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LICHTEN

J A N U A R I

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 15.06

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 VISSCHERUb IAD

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

H O O G -

V v  A  i  L A

j

J A N U A R I

1 M . 4.U1 ld.22

2. U O.U1 17.1.8

3 w O.UÜ ÏO.ZJ

4 V 7.10 ia.oo

ö V Ö.20 Üu.oO

6 Z U.ÓU 21.08
8 M 11.23 2.5.42

7 Z lU.oa 22.o4
9 D — 1Z.U4

10 W 0.23 12.42
11 D O.o9 13.17
12 V 1.3ö 13.01
13 Z 2.11 14.25
14 Z 2.47 14.08
15 M 2.24 10.32
lö O 4.02 16.08
17 W 4.41 16.50
18 D 5.26 1/.41
19 V 6.24 10.47
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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Tel. Huis : 73.910
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Bestuurder-Eigen&ar :

P. V A N D E N B E R G H E
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A B O N N E M E N T E N  :

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

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

Het Oorlogsrisico & 
onze Kustvisschers

Ondragelijka Kosten

We hebben in onze vroegere rubrieken 
reeds verscheidene malen gewezen op de 
gebreken welke de wet op de zeeverzeke
ring tegen oorlogsrisico vooral voor on
ze kleine visschersvaartuigen inhoudt, 
en de onmogelijkheid voor hen deze kos
ten te dragen, gezien deze wet wel dui
delijk inhoudt dat om zich te verzeke
ren tegen oorlogsrisico, zij ook eerst 
moeten verzekerd zijn tegen gewoon ri
sico.

Niemand onder ons betwijfelt de nood
zakelijkheid verzekerd te zijn tegen oor
logsrisico, althans voor wat de beman
ning betreft en voor hen die zware 
schulden of hypotheken op hun vaar
tuig staan hebben.

Maar kan men iemand, die zijn eigen 
vaartuig heeft waarop niemand een hy
potheek of schuldvordering heeft, wel 
verplichten zich te verzekeren ?

Heeft men bij het stemmen van deze 
wet niet al te vlug gehandeld ?

En waarom heeft men onze opmerkin
gen, vooraleer die wet gestemd werd, 
toen in den wind geslagen ?

Thans eischt men dat de kustvisschers 
voor hun bodems oorlogsrisico betalen 
en zich ook verzekeren tegen gewoon ri
sico, op oogenblikken dat ze nog niet 
ln staat zijn zelf hun kost te verdienen.

Weliswaar hebben we, sedert de heer 
Vander Biest als inspecteur van de kust 
optreedt, enkele veranderingen ten goe
de zien intreden, maar hij noch nie
mand van ons kan toch de wettelijke 
bepalingen over het hoofd zien.

Terloops dient ook gezegd, dat de ree
ders welke in deze commissie zetelen, 
hieraan niet kunnen verhelpen, gezien 
de wet zelf dient gewijzigd!

Sedert 1 December 1939 worden hier
navolgende premiën geheven :
Premiën voor visschersvaartuigen, wel
ke in de territoriale wateren of in hooge 
zee visschen :

1) Scnepen van 57 ton bruto tonne- 
maat en meer : 3/8% per maand.

2) Schepen van meer dan 30 ton en 
minder dan 57 ton : 1/4% per maand.

3) Schepen van 30 ton en minder : 
1/8% per maand.

Een extra premie van 1 per duizend 
voor aanleg in elke vreemde haven 
wordt geëischt.

Deze premie nochtans zal niet ver 
schuldigd zijn, wanneer een vreemde ha
ven gedwongen wordt aangedaan.

De betaling der premiën moet ge
schieden in het begin der maand voor 
de volle maand.

Een derde van de premie wordt terug
gekeerd voor elk tijdvak van 10 opeen
volgende dagen, dat het schip niet in 
zee is geweest.

Niet verschuldigde premiën blijven op 
het krediet van den betrokken reeder 
staan, in afkorting op de later te betalen 
premiën.

P. S. —  De betalingen kunnen geschie
den op de vastgestelde dagen zooals 
hieronder aangeduid :

NIEUW POORT : op het Vredegerecht, 
‘s Maandags tusschen 14 en 17 uur.

