- 
schér, is een eerlijk en nauwgezet ar
beider; hij kan het niet helpen dat hij 
geen inkomen meer heeft.

In andere visschersgezinnen, schom
melen de inkomsten, na aftrek van de 
huishuur, tusschen 1 fr. 66 c. en' 8 fr. 51 
c. per dag en per persoon. Zulks blijkt 
uit andere verslagen die bewijzen dat 
sedert de vijandelijkheden zijn begon
nen de nood onder de kiene visschers 
nog nijpender is geworden.

Deze schrijnende ellende werd van 
overheidswege geconstateerd. Bij het le
zen van sommige verslagen wordt men 
pijnlijk getroffen. Vraag inlichtingen, 
mijnheer de minister, aan uw collega 
van volksgezondheid.

De huidige omstandigheden hebben 
een ergen terugslag op het lot onzer 
visschers. De garnaalvangst is niet meer 
loonend sedert Frankrijk den invoer 
verboden heeft. De haring- en sprot- 
vangst geschiedt in de wateren van 
Duinkerke, doch daar is de zee bezaaid 
met mijnvelden.

Voeg daarbij de geweldige stijging der 
verzekeringspremies en gij zult inzien 
dat de kustvischvangst ter dood veroor
deeld is.

De regeering moet tusschenbeide ko
men. Zij kan zulks met het regime van 
de verzekering tegen ongevallen te hei- 
zien. Deze verzekering zou moeten be
rekend worden volgens de opbrengst 
en niet volgens de tonnemaat.

De regeering moet handelend optre
den. Zij kan het, vermits zij sedert ja
ren een belasting heeft gelegd op den 
invoer van vreemde visch. Het was wel 
verstaan dat de opbrengst van deze be
lasting (het geldt hier millioenen) zou 
dienen om het lot van onze visschers 
te verbeteren.

De reeders van visschersvaartuigen 
zijn altijd de verstootelingen geweest. 
Alléén enkele bevoordeelden hebben hun 
materieel kunnen herneiuwen en mo- 
derniseeren. De meeste sloepen zijn oud 
en kunnen niet bijtijds vernieuwd wor
den.

VOOR DE OUDE ZEELIEDEN
Alvorens een andere kwestie aan te 

vatten, wil ik nog enkele woorden zeg-
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gen over hetgeen zou kunnen heeten de 
«oudejassen» van de zee: ik bedoel on
ze oudstrijders ter zee. Het is verschrik
kelijk te bekennen dat wij reeds in et 
nieuwen oorlóg staan en dat de rech • 
ten van de zeelieden —  oudstrijders tei 
zee — gedurende den laatsten oorlog 
nog niet geregeld zijn. Dergelijke toe
stand bestaat slechts in ons land. Ik 
vraag dat gij aandacht zoudt schenken 
aan hun eischen die trouwens w-:inig 
talrijk zijn. Zij vragen dat,, voor het 
verleenen van de eereteekens wegens 
dienst op zee, de oorlogstijd zou ingaan 
met Augustus 1914 en niet meer met 
April 1915. Tweede eisch: het verleenen 
van een nationale orde aan de kapiteins 
en aan de bazen van schepen die de 
maritieme oorlogsmedaille kregen. Der
de eisch: het verleenen aan de oudstrij
ders ter zee van de voordeelen welke 
toegekend werden aan de oudstrijders 
te land. Ik wijs er u ook op dat alleen 
de oudstrijders ter zee, die nog in 
Staatsdienst zijn, geen dag verlof krij
gen op den verjaardag van den wapen
stilstand. Ik vraag dat dit verlof hun 
zou verleend worden en dat hun, als zij 
in zee zijn, een dag verlof zou worden 
toegestaan als compensatie.

De Voorzitter. —  Zijt gij van zins nog 
lang te spreken, mijnheer Van Glabbe
ke ? Het is niet gebruikelijk dat de ver
slaggever zijn verslag volledig toelicht 
van op deze tribune.

De heer Lahdut. —  De spreektijd der 
kommunisten wordt beperkt. Waarom 
geldt dat niet voor alle leden zooals 
voor ons ?

De heer Van Glabbeke. —  Ik ben het 
met u eens, heer voorzitter, om mijn re
de hier te onderbreken. Ik zal toekomen
de week mijn opmerkingen verder voor
dragen.

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

DE HEER DEVROE AAN HET WOORD

De heer Devroe. — Een woord over de 
visscherij.

Met ontroering heeft de bevolking 
deel genomen aan de tragedie der ko
lenmijnen. Ook aan de visschers dient 
een gelijkaardige hulde te worden ge- 
oracnt. Zij zijn steeds in levensgevaar.

Eindelijk is er een dienst ter plaatse 
opgericht welke de betrekkingen, tus
scnen de visschers en de autoriteiten 
regelt. Die dienst werkt tot algemeene 
oevrediging onder leiding van den heer 
Aspeslagh, aan wie ik hier een verdien
de hulde wil brengen.

Deze week vernamen de visschers dat 
zij voortaan in de Engelsche havens tel
kens een taxe zullen moeten betalen 
van een duizendste van den verzekerden 
last, en dit met terugwerkende kracht 
vanaf de mobilisatie.

Deze beslissing zal zeer nadeelige ge
volgen hebben, vooral daar onze sche
pen gewoonlijk tweemaal in de Engel
sche navens binnenloopen alvorens naar 
huis te keeren. Zeer dikwijls ook, bij 
stormen, b.v., schuilen zij in Engelsche 
havens. En telkens, of zij verkochten of 
niet, moest een taks van 1,500 fr. wor
den betaald.

Het heffen van deze taks van 1,500 
xr. dient ongedaan gemaakt -n men 
voort deze taxe te innen dan zullen wel
dra talrijke visschersvaartuigen aan de 
ketting moeten gelegd worden. Met der
gelijke maatregelen zijn onze visschers 
niet gediend. Deze taxe heeft geen reden 
van bestaan. De visschers hopen dat ze 
dan ook weldra zal ingetrokken worden.

Onze garnaalvisschers verkeeren in 
een benarden toestand. Acht schuiten 
op de tien varen niet meer uit, omdat 
de kosten te aanzienlijk zijn en omdat 
ze niet genoeg kunnen uitvoeren. De re
geering moet de mogelijkheid scheppen 
meer uit te voeren ofwel de onkosten te 
verminderen. Onze visschersvaartuigen 
moeten ook verzekerd worden tegen alle 
oorlogsrisico’s. Onze visschers zouden 
ook moeten verzekerd worden tegen al
lerlei ongevallen welke hieruit voort- 
spruiten. De verzekeringspremies zijn 
veel te zwaar. De zeevisscherij zou een 
eigen statuut moeten bezitten.

VI55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE S.A.

Het Salon der Marineschilders

ZEE, STRAND, DUINEN  
EN SLOEPEN

De jaarlijksche tentoonstelling der 
«Marineschilders», ditmaal in het M u
seum voor Moderne Kunst te Brussel 
ondergebracht, is uitgegroeid tot een 
gebeurtenis in de kunstwereld.

Niet alle deelnemers aan het salon 
zijn wat men «echte» schilders van de 
zee zou kunnen noemen en opvallend is 
het hoe weinig er bijvoorbeeld onder 
hen zijn, die getracht hebben het groot- 
sche, de majesteit van het oneindig 
golvende watervlak in hun doeken weer 
te. geven. In de meeste schilderijen is 
het «onmeetbare pekelveld» zooals Bil- 
derdijk de zee heet in een van zijn ge
dichten, de dikwijls bescheiden achter
grond, waartegen menschen, sloepen, 
duinen, rotsen, zich op den voorgrond 
afteekenen.

Andere schilders hebben alleen stille
vens ingestuurd, met visch en kreeften. 
Maar waarom zouden ook dezen bij de 
marineschilders niet thuishooren ?

VER D IENSTELIJKE WERKEN

Dit jaar komen, wegens de omstan
digheden, geen werken van uitgenoo- 
digde artisten in het salon voor, maar 
een twintigal leden van de inrichtende 
vereeniging, — de Belgische Marine
schilders, werd aldus gelegenheid ge
boden een meer uitgebreide keuze van 
doeken in te sturen dan vorige jaren.

Laten we even bij enkele werken 
stilhouden.

Met een groote voldoening zullen ve 
le liefhebbers van schilderwerk de zee
gezichten van Door Boerewaard hebben 
teruggevonden. Boerewaard is een «wa
re en waarachtige» zeeschilder, vol be
wondering voor het fantastische spel 
van golven en wolken, een meester van 
de ruimte, die hij in zijn werk op in 
drukwekkende wijze weet vast te leg
gen.

En ziehier René De Pauw, die bonkig 
en zwaar, in een trant aan enkele mo 
dernisten eigen, het stoere visschers- 
volk afbeeldt.

Van Leon Devos is er slecht één en
kel werk, een stilleven, dat door den 
rijkdom van de kleuren bekoort.

Logelain brengt enkele verdienstelijke 
zichten op den Antwerpschen Schelde- 
oever; Willem Paerels enkele stemming- 
beelden uit Venetië.

Van Saverijs zijn er enkele gezichten

van onze kust, de haven van Zeebrug
ge, dijk te Knokke, die men reeds in 
andere tentoonstellingen heeft kunnen 
bewonderen.

Merkwaardig is de inzending van 
Oscar Verpoorten. Het is stevig gebor
steld, in matte, sombere tonaliteiten die 
een indruk van melancholie laten.

Frederic de Smet brengt een omvang
rijke reeks van beelden van onze mooie 
kust, met masten, zeilen, wimpels, fel 
van koloriet; Mareels brengt zichten 
uit Bretagne, evenals Jacques Maes.

Van den Antwerpenaar John Michaux 
zijn er zichten uit Antwerpen en uit 
Noord-Afrika, die getuigen van een 
fijnen zin voor kompositie en belich
ting. Zijn stadsgenoot Proost munt uit 
in de afbeelding van het zonnige strand 
leven.

Levend en evenwichtig zijn de wer
ken van Taf Wallet : indrukwekkend 
een kompositie, getiteld « IJzer » van 
de te vroeg gestorven veelbelovende ar
tiste Louisa Seghers.

Laten we nog de werken vermeldei 
van André Lijnen, van Mascaux, Opol, 
Pauwaert, Maurits Seghers.

Ook deze van de zeevaarders Royon 
en Schonberg, de eerste een gewezen 
marine-off icier, de tweede een globe
trotter, die van hun verre reizen enkele 
mooie herinnerngen hebben meege
bracht, met vaardige hand en met een 
diepen artistieken zin samengesteld.

Op te merken valt echter dat in dit 
salon alles bijna uitsluitend Fransch is 
voor een bij uitstek Vlaamsche kunst.

Wanneer zal men te Brussel eens wat 
verstandiger optreden ?
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BELGISCHE REEDERS, .
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S T 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
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opgericht in 1900

TELEFOON 40J8 (7-18 UUR) 
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NETWERK VOOR ELKE VISSCHERIJ

Haringtrawlnetton - Patentnetten 
P - netten

Rubberblazen -

Staaldraadkabels

Maniila-trossen

Schotsche Blazen 

- Herculeskabels 

Kettingen

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

H l  11 EilBE. 1 1.
hüO FDZETEL TE ANTWERPEN

Bijhuis te OOSTENDE :
29, Leopoldlaan

De bruto winst van het boekjaar afge
sloten op 31 December 1939, bedraagt de 
som van Fr. 21.095.737,34, het overdracht- 
saldo van het vorig boekjaar ten beloo- 
pe vain Fr. 293.843,29 inbegrepen. Na 
aftrek van het uitbetaaid bedrag aan 
interesten en kommissieloon, uitbatings- 
Kosten, taksen en belastingen, fiskale 
vooruitzichten, enz. en eene afschrijving 
van Fr. 1.711.014,40, waarvan Fr. 375.000 
op de gebouwem, beloopt de netto winst 
van Fr. 3.309.422,24.

Na bestemming van Fr. 150.778,95 aan 
de wettelijke reserve en Fr. 849.221,05 
aan de beschikbare reserve, laat het ba- 
cig overschot de uitkeering toe van een 
dividend van 6%  of Fr. 60,00 bruto, be
taalbaar stads 24 Februari 1940, oner af
trek der belastingen van 26,40% met Fr. 
44,16 netto, tegen afgifte van koe pon n° 
5. Het totaal der wettelijke en beschik
bare reserven der Bank is op Fr. 12 mil
lioen gebracht.

Het verslag dat op de Algemeene Ver
gadering van 23 d.z. goedgekeurd werd, 
doet uitschijnen dat de uitslag der be
drijvigheid van de Bank gedurende het 
jaar 1939 niet ongunstig geweest is, on
danks de stoornissen in de handelsver
richtingen door de internationale ge
beurtenissen veroorzaakt. De depositos 
komen in de balans voor, met een be
drag van ongeveer Fr. 275.000.000.

De betrekkingen van de Banque de 
Commerce, met Barclays Bank Ltd. Lon
don, hare geaffilieerde en andere be
vriende banken, hebben zich regelmatig 
ontwikkeld en bleven steeds algeheele 
voldoening geven. De Banque de Com
merce heeft zich onmiddellijk aange
past aan de nieuwe toestanden en de 
Raad oordeelt dat zij in de mate van 
het mogelijke meer dan haar plaats be
houden heeft.

Alle schuldvorderingen werden ge
schat op werkelijke inningswaarde en 
de Staatsfondsen — die van de wette
lijke reserve inbegrepen —  zijn geboekt 
aan of beneden de noteering van 31 De
cember 1939.

De Vischaanvoer 
in Oostende

EEN VER G ELIJK IN G  MET IJM UIDEN
In de eerste weken van den oorlog 

leek het er veel op, dat Oostende in be- 
teekenis ais visschershaven IJmuiden 
zou voorbijstreven. Toen in IJmuiden 
de trawlermenschen er nog niet aan 
dachten naar zee te gaan, trokken dt 
Oostendenaren er al weer met hun 
stoom- en motortrawlers en -kotters op 
uit en in die dagen heeft de handel vai. 
IJmuiden heel wat visch uit Oostende 
betrokken. Oostende had een vrij aan
zienlijken aanvoer en IJmuiden was 
vrijwel geheel aangewezen op de zen
dingen uit Oostende en Denemarken.

En Oostende heeft inderdaad een tija 
lang een hoogeren omzet dan IJmuiden 
gehad, zoodat de Belgische visschersha
ven een belangrijke plaats onder de 
continentale havens innam en wellicht 
alleen door Boulogne werd overtroffen. 
IJmuiden en de Duitsche Noordzeeha- 
vens telden eenigen tijd niet meer mee

Maar sinds op 5 October 1.1. de Ade
lante als eerste trawler in oorlogstijc 
naar zee vertrok, daarna geleidelijk ge
volgd door een 25-tal andere, kreeg 
IJmuiden weer de overhand, met uit
zondering van enkele onderbrekingen, 
toen de visscherij door het bekende ge
schil onder de loonen gedurende eeni
gen tijd kwam stil te liggen. :

Hoe staan de zaken thans ? Een deel 
van de vloot van Oostende vaart, eeia 
deel van die van IJmuiden ook. Maar al
leen die Oostendsche trawlers die op 
IJsland varen met reizen van 18 à 2û 
dagen en meer kunnen het tot zulkè 
hooge besommingen brengen als de 
groote Noordbooten van IJmuiden, dié 
nooit langer reizen maken dan 10 à 12 
dagen. De andere Oostendenaren van 
het formaat van onze gewone Noord
booten brengen het lang zoo ver niet 
en de kleinere motors, die ook 6 à 7 
dagen uitblijven kunnen nauwelijks 
aan de besommingen komen van onzê 
loggers en kotters.

De omzet in IJmuiden is dan ook al 
weer veel hooger dan die in Oostende. 
In de week van 8 tot en met 14 Februa
ri bedroeg de omzet in Oostende 1,6 
millioen fr. of ca. f 100.000. In IJ
muiden werd op één dag al voor bijna 
f 60.000 omgezet.

De betere resultaten der IJmuidena- 
ren zijn eerder te danken aan de groo- 
tere vangsten dan aan betere prijzen, 
want ook in Oostende is de visch duur. 
Met 1000 manden of meer komen in 
Oostende alleen de IJslanders aan de 
markt.

Nieuw Reddingvlot
— ■-— -

De firma H. Aarts, te Delft (Holland) 

die op het gebied van het vervaardigen 

van reddingsmiddelen, zwemvesten en 

reddingvlotten een groote bekendheid 

heeft verworven, is thans .gekomen met 

een reddingvlot voor 24 personen. In de 

3chie heeft Maandagochtend; een de

monstratie met dit vlot. plaats gehad. 

Het vlot heeft éen oppervlakte van drie 

bij drie meter en bestaat uit luchtvaten 

van gegalvaniseerd plaatijzer, bekleed 

met balsa-hout. De onderzijde is gelijk 

aan de bovenzijde. In het midden is een 

waterbus aangebracht, alsmede een bus 

voor proviand die aan beide zijden ge

opend kunnen worden.

Het groote voordeél van dit vlot is de 

geringe zwaarte. Het kan zeer gemak

kelijk door vier man te water worden 

gelaten, térwijl dit bij de thans in ge

bruik zijnde vlotten met een kraan möet 

geschieden.

Er is tevens voor 20 personen gelegen

heid om zich drijvende te houden. De 

Hollandsche Schèepvaart Maatschappij 

is overgegaan tot een proefbestelling.

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

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

HongerigeMeeuwen
r ---- ■---- .

Dat ook de zeevogels ten onzent en bij 

onze Noorderburen honger lijden en met 

duizenden dood gevonden worden,blijkt 

uit het typisch artikeltje verleden week 

hieromtrent aan de Nieuwe Rotterdam- 

sche Courant gestuurd.

Een vischhandelaar was er het stof - 

felijk slachtoffer van.

Dit artikel luidt :

De vinnige koude en de zware sneeuw

val van dè laatste weken hebben onder 

de diverse vogelsoorten zeer vele slacht

offers gemaakt. Dit is vooral duidelijk 

te constateeren in onze havenplaatsen, 

waar duidenden watervogels door hon

ger of ijsgang den dood vonden. Zoo 

heeft men op het strand en in de ha

vens van IJmuiden honderden cadavers 

aangetroffen van meeuwen en koeten. 

Nu ook ae visscherij de laatste weken 

zeer gering is, valt er voor deze water

vogels die zeer nuttig zijn zijn voor de 

visscherij en daarom ook beschermd 

worden, Wéinig afval van visch af. Zij 

hebben de laatste weken dan ook zeer 

zwaren strijd moeten voeren om aan 

hun kost5te te komen.

Een zeemeeuwen was door den

honger zóó brutaal geworden, dat zij 

verleden week een aanval ondernam op 

een visdfiauto, beladen met vijf kisten 

wijting, die nabij de Rijksvischhallen 

te IJmuiden een oogenblik onbeheerd 

was geladen. Nauwelijks had de eigenaar 

de cabine verlaten, of een groote zwerm 

meeuwen, ; bestormde de auto. Daar de 

kisten : niet waren af gedekt, kon hun 

diner direct een aanvang nemen en was 

in eennminimum van tijd een größte 

voorraad visch verdwenen.

Het; aanhouden van het krijschen en 

joelen ‘dèr vogels kwam den eigenaar 

die in het pakhuis op een dertig 

meter afstand, bevond, verdacht voor. 

Hij keek eens naar buiten en tot zijn 

ontstétteriis, zag hij een groote zwerm 

meeuu^n op en in zijn kisten visch zit

ten. Hij rende naar zijn auto, greep 

onderweg een ledige kist en wierp deze 

woedend in de richting der vogels, doch 

deze, vJRog door de voorruit van zijn 

autoteJ) j

De Ÿlfechhandelaar moest constatee

ren, dat, de meeuwen zich bijna de helft 

van zijn handel hadden, meester ge

maakt.
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schouwd. De moderniseering van het be
drijf heeft, wat de motorkrackt betreft, 
gansch andere toestanden geschapen.

DE H. VANDENBERGHE. — Ik stel 
voor als kustvisschersvaartuigen te be
schouwen, alle vaartuigen welke minder 
dan 100 PK. tellen.

DE HH. DEKEYSER, DECKMYN, VER- 
BANCK en NEYT sluiten zich hierbij 
volledig aan.

DE H. VOORZITTER. — Samenvattend 
kunnen we dus, voor wat dit laatste 
punt betreft, in principe voorstellen :

1) een teruggave van 50 t.h. te vragen 
voor oorlogsrisico der vaartuigen bene
den de 100 PK.

2) de vaartuigen, niet belast met hy
pothecaire schulden, miet te verplichten 
tegen gewoon risico verzekerd te zijn ;

3) de verzekering tegen oorlogsrisico 
voor de zeevisscherij door een bijzonde
re sectie van de V.O.Z.O.R. te zien be- 
heeren.

Binnen een veertiental dagen kunmen 
we de huidige uitgebrachte wenschen in 
een nieuwe vergadering definitief afhan
delen.

Deze uiterst belangrijke zitting, waar
op practische vooruitzettingen gedaan 
werden, eindigt te 13 uur.

Een Visscher 
verdronken

Voor de Verbetering van het 
Lot onzer Garnaalvisschers

Het graf van drie van de zoojammer- Bovenstaande foto toont de graven 
lijk omgekomen zeelieden van de « SS. aan van stuurman De Boer, tweede ma- 
Charles », welke op 6 Februari jl. strand- chinist Ide E. en stoker Ranga, die acti
ve en waarvan slechts vier zeelieden 1 teraf aanspoelden en op 8 Februari te 
overbleven en drie anderen den dood, Whitby ) Engeland) begraven werden, 
vanden in den golven. I

Vrijdagnamiddag bereikte ons een te
legram als zou de visscher LANERES 
LOUIS, 41 jaar oud en le stoker aan 
boord van de SS.0.97 «Jacqueline» toe- 
behoorende aan de Reederij Pêcheries 
à Vapeur, in de haven van Milford, 
Donderdagavond bij het terug aan 
boord gaan van zijn vaartuig, door den 
donker misleid, tusschen het schip en 
de kaai in het water terecht gekomen 
zijn en verdronken.

De ongelukkige werd enkele uren la
ter opgepikt en Dinsdagnamiddag te 
Milfordhaven begraven.

Laneres was slechts twee jaar ge
huwd en had geen kinderen.

