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LICHTEN

JANUARI

uit aan

1 M 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 W 7.45 15.48
4 D 7.45 15.49
5 V 7.45 15.51
6 Z 7.44 15.52
7 Z 7.44 15.53
8 M 7.44 15.54
9 D 7.43 15.Ü6

10 W 7.43 15.57
11 D 7.42 15.58
12 V 7.42 16. 0
13 z 7.41 16. 1
14 z 7.41 16. 2
15 M 7.40 16. 4
16 D 7.39 16. 5
17 W 7.38 16. 7
18 D 7.37 16. 8
19 V 7.36 16.10
20 Z 7.35 16.12
21 Z 7.34 16.13
22 M 7.33 16.14
23 D 7.32 16.16
24 W 7.31 16.18
25 D 7.30 16.20
26 V 7.29 16.21
27 Z 7.27 16.23
28 Z 7.26 16.25
29 M 7.25 16.27
30 D 7.24 16.29
31 W 7.22 16.30

HET VtSSCHER/JBiAD
HOOG- 
W a i  fcjri

JANUARI

t t f ! P

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

1 M. 4.01 16.22
2. o ö.ur lï.iö
3 W o.uu 1Ö.2Ó
4 D ï.ru la.̂ só
5 V 8.25 2U.O0
6 Z 9.3o 21.08
8 M 11.23 23.42
7 Z 10.30 2Ü.04
9 D — 12. U4

10 W 0.23 12.42
11 D 0.59 13.17
12 V 1.35 13.51
13 z 2.11 14.25
14 z 2.47 14.58
15 M 2.24 15.32
16 D 4.02 16.08
17 W 4.41 16.50
18 D 5.26 17.41
19 V 6.24 18.47
20 Z 7.36 20.03
21 Z 8.51 21.16
22 M 9.58 22.17
23 D 10.51 23.12
24 W ‘ 11.37 23.56
25 D — 12.20
26 V 0.42 12.06
27 Z 1.25 13.48
28 z 2.11 14.30
29 M 2.58 15.14
30 D 3.48 15.59
31 W 4.35 16.50
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Bericht aan onze Abonnenten

Bcvenaan : de B.24 met schipper CH. FALLEIN.

Onderaan : de bemanning met den ouden waker van het schip.
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ü r o n t iD e y ir iö e ie n  o e r  
Oceanografie

----■----

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

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

Het Gevaar van de 
Mijnen
— ■—

Een mijn dobberde bij de boot 
Met een bezem afgeduwd

De visschersboot H.27 was op 8 Ja
nuari uit gaan visschen. De schipper- 
eigenaar Edmond Demunter had op ze
ker oogenblik de netten uitgeworpen, 
toen plotseling een drijvende mijn op 
enkele meters van het schip bemerkt 
werd. Onmiddellijk werd bevel gegeven 
de motoren in werking te brengen en 
een maneuver uit te voeren, ten einde 
het gvaarlijk tuig te ontwijken. Hoe 
men zich ook inspande, de motor wilde 
maar niet aanslaan en het eene oogen
blik of het andere werd het onvermij
delijke verwacht. Een der opvarenden 
verloor echter de tegenwoordigheid van 
geest niet en met de hulp van een ze- 
zem, wist hij de mijn geleidelijk achter
uit te houden en het schip te doen ont
wijken.

HUIS DE8RA
•»V^anreit van :

•  GARNALEN
• MOSSELEN
• VISCH
• GEPELDE
• GARNALEN
ZEEBRllGGE - D U IN KER KE

Tel. ZEEBRUGGE 44033

y * » » * » *

De Botsing 
van üe 

“Prince Charles,,
---- ia----

De maalboot « Prince Charles », onder 

het bevel van kommandant Van Gooi, 

met dertig passagiers aan boord, haa 

Zaterdag, te 7.30 u, ’s morgens, onze ha

ven verlaten voor Folkestone.

Zijn gewonen koers volgend, kwam 

het schip vóór de haven van Duinker- 

ke, en het was rond 9.30 uur, toen plot

seling een Fransche patroeljeboot op

dook en onze maalboot met een hevigen 

schok aanvoer, waarbij onder de passa

giers een lichte paniek ontstond.

Het voorroer «ai de «Prince Clmr'eF * 

was beschadigd en buiten dienst gesteld, 

ook was er op enkele plaatsen geringe 

schade. Wat de Fransche boot betreft, 

die zwaar gehavend was, deze liep on

middellijk de haven van Duinkerke bin
nen.

Kommandant Van Gooi, inziende dat 

het gevaarlijk was om alzoo het Kanaal 

over te steken, verkoos dan ook naar de 

Oostendsche haven terug te keeren. Bij 

zijn aankomst, is kommandant Lauwe

reins aan boord geklommen om een eer

ste onderzoek in te stellen.

Ten einde de passagiers zoo spoedig 

mogelijk naar Engeland over te brengen, 

werd besloten ’s anderendaags, Zondag, 

een bijzondere dienst met de «Prinses 

Marie-José » in te stellen.

Deze zaak zal heel waarschijnlijk haar 

gevolg voor de rechtbank krijgen.

De B.24 vergaan
Er bestaat geen twijfel meer !

Opnieuw is onze Vlaamsche visschersbevolking in rouw ge
dompeld, want over het vergaan van de B.24 bestaat geen 
twijfel meer.

Sedert 26 December was het schoon en sterk gebouwd vaartuig 
uit de haven van Blankenberge vertrokken met vier knappe jon
gens aan boord. Men toogde ter vischvangst aan de Ferrybank, op 
de Oostkust van Engeland en zou, zooals naar gewoonte, binnen 
een vijf à zes dagen terug de haven aandoen of naar Oostende 
gaan verkoopen. Want stuürman Charles Fallein, verkocht meest 
vän al te Oostende en hij was er ten andere als een zeer joviale 
kerel gekend.

Het is vandaag 18 dagen geleden, dat het vaartuig voor de 
laatste maal uitvaarde en niet meer is teruggezien. Het had geen 
radio aan boord, omdat er alleen korte reizen werden gemaakt.

Einde verleden week begonnen de familieleden ongerust te 
worden. Zondag verspreidden zich de geruchten dat een Fransche 
kruiser de bemanning zou opgepikt hebben, maar... niets daar
van is waar gebleken.

Pas was het vaartuig drie jaar oud en verbouwd op de werven 
van Jules Denye. Een nieuwe motor Deutz van 150 PK. van het 
jaar 1938, gaf den knappen schipper de gelegenheid er menig 
schoone vangst mee te verwezenlijken, want Fallein had moed en 
werklust te koop.

Het was nog geen maand geleden dat hij door voorzitter Poll, 
van den Onderzoeksraad voor Scheepvaart, in ons bijzijn geluk*-, 
gewenscht werd, omdat hij zoo pas op een wijze die de bewonde
ring van elkeen afdwingt, de schipbreukelingen van de Belgische 
stoomboot « Quenast » had gered en ze behouden te Zeebrugge 
binnenbracht.

Wie had er toen gedacht, dat hij thans zelf het slachtoffer 
van de huidige oorlogsgruwelen zou worden, want slecht weder 
is het ondertusschen niet geweest, en zooals zoovelen thans on
gekend hun leven in de ijzige golven laten, zullen ook thans weer 
opnieuw vier visscherslevens den tol aan den oorlog betalen 
en worden vier visschersfamiliën in rouw gedompeld.

DE BEMANNING

De bemanning bestond uit den stuurman CHARLES FALLEIN, 
schipper, geboren te Blankenberge op 16 Januari 1907, 33 jaar oud, 
en er wonende, Yzerstraat, 3.

VANHEETVELDE JOZEF, motorist, geboren te Blankenberge 
den 20 October 1920, dus 20 jaar oud, en wonende Scharrebrug- 
straat, 111, Blankenberge.

EEREBOUT LEON, matroos, geboren te Oostende den 10 Ja
nuari 1881, 59 jaar oud en wonende St. Paulusstraat, 54, Oostende.

VANHECKE MARCEL, matroos, geboren te Blankenberge den 
10 Februari 1917, 23 jaar oud en wonende Leopoldramp, 6, Blan
kenberge.

Het vaartuig zelf behoorde toe aan den vader van den schip
per, Louis Fallein, die het geld met hard werken bijeengebracht 
had. De B.24 was tegen gewoon risico niet verzekerd en zoo pas 
was de premie gestort voor oorlogsrisico.

Maar wie zal ons zeggen hoe de B.24 vergaan is en tengevol
ge van wat ?

Alleen zij, die ergens in die onmetelijke zee verdwenen zijn, 
zouden het ons kunnen melden, maar ze zijn niet meer en zullen 
misschien nooit meer door de zee aan hun familieleden terug
geschonken worden.

Ja, het vischje wordt duur betaald en zoowel zij die hard ge
werkt hebben om de 330.000 frank bijeen te brengen (waarde van 
het schip), als zij die er voor zwoegden op zee, verdienen niet al
leen ons medelijden, maar steeds onzen krachtdadigen steun.

We kenden ze allemaal zoo goed. ’t Waren allen werkzame, 
levenlustige kerels, die hunkerden naar de zee om er in het zweet 
huns aanschijns kun kost te verdienen.

Buigen we diep voor dat visschersbedrijf dat zoo’n zware tol 
er drie te Blankenberge en één te Oostende woonden.

Buigen w diep voor dat visschersbedrijf dat zoo’n zware tol 
oplegt, zooveel jonge offers en zoo’n lastig leven vergt, want geen 
aardsch bedrijf is aan dergelijke moeilijkheden en beproevingen 
onderhevig.

Eiken dag heeft men ten lande verscheidene uren huiselijk 
geluk.

Maar voor den visscher is het steeds het dreigend gevaar, de 
loeiende wind, de verdoken ondiepten en klippen, de verraderlijke 
mist, en thans de gruwelen van dien onmenschelijken oorlog, waar
door vrouw en kinderen, vaders en moeders in angst blijven 
voortleven, en dit om een bete broods.

Vlaamsche Volk, visschersfamilies, rouwt allen mee met hen 
die thans opnieuw het slachtoffer zijn geweest van het vischje.

Rouwt met ons over de heldhaftigsten van ons land.

P. Vandenberghe.

G EW ETTIG D E KLACHTEN
Deze week kwamen ons talrijke klach

ten toe van postabonnenten welke be
taald hebben, maar hun blad niet ont
vingen.

Bij onderzoek stellen we vast, dat tal
rijke klachten gegrond zijn en alleen te 
wijten aan de slordigheid waarmee som
mige brievenbestellers ons blad bestellen.

Wij houden er aan te verklaren, dat de-, 
ze onregelmatige bediening niet aan ons’ 
gelegen is.

De weekbladen worden door ons gere
geld eiken Vrijdagmiddag gepost en moe

ten ten laatste den Zaterdagmorgen met 
de eerste post besteld worden.

Terloops weze echter hulde gebracht 
aan de stiptheid waarmede de postmees
ter van Oostende de zaak nagaat en in 
de mate van het mogelijke voldoening 
tracht te schenken, daar waar het kan.

Alle lezers worden vriendeiijk verzocht 
ons tijd ig  te laten weten, wanneer zij 
ons blad niet ontvangen of bij hun brie
venbesteller er voor aan te dringen.

Krijgen ze geen voldoening, dan zullen 
wij onmiddellijk hun klacht grondig 
doen onderzoeken.

De Lijst der De Belgische
Visschersvaartuigen V iSSCh e r i j -

Almanak 1940
en

Koopvaardijschepen

Deze week verschijnt ook de lijst der 
Belgische visschersvaartuigen en koop
vaardijschepen in een afzonderlijke bro
chure.

De prijs dezer brochure is vastgesteld 
op acht frank. Zij kan verkregen worden 
mits storting van dit bedrag op onze 
postcheckrekening 1070.98.

WAAR VERKRIJGBAAR 7

De Belgische Vischerijalmanak 1940 
is verkrijgbaar ten bureele van « Het 
VisscherijDlad » of mits storting van het 
bedrag van 32 fr. +  1 frank verzendings
kosten (binnenland) of 36 frank (buiten
land), op postcheckrekening 1070.98 van 
«Het Visscherijblad», Oostende.

W ij vestigen de aandacht van onze le
zers op het feit, dat geen enkel bestel
ling zal uitgevoerd worden, waarvan het 
bedrag niet vooraf gestort werd op bo
vengemelde postcheck.

Onderzoeksraad voor Scheepvaart

P R O D U K T E N  

GA S 'OLIE  —  ESSENCE 

P E T R O L E U M  

^  SPREKEN  V O O R  ZICH  ZELF

Voor uw DRUKWERK
wendt U tot de Drukkerij van dit blad

Steenweg op Nieuwpoort, 44, Oostende — Tel. 737.58

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 5 JANUARI

De Onderzoeksraad voor Scheepvaart 
vergaderde Vrijdagnamiddag, onder 
voorzitterschap van den h. Julien Poll.

Rijkscommissaris h. Descamps zetelde 
als openbaar ministerie.

DE ZAAK VAN DE 0.35 «PETR EL»

Eerst wordt aa.nvang genomen met de 
voortzetting van de zaak ten laste van 
Degroote, schipper van de 0.35 « Petrel », 
aie m  1938 op de Fransche kust verging. 
Tevens wordt de bemanning ervan be- 
uicnt tabaKsmoKkel beareven te hebben.

uci <_>pciiud,cu ivinubtene, üij rnonut,
• <ai cifcii il. uescamps, is van rneeimig, 
aat ue scnuiu uer stranuing van voor- 
iiucuiu vrsacntrs vaartuig ten voile te 
wijucn is aan aen sempper, aie mets ge- 
aaaii zo a iicoucii om zijn scnip te reu- 
acü, öpreüer zegt, aat Degroote aeze reiù 

iiceit met twee maii aan.
I U1C i-Ut-b All 1C&C1 Waicll Cli Uctt Xi-ij

-jaL/J-a naai V4öCii£lOAiUCli XlCiltte, V/ad-x 
o^cii öpxuc w  vaneen was. xensioibc 
.iddgt 11. jjeöcampö ucgeii juegioute eu* 

van ziijn aipiuma van ö maan-

uaarna neemt h. Vandenbroele, verde- 
aiger van rjegroote, net wooi a. mj zegt, 
aat zwaie vtiniocuens wegen op zijn 
ikiitàik, aoen aat er aaareutegen însge- 
üjji.0 veruioeuens zijn ten ontlaste. r-iei- 
oci' vermaart üat cie zaaK van aen taoaK- 
oaivc>moKüei toc tweemaal toe werd ge- 
» onrust, ae eerste maai op 19 Januar* 
laôH te Aooevine en aaarna voor het De 
locpùiioi te Amiens op 24 Mei daarop- 
vOigenae. in Deiae zittingen werd De 
grooce vrijgesproKen, mettegenstaanae 
ae naraneüKigneia, waarmede de Fran- 
sene toioeamoten hem beticntten. Ver- 
uer verKiaart n. Vandenbroele dat er wel 
oprot te vangen was op de plaats die de 
yj.ào bevisente. Hij herinnert er aan, 
ciac het scnip, eigendom van zijn kliënt 
seaert 1934, vier jaar later grondige her
stellingen Had onaergaan, zoodat De
groote er hoegenaamd geen belang bij 
had, zijn schip te laten vergaan. Ten- 
lotte legt hij de schuld op den rug der 
Fransche tolbeambten, die de Belgische 
oemanning weernielden terug aan boord 
te keeren.

De Raad beslist in deze zaak uitspraak 
te doen op de eerstvolgende bijeenkomst, 
zij op 12 Januari.

DE ZAAK VAN DE (( SS. QUENAST »

Daarna wordt de behandeling voort
gezet der zaak van de « SS. Quenast », 
het Belgisch koopvaardijschip, dat in de 
maand December verging en waarbij 
twee leden der bemanning, Theys en Du
rand, den dood vonden in de golven.

Ondervraging van Spillemaekers 
Thans wordt gehoor gegeven aan den 

machinist Spillemaekers. Hij is een 
kloeke kerel, die in klare taal op de vra
gen van den Voorzitter antwoordt.

Voorzitter. —  Waar waart ge op het 
oogenblik van de stranding ?

Getuige. —  Beneden met stoker Theys. 
Voorzitter. — Wanneer waart ge van 

wacht ?

Getuige. —  Van 12 tot 6 uur. 
voorzitter. —  Wanneer werut ge iets 

gewaar (
uuouige. —  Om  4 uur gevoeiae ik, aat 

cl leus met in uen riaaK was. uuauuuti- 

iajK lieu HC aiie illacniiieS atii&cicgu erl 
K/dl liaar OOVeil gedaan. roeii ociiicii^tc 

ui., aat een uout leeuo Veruweiitri Waa.
Voorzitter. —  rvnoineiù cli v roiie 

xieouen noentans veitiaaru, aat Waauccl' 

ze roiiu net ücnp vaaruen, ze Deniers ten, 
aat net scnroei nog uraaiue.

uetuise. —  onmugciijß., vermits ik  ai- 
ies itixgeiegd neu, vouiaieer naar ooven 
te Komen.

reu siocte zegt SpmemaeKers, aat üij 
oenuipzaain was Oij net Uitzetten vail 
een reuüingsooot, waarna een Vvuuruen- 
wisseiins pictatö xieeit tuaacixen een na 
van uen rtactu en getuige over ue KWestie 
or ae macrmies ai ua,n met stn lagen, 
wanneer getuige aan uea. was.

voorzitter. — rtoe aenKt ge dat het 
acnip vergaan is '! 

uetuige antwoordt ontkennend.
■tiij voegt er emueiijK aan toe, dat hij 

oeaert wovemoer aan Doora is van ue 
« öö. quenast », en aat ane macnines in 
goeaen staat verKeeraen.

ondervraging van Bernaerts 
Arthur Bernaerts, 46 jaar oua, ma

troos, worat aaarna opgeroepen. Een 
KioeKe Viaaintcne zeeoonK, aie zijn voor- 
vaaeren van ae zee semjnt niet te wmen 
verioocnenen. ook aeze getuige anc- 
woorat met kalme, vastoeraaen stem 
jp de vragen aie nem woraen gesteld.

Voorzitter. —  Vertel nu eens wat ge 
;an deze zaak aiweet.

Getuige. —  Ik ben sedert 7 Novemoer 
als matroos op dit vaartuig. Ik was van 
»vacht van 12 tot 4 uur en aeea aien.st 
aan het roer. Er kwamen verscneidene 
zware zeeën op. Plotseling kwam a.; Ka
pitein naar mij toe en zegae : « k Geioof 
aat we het scnip zullen Kwijt zijn ». ik 
Kreeg bevel « lull speea » te geven, ten 
einde het schip terug op zee te krijgen. 
De booten weraen niet uitgezet op oevel 
van den kapitein, aie ook geen orders 
gaf aan de bemanning om aan dek te 
Komen. Dit werd door de spreeKDuis ge
roepen door een lid der bemanning, doch 
ik kan niet juist zeggen wie. Oraer werd 
wel gegeven van alleman « stand by ».

Verder verklaart Beernaerts, dat het 
schip aan stuurboordzijde overgeheld is 
en meent de schipbreuk misscnien wel 
te moeten toeschrijveii aan de lading 
die gedeeltelijk aan stuurboordzijde werd 
opgestapeld.

Daar de verklaring van getuige tegen
strijdig is met de verklaring van vorige 
getuige, beslist de Raad de zaak op 12en 
e.k. voort te zetten met het verhoor van 
kapitein Bruynooghe, Michiels, Ber- 
naerts en de beide Van Torre’s.

DE ZAAK VAN DE 0.179

Tenslotte komt de zaak van de 0.179, 
schipper Arthur Pots, op de rol. Bedoelde 
schipper, op de zitting aanwezig, wordt 
er van beticht in verboden kustwateren 
gevischt te hebben op 27 December 11.

Deze zaak wordt voor verdere behan
deling tot 18 Januari verdaagd.



« H ET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

B IJ H U IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

ALLERLEI NIEUWS
STERK GESTEGEN VER B RU IK  VAN 

MOSSELEN IN 'NEDERLAND
Dank zij een krachtige propaganda, 

is het verbruik van mosselen in Neder
land den laatsteen tijd sterK toegeno
men, vooral in de groote steden. Per 
week worden thans in Nederland onge
veer 40.000 kg. meer omgezet dan ooit 
het geval *is geweest. Verwacht wordt, 
dat het verbruik in Nederland binnen
kort tot het dubbele zal zijn gestegen. 
Dit is ook wel noodig, daar de uitvoer 
groote moeilijkheden ondervindt. Alleen 
België neemt nog normaal mosselen al 
uit Zeeland. De uitvoer naar Frankrijk 
ondervinüt echter steeds grooter moei
lijkheden, terwijl Duitschland niet ,over 
de noodige deviezen beschikt. De uitvoer 
naar Engeland is geheel gestaakt.

Dank zij het verhoogde binnenlandsche 
verbruik, hoopt men de Zeeuwsche mos- 
selkultuur echter in stand te kunnen 
houden.

EEN MOOI GEBAAR VAN HET WERK  
«TO EKO M ST ))

Sedert maanden ijvert het werk « Toe
komst » voor de lichamelijke en geeste
lijke ontwikkeling van de Belgische 
jeugd.

Men kent zijn werking ten voordeele 
van het scoutisme, van de openluchtver- 
blijven en van de tehuizen voor kinde
ren.

Onlangs huldigde « Toekomst », samen 
met de Vereeniging voor de Kinderen 
van Oudstrijders, een opvoedingscen- 
trum voor 300 kinderen en jongelieden in. 
Te Oostende opende hetzelfde werk een 
centrum voor de zonen van visschers.

Onlangs ook stelde het werk, te Dworp, 
een domein van 17 Ha., ter beschikking 
van de scouts.

Thans wil « Toekomst », door een ge
baar van samenhoorigheid, blijk geven 
van zijn belangstelling in den nood van 
de Finsche jeugd. De Vereeniging stortte 
inderdaad een som van 100.000 frank op 
de postrekening van het komiteit voor 
Hulp aan de Finsche Kinderen, dat door 
« Pro Juventute » werd opgericht (post
rekening 31.43.10).