BLANKENBERGE : bij den Schipper 
van den Vuurtoren, ’s Woensdags tus
schen 10 en 12 uur.

HEIST en ZEEBRUGGE : op het Zee- 
commissariaat,' ’s Woensdags tusschen 
14 en 17 uur.

OOSTENDE : bij den heer Vander 
Biest, Christinastraat, 139, alle andere 
dagen.

Maar bij het eerste zicht blijkt, dat 
talrijke garnaalvisschersvaartuigen tus
schen 30 en 35 ton vallen en bijgevolg 
een premie moeten betalen, welke zelfs 
in normale omstandigheden niet te dra
gen zou vallen.

Thans heeft men die menschen het 
mes op de keel gezet en weigert men ze 
eenvoudig weg een vergunning voor het 
doen van mazout aan boord, zonder zich 
af te vragen hoeveel werkloozen meer het 
land zal moeten onderhouden.

85 t.h. van de garnaalvisschers zijn 
niet verzekerd tegen gewoon risico, daar

de opbrengst van hun vaartuigen niet 
toelaat een gewone verzekeringspremie 
te betalen.

Waarom schaft men deze bepaling in 
de wet niet af voor hen die geen hypo
theek op hun schip hebben ? Kan men 
de heffng van een achtste per honderd 
niet stellen op alle vaartuigen van 1 tot 
35 of 40 ton, in plaats van tot 30 ton, om 
het de talrijke kleine reeders van kleine 
vaartuigen tusschen 30 en 40 ton aldus 
mogelijk te maken hun zware verplich
tingen na te leven ?

’t Zou in elk geval toch een kleine ver
betering zijn.

STAATSTUSSCHENKOMST

Door het Beheer van het Zeewezen 
werd een krediet aangevraagd om voor 
de kleinen tusschen te komen, maar tot 
op heden is hiervan nog niets in huis 
gekomen.

We hebben in het Parlement zekere 
volksvertegenwoordigers die in hun bla- 
Jen beweren alles voor de kleinvisschers 
óe doen, en in werkelijkheid het alleen 
jij woorden laten, én nochtans voor hun 
J7.000 ballekens als schepen en volks
vertegenwoordiger niets anders te doen 
ïebben dan voor de belangen van hen, 
ioor wien ze gekozen werden, op te tre- 
ien ! Ondertusschen mogen onze kust- 
/isschers hun riem wat dichter toehalen.

Hopen we voor die menschen, 
lat de beheerraad van de Vereeniging 
oor Onderlinge Zeeverzekeringen, onze 
raag zal in overweging nemen, want 
;ooals het thans gaat, kunnen zij niet 
oetalen.

P. Vandenberghe.
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Taxetabellen
Taxetabellen

In ons vorig nummer zetten we uit
een, welke verhoogingen vanaf heden 
toepasselijk zijn.

Om  het de talrijke handelaars, nijve- 
raars, kleine bazen en alle belangheb
benden gemakkelijk te maken, zijn ter 
drukkerij van ons blad taxetabellen ver
krijgbaar, waarop de overdrachttaxe be
rekend is op voet van

1,75 fr. per honderd.
3.50 fr. per honderd.
7,00 fr. per honderd.

de luxetaxe op voet van
7.50 fr. en 10 fr. per honderd ;

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

de kwijtschrifttaxe, welke onveran
derd gebleven is.

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

Zij die dergelijke tabel wenschen 
toegestuurd te worden, kunnen dat ook 
mits storting van het bedrag van 2,60 fr. 
op postcheckrekening 1070.98 van den h. 
Vandenberghe Prosper, Oostende.

OPMERKINGEN AAN ROOKERS EN 
VISCHHANDELAARS

Wij vestigen de aandacht van de visch- 
handelaars op het feit dat zij bij een 
rechtstreekschen aankoop in de visch- 
mijn slechts 1,75 fr. per honderd dienen 
te plakken en dat onze tabellen hierme
de rekening houden.

Voor alle gerookten ingelegden visch, 
haring en sprot inbegrepen, is de taks

t.h. in plaats van 5,50 t.h., zooals dit 
vroeger het geval was.

Ook in onze tabellen komen deze re
keningen afzonderlijk voor.