Op te merken valt dat op het huidig 
oogenblik in de Engelsche havens een 
volledige duisternis heerscht, zoodat het 
aan boord of van boord gaan bij pik
donker weer en gezien de bestaande 
gladheid, een uiterst groot gevaar op- 
levert.

Aan de diepbeproefde familie bieden 
wij onze innige deelneming aan.

Het noodlot dat sedert een drietal 
jaren onze visscherij vervolgt, houdt 
niet op, zoodat een visschershuisgezin 
en familieleden eens te meer zwaar ge
troffen worden.

+  P R O D U K T E N  ^  

❖ GAS-OLIE —  ESSENCE

♦  P E T R O L E U M  X  

J  SPREKEN  V O O R  ZICH  ZELF  ̂

ONDERHOOR  VAN DE 

ZEEVAARTINSPECTEURSTalrijke Vervolgingen 
in het 

Waterschoutsambt

Daarop wordt de h. VAN GAVER on

derhoord, die meldt hoe op 16 Septem

ber 1939 voor een jaar een bewijs van 

deugdelijkheid werd afgeleverd voor den 

duur van één jaar.

Een twaalftal opmerkingen werden bij 

dit onderzoek gedaan, waaronder die 

van het in orde zetten van het kompas.

Een lid. — Werd vóór de afvaart van 

dit vaartuig onderzocht, of de gedane 

opmerkingen uitgevoerd werden ?

Getuige. — Ik ben niet meer aan 

boord geweest.

Een lid. — Dus gij weet niet of aan 

die opmerkingen voldaan werd ?

Getuige. — Intusschen is de heer Ver- 

meersch in mijn plaats gekomen.

Wij kunnen alleen nazien of alles uit

gevoerd is, wanneer wij tijd hebben, daar 

wij gansch de kust hebben te inspectee- 
ren.

Al de opmerkingen welke wij aanstip

pen werden uitgevoerd.

Een lid. — Hoe weet U dat ?

Getuige. — Wij telefoneeren om het te 

weten naar den reeder.

Een lid. — Dus 't is zoo dat het gaat.

Rijkscommissaris. — Protesteert en 

maakt voorbehoud over de wijze waar

op die ondervraging plaats heeft. De 

betrokkenen hebben veel schepen na te 
zien.

Een lid. — Dat maakt onze zaak niet.

De Voorzitter. — Inderdaad, wij heb

ben onze verantwoordelijkheid te dragen 

en wij leiden het onderzoek zooals wij 

het nuttig oordeelen te leiden.

Tot de getuige. — Gij hebt dus den 

uitslag van uwe opmerkingen niet gade

geslagen vóór het vaartuig in zee ging ?

Getuige. — Als ik me goed herinner 

heb ik getelefoneerd.

Een lid. — Maar gij laat het schip in 

zee, zonder te weten of het in regel ls.

Voorzitter. — Vorige reis was het kom

pas in regel. Maar op 16-9-39 op het oo

genblik dat het 'schip in zee moest 

gaan, was dit volgens uw gedane op

merkingen niet zoo.

Ondervraging van M* Vermeersch
Deze inspecteur verklaart dat gewoon

lijk opmerkingen worden gemaakt en 

indien geen contraschouwing wordt be

volen, dan wordt de uitvoering van de 

aanbevelingen aan de reederijen. over

gelaten.

Rijkscommissaris. — Ik maak nog

maals voorbehoud voor wat wordt ge

zegd van den inspectiedienst.

De voorzitter. — De Raad licht zich in 

volgeens zij het noodig oordeelt.

Getuige. — Ik heb het aanschaffen 

van nieuwe zeekaarten aanbevolen.

Een lid. —  Was het vaartuig volgens 

U in staat van veiligheid ?

Getuige. — Ik denk van ja.

Een lid. — Dan zouden geen 12 opmer

kingen dienen gedaan geweest te zijn, 

Gij hebt daarenboven niet nagegaan of 

de opmerkingen op 16-9-39 gedaan uit

gevoerd werden.

Getuige. —  Ik kan dat bewijzen met 

rekening van een compass adjuster.

Een lid. — Dat kennen we; gij zijt er 

zelf niet geweest.

De Rijkscommissaris. — Protesteert 

andermaal. De diensten van het Zeewe

zen hebben werk genoeg en ook hun ver- 

antwoordeli j kheid.

Een lid. — En wij de onze.

De Voorzitter. — We zullen die zaak 

verder uitmaken later.

RuimereVischaanvoeren 
te IJmuiden

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

HEYST

Raphaël Huysseune

Poissons «o Crevettes

Z E E B R U G G E
HET VERGAAN VAN DE «SS. YVONNE»

De uitspraak in deze zaak zal plaats 

hebben he^en Vrijdagnamiddag, te 

14.30 uur.

HET VERGAAN VAN DE «SS. CHARLES»

In ons vorig nummer gaven we breed

voerig de getuigenis weer van den ma- 

I troos Verstringe Henri, Casier Pieter en 

Belpaeme Bertrand.

I De vierde overlevende, JONCKHEERE 

, GEORGES, van Oostende, kwam thans 

getuigen hoe hij, van 6 tot 8 uur, van de 

wacht was en er zich niets abnormaals 

voordeed. Tusschen 8 en 9 uur had hij, 

vóór het naar bed gaan, nog alles na

gegaan en niets abnormaals was waar 

te nemen.

Verder vertelt de knappe zeeman, hoe 

hij terecht kwam in het logiest en hoe 

zij er na twee vergeefsche pogingen van 

Engelsche reddingsbooten, tegen den 

morgen, bij middel van lijnen gered wer

den.

Deze uiteenzetting komt getrouw 

overeen met die van zijm vorigen mak

ker.

Op ondervraging meldt hij hoe de 

lichten voort mankeerden, het bijtend 

koud was en hij reeds vijftien jaar koop

vaardij en tien jaar visscherfj had ge

daan.

Met mistig weder waren ze altijd met 

drie op de wacht, en dat was voldoende.

Hij weet niet of het kompas fouten 

had. Hij heeft zijn koers niet veranderd j 

tot 10 minuten vóór 7 uur, toen Z.O.t.Z., 

half Z. werd bevolen.

TÉL. : 441.41 & 441.4,2
Compte Chèq. Post. » 142278 

Reg. de Com. s Bruges 2151

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

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

HET VERGAAN VAN DE SS. MEUSE

Ook hier ontstaat dezelfde wrijving. 

Uitspraak volgende week.

HET VERGAAN VAN DE «SS. ROSA»

KAPITEIN HUBERT geeft een kort- 
bondig verslag over het vergaan van de 
« Rosa », die op 3 December 1939 op een 
mijn zou geloopen hebben.

Hierbij kwam de matroos Jules D u 
rand om het leven.

Alle andere leden van de bemamning 
werden gered en door een speedboot op
gepikt. Die werden naar het hospitaal 
gevoerd.

Door den kapitein waren alle voorzor
gen genomen. De reddingsbooten stonden 
buiten. De reddmgsgordels lagen onder 
de brug gereed.

BOOTSMAN MYLLE komt dezelfde ge
tuigenis afleggen.

Uitspraak in de volgende zitting.

■»BATTERIJEN

iTpU D O R
r
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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  GESTIC H T  IN 1829

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

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Nieuwpoort
BAL

Morgen Zondag geeft de maatschap
pij «De Vroolijke Wielrijders» een 
prachtig bal in de zaal Duynenhuys, ten 
bate van de gemobliseerde leden der 
maatschappij.

Begin om 7 u. Intreeprijs : 2 fr. Mili
tairen, halve prijs.

COM M ISSIE VAN OPENBAREN ON
DERSTAND

Wij vernemen dat de h. Fred Germon- 
prez tot secretaris benoemd werd vam de 
Commissie van Openbaren Onderstand 
in vervanging van den h. Theofiel Dob- 
belaere, overleden.

STERFGEVAL
Wij vernemen het overlijden, in den 

ouderdom van 70 jaar, vam Mevrouw 
Amelia Decrop, echtgenoote van den h. 
Louis Vyaene. De teraardbestelling had 
plaats Donderd,ag laatjst, onder een 
grooten toeloop van vrienden en kennis
sen.

Wij bieden aan de achtbare familie 
onze innige deelneming.

GEMEENTERAAD
De Gemeenteraad vergaderde giste

renavond. Toekomende week geven wij 
het verslag.

TOONEEL
Op Zondag 3 Maart, te 5.30 u., zal in de 

Tooneelzaal der E. Z. Arme Klaren een 
groote tooneelavond gegeven worden ten 
voordeele der arme en behoeftige gezin
nen.

Feestprogramma : « Wij volgen », so
ciaal drama, door J. Estienne, in 3 be
drijven. —  « ’t Rookt naar leugens », 
klucht im één bedrijf. Enkele extranum- 
mertjes zullen het programma aanvul
len.

Kaarten te bekomen bij de E. Z. Ar
me Klaren en de Juffrouwen-tooneel- 
spee ters. Prijzen der kaarten : 4, 3, 2 
franK.

DIEFSTAL
Onbekenden hebben een bezoek ge

bracht aan dem tabakwinkel van den h. 
Leon Kemel, Groote Markt. Wanneer hij 
zijn schof inkeek, stelde hij het ver
dwijnen van 350 fr. vast. Klacht werd 
bij de politie ingediend. Men is op het 
spoor der dieven.

HERDENKING  VAN HET OVERLIJDEN  
VAN KO N IN G  ALBERT I

Zaterdag laatst werd alhier het over
lijden herdacht van Koning Albert I.

Tengevolge vam het slecht weder en 
van de dikke sneeuwlaag, was de op
komst zoo groot niet als verleden jaar, 
maar toch onder de omstandigheden 
zeer bevredigend.

De stoet werd op de Marktplaats ge
vormd. Deze vertrok om 5.20 u., voor
afgegaan door de Stadsvlag met de ste
delijke politie, gevolgd door afgevaardig
den der Oudstrijders- en Invalidenbon
den, van de scholen, het Rood-Kruis, de 
bramdweer, de stedelijke maatschappijen, 
de rijkswacht, de stadsdiensten en door 
een afdeeling van het plaatselijk gar
nizoen en van de burgerlijke overheden.

Aan het Koning Albert I monument, 
waar de eerewacht gehouden werd door 
de oudstrijders en imvaliden, had een 
ingetogen plechtigheid plaats. Namens 
het Stadsbestuur werden bloemen neer
gelegd door Burgemeester Dr. André Van 
Damme, door den h. E. Goen namens 
de oudstrijders, door den h. L. Roose na
mens de Invaliden en een prachtige 
kroon namens het Leger door een Luite
nant.

Daarop werd de stoet hervormd en op 
de Groote Markt ontbonden.

N IE T  VERGISSEN
De h. A. Vanderpoorten, minister van 

Binnenlandsche Zaken, wijst er op, dat 
« De Toekomst », katholiek weekblad 
voor Veurne, Nieuwpoort en Diksmuide, 
niet mag verward worden met het kom
munistische blad « De Toekomst », waar
van het verschijnen door den Kabinets
raad geschorst werd.

DE PELIKAAN BRUG
Na dagen gevaarlijk werken, is men 

er im gelukt de Pelikaanbrug op het dro
ge te krijgen. Het binnenschip is vertrok
ken en de scheepvaart kan hersteld wor
den,

DE TER R ITO R IA LE  BURGERLIJKE  
WACHT

De lijst der inschrijving in de Terri
toriale Burgerlijke Wacht werd op 18en 
dezer gesloten. 83 kandidatem hebben 
zich laten inschrijven.

BOTSING
Een botsing had plaats aan het kruis

punt Duinkerkestraat en Willem De Roo- 
laan, tusschen de auto van den h. Gys- 
brecht, hotelier te De Panme en deze 
der Gebr. Seys. Alles bepaalde zich bij 
stoffelijke schade.

HUISNUM MERS
Binnenkort zullen geëmailleerde num

merplaten aan de huizen aangebracht 
worden. Zij zijn wit op groenen achter
grond.

DAVIDSFONDS
Voor een overtalrijk publiek ging de 

voordracht door over «Finlamd», door 
dichter-priester Kamïel Melloy, die in 
1938 gedurende zes maanden in Finland 
verbleef. De voordracht werd opgeluis
terd door lichtbeelden over dit land. Be
nevens de poëzie van dit laatste, werd 
ook de werkkracht op gebied van nijver
heid en landbouw getoond. Spreker ver
heerlijkte dem moed van burgers en le
ger in den strijd tegen den aanvaller.

Daarna voerde het Nieuwpoortsche 
Zangkoor, onder leiding van den h. Nut
tin, eenige zangnummers uit.

V ILLA ’S GEPLUNDERD
’s Nachts hebben onbekendem in een 

tiental villa’s ingebroken. Deze laatste 
zijn nabij de militaire barakken gele
gen. Koperen kranem, looden buizen, ka
chels, hanglampen, benoodigdheden 
voor electriciteit werden weggenomen.

Een karabijnschot werd in de richting 
der barakken gelost en de kogel werd 
in een houtem schutsel teruggevonden. 
Een rechterlijk onderzoek werd inge
steld.

B IJ  O N Z E  V IS S C H E R S
Vischaanvoer voor Januari.
1939 : Visch, 424.446 fr. ; garnaal, 

11.025 fr. ; totaal, 435.471 fr.
1940 : Visch 29.440 fr ; geen garnaal ; 

totaal, 29.440 fr.

— Het visschersvaartuig N.63 heeft 
ter vischvangst zijnde, zijn boel verloren.

— De visschersgilde « ’t Zal wel gaan» 
uit Oostende, heeft Zaterdag 11. 17 dezer, 
een vergadering belegd voor alle vis
schers im de konferentiezaal van het 
stadhuis. Ongeveer een honderdtal vis
schers waren tegenwoordig. De vergade
ring werd geleid door E. H. Aerts, secre
taris van « ’t Zal wel gaan ». Hij was 
bijgestaan door E. H. Fr. Cuytens, proost 
der Gilde en Luitenant Billet, van de 
Belgische Marine. Waren ook aanwezig : 
E. H. pastoor van Nieuwpoort em den h. 
Burgemeester Dr. André Van Damme.

In zijn openingsrede gaf E. H. Aerts 
het doel van de Gilde te kennen. Dit 
doel is de visschers te groepeeren in een 
machtigen Bond, om op deze wijze al de 
belangen varn de visschers te kunnen 
verdedigen. Het is alleen door een een
drachtig samenwerken dat de visscher 
zijn doel zal kunnen bereiken. Er is groo
te nood bij de visschers en alles zal in 
het werk gesteld worden om zoo spoedig 
mogelijk de meest noodlijdemden ter 
hulp te komen.

E. H. Aerts deed ook uitschijnen dat 
de Bond geen politiek voert en dat ieder 
visscher, van welk gedacht hij ook moge 
wezen, lid van den Bond kan worden. Er 
is maar één doel, het belang van dun 
visscher.

Im dezelfde vergadering werd er be
sloten den Bond op te richten.

Een tweede vergadering had plaats 
Dinsdag 11. De opkomst was even talrijk 
als op de eerste vergadering.

Wij staan tegenover deze nieuwe or
ganisatie even sceptisch gezind als de
ze van Oostemde, want de aalmoezeniers 
van den arbeid kunnen niet meer dan 
een ander.

Integendeel, als ze het te Nieuwpoort 
op een even laakbare manier aan boord 
willen leggen als te Oostemde, dan zal 
deze politieke bond, al beweren ze aan 
geen politiek te doen, niet veel aarde 
aan den dijk brengen.

Ten andere, er bestaat reeds te Oos
temde voor gansch de kust een beroeps- 
bond, onder het eere-voorzitterschap van 
Gouverneur Baels, die de eenige niet- 
politieke bond is. De nieuwbakken bond 
zal het niet beter doen dan onze Gou
verneur die, het mag gezegd, een werk- 
dadigen steun aam den dag legt om ver
betering te brengen in den toestand van 
de kustvisschers.

—  Een onzer vischvrouwtjes had op 26 
Januari haar dochtertje naar dem heer 
Ontvanger der Belastingen gezonden, 
om de som van 50 fr. te betalen als for
faitaire bedrijfsbelasting. Het was Vrij
dag en zij stond op de markt. Giezian 
het streng winterweder, waren er maar 
twee vischkoopsters gekomen. Eem onder- 
controleur der Belastingen kwam de 
vrouwtjes om hun bewijs van betaling 
vragen, en niettegenstaande ons visch- 
vrouwtje uitlegde, dat haar dochteitje 
was gaan betalen en dat het bewijs 
moest tehuis liggen, werd er toch pro- 
ces-verbaal tegen haar opgemaakt. Dit 
ware mog zoo erg niet, indien ieder ieur- 
der de taks betaald had ; maar tot op 
heden zijn er nog zoovelen die geen for
faitaire taks betaald hebben en toch op 
bedekte wijze leuren.

B U R G E R L I J K E  S T A N D
Geboorten. —  Zonnekein Rosa, van 

Honoré en Labbeke Simonne ; Beschuyt 
Damiël, van Pieter en Vynck Rosalia ; 
Vancraeynest Hilda, van Antoon en Be
schuyt Jeanne ; Mortier Willy, van Jules 
en Bedert Rosalie ; Legein Elfrida, van 
Maurits en Legein Mathilda ; Gerard 
Anna, van Etienme en Peel Adriana.

Overlijdens. —  Lambier Remi, 56 j„ 
echt, van Rau Bertha ; Bulthé Lode- 
wijk, 15 d., z. v. Alois en van Calcoen 
Valentine ; Desodt Elodie, 73 j., echt. v. 
Duflou Hendrik ; Vandewoude Mathil
de, 92 j., wed. van Neyrinck Joannes ; 
Decrop Amelie, 70 j., echt, van Vyaene 
Louis.

Huwelijksafkondigingen. — De Backer 
Georges, beenhouwer te Oostduinkerke 
en Vandenhaeghen Jeannette, z. b., te 
Nieuwpoort ; Zonnekein Camiel, zeeoffi
cier te Antwerpen en Minne Jeanne, z. b. 
te Nieuwpoort.

Huwelijken. — Laplasse Carolus en ! 
Clarysse Denise.

S T E D E L I J K  H U L P C O M I T É  V O O R  D E  
G E M O B I L I S E E R D E N  EN H U N  F A M I 
L IE N  —  B E R IC H T

Het comité heeft beslist opnieuw een 
kolenuitdeeling te doen. Zooals de eer
ste maal, kunnen de «boms» voor kolen 
afgehaalde worden op het secretariaat 
van het stedelijk comité, van 10 tot 11 
uur, iederen Woensdag en Zaterdag, doch 
ten laatste den 13 Maart. Alleen de nood
lijdende familiën der gemobiliseerden 
zullen genieten vam deze kolenuitdeeling. 

#*#

Het bal van het Rood-Kruis bracht als 
nettowinst op : 1.926,45 fr.

Deze week werden er opnieuw sjerpen, 
handschoenen, mutsen en sokken ver
stuurd. Tot op hedem werden er reeds 
49 paar sokken, 51 paar handschoenen, 
40 sjerpen en 15 mutsen door de edelmoe
dige dames gebreid en door het comité 
aan de verschillende Nieuwpoortsche op- 
geroepenen geschonken.

De eerste kolenuitdeeling sluit met 
73.000 kg. kolen, die werden geschonkem 
aan de familiën der opgeroepenen.

CINEM A’S

NOVA. — « Moedige Kapiteins », met 
Freddy Bartholomew, Spencer Tracy, een 
merkwaardige film. —  «De Echtgenoot 
van zijn Zuster », met Charles Chase.

« De Goede Koning », een gekleurde 
teekenfilm. Kind. toegelaten.

ZANNEKIN. — «Mijm Oom gangster», 
met Guy Kibbee, Dorothy Moore. — 
« Het zwart Legioen », met Humphrey 
Bogart, Ann Sheridan.

Kinderen niet toegelaten.

M ilford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz„ enz.

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

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

Goed gelegen stand 
Officieele kantoren

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

Oostende
HET BESTUUR DER APOTHEKERSVER- 
EEN IG IN G

voor Oostende en omliggende deelt

het geachte publiek mede dat volgende 

prijzen voor het vullen der medecijnkis- 

tem voor visschers door de leden der 

Apothekersvereeniging vastgesteld en 

toegepast worden :

110 fr. voor de kleine kisten en 235 fr. 

voor de groote kisten.

NOTA DER REDACTIE. — Wij kun

nen dezen maatregel van de Apothekers

vereeniging slechts toejuichen, omdat 

bij velen de imdruk bestond, dat hiet de 

inhoud van de verbandkisten was, welke 

met veel geld wegliep, wanneer daaruit 

integendeel blijkt dat de kisten zelf twee

maal zooveel kosten als de noodzakelijke 

inhoud.

MIJNEN IN DE BELGISCHE KUSTW A
TEREN

De « Vlaanderen » I en II, van een fir
ma uit Zeebrugge, die uitgevaren warem, 
ontwaarden een vlottende mijn, in het 
rood geschilderd en voorzien van vijf 
hoornen.

Onmiddellijk werd de havenkapitein 
verwittigd die het marinekorps waar
schuwde. Een boot kwam uit Oostende 
en schoot de mijm den grond in.

Terzelfdertijd verwittigde de bewaker 
van den vuurtoren van den muur te Zee
brugge, dat hij een vlottende mijn ont
waarde, op 500 meter ten Noord-Oosten 
van den muur. De mijn bevond zich op 
een ijsbank.

Dezelfde booten « Vlaamderen » I en II 
ontwaarden bij een andere gelegenheid 
een vlottende mijn, die zich op een ijs
bank bevond en waarvan het bovenste 
gedeelte met ijs en sneeuw bedekt was. 
Deze vlottende mijn bevond zich op 500 
meter Noord-Westen van den muur van 
Zeebrugge.

Melden wij terloops dat de bemanning 
van de « Vlaanderen II » de mijn opge
merkt heeft, als deze op vijf meter op 
stuurboordzijde was. Het marinekorps 
werd op de hoogte gesteld, maar kon de 
mijn niet meer weervindem. 
W ILLEMSFONDS  

Op Donderdag, 29 Februari e.k. geeft 
het Willemsfonds in het Hotel Royal 
Manchester zijn derde Wintervoordracht. 
Na Maurits Roelants en Marnix Gysen 
komt thans Dr. Dupont aan het woord, 
studieprefect aan het Koninklijk Athe- 
maeum te Koekelberg en groot specialist 
in internationale gedachtenstroomingen.