Moge dit voorbeeld navolging vinden.

ZEEVAARTBEW EGING IN DE HAVENS 
BRUGGE— ZEEBRUGGE

Gedurende de maand Decembér 1939 
zijn er 20 schepen binnengeloopen met 
een Moorsom Tonmaat van 22.779 Ton
nen.

Het jaar 1939 is gesloten met een totaal 
van 1.190 schepen en van 1.573.395 Moor

som Tonnen, tegen 1.574 schepen met 
1.951.667 Moorsom Tonnen in het jaar 
x938 geboekt.

Er is dus een vermindering van 384 
schepen en van 378.272 Moorsom Tonnen 
j.an te stippen.

DE AUTOSNELWEG  
BRUSSEL— OOSTENDE

Het ministerie van Openbare Werken 
aeeft besloten tot het bouwen van een 
nieuw vak van den autosnelweg Brus- 
jel-Oostende. Dit vak vangt aan in den 
jmtrek van Gent en ligt in de richting 
/an Jabbeke.

Het krediet, dat voor dit werk voor
dien is, beloopt ongeveer 12 millioen.

JPGELE1D EN TE D U IN K ER K E AAN 
DE K E TT IN G  GELEGD

Te Zeebrugge werd het bericht ont- 
/angen dat de H.65, schipper eigenaar 
Jan Dobbelaere door een Fransche kust
wachter gepraaid werd, bewerende dat 
.n de Fransche wateren gevischt werd. 
De boot werd naar Duinkerke overge- 
jracht, waar hij reeds sedert enkele da
gen aan de ketting ligt.

NIEUW E REGELING VOOR DE 
DRANKHUIZEN IN FRANKRIJK

Sedert verleden week is de regeling 
ïieromtrent voor de militairen als volgt:

In de week mag er drank gegeven wor
den aan de miliatiren van 6-8.30, 11-14.30 
uur en van 17.30 tot 21.30 uur.

Op Zon- en feestdagen, van 6 tot 8.30 
uur en van 11 tot 21.30 uur.

EEN N U TTIG E  FILM
Naar we vernemen, zou men een nieu

we film over het vernietigen van de 
mijnen en over onze kustverdediging aan 
net op touw zetten zijn.

Het ware misschien niet slecht het pu- 
oliek voor te lichten over de wijze waar
op de mijnen vernietigd worden en het 
gevaar dat daaraan verbonden is.

VEEL HARING TE BOULOGNE
Te Boulogne werd verleden week veel 

iÜlje haring aang^voerd, welke prijzen 
Kende van 3.50 tot 4.50 fr. per kg. Deze 
visch, op allerlei wijze bereid, wordt gre
tig door de verbruikers aangekocht.

We kunnen ten onzent zooveel niet 
zeggen en ons bepalen met te schrijven 
dat er weinig of geen angevoerd wordt 
en dat het er voor onze visscherij niet 
schitterend uitziet, moesten er geen 
rendeerende reizen in den vreemde kun
nen gemaakt worden.

Camille Willems

BELGISCHE REEDERS,

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

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

O O K  D E  BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C â r e i â  v a n  O e n l

Te begeven Plaats
Gemeente De Panne

De plaats van gemeentesecretaris is te 
begeven.

Aanvangswedde : 23.750 frank, meer 
kindertoeslag.

Aanvragen inzenden vóór 20 Januari 
per aanbevolen brief, aan den heer Bur
gemeester.

Verdere inlichtingen bij het gemeente,- 
bestuur. _____  _ _ _ _ _  ___

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 Zeebruggfc

Telef. : 44003

Aanbestedingen
AANKO NDIG INGEN

8 JAN. — Te 11 u„ in de bureelen 25, 
Hooistraat, te Brugge, onderhoudswer
ken, in 1940, aan de kazerneeringen van:
1) Brugge, 2) Oostende, 3) Wevelgem.

26 JAN. —  Te 11 u„ voor den h. Vah 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, werken tot opschikKen en onderhou
den, in 1940, van de beplantingen en 
grasperken van de hovingen, in den door
tocht Oostende.

26 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
onderhoud, in 1940, der domeinduinen 
tusschen Oostende en Duinbergen.

UITSLAGEN
3 JAN. —  Te 10.30 u„ in de Magdalena- 

zaal, St. Jansstraat, Brussel, leveren van 
onderhoudsmateriaal (doek* touwwerk, 
verfstoffen, borstels, glaswerk, zeep, 
lood, zink, enz.) voor de diensten van het 
Zeewezen te Oostende en te Antwerpen, 
in 1940.

Lot 13. —  VALCKE GEBR., Oostende, 
8.188,82 fr.

Lot 14. —  VALCKE GEBR., Oostende, 
fr. 30.022,88.

Lot 15. —  VALCKE GEBR., Oostende, 
fr. 56.004,25.

5 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Ser- 
ruys, hoofdingr.-bestr., aanleggen van 
een omvormingspost in het controlege- 
bouw voor Car-Ferry, te Oostende.

SOC. ELECTROTECHNIQUE, Doornik, 
fr. 28.630 ; O.C.E.A., Brussel, 30.084 ; G. 
Erk, Brugge, 30.615 ; O. Alleyn, Oostende, 
30.731.

5 JAN. — Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, onderhoud, in 1940, aan Staatsgebou
wen en hun aanhoorigheden, te Brugge, 
Blankenberge en Oostende.

Ie perceel : Norrée Ed., Brugge, loonen: 
basisprijzen ; werken : + 4%.

2e perceel : Bollingier M., leper : loo
nen : —8%  ; werken : —5%.

Rechtskundige 
Kroniek

DIENSTCONTRACT  
WEDEROPUEHUËFbN W ERKGEVER

V. G. —  Ik ben in hoedanigheid van 
conaucteur in axenst geweest van een 
aannemer, up 1 ocuuocr ii. xieext laatsu- 
„ciiucmue nnj op^es gegeven tegen eiUuc 
aci’ zcüue rnaana. uaar xk vermeen, ua,ó 
J.Ü reent neD op een op/,eg van une Jiiaaii- 
aen, ueeu ik uen aaricxxxer in verzoeiixxxg 
uiet mxj oproepen voor aen WeiKxecix- 
oersraaa, tot oetaiuig van nog twee 
•iiiaanuen loon vei goeuuig en tot aiieve- 
ijjug van een geuuigscximt ; ae Werk- 
leuutersraaa veiKxaarae mij aat Ik  ne
uen ae zaaK met voor ae KecncoariK 
urengen Kan, om reaen aat de aannemer 
opgeroepen is onuer ae wapens, xnocxi- 
uaxis wera aoor aen aannemer een be- 
^xenüe aangesteia, aie nem vervangt in 
îjii oeanji. WeiK is mijn reent V

Hinw. —  Een wet van 24 Juli 1939 
streKKenüe tot vrijwaring aer rechten 
van ae onder de wapens weaeropgeroe- 
pen burgers, bescniKt bij zijn art. 3 aat 
in DurgernjKe, commercieeie, ïiscale en 
jestuurujKe zaken aiie termijnen toege- 
otaan aan een weaeropgeroepen burger, 
aismeae alle uitvoeringsmiaueien tegen 
iiem gerient, opgescnorst zijn te zijnen 
voordeeie vanai aen aag van üe weaerop- 
roeping tot aen dag inbegrepen, waar hij 
xiaar huis teruggezonden wordt.

Zoo U recht nebt op nog twee maan
den loonsvergoeaing —  de termijn van 
opzeg hangt immers af van het bedrag 
van net maandelijksch loon van den be
diende —  meenen wij nochtans dat voor
melde wet U geenszins verbiedt den aan
nemer te dagvaarden vóór de Rechtbank 
cot betaling, alsmede tot aflevering van 
net getuigschrift, doch bij de oproeping 
der zaak zal de Rechtbank het vermo
gen hebben de zaak onbepaald te ver
schuiven ; hadt U geen recht zulks te 
doen, dan zou U aldus schade kunnen 
berokkend worden, vermits art. 28 der 
wet van 7 Augustus 1922 betrekkelijk het 
dienstcontract luidt, dat de vorderingen 
spruitende uit het dienstcontract ver
jaard zijn een jaar na ophouding van het 
contract ; zoodra echter de zaak aanhan
gig gemaakt is bij de Rechtbank, is die 
verjaring geschorst.
De vervanging van den aannemer door 

een zijner bedienden volstaat niet op
dat U zoudt kunnen ontsnappen aan de 
toepassing van de wet op de rechten van 
de wederopgeroepene.

Wat het getuigschrift betreft, waar
van U gewag maakt, vestigen wij uwe 
aandacht op het feit, dat de aannemer 
slechts gehouden is U er een af te leve
ren, welke de data van in diensttDdïng 
en vertrek vaststelt.

Wij raden U ten zeerste aan onmiddei- 
lijk een advokaat te raadplegen voor de 
behandeling der zaak, daar wij vermoe
den, dat U persoonlijk daartoe niet in 
staat zijt.

Z E E  V ISCH ' 
Groothandel 

gesticht in 1889 

O O S T E N D E

ÜAGELIJKSCHE VERZENüliNG: 

BELOIE — BUITENLAND

Tel Adr. Willemsco, Oosteiid* 

Tel. 73876-73875-73877-73878

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

Berichten aan Zeevarenden
SAMENVATTENDE STAAT DER 
U RINU EN DE B tK IliH T E N  AAN 

ZËEVAKtNUËN
W EEK  Vain 30 DüC^MBER 1939 

TOT  5 JANUaRI 1940 
BfcLÜifc —  SUHELDE  

Beloodsing in de Scneiaemonden
De Beigiscne loodsaienst in üe Schel- 

demonaen wordt vanaf 8 Januari 1940 
op de volgenüe wijze verzekerd :

1. Vaarwater Wielingen. —  a) een post 
tusschen de lichtbrulboei «West-Hinder» 
en de lichtbrulboei « Wandelaar » ; b) 
een bestenaige post nabij de lichtbrul
boei « Wanaeiaar ».

Beide vaartuigen leveren dag en nacht 
loodsen voor het binnenvaren der Schel
de aan de scnepen ter bestemming van 
een Belgische haven en aan deze die 
Viissingen aandoen als bijleggers, voor 
oraers of om te bunkeren.

Het vaartuig vermeid onder b) levert 
ook loodsen voor de havens van Oosten
de en Zeebrugge. Het verzekert tevens 
het afhalen der loodsen van de uitva
rende schepen.

2. Vaarwater Oostgat. — Een post voor 
het bemannen en het afhalen der lood
sen nabij de Middelbank (benaderend : 
51°44' N. en 3Ü 26’ E.). Dit vaartuig levert 
dag en nacht loodsen aan de hierboven 
onder 1. a) vermelde schepen.

De loodsdienst is verplicht, waarbij 
naar keuze van een Belgischen of een 
Nederlandschen loods gebruik kan wor
den gemaakt.

BELGIE —  SCHELDE 
W ijziging karakter der lichtboeien 
De lichtperiode van de op het Belgisch 

gedeelte der Schelde liggende lichtboeien 
werd gewijzigd als volgt : 

met verduistering alle 8 sec. 
helder 4 sec., verduisterd 4 sec.

NEDERLAND —  W IELIN G EN  
Loodsdienst 

De Nederlandsche Loodsdienst voor de 
Wielingen is uitgebreid met een post 
nabij de lichtbrulboei « Wandelaar », op 
51u22’ N. en 3°00’ E. Verder bericht volgt.

NOORWEGEN —  GRODEVIGEN
Radiobaken in dienst gesteld

Aan de N. zijde van Grödevigen, op 
j  58°25’,8 N. en 8° 47’ E. wordt een radio
baken in dienst gesteld. Golflengte 1029 
m. (291,5 Kc/sec.) type A 2. Werkings
sfeer 10 mijlen.

Sein : elke 2 1 minuten gedurende 45 s. 
Morselettergroep S O  ; vier strepen ; 

morselettergroep S O.
De uitzendingen hebben plaats bij el

ke weersgesteldheid.
NOORWEGEN — KRISTIANSAND  

Radiobaken in dienst gesteld 
Op den lichttoren van Odderö, 58°08’ N. 

en 8°00’,5 E. werd een radiobaken ge
plaatst. Golflengte 988-m. (303,5 Ks./sec.) 
type A 2. Werkingssfeer 10 mijlen.

Sein : elke 75 sec. gedurende 47 sec. 
Morselettergroep O O, zes stijepen, 

morselettergroep O O.
IJSLAND —  STOKKSNES 

Licht gewijzigd 
De sectoren van het groen-rood-wit 

groepschitterlicht van Stokksnes, op 
64°18’ N. en 14°58’ W . zijn gewijzigd in 
groen van 209° tot 245° door N. tot 53°, 
rood van 53° tot 80°, groen van 80° tot 
den wal.

ENGELAND —  E. KUST  
Mijnenveld 

Vaartuigen bestemd voor de Oostkust 
van Engeland of Schotland moeten be N. 
de verbindingslijn der punten 58°20’ N.
- 2°00’ E. en 58°20’ N.-l°20’ W . en daarna 
tusschen Rattrayhead en de W. lijke 
grens van het mijnenveld, ofwel be S. 
de verbindingslijn der punten 51°43’ N. - 
2°32’ E. en 51°36’ N. - 2°06’42” E. houden.

SPANJE —  BILBAO  
Ankerverbod opgeheven 

Het ankerverbod be S. de verbindings
lijn Galea Pt. - Lucero Pt. is opgeheven.

SPANJE 
Scheep vaartonderrichtingen 

De onderrichtingen voor het aanloopen 
der Spaansche havens opgegeven in het 
bericht aan zeevarenden nr. 16/24 - 1939 
vervallen.

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

BELIARD.CRIGfimC
OOSTENDE S. Af

Huidige
Strandverdediging

De Zeewetenschappelijke 
Voordrachten 

te  Heist en te  Blankenberge

De Vischgronden van de Noordzee 
en het Kanaal

A. — DE NOORDZEE

I. —  Algemeen Overzicht
De oppervlakte van ae .Noordzee be

slaat oxxgeveer o4ï.öuu km2, aat is om
trent lö maal ae uitgestreKtneid van 
tseigië.

ue Noordzee grenst ten Zuiden aan het 
Nauw van üales, waar ze siecnts een ze- 
ventientai mijxen breeü is. xen jNooraen 
stxbK-t ze tot een lijn uie gaat van öcnot- 
lanu tot ae iNooiùCxie KUst, 't zij op on
geveer 62u oreeate im. Daar is ae toegang 
van ae ïxioorazee ongeveer 3ö0 zeemijlen 
breea.

Van al de zeeën uit den Noord Atlan- 
tieK, wordt ae Noorazee het meest be- 
vxsent. Niettegenstaanae hare visch- 
groiiuen verooxueela scnijnen met uit
putting, levert zij aneen, ae neut op van 
net vtscnveroruiK in i\oord Europa.

2. — De Uiepcen en de bannen.
De Noorazee is een ondiepe zee en bui

ten net zoogenaama Diep üavijn, gele
gen iangbxiecn ae iNoorscne Kust, be- 
xeiKt net aiepiooa nergens de 2uo meter 
aiepte.

ue Doggerbank, die ongeveer de op- 
perviaKie van Belgie besiaat, ligt ner
gens aieper aan een veertigtal meter on- 
aer aen zeespxegel en op sommige plaat
sen nauwenjKs 15 meter.

Ten Nooraen van aeze bank helt de 
boüem langzaam naar üe aiepte en tus- 
scnen het öKagerran en ae Schotscne 
Kust bereikt ae ooaem 80 tot 100 meter. 
De menigvulaige banKen üie men in ae
ze streeK aantrelt, zooais de «Long For
ties», «larootoanK», «U-roote Visschers- 
bank», «Kleine Visschersbank», en de 
«JutlanabanK» bereuten aeze diepte niet.

Ver aer Noorawaarts buigt het conti
nentaal plateau, waarop men nog me- 
mgvuiaige boüemvernoogingen aan
treft, steeds langzaam en de 200 meter 
üiepte wordt siecnts bereikt aan den 
boord van het JNoorsch Ravijn en van 
de Zee van Noorwegen.

Ten Zuiden van de Doggerbank heb
ben we het uiterst ZuidelijK gedeelte van 
ae Noorazee. Bij uitzonüermg van een 
ravijn die 40 tot 60 meter diep is en 
strekt van het Kanaal tot Smiths Knoll, 
bereikt de bodem van deze streek ner
gens de 40 meter diepte.

3. —  De Handelsvisschen en hunne 
verspreiding.

Onder de pelagische vischsoorten heb
ben we: de haring, de makreel, de sprot 
en de ansjovis.

Onder de bodemvisschen hebben we op 
diepten van :

a) 0 tot 40 m.
De tong, de schol, de bot, de griet, de

tarbot, de pieterman, de zandhaai, de 
doornhaai, de zeehond, de rog en eenige 
ongeslachtsrijpe gaden: de kabeljauw, 
de wijting en de steenpost.

b) 40 tot 100 m.
De schar, de tongschar, de schol, de 

tarbot, de jonge heilbot, de wijting, de 
schelvisch, de kabeljauw, de vlaswijting, 
en de zeewolf. Ook eenige vischsoorten 
herkomstig uit warmere gebieden; de 
knorhaan, de Engelsche soldaat, de jon
ge mooie meid, de zeepaling, de zeedui
vel (staartvisch), de zeehond en ver
schillende rogsoorten.

c) 100 tot 200 m.
De schelvisch, de kabeljauw, de kool- 

visch (zeezalm), de lom, de leng, de 
mooie meid, de Schotsche schol, de dun
ne schartong en de heilbot.

d) 200 tot 300 m.
Aan den boord van de continentale 

hoogvlakte en van het Noortch Ravijn

vindt men op 200 tot 300 m. diepte de 
kooiviscn, ae heiioot, ae groote mooie 
meia, ae nanastong, de aunne schartong 
en ae Kiipvxscn.

onaer ae weekdieren die in België ter 
mar Kt georaent woraen hebben we ae 
inKtvisscnen en ae mossel.

onaer ae scnaaiaieren hebben we de 
slagüiao, ae steen»i.rao, de kreeft, de 
xaxigousune en ae garnaal.

B. —  HET KANAAL.

1. —  Geographische bepaling.
Het Kanaax xs een zeeengue gelegen 

tusscnen xrannnjK en uroot Brxttaxxxe. 
net besiaat rixxin tweemaax ae opper- 
viaüte van üeigxe. Ten Westen paaxu net 
aan aen Atxaxioiscxxen uceaan waar a e 
xngaxxg ongeveer üuu Km. oreea is. Ten 
oosten stxcKt net xvanaai tot üe iNOora- 
zee, t zij tot een njxi getroiuten tusscixen 
xv-aap (j-xis iNez en Dover. Deze toegang 
is óü Km. breed.

2. — ue uicpten en de Banken.
Bij uitzonaering van een aiepen kuil 

«nixra ueep» gexxaama, ligt ae Doaem 
van net lianaai nergens meer dan luu 
m. onaer aen zeespxegei. liet OosteUjü 
geüeeite is net minst aiep en buiten ae 
oaxiKen bereuten ue bouems van aeze 
streeK 3u tot t>u m. aiepte. ln het Wes- 
tenjK geaeeite looat men ö0 tot 100 me
ter. net «nurd Deep» is 100 tot 170 me
ter aiep.

De ooüem van het Kanaal is meesten
deels zana-, kei- oi rotsacntig.

3. —  hauna.
Op enkele uitzonaermgen na, vinüt 

men hier oijna al üe visensoorten uit 
ae Noorazee. benige warme vormen ko
men zien nier bij voegen: üe zeebrasem, 
üe roooaarü, üe gestreepte knorhaan, üe 
üngeiscne solüaat, üe zeebaars, ae zon- 
neviscn, üe zanahaai, üe speeiman, soor
ten üie slechts bij toeval in üe Noorazee 
ontmoet worüen. Eenige koude vormen 
verüwijnen hier of worüen schaarscner 
aangetroifen : üe schelvisch, üe kabel
jauw, üe zeewolf en üe heilbot.

Onüer üe pelagische visschen hebben 
we : de haring, de makreel, en de sardien.

4. — Viscngronden
De voornaamste viscngronden van het 

Kanaal zijn:
a) Uostelijk gedeelte:
De «Vergoyeroank», de «Ridens» van 

den OostelijKen ingang van het Kanaal 
en van de Somme, de streken van de 
«Thief» bij Dungenesse, de Baai van 
Portland.

b) Westelijk gedeelte:
De «Roches 'Douvres», de Baai van 

Plymouth die strekt van Start l oint tot 
Lizard; rondom den boord van 1 et «rijrd 
Deep», de omgeving van de «Wolf-R jcl*.» 
en van de Scilly Eilanden, alsook de 100 
meter dieptelijn tusschen de Scillys en 
Ouessant.

In de Noordzee en het Kanaal werd in 
het jaar 1936, 1.5 millioen kg. visch ge
vangen die ongeveer 2,5 milliard frank 
opbrachten.

De vischstapel van de Noordzee en van 
het Kanaal is ten zeerste aangetast en 
bedreigd met uitputting. Het is juist 
daarom dat onze visschers verplicht zijn 
in ver afgelegen zeeën, op zoek te gaan 
naar nieuwe vischgronden. Zoo zien we 
onze visschers koers sturen naar het 
Smalls-gebied, de kusten van Ierland, 
Spanje, Portugal, Marokko, de Westkus
ten, naar IJsland, de Witte Zee tot op het 
continentaal plateau van het Beren-Ei- 
land, en dat zijn afstanden van ongeveer 
1.300 zeemijlen, ’t zij 2.400 km.