Onze Visschers in hun 
Radiogesprekken
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G A S 'OLIE  —  ESSENCE 
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Steeds wordt meer en meer aan wal 
geülaagd over de walgelijke gesprekken 
weiite sommige onzer visscners houaen 
tijaens nun gesprekKen in de Raaio.

Zooais onze lezers in het versiag van 
aen onderzoeksraad voor Scneepvaart 
Kunnen opmerüen, werd terecnt door 
aen h. Arsene Biondé, walkapitein van 
ae O. R., hiertegen bij den Waterschout 
protest aangeteekend.

En hij heeft ten volle gelijk.
De Oostendsche Radiodienst, bij mon

de van den neer Oscar Poppe, van den 
ijooasdienst, meldde ter Onderzoeksraad, 
aat ae schippers voor nun a,i vaart ae 
noodige onderrichtingen krijgen.

Wij kunnen hieraan toevoegen, dat 
alle visschers een Belgische Visscherij- 
almanak aan boord heoben, waar op bl. 
170 van die van het jaar 1939, de noo
dige onderrichtingen wel duidelijk aan
geteekend staan.

Inderdaad, we lezen daarin :
« VERBOD. —  Het is ten strengste 

verboden :
1. Op zee gesprekken te voeren of uit 

zendingen te doen, die geen betrekking 
hebben op de veiligheid der schepen en 
der zeelieden of die niets gemeens heb
ben met de zeevaart- of visscherij aange
legenheden. Alle nutteloos gepraat is 
verboden.

2. Grove, onbetamelijke of kwetsende 
woorden in de gesprekken te gebruiken.

3. Uitzendingen te doen bestemd voor 
luisterposten aan land. Alle mededeelin- 
gen te doen aan personen te lande die
nen over Oostende-Radiophonie te ge
schieden.

4. Een scheepspost op te roepen an 
ders dan met zijn scheepsnaam of 
scheepsnummer ; de oproeper moet ins
gelijks zijn bootnaam of bootnummer 
opgeven.

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

6. Gesprekken voort te zetten, wanneer 
Oostende-Radiophonie, die het radiover
keer der Belgische schepen regelt, bevel 
geeft deze te schorsen.

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

BETEUGELING. —  De vergunning van 
radiotelefonist zal ontnomen worden 
aan de schippers die zich niet naar de 
voorgeschreven regelingen willen schik
ken ».

PROTESTEN U IT  NEDERLAND

Naar aanleiding van onze vorige arti
kelen over de noodzakelijkheid tot het 
beteugelen van de walgelijke gesprekken 
op zee over te gaan, schreef men ons uit,

paar weken geleden, hetHolland, een 
volgende :

«Waarde Heer Bestuurder,

Wij hebben met veel aandacht uw ar
tikels in zake de radiogesprekken van 
Belgische visschers gelezen en we kun
nen uw zienswijze slechts bijtreden, 
daar deze gesprekken alle grenzen van 
welvoegelijkheid te buiten gaan, temeer 
dat aan wal in Nederland in talrijke 
huisgezinnen waar soms veel kinderen 
zijn, deze walgelijke gesprekken worden 
gehoord.

Wij willen de Hollandsche gezagvoer
ders geenszins vrij pleiten, maar de w'j-
ze waarop enkele Belgische visschers dit voorstelt, welke de Ballade van kapitein 
doen, is veel meer dan hemeltergend. ; Jan van Oerdt en heer Dirk’s eerste reis 

V. de W., zoo hoor I'. ten zou voordragen. '

Een jaar geleden
— ■—

Het was verleden Donderdag 18 Ja
nuari dat, één jaar geieaen, de 0.294 
«Vander Goes» te tien uur 's morgens 
de naven van Oostenae verliet mei De- 
stemming de visengronden van Trevose 
Heaa, om... nooit meer terug te Keeren.

Sedert Zonaag 22 Januari 1939 werd 
er niets meer van genoora.

Het was schipper Henri Smissaert, 
toen kapitein van ae U.öz, die op dien- 
zeliden Zondagavond met kapitein ±ien- 
n  DeKinat in gesprek kwam. De laatste 
woorden van aen mmten Kapitein wa 
ren in de raaio : « dat ze reeas een kor
re verloren hadden, bij lagen en hij 
tnans naar beneaen ging om wat te 
eten ». Daarna zou hij gezien heoben, 
of pet niet mogehjk was de korre aan 
te siaan om... in dit geweldig weer... aan 
't visschen te gaan.