Dr. Dupont, die daarbij een uitmun
tend causeur is, zal de gedachte van den 
wereldvrede nagaan sedert den Faust 
van Gœthe tot het jongste boek over dit 
onderwerp vam den grooten Engelschen 
romanschrijver Aldous Huxley.

De historiek van het streven naar den 
idealen mensch is voor ons allen op dit 
oogenblik zoo belangwekkend, dat ook 
ditmaal een keurig en talrijk publiek zal 
aanwezig zijn. De voordracht vangt aan 
zooals gewoomte te 20 uur ; de toegang 
is volledig vrij en kosteloos.

DE «M ER C A TO R » VERTROKKEN  
Het Belgisch stoomschip «Mercator» 

dat Woensdagmorgen te 7 uur moest 
vertrekken, liep, met het verhalen, een 
kleine averij op aan bakboordzijde, 
waardoor het vertrek enkele uren later 
moest geschieden.

Aan boord bevonden zich 74 leden, 
waaronder de bemanning en kadetten, 
onder bevel van commandant Vande- 
sande.

Bij het afscheid waren de hh. water
schout Carlier, havenkapitein Bécu en 
enkele andere persoonlijkheden aanwe
zig.

Wij vernemen dat de « Mercator » die 
gesleept werd door sleepboot 5 vam Oos
tende, opgehouden werd aan Duinkerke, 
tengevolge van een motordefect, ‘lat 
overgekomen is aan de sleepboot.

Heden Donderdag is de « Mercator » 
gelost geworden door de sleepboot aan 
de « Verdoyer », rond 14 uur.

Ons schoolschip zet dus zijn reis voort 
op eigen krachten en maar wij verne
men, gaat alles goed aan boord.

Wat is er gaande op ?...
Zaterdag 24 Februari :

Te 20.30 u., in den Schouwburg : « Ik 
heb den Graaf vermoord », door het Oos
tendsche Politiekorps.

In de Scala: Avondfeest ten voordeele 
van de behoeftige gezinnen der gemobi
liseerden ingericht door de «Wallonie».

Zondag 25 Februari :
K. V. G. O. Tooneel : « De Leelijke 

Man », van P. Mossinkoff.
Te 15 u., in het Stadhuis : Beethoven- 

Concert door de Maatschappij der Con
certen van het Conservatorium.

Te 19 u., in Café « Prins Boudewijn » : 
Bonte Avond « Music Hall Varia », door 
de Kon. Maatschappij « Hoop in de Toe
komst ».

Donderdag 29 Februari :
Te 20 u., in den Schouwburg : « La Co

carde de Mimi Pinson ».
Dinsdag 5 M aart :

Te 20 u„ in den Schouwburg : Gala 
der Radio en Music Hall Artisten.

Zaterdag 16 M aart :
Te 21 u., in de Casino-Kursaal : Oud- 

strijdersgala.

Berichten aan 
Zeevarenden

NEDERLAND — ZEEGAT VAN TEXEL
Boei Haaksgronden

Zie bericht aan Zeevarenden nr. 3/57 

van 1940.

De rood-zwart vertikaal gestreepte 

spitse ton « H.G. » met cylinder als top- 

teeken, ligt vermoedelijk 1,5 tot 2 mijlen 

N.t.W. van de in bovengenoemd bericht 

opgegeven plaats.

SCHOTLAND —  CLYDE R IV IE R
Verboden ankergebiad

Een verboden ankergebied werd inge

steld te Greenock en wordt bepaald door 

de volgende lijnen : 

vanaf het licht op den N.W. hoek van 

Princes pier (55°57’,5 N. en 4°46’ W.) één 

kabellengte richting 299°, daarna 6 ka

bellengten richting 29°, daarna 2 kabel 

lengten richting 119° en vervolgens in 

richting 209° naar den wal.

Het verboden gebied moet in stippel

lijn, te zamen met de noot «Prohibited 

Anchorage » op de kaart worden aange

bracht.

ENGELAND —  THE DOWNS
Ligging lichtboeien

De juiste ligplaats der genoemde licht

boeien is : 
op 51°10’56” N. en 1°29’12” E., de licht

boei « S. W . Goodwin » ;

op 51"12’44” N. en 1°30’55” E., de licht

boei « W. Calliper ».

ENGELAND — DOVER STRAIT
Ligging lichtboeien

De ligplaats der ligboeien wordt als 

volgt verbeterd : 

de lichtboei S.W. Gate, op 51°01’06” N. 

en 1°13’04” E. ;

de rood-wit gestreepte lichtboei in 

Dungeness East Road, op 50°57’21” N. en 

1°05’02” E. ;

de lichtboei n1' 10, op 50°56’30” N. en 

1"09’09” E.

ENGELAND — DOVER STRAIT
Voorschriften

Par. 1 a) wordt vervangen door : 

Schepen bestemd voor een Britsche ha

ven moeten op 3 mijlen S.E. van Dunge

ness passeeren ; be S. de lichtboei op 

50°57’21” N. en 1°05’02” E. ; daarna be N.

de lichtboei S.W. Gate, op 51°01’06” N. 

1°13’04” E. en tusschen de lichtschepen 

N. Folkestone (51u03’18” N. en 1°15’00” 

E.) en S. Folkestone (51°02’45” N. en 

1°15’48” E.), verder be N. de lichtbelboei 

N.E. Gate op 51°03’45” N. en 1°20’12” E. 

en vervolgens door de Downs.

ENGELAND —  L. S. (( SHIPWASH )) 
Wrak

Op 52u05’ N. en 1°45’ E., stootte een 

vaartuig ; waarschijnlijk op een wrak.

ENGELAND — THE DOWNS 
Wrakken

A. — Het wrak op 5 kabellengten rich

ting 35° (51°14’ N. en 1°25’ E.) van het 

roode onderbroken licht op den pier te 

Deal, werd opgeruimd.

Bericht aan zeevarenden nr. 16/19 van 

1939 vervalt.

B. — Op 3 kabellengten richting 56° 

(51°13’,5 N. en 1°25’ E.) van het roode on

derbroken licht op den pier te Deal, ligt 

een gevaarlijk wrak.

C. — Op 51°12’45” N. en 1°27’10” E., op 

0,5 mijl be S. Goodwin Fork lichtboei, 

bevindt zich een gevaarlijk wrak. Aan de 

S. zijde is het gemerkt door een lichter 

toonende aan beide zijden : overdag 2 

ballen, ’s nachts 2 groene lichten.

ENGELAND — DOVER STR A IT
Boei opgenomen

De lichtbelboei N.E. Gate, op 51°03’45” 

N. en 1°20’12” E., is tijdelijk opgenomen.

ENGELAND  
WALES - SWANSEA BAAI 

Wrak

Op 51°34’,5 N. en 3°57’,5 E., op 6,2 kabel

lengten richting 50° van Mumbles licht

toren, ligt een gevaarlijk wrak. Een ge

deelte der romp is zichtbaar bij laag wa
ter.

FRANKRIJK — GIRONDE MONDING  
Wrak

Op 2,9 mijl richting 195“ van den licht

toren van Pointe de la Coubre, op 45u39’ 

N. en 1°15’ W., ligt een gevaarlijk wrak.

VOOR EEN CCOhOMlSCflC HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

REEDERYKAAI O O S T E N  D E TEL.2o.36. PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRIS01

Z E E R  V L U G  EIN VERZO RGD WERK

Am btelijke en Notarieele  
Berichten

Notarieele
Aankondigingen

---- ■----

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43 Oostende

Op DONDERDAG  29 FEBRUARI 1940, 
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, n. 26 te Oostende.

INSTEL, met 1 /2%  premie, van :

gerievig Woonhuis
te OOSTENDE, Warschaustraat, 32. — 
Oppervlakte : 55 m2. Onmiddellijk genot.

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

Voor alle nadere inlichtingen, zich be
vragen ter studie van den verkoopenden 
notaris.

STU D IE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

Kleine
Aankondigingen

TE KOOP GEVRAAGD
Een triporteur. Voorwaarden bureel 

van ’t blad.

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.

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.

Op DONDERDAG  7 M AART 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
« St. Sebastiaan », St. Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende.

INSTEL
met gewin van 0.50% instelpremie 

STAD OOSTENDE—OOST 

EEN SCHOON

HANDELSHUIS
thans dienstig als café, gelegen te Oos
tende, Kleine Weststraat, nr. 19, groot 
47 m2.

Inbezitneming : éém maand na den 
toeslag.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

Alle verdere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den Notaris Serruys voor- 
noemd.

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

Ostend Stores
& Ropeworks

Naamlooze Vennootschap 

REEDERIJKAAI OOSTENDE

De liieeren aandeelhouders worden 
uitgenoodigd tot de jaarlijksche alge- 
meene vergadering die zal gehouden wor
den, in den maatschappelijken zetel, 
Reederijkaai, te Oostende, op Vrijdag 1 
Maart 1940, te 15 uur.

DAGORDE

1. Verslag van den beheer- en toe- 
zichtsraad ;

2. Goedkeuring van de balans en winst
en verliesrekening ;

3. Decharge aan de beheerders en toe- 
zichters.

De heeren aandeelhouders, die de ver
gadering wenschen bij te wonen, worden 
beleefd verzocht hun titels te deponee- 
ren, vóór den 25 dezer, in den maat
schappelijken zetel.

Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart
Donderdagnamiddag, in plaats van 

Vrijdag, kwam de Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart bijeen, onder voorzitter
schap van den h. Julien Poll.

VONNIS INZAKE DE «SS. YVO NNE»

Onze lezers kennen de omstandighedem 
waarin het koopvaardijschip « SS. Yvon
ne », van de reederij Hermans, door een 
vliegtuig aangevallen werd en met bom
men bestookt, waardoor water in het 
schip kwam. Niemand aan boord kon 
met zekerheid dem aanvaller aanduiden. 
De Raad is echter van oordeel dat, gezien 
het vaartuig met ballast was aan de 
Engelsche kust, het vaartuig het doelwit 
is geweest van een Duitsch vliegtuig.
De kosten vallen ten laste van den Staat.

HET VERGAAN VAN DE «SS. ROSA»

De Raad stelt kapitein Hubert buiten 
gaan van de « SS. Rosa », bemand met 
15 koppen en bestemd met een lading 
kolem voor Zeebrugge, vergaan is ten
gevolge van twee zware ontploffingen 
door een mijn veroorzaakt en niet door 
een duikboot. Matroos Durand, die aan 
het stuur stond, verloor hierbij het le
ven.

De Raa dstelt kapitein Hubert buiten 
zaak, daar hij stipt de orders gegeven 
door de Engelsche admiraliteit, gevolgd 
heeft. »

Het schip is dus op 13 December 1939 
op 7 mijl Z.W.t.Z. van den in
gang van de Tyne (Engeland), op een 
mijn gestooten en in vier minuten ge
zonken.

De Raad neemt deel in den rouw wel
ke de familie Duraind treft. Kosten ten 
laste van den Staat.

HET VERGAAN VAN DE «SS. CHARLES»

Deze zaak, waaraan vorige week een 
bewogen zitting gewijd werd, wordt tot 
een nader te bepalen datum uitgesteld.

HET VERGAAN VAN DE B.4

Onze lezers weten hoe op 12 Febr. de 
B.4 verging, op de visscherij zijnde in de 
Noordzee.

Schipper Wittevrongel, onderhoord, 
een tiental minuten zonk.

Hij is overtuigd dat het zinken niet

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK van 26 FEBRUARI tot 4 MAART

Van Oostende naar Folkestone (Zomer
uur) :

Maandag, 26 Februari, te 11 u., door 
« Prinses Astrid ».

Woensdag, 28 Februari, te 11 u., door 
« Prince Charles ».

Vrijdag, 1 Maart, te 12 u„ door « Prin
ses Astrid ».

Zondag, 3 Maart, te 13.30 u., door 
« Prince Charles ».

Van Folkestone naar Oostende (Zomer
uur) :

Dinsdag, 27 Februari, te 12 uur, door 
« Prinses Astrid ».

Dcmderdag, 29 Februari, te 14 u., door 
« Prince Charles ».

Zaterdag, 2 Maart, te 7.30 u., doo” 
« Prinses Astrid ».

Maandag, 4 Maart, te 7.30 u„ 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.

aan eem mijn te wijten is, want niets 
werd opgemerkt.

Schipper Wittevrongel kon zich met 
zijn bemamning redden in de boot en 
werd vier uren later opgepikt door de 
Z.50.

Cattoor Raymond, motorist en Waeghe 
Albert bevestigen de verklaringen van 
den jongen, maar knappen schipper, 
bevestigt zijn zeerapport, waaruit blijkt, 
dat het vaartuig tengevolge van eem on
bekenden stoot een lek opliep tusscht i 
het logiest en de machinekamer en in

Gevallen van griep ziet men noch slechts hier en daar. 

Maar vaak zijn dit de voorboden eener epidemie ! 

Daarom dubbel opgepast, zelfs voor de geringste ver

koudheid en aanstonds met het juiste middel ingrijpen : 

de Aspirine tabletten.

Aspirine heeft reeds sedert tientallen jaren, speciaal irr 

tijden van griep, haar afdoendheid bewezen en i* dan 

ook voor ieder onontbeerlijk.

A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN VERTROUWENl
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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

Vrijdag 16 Februari 1940.
0.286 Spanje 18 d. 17.100,—
0.285 Spanje 18 d. 27.137 —
0.214 Kanaal 10 d. 14.245,—
0.318 Kanaal 4 d. 4.200,—
0.324 Kanaal 4 d. 9.850,—
0.196 Kust 2 d. 1.825,—

Zes vaartuigen ter markt, waarvan de 
twee verwachte vaartuigen van Spanje, 
met te zamen 1400 kg. tongen.

De prijzen, gezien het Vrijdag is, zijn 
minder dan in het begin der week, wat 
inatuurlijk, gezien de geringe belangstel
ling, en Vrijdag zijnde, heel normaal is, 
daar de Vrijdagmarkt meestal opgekocht 
wordt voor locaal gebruik.

Zaterdag 17 Februari 1940.
0.346 Kanaal 
0.293 Kanaal 
0.98 Kanaal 
0.260 Kanaal 
0.154 Kanaal 
0.81 Kanaal

Zes vaartuigen boden vandaag hun 
vangst te koop aan. Alle vaartuigen had
den de Kanaal-visscherij gedaan. Mooie 
en groote partij witte kabeljauw hadden' 
ze weten buit te maken, die gretig en 
aan mooie prijzen afgezet werd. Ook 
mooie prijzen voor al de andere gewone 
en fijne vischsoorten.

De wijting bekwam 190 fr. de ben, 
zeeduivel 915 fr. de twee bennen, kabel
jauw tot 750 fr. de 10 stuks. De markt 
sloot in stijgende lijn. Voor toekomende 
week wordt een aanzienlijk aantal vaar
tuigen verwacht.

Maandag 19 Februari 
0.66 Oost

12 d. 93.680,—
11 d. 76.058,50
15 d. 37.210,—
7 d. 19.317,—
7 d. 25.236,—

12 d. 30.811,—

H.43 Oost 6 d.
SS.0.297 IJsland 20 d.

De aanvoer was vandaag 
maar toch bevredigend. Er 
keus aan verscheidenheid. Vooral 
er een mooie partij ronde visch,

19.615,— 
194.370,50 

niet groot, 
was groote 

was 
rog,

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

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

0.335 Oost 
0.295 Kanaal 
0.338 Kanaal 
0.115 Kanaal 
0.191 Kanaal 
0.74 Oost 
0.78 Oost 
0.210 Oost 
0.108 Kanaal 
0.249 Kanaal 
0.290 Kanaal 
0.67 Kust 
H.75 Oost 
SS.0.92 IJsland 
0.316 Kanaal 
0.168 Kanaal 
0.82 Kanaal 

Er waren vandaag

1940.
5 d.
7 
9
8 
9

10 
8 
5

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

6 d. 
10 d. 
7 d.

12 
2 
9 

20 
5 

12 
12

17 vaartuigen

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

4.780,—
17.145,—
80.392,—
19.042.50 
24.330,— 
41.875,—
26.990.50 
3.935,— 
6.980,—

44.415,— 
17.830 — 
40.329,— 
6.485,— 

39.085,— 
220.353,— 
12.985,— 
38.248,— 
55.007,—

tong en pladijs. De prijzen waren heden 
iets hooger dan gisteren. De belangstel
ling was groot en alle vischsoorten wer
den aan mooie prijzan afgezet. Veel ton
gen werden vandaag aangekocht voor 
den uitvoer. De IJslandsche visch be
kwam ook zeer mooie prijzen, vooral wat 
de koolvisch betreft. Deze werd afgezet 
tegen 13 tot 14 fr. de 50 stuks.

Voor morgen voorzien wij minder aan
voer.
Woensdag 21 Februari 1940.
0.317 Kanaal 9 d. 47.665,—
0.102 Kanaal 8 d. 27.466,—
0.155 Kanaal 6 d. 41.049,50
0.245 Oost 6 d. 34.775,50

De markt was vandaag ver van bevre
digend. Er waren enkel vier vaartuigen 
ter markt, onnoodig te zeggen dat de 
prijzen dan ook beter waren dan giste
ren. Voor alle vischsoorten was er groote 
belangstelling. De hoedanigheid van de 
visch liet te wenschen over.

De verkoop was spoedig afgeloopen. 

Donderdag 22 Februari 1940.
H.61 Oost 4
N.56 Kanaal 3
Z.61 Oost 5
N.60 Oost 6

Vier vaartuigen van 
poort en Zeebrugge waren vandaag ter 
markt tegenwoordig, komende van de 
Oost en het Kanaal. De prijzen waren 
minder dan gisteren, alle vischsooretn 
buiten de tongen, zijn ook opgekocht 
voor lokaal gebruik.

VERKOOP VAN DE WEEK

d. 
d. 
d. 
d. 

Heist,

17.045,—
12.275,—
20.018,—
23.220,—

Nieuw-

ter
markt, met een prachitge vangst. Er 
was groote verscheidenheid, vooral was 
er een groote partij ronde visch ter ver
koop. De hoedanigheid liet, buiten eenige 
bennen schelvisch, niets te wenschen 
over. De hoedanigheid der IJslandsche 
kabeljauw was ook uitstekend. Alle visch
soorten vonden dan ook gretig afzet, en 
de belangstelling was zeer groot. De hee
ren koopers voor den uitvoer hebben een 
mooie partij wijting, post en tongen voor 
hun deel afgenomen. De prijzen waren 
zeer locnend voor alle vischsoorten. De 
markt behield vaste prijzen over gansch 
de lijn. Voor morgen worden nogmaals 
een aanzienlijk getal vaartuigen ver
wacht.

Zoo moet het zijn ! Iedereen vindt 
hiermede bate.
Dinsdag 20 Februari 1940.
0.292 Kanaal 10 d. 50.405,—
0.309 Kanaal 8 d. 23.828,—
0.228 Spanje 19 d. 78.702,—
0.87 Kanaal 10 d. 64.315,—
Z.29 Oost 9 d. 35.082,50
H.18 Oost 6 d. 34.456,—
Z.48 Oost 10 d. 39.149,—

Donderdag 15 Februari 
Vrijdag 16 Februari 
Zaterdag 17 Februari 
Maandag 19 Februari 
Dinsdag 20 Februari 
Woensdag 21 Februari

20.690,—
74.857,—

282.907.50
701.714.50 
540.483,— 
151.820,—

1.772.472,—

UMUIDEN
Op het oogenblik van het ter pers gaan 

de marktberichten van IJmuiden nog 
niet ontvangen hebbende, ten gevolge 
van de traagheid in de postkantoren, zoo 
hebben wij deze rubriek deze week niet 
kunnen inlasschen.

Verwachtingen
Zaterdag 24 Feburari. — 0.320 van het 

Kanaal van Bristol ; SS.0.192, van het 
K anaal van Bristol met 700 kabeljau
wen, 120 b. visch en 500 kg. tongen.

Maandag 26 Februari. — SS.0.298, van 
IJsland, met 19 bakken visch, waarvan 
5.900 kabeljauwen, 1400 kools, 65 lengen, 
150 b. gullen, 125 b. schelvisch, 80 ben
nen mixed, 25 b. boonen en 25 b. kuiten. 
0.55, O. 345 en 0.179, van he tK anaal v. 
Bristol.

Dinsdag 27 Februari. — 0.85, van het 
Kanaal van Bristol ; SS.0.163, van IJs
land, met 18 bakken, waarvan 4600 ka
beljauwen, 3100 kools, 120 b. gullen, 85 
b. mixed, 50 b. boonen.

Woensdag 28 Februari. —  0.164, van 
het Kanaal van Bristol, met 4 bakken m i
xed.

Verdesr worden verwacht: 0.241, 0.270, 
0.269, 0.224, 0.65, 0.128, 0.112, 0.175, 
0.229, en 0.246.

r  êuoüst M i
Vischfactoor 

V E R S C H E N  -

in alle soorten 

- G E R O O K T E N

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in ’t groot en ’t klein

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

—  Tel. 789 —

Het Zomeruur
In den nacht van Zaterdag op Zon

dag 24 Februari a.s. zal gelijktijdig met 

Frankrijk en Engeland, in België de Zo

mertijd terug worden ingevoerd. Lezers, 

vergeet uw horloge’s niet één uur voor

uit te zetten.

Froid Industriel i
72291 STELEFOON

! IJS
REEDERIJKAAI, 36, O O S T E N D E

MODERNE
FABRIEK Handelsregister N r 99 fli

Postcheckrek. 323890

Dagelijksche voortbrengtt s 250.000 kilos H O F LE V E R A N C IE R

De V. D. Korre voor de Rechtbank

s
e

t

BRUSSEL
VISCHM IJN

Zeekarkool, 5.56 ; zeeduivel, 6.20 ; ka
beljauw, 6.38 ; gullen, 3.50 ; zeezalm, 
3.56 ; schelvisch, 6.41 ; heilbot, 16.80 ; 
knorhaan, 2.02 ; schar, 1.43 ; wijting, 
3.03 ; heek, 4.69 ; koningsvisch, 3.84 ; 
pladijs, 2.95 ; rog, 3.13 ; roobaard, 3.13 ; 
klipvisch, 2.60 ; tong, 10.91.