(Vervolg)

Daar de zeebaden ginder tusschen de 

hoofden 47 en 48 genomen werden, had 

men in 1919, eveneens met het doel een 

rijzing van het strand te bewerken en 

het zandverlies te beletten, voor 165 dui

zend fr. herstellingen en verbeteringen 

gebracht aan hoofd 48, maar deze wer- 

Ken waren insgelijks nutteloos omdat, 

zooais wij reeds uitgelegd hebben, de 

vloedstroom die op onze kust het zand 

steeds verder oostwaarts stuwt, door den 

havendam van Zeebrugge weggeworpen 

wordt van het strand en het eerst voor

bij Heist weer bespoelt, zoodat in de tus- 

schenruimte alle zeehoofden volkomen 

nutteloos zijn voor de ophooging van 

net strand en slechts als golfbrekers ee- 

nig nut hebben.

Te Middelkerke en Westende hadden 

de Duitschers gedurende de bezetting 

overal in de steenglooiingen van den zee

dijk, ijzeren staken geslagen om er aan 

prikkeldraad te bevestigen en alzoo een 

landing van vijandelijke troepen te be

letten. Deze staken werden nu uitge

trokken, maar de steenglooiingen, die 

ook veel van de beschietingen geleden 

hadden, moesten in aller ijl hersteld wor 

den toen ze onder den zwaren golfslag 

dreigden in te storten. Dit vergde een 

uitgave van 47 duizend fr.  ̂ 1

Te Oostende stond vóór het Palace Ho

tel een batterij van vier groote kanon

nen op den dijk, waarin ook gangen ge

graven waren en schuilplaatsen ge

bouwd. Voor de slooping van deze en de 

herstelling van den wandelweg werd 13 

duizend fr. betaald en het volgend jaar 

werd nog 168 duizend fr. uitgegeven voor 

de herstelling van den wandelweg tus

schen den Kursaal en de helling van de 

Vlaanderenstraat, omdat hier een gaan

derij moest gedempt worden door dé 

Duitschers in den dijk gegraven.

Te Knokke waar vóór den oorlog reeds 

tien strandhoofden gebouwd waren, 

moest in 1920 reeds een elfde er bijge

voegd worden. De strandpalen eertijds 

langs de kust opgericht, had men na de 

ontruiming van den vijand niet meer 

teruggevonden, maar het puin van een 

straridmuur die gedurende de bezetting 

tegen de duinen gebouwd was, liet toe 

vast te stellen dat 500 m. ten oosten van 

hoofd nr 10 de vloedlijn al in 1919 van 

25 m. vooruitgeschoven was. Daar de 

buitenste duinenrij steeds aangevallen 

werd en er zelfs gevaar voor overstroo- 

ming bestond, werd in 1921 op 250 m. 

afstand van het elfde hoofd nog een 

twaalfde gebouwd, hetgeen 195 dui

zend fr. kostte. Tevens werd de zee- 

reep van de duinen op 400 m. lengte dooi 

een strandmuur verdedigd op de plaats 

waar de zee het ergst vooruitkwam, na

melijk op een afstand van 350 tot 750 

m. van hoofd nr 11. Daar was de vlopfi- 

lijn 50 m. vooruitgeschoven sedert 1914. 

Wanneer de beschermglooiing gemaakt 

werd, lag daar op het strand, op 30 m. 

van deti duinvoet, een betonnen schuJl- 

plaats die door de Duitschers achter een 

duintop opgericht was geworden en larg- 

zamerhand was weggezakt naarmate de 

duinen weggespoeld werden.

De geweldige stormen van November 

1921 berokkenden ontzaglijke schade, 

vooral op de oostkust, waar tusschen 

Duinbergen en Knokke verscheidene 

dijkbreuken plaats hadden, die men we

gens de snelle opeenvolging van de tem

peesten, zelfs met kon herstellen. Ten 

slotte was de zeedijk op een lengte van 

543 m. doorgebroken en na akkoord met 

de duinmaatschappij en mits belofte van 

een geldelijke tusschenkomst van den 

Staat, werd besloten den dijk 100 m. 

achteruit te herbouwen. De nieuwe bad

plaats achter dezen dijk opgericht, zou 

den naam krijgen van Albertstrand. De 

dijk van Duinbergen naar Knokke was 

door deze wijziging pas in 1925 voltooid

en kostte 2 millioen 656 duizend fr.

Maar de oprichting van een dijk was 

niet%oldoende : strandhoofden moest?n 

immers ook gebouwd worden ter verde

diging er van. Besloten werd er zeven op 

ce richten ,die de verbinding zouden ver

wezenlijken van de strandverdediging 

die reeds te Duinbergen en Knokke be

stond. Deze hoofden waren slechts m  

1923 klaar en hebben 1 millioen 709 dui 

ziend fr. gekost. Had de vroegere zeedijk 

olijven bestaan, zij zouden tegen den 

dijkvoet hebben aangeleund. De eblijn 

iag gemiddeld 175 m. verder, maar de 

noofden werden nog 75 m. langer ge

maakt door zinkstukken bestaande uit 

matrassen van rijsmateriaal, bezwaard 

met arduinsteenen van vier tot zeshon 

derd kg.

Nadat tusschen Heist en Duinbergen 

hoofd nr 50 voor 211 duizend fr. hersteld 

was, werd in 1922 nog begonnen met de 

nerstelling van hoofd nr 51 in het mid

den van den schuilinham gelegen. Dit 

werk kostte 372 duizend fr., maar noch 

door deze herstellingen, noch door den 

oouw van zeven hoofden aan den ande

ren kant van Duinbergen, gelukte men 

er in de vernauwing van het strand op 

de oostkust te verijdelen. Zooais hoofd- 

mgenieur Verschoore doet opmerken in 

zijn reeds meer aangehaald verslag van 

1931, is de vernauwing van dit strand 

niet uitsluitend het gevolg van den te 

rugkeer van de getijstroomingen naar de 

Kust, nadat ze er van afgehouden wer 

den door een reeks hoofden, maar moet 

zij grootendeels toegeschreven worden 

aan de veranderingen door deze stroo- 

mingen ondergaan wegens den bouw van 

een havendam te Zeebrugge, terwijl de 

uitbaggeringen tevens hun schadelijken 

invloed uitoefenen op het strandpeil ten 

oosten van deze haven, zooais dit ook 

het geval is voor Oostende en Nieuw

poort, een tegenproef geleverd zijnde 

door Blankenberge, waar haast geen bag' 

gerwerken uitgevoerd worden.

In 1922 werd ook begonnen met den 

bouw van een nieuwe glazen luifel op 

den uitsprong van den dijk van Wen 

duine. Voor dit werk, dat pas in 1923 vol

tooid was, werd 142 duizend fr. betaald 

Te Heist werd voor 152 duizend fr. in 

1923 eindelijk de glazen overdekking vol

tooid, waarvan de bouw reeds vóór den 

oorlog begonnen was.

Te Knokke werden in 1923 en 24 de 

duinen ten oosten van Het Zoute en van 

hoofd nr 12 voor 494 duizend fr. ver

sterkt door een steenglooiing tot voorbij 

strandpaal nr 63. De betonbekleeding van 

den weg langs den zeedijk van Duinber

gen werd in 1923 voor 64 duizend fr. ver

beterd. Het plaveisel van den wandelweg 

op den dijk van Blankenberge werd voor 

152 duizend fr. hersteld. Op het strand 

van Breedene, vóór -de steenglooiing, 

werden vier kribben gebouwd en rijs- 

schermen geplaatst, hetgeen een uitga

ve vergde van 80 duizend fr.

Ten oosten van de haven van Oosten

de moest de glooiing in beton, die door 

de zee ondermijnd was, eveneens in 1923 

herbouwd worden. Hiervoor werd 177 dui

zend fr. betaald en 180 duizend voor de 

herstelling van het twintigtal kribben 

vóór deze glooiing gelegen. Deze kribben 

van 100 m. lengte, liggen slechts op 45 m. 

afstand van elkaar om zooveel mogelijk 

het zandverlies tegen te houden.

Te Middelkerke werden in 1923 en 24 

de hoofden 1 en 3, die juist vóór den oor

log gebouwd waren, voor de som van 558 

duizend fr. voltooid. Zij hadden nu een 

hoogte van 1 m. 50 boven het strand en 

hielden veel zand tegen. Het Hollandsch 

stelsel van strandverdediging volgens 

hetwelk de voordeeligste afstand tus

schen hoofden gelijk is aan hun lengte, 

bewees nogmaals haar voortreffelijkheid 

ook voor onze kust.

(wordt vervolgd).
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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.

BKEEDENSCHE W EG, 42!- TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
13.700,— 
2.315,— 
1.615,

Vrijdag 5 Januari 1940
0.232 Kanaal 
0.137 West 
H.63 West 

Geringe aanvoer. Eenige kilogrammen 
tongen, eenige bennen wijting, en de 
markt is spoedig afgehandeld. Buiten de 
tongen is de rest van den visch dan ook 
meestal bestemd voor locaal gebruik.

Voor morgen wordt de 0.223 verwacht 
met 10.000 kg. ijle haring.
Zaterdag 6 Januari 1940.
0.340 Kanaal 6 d. 19.320,—
0.244 West 3 d. 8.696,—
0.255 West 1 d. 1.930 —

Nogmaals weinig aanvoer. De markt 
was in een half uurtje afgehandeld. Hoo- 
ge prijzen voor tong en tarbot.

0.223 was ter markt met 10.000 kg. ijle 
haring, die verkocht werd aan den mooi- 
en prijs van 190 fr. de 100 kg.

0.255 is teruggekomen van den visch- 
grond met verlies van planken en visch- 
net, na groote schade te zijn berokkend 
door de mijn die hij in zijn net had en 
die ontplofte.
Maandag 8 Januari 1940.
0.168 Kanaal 
0.315 Kanaal 
0.272 Oost 
0.124 Spanje 
SS.0.164 Klondijk 
B.2 Kanaal 
0.73 Kanaal 
0.277 West 
H.80 Oost 
0.66 West 
0.249 Kanaal 
H.37 Oost 
B.20 Oost

6 d. 9.545,— 
8 d. 16.170,—
8 d. 17.525 — 

20 d. 74.462,— 
12 d. 104.603,—

9 d. 32.340,50 
8 d. 20.838,— 
4 d. 14.575,—

10 d. 20.010,— 
2 d. 3.960,—
7 d. 21.847,—
8 d. 20.629,— 
8 d. 14.485,—

Heden veel belangstelling en groote 
aanvoer van visch. De prijzen waren over 
het algemeen loonend. Kabeljauw, schel- 
visch, tarbot, groote gullen en pladijs 
werden afgezet aan hooge prijzen.

Toch was er een daling naar het ein
de van de markt. Er was groote vraag 
voor alle soorten visch en groote keus in 
verscheidenheid. De aanvoer was dan 
vandaag ook bevredigend.

Voor morgen wordt de S.0.80 verwacht 
van IJsland.
Dinsdag 9 Januari 1940

vredigend. Veel vaartuigen kwamen 
nochtans van de West en Oost.

De hoedanigheid was prima. Toch was 
er een tekort op te merken van ronde 
visch. Het weinige dat er was, werd aan 
goudprijzen afgezet. Ook mooie prijzen 
voor rog en pladijs, alsook voor alle fijne 
vischsoorten. De besommingen waren 
dan ook over het algemeen bevredigend. 
Donderdag 11 Januari 1940.
0.112 Kanaal 10 d. 13.880,—
0.308 Kanaal 4 d. 13.110,—
H.70 Oost 7 d. 12.755,—
0.137 Kust 4 d. 10.400,—
0.335 West 6 d. 12.460,—

Weinig aanvoer, toch bevredigend voor 
wat locaal gebruik betreft. Keus aan ver
scheidenheid. Mooie prijzen voor alle 
vischsoorten. Veel pladijs en wijting.

De verkoop was spoedig afgeloopen.

VERKOOP VAN DE WEEK

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

0. 0PDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

BLANKENBERGE

Donderdag 4 Januari 
Vrijdag 5 Januari 
Zaterdag 6 Januari 
Maandag 8 Januari 
Dinsdag 9 Januari 
vVdensdag 10 Januari

49.347,—
17.960,—
30.109,—

371.296,50
405.095,—
217.010,—

1.090.817,50

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Donderdag 4 353 kg. 7.40—6.30
Vrijdag 5 1134 kg. 5.60— 1.30
Zaterdag 6 756 kg. 5.70— 1.20
Zondag 7 205 kg. 4.90— 1.50

Maandag 8, Dinsdag 9 en Woensdag 10 
Januari : geen aan voer.

Zaterdag 6 
Dinsdag 9 
Woensdag 10

IJLE HARING

12.100 
4.500 
6.000

kg.
kg.
kg.

162-
187
186

-190

Staat van verkoop van versehe visch 
in de mijn van Blankenberge, van Don
derdag 4 tot Woensdag 10 Januari 1940. 
Donderdag 4 Januari 3 163,—
Maandag 8 Januari 1.120,00
Dinsdag 9 Januari 12.202.60
Woensdag 10 Januari 5.066,00

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

Tarbot 22; griet 14; groote tongen 16; 
bloktongen 19; fruittongen 20; kleine 
tongen 12; gr. platen 5; kleine platen 
5; kleine visch 4—5; schar 5; pieterman 
13; wijting 2; rog 5; kabejauw 8 fr. per 
kg.

GENT
31 December-6 Januari 1940. — Gar

naal 8; griet*12-14; kabeljauw 16; pladijs 
8-10; paling 16-20; schelvisch 9; rog 6- 
7; tarbot 16-17; tong 15-20; wijting 6-7; 
zeepost 6-8; zonnevisch 9 fr. per kg.

ANTW ERPEN
Vrijdag 5 Januari 1940. — Pieterman 

12; griet 12; heilbot 22; knorhaan 4 ; 
koolvisch 5-7; pladijs 2-7,50; poor 3 ; 
rog 7-10; schar 5; vleet 12; schelvisch 
8-12; Schotsche schol 6; steenpost 5 ; 
tarbot 14; tong 12-18; vlaswijting 6; wij
ting 2; haringshaai 10; haring 5; bak
haring 0.75-1.25 fr, per stuk; gerookte 
haring 1-1.75 fr. per 
5-7 fr. per 10 stuks; 
kg.; garnaal 10; mosselen 1; paling 10 
-15 fr. per kg.

2  VISSCHERS ! Weet U  dat|j

2  d e  b e s t e  g a s o i l ©

U M U I D i ü N

HET BESTE M A ZO U T

0.292 Kanaal 
0.295 Kanaal 
SS.0.80 IJsland 
0.196 Oost 
0.186 West 
Z.46 Oost 
H.75 Oost 
0.55 West 
0.138 West 
0.204 Kanaal 
Z.8 Oost 
0.115 Oost 

De aanvoer

9 d. 
10 d.

26.230,—
43.603,—

157.920,—
5.105,—

19.075,—
17.693,—
26.552.50 
13.997,— 
13.185,— 
28.905,—
27.158.50 
25.508,—

17 d.
2 d.
5 d.
9 d.

10 d.
4 d.
5 d.

10 d.
10 d.
9 d.

was heden nogmaals be
vredigend. Er was veel keus. De k'valiteit 
was over gansch de lijn uitstekend Grut
te partijen koolvisch, wijting en pladijs. 
De prijzen waren beter dan. gisteren. De 
'sartuigen hebben dan ook mor ie besom
mingen gemaakt.

De verkoop geschied le vandaag snel en 
was reeds afgehandeld om 10.15 uur. 

Woensdag 10 Januari 1940.

IT inst n u l
Vischfactoor in alle soorten 

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

VISCH  E N  G A R N A A L  

Vischhandel in t groot en 't klein

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

—  Tel. 789 —

%

Verwachtingen

Kust 
Kust 
Kanaal 
Oost 
Kust 
Oost 
West 
Oost 

0.320 Kanaal 
0.200 Kanaal 
0.229 Kanaal 
0.244 Kust 
0.154 Kust

N.42
0.67
0.338
Z.5
N.60
0.210
Z.4
H.77

2
4

12
9
4
4
7
9
9

11
7
3
4

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

Zaterdag 13 Januari. — 0.270, van het 
Kanaal van Bristol.

Maandag 15 Januari. —  SS.0.158, van 
IJsland, met 400 kabeljauwen, 3000 kools, 
150 b. witches, 60 b. gullen, 60 b. boonen 
en mixed. In totaal : 9 bakken.

0.55 van de Noordzee ; 0.237, van het 
Kanaal van Bristol.

Dinsdag 16 Januari. — SS.0.97, van het 
Kanaal van Bristol, met 6 bakken mooie 
meiden, roggen, haaien, stekkers en 60 
kabeljauwen.

Woensdag 17 Januari. — SS.0.159, van 
IJsland, met 500 kabeljauwen, 5000 kools, 
350 b. witches, 150 b. gullen, 50 b. boo

voor VISSCHERSVAARTUIQEN  
GEFABRICEERD wordt door de $

Belgian Cracking Gy @
die nooit de belangen van den @  
kooper uit het oog verliest @  
Al hare producten komen voort 0  
van de Belgische Werkhuizen g  
—  te Langerbrugge —  

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

7.922,— 
8.883,

De aanvoer was vandaag nogmaals be-

ln totaal : 18 bakken. 
0.82, van het Kan. van 

niet opgegeven.
Bristol, vangst

BRUSSEL
VISCH M A RK T

1—6 Januari 1940. —  Griet 8-12; zee
duivel 3-8; kabeljauw 6-10; gullen 6-8; 
zeezalm 1,50-3; zeepaling 2-3 ; zonnevisch 
5-8; schelvisch 4-6; heilbot 10-12; schaat 
4-6; knorhaan 2-3; haring 1-2; latour 
4-8; schar 5-6; leng 1-3; wijting 1-3; 
heek 4-5; pladijs 1-6; rog 2-4.50; roo- 
baard 3-5; klipvisch 1-2; forel 13-15; tar
bot 10-16; pieterman 13-15; tong 10-18 
fr. per kg.

VISCHM IJN
1— 6 Januari 1940. —  Griet 9.25; zee

duivel 6,66; kabeljauw 7,22; gullen 2.51; 
zeezalm 2.20; zonnevisch 3.95; schelvisch 
4.50; baars 1.40; zeepaling 3.22; versehe 
heilbot 8.72; zeekarkool 4.57; knorhaan 
2.53; versehe haring 2.40; kreeften 8.28; 
latour 3.23; schar 1.82; leng 2.66; wij
ting 1,27; heek 4.16; koningsvisch 4.50; 
pladijs 1.84; rog 3.73; riviervisch 2,96; 
klipvisch 1,12; tong 13.75; tarbot 7,01 fr., 
per kg.

PRIJS
VISCH,

PER K ILO G RAM  
VERKOCHT TER

TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH M IJN  VAN OOSTENDE; WEEK VAN 6 TO T 11 

JANUARI 1940.

Turbot

5.00

1.75—  2.25

3.00—  3.25

3.00—  3.50
2.00—  2.75 

1.25

1.75
4.25
6.25
4.75

3.00

Zaterdag
Groote tarbot.................  ... 21.00— 21.00
Mid. tarbot ............................................... 18.800— 20.00
Kleine tarbot .................. ... .................. 14.00— 15.00

Barbues — Griet..................................
Soles — Allergroote tongen .................

Groote tongen ................... .. .1 7 5 0 __19 00
Midd. groote tongen .............  20 60— 24 40
Voorkieine tongen ..................moo— 19.00
Kleine tongen ........................ loon— 17 40

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ............ 4 4
Midd. pladijs.....................  fin  *
Derde slag pladijs............
Kleine pladijs .............

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

Kleine tongschar 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol 

Kl. Schotsche schol
Flottes—  Schaten...........................
Raies — Groote rog .......................

Kleine rog .............................
Tacauds — Steenposten ... ... ............. u
Merlans —  Gr. wijting ........................ o cn'H'ö'v^

Kl. wijting ........................  2.50—  2.75

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

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

Sébasfces j— Klipvisch...........................  ......7.’
Charbonnier —  Koolvisch ..................... 7.7.........!
Lieus —  Vlaswijting.................................... " ........
Lingues — Lengen................................‘‘

Eglefins —  Gr. schelvisch .............  ... .................
Gr. mid. schelvisch ............................
Kl. mid. schelvisch ............, ..............
Kl. schelvisch ......................................'.
Braadschelvisch (totten) ......................

Gr. mooimeisjes ......................................

Mid. mooimeisjes .................  ..................
Kl. mooimeisjes ............ . ... ......... ........

Wives — Pietermannen.......................... .............. ....
Grondins .—  Knorhaan ............................................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ..................
Rougets — Roobaard.............................. .................
Emissoles —  Zeehaai ................................................
Roussettes —  Zeehonden .....................  0.75
Dorées — Zonnevisch ....................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) .................

Kl. zeeduivel ................................