En inderdaad, hij is naar beneden ge
gaan om nooit meer naar boven te ko- 
men, met de zeven andere leden van de 
bemanning.

Zij waren : Robert Vancraeynest, 1ste 
motorist, 38 jaar oud ; Camille De- 
kmdt, stuurman, 29 jaar ; Henri Beu
ren, matroos, 25 jaar ; Pierre Vanty- 
ghem, matroos, 22 jaar ; Aimé Remaut, 
matroos, 21 jaar ; Camiel Weise, 2e mo
torist, 46 jaar, en de kleine weesjongen 
Antoine Vanhove, 16 jaar die voor groot
vader >en grootmoeder werkte, want 
Toontje had geen ouders meer en kwam 
van de Ibisschool.

Maandag, Dinsdag en Woensdag heeft 
er ':oor deze slachtoffers een zielemis 
plaats.

De Oostendsche visschersbevolking 
zal er aan houden aan de nagedachtenis 
van deze braven een hulde te brengen.

in den Vfaamscftien 
S c n e e p v a a r i D O i i c i

De afdeelmg oo^tenae nad Maandag 
een ieestavonu ïngencnt ln ae bovenzaai 
van « üernnga », Wapenpiaats, Oosten
de, waarop ae oeiangscemng, gezien ae 
omstanaigneaen, ais zeer volaoenae 
moent aanzien worden.

De heer Lieiévre sprak een inleidend 
woora om de heeren voorzitter en onder
voorzitter te verontscnuiaigen, door de 
moDüisatie weerhouden.

Hij Dedankte den heer Aspeslagh, di- 
directeur van den Visscherij dienst te 
Oostende voor zijn aanwezigheid en zet
te in korte, maar treffende bewoordin
gen, het doel van den Vlaamschen 
Scneepvaartbond uiteen. De tak Oosten
de, welke voornamelijk de belangen van 
de visscherij en onze Staatsmarinedien- 
sten te behartigen heeft, heeft tengevol
ge van de mobilisatie haar werkzaam
heden echter niet gestaakt. Integendeel, 
het meent meer dan ooit zijn taak 
krachtdadig te moeten voortzetten, om
dat de welvaart van ons land aan de 
zee gelegen is.

De maritieme gedachte moet, vol
gens spreker, steeds beter ontwikkeld 
worden, want de huidige oorlog is er 
een nieuw bewijs van.

Hij verleent ten slotte het woord aan 
den heer Vandenberghe, die den bevel
hebber en de staf van het marinekorps 
verontschuldigt en Mevr. S. Candaele

W a t elkeen zich dient aan 
te  i  chaffen

OFFICIEELE LIJST 
DER VISSCHERSVAARTUIGEN 

KOOPVAARDIJSCHEPEN

Zooeven is deze lijst verschenen in een 
afzonderlijke brochure.

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

GRONDBEGINSELEN DER 
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
zichten leerzame gegevens bevat om
trent de zee en zijn bewoners, is ook te 
verkrijgen tegen den prijs van 15 frank, 
mits storting van dit bedrag op onze 
postcheckrekening 1070.98.

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

REEDERS, VISSCHERS 
EN H A N D E L A A R S

STELT U IN REGEL MET 
DE SOCIALE WETTEN

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

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

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

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

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

zenders : 0.25 fr. per stuk.

Dit alles kan verkregen worden mits 
storting van het bedrag op postcheck 
1070.98 van « Het Visscherijblad », Oos
tende.

» M C *

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

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

--  T E L E F O O N  71462 --

Een Zeemansboek 
verplichtend

------- H-------
Overeenkomstig artikel 4 der wet van 

5 Juni 1928, wordt een zeemansboek aan 
alle zeelieden opgelegd. Deze die er nog 
geen hebben, worden dringend verzocht 
zich, voorzien van een foto, onverwijld 
op het Waterschoutsambt aan te bie
den. Het zeemansboek wordt gratis aan 
eiken zeeman afgeleverd. Zij zullen dit 
boek bij elke aan- en afmonstering moe
ten voorleggen.