VISCH M A RK T

Zeeduivel, 8— 12 ; kabeljauw, 10— 14 ; 
gullen, 8— 10 ; zeezalm, 6— 10 ; schel
visch, 10— 12 ; knorhaan, 3— 4 ; schar, 
3— 4 ; wijting, 5— 6 ; heek, 8— 10 ; ko
ningsvisch, 7—8 ; pladijs, 5— 6 ; rog, 
5—6 ; roobaard, 5— 6 ; klipvisch, 4— 6 ; 
tong 16—20 fr. per kg.

ANTW ERPEN

Gasolie
Smeerolie

• Benzine 
• E E N  K W A L IT E IT : D E  B ESTE

•  D E P O T .O O S T E N D E

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

•  Dépt. Cial «RADIAN»

•
•  Vrijdag 16 Februari 1940. — Knorhaan
•  5; pladijs 4—9; roode knorhaan 4 ;
•  heilbot 17 ; witte kabeljauw bruto 12— 
J 9; Netto 16— 12; koolvisch 8— 9; rog 7;
•  schar 7; vleet 10— 13; schelvisch 10— 
9 12; Schotsche schol 5; steenpost 4 ;
•  tong 14—26; zandhaai 6; bakharing 1
•  — 1,50 fr. per stuk; gerookte haring 1,75
•  fr. per stuk; gestoomde haring 1,75 ir. 
•per stuk; pekelharing 11 voor 5 fr.; ma- 
"  kreel 6,50; sprot 8— 10; paling 13— 14;

ZEEBRUGGE
Vrijdag 16 Februari 1940.

Garnaal 11.90 fr. per kg.
Zaterdag 17 Februari 1940.

Gr. tong 16— 17; bloktong 18— 19; fruit
tong 19—20; sch. kl. tong 15— 16; kleine 
tong 8— 12,50; pieterman 14— 15; groote 
plaat 5— 5.50 ; midd, plaat 7.50— 7.75 ; 
platjes 5,75— 6; schar 5; gr. wijting 3,50 

3,75; kl. wijting 2—2,25; rog 3—5; tar
bot 18—25; griet 15— 20; garnaal 7,60—
9.40 fr. per kg.
Maandag 19 Februari 1940.

Bloktong 17— 18; fruittong 18— 19; 
sch. kl. tong 16— 17; kleine tong 8— 12; 
pieterman 14— 15; gr. plaat 5— 5.50; mid. 
plaat 6—7,25; platjes 4.75— 5,50; schar 
4—4.50; gr. wijting 3,75— 4; kl. wijting
2.50—2.75 ; rog 2.50— 5 ; tarbot 18—24 ; 
griet 15—20; garnaal 10,10— 10.40 fr. per 
kg.
Dinsdag 20 Februari 1940.

Groote tong 15,75— 16.25; bloktong 
17— 18; fruittong 18— 19; sch. kl. tong
15.50— 16,50; kleine tong 8— 13; pieter
man 14— 15; gr. plaat 5— 5.25; middelsl. 
plaat 6,25— 7; platjes 5— 5,50; schar 5— 
5,25; gr. wijting 4— 4.25; kleine wijting
3— 3.25; rog 2,50— 5; tarbot 18— 24; griet 
15—20; garnaal 9.20— 9.50 fr. per kg. 
Woensdag 21 Februari 1940.

Groote tong 15— 16; bloktong 17— 18; 
fruittong 19—20; sch. kl. tong 16— 17; 
kleine tong 9— 13 ; pieterman 14 ; groote 
plaat 5— 5.50; midd. plaat 6— 6,50; plat
jes 5,50—6; schar 5.25; groote wijting
4—4.25; kleine wijting 3— 3.50; rog 2,50— 
3.50; tarbot 20; griet 18; garnaal 8,20—
8.40 fr. per kg.
Donderdag 22 Februari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 16— 17 ; 
fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong, 15— 
16 ; kl. tong, 8— 12 ; pieterman 13.50 ; gr. 
platen, 4.75—5.25 ; midd. platen, 5.25— 
5.75 ; platjes, 4.50— 5 ; scharren, 4.50 ; gr. 
wijting, 3.50— 3.75 ; kl. wijting, 2.25— 
2.50 ; rog, 2.50— 3.50 ; tarbot, 20 ; griet, 
18 ; garnalen, 7.40— 9.

Aanbestedingen

J bot 6; brasem 4 fr. per kg.

S GENT
•
•  11— 17 Februari 1940. —  Garnaal 16—
•  17; griet 17; kabeljauw 17; pladijs 10;

•  D P P D P D IT V  A 211 T o l 7 1 7  o j  •  ^2; schelvisch 12; rog 7 ;
•  K KKDEKIJKAAI — 1 el. 727.93 •  tarbot 18; tong 15—24; wijting 6; zee-

•  9 fr- Per kg.

AANKO NDIG INGEN

PRIJS PER KILOG RAM  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. WEEK VAN 17 TO T 22

FEBRUARI 1940.

m , Zaterdag
Turbot — Groote tarbot......................  20.00— 23.00

Mid. tarbot...........................17.00— 18.00
Kleine tarbot....................... 10.00—14.00

Barbues — Griet.................................. 11.00— 15.00
Soles — Allergroote tongen .....................................

Groote tongen ........................17.20— 19.60
Midd. groote tongen ............. 19.20
Voorkleine tongen ..................17 50
Kleine tongen ........................ 12 80

Carrelets — Gr. pladijs (schol)
Midd. pladijs.....................  7 . 5 0

6.50— 7.00

Derde slag pladijs
Kleine pladijs .............

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

Kleine tongschar 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol

Kl. Schotsche schol ...
Flottes — Schaten................................  3.00—
Raies — Groote rog ............................. 2̂ 50__

6.25
2.00— 2.50
2.50—  3.50
7.00— 8.00
5.00— 5.50
3.50— 4.50
3.00— 3.50 

3.75 
4.25

Maandag
17.00— 19.00
12.00— 14.00 
8.00— 10.00
7.00— 13.00

16.60— 18̂ 60
17.00— 19.40
17.00— 18.00
11.00— 16.00
6.25— 6.75
6.75—  7.25
4.75— 6.50
1.75—  2.00 
2.50— 3.50
7.00—
5.00—
4.25—

8.50
5.75
4.75

Dinsdag
18.00—21.00
13.00— 16.00
10.00— 12.00
8.00— 14.00 

16.60— 16.80 
17.20— 18.80 
18.60— 19.40 
19.40— 19.80 
13.00— 17.00
6.75— 7.00
6.75— 7.25
5.50— 6.50
2.50—  3.25
3.50— 4.00
8.00- 
6.00—
4.50—

9.50
7.00
5.00

Woensdag Donderdag
19.00—22.00 17.00
13.00— 17.00 15.00
10.00— 12.00 10.00 .

8.00— 14.00

19.40 16.60
19.80 16.40
12.00— 14.40 8.40— 12.80
6.00— 7.00
7.00 6.00—  6.50
6.50 6.00
3.75 6.00
3.75 2.75
4.00 4.50
9.00— 10.00
5.75—  6.00

Kleine rog ............................  1.50— 2.00
2.75— 3.00 

3.75 
3.25

6.00— 8.00
3.75— 5.50 
4.00

Tacauds — Steenposten

Merlans — Gr. wijting ........................ 3.50—
Kl. wijting ........................  3.00—

Cabillaud blanc — Witte kabeljauw
Gr. gullen ........
Kl. gullen .......

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

Sébasjtes — Klipvisch ...........................  ..........
Charbonnier —  Koolvisch ................... 2.00
Lieus —  Vlaswijting ............................. 3.25—
Lingues — Lengen................................  3.50—

3.00 
3.25
2.00 
2.70 
4.00

Eglefins —

4.50
3.75

Gr. schelvisch 

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

2.75—
2.50—
1.50—
2.00-
3.50—
3.00— 3.25
5.00— 6.00
4.00— 4.50
2.75— 3.25
4.00—  500
3.75—  4.00 
3.50
2.50— 3.75
4.00— 4.50
4.50— 5.00
3.25— 3.75
6.25— 7.50
5.75—
5.50—

6.25
6.00

Braadschelvisch (totten) ... .................
Colins — Gr. mooimeisjes ..................  7 -5°— 8-50

Mid. moolm*isJes.................  6  00— 7.00
Kl. mooimalsjes ................... 3.50

Vives — Pietermannen..........................  ..................
Grondins — Knorhaan ........................ 2.00— 2.25
Grondins rouges — Engelsche soldaten 2.00— 3.25
Rougets — Roobaard............................ 2.00— 3.00
Emissoles Zeehaai ... ,u  u, }'25
Roussettes — Zeehonden......................  15ü— 1 7 5

Dorées — Zonnevisch .......  .................  3  50—
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  7  00— 8  5 0

Kl. zeeduivel »......................  4  50— 6  0 0

Congres — Gr. zeepaling...................... 3.00— 3.75
Kl. zeepaling......................  2.50— 2.75

Maquereaux — Makreel....................... ....................
Harengs —  Haring ..............................  3.70
Esturgeons — Steur ............................. ....................
Flétans — Gr. heilbot........................... ..................

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

3.00— 5.00

0.75— 1.00
1.75—  3.00
2.00— 2.50
1.00— 1.25
1.00— 1.25

6.50— 7.50
4.00— 5.50
2.75— 3.25
2.00— 2.25

12.00— 14.00
8.00— 10.00

3.00— 3.50 3.50— 4.00
2.50— 4.00 2.50— 5.00
1.25— 1.75 2.00— 2.50
3.00— 3.25 3.50— 3.75
3.75—  4.00 3.75—  4.25
2.75—  3.50 2.75— 3.00
6.00— 7.00 6.00— 6.50
4.75— 5.00

4.00
5.50— 6.00
4.50
4.00
3.50— 4.00
4.00— 4.50
4.75— 5.00 4.50— 5.00
4.25— 4.50
6.75— 7.75
6.50— 6.75
6.00— 6.75
5.50
4.50
7.75— 8.00
6.50— 6.75
3.50
8.00— 10.00
1.75— 2.00
2.00— 3.25 2.75— 3.00
1.75— 3.75 3.00— 5.25
2.00— 2.25 2.25—  2.50
2.00— 2.50 2.25—  2.50
4.50— 6.00 ......... . ,
8.00— 9.00 8.00— 9.00
5.00— 6.50 6.00— 7.00
2.50— 3.50 3.00— 3.50
2.00— 2.25 2.00— 2.50

12.00— 15.00
......

8.00— 11.00

23 FEB — Te 11 u. voor den h. Van 

Rysselberghe, e. a. Ingenieur-Best. van 

Bruggen en Wegen, te Brugge, Vrijdag 

markt, 12, levering van 5.000 T. zand 

voor het onderhoud der Rijkswegen in 

West-Vlaanderen.

1 MAART. — Te 11 u. voor den heer 

Verschoore, weren van den aanwas op 

de kielbank van den linkeroever der ha- 

i vengeul van Nieuwpoort en van het le

veren van werkkrachten voor het uit- 

voeren van spuibewerkingen aan de 

sluis der vlotkom in deze stad.

8 MAART. — Te 11 u., voor den h. Ver

schoore, te Oostende, Langestr., 69, we

ren van den aanwas op de kielbank van 

den Oosteroever der havengeul van 

Oostende. Bestek z.n. (Ned.).

EERSTDAAGS. — Ten gemeentehuize 

te Oudenburg, vergrootings- en verbete- 

ringswerken aan de pastorij. Bestek : 

78.800 fr.

EERSTDAAGS. —  Ten gemeentehuize 

te Middelkerke : bouwen van privaten 

cm van een bureel voor den reddings

dienst in den Zeedijk. Bestek : 158.000 fr.

EERSTDAAGS. —  Ten stadhuize te 

Knokk# : uitbreiding van het zuiverings- 

station. Bestek : 1.935.000 fr.

UITSLAGEN

3.00—
1.50—
3.75—
2.75

4.00
2.00 
4.00

6.00—  7.00

Te 5 u„ ten stadhuize te 

volgende werken aan het 

1) centrale verwarming en 

; 2) filtreeren van het water

MAERSCHALK, 

of 379.142,68 of 

Van Overbeke,

1.25— 1.50 
2.50— 2.75

2.00— 2.25

9 FEB. - 

Moeskroen,

Zwemdok : 

verluchting 

der kom.

1) Verwarming. — J.

Oostende, lr. 376.527,68 

406.642,68 ; Scheire en 

Gent, 383.942,60.

14 FEB. — Te 10.30 u., in de Magda- 

lenazaal, St. Jansstraat, Brussel, leve

ren van vuurvaste steenen en cement 

voor de diensten van het Zeewezen, te 

i Oostende.

) Lot I. —  12.950 brikken in vuurvaste 

aarde van 0,65 tot 35 kg.

I. LESCOT, Tertre, 61.725 fr. ; Etabl. 

R. Amand, Masnuy-Saint-Pierre, 114.650.

Lot II. —  10.000 kg. zuiver vuurvast 

cement, gemalen :

I. LESCOT, 6.000 fr. ;

15.500.

Loten I en II samen 

Beige, 153.832 fr.

16 FEB. —  Te 11 u., voor den h. Van 

Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 

12, aanleg van een rijwielpad in ce- 

mentbeton op den Westerberm van de 

Louis Logiersstraat, te Middelkerke.

VAN LERBERGHE Od., Pervijse, 38 d. 

149 ; Wydooghe J„ Gistel, 39.668 ; Vande 

Wyngaerde A„ Oostende, 43.408,20 ; Ver- 

kempinck P., Oostende, 44.280.

Etabl. R. Amand, 

: Union Chimique

HET VONNIS ZAL VAN GROOTE 
BETEEKENIS ZIJN VOOR DE 

VISSCHERIJ

Voor de burgerlijke rechtbank van 
Brugge is thans een proces aan gang dat 
voor óje Oostendsche diepzeevisschers 
van het grootste belang is en groote op
schudding zou kunnen verwekken.

V. D. zijn de twee afkortingen van Vi- 
gneron-Dahl, naam van de maatschap
pij die kort na den oorlog 1914-1918 die 
vischmethode in zwang bracht. Met de 
V. D. visschen, noemen cmze visschers 
« met het systeem visschen », om onder
scheid te maken tusschen het visschen 
met het net onmiddellijk achter de plan
ken, zooais vroeger uitsluitend gevischt 
werd en het eigenlijke V. D. systeem, 
waarbij het net ver achter de planken 
gesleept wordt. Dit laatste systeem heeft 
voor doel het net zoover mogelijk van de 
planken te verwijderen, om het gerucht 
door het ploegen van de planken veroor
zaakt, grootendeels weg te nemen en al
zoo de visch niet te verjagen.

Thans komt de maatschappij « Vigne- 
ron-Dahl » een proces in te spannen te
gen een onzer voornaamste reederijen, 
die, volgens de beweringen der maat
schappij, het V. D. systeem met al zijn 
toebehoorten op haar schepen toepast, 
zonder machtiging, vermits ze het bre
vet niet vergoedt. Iedereen zal wel weten, 
dat het gebruik van een brevet tot ver
gunningsrechten verplicht. Deze maat
schappij eischt dan ook een geweldige 
som vanwege de reederij.

De zaak is deze week voor de eerste 
maal voor de rechtbank gekomen. De 
verdediging van de reederij doet echter 
aan de tegenpartij opmerken, dat de zoo
gezegde brevetten ten einde zijn geko
men op 7 November 1920, want, voegt zij 
er aan toe, het eerste brevet in België 
genomen in 1920, is maar de juiste weer
gave van een brevet dat in Frankrijk 
op 7 November 1920 toegestaan werd aan 
de heeren Vigneron-Viard. Bijgevolg is 
het Belgisch brevet maar een« ingevoerd 
brevet », waarvan geldigheid en duur af
hangen van het oorspronkelijke brevet.

De verdediging doet ook opmerken, dat 
dezelfde vischmethode al reeds 30 jaar 
in voege is in de Baltische Zee en dten 
naam draagt van « Skolwaad ». Wat onze 
visschers gebruiken, is een combinatie 
van voorafbestaande middelen, die sa
mengebracht, betere uitslagen leveren. 
Van een zuiver V. D. systeem kan hier 
geen sprake zijn, want nooit werd het 
speciaal braket door V. D. voorgeschre
ven, toegepast noch evenmin zijn plan
ken van bijzonder klein formaat. Onze 
schepen gebruiken nog altijd het oude 
model van planken, maar wat .onze zee
bonken wel gedaan hebben, is uitzien 
naar middelen om verbeteringen aan te 
brengen, en deze middelen verschillen 
van schip tot schip en kan er dus geen 
beroep gedaan worden op het overnemen 
van een brevet.

Het hoofdzakelijk brevet heeft als 
kenmerk het gebruik der borden op ver
wijderden afstand van het net. De oor
spronkelijke gedachte was de vischme
thode gekend onder den naam van « fi
let bœuf » of « gangui » die in de Middel- 
landsche Zee bij middel van twee sche
pen uitgevoerd worden, een en hetzelfde 
net slepende, met een enkel schip te 
kunnen verwezenlijken. De verwijderde 
borden kunnen, in dit geval, de werking 
der twee schepen vervangen, om reden 
dat door de dracht van het water en 
door hunne schuinsche positie, de borden 
de neiging hebben zich van elkander te 
verwijderen, zoodat het net daardoor 
open gehouden wordt. Verweerster houdt 
staan dat het gebruik van verwijderde 
borden, geplaatst op de wijze door V.D. 
aanbevolen, geen nieuwigheid uitmaakt.

Dat dezelfde vischmethode ten minste 
vóór 30 jaren reeds gebruikt werd in de 
Baltische Zee onder den naam van 
« Skolwaad » of ook onder den naam van 
« Hoogseeseeze » en tot staving dezer be
wering heeft zij gedrukte publicaties aan 
de rechtbank voorgelegd.

Verweerster breidde zich ook uit op de 
kwestie te weten of er hier geen spraak 
kon zijn van eene breveteerbare combi
natie van voorafbestaande middelen die 
samen gecombineerd, nieuwe en betere 
uitslagen hebben bijgebracht. De kwestie 
werd, inderdaad, onder dit opzicht nauw
keurig onderzocht door het Hof van Be
roep van Rennes in een gelijksoortig pro
ces door de Maatschappij V.D. ingespan
nen tegen zekere Fransche reederijen.

©  VISSCHERS ! Weet U  dat“

2  DE BESTE_______________g a s o i l }
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voor XVISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door d e ©

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

BESTEL BIJ D E  B. C. C.
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Deskundigen werden aangesteld, die 
moesten besluiten dat zij geen nieuwe 
uitslagen hebben kunnen bespeuren in 
de combinatie van het sleeptuig « Skol
waad » met het sleepnet « gangui ».

Verweerster besloot dus dat het eerste 
brevet betreffende het procédé zelf als 
ongeldig moest aanzien worden wegens 
bestaande anterioriteit en ook wegens 
gebrek aan breveteerbaar voorwerp.

W at de andere brevetten aangaat :
Deze brevetten hebben als voorwerp :
1) de aaneenschakeling of vasthech- 

ting van tuigkabel en grondkabel aan de 
borden bij wijze van een hanepoot voor 
de achterzijde en van een speciaal bra
ket voor de voorzijde of binnenzijde van 
de borden.

Verweerster hield staan dat het ge
bruik van een hanepoot geen nieuwigheid 
is en dat het speciaal braket door V. D. 
geschreven, in feite nooit in gebruik werd 
gesteld en dat de reeders het gebruik 
hebben behouden van de oude borden 
ten tijde van den ottertrawl en met het 
oude braket voorzien.

2) een speciaal net als zijnde een in
termediaire tusschen het boelnet en 
« gangui » en den ouden ottertrawl ; ver
weerster beweerde dat, noch het boelnet 
noch de ottertrawl een vasten vorm be
zaten en dat ze dus niet konden ge- 
identifieerd worden ; dat de vorm van 
ieder net met het verloop van den tijd 
verandert volgens de streken, de bezoch
te waters, de verlangens van de vis
schers en vooral met de altijd grootere 
sleepkracht der trawlers, en dat dus op 
zichzelf een net het voorwerp niet kan 
worden van een brevet.

Dat overigens, het zoogezegd V. D. net 
door onze visschers niet gebruikt wordt, 
maar wel den ouden ottertrawl, min of 
meer veranderd in zijnen vorm.

Ten andere, werd dit inderdaad ge
vonnist door het Hof van Beroep van 
Poitiers dat tot tweemaal toe de aange
wende brevetten nietig heeft verklaard.

3) Nieuw stelsel om het inhalen van 
de kor te vergemakkelijken, nadat de 
borden aan boord gekomen zijn.

Verweerster beweert dat dit stelsel 
geen eigenaardigheid daarstelt, en dat 
onze visschers reeds vanaf het gebruik 
der planken, verscheidene wijzen hadden 
gebruikt om gemakkelijk de kor in te 
halen.

Het vonnis der High Court (1935) heeft 
dit brevet ook nauwkeurig nagegaan en 
heeft besloten dat het aangewend sys
teem van het gebruik van den pennant 
de gewone behendigheid der visschers 
niet te boven gaat, Er is daar niets an
ders, zegt gezegd vonnis, dan « ordinary 
seemanship ».

Tot daar de zaak van de zoogezegde fa
meuze V. D. korre die op zee al zooveel 
verdriet berokkend heeft en op den koop 
toe nog voor de rechtbank van haar per- 
tem gaat maken.

Wij twijfelen er geen oogenblik aan, 
dat deze zaak voor onze Oostendsche 
reederij een gunstig verloop zal hebben 
en meteen voor al onze reederijen groot 
en klein. Want ze zijn er eveneens on
rechtstreeks in betrokken en zouden er 
evengoed de gevolgen er van moeten 
helpen dragen.

Wat ons vertrouwen daartoe wettigt, 
is het feit dat een gelijkaardig proces 
werd ingespannen door de Maatschappij 
V. D. aan een Fransche reederij in 1924. 
De rechtbank van Poitiers, hof van be-> 
roep, heeft na een proces dat al de Fran
sche visscherij middens aanbelangde, al 
de brevetten van V. D. nietig verklaard 
en alzoo een groot gevaar afgeweerd 
voor de Fransche visscherij en wellicht 
ook voor de onze.