Maandag
22.00—24.00

10.00— 12.00
15.20
17.40— 18.80
19.20— 20.00 
17.00— 17.60
13.20— 15.40
4.50—  4.75
5.50—  5.75
4.00— 5.25
1.50—
4.00—
5.50—
3.50—
3.50
O 7K__

2̂ 00—  3.50 
2.75—  3.75
1.00—  1.75
1.25—  1.75
2.50—  2.75
1.25— 1.50
7.00— 8.50
5.50

Dinsdag
22.00—25.00
16.00— 18.00
10.00— 13 00
10.00— 1: 00

15.00-
19.60-
18.10-
10.1/T
4.50

-17.00 
-20.00 
-19 00 
-16.41 
- 5 00

Woensadg
23.00— 26.00
17.00— 19.00
11.00— 12.00 
12.00— 14.00

15.40— 17.ÓÖ 
19.60
18.40— 19.00 
9.00— 15.80

6.25-- 7.5Ö
4.'j0-
1.50-
3.50- 
6.00- 
3.75- 
3.00-

- 4.50 
• 2.00 
• 4.50 
■ 7.50 
'4.25 
3.50

2.‘00—  2.50 
3.25—  3.75
2.75—  4.00
1.50—  2.00
1.00—  1.75
2.50—  3.00
1.00—  1.25
7.00—  8.00

3.00—  3! 50
5.50—  6.50
6.00— 6.50
4.00— 4.50
1.50—  3.50
2.75—  3.00
3.00—  3.50
3.50—  3.75

4.75— 
6.00—
4.50—
1.25—
3.50—
7.00—
4.00—
3.50—
1.75—
4.00—
2.50—
1.00—
1.25—
2.50— 
0.60— 0.75 
8.00— 11.00

2.00—  2.50

5.25
7.00
5.00
1.50
4.00
8.00
5.00
4.00
2.00
4.50
4.00
1.50
1.50
3.00

Donderdag
22.00— 23.00
16.00— 17.00
9.00— 11.00
8.00— 12.00

Ï3.2Ó—ïióó
16.00— 18.00
18.00— 19.00
12.00— 14.00 
4.75—  5.00 
5.40—  7.00
3.25— 3.75
1.25—  1.50

5.50—  6.50

In de week van 4-10 Januari 1940 kwa
men aan de RijKvischhallen 6 stoomtrei- 
iers, en een lbtal kleine motorvaartuigen 
aan de marict. Dat de aanvoer van de 
xionandscne vaartuigen, deze week zeer 
Kiem zou zijn was de algemeene ver
wachting. De twee booten van de Fladen 
nadden scnoone vangsten ije haring, die 
zoowel voor binnen- als buitenland met 
goede prijzen uit de markt werden ge
nomen. De vier booten met vangsten ver
sehe'visch hadden overwegend vangsten 
bestaande uit zeer lichte soort schelvisch. 
In gewone omstandigheden zouden voor 
dergelijke vangsten geen resultaten ver
kregen worden. Nu echter worden er 
flinke prijzen voor besteed, zoodat deze 
trawlers een flinke buit hebben binnen
gehaald. De ontvangen berichten van de 
vaartuigen vermelden dat de visscherij 
in de onmiddellijke nabijheid van de 
Klondijke 59 graden N.B. is afgeloopen, 
zoodat de geheele vloot zich nu bevindt 
boven de 60 graden, voor de versehe visch 
en haring; maar ook hier is de vissche
rij niet groot.

Buitenlandsche aanvoer ; wat haring, 
en sprot betreft, was de geheele week 
van beteekenis. Zeker 15 wagonladingen 
versehe haring zijn deze week van Zweden 
toegekomen; de haring is van de aller
beste hoedanigheid en kent zeer hooge 
verkoopprijzen.

De aanvoer van Denemarken werd 
Dinsdag pas van eenige beteekenis; de 

stuk; pekelharing soorten zijn schar, schol, schelvisch, ka- 
sprot 8-10 fr. per beljauw, gullen en veel kuit en lever.

Van België eenige conignatiezendin- 
gen tong, tarbot en kleine pladijs.

Voor de toekomende week, hebben wij 
voor IJmuiden te verwachten een 12tal 
groote stoomtrawlers en 6 motors, zoo
dat wij volgende week een goede aan
voer zullen hebben. Wel zijn de berich
ten schrale vangsten, maar wij weten 
bij ondervinding, dat alle trawlers als ze 
aan de markt zijn, steeds een flinke buit 
uitgestald zetten.

Donderdag 4 Januari 1940.
Geen a an voer van Hollandsche vaar

tuigen. Van Denemarken, enkele partijt
jes gullen, kabeljauw en schar van Zwe
den, 4 wagons groote en kleine haring.

De verkoopprijzen waren zeer hoog. 
Vrijdag 5 Januari 1940.

1 motorvaartuig van de Doggerbank 
was ter markt met een schoone vangst 
schar. 10 vaartuigen van de West met 
schoone vangsten schol, wijting, echter 
bescheiden vangsten tong en tarbot. Bui
tenlandsche aanvoer van Zweden ; vier 
wagons haring en sprot van Denemar
ken, een kleine hoeveelheid gullen en ka
beljauw.

De visch werd aan goede prijzen afge
zet.

Zaterdag 6 Januari 1940.
Geringe aanvoer. Slechts 2 motorvaar

tuigen met schol, schar en wijting.
De visch kende abnormale hooge prij

zen. Geen buitenlandsche aanvoer. 
‘ Maandag 8 Januari 1940.

Aan de markt waren : 1 stoomtrawler 
komende van de Fladen-gronden met een 
schoone vangst haring, koolvisch en wij
ting. Twee booten komende van de Klon
dijk, beide met redelijke vangsten, maar 
allebei bestaande uit lichte soort schel
visch. Ten gevolge van de gladheid van 
de wegen, waren alle auto-zendihgen 
van Denemarken té laat toegekomen, 
zoodat deze reeds lang klaar staan voor 
den Dinsdagverkoop.

De verkoopprijzen waren abnormaal 
hoog.
IJM 26 Fladen 875 b. 6745.00
IJM 4 Klondijk 485 b. 4884.00
IJM 19 Klondijk 615 b. 6435.00

Dinsdag 9 Januari 1940.
Hollandsche aanvoer : slechts 1 klein 

motorvaartuig. Van Denemarken, mach
tige groote aan voer van kabeljauw, schel
visch, gullen en schar. Van Zweden, 3 
wagons haring en sprot.

Ondanks de gladheid van de wegen, 
wat den verkoop groote schade berok
kent, kende de verkoop goede prijzen. 

Waensdag 10 Januari 1940.
3 stoomtrawlers, 1 motor en 1 snur- 

revaarder, was voor hedenmorgen de 
Hollandsche aanvoer ; 1 boot van de 
Fladen met een vangst van 1700 bennen 
ijle haring ; 1 boot van de Vikingsbank 
met een schoone vangst schelvisch, tot
ten, wijting,, kabeljauw en gullen, en 1

Froid Industriel
REEDERIJKAAl,

MODERNE
36, O O S T E N D E

TELEFOON 72291
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boot van de Klondijk met een vangst be
staande uit lichte schelvisch.

Buitenlandsche aanvoer : van Dene
marken, veel schar, gullen en kabel
jauw ; van Zweden : sprot en haring.

De visch kende dure prijzen.
IJM 85 Klondijk 475 b. 5040.00
IJM 16 Vikingsbank 650 b. 7665.00 
IJM 183 Fladen 1750 b. 12001.00

NIEUWPOORT
Slechts vijf vaartuigen waren ter 

markt met veel visch, welke normale 
prijzen kende. Er was geen garnaal, sprot 
en ijle haring.

Tongen : groote 14-16; midd. 16 38; 
kleine 8-10; schol groote 4-5; midd. 4- 
4,50; kleine 1.50-1,7S- schar 4.50-5; wij
ting 1,50-1.75; kleine 0.75-1 fr. per kg.

OPBRENGST DER 
VISSCHERSVARTUIGEN

Zaterdag 31 December 1939.
H.51, 1122 fr.

Dinsdag 2 Januari 1940.
N.63, 3682 fr.

Woensdag 3 Januari 1940.
N.45, 4U63 fr.

Dinsdag 9 Januari 1940.
N.49, 1890 fr.

Woensdag 10 Januari 1940.
N.59, 4027 fr.; N.63, 3411 fr.; N.53, 4756 

fr.; N.44, 684 fr.

AANVOER VAN HARING
December
December
December
December

4440 kg. 
11880 kg. 
7365 kg. 
2500 kg.

205—220
120— 145
110— 160
160— 170

AANVOER
27
28 
29

December 
December 
December 

30 December 
3 Januari

VAN SPROT
9280 kg. 145—210 

16670 kg. 48— 180 
10885 kg. 34— 210 
535 kg. 170 

2170 kg. 230—

British Ropes Ltd
D O N C A S T E R  E N G L A N D

- — «O*---

Consortium der beste Engelsche
--  Staaldraadfabrieken --
—  De Wereldberoemde Stalen —  

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz
-rv

Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische Kust: 

O S T E N D  STOR ES &  R O P E W O R K , 

N. V.

R E E D E R  IJ K A A I  — O O S T E N D E

ZEEBRUGGE
Vrijdag 5 Januari 1940,

Garnaal 1.90-7 fr. per kg.
Zaterdag 6 Januari 1940.

Groote tongen 17-18; bloktongen 21-22 
fruittong 25-25; sch. kl. tong 25-26; kl. 
tongen 8-14; pieterman 12-13; gr. platen
4.50-8; midd. platen 5,50-6; platjes 4,10- 
4.50; schar 3-4; gr. wijting 2.25-2.50; kl. 
wijting 1-1.25; rog 2.50-4.50; tarbot 14- 
19; griet 10-15; garnaal 5.40-7.20 fr. per 
kg.
ivlaandag 8 Januari 1940.
Groote tongen 14-15; bloktongen 18-19; 
xruittongen 19-21; sch. kl. tongen 18-19; 
Kleine tongen 8-15; pieterman 12-13.50; 
ér. platen 4-4.50; midd. platen 5-5.50; 
platjes 3.75-4.50; schar 3-4; gr. wijting 
2.25-2.50; kl. wijting 1-1.25; rog 2.50-4.50; 
tarbot 12-8; griet 10-14; garnaal 4.50- 
5.80 fr. per kg.
Jinsdag 9 Januari 1940.

Groote tongen 15-16; bloktongen 16- 
17; fruittongen 20-21; sch. kl. tongen 18 
-19; kl. tongen 8-15; pieterman 12-13 ; 
gr. platen 4.50-4.75; midden platen 5.50- 
o,75; platjes 4.50-5; schar 3.50-4; groote 
wijting 2,25-2,50; kl. wijting 1-1.25; rog
2.50-4.50; tarbot 12-18; griet 10-14; gar
naal 6-6.50 fr. per kg.
Woensdag 10 Januari 1940.

Groote tongen 15-16; bloktongen 16- 
17; fruittongen 19-20; sch. kl. tongen 18 
-19; kleine tongen 8-15; pieterman 12- 
13; gr. platen 5-5,50; midd. platen 5.75- 
6; platjes 3,75-4; schar 3-4; gr. wijting
1.75-2; kl. wijting 0,75-1; rog 2.50-6; tar
bot 12-18; griet 9-14; garnaal 8.40 fr. per 
kg.
uunderdag 11 Januari 1940.

Groote tongen 14-15; bloktongen 16- 
17; fruittongen 21; sch. k.l tongen 18 ; 
kleine tongen 8-15; pieterman 13-14 ; 
gr. platen 3.50-4; midd. platen 5-5.25; 
platjes 3.50-4; char 3-3,75; gr. wjiting
1.75-2; kl. wijting 1.75-1; rog 2.50-5; tar
bot 12-18; griet 9-14; garnaal 7.40-9.40 
fr. per kg.

Rechtbanken
BEROEPSHOF TE GENT

Verhoogde straf voor een oplichter. —
De rechtbank te Brugge had de bedien

de Maurits Segier, uit Oostende, wegens 
valschheid in geschriften en misbruik 
van vertrouwen, alsmede wegens verduis
tering van de som van 10.750 frank ten 
nadeele van de maatschappij van buurt
spoorwegen, tot drie maanden gevange
nisstraf en 350 frank boete veroordeeld.

Segier had tegen deze straf beroep aan- 
geteekend. Het Hof van Beroep heeft nu 
zijn straf op vier maanden en 350 fr. 
boete of vijftien dagen gevangenisstraf 
gebracht. De veroordeeling is voorwaar
delijk gedurende vijf jaar.

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. LIM B R IC K . F.C.I.G.
—  Telefoon : Milford Haven nr 262 —
Telegramadres : Milfish, Milford Haven

Stoommachienen- Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.

Tel. 71741 en 72781 Pofctcheck 99136 Handelsregister 95

2.50—  3.25 
0.75—  1.00
1.00—  1.25 
2.25—  2.50
1.00—  1.25

4.50

1.95—  1.80 
1.85—  1.75 
1.70—  1.60 
1.15—  1.08 
0.90—  0.82 
0.52—  0.45

25.00— 21.50
15.00— 10.50 
9.00—  6.70

4.00— 475
0.20—  4.70

Colins

1.00

Congres — Gr. zeepaling 
Kl. zeepaling 

Maquereaux — Makreel .
Sarengs — Haring .......
ïsturgeons — Steur ......
Flétans — Gr. heilbot ...

Kl. heilbot ... , 
écrevisses — Kreeftjes ..

10.00
8.00
6.50— 7.00
5.00— 5.50
4.50
6.00— 7.00 7.00—  8.00
5.50— 6.00 5.00— 6.50 6.00— 7.00
2.50— 3.00 2.75—  3.00 2.75— 3.00

10.00— 10.50 10.00— 11.00 9.00— 10.00
1.25— 1.50 1.25— 1.50 1.50— 1.75
2.00—  3.50 2.00— 3.50 2.00—  2.25
3.00— 3.75
0.75— 1.00 1.00— 1.25 0.75—  1.00
0.75— 1.00 1.00— 1.25 0.75— 1.00
4.00— 5.75 4.00—  6.50 4.00—  5.50
6.00— 7.00 6.00— 7.50 7.00— 8.50
2.75— 3.50 3.00—  4.00 6.00— 6.50
3.00— 4.00 3.00— 4.25 4.00— 5.50
2.50— 2.75 2.00— 3.00 1.75— 2.50

1.50—  1.75

6.00-
4.50-

7.00
5.00

15.00— 16.00
10.00— 12.00

_  . . Donderdag Zaterdag
Tarbot ...................................................  95.00
Griet ....................................................
Groote tongen .......................................
Gr. mid. tongen....................................
Kl. mid. tongen.....................................
Kl. tongen .............................................
Kl. tongen (gr. slips) ...........................
Kl. tongen (kl. slips) ...........................  .................

Gr. schol...............................................
Mid. schol .............................................
Zet schol...............................................
Kl. schol................................................ ..................
Kl. schol I I ........................................... ..............
Ki. schoi i n ...........................................
Tongschar ..............................................
Rog ..............................  ...................
Vleet ................................................... " "
Poontjes.................................................

Kabeljauw ........................ ......................................
Gr. gullen ........................... .....................................

! Kl. gullen..................................................................
.Wijting ......................................................................

Gr. schelvisch ....................................... ....................
Gr. mid. schelvisch...............................  ..................
Kl. mid. schelvisch...................... ...........................
Kl. schelvisch.................................... .......................
Braadschelvisch...............................................V.......
Heilbot ..........................................................»...........
Leng ..................................................... ...................
Koolvisch............................................. .....................
Makreel ......................................................................
Wolf .........................................................................
Schartong ..................................................................
Zalm ..........................................................................
Steurharing ...............................................................
Gr. roode poon ..........................................................
Mid. roode poon .........................................................
Kl. roode poon ..........................................................
Schar ..................................................11.00— 9.00

Bot ...................................................... ..................
H am m en ................................................  ................................
Lom ......................................................................................

j Haring ...................................................  .................................
Kreeft .................................................... ...................................

I Gr. Heek ...................................................................................
j Mid. Heek ..................................................................................

i Alles in gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 16 fr.

Maandag

1.80
1.70
1.08
0.88
0.54

24.00
15.50
10.50

8.80— 6.60

Dinsdag
100.00—90.00

1.95..........
1.85
1.70
1.16
1.04
0.65

24.00
20.00 
15.50

3.70— 1.00
15.50— 10.50
76.00—46.00
22.00— 18.00
24.00— 17.50
13.50— 10.00

28.00—23.00
23.00— 16.00
23.00— 16.00
17.50— 16.00 
1.40— 1.24 
2.10— 1.90

30.00— 13.50

9.00
26.00—18.00
16.00
9.60— 8.10 

14.00

Woensdag
80.00—75.50

'ï.èö........
1.45
1.60
1.22
0.92
0.52

31.00
22.00
23.00
27.00
16.50— 14.50
14.00— 10.00

45.00
13.00 
11.50
9.50

3.30 
13.50 
82.00- 
16.00-
15.50—
13.00—
32.00
33.00— 28.00
27.00— 21.00
22.50— 17.50
17.50— 14.50 
1.30— 1.20 
3.00— 1.00

28.00— 11.50
15.00

13 ! 50—— 11.5 Ö

19.00
10.20-
16.00-

- 6.00 
-13.00

15.00— 4.50 
16.50— 11.50

7.20-
18.00-

- 6.60 
-16.50

per 50 kg. 
per 50 kg. 

»
»
»
»
»

per 50 kg 
>
»
>
>
»
>
>

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

»
>
>
>
>
>
>

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

»
>

per kg.
>

per 50 kg.
»
»
>

>
>
>
>

per stuk
p. 125 kg.

>



« HET VISSCHERIJBLAD »

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

Jos. BOEL & Zonen N. V.

•  T E M S C H E  •
W E R V E N  GESTICHT  IN 1829

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

M ODERNE DW ARSHELLING V A N  130 M-
Telegramadres : Boelwerf Temeehe Telefoon : 10 en 157

Handelsregister: St..Niklaas 1018
.. ©6 s *  es ©a • « «

Nieuwpoort
ZITDA G EN  VAN DEN HEER BURGE
MEESTER

Gezien de drukke bezigheden, zal 6e 
h. Burgemeester slechts iederen Zate:-, 
dag, van 11.30 tot 13 uur, zitdag houden.

Den Dinsdag, van 10 tot 12 uur, >’..il ü ; 
privaat-secretaris, h. Fred Germonpres. 
zetelen om de wenschen der belart’hei- 
benden aan den h. Burgemeester ovci 
te maken.

HET T IJL  UILENSPIEGEL KAKM .LT
Het Tiji Uilenspiegel Kabaret dat Âoi- 

dag iaatst optraa ln de Feestzaal der L. 
Z. Arme Klaren, ten voordeele van neu 
parocmale hulpcomité voor de families 
der gemoDinseerüen, oogstte een buiten
gewoon succes.

G EM EENTERA A DSZITTING  VAN 8 JA- 
NUAKI 194Ü

lil ue vergadering van den Gemeente
raad van 20 December 11., kon de aanoc- 
steaing voor net Douwen van een nieu
wen Kerktoren niet goeageKeurü woraeu, 
gezien de tweeae laagste aanoieaer, ae 
n. m e m , in zijn aossier met vermeit^ 
aat mj m  overeenkomst is met de Pa
ritaire.

Ue Gemeenteraad vergaderde nog
maals op 8 Januari en het enicele punt 
van ae agenaa was ae goedkeuring van 
ae aanoesteamg. Deze wera nu met ai- 
gemeene stemmen goedgekeurd.

ZWANEN GESCHOTEN
Door üen strengen Winter bevonden 

zien zeven pracntige zwanen in onat 
naven en kwamen tot aan de kaal ge
zwommen. Ken jager heelt drie dezei 
vogeis geschoten. Deze aaaü worat alge
meen aigeKeurü. Maar het schijnt, varen 
net tamme vogels.

b i j  ONZE VISSCHicRS

Het lijk van Louis Popieul, uit Nieuw
poort, aie zijn leven verioor bij het ver
gaan van het visscnersvaartuig Olüo. is 
aangespoeia op het strana na Dij Loon- 
Piage.

liet visschersvaartuig N.40, schipper 
Aa. Pincuet, wera onaer de beticntmg 
van m  ae uranscne waters te visscnen, 
aoor een Franscne kustwaenter opgïioici 
naar DuiniterKe. JSIa opontnoud en on- 
üerzoeK, wera het semp losgelaten.

De visscnerssioepen jn.3ö, in.51 hebben 
elk een baai katoen opgevisent en in üe 
haven Dmnengeoracht.

Dinsaag laatst was er één schip met 
viscn, Woensaag vier. Telkens begon ae 
verKoop om 8.45 uur. De viscnKoopers 
stonuen Devroiien van de koude ane 
kwart uur te wachten. Verscneiaene ga
ven het op en vertroKken naar Oosten
de. Ware net niet mogéhjk dat het van
wege het bestuur van üe Viscnmijn en 
van ae Visscners kan gescnikt worden 
dat de verkoop om 8 uur stipt begint, 
dit in het voordeel van allen ?

BELANGRIJK BERICHT AAN DE 
SUniPPcKö VAN N ltU W P u u R T .

Lr worat ter kennis gebraent van de 
scnippers ter visscnenj, dat ze ten allen 
tijae ae voigenae stukKen aan boora 
moeten he boen :

aj Het bewijs van eigenaom van het 
schip;

b) Het bewijs van nationaliteit;
c) Het bewijs van deugaelijkheid;
d) De meetbrief
e) De monsterrol.
De opmerKingen op het bewijs van 

deugdenjKheid moeten voldaan zijn.
Het logboek moet bijgehouden worden 

en na elke reis op het Waterschoutambt 
aangeboden.

Voor elke buitengewone gebeurtenis of 
voorval of avarij, moet een verslag ge
maakt worden.

De schipper moet zorg dragen, dat ten 
allen tijde de nummers duidelijk zicht
baar zijn langs weerszijden van de boeg 
van het vaartuig en op het groot zeil.

De naam en thuishaven van het schip 
moeten in witte letters op zwarten 
grond op den achterspiegel geschilderd 
zijn.

De schippers van visschersvaartuigen 
die de visscherij beoefenen ten Noorden 
van Start-Point, zullen vanaf 1 Januari 
1941 in bezit moeten zijn van een di
ploma of een vergunning van schipper 
ter visscherij 1ste klas.

Voorloopige toelatingen zullen niet ge
geven worden.

Schippers 2e klas, die op 28 Mei 1938 ; 
den ouderdom van 36 jaar niet bereikt 
hebben, moeten zich zoo gauw mogelijk

laten inschrijven voor het diploma 1ste 
klas.

Schippers 2de klas die op 28 Mei 1938 
ouder waren dan 36 jaar, moeten een 
vergunning van schipper 1ste klas aan
vragen die ze zonder examen zullen ver
krijgen.

Alle gewenschte inlichtingen zullen 
gegeven worden op het Waterschout
ambt.

OORLOGSRISICO OP ZEE
De reeders die niet in orde zijn met de 

zeeverzekering tegen oorlogsrisico, moe
iten zich iederen Maandag aanmelden 
'op het Vredegerecht, de groote zaal, tel
kens van 14 tot 17 uur. De h. Vander 
Biest houdt er ontvangst.