De Waterschout 
der haven van Oostende 

CARLIER.

DeSociale Lasten bij onze kleine 
Garnaalreeders-visschers

Schipper Fr 
minste voor de Radio, die zulks gelezen 
moet hebben, is thans als proter.t hier
tegen tekeer gegaan als een bezet<>ne.

Zonder iets af te dingen van de zes- 
manskwaliteiten van dien schioper, zou

Mevrouw Candaele, oud-leerlinge van 
het Conservatorium, wordt na deze voor
drachtkunst door de aanwezigen lang
durig toegejuicht.

Daarna trad de heer Gilis, laborato-
het passen hem een strenge vermaning riumleider van het Zeewetenschappelijk 
te geven. | Instituut op met als onderwerp : « Het

Helpt het niet, dan zullen wij in IJ- Milieu van de Zeebewoners ». Deze voor- 
muiden de Belgische overheid van zijn dracht ging gepaard met het geven van 
praatjes op zee voor de radio, v ilkoiren lichtbeelden.
inlichten.

Hoogachtend. »

Wij treden volledig het standpunt van 
den heer Biondé en den inzender van 
dit schrijven bij en hopen, dat de mari
tieme overheid eens en voor altijd aan 
deze walgelijke gesprekken een einde 
zal stellen in ’t belang van het prestige 
en het zedelijk peil van ons volk.

P. Vandenberghe.

GEBRUIKT

Shelll
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

Beide sprekers werden daarna door 
den heer Vandenberghe met een harte
lijk tot wederziens bedankt. Spreker 
herinnerde tenslotte aan het initiatief 
door Gouverneur Baels in zake de we
tenschappelijke opleiding onzer vis
schers, genomen en meldde dat oo den 
volgenden voordrachtavond opnieuw een 
zeer interessante voordrachtgever zal 
kunnen aanhoord worden in den per
soon van Prof. Koch, die onlangs als 
hulpdirecteur van ons Zeewetenschap-je- 
lijk Instituut werd aangesteld.

Hij spoorde de njet-leden aan, zich 
lid te maken van den Vlaamschen 
Scheepvaartbond en meldde dat een 
prachtige tombola dezen avond zou ne- 
sluiten.

Niet minder dan 350 lotjes 
werden verkocht en er waren er nog 
veel te kort.

Een twintigtal prachtige Vlaamsche 
boekwerken met betrek tot de zee, gin
gen aldus een zeer nuttigen weg op.

Onder de aanwezigen bemerkten wii, 
benevens bovenvernoemde personen. Ct. 
Bly, van de « Zinnia », hav- nkapitein 
Becu, de heer Van Outry/e, van de 
« Vischmijnvrienden », reeder H. Ghys, 
E. H. Chielens, het bestuur van den 
Loodsenkring, enz.

De tweede avond, welke door den 
Vlaamschen Scheepvaartbond z.’ l inge
richt worden, hopen we weldra te kun
nen bekend maken.

Dat de sociale wetten der laatste jaren 
ongetwijfeld in veel opzichten nuttig en 
noodig waren, valt buiten alle verden
king.

Dat echter bij dit alles weinig of geen 
rekening gehouden werd met den bij- 
zonderen toestand van de visschers, 
niettegenstaande sommige volksverte
genwoordigers beweren, zooveel voor on
ze visschers te doen (wanneer het kie- 
zing is, natuurlijk), is thans herhaalde
lijk gebleken uit de talrijke grieven wel
ke van de West- of Oostkust komen 
overgewaaid of welke door onze Oos
tendsche kustvisschers werden aange
klaagd.

Het hoeft gezegd, dat deze kleine kust- 
visschersreeders zelf dagelijks in zee 
moeten om voor een hongerloon te wer
ken, want het ontgaat ten andere nie
mand, dat een na een, onze kustvis- 
schersvaartuigen van min dan 60 PK. 
moeten verdwijnen.

Te Heist-Zeebrugge heeft de Bond van 
deze afdeeling onzer visscherij een knap
pen secretaris, die dag in dag uit voor 
de leden van den Bond op de bres staat 
en reeds in talrijke gevallen zeer doel
treffend en nuttig werk heeft verricht.