Dat dit proces in Frankrijk met den 
grootsten ernst gevonnist werd, bewezen 
de talrijke voorafgaandelijke proeven 
die op atelier met miniatuur-netten en 
in zee met de V. D. netten zelf genomen 
werden door deskundigen die geheel bui
ten de zaak stonden.

M EKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFAB RIEKEN

N. V.
■ REEDERIJKAAI, O O S T E N D E  4

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Maziout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Blankenberge
----B ----

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Maes Snya, van Remi en 

Willems Clara, Nieuwpoortsteenw., 31 ; 
Barremaecker Ivan, van Joseph en Van- 
denbriele Alice, Zeebrugge, Lissewegestr., 
299 ; Lauwereyns Lucien, van Rodolf en 
Mestdagh Livina, de Smet de Naeyerl., 
44.

Sterfgevallen. — Legein Arthur, 59 j„ 
echt. van Vande Casteele Maria, Van 
Praethelling, 5 ; Bekaert Mura, 76 j„ wed. 
van Staelens Isidoor, Kerkstr., 74 ; Pope- 
lier Antoine, 14 m., z. v. Albert en Joanna 
Meys, Nieuwpoortsteenw., 16.

Stoommachienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en coiistructies 

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

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

i i i l l l l l W I I H l M H I H I I H »
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BESTEL UW  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

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

—  M EN  BRENGT TEN  HUIZE

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 A N  STR A A 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. 
Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671

Oostendsch Nieuws
NIEUW E GEMOBILISEERDEN

Op het einde van verleden week wer

den nogmaals een zeker aantal perso

nen uit hun dagelijksche arbeidssfeer 

gerukt om het vaderland te dienen. On

der hen bevinden er zich stadswerkman- 

nen.

CONSERVATOR IUMCONCERT
Het prachtig concert dat Zondagna

middag gegeven wordt in de Casinozaal 

van het Stadhuis door de Orkestvereeni- 

ging van ons Conservatorium, onder lei

ding van Emiel De Vlieger, met mede

werking van den violonist Arthur Gru- 

miaux, wordt door de zorgen van VI. 

Brussel N.I.R. uitgezonden. Al wie daar 

niet tegenwoordig kan zijn, vergete niet 

in te schakelen op Vlaamsch Brussel, om 

15 uur.

DE FIETSBELASTING
Herinneren wij er aan dat de fietsbe- 

lasting voor 1940, hetzij 22.50 fr., uiter

lijk op 29 Februari 1940 moet betaald 

zijn. Allen die verleden jaar de bijbe- 

lasting van 10 fr. ontdoken hadden, 

krijgen ze nu op hun lever. Wacht niet 

tot het laatste oogenblik, want de gen

darmes waken...

ONS ATHENAEUM EN FINLAND

Ons Koninklijk Athenaeum heeft met 

ruime belangstelling geantwoord op den 

oproep tot steun voor Finland. De inza

meling die dezer dagen aldaar gehou

den werd, bracht de prachtige som op 

van 4.275,75 fr. of hetzij 1.125 fr. door de 

leeraars en studiemeesters en 3.150,75 fr. 

door de leerlingen.

Prachtig werk.

ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 25 Februari 1940. — Dienst

doende gansch den dag : Apotheek Pere- 

mans, Alf. Pieterslaan, 58. Dienstdoende 

tot 12.30 uur : Apotheken Gerard, Kerk

straat, 16 en Delang (Opex).

ONTVANGTOESTELLEN

Het aantal aangegeven ontvangtoestel

len in België bedroeg op het einde der 

maand December 1939 : 1.148.659, als 

volgt verdeeld :
Ontvangtoestellen met lampen, 1 mil

lioen 104.424 ; ontvangtoestellen met 

kristallen, 2.969 ; vrijgestelden, 17.797 ; 

omloopende vergunningen, 856 ; aange

slotenen bij Radiodistributie, 26.312.

Wie van cijfers en statistieken houdt, 

kan narekenen dat België thans onge

veer één ontvangtoestel per zeven inwo

ners telt, hetgeen beteekent dat nage

noeg één gezin op de twee een radio be

zit.
Het verbruik aan electricitéi't d|ezer 

ontvangtoestellen voor het jaar 1939 be

droeg niet minder dan 60 millioen Kw. 

en bij dit verbruik dienen nog gevoegd: 

1.155.900 Kw. door het N.I.R., 25.000 Kw. 

door den zender te Ruisselede (uitzen

dingen naar Kongo), ongeveer 50.000 Kw. 

door private zenders en 5 millioen Kw. 

door de Belgische radio-industrie.

Aigle ~ B e l < i i C € t

FIJNSTE BIEREN

DE BEHEERRAAD
van de N.V. «Moederhuis Mevr. Wan

ts » heeft grond aangekocht aan de 

Werkzaamheidstraat, om er over te gaan 

tot het bouwen van het nie*uw moeder

huis.
Het is de h. bouwkundige Colombie, 

die op uitdrukkelijken wil van wijlen 

Mevr. Wante, gelast werd met het opma

ken van de plannen. Deze zien er zeer 

wel uit en de zeer ruime kamers, mees

tendeels naar het Zuiden gericht, zullen 

aan de jonge moeders voorzeker alle 

comfort verschaffen.

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

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

K O N IN G  ALBERT HERDENKING

Zaterdagavond was het zes jaar gele

den dat Koning Albert, op de rotsen van 

den Maasoever te Marche les Dames, den 

zoo jammerlijken val deed, waarbij 

gansch België in rouw gedompeld werd. 

Zes jaar zijn thans voorbij, en nu bij 

onze nabuurstaten een nieuwe wereld

brand is losgebarsten, gaan onze ge

dachten naar hem die in de moeilijke 

periode 1914-1918 ons zoo bijstond en 

ter overwinning leidde. Thans zijn wij 

neutraal en hebben wij ons volle ver

trouwen gesteld in zijn zoon Leopold. 

Moge hij ons van het kwade behoeden !

En dien Zaterdagavond blaast er een 

scherpe Noordenwind met vollg geweld 

op het SS. Petrus en Paulusplein, waar 

het borstbeeld van Koning Albert opge

richt staat in een met zwart omfloersde 

kapel, juist vóór het gedenkteeken der 

gesneuvelden. Soldaten van ons Marine- 

korps houden fiksch de wacht.

Langsheen den weg dien de oudstrij- 

dersvereenigingen zullen volgen, bran

den de lantaarns, met zwart omfloersd, 

en daar stappen in de schemering de 

zwarte gestalten ntet hun vaandels 

voorop, stil en gelaten, naar de Kapel.

Commando’s weerklinken ; onze mari

nesoldaten gehoorzamen prachtig aan 

de bevelen van Ct. Van Strydonck. De 

oudstrijders nemen plaats vóór de kapel. 

Onder de aanwezigen bemerkten wij : 

Lt. Decarpentrie, de Consul van Enge

land, de Voorzitter van het British Le

gion, de Voorzitter van de «Poilus de 

France », e.a. Onmiddellijk daarop wer

den bloemen neergelegd door den Voor

zitter der Vuurkruisers, Ch. Bauwerlinck 

in naam van oudstrijdersvereenigingen 

(de h. A. Mouqué was lichtjes ongesteld), 

door den Majoor Decarpentrie, bevelheb

ber van de Marine, en door den Feest- 

bestuurder Albert Vroome, als afgevaar

digde van de Stad.

Na de minuut ingetogenheid defileer

den alle deelnemers ; hoofden ontbloot

ten zich deemoedig, onze soldaten mar

cheerden flink op stap en vanuit de aan

wezigen gaat een zekere beroering, wan

neer hun gedachten zich bij hem bevin

den, hij die hun lief en leed deelde, die 

vier jaar lang met hen in het slijk 

stond op het front, en hun de Vrijheid 

teruggaf.

De avond is gevallen, de Noorden

wind blaast nog even geweldig als te vo

ren, de dansmuziek uit een naburig café 

speelt opnieuw, de deelnemers, even stil 

en gelaten als zij gekomen waren, zijn 

vertrokken, terwijl vier fakkels alleen 

overblijven om de vlam der Vrijheid en 

Onafhankelijkheid aan de voorbijgan

gers te verkondigen.

Het leven gaat opnieuw gewoon ver

der. Een maalboot vaart de haven bin

nen.

De nacht is gevallen...

GEBOORTEN

Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

I. 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 —

BIJ DE VRIJE U N IV E R S ITE IT
Op Vrijdag 23 Februari a.s. houdt de 

heer Prof. Jean Labarre, in de feestzaal 

van het Stadhuis een Fransche cause

rie, ingericht door het Oostendsch Co

mité van de Vrije Volksuniversiteit uit 

Brussel, over « De l’influence de quelques 

médicaments célèbres sur l’évolution de 

la thérapeutique ». De spreekbeurt be

gint om 18.30 u. stipt. Wie eens wat wil 

leeren op medicaal gebied, zal niet na

laten op dezen avond tegenwoordig te 

zijn.

EEN B.L.B. TENTOONSTELLING
De locale directie van de Passieve 

Luchtbescherming is zinnens in den loop 

van de Zomermaanden een groote ten

toonstelling in te richten, in overeen

stemming met het Algemeen Commissa

riaat te Brussel. Deze tentoonstelling 

zou doorgaan in de Koninklijke Gaande

rijen.

DE PRIJS VAN DE ELECTRISCHE  
STROOM

Maandagmorgen had in de zaal van 
het Schepencollege een samenkomst 
plaats van de hh. Burgemeester en Sche
penen en leden van de Bijzondere Com
missie der verlichtingsdiensten met den 
h. Pirot, afgevaardigde-beheerder van 
de maastchappij « Electricité du Litto
ral » en h. Masure, directeur van de Cen
trale te Slijkens, aangaande de verlen
ging van het contract voor levering van 
electrische stroom aan onze stad.

Verscheidene voorstellen, waarbij een 
zekere procentueele vermindering op 
den prijs van het Kwu. hooge spanning 
voorzien wordt, werden voorgesteld door 
den h. afgevaardigde-beheerder Pirot en 
gediskussieerd.

Tegenvoorstellen werden voorop ge
zet door verschillende leden van de Com
missie welke trachtten de voordeeligste 
leveringsprijzen te krijgen.

Eenige werden op meesterlijke wijze 
door den h. Burgemeester Moreaux, wel
ke deze zaak steeds van dichtbij heeft 
gevolgd, verdedigd en ook door h. Sche
pen Vroome, welke de belangen van de 
Stad nimmer uit het oog verliest.

Filmkroniek
TO ELA TIN G  TO T BOUWEN

Marcus Emile, veranderingswerken, 

Vlaanderenstraat, 2.

CONCERT VAN HET CONCERVATO- 
R IU M

Het groot symphonisch concert, gege

ven door het Orkest van het Conserva

torium, onder de leiding van den heer 

Em. De Vlieger, met de medewerking 

van den talentvollen violist Arthur Gru- 

miaux, Prijs Vieuxtemps 1939, zal plaats 

hebben in de groote zaal van het Stad

huis op Zondag 25 Februari aanstaande, 

te 15 uur. Op het programma komen 

werken voor van Beethoven, Mendels

sohn en Schubert.

De solist van dit concert, die reeds in 

ons land op verscheidene groote concer

ten is opgetreden en overal een over

weldigen bijval behaalt, zal het concer

to van Beethoven vertolken.

Men kan plaatsen bespreken op het 

Secretariaat van het Conservatorium, 

eiken dag van 17 tot 19 uur. Algemeene 

intree : 5 fr.

Cinema’s

VLAAMSCH GESPROKEN A C TU A LITE I
TEN

In de zalen van de cinema’s met een R 

beginnende, worden er vanaf deze week 

actualiteiten ontroldj die van een 

Vlaamsch gesproken commentaar ver

gezeld zijn. Wij kunnen niets anders dan 

den h. Vanhakendover gelukwenschen 

met dit initiatief voor Oostende, en te

vens de hoop uitdrukken dat wij weldra 

actualiteiten zullen zien van eigen bo

dem, met nationale strekking, in het 

Vlaamsch.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

R O T T E R D A M  

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

LEV ER A N C IER S  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 PIERAFR OLM ACHINES » VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE
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In den Oostendschen Gemeenteraad
Stipt te 16 uur worden pers en publiek 

tot ae openbare vergadering toegelaten. 
Van de zijde van het publiek, een vrij 
sterke belangstelling.

DE VOORZITTER doet mededeeling, 
dat M. Porta en M. Biondé met kennisge
ving afwezig zijn, terwijl M. Van Caillie 
nog steeds onder de wapens is.

Er zijn vier vragen en twee ordemoties 
ingekomen, ni. van M. Claeys en M. Ver- 
lmde.

M O TS E  V A N  O EN H E E R  V E R L I N D E

M. VERLINDE. — Tijdens de laatste 
zitting van den Gemeenteraad hebben 
wij, op voorstel van den h. Burgemeester, 
een warme hulde gebracht aan het held
haftig Finland voor zijn moedigen strijd 
tegen Sovjet Rusland. Er werd ook op 
aanvraag; van den h. Schepen Vroome, 
een steun gestemd van fr. 5.000. Deze 
dubbele blljK van sympathie werd alge
meen bijgetreden en goedgekeurd. Ten 
einde onze waardeering tegenover het 
dapper Finsch volk nog sterker te betui
gen, heb ik de eer voor te stellen een der 
straten van onze stad te doopen als «Hel
sinki straat», dit in vervanging van de 
St. Petersburgstraat. Hopend dat deze 
motie zonder verderen uitleg door het ge- 
acnt Schepencollege zal bijgetreden wor
den, waarvoor ik bij voorbaat hartelijk 
danK zeg.

— Besioten wordt deze motie naar het 
Schepencollege te zenden.

M O T I E  V A N  O E N  H E E R  C L A E Y S

M. CLAEYS. — Gisteren heb ik schrif
telijk gevraagd aan den heer Burge
meester, mij net woord te willen veriee- 
nen in deze zitting voor een ordemotie 
in betrek met den erbarmelijken toe
stand, waarin vele van onze garnaalvis- 
schers verkeeren.

Ik was voornemens te vragen dat de 
Voorzorgskas der Visschers, waarvan de 
h. Schepen Vroome voorzitter is, ten 
spoedigste zou ingrijpen om die ongeluk- 
kigen te helpen, zooals voorzien in art. 
15 van het reglement der Voorzorgskas.

Ik was gelukkig dezen morgen te ver
nemen dat eein beperkt comiteit, samen
gesteld uit de leden van de Voorzorgs
kas, zich sedert een paar dagen bezig 
houdt met de zaak en dat de Voorzorgs
kas morgen Zaterdag zal vergaderen.

Ik mag dus hopen dat de garnaalvis- 
schers, die in armoede verkeeren, zonder 
meer uitstel, zullen geholpen worden.

Dit geeft dus een voldoening, alhoe
wel men mag betreuren dat er zoolang is 
gewacht geweest om tusschen te komen.

In een vorige zitting heb ik gevraagd 
dat de Gemeenteraad in de Voorzorgs
kas zou vertegenwoordigd zijn door drie 
leden, een van-ieder groep. Ik dring aan 
om voldoening te bekomen en vraag 
eveneens dat de garnaalvisschers door 
een hunner afgevaardigden in de Voor
zorgskas zouden vertegenwoordigd zijn.

— Op deze motie, alsmede het bedrag 
voorgesteld door den spreker, wordt later 
teruggekomen, terwijl ook Schepen Vroo
me zijn antwoord reserveert voor nader
hand.

R O U W B E K L A G

Staande aa'nhoort de vergadering een 
rouwrede door den h. BURGEMEESTER 
MOREAUX uitgesproken voor de veron
gelukte mijnwerkers, waarbij 25 arbei
ders door verstikking om het leven kwa
men.

K E R K H O V E N  
V E R G U N N I N G E N  IN  1939

M. EDEBAU, Schepen. — In 1939 wer
den 141 grondvergunningen op onze kerk
hoven toegestaan, waarvan 74 op het 
kerkhof van den Nieuwpoortsteenweg en 
67 op het kerkhof der Stuiversstraat.

— Aangenomen zonder discussie.

V O O R S T E L  V A N  B U T L I N ’S 
IN  Z A K E  R O Y A L  P A L A C E  H O T E L

Deze zaak is nog niet in studie geno
men en kan dus nog niet behandeld wor
den.

V E R H U R I N G  H U IS  R O G IE R L A A N

M. VROOME, Schepen, stelt voor, het 
gemeentelijk eigendom eertijds betrok- 
Ken door den Studieprefect, aan het De
partement van Openbaar Onderwijs, te 
verhuren mits fr. 8.400 jaarlijks voor 3,
6, 9 jaren. Dit gebouw zal bijzonderlijk 
dienen als recreatiezaal voor de meisjes
studenten van het Kon. Athenaeum.

— Aangenomen.

H E R Z I E N I N G  V A N  P A C H T E N  EN  
B E T A L IN G S V O O R W A A R D E N  V A N  
V E R S C H E ID E N E  H U U R D E R S  EN  

C O N C E S S IO N N A R  IS S E N  V A N  
S T E O E L IJ K E  G E B O U W E N

M. VROOME, Schepen. - Verschillende 
vertoogschriften werden ingediend door 
pachters en vergunninghouders van ste
delijke gebouwen en openbare diensten, 
zooals hierna opgesomd :

Taxibond : Standplaatsen auto taxis ; 
Ch. Pylyser : Standplaatsen roomijs ; 
P. Casteleyn : id. ; Lusyne Albert : Stede
lijke Zwemkom ; Bundel vraag Kursaal : 
Pachttermijnen ■; Huurders pakhuizen : 
Vischmijn ; Terrassen en uitstallingen ; 
Openbare markten.
Na grondige bespreking van de ingezon
den verzoekschriften, wordt met eenpa
rige stemmen besloten :

1) machtiging te verleenen aan het 
Schepencollege om overeenkomsten te 
sluiten met de verzoekers in zake de be
talingstermijnen hunner concessies die 
zouden afwijken van de door den Ge
meenteraad vastgestelde pachten en ver
gunningen, dit zonder verdere raadple
ging van den Gemeenteraad, op voor
waarde nochtans dat de vastgestelde 
pachtsommen ongewijzigd blijven ;

2) alle vragen naar pachtvermindering 
of verandering van de huurvoorwaarden 
moeten aan den Gemeenteraad onder
worpen worden ;

3) de vragen om vermindering van 
pachtprijs te bekomen, zouden eerst 
principieel in aanmerking genomen wor
den in de maand September, ten einde 
met des te meer kennis van zaken te 
kunnen oordeelen ;

4) alle nog verschuldigde pachtsom
men over 1939 moeten met krachtdadig
heid worden opgeëischt ;

5) deze voorstellen zullen van toepas
sing zijn gedurende den tijd dat de hui
dige internationale toestand voortduurt.

M. VERLINDE stelt voor aan die ver
schillende vergunninghouders een ver
mindering van 10 t.h. toe te kennen van 
de op hun toegekende pachtsom.

M. DE VOORZITTER. —  Wij zullen de 
zaak nagaan na het seizoen.

M. VROOME, Schepen. —  In de maand 
September kunnen we dit onderzoeken, 
nu niet.

M. ELLEBOUDT informeert of zij hun 
pachtsom nu moeten betalen.

M. VANDEILE wijst er op, dat op 
grond van den internationalen toestand, 
er 'een verandering in zal treden in de

contracten. Met kennis van zaken moet 
nagegaan worden, waar een prijsvermin
dering zal kunnen toegestaan worden. 
Spreker meent, dat dit duidelijke politiek 
is.

M. VROOME, Schepen, repliceert en 
zegt, dat voor alle prijsvermindering, de 
gemeenteraad geraadpleegd zal worden. 
Alleen indien er uitstel van betaling ver
langd wordt, is het College gemachtigd 
in te grijpen overeenkomstig het besluit. 
Dit is de geheele zaak. Hiermede gaat 
men akkoord.

M. VOLLEMAERE wijst er nadrukke
lijk op, dat er vergunninghouders zijn 
die nog schuldig zijn voor het jaar 1937.

COM M ISSIE VAN OPENBAREN ONDER
STAND. —  BEGROOTING 1939 : 

OVERDRACHT VAN KREDIETEN
M. VROOME, Schepen. —  Verscheidene 

uitgaven der begrooting van de Commis
sie van Openbaren Onderstand worden 
verhoogd ten bedrage van fr. 23.100.

—  Aangenomen.

HANDELSHAVEN —  SLUISRECHTEN  
REKENING OVER HET DIENSTJAAR

1939

M. VROOME, Schepen. — De rekening 
der sluisrechten door den desbetreffen- 
aen Ontvanger voor het jaar 1939 be
draagt een ontvangst van 225.427,65 fr. 
tegen 218.744,65 fr. voor 1938.

—  Goedgekeurd.

LEENING VAN 2.706.000 FR.
PROGRAMMA : AANVULLING

M. VROOME, Schepen. — In het pro
gramma der leening van 2.706.000 fr. op 
d0 Juni 1939 vastgesteld, is o.m. een som 
van 240.000 fr. voorzien voor het bouwen 
van riolen in de Timmerman-, Schaaf-, 
Metsers-, Plakkers- en Duivenhokstraten.

Er wordt voorgesteld deze opsomming 
van straten te willen volledigen met de 
volgende wegen : Koning-, Chalet-, War
schau-, Wellingtonstraten, Koninginne- 
laan en Nieuwpoortsteenweg.

— Aangenomen.

BEHEEREN —  BEGROOTING 1940

M. DE BURGEMEESTER doet opsom
ming der volgende staten :

1. —  Slachthuis :
Ontvangsten 98.500,—
Uitgaven 140.100,—

Tekort :
2. Gas en Electriciteit

Ontvangsten
Uitgaven

Overschot :
3. — Waterdienst :

Ontvangsten
Uitgaven

41.600,—

21.792.200,—
18.267.400,—

3.524.800,—

2.648.650,—
2.490.000,—

Overschot : 158.650,—
4. — Riooldienst en Zuiveringsgesticht :

Ontvangsten 27.500,—
Uitgaven 927.000,—

Tekort :
5. — Badpaleis :

Ontvangsten
Uitgaven

Tekort :
6. —  Ruimdienst :

Ontvangsten
Uitgaven

Tekort :
7. —  Gezondheidsdienst :

Ontvangsten
Uitgaven

899.500,—

648.062,55
825.569,12

177.506,57

15.000,—
198.700,—

183.700,—

244.200,—
402.400,—

8.
Tekort :

—  Trinkhall :
Ontvangsten
Uitgaven

158.200,-

83.300,-
75.500,-

Overschot : 7.800,— 
9. —  Verbrandingsdienst :

Ontvangsten 5.000,—
Uitgaven 461.000,—

Tekort : 456.000,—
10. — Reinigingsdienst :

Ontvangsten 55.900,—
Uitgaven 1.497.000,—

Tekort : 1.441.100,—
11. — Middenmagazijn :

Ontvangsten 125.000,—
Uitgaven 113.000,—

Overschot 12.000,—
4 diensten laten gezamenlijk

een overschot van 3.703.250,— 
7 diensten sluiten met een

gezamenlijk tekort van 3.357.606,57

Het verschil in boni beloopt 
dus 345.643,43
— Goedgekurd.