VISCH HANDELAARS
De vischhandelaars, die voor het jaar 

1940 wenscnen in aanmerking te komen 
voor o/jn uitvoer van verscnen viscn; 
moeten zich aanbieden vóór 15 Januari, 
op het kantoor van den Waterscnout te 
nieuwpoort, tusscnen 9 en 10 en 14 en 
i5 uur.

isTEDELIJK HULPCOM ITÉ VOOR GE- 
rtlUBILISEEROEN EN HUN FAM ILIEN

Het bal gegeven in het Duynènhuys 
door de Liberale partij, kende een over
weldigend succes. Er wera ver boven de 
z.OÜO frank ontvangsten geboekt. De 
zaal scheen te klein aien ouaejaarsavond 
cn de dansvloer kon geen minuut rusten!

Aan het stedelijk hulpcomité werd er 
1.500,90 fr. overnanaiga. Voorwaar een 
praentig resultaat, dat bijna alle re
cords klopt.

Het Stedelijk Hulpcomité dankt de or
ganisators en alle medewerkers dan ook 
van harte.

■F

Naar het comité officieus wist te ver
nemen, zou het duivenfeest ingericht 
door de duivenmaatschappij « Eerlijk 
moet vooruit » plus minus 250 fr. op- 
orengen, wat bewijst dat waarlijk alle 
maatschappijen hun beste krachten in
spannen om hun steentje bij te brengen 
m  het lenigen van den nood. Wij dan
ken dan ook van harte de maatschappij 
« Eerlijk moet vooruit ».

* * *

PRACHTIG BAL
Zondag 14 Januari, in de Stadshalle, 

prachtig bal, ingericht door de Rood- 
Kruisafdeeling, Nieuwpoort, met mede
werking van het vermaard orkest « The 
Lucky Swingers », ten bate van het Ste
delijk Hulpcomité.

Goed verwarmde zaal. Buffet. Kleed
kamer.

Ingangsprijs ; 5 fr. Begin te 20 uur.
N. B. —  Ingang langs het Stadhuis.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Ham/3rs Marcel, van 

Gaspard en Decraemer Maggie ; Gode- 
ris Marc, van Hendrik en Soete Bertha ; 
Reybrouck Nicole, van Joseph en Lamy 
Marguerite ; Coopman Guido, van Al
bert en Bourrée Anna ; Coulier liera, 
van Joseph en Calcoen Madeleine.

Overlijdens. —  van Elk Henri, 3 ;aar, 
z. v. Joannes en Vyaene Maria.

Huwelijksafkondigingen. — Oierii k 
Clemens, veldwachter te Exel en D<vat 
Bertha, z. b., wonende te Brugge, voor
heen te Nieuwpoort.

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

N. V. Agentuur en Handel Mij
TE IJM UIDEN

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

Oostendsch Nieuws
RADIO’S 695 EN 795 FR.

zonder antenne, op alle stroomen, 
groote keus bij Radio De Meester, groot 
gemak van betalen.

HET BAL VAN DE « RAT M O RT»
Door vele stadsgenooten, alsook door 

vrienden uit Brugge, Gent, Kortrijk en 
elders nog, werd ons herhaaldelijk reeds 
de vraag gesteld : Zal het bal van de 
« Rat Mort » dit jaar plaats hebben ?

Mag uit deze belangstelling niet wor
den afgeleid dat bij velen, in den ge
spannen tijd dien wij beleven, de drang 
naar ontlasting, de behoefte aan afwis
seling, onweerstaanbaar naar boven 
komt ?

Dat de talrijke liefhebbers en aanhan
gers van het beroemd Oostendsche bal 
gerust wezen ! De « Cercle Ccecilia » 
heeft de wijze beslissing getroffen geen 
verandering te brengen aan een traditie 
die sedert lang reeds burgerrecht ver
worven heeft. Het leven zet zijn gang 
voort... Het Bal van de « Rat Mort » gaat 
er door en zal gegeven worden in de 
Kursaal op Zaterdag 10 Februari. De ba
tige opbrengst zal ten goede komen aan 
mensch- en vaderlandslievende werken. 
Op zichzelf wettigt dit doel alleen het 
voortbestaan van een aloude gewoonte. 
Zooals vroeger blijft het Bal van de «Rat 
Mort» een liefdadigheidsfeest.

Dat elkeen onzer stadsgenooten dit 
goede nieuws verspreide buiten onze mu
ren en aldus het zijne bijdrage om een 
propaganda op touw te zetten, die niet 
moet onderdoen voor deze van de vorige 
jaren. Dat onze hotelhouders het op zich 
nemen uitnoodigingen te sturen aan hun 
gewoon kliënteel en Oostende zal op 10 
Februari hoogtij mogen vieren. Overi
gens, wanneer de hotelnijverheid gaat in 
Oostende, heeft iedereen er baat bij.

Wat kan men nog meer vragen? lïet 
groot succes hier en elders door de 
jongste bals van Kerst- en Nieuwjaars
nacht bekomen, is een vingerwijzing die 
iets te zeggen heeft...

Koloniale Loterij

TR E K K IN G

van de eerste schijf 1940

VOLGENS HET NIEUW E PLAN'

ZATERDAG 27 JANUARI

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

zegd de kustwachters te zien afkomen, 

gebruikt de verrekijkers van de

jLUi^Üii l L K i t

84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE
(.rechtover de Cinema Cameo)

Alle vermaiiingen aan de genadigste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

STERFGEVAL

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van den Heer

Franciscus VILEYN
Echtgenoot van LEGEIN MARIA

geboren te Adinkerke-De Paniije, 
den 17 November 1872 en overleden 
te Oostende den 8 Januari 1940.

De plechtige lijkdienst, met bij
zetting in den familiegrond van 
het Gemeentekerkhof van De Pan
ne, heeft Donderdag laatst plaats 
gehad.

Degenen die door vergetelheid 
geen doodsbericht zouden ontvan
gen hebben, gelieven dit als dus
danig te aanzien.

a |*a A u P a ra is [§ B
Voetenverzórging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

Pedicure — Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 

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

Antiseptische behandeling 

— Moderne Methode —

Notarieele

Aankondigingen
---- B----

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
te Oostende 43, Kerkstraat

Onze Brievenbus
Mais. H. Luik. —  Voor de receptenboek- 

jes voor stoKvisch in ’t Fransen, hoeft 
men zien te rlcnten tot hetzelfde agent- 
scnap welke de Vlaamscne leverde.

Jos. V. d. Wouwer, Antwerpen. — Wij 
hebben uw vraag onmiaaelnjk overge
maakt aan den bevoegaen dienst.

Dienst der paketbooten^ 
tusscnen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 15 TOT 21 JANUARI 1940
Van Oostenüe naar Folkestone :
Maanaag, 15, te 10 u., door « Princesse 

Marie-José ».
Vrijdag, 19, te 12.30 u., door «Prinses 

Astrid ».
Van Folkestone naar Oostende :
Dinsdag, 16, te 12.30 u., door « Princes

se Marie-José ».
Zaterdag, 20. te 8 u.. door «Prinses 

Astrid ».
Deze uurregeling werd vastgesteld vol

gens den hoogwaterstand, ten einde aan 

de passagiers het maxima van veilig

heid te verzekeren.

De Directie der lijn behoudt zich het 

recht voor, de afvaarten te verdagen, en 

zelfs de overvaarten af te schaffen, in 

geval van storm of mist, of wegens om

standigheden voortspruitende uit de 

vijandelijkheden.

Handelsberichten

en

« Soc. immobilière et industrielle de 
Clemskerke », N. V. te Heist

Bilan op 31 December 1938 :
Actief en passief : 1.548.717 fr.
Bruto winst : 217.816 fr.
Netto winst : 5.088 fr.

« Calders Belgian Agencies »
N. V. te Oostende 

Bilan op 30 September 1939 :
Actief en passief : 3.221.099 fr.
Winst : 562.407 fr.

« Grands Magasins «A  l’innovation», 
N. V. te Brussel

Bilan op 31 Juli 1939 :
Actief en passief : 282.443.087 fr.
Winst : 24.354.217 fr.
Gebouwen, goederen en materiaal : 

202.307.913 fr.
«Grands Magasins «Au Bon Marché», 
soc. an. Eetabl. Vaxelaire-Claes, Brussel

Bilan op 31 Juli 1939 :
Actief en passief : 339.497.032 fr. 
Bedrijfswinst : 15.897.083 fr.
De gebouwen komen in het actief voor 

met de som van 146.869.658 fr.
Men heeft voor 41.048.934 fr. koopwaar 

i in stock.

Georges WILLOCX
te Brussel 1, Veydtstraat

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

T O E S L A G  VAN :

Schoon Heerenhuis
te OOSTENDE, Rogierlaan, 11 ; opper

vlakte : 93 m2.

Onmiddellijk genot.

Gasolie

Smeerolie
Benzine

Bezoek^M ^m iag'^n Donderdag, van J  EEN K W A L IT E IT : D E  B EST E

2 tot 4 uur.
INGESTELD : 110.500 FR.

Voor alle nadere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van de verkoopende 

notarissen, of zie plakbrieven.

KUt-ENÜiEVEN AANGEHUUDEN
op nun ronae bemensten ae agenten 

Titeca en Gneeraeri woensdagavona, te 
1D.3U uur, twee mannen aragers van een 
zaK Kolen, «.et waien ae genaamaen Ser- 
pieters Albert, Scnippersstraat, 56 en 
zijn scnoonoroeaer Reiizen Emiel, St. 
Franciscusstraat, 40. Ze verkiaarüen de 
koien opgeraapt te hebben, aocn het 

! bnjKt aat ze wel van diexstal afkomstig 
I zijn..

ALLE SLAG V A N  V E R M A K IN G E>  f BELANGRIJKÊ VOOr d r a c h t a v o n d

Grauwe, witte en rieten M A N D E N  bi ; iviaanuag lo Januari, te 20 uur, in de
' bovtnzaai van Kernnga, Wapenplaats, 
heeit een belangnjKe Vooraracntavona 
piaats ingericnt aoor den Viaamschen

CH. DESMÎDT - SLEYTERj
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENI;'.

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

Tel. 12312 Teïegr. Berkmoe

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

begint rheumatiek! Eerst 
steekt het U hier, dan 

daar. Wie deze eerste 
kenteekenen bemerkt

laa t  zich den ra a d  
dienen:

A s m  181 n e  i < b a ? e r i

HET PRODUCT VAN VERTROUWEN

VruZ It orifinwll .•iplklmj UI Hl BAYER krnii n ld n»l »>< dl hHhH Corn Ida 10 MW» *»

öcneepvaartbond
Het programma luidt :
1) Inieiaing over het doel en de wer

king van den Vlaamscnen Scheepvaart- 
bond ;

2) Ballade van Kapitein W . van Oerdt 
(W. Bumung).

Heer Dirk s eerste reis (Smelik).
(voorgearagen üoor Mevr. S. Candae- 

le, oud-leeriinge van het Conservatorium 
te Oostende) ;

3) Vooraracnt met lichtbeelden : «Het 
Milieu van de Zeebewoners», door den h. 
Charles Gii(is, laboratoriumleider van 
het Zeewetenschappelijk Instituut ;

4) Prachtige tombola van Vlaamsche 
letterkundige en andere nuttige werken 
over de zee.

Ingang vrij.
Elkeen die van de zee houdt en 

iets wil leeren, zal er aan houden 
dezen feestavond bij te wonen.

Wat is er gaande op ?...
--- Hl-- —

Zaterdag 13 Januari
Te 20 u. : in het « Café Prosper », lief

dadigheidsfeest.
Zaterdag 13 Januari

Te 21 u. : Galabal ingericht door de 
Hoogeschoolstudentenclub « De Zandloo- 

i per ».
I Zondag 14 Januari

Te 10 u. : V. G. Oostende—S. V. Blan- 
; kenberge (kadetten).
! Te 10 u. : A. S. Oostende—F. C. Brugge 
i (kadetten).

Te 14 u. : V. G. Oostende—C. S. Brugge.
! Te 15 u. : in het Godtschalckgesticht, 
feest van « Hoop in de Toekomst ».

I Te 20 u. ; In den Kon. Schouwburg : 
j  « Ketty liegt nooit », door de tooneelaf- 
deeling van het K.V.G.O.

I « Ketty liegt nooit », door de K.V.G.O.- 

gezellen, een heerlijke operette in 3 be

drijven van A. Pool, in den Schouwburg.

I Om  16.30 u., in de Casinozaal van het 

Stadhuis, zal Mevr. Beatrice Dussane 

! handelen over « Een uurtje Poëzie ». Zij 

; zelf zal enkele stukken voordragen. Na- 

: middag ingericht door de « Amitiés Fran- 
! çaises ».

WOENSDAG 17 JANUARI
Om 20 u., in den Schouwburg : « La Bo

hème » van Puccini, met den beroemden 

tienor Joseph Schmidt. Daarna zingt 

Schmidt enkele zijner succesliederen.

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

9 T A N K A G E  8 TR A N SP O R T  S.A. *

•  Dépt. Cial «RADIAN» •

•  REEDERIJKAA1 - Tel. 727.93 •  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • (

Visch- en Garnaalaanvoer 
in December 1939

TE OOSTENDE 

VISCH

De opbrengst van den verkoop van ver
scnen viscn te Oostenae bearoeg, voor üe 
maana December ïy^y, 1.190.347 Kg., ver- 
Kociit voor 4.324.4öy,oü fr., ’t zij tegen 
gemiadela 3.U1 fr. per kg.

Voor December 1938 bedroeg de aan
voer 2.170.715 kg., verkoent voor 7 mil- 
lioen 453.406 fr., 't zij tegen gemiddeld 
3.42 fr. per kg.

Er werd dus in December 1939 voor 
979.368 kg. visch minüer aangevoerd dan 
gedurenae dezelfae maand van het vorig 
jaar en een opbrengst van 3.129.046,50 fr. 
minder geboekt.

De totale aanvoer voor het jaar 1939 
bedroeg 29.129.045 kg., verkocht voor 
86.589.669,10 fr., ’t zij tegen gemiddeld 
2.97 fr. per kg. Voor 1938 bedroeg de aan
voer 29.781.495 kg., verkocht voor 89 mil- 
lioen 339.191,10 fr., ’t zij tegen gemiddeld 
3,00 fr. per kg.

Er werd dus in 1939 voor 652.450 kg. 
minder aangevoerd dan in 1938. Het op- 
brengstcijfer wijst een vermindering aan 
van 2.749.522 fr. Dit is natuurlijk een ge
volg van den geringen aanvoer der vier 
laatste oorlogsmaanden.

Wij meenen ten andere hierop in ons 
volgend nummer te moeten terugkomen.

GARNAAL

Gedurende de maand December 1939, 
werd 53.197 kg. garnaal aangevoerd en 
verkocht voor 154.997,10 fr., ’t zij tegen 
gemiddeld 2,91 fr. per kg.

Gedurende de maand December 1938 
bedroeg dit cijfer 17.047 kg., verkocht 
voor 98.808,40 fr., ’t zij tegen gemiddeld 
5,79 fr. per kg.

Er werd in December 1939, 36.150 kg. 
garnaal meer aangevoerd en voor 56 
duizend 188,70 fr. meer verkocht dan in 
December 1938.

Voor het jaar 1939 bedroeg het aan- 
voercijfer 943.310 kg., verkocht voor 3 
millioen 839.960,20 fr.-, ’t zij tegen ge
middeld 4.07 fr. per kg.

Gedurende het jaar 1938 werd 999.981 
kg. garnaal aangevoerd en verkocht voor 
4.727.324,20 fr., ’t zij tegen gemiddeld 4,74 
fr. per kg.

Er werd dus in 1939 een verschil in min 
geboekt van 56.671 kg„ voor wat de aan
voer betreft en een verschil in min van 
887.364 fr., voor wat de opbrengst be
treft.

SPROT

Daar we hieromtrent de cijfers nog 
niet volledig bezitten, zullen we onze 
beschouwingen tot volgende week uit
stellen.

TE ZEEBRUGGE

Staat van verkochte visch, garnalen en 
sprot gedurende de maand December 
1939.

Vangsten kg.
; Visch .........  102 194.130
Garnalen ...... 636 97.270

1 Sprot .........  354 120.533

Opbrengst
1.241.813,00

264.294,10
176.160,15

TE NIEUW POORT

Visch aangebracht gedurende de 
maand December 1939.

44.684 kg. voor 89.402,50 fr.
Aanvoer gedurende het jaar 1939.

Sprot 767.303 kg. voor 943.423,00 fr. 
Haring 62.176 kg. voor 97.8865,46 fr. 
Visch 842.887 kg. voor 3.121.720.M fr. 
Garnalen 329.867 kg. voor 1.104.660,70 fr. 
Alg. totaal :

2.002.233 kg. voor 5.267.674,50 Ir.

TE BLANKENBERGE

Gedurende de maand December werd 
er te Blankenberge 31.977 kg. visch aan
gevoerd en verkocht voor 121.231 fr. Hier
voor waren 26 reizen noodig.

3.206 kg. garnaal werd aangevoerd en 
verkocht voor 7.734,05 fr.

Gedurende het heele jaar 1939 werden 
door 487 reizen 400.023 kg. visch aange
voerd en verkocht voor 1.559.474 fr.

46.829 kg. garnaal werden geland en 
verkocht voor 226.487 fr.

Hiervoor waren 732 reizen van doen.
Voor de garnaal visch bedroeg het aan- 

voercijfer 2.500 kg., verkocht voor 10 dui
zend 129,50 fr.

In totaal werd voor 449.352 kg. aange
voerd en verkocht voor 1.796.091 Ir

Nog niet los

Onze Kustvissctiers 
in Fransche 
Territoriale  

W ateren
Wij lezen in het Brugsch 

blad » :
Handels-

« VAARTUIGEN OPGELEID. — Nog
maals zijn Heistsche visschers naai 
Fransche havens opgeleid geworden, om 
zoogezegd in Franscne territoriale wate
ren gevischt te hebben.

De « Z.20 », stuurman Remi Rammeloo, 
werd naar Duinkerke gebracht en aan 
de keten gelegd... totdat een zware boe
te betaala zal worden en het vischtuig 
aangeslagen.

Naar wij vernemen, had de « Z.20 » een 
200-tal kilos haring aan boord. Een an
der vaartuig, de « H.7 » kon nog bijtijds 
ongeveer 3.000 kg. haring terug over 
ooord werpen, of kreeg anders van 
zelfde laken een broek !

Wanneer zullen er door de Regeering 
eindelijk maatregelen getroffen worden, 
om aan deze onrechtvaardige handeling 
een einde te stellen ? Onze visschers we 
óen dat zij in deze wateren niet mogen 
/isschen, akkoord ; maar men laat de 
j’ransche visschers ongestraft in onze 
wateren komen. Het lijkt ons dat men 
van de Fransche regeering ten minste 
eenige tegemoetkoming en veel meer wel
willendheid zou mogen eischen ! »

De Heistsche correspondent van het 
« Brugsch Handelsblad » schijnt niet te 
beseffen, dat het op ’t huidig oogenblik 
uiterst gevaarlijk is in dit gebied te 
visschen, daar het behoort tot de ge
vaarlijke zone.

Vóór den oorlog werden reeds pogin
gen aangewend om althans voor d 
sleepnetvisschers de toelating te beko
men binnen de territoriale wateren te 
mogen visschen, gezien er aan de broei
nesten welke er steeds gevestigd zijn, 
geen schade berokkend wordt.

Het heftig verzet van de zijde van ze 
kere Fransche visschersgroepeeringer 
heeft zulks toen belet.

Wat het visschen van Fransche vis
schers in Belgische territoriale wateren 
betreft, moeten we melden dat er hiei 
en daar wel eens een Fransche kustvis 
scher in onze territoriale wateren ver
zeild geraakt, maar moesten die dan 
regelmatig opgeleid worden, dan zouden 
we ons zeker aan een Franschen tegen
maatregel mogen verwachten welke vooi 
gevolg zou hebben, dat niet nu en dan 
een Belgisch visschersvaartuig zou op 
geleid worden, maar dat dit met tiental
len per dag zou geschieden, met al de 
schadelijke gevolgen voor onze visschen 
er aan verbonden.

Wij begrijpen heel goed dat onze vis
schers hun broodwinning niet zonder 
moeite verdienen, maar f:lkeen weet, 
hoe onvoorzichtig het thans is om in de 
ze gevaarlijke zone te gaan visschen.

Zooals we reeds schreven, mogen we 
ons voorloopig gelukkig achten dat we 
van grootere onheilen gespaard bleven,

Onverantwoordelijke persartikelen, 
zooals dat in het « Brugsch Handels
blad » Zaterdag 11. verschenen, kunnen 
de zaak niet vooruit helpen. Integendeel 
men bewijst er onze visschers mee een 
slechten dienst.

*■ — 
M EK AN IEKE TOUW -, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN t

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

Alle benoodigdheden voor 
L Zeevaart, Zeevisscherij en 

T  —  Openbare Werken —  ^  

—  Maz’out « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Voor onze 
Westvlaamsclie 

Kunst

I

De H.65, schipper Jan Dobbelaere, van 
Heist, en de 0.19, reeder Eerebout Jozef, 
van Oostende, twee sprotvangers, wer
den verleden week naar de haven van 
Duinkerke opgeleid om in verboden ter
ritoriale Fransche wateren te hebben ge
vischt.

Na acht dagen werden de schipper en 
de bemanning nog niet losgelaten en 
zijn ze verplicht in de haven van Duin
kerke aan boord van hun vaartuig te 
blijven slapen, terwijl een militairè 
wacht ze bewaakt.

Daar het arme kustvisschers zijn, wel
ke geldelijk geen middelen meer hebben 
om het zoo lang uit te houden, werden 
zij, naar wij vernemen, bijgestaan door 
den Raphaël Huysseune van Zeebrugge, 
welke ter plaats is geweest.

Ondertusschen werden ze op zeer 
vriendelijke wijze door de Fransche mi
litairen behandeld, die hen veelal van 
hun eten laten mededeelen.

Hopen we voor onze jongens, dat ze 
maar spoedig weer losgelaten worden 
om hun armzalig bestaan op zee te kun
nen voortverdienen.