Daarover breedvoerig uitwijden, zou 
ons te ver leiden.

Naar aanleiding van de moeilijkheden 
welke in verband met de toepassing van 
de sociale wetten te Heist-Zeebrugge 
zich hebben voorgedaan en nog voor
doen, komen de kustvisschers van de 
Oostkust hiernavolgend belangwekkend 
schrijven aan Minister Balthazar te 
richten :

KUSS
A

«.aureit van :

•  GARNALEN
•  MOSSELEN
•  VISCH
•  GEPELDE
• GARNALEN

ZE E B R U G G E  - DUINKERKE

Tel. ZEEBRUGGE 44033

Dit schrijven luidt :

Heist a/z., 12 Januari 1940.

Mijnheer Balthazar,

Minister van Aroeid en Sociale 
Voorzorg,

Lambermontstraat,
Brussel.

Mijnheer de Minister,

In verband met ons verzoekschrift van 
26 December 1939, waarin wij Ued. laten 
weten hebben, dat de Heer Controieur 
Hermus hier ten stadhuize te Heist a/z. 
verscnillencfe zitdagen heeit gehouaen 
en de Reeders-Visschers uitgenoodigd 
heeft, die hem de noodige bewijsstukken 
moesten voorleggen, in regel te zijn met 
de verschillende sociale wetten — werk- 
liedenpensioenen, gezinsvergoedingen en 
jaarlijksch betaald verlof —  hebben wij 
Ued. er om verzocht, enkele inlichtingen 
te willen verschaffen betreffende het 
toepassingsveld dezer wetten op de Kust
en Diepzeevisscherij.

Wij moeten Ued. ons spijt uitdrukken, 
tot heden nog geen antwoord op ons 
schrijven ontvangen te hebben en intus- 
schenin is de h. Controleur terug te 
Heist en zet zijn algemeen onderzoek 
voort, en bedreigt de visschers met tal 
van rechterlijke vervolgingen, enz., om
dat deze, zooals ik Ued. reeds geschre
ven heb, niet bij machte zijn hun zaken 
te regelen en bewijsstukken voor te leg
gen, zooals de h. Controleur het zou be- 
geeren.

Het zal Ued. niet onbekend zijn, Heer 
Minister, dat de visscherijuitbatingen te 
Heist en Zeebrugge niet te vergelijken 
zijn met deze van Oostende, waar mach
tige reederijen bestaan, die de diepzee
visscherij industrieel uitbaten en inge
richt zijn, net als een industrieele in
richting te lande (weverij, enz.), andere, 
de kleine motor-reeders-visschers, wat 
het grootste gedeelte van de Oostendsche 
visschersvloot uitmaakt, en die min of 
meer met onze vloot mag vergeleken 
worden, is zoo ingericht, dat zij een Coo- 
peratieve gesticht hebben, niet alleen 
om den gezamenlijken aankoop van 
scheepsbenoodigdh^den te doen, maar 
meest nog, om bij machte te zijn een 
administratie er op na te houden die de 
toepassing der verschillende sociale wet
ten vergt, omdat er geen der kleine ree- 
ders-visschers bij machte is dit zelf te 
doen, daar deze lui meestal zelf nog 
moeten medevaren, enz. en zwoegen om, 
niet alleen in het onderhoud van hun

(zie vervolg bladzijde 4)



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEJL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

B1JHU1S OOSTENDE : 3, VVAFJSN PLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Onderzoeksraad voor Scheepvaart

ZITTING OP VRIJDAG 12 JANUARI 1940

De Onderzoeksraad voor Scheepvaart 
vergaderde vrijdagnamiddag onder net 
voorzitterschap van den n. Junen Poll, 
Als openbaar Ministerie zetelde de heer 
Descamps.

DE ZAAK VAN DE 0.35 «PETREL».

De zitting werd geopend met het ge
ding van üe 0.36 «Petreu, ten iaste van 
scxupper Rudon De Groote. Deze zaaK 
heen xiaar besiag geKregen door een von
nis dat in motiveerende — termen dooi 
den Voorzitter axgelezen werd.