BESTRATINGSW ERKEN  
OPEX — SABDA

M. VROOME, Schepen. — In de zitting 
van den Gemeenteraad, op 10 Februari 
1939, verleendet gij goedkeuring aan het 
verslag betreffende de uit te voeren be- 
stratingswerken op de wijk « Opex ».

Gezien deze bestratingswerken reeds 
uitgevoerd zijn en de voorloopige overna
me plaats greep op 31 October 1939 van 
de tot op gezegden datum uitgevoerde 
werken voor een bedrag van 387.762,67 fr. 
dringen de aannemers, de firma SABDA. 
uit Gent, aan om de betaling te bekomen 
van de uitgevoerde werken.

Gezien eenerzijds dat de Bestendige 
Deputatie tot nog toe geen goedkeuring 
verleende aan de betreffende bestratings- 
taks en anderzijds, dat naar aanleiding 
van klachten, de heer Gouverneur de 
Stad aanzet om deze werken te betalen, 
heeft het Schepencollege beslist ten titel 
van afkorting, gedurende een termijn 
van vier maanden maandelijks een som 
te storten van vijftig duizend frank.

Deze betalingen zullen uitdrukkelijk 
geschieden zonder schadelijke erkentenis 
vanwege de Stad, voor rekening van de 
maatschappij « Opex », in wier plaats de 
Stad zich wil stellen om deze afkortingen 
te doen en hier dient wel verstaan dat de 
taks, waarvan hooger spraak, recht
streeks geïnd wordt door de Stad.

De Commissie vraagt het verslag te 
willen goedkeuren.

M. VOLLEMAERE. — Wanneer zal die 
netelige zaak Opex een oplossing krijgen 
en waarom moet de Stad hier in plaats 
van Opex betalen ?

Hij vraagt een verslag uitgaande van 
N. V. Opex en Stadsbestuur. De Gemeen
teraad kan het dan tot een positieven 
uitslag doen komen.

M. ELLEBOUDT is geen voorstander 
van die betalingsmanieren. Het is niet 
duidelijk waarom de Stad hier bankier 
gaat spelen. Spreker is het eens met het 
opgeworpen idee van M. Vollemaere, dat 
wanneer in een commissie een positieve 
uitslag is bekomen, er in den gemeente
raad over beslecht kan worden. Men weet 
echter niet waar men aan toe is. Er is 
nog zooveel voor de arme gezinnen...

M. SMISSAERT vindt de waarborg 
hoegenaamd nul.

M. DE VOORZITTER. —  Gij kunt het 
voorstel aannemen of niet...

M. PEURQUAET, Schepen, vaart heftig 
uit tegen M. Elleboudt, dat het Gemeen
tebestuur zelf niets aan de armen mag 
geven. Spreker noemt dit aan demago
gie doen...

Een verward debat ontstaat, waarbij 
de geheele rechterzijde aan het woord is.

De Voorzitter hamert heftig.
M. SMISSAERT. —  Stelt dat er iets 

gebeurt... De Stad zal geen privilege 
hebben...

M. PEURQUAET, Schepen. —  Wij 
staan voor moeilijkheden, maar wij 
moeten de maatschappij SABDA in de 
mogelijkheid stellen haar plannen tot 
uitvoering te brengen. Wij betalen met 
de taksen. Die zijn nog niet goedgekeurd, 
doch M. Vroome stelt in afwachting een 
transactie voor aan de SABDA, dus een 
voorschot op de uitvoering der werken 
zelf.

M. VROOME, Schepen, beantwoordt de 
verschillende sprekers. Juridisch gespro
ken, heeft M. Smissaert gelijk, als hij 
beweert dat bij faillissement de Stad 
eventueel geen privilegiën kan laten gel
den. Onze advokaat-collega zou U gelijk 
geven. Maar dit mag ons niet angstig 
maken, want het patrimonium dier 
maatschappij zou u bij een dergelijk ge
val heden voldoende zijn om ons te dek
ken. Wij stellen ons niet eenvoudig te
vreden met een declaratie.. Er zijn voor
zorgen genomen, opdat alle verdere hy
potheken op die gronden onmogelijk 
kunnen worden. De taksen zijn recht
streeks geïnd door de Stad en komen niet 
in handen van de Opex.

We hebben gesproken van afkortingen. 
Dit geld zullen we in handen hebben.

M. ELLEBOUDT zal als slot een kleine 
jeremiade houden. De kerk moet al zeven 
jaar de som van fr. 550.000 ontvangen.

M. DE VOORZITTER. —  We zijn ge
slaagd in ons examen. We hebben 90 op 
100 punten (gelach). Al het andere is ne
vens de zaak.

— Er wordt ten slotte gestemd en al
leen de hh. Claeys en Smissaert zijn te
gen.

STEDELIJKE BELASTINGEN  
W EGENTAKS. —  H ER NIEUW ING

M. VROOME, Schepen. —  Evenals ver
schillende andere gemeentebelastingen 
verviel ook de wegentaks op het einde 
van het jaar 1939.

In ’t belang van den financieelen toe
stand onzer Stad en inzonderheid om 
het evenwicht tusschen gewone ontvang
sten en uitgaven der stadsbegrooting 
voor het jaar 1940 te kunnen bewerken, 
heeft de Commissie van Financiën voor
gesteld voor een termijn van één jaar 
voormelde taks te hernieuwen en het 
coëfficiënt er van te verhoogen tot 4/6 
van de hoofdsom de rgrondbelasting van 
de bebouwde eigendommen en 2/6 van de 
hoofdsom der onbebouwde eigendommen.

M. ELLEBOUDT. — Gezien de huidige 
omstandigheden, is het geen geschikt 
oogenblik om zulks te doen. De conces
sionarissen verminderen we en de taksen 
slaan we op. Al de huidige huren zouden 
moeten verminderen. Reeds hebben 132 
winkeliers hun deuren gesloten. Waar zal 
het geld vandaan komen om de nieuwe 
taksen te betalen ? Is er geen middel om 
het uit te stellen totdat de zaak nagezien 
is?

M. DE VOORZITTER. —  We gaan 
stemmen...

Allereerst het voorstel Elleboudt om 
deze zaak tot na de bespreking der be
grooting uit te stellen. Wordt verworpen 
met 9 stemmen tegen 13.

Met 14 voor en 8 tegen, wordt het oor
spronkelijk voorstel aangenomen. (M. 
Devriendt stemt tegen met de minder
heid).

STEDELIJKE BELASTINGEN

M. VROOME, Schepen. —  Rekening 
i houdend met den financieelen toestand 
der Stad en met het doel het evenwicht 

! te bewaren tusschen ontvangsten en uit- 
j gaven der stadsbegrooting, is het onmis
baar, voor het jaar 1940, de speciale taks 

; op wedden, loonen en pensioenen van de 
' personen die het grondgebied van de 
stad bewonen, te vestigen op 30% der be
drijfsbelasting geïnd door den Staat.

Deze taks bedroeg voor 1939, 22,5% van 
de bedrijfsbelasting van den Staat.

M. GOETGHEBEUR. — - ne zou 
gaarne ontslaging zien van deze belas
ting voor de ouderlingen, aan wie een 
pensioen toegekend is geworden. Ze ge
nieten dan slechts een inkomen van 2800 
frank ’s jaars.

M. VOLLEMAERE is hiermede volledig 
akkoord, doch waarschijnlijk kunnen ziï 
voor dit amendement niet in aanmerking 
komen.

M. VROOME, Schepen, zal ln zijn re
pliek heel kort zijn. Alleen zij die meer 
dan fr. 12.000 verdiend hebben in 1939, 
worden aangeslagen. Er zijn kategorieën 
van menschen naar hun inkomsten te 
oordeelen, nl. menschen die handel drij
ven, menschen die een vrij beroep uit
oefenen en tenslotte Staats- of stadsbe- 
diende.

M. GOETGHEBEUR geeft voorbeeld 
van een persoon die verleden jaar 30 of 
40 fr. te betalen had en nu een pensioen 
van fr. 2.800 ontvangt.

M. VROOME, Schepen. —  Die persoon 
heeft in 1938 meer dan 20.000 fr. ver
diend. De toepassing dient aan een on
derzoek onderworpen, maar in princiep 
ben ik akkoord.

M. ELLEBOUDT stelt weer uitstel voor, 
maar met slechts één onthouding wordt 
het voorstel van het College aangeno
men.

Die onthouding is van M. Devriendt.
M. VANDEILE (doelend op M. De

vriendt), verwijt dat sommige liberalen 
de verantwoordelijkheid willen ontglip
pen, juist nu de bewuste belasting nood
zakelijk is om de goede « marche » te be
houden in het stadsbestuur.

Een vinnig heen en weer ontstaat hier
bij, en M. DEVRIENDT roept luid : «Ik 
teeken protest aan...»

M. VOLLEMAERE. —  Het is een per
soonlijk feit...

M. DE VOORZITTER. — Ik zeg altijd 
van ja...

M. DEVRIENDT zegt, dat juist bij de
ze stemmingen bewezen is, dat er in de 
liberale kringen geen dwang is. Hij heeft 
gestemd zooals zijn geweten het hem 
oplegt en wil niet, dat iemand daar kri
tiek op uitoefene. Nu kan men lachen, 
zegt spreker.

M. PEURQUAET lacht.
M. DEVRIENDT. —  Lach maar. Bij U 

is het zoo niet.
M. EDEBAU (woedend). —  We gaan er 

straks nog eens over spreken...
M. PEURQUAET geraakt buiten zich

zelf en buldert er op los. « Ook bij onze 
partij bestaat geen dwang. De socialisti
sche partij wil in haar samenwerking 
met de liberalen niet slechts de voordee- 
len plukken, maar durft ook de verant

woordelijkheid die anderen niet schijnen 
te durven aannemen, aanvaarden.

DE VOORZITTEK h a m e n , noxoii? r 
complimenten vliegen door de lucht ; 
men wordt er geen wijs uit. Men hoort 
M. Peurquaet uitroepen : « Er zijn er die 
al te veel voordeelen willen. Wij hebben 
evenveel recht van spreken als gij ».

M. FEYS. —  Mijn meening is, dat we 
niets anders kunnen doen dan kleine 
verhoogingen van taksen te stemmen, 
want wij zijn slachtoffer van den toe
stand en het is bewezen dat al de mo
gelijke besparingen zijn gedaan gewor
den. Wij mogen ons nog zeer gelukkig 
achten.

Gelukkig is na die korte interventie 
van M. Feys, het incident geluwd.

BESTUUR —  W ERKLIEDENPERSONEEL  
ALGEMEENE ARBEID SVERORDENING  

W IJZ IG IN G

M. DE BURGEMEESTER. —  Vroeger 
werd besloten aan de algemeene arbeids- 
verordening voorgestelde wijzigingen te 
verwijzen naar de Vereenigde Commis
sies.

Na kennis te hebben genomen van het 
dossier, hebben de leden die de vergade
ring bij woonden, besloten voor te stellen 
net art. 3 van de Algemeene Arbeidsver- 
ordening van het werkliedenpersoneel 
van de Stad, welke voorziet dat de vaste 
Denoeming eerst na minstens één jaar  
dienst kan plaats hebben, te wijzigen, 
met dit termijn van één jaar terug te 
orengen op 6 maanden.

Anderzijds wordt voorgesteld de bedie
ning van hulpmagazijnier, welke nu in 
reeüs III voorkomt, uit te breiden tot 
reeksen II en I.

M. VOLLEMAERE gaat akkoord met 
dit voorstel, doch de twee punten hadden 
echter voor een betere stemming ge
scheiden van elkander opgediend moeten 
worden. Sprekers ideaal is een geheele 
herziening te bewerken der reeksen 
werklieden.

Onder die voorwaarden stelt men voor 
te stemmen.

M. PEURQUAET verdedigt te dien op
zichte de houding der socialisten.

Iedereen is akkoord.

VISSCHERSHAVEN  
DOK, SLUIS EN SLIPWAYS

TAR IEFREG LEM ENT — W IJZ IG IN G

M. VROOME, Schepen. — De oorlogs
omstandigheden dwongen in de laatste 
tijden verschillende schepen, kort na hun 
vertrek, de haven van Oostende terug 
aan te doen, zonder de vischbodems be
reikt te hebben. Het past derhalve 
met terugwerkende kracht op 1 
Februari 1940, volgens artikel 34bis in 
te lassehen in het hoofdstuk Sluis- en 
Dokreglement van de van kracht zijnde 
tariefverordening voor de dokken, slui
zen en slipways :

Art. 34bis. —  «De Oostendsche vis- 
» schersvaartuigen die het Vlotdok der 
» Visschershaven verlaten om recht- 
» streeks ter visscherij te gaan en door 
» oorlogsomstandigheden genoodzaakt 
» zijn terug dit Vlotdok binnen te varen, 
» worden daarvoor ontslagen van de be- 
» taling van sluis- en dokrechten, voor 
» zoover niet meer dan 24 uren sedert de 
» uitvaart verstreken zijn. »

M. VOLLEMAERE ziet in die 24 toege- 
stane uren weinig practisch nut en 
vraagt 48 uren, niet meer en niet min
der, aangezien de schepen somtijds lang 
in de Downs opgehouden worden.

M. DEKEYSER gaat hiermede niet ak
koord. Hij gelooft, integendeel, dat 24 
uren voldoende zijn. Het oponthoud van 
10 tot 16 uur acht spreker overdreven.

M. DEKEYSER vraagt bij te voegen 
ook de schepen die averij zouden oploo- 
pen.

M. CLAEYS steunt dit voorstel.
M. VROOME. —  Die kwestie van op

onthouden in de Downs houdt niet, om
dat het ledige vaartuigen zijn. Wat aan
gaat de vraag van M. Dekeyser, zoo spon
taan gesteund door M. Claeys...

M. CLAEYS. —  Is ’t niet wel mis
schien ?

M. VROOME. — ’k Zou vragen dit zoo 
dadelijk niet toe te kennen ; er kan 
spraak zijn van carottiers...

M. CLAEYS. —  Dat kan niet, vermits 
de vaartuigen leeg zijn.

M. VROOME. .— Men moet niet geven 
wat ze niet vragen ; wij zullen het on
derzoeken.

M. CLAEYS. —  Kan het woord oor
logsomstandigheden niet weggelaten 
worden ?

M. VROOME. —  Dat is het woord dat 
er noodig is, want er zouden abuizen 
zijn. Laat ons zeggen 30 uren.

M. MOREAUX. —  24 is voldoende.

NIJVER HE ID SKW A RTIER  
BOUWEN VAN RIOLEN

VERLENGING VAN U ITVO ER IN G S 
TER M IJN

M. PEURQUAET, Schepen. —  Op 21 Oc. 
tober 1937 werd aan de hh. Degroote en 
Cattrysse, aannemers van openbare wer
ken, opdracht gegeven de werken voor 
het bouwen eener rioleering in het Nij- 
verheidskwartier van de Visschershaven, 
aan te vangen.

Het betreffend lastenboek voorziet een 
uitvoeringstermijn van 10 maand. Over
eenkomstig dit lastenboek moesten de 
werken dus voltooid zijn op 21 Augustus 
1938. Zij waren slechts voltooid op 27 
September 1939. Nochtans moeten er 
geen afhoudingen voor vertraging toege
past worden, daar de aannemers er niet 
kunnen verantwoordelijk voor gesteld 
worden.

— Aangenomen.

GEM EENTELIJKE GEBOUWEN
LOKALEN VOOR N IEUW  P O L IT IE 

BUREAU, WAPENPLAATS

M. PEURQUAET, Schepen. — De loka
len van het stadhuis, vroeger in pacht 
gehouden door de « Cercle Littéraire » 
voldoen niet aan hun nieuwe bestem
ming, t.t.z. het inrichten van bureau’s 
ten dienste van de politie.

Veranderings- en aanpassingswerken 
dienen dan ook uitgevoerd te worden.

De kosten van deze werken worden be
raamd op 179.000 fr., onderverdeeld als 
volgt :

veranderingswerken 135.000 fr.
mobilair 15.000 »
electrische instelling 29.000 »

VERPACHTINGEN — PLAATSEN EN 
i VERHUREN VAN M ARKTKRAM EN  

VERZOEKSCHRIFT VAN DE 
VERGUNNINGHOUDERS

M. PEURQUAET, Schepen. —  De con
cessiehouders van den dienst voor het 
plaatsen en verhuren van kramen op de 
markten hebben net volgend voorstel aan 
net ötaasoestuur laten geworden, in 
verband met de betaling van den pacht
prijs over 1940 :

1) afstand van de Stad van 35% op 
de bruto ontvangsten ;

2) de optelling der kramen zal ge
schieden aoor den Stadsafgevaardigde 
in tegenwoordigneid van een der ver
gunninghouders ;

i 3) de wekeiijKsche staten der opbreng
sten van de Kraamgelden zullen echt 
verklaard en onderteekend worden door 
een der vergunninghouders en door den 
dienst, belast met den dienst der mark
ten.

De Commissies hebben dit voorstel on
derzocht en zijn de meening toegedaan 
dat de Gemeenteraad hetzelve kan aan
vaarden, op voorwaarde dat de kramen 
goed ondernouden en immer in voldoend 
aantal geplaatst worden.

M. VOLd-iEMAERE zou allereerst willen 
weten of de concessionaris van de open
bare markten zijn financieele verplich
tingen voldaan heeft tegenover de Stad.

M. PEURQUAET. —  Toekomende zit
ting wil ik antwoorden, en daarbij in 
een geheime zitting.

M. VOLLEMAERE verzet zich en wil 
hier in den Gemeenteraad kennisname 
van den bundel en de voorwaarden. In 
de gemeente Heist wordt slechts 10% 
aan denzelfden vergunninghouder afge
staan. Dat heeft de gemeenteraad aldaar 
goedgekeurd.

M. EDEBAU, Schepen. — Maar Heist is 
Oostende niet...

M. PEURQUAET, Schepen. —  Het Col
lege heeft van zijn kant voorstellen ge
daan die in het belang van den finan
cieelen toestand dienen aangenomen te 
worden. Omdat het over een persoon 
gaat, dient, als er iets hapert, dit in ge- 
neime zitting opgeklaard. Maar we mo
gen gerust stemmen, in het belang van 
onze stad. Er schijnt hier nog een som 
te betalen te zijn, doch M. Peurquaet 
drijft op stemming aan. Hiertegenover 
onthoudt M. Vollemaere zich. Hij 
stemt niet « neen », omdat hij dien man 
niet wil benadeelen. Hij stemt niet « ja », 
omdat er iets hapert.

179.000 fr.

Deze werken zullen uitgevoerd worden 
door het Stadspersoneel, behalve het leg
gen van vloeren en het bekleeden der 
wanden der zaal voor stortbaden, waar
voor een openbare aanbesteding zal uit
geschreven worden.

— Aangenomen.

WEGEN —  ROOIPLAN VAN DE
KLAVER-, DUIVEN- EN SCHAPEN

STRATEN —  W IJZ IG IN G

M. PEURQUAET, Schepen. — In verga
dering op 15 December 1939, heeft U be
slist tot den kosteloozen afstand aan den 
Belgischen Staat, van den grond welke 
net straatbed uitmaakt van de Klaver-, 
Duiven- en Schapenstraten, met het doel 
gezegden grond bij het vliegveld in te 
njven.

Daardoor wordt een gedeelte van hoog- 
bedoelde straten afgeschaft en hoeft er 
overgegaan tot de wijziging van het 
rooipian.

M. VOLLEMAERE vraagt of de Heeren 
weten dat er een vliegveld te Raversijde 
in wording is..

M. PEUKQUAET, Schepen. — Iedereen 
weet dat sedert lang.

M. VOLLEMAERE. —  Ik weet, dat ge 
leest, maar men is altijd naast de kwes
tie. Wat is de positie van het Schepen
college in deze uiterst belangwekkende

M. DE VOORZITTER. —  Men vraagt 
ons niet wat we willen. Een vliegveld 
wordt gemaakt te Raversijde in plaats 
van daar waar we het hebben aangebo
den.

M. VOLLEMAERE. —  Wat is de positie 
van de toekomst en kan er niets gedaan 
worden om dat te vermijden ?

M. PEURQUAET gelooft niet aan ei- 
schen die een stad aan den Staat gaat 
opleggen. Het is door den Staat goedge
keurd en beslist. Dat kan het gemeente
bestuur niet meer veranderen.

M. DE BURGEMEESTER. —  Er is in
derdaad niets meer aan te doen.

M. VROOME, Schepen. —  Het spijt 
mij de meening van mijn collega’s niet 
te kunnen bijtreden. Er moet gewerkt 
worden voor vredestijd en alsdan is een 
dubbel vliegplein voor Oostende niet 
overtollig : een plein voor militairen, en 
een ander civiel met basis voor water
vliegtuigen ; dit is hoogst noodzakelijk 
voor onze toekomst en ik vind het jam
mer dat iedereen met mijne overtuiging 
niet bezield is. Een vlieghaven zal te 
Breedene, waar de plaats is aangeduid, 
toch moeten komen. (Een hartelijk bra
vo op alle banken beantwoordt deze op
timistische verklaring van onzen geach- 
ten Schepen van Financiën). Wij weten, 
dat dit vliegveld hem zeer ter harte gaat.