De Vereeniging zonder winstbejag 

«Voor onze Westvlaamsche Kunst», on

aer voorzitterscnap van Z. E. aen heer 

Gouverneur Baeis, herinnert er aan, dat 

zij in het Provinciaal Hof, Groote 

1 Markt, te Brugge, een tentoonstelling 

I van schilder- en beeldhouwwerk heeft 

I ingericnt, weike openblijft tot 14 Janua- 

! ri a.s., van 10 tot 12.30 en van 15 tot 

17.30 uur.

Hoogstwaarschijnlijk is het publiek er 

' mede bekend, dat het doel dezer vereen!

■ ging is : steun en behelping te brengen 

' aan de Westvlaamsche kunstenaars.

Zij noodigt hierbij tot een bezoek uit, 

al wie met de kunst begaan is, en nog 

de arbeidskracht van de begaafdsten on

zer zonen waardeeren kan. Zij dringt er 

vooral op aan dat al wie nog kapitaal

krachtig is, de kunstenaars steunen zou 

door den aankoop van een schilderij of 

een beeldhouwwerk.

Het tentoongestelde werk, alsmede 

datgene wat naderhand op lijsten zal 

worden gebracht, heeft de keuring onder

staan. Hoewel zij in de aanneming van 

het werk niet streng is opgetreden, heeft 

de vereeniging, zooals zij dit herhaalde

lijk in vroegere persberichten heeft ge

meld, vooruit en vooral de kunst willen 

dienen ; op grond van dit principe werd 

dan ook de schifting gedaan.

Ondanks de ongewone tijden, vraagt 

de Vereeniging dat al wie koopen kan, 

optimist genoeg en menschlievend zou 

blijven om het lot van onze kunstzonen 
te helpen verzachten.

• • •

De vereeniging zonder winstbejag 
«Voor onze West-Vlaamsche Kunst», 
onfier voorzitterschap van Z. Exc. den 
heer Gouverneur Baels, meldt hiermede 
dat de tentoonstelling van schilder- en 
beeldhouwwerk, door haar ingericht in 
het Provinciaal Hof, Markt, Brugge, open 
blijft tot 22 Januari 1940 inbegrepen, van 
10 tot 12.30 en van 15 tot 17.30 uur.

Zij doet beroep op al wie met het be
staan van onze kunstzonen is begaan, 
opdat zij een bezoek aan deze tentoon
stelling zouden willen brengen en tevens 
steun en behelping door den aankoop 
van een of ander schilder- of beeldhouw
werk.



« H ET VTSSCHERIJBLAD »

Sedert Zaterdag 6 Januari
ONDANKS DE 

OPSLAG

A la
SOLDEN EEI1GE 0KÏÂS1ËN

EINDE SERIEËN

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

(1006)

Oostendsch Nieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 14 Januari 1940. —  Dienst
doende gansch den dag : Apotheek Cae- 
nen, Wittenonnenstraat, 59. Dienstdoen
de tot 12.30 uur : Apotheken Willaert, 74, 
Nieuwpoort steenweg en Delang (Opex).

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

STUDENTENBAL
Het tweede galabal van het acade

misch jaar 1939— 1940, ingericht door 
« De Zandlooper », Oostendsche Hooge- 
schoolstudentenclub te Gent, gaat door 
op Zaterdag 27 Januari in de zaal Scala 
(le verdieping). De opbrengst van dit 
feest komt ten goede aan de Weduwen- 
en Weezenfondsen der Oudstrijdersver- 
eenigingen onzer stad. In de troebele pe
riode die we thans doormaken, weten on
ze studenten op gelukkige wijze den goe
den toon aan te geven : vermaak en lief
dadigheid zijn hun leus. Best zoo, hee- 
ren studenten, en good luck !

ZEGELTJES DER HANDELAARS
Gedurende de maand December wer

den door de handelaars van Oostende, 
152.250 zegeltjes uitgegeven en door de 
« Crédit Ostendais » aan de handelaars 
voor 18.625 fr. boekjes uitbetaald.

Gedurende het jaar 1939 werden twee 
millioen 608.175 zegeltjes uitgegeven en 
voor 296.175 fr. boekjes uitbetaald.

Twee nieuwe leden-handelaars hebben 
zich in December laten inschrijven : M. 
Dekoker Oscar, Gelijkheidstraat, 41, 
kruidenierswaren, groenten en fruit, en 
M. Janssens Frans, Square Clementine, 
10b, groenten en fruit.

Deze twee nieuwe leden zullen de groe
ne zegeltjes aan hun kliënten geven.

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

KARNAVAL 1940
Vrijdagavond vergaderde het Feest

comité met het oog op het aanstaande 
Karnaval. Gezien de omstandigheden, 
werd vrije teugel gelaten aan de bevol
king om de Karnavalfeesten zoo degelijk 
mogelijk in te richten, echter zonder ee- 
nigen geldelijken steun vanwege het Ge
meentebestuur. Het dragen van maskers, 
werpen van confetti, enz. zal zijn gelijk 
alle jaren, evenals voor de cafés, waar 
nachtmuziek zal mogen gemaakt wor
den. I 

LIBERALE JONGE W ACHT, OOSTENDE;
Op Zondag 18 Februari 1940, om 20 u. * 

in het lokaal, Hotel St. Sebastiaan, Bon
te Avond « Een Cocktail », door den heer 
André Goddemaer, ten voordeele der ge
mobiliseerde leden. Orkestleider r h. Os
car Devriendt. Allen daarheen.

K. JONCKHEERE AAN DE EER
Onze talentvolle stadgenoot Karei 

JonckHeere, heeft samen met Daan 
Boens en A. Demedts de som gedeeld 
van 1500 frank verbonden aan een let
terkundigen prijs ingesteld door de pro
vincie West-Vlaanderen.

LIEGEN EN LIEGEN IS TWEE
Een leugentje om bestwil kan geen 

kwaad. Maar zoodanig liegen dat uw 
man, die dacht kinderloos te blijven, 
plots gaat gelooven dat hij een drieling 
rijker is geworden, is sterker dan sterk. 
Zulks is onwaarschijnlijk en toch waar, 
want Ketty die nooit liegt, brengt er 
haar man toe het te gelooven. Hoe zij 
dat aan boord legt, is op Zondag 14 Ja
nuari, om 8 uur in den Koninklijken 
Schouwburg te hooren en te zien en zal 
u twöe uren doen schaterlachen.

VOOR 
UW
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: : Tel. 71532 • *

VERVOER - Aflialing en Bestelling
Odilon Vertinde ten

• • • • 
• • 
• • • •

huize j •

CASINO-KURSAAL OOSTENDE
Zooals reeds vermeld, richt de Directie 

van het Casino-Kursaal iederen Zondag, 
van 4.30 tot 6.30 uur, een Thé-Dansant 
in. Orkest : Achille Zanders. Toegang 
kosteloos.

KIN DJE V ER STIK T
Het kindje Harry Vuylsteke, 7 maanden 

oud, is Maandag in de ouderlijke woning 
Blauw Kasteelstraat, onder de dekens 
van het bedje bij toeval versmacht. De 
droefheid der ouders is zeer groot.

«THEATRES ET CONFERENCES»
Het vierde nummer van het immer 

interessanter wordende Fransche tijd
schrift der vereeniging «Amitiés Fran
çaises », is verschenen. Ditmaal werd 
het gedrukt op <prachtig papier, waarop 
de talrijke foto’s nog mooier uitkomen. 
De aritkels hebben betrekking op de ko
mende vertooningen, die degelijk voor
gelicht worden.

Mocht men zoo blijven voortgaan.

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

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

KURSAAL  A P O T H E E K  

M . W A N D E L S

Marie-Joscplaats, 6 - Oostende 

Algemeen agent der Cypnoids 

Ï99— ©®Ä «

STERVEND AANGETROFFEN
De buren van het huis n. 69, E. Beer- 

naertstraat, hadden bemerkt dat de 
oude dame Elodie Decoene, 90 jaar oud, 
en haar meid Valerie Meere, 85 jaar oud, 
zich sedert 24 uren niet meer vertoond 
hadden. De politie drong het huis bin
nen en vond beide vrouwen in bezwij
ming. Dr Heyman, bijgeroepen, deed 
vrouw Decoene naar het gasthuis over
brengen, waar zij enkele uren later be
zweek. De toestand van de meid is ins
gelijks zorgwekkend.

G E H E IM Z IN N IG E  ZAAK

Vóór enkelen tijd werd een geneesheer 

van Breedene geroepen bij zekeren Rob- 

bijn Gustave die aan de zijde, tusschen 

de twee ribben, een wonde vertoonde, 

waardoor het slachtoffer veel scheen te 
lijden.

De man verklaarde dat hij achter zijn 

woonhuis werkzaam was geweest, aan 

de herstelling van een wagen en dat hij 

tengevolge van een val op een gebroken 

flesch was terecht gekomen, waardoor 

hij deze wonde had opgeloopen.

De dokter, die het geval zonder erg 

beoordeelde, zorgde voor de eerste ge

neeskundige hulp.

’s Anderendaags was de man echter 

overleden.

Gedurende de volgende dagen werd 

het geval druk besproken en werd er 

zelfs beweerd, dat het slachtoffer ten 

gevolge van een messteek zou overleden 

zijn.

Het gerecht, daarvan op de hoogte ge

bracht, aarzelde niet het slachtoffer te 

laten ontgraven en onmiddellijk werd 

een lijkschouwing bevolen.

Naar het schijnt, zou dit deskundig on

derzoek tot de vaststelling geleid heb

ben dat de wonde van zeer ergen aard 

was en dat de ribben, het middenrif en 

de maagholte doorboord waren, wat den 

dood in zeer korten tijd voor gevolg heeft' 

gehad.

Het slachtoffer is daarbij in de schrik- 

kelijkste pijnen overleden.

Geen andere omstandigheid echter is 

de stelling komen bevestigen dat de won

de door een messetek zou veroorzaakt 

zijn. Intusschen wordt het onderzoek 

voortgezet.

1 L IEFDA DIG H EIDSFEEST
Op Zaterdag 13 Januari 1940, groot 

liefdadigheidsfeest in het Café Prosper, 
Alf. Pieterslaan, 46, ten voordeele van 
de noodlijdende gezinnen der Oostend
sche gemobiliseerden, met medewerking 
van Leonard Reynaerts en zijn tooneel- 
vrienden. De Oostendsche Snik en Snak, 
de plezierige moppentappers. Met muzi
kale begeleiding van Maurits Van Bran- 
teghem en zijn collega’s.

Inkom vrij. Begin om 20 uur.

Aigle^Belgica
FIJNSTE BIEREN

1 AALLESSEN VOOR SOLDATEN
Ten gerieve van de gemobiliseerde 

soldaten worden van 15 Januari af, in 
overleg met de militaire overneid, het 
ministerie van Openbaar Onderwijs en 
het Werk Koningin Elisabeth, door het 
N.I.R. lessen in de eerste en de tweede 
taal uitgezonden. Deze radio-taalcursus- 
sen, te geven door gespecialiseerde leer- 
Krachlen, zullen in de kantonnementen 
aangevuld worden met lessen en com
mentaren door officieele monitors, ter
wijl ook syllabussen aan de soldaten zul
len uitgereikt worden. De Taallessen voor 
Soldaten zullen driemaal per week, tel
kens van 17 tot 17.45 uur, en wel ’s 
Maandags, ’s Woensdags en ’s Vrijdags 
tijdens de maanden Januari. Februari 
en 'Maart, door het N.I.R. uitgezonden 
.worden, en ’s Dinsdags, ’s Donderdags en

Zaterdags gedurende het tweede kwar
taal.

Elke les zal aanvangen met de opna
me van een Vlaamsch lied ; daarna vol
gen de lessen in de Fransche taal en, na 
een tweede Vlaamsch lied op fono, deze 
in het Nederlandsch.

•••e e e e e e e e e e e e e e e «

M IL IT IE  1941
De militieplichtigen van de klas 1941 

worden er aan herinnerd, dat alle aan
vragen voor een uitstel (gewoon, uit- 
zonderings-, buitengewoon-), moeten in
gediend zijn vóór 20 Januari a.s. op het 
Gemeentebestuur, Militiebureau. Na de
zen datum kunnen geen aanvragen meer 
aanvaard worden.

« V O O R  U W  V E R V O E R

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

EEN OVERJASHISTORIE
Verleden Week meldden wij dat de 

overjas van Sanctorum in het «Volks- 
paieis » ontvreemd werd. Enkele dagen 
geleuen kwam zekere D..., wonende Cai- 
rostraat, deze danszaal binnen en had 
de overjas van Sanctorum aan. Hij vroeg 
of hij er soms zijn jas met had laten 
liggen. Er bleek nadernand echter dat 
hij den dag dat de jas van Sanctorum 
ontvreemd werd, in den Hooizolder was 
geweest en er zich bedronken hebbende, 
zijn jas vergeten had. Daarna was hij 
naar het VoiKspaleis getrokken, waar hij 
bij vergissing de jas van Sanctorum me
de nam.

UW OUDE RADIO EN 600 A 700 FR.
en U kunt een goede en moderne ra

dio verkrijgen van het merk uwer keu
ze, ook met groot gemak van betalen. 
Gaarne verstrekt U kosteloos inlichtin
gen Radio De Meester, 18, Ooststraat, 
Oostende.

KO LENDIEFTE
Dieven waren op ronde aan den Gis- 

telschen steenweg, waar zij kolen ont
vreemdden bij Van Vlaenderen. Toen de 
politie ter plaatse kwam, waren de die
ven reeds vertrokken.

VISSCHERS,
W  üiKJtiLlJfcDÜN,

Voor uw aankoop van : 
BEST DUBJÜEL OLIEGOED 

Eerste Keus vm^ZiE k o ö t  UMEN 
gemaakt en op maat 

alsooK van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

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

16, St. Franciscusstraat, Oostende
(.dij ae viscnmarKt)

Zelfde huis iu5, congoiaan (Opex)

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest al!e soorten 
stek- en verzweer

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

GEMEENTERAAD
Vrijdag 12 Januari a.s. zal de Gemeen

teraad om 16 uur bijeenkomen in open
bare zitting.

Een tiental punten staan op de dagor
de.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Pick Julien, namens M. Lippens, bou

wen paardenstal, Leffingestr., 98.

VAN DEN ZEEDIJK GEREDEN
Arthur Tratsaert reed met zijn velo 

van den Zeedijk en werd erg aan den 
mond gekwetst.

VRIJSTELLING  VAN PASPOORT
De Belgen, die zich over zee van Bel

gië naar de Belgische kolonie begeven, 
worden vrijgesteld van het paspoort voor ' 
het verlaten van het koninkrijk.

Zijn insgelijks vrijgesteld van gezegd ; 
document, de Belgen die over zee uit 
de kolonie naar België terugkeeren.

HET M IL IT IE B U R E A U
Mogen wij onze lezers er attent op ma

ken, oat net ivniitieDureau van iviaan- 
dag 8 Januari ai, aiieen meer zal ge
opend zijn op de gewone uren, dus van 
ö.au tot lz u. en van 14 tot 17.30 u. Den 
Zaterdag geopend tot 13 uur.

ONZE WOLKENKRABBER
Sedert eenige dagen is het van bui

ten uit te zien dat voortgewerkt wordt 
aan de woiKenKraooer in oe Leopolo- 
laan. net semjnt dat er thans de laatste 
nand wordt aan geiegd.

M IL IT IE V ER G O ED IN G
Op dit oogenohk wordt de militiever- 

goeuing uitoetaald in de lokalen, waar 
Dinnenisort de pontie zien hoopt te ves
tigen. Alles worat in gereeaneid ge- 
braent, men begint reeos met zekere 
meuoeis te plaatsen. Daardoor zou de 
miütievergoeuing in een ander lokaal 
moeten mtbetaaid worden, en algemeen 
worot gedaent, dat men zijn toeviucnt 
zal nemen tot de piaats waar iedere 
maand het pensioen aan de visscners 
worot uitgereikt, dus juist nevens het 
huidige politie d ure au. ’t Zou er echter 
Ueï uit zien, moest dit gebeuren.

Wij zullen hier op terugkomen.

Bij de Vrienden van het 
Nederlandsch Tooneel

LEURHANDEL
Er wordt ter kennis gebracht van de ! 

leurhandelaars, marktkramers, enz. dat ' 
de aanvragen om hernieuwing van de 
kaart en het herkenningsteeken van1 
leurhandelaar moeten ingediend worden 
yóór 1 Februari 1940. De belanghebben
den moeten hunne aanvraag doen b*j ; 
het Gemeentebestuur van hun domici- ! 
lie of hun verblijfplaats.

De aanvragers moeten zich bij het Ge
meentebestuur aanbieden (bureel van 
openbare wegenis, Wapenplaats, n. 10), 
voorzien van hun eenzelvigheidskaari of 
het bewijs van inschrijving in het 
vreemdelingenregister, alsook der st.ik- 
ken waaruit blijkt, dat zij regelmatig i 
hun fiscale verplichtingen vervullen. I

DE P IC K W IC K  CLUB

De eerste vertooning ingericht door 

de Vrienden van het Nederlandsch Too

neel, Vrijdagavond gegeven in onzen 

Schouwburg, was het overbekende werk 

van Charles Dickens, « De Pickwick 

Club », in de vertaling van Ed. Veterman, 

door het volledige gezelschap van den 

Kon. Ned. Schouwburg van Antwerpen.

Het stuk dat het wedervaren vertelt 

van de leden van de Pickwickclub, tuk 

op avonturen, om alzoo menschen en 

dingen te leeren kennen, werd door de 

troep op een meesterlijke wijze vertolkt. 

De bezetting was eenvoudig weg schitte

rend. In de eerste plaats ging onze aan

dacht naar Charles Jansens als Pick

wick, die een waarlijke echte John Buil 

creëerde, even waardig als wijlen Wil

lem Benoy het deed, naar wiens gedach

ten zij die hem zagen spelen, zullen ge

gaan zijn, vooral het slottafereel van 

Kerstavond, waarmee hij afscheid neemt 

van zijn clubvrienden.

Het zou ons te ver leiden het spel en 

eiken speler te ontleden.

We kunnen echter zeggen dat alle rol

len op magistrale wijze vertolkt werden. 

Zooiets gebeurt zeer zelden, wat geheel 

tot eere van den Kon. Ned. Schouwburg 

en Joris Diels als leider, strekt. De too- 

neelschikking was goed opgevat.

Kortom, « De Pickwick Club » zet het 

seizoen op een hoogstaande wijze in, en 

mogen de twee andere volgende opvoe

ringen- even hoog staan, zij zullen zeker 

bijdragen tot de verheerlijking van onze 

eigen kunst in Vlaanderen. De vertoonin

gen van den Kon. Ned. Schouwburg wa

ren en blijven de beste, welke we hier 
’s Winters te zien krijgen.

VIVO —  D EIN IN G
Door onvoorziene omstandigheden 

kunnen wij tijdelijk niet over ons ge
woon lokaal beschikken. De eerstvolgen
de herhaling gaat door op Zaterdag 13 
Januari, in de bovenzaal van het Hotel 
Kerlinga, Wapenplaats, 8.

Wij rekenen op een talrijke opkomst. 
Ook nieuwe leden en sympathisanten 
zijn welkom. Het Bestuur.

DE EERSTE OOSTENDSCHE SOLDATEN 
REEDS TERUG

Woensdagmiddag is een eerste bataljon 
van onze soldaten in onze stad aangeko
men met den trein. Feestbestuurder Al
bert Vroome vertegenwoordigde het stads
bestuur bij de ontvangst van deze voor
post.

Toekomende week geven wij een volle
dig verslag over deze heerlijke terug
komst van onze soldaten.

IN HET GODTSCHALCK TEH U IS
Maandag aanstaande, 14 dezer, wordt 

er in het Godtschalck tehuis voor rus
tende zeelieden in het Krijgsgasthuis, 
een kosteloos cabaretfeest gegeven, ge
volgd van « In Toga », blijspel in één be
drijf door J. Ballings. Dit feest wordt 
aangeboden door de Kon. Tooneelmaat- 
schappij « Hoop in de Toekomst », aan de 
rustende zeelieden en de leerlingen van 
het Nationaal Werk van den Ibis. Het 
feest zal om 3 uur stipt beginnen en zal 
voor onze oude en toekomstige zeelieden 
een zeer aangename namiddag zijn.

« Hoop in de Toekomst » verricht hier
mede zeer nuttig werk.

WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-

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

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

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
E en  gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen het* 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
■wat U  er weer bovenop zal helpen. Heü 
zlin zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe^ 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt

ëe Kleine Carters Pillen voor de Levçrç 
9  alle apotheken : fr. 12 . j 0 .

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

28 December. —  Jean Deley, van Frans 
en Amanda Derouf, Nieuwstr., 8.

29. —  Kosa Heusequin, van Julien en 
Martha Germonpre, Maria Hofstr., 2.

30. —  Fernanaa Lingier, van Charles 
en Paula Maes, Lijnoaanstr., 33 ; André 
Deltomoe, van Georges en Blanche Van 
Loo, Vrijnavenstr., 13.

1 Januari. —  Laurent Duysburgh, 
van Desideer en Joanna Hubrechsen, Ge- 
lijkneidstr., 8 ; Maurice Pison, van Char
les en Yvonne Demaret, Langestr., 69 ; 
Cnristiane Campion, van Georges en An- 
dree Mouiliard, Vindictievl., 13.

2. —  Elie Poublon, van Aoolf en Helena 
Vandeniterckhove, St. Paulusstr., 75 ; 
Freddy Meyers, van Maurice en Maria 
De Kierk, Voornavenl., 123 ; Yvonne Mat- 
tart, van Jozef en Helena Hupperts, wo
nende te Middelkerke.

3. — Eline Maidegnem, van Eduard en 
Elfrida Decrop, Gerststr., 7.