Schipper De Groote wordt niets ten 
laste geiegd betreKKeüjk de tabakkwestie, 
maar daarentegen wordt hij gedeeltelij*, 
verantwoordelijk veriuaard voor de 
stranding van zijn scnip. De Raad is van 
oordeel dat de scnipper hier een plichts
verzuim heelt begaan door het verlaten 
van zijn vaartuig na de stranding.

Scnipper Rudolf De Groote wordt ge
durende een maand van zijn diploma 
ontheven.

DE ZAAK VAN DE 0.224

In deze zaak wordt schipper Hubrouck 
Ernest vervolgd. Het luidt dat bedoelde 
persoon op 2i November 1.1. smaadwoor
den zou nebben uitgesproken aan het 
adres van het Marinekorps, bij middei 
van de radiophonie, terwijl hij in zee was.

Hubrouck ls' aiwezig, daar hij op dit 
oogenblik in zee is.

Ais eerste getuige wordt de walkapitein 
Arseen Blondé onderhoord. Deze ver
klaart dat hij tusschen twee personen, 
waarvan een de betrokkene is, walgelijke 
gesprekken heeft gehoord die de eer van 
ons Marinekorps aantasten. Daarop ver
zocht hij de radiophonie van Oostende 
dit gesprek te doen stoppen, waarna hij 
den n. Waterschout Carlier verwittigde, 
die dan ook de noodige voetstappen aan
wendde opdat deze zaak voor den On
derzoeksraad zou komen, ten einde in de 
toeKomst der gelijke handelingen voor 
goed te beletten.

De h. Blondé bevestigt zijn verklarin
gen aan den h. Waterschout gedaan en 
deeit den Kaad mede dat nij tusschen 
«Ernest» en «Louis» een voor het Marï- 
nekorps onteerend gesprek heeft ge
hoord, waarbij «Ernest» de hevigste was.

Daarna wordt de h. Oscar Poppe, van 
den Radiodienst,o nderhoord. Deze ver
klaart dat nij mets van het gesprek ge
hoord heeft. Hij voegt er aan toe dat de 
schippers wel degelijk weten dat ze op 
zee geen nuttelooze gesprekken mogen 
voeren en het radio-apparaat enkel mo
gen gebruiken voor zeevaartgesprekken. 
De scnippers krijgen vóür hun afvaart 
de noodige onderrichtingen over hun 
doen en laten.

Deze zaak wordt naar de volgende zit
ting verschoven.

DE ZAAK VAN DE «S.S. QUENAST»
Deze zaak wordt voortgezet met het 

onderhoor van stuurman Albert Van j 
Torre, matroos René Michiels en boots- j 
man Robert Van Torre. Kapitein Bruy- | 
nooghe en machinist Spillemaekers ma
ken verstek.

Stuurman Van Torre wordt het eerst ' 
onderhoord. i

Hij verklaart dat de kapitein hem wei 
degelijk de toelating gal om de boot uit 
ce zetten en dat nij verplicnt was de lij
nen te lossen, ten einde het scnroef te 
oeietten de boot te veronjzelen. Hij neen 
met genoord dat er geroepen werd van 
aneman «stand bij», nij dacht dat dt 
macnimsten beneden waren en voegt ei 
iiisgenjKS aan toe, dat de boot, waarin 
nij met Micniels plaats had genomen, 
ouiten zijn wil wegdreef. Daarop geen 
nij een uitvoerig reiaas over het laden 
/an het gestrand vaartuig en beweeri 
dat de lading goed gerimd was en vol
strekt niet in den kop lag. Hij verklaart 
de waarheid te zeggen, maar dat zulks 
niet het geval is met Beernaerts, die in 
vorige zitting een tegenstrijdige ver- 
Kiaring aflegde. Hij zegt ook dat een lek 
misschien wel de oorzaak van de ramp 
Kan geweest zijn, daar een nieuwe plaat 
was aangebracht, waarbij een lid van 
den Raad zijn twijfel daaromtrent uit
drukt.

Volgt Matroos René Michiels, een klein, 
maar oogenschijnlijk sympathiek man
neke.

Michiels verklaart, dat het schip niet 
«slagzij» lag. Hij heeft de laatste partij 
zout zien trimmen door mannen van den 
wal. Hij herhaalt nopens de lading wat 
voorgaande getuige verklaarde. Hij voegt 
er aan toe, dat iedereen de kans had in 
de boot te gaan. Verder zegt hij dat de 
manschappen niet op hun gemak waren 
door het lezen, in de bladen, van de tal
rijke zeerampen die dagelijks plaats 
nadden. Hij eindigt zijn uiteenzetting 
met de verklaring niets aan de luiken 
oemerkt te hebben.