M. PEURQUAET, Schepen. —  De oude 
spuikom is door den vijand van 1914 tot 
’18 gebruikt geworden. Te zamen met den 
Minister van Verkeerswezen, M. Marcel 
Jaspar, zijn we ter plaatse geweest om 
den toestand te onderzoeken. De Minister 
had ons beloofd ons in te lichten om
trent de te nemen plannen. Men heeft 
dit echter niet gedaan. Er schijnen bij 
ons twee fabriekschoorsteenen in den 
weg te staan en ongelukkig is door een 
schoorsteen een vreeselijk ongeluk ont
staan.

Dit is natuurlijk van doorslag geweest.
Voor handel en nijverheid zou spreker 

heel graag een vliegveld hier te Oosten
de willen zien, maar de techniciens zijn 
tegen ons. Die hebben meer competentie 
dan ik en ik moet mij bij hun meening 
neerleggen. Spreker verkiest dan het na
tionaal belang boven het locaal belang.

M. EDEBAU, Schepen. —  We zouden 
beter op onze voeten blijven staan.

M. VROOME, Schepen. —  Ik blijf bij 
mijn gedacht. De ware techniekers in 
zake vliegwezen zijn de piloten, en al 
deze met wie ik over deze zaak heb ge
sproken, hebben mij verklaard dat deze 
twee schoorsteenen geen hindernis op
leveren. Daarbij is het niet moeilijk door 
de inrichting van het stelsel « tirage for
cé », deze schouwen te verminderen. Men 
heeft ons niet gesteund van hoogerhand, 
maar dit moet ons niet tegenhouden. De 
ministers zijn vergankelijk, maa,r de be
langen van Oostende blijven immer de
zelfde. Wat we nu niet krijgen, zullen we 
later bekomen. Vooral een basis voor wa
tervliegtuigen is onmisbaar voor onze 
toekomst. We mogen deze zaak niet uit 
het oog verliezen en zoo maar gemakke
lijk opgeven.

DE RAAD VAN BEHEER
van het Koninklijk Atheaeum heeft 

de door het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs opgemaakte begrooting voor 
1940 aan de goedkeuring van het Ge
meentebestuur overgemaakt, wat de 
kredieten betreft ingeschreven onder j  
hoofdstuk II, die ten laste vallen van ! 

! de Stadskas.
Het totaal bedrag dezer uitgaven be

loopt de som van 28.295,05 fr. te weten : '

Gewaarborgde vergoeding aan het per
soneel : 2o.7bo,u5 ir.

Inrichting oer prijsuitdeeling en op- 
roeaenae oetoogingen, l.ouu ir.

Scnooluitstapjes, 1.000 fr.
—  GoedgeKeurd.

DE AVONDLEERGANG
in automobielwerktuigkunde, van de 

stedelijke vakscnool worat wekelijks 
met vier uren les verlengd, gedurende 6 
maanden, van 1 October tot emoe Maart.

—  Goedgekeurd.

H U L P  A A N  D E  K L E IN E  V IS S C H E R IJ

M. ELLEBOUDT 'merkt op, dat noodlij- 
aenae visscners seaert b a /  weKen veel 
óeoreK lijden en niet Kunnen treKKen 
van ae wenaoozenKas. üij aoet een be
roep op omcieeie tusscnenKomst. Vol
gens spreKer is het een pucnt van ae 
oüad tegenover ae menscnen ter nuip 
„e Komen, langs ae VoorzorgsKas.

jNOiA Dürt rCiiDACnu;. —  Deze be
noeming is seaert acnt jaar aoor het 
ocnepenconege geaaan. M. n,nebouat 
,uu aat moeten weten.

M. VRooMiü, Scnepen, hierop antwoor- 
uena, merKc op, aat verscnnienae men- 
ocnen van net Klem visscnenjoearijf bij 
nem geweest zijn. Verscnnienae Keeren 
is nem steun verzoent. Maar net princi
pe van de VoorzorgsKas is vooral om een 
pensioen te verzeKeren aan oude vis- 
cicners, dit van 6U of 62 jaren, volgens 
ae jaren dat zij net beroep hebben uit
geoefend.

in den schoot en naast de Voorzorgs
Kas is er steun gegeven op voorwaarde 
aat er steungelden aanwezig zijn. Door 
liefdadige personen of innentingen wor
aen de steungelden verstreKt, maar deze 
zijn ae laatste tijden straf gering. Spre
Ker heeft een onderhoud genad met vier 
personen die de visscners zeer goed ken
nen. In de Komende weKen Komt de gan- 
scne commissie samen. Men zal dan zien 
wat er Kan gedaan worden.

Zij die in nood verKeeren, dienen tot 
den Openbaren Onderstand te gaan. 
liefdadigheid op verscnuiende scnalen 
is zeer gevaarlijK, want zij ontvangen 
aan van verschillende inrichtingen en 
Komen zeer gemaKKelijk terug. Er is een 
onderzoeK ingesteld en morgen wordt 
oeslist wat er kan gedaan worden.

M. DEKEYSER is hiermede akkoord en 
herinnert er aan een delegatie geleid te 
nebben naar het stadhuis alwaar be
weerd werd, dat men zich moest wenden 
tot den Openbaren Onderstand. Dit 
heeft men gedaan en er is ook inderdaad 
steun verKregen geworden. Spreker 
noemt het een vergissing dat de vis
schers in betere tijden zich niet willen 
aansluiten bij een Werkloozenkas ; dan 
ware dit niet gebeurd zooals bij een cri
sis van vorige jaren.

Den visschers dient er op gewezen, dat 
zij zich onverwijld aansluiten bij een 
werkloosheidverzekering.

M. CLAEYS zou bij M. Vroome op 
spoed willen aandringen, zulks ook zon
der beslissing van de Commissie der 
Voorzorgskas. Hij is het niet eens met 
de thesis, dat de Voorzorgskas niet zou 
strekken om behoeftige visschers te hel
pen. Men zou dus gebruik van dit fonds 
mogen maken om de garnaalvisschers 
te steunen.

De laatste dagen zijn, volgens spreker, 
giften toegekomen voor het fonds door 
de groote reederijen.

M. VROOME, Schepen, repliceert, dat 
maar al te dikwijls om hulp gevraagd 
wordt juist door diegenen die ze het 
minst noodig hebben.

Het is een zeer delicate zaak. De vraag 
om steun dient reglementair en organi
satorisch te zijn. Tegenwoordig wordt 
concurrentie gedaan in liefdadigheid en 
de ellende wordt op demagogische wijze 
uitgebuit.

M. ELLEBOUDT. — Waarom wordt de 
benoeming van den secretaris van de 
Voorzorgskas steeds uitgesteld ?

M. VROOME. —  De zaak moet nog be
sproken worden in de Voorzorgskas, bin
nenkort zal ze bijeenkomen.

NOTA DER REDACTIE. —  Maar M. 
Elleboudt geeft zelf nooit iets voor die 
menschen.

NOG ENKELE VRAGEN

M. VERLINDE : Spreker had graag 
vernomen, dat het Schepencollege een 
woord had gerept over den opbouw van 
een nieuwe visschersschool. Hij neemt 
aan, dat de huidige tijüsomstanüigheden 
daartoe ongeschiKt zijn. Het princiep 
zou kunnen vastgesteld worden. Ter me
morie laat spreKer uitschijnen, dat in 
den loop van het jaar 1939 door de libe
rale gemeenteraadsleden aan het Sche
pencollege een voorstel overhandigd 
werd.

DE PREM IE AAN DE STUURLIEDEN  
EN DE SCHEEPSJONGENS

M. VERLINDE dient een motie in, 
waarin deze premie zou afgeschaft wor
den voor de stuurlieden. Toen deze pre
mie gestemd werd, bestond de verpiich 
ting tot monstering der scheepsjongens 
en werd deze premie verleend om de 
stuurlieden aan te moedigen. Sedertdien 
is dit niet meer het geval. Bijgevolg is 
deze « aanmoedigingspremie » overbodig 
geworden.

DE MAATSCHAPPIJ 
VOOR PAARDENWEDSTRIJDEN

M. VERLINDE constateert met voldoe
ning, dat de begrooting een toelage ver
meldt van 300.000 fr., natuurlijk mits de 
koersen beginnen op den eersten Zondag 
van Juli tot einde Augustus, en daarop 
de drafkoersen in Septembèr.

Hij dringt er op aan, dat het Gemeen
tebestuur alles in het werk zou stellen 
om de paardenwedstrijden te doen ge
lukken zooals vorige jaren. Iedereen pro
fiteert er van : koetsiers, taxihouders, 
restaurants, garnaalvrouwtjes en dus 
ook de visschers. De uitgegeven som van
300.000 fr. wordt tiendubbel vergoed.

BESPREKING VAN DE BEGROOTING
1940

Het is omtrent 19 uur geworden en het 
groote werk moet nog gedaan worden. Op 
voorstel van den h. Burgemeester, wordt 
de zitting geschorst tot 20 uur om ieder
een toe te laten te avondmalen.

Te 20 uur is iedereen teruggekomen en 
vangt de algemeene besprekjng aan.

M. VROOME, Schepen, begint den 
aanval en geeft een merkwaardig finan
cieel overzicht van den moeilijken toe
stand.

Uit de rede van Schepen Vroome halen 
wij dat voor verscheidene millioenen be
sparingen werden gedaan en het onmo
gelijk is meer te doen zonder het alge
meen belang in gevaar te brengen. Een 
groote opoffering is ook verwezenlijkt 
geweest vanwege het stadspersoneel 
Oostende is de stad waar van het gan- 
sche land veruit de minste lasten be
staan.

M. DEKEYSER verklaart dat hij de



€ HET VISSCHERIJBLAD »

begrooting zal stemmen, rekening hou
dend met den moeilijken toestand.

Spreker dringt aan, dat er een ver
zoek bij den minister van Landsverde
diging zou gedaan worden om de ha
venwerken te Oostende door Oostend
sche havenpatroons te laten uitvoeren. 
De Oostendsche arbeiders zijn vervan
gen door militairen. Een nieuwe kraan 
dient op den Westkant geplaatst.

M. EDEBAU, Schepen, beantwoordt 
direkt vorigen spreker.

Betreffende de dokwerkers, is hij 
reeds tusscl^engekomen, maar ket is 
nutteloos. De soldaten zijn voor die wer
ken aangeduid en hieraan valt niets te 
veranderen, zooals door de autoriteiten 
medegedeeld.

M. GOETGHEBEUR leest een lijvig 
document voor, een pleidooi voor het 
vrij onderwijs, waaruit wij, kortheids
halve, het voornaamste putten :

In het parlement is bij het uitbreken 
van den oorlog er op gewezen, dat zon
der een kristelijke beschaving, de we
reld ten onder gaat. Zonder kristelijke 
opvoeding der kinderen is zulk een be
schaving niet mogelijk. Genieten de 
menschen niet dezelfde opvoeding, dan 
kan de weerslag verschrikkelijk zijn, 
vooral in de huidige tijden.

Dit jaar zal door zijn fractie zijn eisch 
voor de toelage aan het vrij onderwijs 
niet gesteld worden. Men moet echter 
middelen geven om de scholen in te 
richten. Sprekers gedachte komt hier
op neer, dat er in de samenleving met 
één school, namelijk de zijne, kan vol
staan worden. Het Schepencollege kan 
inlichtingen bij de katholieke partij 
verkrijgen. Spreker maant aan, deze za
ken grondig te onderzoeken... « Maak er 
de uwe van... >.

M. VOLLEMAERE. — De begrooting in 

haar opgaven schijnt streng theoretisch.

De opbrengst van de opcentiemen op 

de cedulaire inkomstbelastingen, zij 

4.153.352 fr. of 80 opcentiemen, wijzen de 

richting reeds ingeslagen in het belas

tingstelsel. De opcentiemen op schenk- en 

gelagzalen, pronostiekwedstrijden, open

bare vertooningen voor een bedrag van 

250.000 fr. De rechtstreeksche belastingen 

voor 3.563.253 fr., de onrechtstreeksche 

belastingen voor 2.256.001 fr., zij geza

menlijk 10.222.606 fr.

Deze cijfers zijn op zijn minst 25 t.h. te 

hoog geschat.

Ik houd staande dat de begrootingscij- 

fers en juist de onwaarden op de cedel- 

belastingen voor 500.000 fr. en deze op de 

gemeentebelastingen voor 100.000 fr., zij 

een reserve van 600.000 fr. voor de niet- 

geïnde belastingen, op theoretische gron

den berusten.

35% van de uitgaven zijn ons van 

Staatswege opgelegd, o.m. : Openba

re Onderstand voor circa 3.000.000 fr. ; 

Openbare Gezondheid, voor circa 7 mil- 

lioen frank. Onze Stad draagt nu reeds 

een gedeelte van de lasten aan de werk

loosheid ; deze som kan in de toekomst 

werkelijk verhoogen door het huidige 

wetsvoorstel betreffende de verplichte 

verzekering tegen werkloosheid.

De huidige toestand moet het Sche

pencollege er toe aanzetten de bespa

ringen op een rationeele manier door te 

drijven.

Door : 1) uitvoering van onderhouds

werken op een streng minimum te bren

gen, alsook de nieuwe werken en aller

hande bestellingen ; 2) overwerk ver

mijden ; 3) doorvoering tot het uiter

ste van de beperkingen in het vervoer ; 

4) bestuurskosten vermijden ; 5) de 

vastgestelde kredieten in de mate van 

’t mogelijke N IE T  uitputten; 6) absoluut 

geen O VERSCHRIJDING  van vastge

stelde kredieten en ook geen OVER
SCH RIJV IN G  ; 7) de vergoedingen toe

gekend aan het personeel, regelmatig 

vermijden ; 8) geen vaststelling van de 

som van ONVOORZIENE UITGAVEN.
Van den lastenbetaler worden opoffe

ringen gevergd, het is logisch dat de 

Stad haar steentje bijlegt door bezuini

ging.

M. DEBOOS. — De katholieke scholen 
werden en worden nog steeds opgericht, 
om de openbare school te andermijnen.

Geen geldelijke tegemoetkoming aan 
de katholieke scholen. De schoolstrijd 
heeft veel kwaad berokkend aan ons 
volk.

De openbare school vereenigt allen, 
katholieke en niet katholieke kinderen. 
De school moet de verbroedering aan
wakkeren en niet een middel zijn voor 
politieke propaganda zooals bij de ka
tholieken.

M. DEKEYSER gelooft niet aan ver

schillende besparingen door samenvoe

ging van verschillende klassen. Een ge

tal van 45 leerlingen is niet wensche- 

lijk. Deze samenvoeging is in het na

deel van de kinderen zelf.

Over de toelage aan het vrij onder

wijs dit jaar spreekt hij liever niet. 

Maar de katholieke scholen zijn partij- 

scholen.
SCHEPEN PEURQUAET zal namens 

zijn groep een ordeverklaring geven 

met betrekking tot de begrooting en 

laat uitschijnen de groote verantwoor

delijkheid zijner fractie. Door hen zal 

de begrooting zonder eenig voorbehoud 

gestemd worden. Zij achten het de 

schuld der mobilisatie dat er verhoogde 

lasten moeten gestemd worden. Er zijn 

buitengewoon groote uitgaven die niet 

vermeden kunnen worden.

M. SMISSAERT zal hierna een lange 

beschouwing geven van de begrooting 

met weinig goeds en zeer veel kwaads 

te zeggen. Dit is de schuld van de socia

listen die overal slecht besturen. De po

litiek van het College is struisvogelpo

litiek. Weliswaar hebben de huidige toe

standen den gang der zaken bespoedigd, 

en zijn de ontvangsten zeer wisselvallig, 

maar de Stad leeft op te breeden voet. 

Spreker doet een vergelijking met Diks- 

muide ! De begrooting zal ik niet stem

men, want al wat men doet is vriend

jespolitiek. Het stadspersoneel kost te 

duur ; men betaalt het te veel en er 

wordt te veel verlof gegeven. Men wil 

een Moederhuis oprichten ; dat kan ge

makkelijk gemist worden. Hoeveel zal 

het ons kosten ? Spreker beknibbelt al-

M. DE BURGEMEESTER. —  Ik wil 

doen opmerken dat waar M. Smissaert 

spreekt over de in leening uitgegeven 

liefdadige gelden, die gelden recht

streeks toevertrouwd zijn. Ik zal u ant

woorden met eenige cijfers, daar waar 

de katholieken besturen.

M. CLAEYS critiseert de twee nieuwe ting. Er is daar een tekort van 2 mill, 

belastingen, t.w. de verhooging van de I Kortrijk : 100 opcent., volledige wege- 

wegenistaks en verhooging op speciale ' nistaks, tekort meer dan 2 1Z2 millioen.

belasting van wedden en loonen.

Er is zoo weinig voorzienigheid ge

weest in de goede jaren. Daarbij be

langrijke verhoogingen voor de diensten 

van het stadspersoneel. Hij gelooft aan 

een voorziene uitgaaf hiervan van fr. 

15.202.114. Daarbij het onderwijzend 

personeel, na aftrek van de subsidie van 

fr. 17.120.733. Dit maakt ongeveer een 

derde uit van de totale ontvangsten.

Het loonrooster der gemeentebezol- 

digden vertoont in groote mate een ver

hooging en het liberaal-sociatlistisch 

college heeft het aantal bedienden tot 

915 gebracht.

In de toekomst dient aan bezuiniging

Roeselare : 110 opcent., wegenistaks 

6/6, tekort 1 millioen.

St. Niklaas : 130 opcent., volledige 

taks, tekort 2 millioen.

Namen (kath. bestuur) : 120 opcent., 

volle wegenistaks, 25 t.h. vermakelijk

heid, tekort 3 millioen.

Daar zijn uw katholieke vriendjes 

overal de meesters.
En in de groote steden Brussel, Luik, 

Antwerpen, Gent, zijn er deficieten van 

20 à 40 millioen !

Te Oostende zijn de cijfers wel veruit 

de voordeeligste. Al uw pietpraat houdt 

geen steek. (De oppositie is plat gesla-

M. PEURQUAET antwoordt aan den
gedaan te worden. Het liberaal-socialis- h. Smissaert, dat hij niet akkoord gaat

! ïiUrronofonH mnrnt. OVPT
tisrh rolleee npemt het al te breed De ' dat er kritiek uitgeoefend wordt over tisch college neemt net ai te oreea. ue bedienden en werklieden. Gij zoudt ze
lasten worden zwaarder en zwaarder

Het is toch de Gemeenteraad die de 

vaste benoemingen doet ?

VOOR DE GARNAALVISSCHERS

Op de begrooting voor het jaar 1940, 
is het voorzien bedrag van de mijnrech- 
tem op garnaal met 1/3 verminderd in 
vergelijking met het jaar 1939. Dit is 
het bewijs dat de achtbare Heer Sche
pen Vroome heeft moeten vaststellen 
dat het waarlijk slecht gaat met de gar- 
naalvisscherij en dat de vooruitzichten 
voor 1940 allesbehalve gunstig zijn.

En zoo is het. Zoo de openbare Bestu
ren niet dringend hulp verleenem aan 
de garnaalvisscherij, dan moet deze bin
nen kort verdwijnen. Het is betreurens
waardig dit te moeten vaststellen, daar 
de garnaalvisscherij gansch onze be
langstelling verdient, niet alleen voor het 
bedrijf zelf, maar ook ten opzichte van 
de talrijke personen die door de garnaal
visscherij hun brood verdienen.

M. EDEBAU. — Vroeger sprak niemand 
voor die kleine menschen. Er was geen 
wet tegen werkongevallen voor hen.

M. CLAEYS. — Nu is er een.
M. EDEBAU. — Ja, dank aan Anseele.
M. CLAEYS. — Neen, dank aan den h. 

Baels, toen hij minister was.

ze

willen afdanken.
M. SMISSAERT. — Ik heb ook gespro

ken over de betaalde verlofdagen, die 
een groote lastpost zijn voor de Stad.

M. PEURQUAET. — Er zijn niet meer 
bedienden en werklieden aangesteld.

M. SMISSAERT. — Ik heb reeds vroe
ger bewezen, hoeveel nieuwe werklieden 
en bedienden er in de laatste tijden aan
gesteld werden.

M. PEURQUAET. — ’t Is gemakkelij
ker affiches te drukken voor den Kur-

M. SMISSAERT. — ’t Is nog gemakke
lijker, zooals gij, in de stoeten te loo- 
pen achter spandoeken, waarop staat : 
« Plaats voor de armen » en — 100.000 fr. 
per jaar trekken.

M. DEBOOS. — Ik ben geen socialist, 
maar hij heeft toch altijd den werkman 
verdedigd.

M. SMISSAERT. —  Ja, maar meteen 
voor zijn eigen gezorgd.

M. PEURQUAET. — En de drukkers...
M. SMISSAERT. — Moest gij ze met 

uw handen verdienen, zooals ik, gij zoudt 
zoo niet spreken. Maar gij loopt in stoe
ten achter spandoeken « Plaats voor de 
armen » en dat brengt U 100.000 fr. op.

M. PEURQUAET. — Om te antwoorden 
aan M. Claeys, zeg ik dat de regeering 
de klein visscherij moet helpen, en niet de

Gij'weet allen welk ellendig leven on- 'stad, want het is eene nationale nijver- 
ze garnaalvisschers lijden, bijzonderlijk heid. Indien M. Claeys in deze zaak tus- 
wanneer gij denkt op de talrijke en groo- j schenkomt, is het uit politieke bereke- 
te gevaren, waaraan onze garnaalvis- ning.
schers zijn blootgesteld. En daarvoor 
ontvangen onze garnaalvisschers, vol
gens officieele berekeningen waarvan ik 
U de cijfers kan mededeelen, een loon 
van gemiddeld 481 fr. per maand voor 
den stuurman-reeder, 540 fr. per maand 
voor den matroos en 166 fr. voor den 
scheepsjongen.

Dit zijn de gemiddelde werkelijke 
maandelijksche loonen over het gansche 
jaar 1939 !

Voor min dan 600 fr. per maand, voor 
min dan 20 fr. per dag, moeten onze 
garnaalvisschers iederen dag hun leven 
riskeeren, om een zuur stukje brood voor 
vrouw en kinderen te verdienen. Zij heb
ben niets om hun vaartuig, het eenige 
wat zij bezitten, te verzekeren, ook niet 
om een verzekering aan te gaan tegen

M. CLAEYS kan niet aanvaarden dat 
zijn tusschenkomst hem aangewreven 
wordt als politiek gedoe. Een delegatie is 
bij mij geweest — er waren geen katho
lieken bij — die mij gevraagd heeft dit 
voorstel te doen. Wat heeft het Gemeen
tebestuur van Oostende gedaan voor de 
visscherij ? In 1938 heeft de Stad getrok
ken 2.026.649 fr. ; in 1939 2.003.287 fr. ; 
en voor 1940 wordt 1.600.000 fr. voorzien.