4. —  Freddy Gnys, van Alfons en Ger
maine Deby, St. Franciscusstr., 51b ; 
Cnristiane Blomme, van Jeroom en Ju
liana Biondel, Kerkstr., 50 ; Roland Van- 
noucke, van Eduard en Augusta Vandae- 
ie, St. Franciscusstr., 2 ; Suzanne Ser
vais, van Henri en Louise Molitor, Fr. 
Musinstr., 50.

5. —  Gouelieve Mestdagh, van Florent 
en Germana Van Iseghem, Overvloed- 
straat, 64 ; Magda Bosscnaert, van Al
bert en Gabrielle Vervisch, Eendrachtstr. 
26.

STERFGEVALLEN
29 December. —  Benjamin Boels, 46 j., 

echt, van Juliana Verreck, St. Jorisstr., 
15.

30. —  Angela Van Belleghem, 31 j., 
echt, van Hilaire Loncke, woont te Lef- 
finge.

31. —  Raymond Wynsberghe, 2 j., 99, 
Christinastraat ; August Gemronpré, 73 
j., echt, van Josefina Van Merhaege, 
Plantenstr., 12.

1 Januari. — Maria Deckmyn, 61 j., 
echt, van Leopold Deley, Schippersstr., 
42 ; August Cappelle, 75 j., wedr. van 
Christina Vanhooren, Passchynstr., 26.

2. —  Christina Roose, 88 j., wed. van 
Frans Leerman, Waterwerkstr., 25.

3. —  Alfons Bourgoignie, 67 j., ong., 
St. Petersburgstr., 13 ; Jenny Florée, 3 
m., Steenbakkersstr., 51 ; Maria Ver- 
meersch, 64 j., echt, van Abel Calliau, 
Muscarstr., 12.

4. — Charles Voeten, 5 m., Bucharest- 
straat, 5 ; Mariette Bulcke, 3 j., Capu- 
cienenstr., 26.

5. —  Joannes Decoster, 79 j., wedr. van 
Sidonie Goemaere, woont te Staden ; 
Hendrik Vuylsteke, 7 m., Bl. Kasteelstr., 
29 ; Hanoun Menakem, 68 j., wedr. van 
Nissim Menakem, Van Isegheml., 46 ; 
Oscar Ewert, 71 j„ echt, van Maria Quar
tier, Aartshertoginnestr., 27.

HUW ELIJKEN
6 Januari. —  Billiau Désiré, paswerker 

en Willaert Margaret ; Vanheste Lucien, 
sieraadschilder en Claeys Maria ; Week 
Eugeen, politieagent, en Debrock Marie.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
7 Januari. —  Deschagt Robert, vis- 

scher, J. Besagestr., 3 en Lenaers Mag
dalena ; Jacquemin Leopold,, bediende, 
Velodormestr., 39 en Berden Edith, P. 
Benoitstr., 10 ; Petit Jean, wijnhande
laar, E. Beernaertstr., 50 en Feys Su
zanne, Velodromestr.. 18 ; Gelaude Ro
land, zeeofficier en Vyane Marcelle, Wit- 
tenonnenstr., 2 ; Baert Edgard, onder
luitenant der infanterie, Cairostr., 63 en 
Broutin Simonne, H. Hartl., 13 ; Hubert 
Jules, bediende, Congol., 17 en Clybouw 
Mariette, bediende ; Van Leirsberghe Re
né, bediende en Asseloos Denise, Mijn- 
plaats, 7 ; Van Caillie Frans, notaris, en 
Wennerberg Ingrid ; Gilbert Charles, 
magazijnier, Nieuwpoortstw., 132 en 
Spiets Juliana, Torhoutstw., 31.

Diesel A. B. C. Scheepsmotoren

VIE«- EE
TWEE-TÀKr 
Diesel 

Electro ei

voor schepsD̂ 

!
Vraagt de

ANGLO-BELGIAN C O M P A N Y , G E N T , 39, NIJVERHEIDSKAAI

VERLAAGDE PRIJZEN VOOR R ADIO 
LAMPEN

Sedert 1 Januari koopen wij onze ra- 
diolampen rechtstreeks, zonder tus- 
schenpersonen, dus goedkooper. Daarom 
zijn de prijzen onzer lampen en toestel
len verlaagd. Radio De Meester, Oosten
de. Tel. 714.61.

TUINBOUWLESSEN
Zondag 14 Januari heeft, in de Ste

delijke Vakschool der Koninginnelaan, 
te 9 uur een tuinbouwles plaats gegeven 
door den h. E. Verhuist over Bloemen
teelt, met als onderwerp : De teelt van 
Azalea, Rhododendrum, Laurier, Aspe- 
distra, Dracaena.

Zeer nuttig voor wien aan hofbouw 
doet.

EEN NIEUW E R IC H TIN G
een nieuwe verkoopmethode, aange

past aan de huidige omstandigheden : 
de beste radio’s aan de laagste prijzen ; 
overname van uw oud toestel aan hoog- 

I sten prijs ; verlaagde prijzen voor Euro- 
peesche en Amerikaansche radiolampen. 
Radio De Meester, Oostende. Tel. 714.61.

SLACHTOFFER VAN DEN OORLOG
Verleden week werd de familie van 

den matroos VIGNE PROSPER, wonende 
Nukkerstraat, 46, Sas-Slijkens, verwit
tigd, dat deze laatste die vaarde aan 
boord van het koopvaardijschip « SS. 
Marguerite » van de reederij Hermans, 
ten gevolge van een kortstondige ziekte 
aan boord, gestorven is en Zaterdag 14 
uur te Harwich begraven werd.

Aan de zwaar getroffen familieleden 
bieden we onze innige deelneming aan.

R IJW IE LD IE F  OPGEZOCHT
Einde November werd een fiets gesto

len in de danszaal « Nieuwe Zaal », ten 
nadeele van G. Rossel, uit Oudenburg. 
De dd. adjunkt-commissaris Deprez 
komt deze fiets te ontdekken. Ze werd 
verkocht in een herberg in de Wittenon
nenstraat, aan Bl., van Oostende, door 
een onbekende en zijn vrienden D. A. en 
V. H., beiden soldaten met verlof. Het 
onderzoek wordt voortgezet.

RAP, GOED EN N IE T  DUUR
wordt uw radio hersteld door Radio 

De Meester, de gespecialiseerde radio- 
firma met 20 jaar vakkennis. Tel. 714.61. 

DIEFSTAL AAN BOORD VAN V IS 
SCHERS VAARTUIGEN

Aan boord van de visschersbooten 
0.141, 0.334 en 0.35, toebehoorende aan 
de Reederij «Koning Albert», en die ge
meerd lagen aan de Reederijkaai, werd 
een belangrijke diefstal gepleegd. Kom
pas, manometers, een sirene en tal van 
voorwerpen in koper werden gestolen. 
Een onderzoek werd ingesteld.

VILLA GEPLUNDERD
Op 2 Januari werd Victor Declerck, 

zonder gekende woonst, aangehouden 
door den dd. adjunct-commissaris De
prez, terwijl hij in een herberg op het 
« Hazegras » trachtte een vijftiental bed- 
delakens aan den man te brengen. Hij 
werd aangehouden en naar Brugge 
overgebracht ter beschikking van den h. 
procureur des Konings. Het blijkt thans 
dat hij samen met een vriend bezig was 
langs den Zeedijk te Middelkerke een 
verlaten villa langzamerhand leeg te 
plunderen. Het onderzoek wordt voort
gezet.

VOOR EEN ECO MOM ISCHE HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

A i W K M
REEDERYKAAI - OOSTENDE TEL.2o3S PRIVAAT 21.IL

GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRIS01

1A5CHWEKK
Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK

Filmkroniek
In « Marie-Antoinette », de film van 

W. S. Van Dych.e u^aiace), wordt net ver
naai geopeiiu met de jeugdjaren van en. 
oosueunjü-bcne prinses, uan voigt haai 
nuwenjK met den uaupnin. De tegenstel
lingen tusscnen .LouewijK XV, den uau- 
pnui, gravin uuoarry, de graven van 
rxovence en Artois, oen hertog van Or
leans en iviarie-Antoinette zen, zijn voor- 
treiiend gescnetsc, en in net algemeen 
de noizeuen van dien tijd. JNa den dooo 
van LiOaewijk A.V, worot uit haar huwe- 
njK met den naar geest en ucnaam lam 
üaükigen L,oaewijK xVi einoelijk een 
Klim geooren. Met den ieestroes contras
teert uan in oe iiim eventjes de ellende 
en de opstanmgneid van net volk. En 
spoedig worac ue kern van net gebeuren 
veriegd naar de neidevernouding tus- 
scnen Mane-Antoineue en den Zweed 
Axel de rersen. De gescniedenis is nu 
siecnts een voorwenosei geworden om 
een onmogehjise lieiue te DeKlemtoonen 
in romanuscne tooneelen, waarin Marie- 
Antomette oan haast als tragédienne te 
voorscnijn treeot, omdat zij naar liefde 
voor ue r ersen oifert op het altaar van 
frankrijk.

Dit geoeuren heeft W. S. Van Dycke 
op ongemeen knappe en grootscneepscne 
inmoeeiuc(jinposii/i,es samengevat. Kos- 
cuines en ueüors zijn scnitterend. Een 
merKwaardige vertolking is die van Wor
in a önearer ais Marie-Antoinette, ver- 
rassena jong bij oen aanvang, aangrij
pend in ae slotcooneeien, steeas vol in
nerlijke spanning, in de nevenroilen, en- 
Keie geslaagde types : Ricnard Morley 
ais LouewijK XV i, Tyrone Power in de 
sooer genouden nguur van den Zweea- 
scnen minnaar, e.a.

« De Veroveraars » (oorspronkelijk 
« Dodge City » geneeten) is een goede 
film van Michael Curtiz (in de Rialto), 
net vernaai Detreft de saneeringsperiode 
van het Westen der Vereenigde Staten. 
Een pas gesticnte stad leeft onder een 
ware terreur van gewetenlooze bandie
ten, die recht noch wet dulden. De spoor- 
weglegger Dodge geeft den kranigen 
Hatton opdracht om orde in de zaak te 
brengen. Zijn optreden geeft aanleiding 
tot talrijke opwindende wraaktooneelen.

Michael Curtiz verstaat de kunst om 
een aktie met versneld tempo op te zwee- 
pen. Zijn camera is buitengewoon soepel, 
zijn beeldwisseling telkens verrassend en 
boeiend. De mise-en-scène biedt den in
druk van een karakteristieke voorstelling 
van milieu en van menschentypes.

De vertolking boogt op « sterren » die 
met de zaak vertrouwd zijn en als ge
routineerde play-boys door typeering en 
vlot spel de spanning gaande houden : 
Errol Flynn, Olivia de Havilland, Ann 
Sheridan, Bruce Cabot, John Little, e.a.

In « De Wereldstad » (Forum) gaat het 
om den strijd tusschen twee ploegen ta- 
xi-chauffeurs. De kranige Joë (Spencer 
Tracy) is gehuwd met een uitgeweken 
Roemeensche vrouw, Anna (Louise Rai
ner), wier broeder in dienst treedt bij de 
vijandige taxi-maatschappij, ten einde 
de strategie van de tegenstanders te ont
maskeren. De film, waafvan de behande
ling zich in het tempo van een boks
match ontrolt, sluit met een homerisch 
gevecht tusschen de twee vijandelijke 
ploegen van chauffeurs. De ploeg van

Joë staat natuurlijk aan de leiding van 
den K.amp. n,n inmiaaeis —  dat is as 
itoadige vonast in ait geval —  worat 
joe ae vader van een insscnen telg...

öpencer Tracy en jLouuse Kamer ie ve
ren uicmuntena spei m  ae nooiaiouen.

« Een ster is geooren » (Cameo> nangt 
een buitengewoon gesiaaga en maruK- 
wekkend beeld op van jtioüywooo, met 
zijn tyranmeke producers, zijn re
gisseurs,, zijn reklame-agenien, en zijn 
uoeKnouders. De m m  worat voortrene- 
11JK vertonet door Janet Gaynor, Aaoipne 
Menjou, Freaenck JViarsn, e.a. Jtiet De- 
treit hier een kieureninm, gerealiseerd 
volgens het tecnnicoior systeem, waar- 
meae af en toe merKWaaraige resultaten 
woraen bereikt, oiscnoon net in zijn ge
heel ver beneden de vlsueeie uitdruk
kingskracht van het wit-en-zwart bnjit.

«Louisiana» (Rex) is een aangename 
muziKale inm, met de jonge virtuoos 
Bobby Breen, Steffi Dune (die wij ons 
nerinneren uit « Cucaracha ») en een 
flink koor.

Ten slotte verdienen nog vermeld te 
worden : « De Gangsters van het Kas
teel van If » (Forum), een operette oie 
zich te Marseille afspeelt, en de reprise 
van «De Kruistochten» (Roxy).

Cinema’s
FORUM

« De Gangsters van het Kasteel If >, 
met Alibert, Betty Stockfeld en Larquey. 
—  « De Groote Stad », met Luise Ramer 
en Spencer Tracy.

CAM EO
« Dubbele Misdaad op de Maginotlijn », 

met Victor Francen, Vera Korène. — 
« Een Ster is geboren », met Janet Gay
nor, Frederick March.

Kinderen toegelaten.
STUDIAC  

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

K l  A L T  O
« De Mededingers », met Olivia de Ha

villand en Errol Flynn. —  «Mademoi
selle lanceert zich», met Patricia Ellis, 
Warren Hill.

Kinderen niet toegelaten.
RÜX

« Ziehier de Marine », met June Travis, 
Ray Walker. —  «Louisiana», met Bobby 
Breen, Steffi Dunna.

Kinderen toegelaten.
RIO

« Gigolettes de Paris », mpt Madge 
Bellamy, Gilbert Rolland. —  « Rafle », 
met John Carfield, Rose-Mary Lane.

R O X Y
«Herinnering aan Kentucky», met Eve

lyn Venable, Grant Richards. — «De 
Kruistochten », met Loretta Young, Hen
ri Wilcoxon.

PALACE
«Benjamin Follies». — «Le Faune et 

la Biche », teekenfilm in kleuren. — «Ma
rie-Antoinette », met Norma Shearer, Ty
rone Power, John Barrymore.



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

SPORTNIEUWS mm

Voetbal
UITSLAGEN VAN 7 JANUARI 1940

Hoogere Afdceling
S. C. Meenen —  F. C. Brugge ... 3—5
F. C. KnOKKe — Kortrijk Sp........  2—3
A. S. uostende —  S. K. Roeselare 6—5 
C. S. Brugge — St. Moeskroen ... 11— 0

Klassement
C. S. Brugge .....  12 9 0 3 63 17 21
Kortrijk öp..........  11 6 3 2 28 30 14
S. C. Meenen ...... 12 5 4 3 30 25 13
V. G. Oostende ... 10 4 2 4 24 23 12
A. S. Oostende ... 10 4 4 2 31 30 10
F. C. Brugge ...... 9 4 4 1 26 20 8
St. Moesgroen ... 11 3 7 1 21 58 7
S. K. Roeselare ... 11 3 8 0 30 38 6
F. C. Knokke ...... 12 2 8 2 19 31 6

Gewestelijk A
Gistel — S. V. Bianisenberge ... 3— 14
Tornout — Middelkerke ............  2—2
Veurne —  Ouaenourg ................ 3— 0
Koksijde —  Nieuwpoort ............  2— b
D. C. Blankenberge — De Panne 9—2

A. S. OOSTENDE 6
S. K. ROESELARE 5

Vóór een schaarsche opkomst, roept 
scheidsrechter Bil volgende elïtailen ten 
strijde :

A. S. OOSTENDE : Calemyn ; Vande- 
weghe en Fr. Depauw ; Hamilton, Van- 
deriDroucke en Siecnelman ; Van Dieren- 
donck, C. Depauw, De Bie, Leenaers en 
Deweert.

S. K. ROESELARE : Theuninck ; I- eys 
en Debois ; Van Hecke, Vermote en 
Brysse ; Debruyne, Cotteny, Herreman, 
Van Steenkiste en Cottyn.

De bezoekers winnen den opgooi, doch 
het spei gaat verdeeld op. Aan de zesde 
minuut, op algemeenen aanval van Roe- 
seiare, doelt Herreman het openings- 
punt. Oostende trekt op zijn beurt ten 
aanval en op hoekschop stelt Vanden- 
broucke aan de 12de minuut de ploegen 
gelijk. Roeselare verstaat het echter, 
zoo niet en op aarzeling der locale ach
terhoede, net Herreman een tweede 
doeipunt. De thuisspelers komen iu in 
de meerderheid en Theuninck krijgt ge- 
legenneid zijn kwaliteiten te laten pel
den. Hij reat, prachtig verschillende ge-, 
vaarlijKe scnotten der Oostendsche voor
hoede. Aan de 27ste minuut verwerven 
de bezoeicers een hoekscnop die door 
Van Steenkiste te baat genomen wordt 
om een derde doel te netten. Oostende is 
de kluts kwijt, maar weet zich spoedig 
te hervatten. Op scnot van Van Dleren- 
donck wordt Theuninck voor de tweede: 
maal gevloerd, zoodat Roeselare aan de 
rust met 2— 3 de leiding in handen 
heeft.

Na de rust nestelt Roeselare zich in 
het kamp der Oostendenaars, maar wel
dra verwerft A. S. de bovenhand. Van 
Hecke, érg geraakt, moet van het veld 
gedragen worden. Onmiddellijk daarop 
doeit De Bie den gelijkmaker. Oostende 
komt nu herhaalde malen aandringen 
en op foul tegen De Bie, krijgt deze laat
ste een strarschop te nemen, onhoud
baar binnengezonden. Aan de 22ste mi
nuut doet Leenaers de bordjes 5—3 wij
zen. Oostende verpoost nu geruimen tijd, 
waarvan de bezoekers dankbaar ge
bruik maken om het evenwicht te her
stellen. Tien minuten vóór het einde 
vermindert Van Steenkiste het achter
stel zijner ploeg, maar even later wordt 
deze speler voor ongepaste opmerking 
aan den scheidsrechter van het veld ver
wezen. Langs Leenaers worden de cijfers 
op 6— 4 gebracht en enkele minuten la
ter doelt Vermote, op vrijen schop, een 
vijfde en laatste doelpunt voor de be
zoekers, zoodat de einastand 6— 5 wordt 
in ’t voordeel van Oostende.

Beschouwingen

Wij hadden meer verwacht van dezen 
wedstrijd die slechts aanleiding gege
ven heeft tot een matig en saai spelver- 
toon en de toeschouwers gedurende geen 
enkel oogenblik kon boeien. Minderwaar
dig spel vierde er hoogtij en dat de bei
de verdedigingen bovendien in een slech
ten dag waren, hoeft geen betoog : de cij
fers van den einduitslag bewijzen dit 
ten volle.

Beide ploegen hebben ons dus geen 
voldoening kunnen schenken, maar het 
dient er bij gevoegd dat ze allebei met 
talrijke plaatsvervangers moesten op
treden. Langs Oostendsche zijde bleek 
de keus voor de achterhoede waarlijk 
niet gelukkig, want de backs en beide 
vleugelhalfs stapelden de flaters op, 
zoodat een nochtans gebrekkige voor
lijn van Roeselare zonder veel moeite 
vijf doelpunten kon aanteekenen, waar 
dit anders in normale omstandigheden 
nimmer het geval zou geweest zijn. Ge
lukkig dat de locale schutters nog ee- 
nigszins in hun element waren en wat 
geluk hadden in hun pogingen, zooniet 
waren de Sportkringers nog bekwaam 
geweest met de helft van den inzet aan 
den haal te gaan. Niemand zal betwisten 
dat de overwinning van Oostende ver
diend is, doch als men beseft dat de be
zoekers reeds na de rust tot tien man 
herleid worden, zal men ook moeten toe
geven, dat de 6— 5 uitslag pleit ten voor- 
deele van Roeselare, die zich moedig ge
dragen heeft tot het einde.

Zondag doet Oostende de verplaatsing

naar Moeskroen, die hier te Oostende 
met 13— 0 verloor. De localen zullen het 
beproeven weerwraak te nemen over de
ze verpletterende neaerlaag, maar logi- 

jscherwijze dient toen de voorkeur gege- 
’ ven aan de Oostendenaars.

V. G. OOSTENDE —  C. S. BRUGGE

Wat ’t V. G. betreft, dit ontvangt het 
oezoek van Cercle, de leider uit de reeics. 
,jp het papier kunnen de Bruggelingen 
aien weastnjd niet verliezen, maar aaar 
ae Oostendenaars voor het oogenblik 
puik op dreef zijn, zuilen de bezoeisers 
net gewis niet gemakkeiijk hebben.

Zlenier de samenstelling der Oostend- 
jche ploeg:

Huwaert; Vandenberghe en CreKillie ; 
Jassevllle, Zwaenepoel en Van Houcke ; 
jrosseiin, Lauweres, Vanaenijussche, 
jcnaecken en Hubrechsen.

Met dergelijke ploeg, mag het pur,hek 
jich aan een haranekkigen wedstrijd 
/erwachten.

KALENDER VOOR 14 JANUARI 1940

Hoogere Afdeeling
/. G. Oostende —  C. S. Brugge 
jt. Moeskroen —  A. S. Oostende 
^ortrijK Sp. — S. C. Meenen 
j '. C. Brugge — F. C. Knokke 

Gewestelijk A 
Æiddelkerke — D. C. Blankenberge 
Je Panne —  Koksijde 
judenburg — Gistel 
j. V. Blankenberge —  Veurne 
nieuwpoort — Torhout

Scholieren A 
Jaring — C. S. Brugge IB)
J. S. Brugge (A) —  F. C. Brugge (B) 
x'orhout ■— F. C. Knokke 
3. V. Blankenberge —  V. G. Oostende 
j\ C. Brugge (A) — A. S. Oostende 

Kadetten A 
A. S. Oostende —  F. C. Brugge 
j\ C. Knokke — D. C. Blankenberge 
vr. G. Oostende — S. V. Blankenberge

Zwemmen
HET ZW EMFEEST VAN DEN 

OOSTENDSCHEN P. S. K.