M. MOREAUX. — Ik zal die cijfers 
eens nagaan.

M. CLAEYS. —  Zonder aan politiek te 
doen, stel ik voor dat de Stad toch die 
38.000 fr. zou geven. De stad geeft trou
wens niets aan de Voorzorgskas.

M. PEURQUAET. — De stad doet wat 
ze kan.

Belasting op het bestraten. — In re-

oorlogsrisico. Vallen zij werkeloos, zoo-, kening gebracht op bedrag der ontvang- 

als de gansche verleden maand, tenge-1 ten in 1938 fr. 115.557,70 voorzien voor 
volge van het slechte weder, zij kunnen 
niets trekken van het werkloozenfonds, 
omdat zij eigenaar of mede-eigenaar zijn 
van hun vaartuig.

De scheepjes worden oud en versleten, 
de motoren dienen vernieuwd te worden 
of moeten kostelijke herstellingen on-

1939 fr. 110.000 geraamd in 1940 op fr. ! 

190.000. I

M. ELLEBOUDT wijst op het tamelijk1 

groot verschil van fr. 70.000.

M. VROOM E wijst spreker er op, dat
dergaan. Zij hebben geen geld en ^  h 0Ver veel taksen die nog ■
meeste gevallen zijn hun scheepjes over-. °
last door hypotheken of gemaakte schul- binnen moeten komen.

den. , ,, .. . M. ELLEBOUDT vraagt of het cijfer.
O m  al d e z e  redenen ben ik zoo vrij de , van ig3g waarop M. VROOM E

tusschenkomst van de Stad in te roe-1 _  . . . . .  I
pen, onder vorm van een toelage te ver- bevestigend antwoordt. Er is belasting ( 
leen’en aan de kustvisschers, eigenaars rechtstreeks voor gedeelten van niet 
van vaartuigen met motor tot 70 PK. | aangelegde straten.

De toelage die ik zoo vrij ben U te vra-, ° °  _  
gen beloopt tot maximum 38.000 fr., te 1 B'J belasting op het leuren wijst M.
storten door de Stad in de Gemeenschap- CLAEYS er op, dat in het verslag staat ( 
pelijke Kas voor Zee visscherij, als bij- ) tot einde 1948, maar spreker wordt er 
drage voor de levensverzekering en voor 
ongevallen voor onze garnaalvisschers.

Die som van 38.000 fr. is een maximum.
Wanneer de gamaalscheepjes gansch 
het jaar door het bedrijf uitoefenen, dan 
bedraagt deze bijdrage volgens officieele 
cijfers in mijn bezit en die ik U kan me
dedeelen, juist 38.033,96 fr. en kan iets 
overschreden worden.

Het is dus een maximum dat ik U 
vraag en deze som kan betaald worden 
per twaalfden, iedere maand. Deze bij
drage vermindert, wanneer gansch de 
garnaalvloot niet vaart en de betaling 
kan totaal ophouden, wanneer de om
standigheden de garnaalvisschers zou
den beletten hun bedrijf voort te zetten.

De tusschenkomst van de Stad in de 
betaling van deze, voor de garnaalvis
scherij, verplichte uitgave, zou eene 
groote ontlasting zijn voor onze kleine 
visschers die deze blijk van belangstel
ling te hunnen opzichte zullen weten 
naar waarde te schatten.

Ik vraag aan den h. Burgemeester dit 
voorstel ter stemming te willen leggen.

(Dit voorstel zal ter stemming gelegd 
worden tijdens de behandeling van de 
verschillende punten van de Begroo
ting).

M. CLAEYS gaat verder :
Mejuffer, Mijnheeren,

Zoo ik, niettegenstaande het tekort in 
de Begrooting, een uitgave van 38.000 fr. 
voorstel ten bate van onze garnaalvis
scherij, dan is het omdat ik ten volle 
overtuigd ben dat deze uitgave betrek
kelijk klein in vergelijking met al de an
dere uitgaven die zullen gestemd worden 
en toch wel de noodigste is.

Ik ben overtuigd dat gij allen mijn 
voorstel zult aannemen en dat gij daar

u w^innige bbd angsteUing1 in1 denV nij pen- inzien dat deze categorie menschen 
den nood van onze kleine visschers. Gij 
zult ten andere daarvoor de goedkeuring 
wegdragen van de hoogzeevisscherij, 
die solidair is met de garnaalvisschers 
en van de gansche bevolking van- Oos
tende.

M. VROOME, Schepen. — De gedane 

kritieken door collega’s Smissaert en 

Claeys zijn niet van bestuurlijken aard.

Het is hoogstens een « politieke kri

tiek...» Het zijn niets anders dan aan- 

Vallen tegen het liberaal-socialjistisch 

Schepencollege, hetgeen van kleinzie

ligheid bij die heeren getuigt. Dit colle

ge schijnt hen zwaar op de neuzen te 

wegen.

Van 1924 tot 1928, met de katholieken 

in het Schepencollege, bedroeg de we- 

gentaks 10 percent van de kadastrale 

waarde ; hedendaags is het slechts 4 

percent.

Vermits er zoo gesproken wordt van 

dit socialistisch-liberaal college in Oos

tende, zal ik u een vergelijkend beeld 

met andere steden geven, waar diverse 

collega’s zetelen. Spreker heeft ook offi

cieele papieren van katholieke besturen.

In Meehelen (kath. burgemeester) :

130 opcent., 6Z6 wegenistaks en 3 mil

lioen deficiet.

In Brugge : 100 opcent., 6/6 wegenis

taks, 25 opcent. vermakelijkheidsbelas-

op gewezen dat dit een drukfout daar- 

stelt en gecorrigeerd 1942 moet zijn.

Mijnrechten op den verkoopprijs van 
garnalen 1%. —  In ’38 fr. 47.915,55 voor-' 

zien op de begrooting van 1939 fr. 44.000,, 

in 1940 geraamd fr. 30.000.

M. VOLLEMAERE :

Dat het bouwen van een gar

naalmijn in de nieuwe vischmijn ten 

stelligste gewenscht wordt, laat geen 

den minsten twijfel.

Het verwondert te weten dat het 

Stadsbestuur tot nog toe de noodige 

maatregelen niet getroffen heeft om de 

huidige standplaats op te heffen en te 

verhuizen naar de nieuwe vischmijn.

Die verplaatsing, gewenscht door al

le garnaalvisschers, had reeds in de 

maand Januari kunnen geschieden zon

der zware onkosten.

De best geschikte liggingen zijn : tus

schen het bestuursgebouw en de huidige 

sprotmijn, ofwel nabij het terrein van 

de oude sluizen.

Hiervoor dient echter een gebouw op

getrokken in volledig® harmonie met de 

vischmijn.

Gezien den financieelen toestand, zou 

de huidige garnaalmijn bestaande uit 

uitneembare betonnen platen op de voor

deeligste wijze kunnen dienst doen.

U den hachelijken toestand van de 

garnaalvisschers voorschotelen, is U doen

er

belangrijk voordeel bij hebben in de 

nieuwe vischmijn hun garnalen aan te 
bieden.

Inderdaad, wat gebeurt er nu in de 

nieuwe vischmijn betreffende verkoop 

van garnalen ? Talrijk zijn de visch- 

handelaars die gedwongen zijn garnalen 

te koopen van een paar anderen, uit re

den dat de huidige garnaalmijn te ver 

verwijderd is en de vervoermiddelen ge

brekkig of onvoldoende.

Moesten de kleinvisschers op de 

markt in de nieuwe vischmijn kunnen 

verkoopen, dan zou door de concurrentie 

een betere prijs gegeven worden voor de 

opbrengst van hun noesten arbeid.

Ik stel de vraag, waarom op den 

wensch van de betrokken kleinreeders en 

handelskringen niet is ingegaan.

Deze zaak vergt een oplossing, te meer 

dat categoriën menschen er onder lij 

den en de vischnijverheid in ’t algemeen 

schade berokkend wordt.

De bestuurlijke eenheid vergt het en 

ik ben overtuigd dat de betrokken dienst 

ter plaatse genoegzaam bevoegd is om 

er voor te zorgen dat mogelijke kleine 

moeilijkheden overwonnen worden.

M. VROOM E antwoordt, dat hierover 

reeds «ruzie» ontstaan is. Die van de 

Visscherskaai willen niet verhuizen. Het

is niet gewenscht voor het oogenblik. 

Het is noodzakelijk voor het algemeen 

belang.

Verhuring der stadsgoederen. — Voor 

de volgende jaren zou M. VOLLEMAERE 

gaarne een openbare aanbesteding zien 

van het bureel voor toerisme gevestigd 

in den Schouwburg.

Diensten der parken en wandelingen.
M. VOLLEMAERE :

De hovingen door de S. M. «De Oos

tendsche Haard » aangelegd, bevinden 

zich op de openbare wegen. Het is een 

prestatie geleverd in de plaats van het 

stadsbestuur met het doel het uitzicht 

te verfraaien. Mag ik weten waarom de 

som voor onderhoud niet aan de maat

schappij terugbetaald wordt ? Vóór en

kele jaren werd dit toch gedaan !

DE VOORZITTER. — Het is een over

eenkomst met de Stad. Die maatschap

pij gaat er mede akkoord en de Stad 

doet deze diensten.

Onderhoudskosten gevangen honden. 
— M. VANHOUTTE dringt er nogmaals 

op aan, dat het asyl, dat zooveel onrust 

verwekt, geheel zou verdwijnen.

DE VOORZITTER knikt bevestigend.

Openbare Onderstand en maatschap
pelijke voorzorg. —  Melkuitdeeling aan 

kinderen van werkloozen. —  Ten einde 

de kleinen te behoeden voor tuberculose 

door ondervoeding ontstaan, stelt M. 

VANDEILE voor, de post van fr. 40.000 

te verhoogen met een bedrag van fr. 

20.000, zonder de begrooting in de war 

te sturen. Deze som kan gemakkelijk ge

vonden worden uit andere minder noodi

ge posten, bv. literaire prijzen. Spreker 

doet het middel aan de hand om deze 

som te vinden uit die andere posten.

M. VROOM E belooft welwillend dit la

ter onder oogen te nemen.

M. ELLEBOUDT hervindt zijn oude 

strijdkracht met de verdediging van de 

visschers, maar geeft er zelf nooit een 

cent voor. En als we het princiep van

M. VROOM E laat dit duidelijk uitschij

nen. Ook voor hun compensatiekas zou 

gestort moeten worden.

M. PEURQUAUET vindt het zeer on

natuurlijk dat M. Elleboudt en anderen 

fr. 38.000 willen steunen door de lasten 

samengebracht door de Oostendsche be

volking, maar zij weigeren stellig nieu

we belastingen.

M. VROOM E zegt, dat men den wensch 

zou kunnen uitdrukken, dat deze som 

door de Stad zou afgedragen worden.

Maar het loopt op stemming uit en de 

post, zooals op de begrooting gedrukt, 

wordt met katholieken tegen, aangeno

men.

Onderstandskas voor gedecoreerde 
werklieden. — M. VOLLEMAERE :

Ik dring aan op de regelmatige en on

middellijke uitbetaling van vergoedingen 

toegekend aan werklieden die 25 jaar 

trouwen dienst hebben. Inderdaad, op 

zekere oogenblikken werden ze uitbe

taald met veel maanden vertraging.

Openbaar technisch onderwijs. — M. 

VOLLEMAERE, zijn zeer actief deelne-

Met spijt moet ik vaststellen dat de 

werkdagcursus voor motoren, goedge

keurd in openbare zitting van den ge

meenteraad op 17 November 1939, tot 

nog toe niet tot een bevredigende op

lossing is gekomen.

Reeds twee jaar is ook deze zaak aan 

den gang, om een negatieven uitslag op 

te leveren.

M. VAN GLABBEKE antwoordt, dat de

ze cursus nog ingericht moest worden.

Bij het punt Visscherijsihool, merkt 

M. Elleboudt op, dat van het bouwen van 

een nieuwe visscherijschool, gezien de 

huidige tijdsomstandigheden, niets zal 

komen.

PREMIEN AAN DE VISSCHERS
M. VERLINDE vraagt afschaffing van 

de premies aan de stuurlieden ; de pre
mies aan de scheepsjongens zouden moe
ten veranderd worden in uitrustingen.

M. CLAEYS. —  Dit voorstel is niet 
ontvankelijk. ; het is hier slechts eene 
toelage ; ’t is de regeering die de verdee- 
ling doet.

M. VERLINDE vraagt dat de Stad zou 
tusschenkomen bij de regeering om dit 
te vragen

M. CLAEYS. — Doet dat niet, of ze 
zullen het afschaffen. En gij zegt nu 
reeds dat de regeering niets doet voor 
de visschers.

M. DAEMS vraagt dat de andere werk
gevers die leerjongens opleiden, ook van 
deze voordeelen zouden genieten.

Boekerij, aankoop van boeken. — M. 

VOLLEMAERE springt weer op de bres :

De uitgaven beraamd voor aankoop 

van boeken en inbinden, zijn in totaal 

fr. 12.000 en voldoen geenerlei aan de be

hoeften van de stadsbibliotheek.

Toelage aan het Zeewetenschappelijk 
Instituut. —  DE VOORZITTER leest een 

lange verklaring voor en doet beroep op 

de leden, gezien er tot nu toe nog niets 

tot stand gekomen is, deze post als pro

test te verminderen tot fr. 1.000, in 

plaats van de uitgetrokken fr. 25.000. 

Spreker ontkent geenszins de moeilijk

heden die zich zullen voordoen en wijst 

op de slechte medewerking met den we- 

tenschappelijken bestuurder. Spreker 

heeft geprotesteerd dat dezelfde per

soon diverse posten bij deze onderzoeking 

bekleedt en hoe een ander zeer verdien

stelijk geleerde ontslag heeft genomen.

M. ELLEBOUDUT gaat er mee akkoord 

en wijst op de resultaten te Boulogne, 

dat eenmaal bezocht is door verschillen

de leden. Men zou beter dien Franschen 

geleerde kunnen uitnoodigen verschil

lende keeren naar hier te komen om 

rapport uit te brengen.

Uitbatingskosten Koninkl. Schouw
burg, facultatieve uitgaven geraamd 
voor 1940, op fr. 107.000. —  M. VOLLE

MAERE bemerkt het volgende :

De facultatieve uitgave vermeldt fr. 

107.000 voor ’t jaar 1940. Door overeen

komst gesloten den 21 December 1937 

tusschen stadsbestuur en den concessio

naris, werd bepaald de subsidie voor de 

jaren 1938, 1939 en 1940 op fr. 75.000 te 
brengen.

Ten uitzonderlijken titel werd in de 

gemeenteraadszitting van 26 Mei 1939, 

den concessionaris fr. 25.000 meer toege

staan, ten einde het gebeurlijk tekort te

dekken. Hetgeen voor één jaar de subsi

die tot fr. 100.000 deed stijgen. Nochtans 

kan ik niet aannemen, dat bij deze be- 

grootingsraming die bijgevoegde subsi

die van fr. 25.000 in de facultatieve uit

gaven geboekt staat. Het ware een pre

mie toekennen ter aanmoediging van 

déficitaire exploitatie. Het is onlogisch 

dat de begrooting melding geeft van fr. 

25.000.

Steeds gaat men over van punt tot 

punt.

Brandweerdienst. — M. VOLLEMAE-

RE’s aanmerking betreft :

In geval van een conflict zullen de 

brandweerkorpsen niet veel te rusten 

hebben, daar de ondervinding uit ande

re landen ons leert, dat men bij lucht

bombardementen een talrijk, standvastig 

en goed gedrild brandweerkorps moet in 

leven hebben. Het officierenkorps zal 

dienen uitgebreid en in acht genomen, 

dat slechts één brandweerofficier zich 

met deze moeilijke taak onledig houdt, 

zoodat de aanstelling van een tweeden 

officier aan de kadervorming zou verhel

pen. Mij dunkt dat deze uitgave, opge

drongen door de omstandigheden, nood

zakelijk dient vooropgesteld.

Openbare verlichting. — M. G OET

GHEBEUR vraagt beleefd, dat er in het 

vervolg toch geen geheele straetn meer 

j zonder licht zouden gelaten worden.

DE VOORZITTER belooft tusschen

komst betreffende de straat van den 

Zandvoordschen steenweg.

—  De Raad gaat over, in geheime 

vergadering, betreffende verschillende 

punten der begrooting. Deze interruptie 

duurt ongeveer een kwartier.

Visschershaven. Propaganda voor 
Vischverbruik. — M. VOLLEMAERE :

Ik vraag de afschaffing van de fr. 

5.000 voorbehouden voor de propaganda 

voor vischverbruik.

Wij moeten toegeven dat eenerzijds in 

de huidige omstandigheden het publiek 

moeilijk kan geïnteresseerd zijn in deze 

zaak en anderzijds de verkoop in ons 

land door omstandigheden ons bekend, 

sterk geslonken is.

Voeg daarbij de ondoelmatige wijze, 

waarop de propaganda thans wordt ge

voerd. De nijverheids- en handelskringen 

steken hun ontevredenheid noch onder 

stoelen of banken.

Van reederszijde werd aangedrongen 

op het leveren van een practisch pro

gramma dat doorslaande resultaten 

moest opleveren, hetgeen echter in t 

jaar 1939 totaal ontbroken heeft.

De ondoelmatigheid van die propa

ganda komt klaar te voorschijn in de 

prijzen van de garnalen. In plaats van 

j rendeerend, zijn ze, integendeel, maar 

steeds gedaald. Ik zie het nut niet in. 

deze som voor te behouden. Later kunnen 

wij nog altijd overwegen wat kan ge

daan worden, mits de voorwaarde, dat 

een practisch programma voorgelegd 
wordt.

Tusschenkomst in de uitbatingskosten 
van de Kursaal gedurende den W inter.
—  M. VOLLEMAERE :

Voor de inrichting van het Winter

seizoen, overeenkomst gesloten tusschen 

S. A. Kursaal en het Stadsbestuur, wordt 

vermeld dat het vijfde van de 35% afge

staan aandeel in de opbrengst der 

Staatstaks op de spelen tijdens de Win

terperiode aan de inrichting of subsi- 

ideering van feesten, buiten de Kursaal 

zouden toegekend worden. Nu vooral, 

naar aanleiding van het begrootings- 

evenwicht, alle facultatieve uitgaven 

dienen vermeden, vraagt hij het Sche

pencollege deze clausule van het be

staand contract in ’t oog te houden.

M. VOLLEMAERE, onvermoeid, gaat 
verder.

Herstellingswerken Kursaal. — M.
VOLLEMAERE deelt mede :

Ik vraag U deze som niet in de tota

liteit te besteden. Immers, deze som 

werd in zitting van 26 Mei 1939 gestemd 

om herstellingswerken uit te voeren.

Gezien geen stukken aan de zuilen 

van het terras van het Casino Kursaal 

J afbrokkelen. Gezien geen gevaar vóor 

; het gebouw zelf werd opgegeven en ook

niet tot uitschrijving van een aanbeste

ding werd overgegaan. Dit krediet moet 

tot het hoogstnoodige worden beperkt 

of verminderd.

M. PEURQUAET zegt, dat een gedeel

telijke herstelling van het balcon noodlg 

was. Het was een gevaar voor de men

schen die er zich op begeven. Nog veel 

dient verricht te worden.

Ki IX  = ÈKs

B R E U K B A N D E N  -, B U IK B A N D E N  
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  •

+ A u P a r a +
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

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

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kuit. —  TE LE F O O N  73740

Voetbal
KALENDER VOOR 25 FEBRUARI 1940

Beker « Ringoot »
R. C. Thienen — A. S. Oostende 
S. C. Schaerbeek — R. C. Thienen 
St. Leuven —  R. C. Doornik 
F. C. Brugge — S. C.Charleroi

Noodcompetitie —  Hoogere Afdeeling 
Kortrijk Sp. — S. C. Meenen

Lagere Afdeeling —  Reeks A 
Middelkerke — D. C. Blankenberge 
De Panne —  Koksijde 
Oudenburg — Gistel 
S. V. Blankenberge —  Veurne 
Nieuwpoort — Torhout

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

Kadetten —  Reeks A 
F.C. Brugge — F.C. Knokke

Zwemmen
TEGEN DE REKORDS TE OOSTENDE

MEJ. CAROEN EN VANDEKERCKHOVE  
ONDERNEMEN EEN N IEUW E POGING

Vrijdag 23 Februari, in het Badenpaleia

De twee vermaarde Oostendsche zwem

sters mej. Caroen en Vandekerckhove, 

zullen Vrijdag 23 Febrari.u in het Ba- 

denpaleis te Oostende, een nieuwe po

ging tegen de rekords ondernemen. Mej. 

Caroen valt het wereldrekord aan der 

300 meter vrije slag, dat door R. Hveger 

gehouden wordt, sedert 23 November 

1938, met een tijd van 3 m. 46 s. 9/10, 
terwijl de tijd van het Belgisch rekord 

van mej. Caroen 3 m. 57 s. bedraagt, tijd 

die te Oostende op 10 November 1939 

verwezenlijkt werd.

Wat mej. Vandekerckhove betreft, de

ze onderneemt een aanval op het rekord 

der 400 m. schoolslag. Het wereldrekord 

over dezen afstand bedraagt 6 m. 15 s. 

9/10, terwijl mej. Vandekerckhove het 

Belgische rekord te Elsene op 12 Februa

ri vastlegde met een tijd van 6 m. 25 s.

He tlijdt geen twijfel of deze nieuwe 

rekordpogingen zullen te Oostende de 

algemeene aandacht vestigen van de 

sportliefhebbers, die er dan ook zullen 

aan houden talrijk op te komen om onze 

twee kampioenen in hun pogingen aan 

te moedigen.

Aanvang om 18.45 uur.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHCPEDISTEN

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

K U N S T B E E N E N  

IN  D U R A L U M IN

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

STER K STE  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  

ZIEK EN A R TIK ELEN  —

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

A LLE  T O E S T E L L E N  V O O R  M IS

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

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

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

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