Jstend S. C. vergruist het Belgisch record 
4 X 100 meier wisselslag dames

Het zwemfeest ingericht door den ! 
^ostendschen Politie S. K., kende een 
grooten bijval. Tijdens het feest werd 
j ernanda Caroen, wereldrekordhoudster 
jUO meter vrije slag, aan het publiek 
V oor gesteld.

Ziehier de verschillende uitslagen :
I

50 m. streekzwemmen, nieuwelingen :
1. VERBURGH, 49 sec. ; 2. Pauwels, | 

JO sec. ; 3. Kesteloot.

3 X 50 m. estafette :
1. AFD. BRANDWEER OOSTENDE 

Masciub, Moerman en Lemmens), in 2 
min. 30 sec. ; 2. Afd. Wielrijders, in 2 
mn. 31 sec. ; 3. Afd. Voetgangers ; 4. Af- 
aeeling Motorrijders.

Kampioenschap der Belgische poiitie, 
.00 m. vrije siag :

1. FLENiVER (.Elsene), in 1 min. 10 s. 
i/5 ; 2. Lucien Gilot (Etterbeek), .in 1 
min. 11 sec. 4/5 ; 3. Willy Everaerts (Oos
tende), in 1 min. 12 sec. 3/5.

50 m. vrije slag nieuwelingen :
1. M OERM AN (Oostende), in 36 sec. 

2/5 ; 2. Vermeulen, 37 sec. 1/5 ; 3. Huy- 
ghe (Gent).

Estafette 3x100 m. dames wisselslag :
De nieuwe tijd, door de Oostendsche 

dames verwezenlijkt, is 4 min. 4 sec. De 
oude tijd gehouden door A. Z. C., was 4 
min. 11 sec.

Ziehier de individueele uitslagen :
Mej. Jenny Gould (rugslag), 1 min. 29 

sec. 4/5 ; Mej. Yvonne Vandekerckhove 
(streekzwemmen), 1 min. 25 sec. 3/5 ; 
Mej. Fernanda Caroen (vrije slag), 1 m. 
j sec. 3/5.

Deze uitslag werd levendig togejuicht.

5x50 m. estafette :
1. AFD. OOSTENDE (Nieuwenhuize, 

Deprez, Vandevelde, Lemmens, Eve
raerts), in 3 min. 43 sec. ; 2. Afd. Gent, I 
in 3 min. 47 sec. 1/5. j

100 m. schoolslag : !
1. W ILLY EVRAERTS( Oostende), in 

1 min. 35 sec. ; 2. D. Oosterlinck (Gent),
1 min. 38 sec. ; 3. H. Van Laethem (Gent)

Estafette 3x50 ni. wisselslag :
1. AFD. GENT (Impens, D. Oosterlinck 

en Bontinck), in 1 min. 58 sec. ; 2. Afd. 
Oostende, in 2 min. 2 sec.

JR E U K B A N D E N  - BU IKBA N D EN  
M A A G B A N D E N  

L E N D E N S C H O T B A N D E N  

AXLES N A A R  M A A T  9

^AuParaœJ*
3. 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 
ffansch de Kust. —  TE LE F O O N  73740

Kreeften en Oesters
STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

A , V e rm e e rs c h &  O
O O S T E N D E  .( Visscherskaai) 

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Blankenberge
BERICHT

Burgemeester en Schepenen der stad 
Blankenberge maken hierbij bekend, 
overeenkomstig de voorschriften van het 
Bestuursmemonaal der Provincie, in uit
voering van den Omzendbrief van den h. 
Algemeenen Commissaris voor Passieve 
leucht bescherming n° 105/33444 van 28 
November 11., dat de behoeftigen hun 
aanvraag tot het kosteloos bekomen van 
gasmaskers moeten richten aan de Com
missie van Openbaren Onderstand.

L E U R H A N D E L

Het College van Burgemeester en Sche
penen der stad Biankenberge vestigt de 
aandacht der belanghebbenden op de be
palingen van het Koninklijk Besluit van 
ó December 1939, houdende reglementee- 
ring van den leurhandel.

De aanvragen tot vernieuwing moeten 
schrifteiijk gericht worden aan den heer 
burgemeester der woonplaats of verblijf
plaats en moeten uiterlijk einde Januari 
zijn ingediend.

B U R G E R L IJ K E  S T A N D

Geboorten. —  Bil Jaak, van Alfons en 
Vandenbussche Irma, Zeebrugge, de Mae- 
relaan, 4 ; Marmenout Annie, van Mau- 
rits en Bernaert Maria, Kerkstr., 79 ; De 
Jonghe François, van Remi en Devinck 
Estella, Lissewege, Beukenaere, 227 ; Ver
meulen Ceciie, van Omer en De Vos Mag
dalena, Maldegem, Veldhoek, 10 ; . Trot- 
teyn Liliane, van Jeroom en Popelier Ma
ria, Prinsenl., 6.

Sterfgevallen. —  Vandenabeeie Jean, 
74 j., echo. van Annys Eulalie, De Lan- 
ghepl., 7 ; De Vos Patrick, 6 w., z. v. 
Adolf en De Clercq Leonia, Weststr., 91 ; j 
Cayamn Gabrielle, 57 j., ong., P. Benoitstr. ; 
6 ; Stofs Daniël, 72 j., echt. De Rycker : 
Marie, Oudstrijdersstr., 52 ; Proot Jero- j 
me, 82 j., wedr. van Proot Valerina, West-1 
straat, 18 ; Van Hecke Ferdinand, 79 j„ 
echt, van De Langhe Helena, Yzerstr., 17.

Huwelijksafkondiging. —  Verlé Albert, 
werkman met Van Antwerpen Andrea, 
beiden alhier.

B E W E G E N G  IN D E  B E V O L K IN G  EN 
B U R G E R L IJ K E  S T A N D  G E D U R E N D E  

H E T  JA A R  1939

Bevolking :
Personen aangekomen in de stad : 566.
Personen vertrokken : 633.
Burgerlijke stand :
Aantal geboorten tot de werkelijke be

volking behoorende : 127.
Aantal geboorten in andere gemeenten 

gehuisvest : 105.
Totaal geboorten : 104 mannelijke en 

128 vrouwelijke. Te zamen : 232.
Sterfgevallen. — Aantal sterfgevallen 

tot de werkelijke bevolking behoorend : 
84.

Aantal sterfgevallen gehuisvest in an
dere gemeenten : 20.

Totaal sterfgevallen : 63 mannelijke en 
41 vrouwelijke. Te zamen : 104.

Huwelijken. — Aantal : 45.
Echtscheidingen. —  Aantal : 3.
Doodgeborenen. — Aantal : 6.

Z O N  D A G D IE N S T  D E R  A P O T H E K E R S

Op Zondag 14 Januari 1940 zal de Apo
theek Fevery,' Kerkstraat, den ganschen 
dag open zijn.

C IN E M A ’S

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Gebeurte
nissen. — De film die op al de schermen 
van de wereld komt : « De Wereld te wa
pen », de geschiedenis van de bewapening 
en de voorbereiding tot den tegenwoor- 
digen oorlog, in al de landen. —  « Prince 
de mon Cœur », operette met Reda Caire, 
Claude May en Larquey.

Kinderen toegelaten.
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour

nal. — « Hawaï », met Bobby Breen en 
Ned Sparks. —  « Ons Leger Waakt », met 
de medewerking van het Belgisch Leger.

Kinderen toegelaten.

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tei. adr. Thielemans-Poissons

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642

Buitenland

Verdonck Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

H OLLAND

U ITB R E ID IN G  VISSCHERSVLOOT

Dezer dagen heeft een te Vlaardftigen 
opgerichte Visscherij-Maatschappij aan 
de Seheepsbouwwerf « De Nieuwe Maas » 
aldaar, den bouw opgedragen van een 
modern uitgerust motortrawl- en haring
schip.

DE IJM UIDER  VLOOT IN 1939

Gedurende het afgeloopen jaar is de 
IJmuider visschervloot verminderd met 
zeven stoomtrawlers, waarvan zes sche
pen naar binnenlandsche werven werden 
gesleept, ten einde te worden gesloopt. 
Voorts werd één vermist. Tijdens dezelf
de periode werd de vloot uitgebreid met 
3 motorkotters, waarvan twee schepen 
uit een andere haven naar hier overge
schreven werden en een nieuw in de 
vaart gebracht werd.

Op 31 December jl. telde deze vloot 95 
schepen, hieronder bevonden zich 86 
stoomtrawlers, 4 motorloggers en 5 mo
torkotters.

In vergelijking met vroegere . jaren, 
toen de vloot uit circa 200 visscherssche- 
pen bestond, demonstreert het tegen
woordige aantal wel zeer goed de om
standigheden, waaronder men thans te 
lijden heeft.

DE HOOGSTE BESOMMINGEN IN 1939
I

Nieuwe Vem-booten aan de spits
Het zal niemand verwonderen, dat de 

drie nieuwe booten van de Vem, wat het 
totaal der besommingen over 1939 be
treft, aan de spits staan. Het zal ook voor 
niemand een verrassing zijn, dat de 
Delft IJm. 17, wanneer voor de hoogste 
besomming een eerepalm beschikbaar 
was gesteld, deze in de wacht zou slee- 
pen. Met niet minder dan f 188000.—  gaat 
Leon Koster met z’n « Delft » vooraan, 
gevolgd door de Haarlem IJM. 9, schipper 
L. Blok, die het met veel minder moest 
doen, maar toch ook nog voor f 140.000 
aan wal bracht. De Erin schipper G. Plug 
bleef slechts weinig onder de Haarlem : 
genoemde boot bracht het tot rüim f 132 
duizend.

ENGELAND

B R IT S C H E  V IS S C H E R S V L O O T  O N D E R  
VUUR

Twee bommenwerpers bestookten de 
schepen met machinegeweren

Schipper Wittleton van den Britschen, 
trawler «Namur», welke in een haven: 
aan de Oostkust aankwam, verklaarde 
dat Duitsche vliegtuigen de visschers- 
vloot met machinegeweren hebben aan- j 
gevallen.

Hij zeide niet, wanneer dit geschied is. 
«Het werd juist donker», zoo vertelde 
hij, « toen twee groote bommenwerpers 
verschenen en de vloot bombardeerden. 
Plotseling dook een van hen naar bene
den en bestookte ons met zijn machine
geweer. Ik liet alle lichten dooven. Daar
na heb ik het toestel niet meer gezien. »

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

BRUGGE, tel. 319.59
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ALLE T O E S T E L L E N  V O O R  M IS
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Sprekelijk te Oostende. H. Serruys!., 7
Ieder werkdag van 8 rot 18 uur

Z E LF D E  HUIS T E  BR U G G E  : Z U ID Z A N D S T R A A T . 25

Men gelooft dat de trawler « Daneden » 
uit Aberdeen, met een bemanning van 
negen koppen aan boord, verloren is. Dit 
is een van de visschersschepen, waarop 
op 19 December bij de Schotsche kust 
'oor Duitsche vliegtuigen een aanval on
dernomen werd. De trawler is tien dagen 
over tijd.

L O O N S V E R H O O G I N G E N  IN D E  

E N G E L S C H E  V IS S C H E R IJ

Naar « The Pishing News » meldt, zijn 
de onderhandelingen, die gevoerd wer
den door de Reedersvereeniging van 
Grimsby en de General Workers Union, 
het groote Britsche vakverbond, thans 
geëindigd. Beide partijen zijn tot een 
volledige overeenstemming gekomen aan
gaande de loonsverhoogingen in het vis- 
scherijbedrijf te Grimsby.

Er werd overeen gekomen, dat lichtma
trozen, tremmers en Iterling-matrozen 
een loonsverhooging zullen krijgen van 
3 sh. 6 p. per week. Verder krijgen de los
sers van Noordzeebooten 2 sh. en van 
booten uit het hooge Noorden 1 sh. per 
dag meer. Nettenboeters krijgen een ver- 
hooging van 1 sh. per dag en wachtslie- 
den van 6 p. per nacht en 1 sh. voor den 
Zondag.

Het blad voegt er nog aan toe, dat dit

de eerste loonsverhooging voor de vis- 
ïchers is sedert 1922.

Op te merken valt, dat de toestand van 
le Éngelsche visschers door de groote ge
varen welke hen als oorlogvoerenden om
ringen, gansch anders is dan de onze.

Poissons ■<» Crevettes
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G rietje van den 
Visscher

door A . H A N S

— Zou Willem Goedhart het al weten? 
vroeg een uit de groep.

—  Maar ge peinst zeker niet dat hij 
zich nog iets van Grietje Hagens zal aan
trekken ? zei Barbara.

—  Ze zeggen dat hij nog altijd om 
haar treurt en bijna niet tegen zijn volk 
spreekt.

— Och, hernam Barbara, hij is een 
zwijgzaam mensch. En hij kan zijn ver
driet niet zoo rap verzetten. Maar hij zal 
de vodden niet meer oprapen. Ge kunt 
dat peinzen. En wie weet, wordt er te 
Nieuwpoort geen kindje geboren !

— Dan zou ik het toch naar de « Gou
den Schoof » brengen, sprak een man, 
die ook luisterde. Ik vind het vervloekt 
laf, een meisje daarvoor alleen op te la
ten draaien. Als David Gelders op de 
« Gouden Schoof » durft terugkeeren, 
moesten ze hem verjagen ! Gelders mag 
zijn verwaanden kop intrekken. Eerst 
die historie met Wuis... nu die van Da
vid...

—  Poe, op die rijke hofsteden komt al
les toch weer goed, beweerde Barbara.

Tilda wandelt in het land van Kadzand 
al weer met een rijken jongen... En wie 
zal er den vinger naar David durven 
uitsteken, als hij baas is van zulk een 
hof, vijftig menschen in dienst neemt 
en werk geeft aan de ambachtslieden ? 
Geld is een macht. Dat weten we ge
noeg.

— En heeft Nele Falens niet met Griet
je Hagens gesproken ? vroeg iemand aan 
Barbara.

— Ha, dat heb ik nog vergeten. Nele 
liep uit het huis van haar zuster naar 
Grietje toe. Deze keek eerst verwonderd, 
dan verschrikt. Ze werd zoo rood als 
bloed van schaamte. Maar ze stapte rap 
door, zonder iets tegen Nele te willen zeg-

n. Ze zal haar schoone historie niet 
uiteen doen. isieie wist van haar zuster 
dat Grietje er bij een oude nicht woont. 
Die nicht heb ik nooit in ’t huisje Le
vens mij gezien, ze was zeker te arm om 
ze te kennen, maar nu is ze wel genoeg. 
Grietje is in dat huisje binnenge.avio-jn... 
een menschje, dat haar boterham cp een 
kar.tkussen moet verdienen.

’t Nieuws van Grietje’s terugkeer ver
spreidde zich snel. Hein zorgde, dat het 
ook op de « Gouden Schoof » bekend 
werd.

Vrouw Gelders sprak er over met haar 
man.

—  Het meisje schijnt te Nieuwpoort 
met garnaal te leuren... Wij zouden toch 
wat voor haar moeten doen, oordeelde ze 
in haar rechtvaardigheid.

— Denkt ge, dat ik heelemaal gek 
word ? riep de boer uit. Wel ja, ik zal 
me die meid nog aantrekken. Ze praten 
al genoeg over de gemeenheid van David.

— Juist omdat David zoo gehandeld 
heeft, moeten we onzen plicht doen... 
Grietje heeft haar huisje verkocht en 
lasten gehad. Laat ons helpen...

—  Neen. De menschen weten, dat ik 
Grietje gewaarscnuwd heb. En ik voel 
neelemaal de noodzakelijkheid niet haar 
aalmoezen te geven. Ik heb met haar 
mets te maken.

Vrouw Gelders zweeg. Ze had aan Da
vid geschreven, maar nog geen antwoord 
gekregen. Haar schoonzoon steunde 
naar man en zei ook dat men den dwa
zen jongen nu in Amerika moest laten 
betijen. Tilda bleef bij haar nicht te 
Kadzand. Ze scheen de vaderlijke hoeve 
met haar herinneringen aan Wuis te 
haten. De moeder droeg alleen al haar 
leed.

De pastoor had vroeger gezegd, dat er 
voor Grietje gezorgd zou worden, maai 
hij was zelf arm. Wat hij overhield van 
zijn inkomen, had hij altijd aan behoef
tigen gegeven. En vrouw Gelders besloot 
hem te bezoeken en hem geld te bezorgen 
voor de verlatene.

XXX
Het was nu een stormachtige Septem

berdag. Bergen grauwe wolken joegen 
snel over het IJzerland. Grietje Hagens 
kwam van Diksmuide. Op haar rug hing 
de ledige korf. Het meisje moest ver het 
land ingaan, om de vracht te verkoopen, 
zooals de Pannesche vrouwen, wier man 
zes maanden lang rond Ijsland vischte.

Grietje was een week geleden te Ant
werpen aangekomen. Te Nieuwpoort 
woonde een ongehuwde nicht van haar 
moeder. En Grietje had tijdens de te
rugreis besloten daar onderdak te vra

gen. Ze moest haar gansche geschiedenis 
vertellen... Nicht Lma wist niets van ’t 
gebeurde te Reigersdamme. Ze leefde af
gezonderd bij haar kantkussen, haar pa
ternoster en de oude, groote kerk, en was 
al jaren van haar familie vervreemd ge
weest. En na de bekentenissen voer ze 
hevig tegen Grietje uit. Ze werd wat 
milder, toen het meisje zoo geweldig 
schreide... en beloofde hard te werken. 
Nicht Lina bedacht, hoe ze gezelschap 
kon gebruiken. Ze. verdiende weinig met 
het kantmaken en Grietje zou de inkom
sten verhoogen. Nicht behoefde niet meer 
eerst op te staan op koude winterochten
den, en als ze ziek werd, zou ze bijstand 
hebben.

Grietje mocht dus blijven. En reeds 
den tweeden dag kocht ze een korf met 
schouderbanden en garnaal van een der 
Nieuwpoortsche schuiten. Zoo keerde ze 
tot de visscherij terug ,maar het was het 
schamelste werk.

Ze had nog niet naar den notaris of 
den pastoor geschreven; ze durfde bijna 
niet. Ze vreesde, dat men te Reigers
damme over haar terugkeer ingelicht 
zou worden. Het liefst verborg ze zich 
hier. Maar nu had Nele Falens haar ge
zien... en die zou het nieuws wel rond
bazuinen. Grietje kon dus dien avond 
aan den notaris schrijven. Er was nog 
wat geld over, dan zou ze eenige nieuwe 
kleeren koopen.

O, wat mijmerde ze op haar lange 
tochten langs de eenzame wegen ! Soms 
liep ze te'schreien en ging ze huisjes of 
hoeven voorbij, omdat ze in al haar 
droefheid haar waar niet kon aanbieden. 
Nog altijd leek het haar een onbegrijpe

lijk raadsel, dat David zoo trouweloos 
had gehandeld.

Ze wist nog niet, dat hij met Debora 
getrouwd was en te New York had ze 
hem uit Iowa terug verwacht, echter 
meer met vrees dan met verlangen. Als 
vroeger kon het niet meer tusschen hen 
worden. Dat begreep ze al, toen ze in 
die woelig wereldstad in een rustig ho
me logeerde. En als ze nu schreide, was 
het niet om haar versmade liefde, maar 
om haar groote verlatenheid. Keerde Da
vid terug, dan zou ze hem afwijzen.Voor 
hem was haar hart plots leeg geworden, 
toen ze van Iowa naar New York reisde.

O, die lange tocht met wachtpoozen 
en sombere nachten in tusschenstations. 
Verdachte kerels hadden haar lastig 
gevallen. Ze verstond hun gemeene taal 
niet maar begreep die. Ze huiverde nog 
als ze aan den ellendigen terugkeer 
dacht! En dan wekenlange vaart op een 
schip, volgepropt met ontgoochelde of 
uit Amerika verbannen emigranten. Het 
was een vreeselijke reis geweest.

Vermoeid keerde Grietje nu terug. Het 
was een lange werkdag voor weinig loon. 
Straks zou ze weer de zeurige verma
ningen hooren van haar nicht, naar wier 
oordeel ze een knak in haar deugd had 
gekregen. Grietje kon zoo naar het ou
de leven terug verlangen, dat leven van 
vroeger, toen ze dagelijks bij de Goed- 
harts kwam. Maar ze zou zich aan hen 
niet meer durven vertoonen. Voor Wil
lem voelde ze thans diepe vereering. Ze 
had zijn karakter beter leeren waardee-

ren door de houding van David. Willem 
scheen echter oneindig ver van haar af.

Grietje naderde de stad. Nieuwpoort 
.ag daar als een klein plaatsje tegen de 
ontzaglijke wolkenmassa, die uit zee na
derde. Het belfort, de Tempelierstoren, 
ie middeleeuwsche virhoet leken slechts 
stippen boven de roode daken. De wind 
joelde door de rechte, nu verlaten stra
ten. Oude geveltjes bogen zich voorover; 
achter kleine ruitjes spellewerkten nog 
/rouwen en meisjes.

Grietje werd hier in de verstorven 
stede nog somberder dan op de wijde 
vlakte. Ze kwam aan de groote kerk. 
Een klok tampte... Gebogen oudjes, in 
nun zwarten kapmantel, gingen met 
sleependen voetstap door de deur. Griet
je bereikte het huisje van haar nicht. 
Ze gespte haar korf los en trad door het 
poortje op de binnenplaats, waarachter 
een tuintje lag.

Een man kwam door de achterdeur.
Grietje begon plots te beven.
Willem Goedhart ! Was het een vi

sioen ?
—  Grietje !
Ze hoorde zijn zachte stem... Ver

schrikt keek ze Willem aan en dan sloeg 
ze beschaamd de oogen neer.

Hij nam haar ontroerd bij de hand.
—  We moeten met elkaar spreken, zei 

hij. Ik ben zoo blij, dat ge terug zijt. 
Dries Jaspers heeft me alles geschreven.

Grietje begon te schreien.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk),