Tenslotte komt bootsman Robert Van 
Torre aan het woord. Deze getuigenis 
brengt niets nieuws. Hij verklaart naar 
de roefzijde gegaan te zijn om de vuur
pijlen uit te trekken en aan stuurboord- 
zjide niets aan de luiken te hebben be
merkt. Ofschoon het schip opzij lag, 
waren de luiken nog in orde. Er was geen 
water in ’t logist, Tenslotte zegt de boots
man dat het schip bij het afvaren niets 
aangestooten heeft.

De volgende zitting is bepaald op Don
derdag 18n dezer, met een nieuw onder
hoor van kapitein Bruynooghe en ma
chinist Spillemaekers.

Camille Willems
DAQCLIJKSCHE VERZENDING: 

BELGIE —  BUITENLAND

ZEËVISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 

O O S T E N D E

• f
Tel Adr. Willemsco, Oosicuut

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

Te begeven Plaatsen
BERICHT BETREFFEND HET  

ONDERWIJS
KOKSIJDE. —  Onderwijzer. —  Aan/ra

gen bij net Gemeenteoestuur vóór 22 Ja
nuari, vergezeld van een eensluidend af-1 
scnrnt van net wetteüjK diploma, bene- ; 
vens een getuigscnriit van goed gedrag1 
cn zeden.

W ERVIN G  VAN 
ADJUNCr-WATfcHSOHOUTEN

I. In de maand Februari e.k. zal een 
vergelijkend examen m  het Ne- 
derianuscn worden aigenomen voor toe
lating tot den proeitijd van twee ad- 
juncü-waterscnouten bij het bestuur van 
net Zeewezen.

II. Worden tot het vergelijkend exa
men toegeiaten, de candiaaten die :

a) Belg en van het mannelijk ge
slacht zijn ; b) van onbenspelijK gedrag 
zijn ; c) de burgerlijke en politieke 
rechten genieten ; d) aan de voor
schriften der militiewetten voldaan heb- 
oen. Indien zij bij het leger dienen oi 
gediend hebben, moeten zij bij het mi
nisterie van Landsverdediging gunstig 
aangeschreven staan ; e) minstens 2i 
jaar oud zijn en den ouderdom van 3ü 
jaar niet bereikt hebben op 1 Februan 
1940. Laatstvermelde grensleeftijd is op 
45 jaar gesteld voor de candidaten dit 
het voordeel genieten van artikel 8 de. 
wet van 3 Augustus 1919, gewijzigd dooi 
die van 21 Juli 1924 ; f) de door de re 
glementen gevergde lichamelijke ge 
schiktheid bezitten ; g) houder zijn van 
het brevet van officier ter lange om

vaart.
III. De aanvragen tot deelneming be- 

hooren gesteld op het daartoe bestemd 
formulier, dat door de postkantoren 
wordt afgeleverd en waarop een zegei 
van 30 frank dient aangebracht tot 
kwijting van het inschrijvingsrecht. De 
aanvragen moeten, onder gelrankeer ien 
omslag, op het vast wervingssecreta- 
riaat, 29, Middaglijnstraat, te Brussel 
(III), uiterlijk op 5 Februari 1940 toe
komen en vergezeld gaan van een door 
het gemeentebestuur of de schoolover- 
heid voor eensluidend verklaard af
schrift van het vereischte brevet.

W ERVING  VAN 
VRO UW ELIJKE STENOTYPISTEN

In de maand Februari e.k. wordt een 
vergelijkend examen, met het Neder- 
iandsch als voertaal, ingericht voor 
toelating tot den proeftijd van drie 
vrouwelijke stenotypisten bij de ver
schillende Rijksbesturen.

De aanvragen tot deelneming behoo- 
ren gesteld op het daartoe bestemd for
mulier, dat door de postkantoren wordt 
aigeleverd en waarop een postzegel van 
zü frank dient aangebracht tot kwijting 
van het inschrijvingsrecht. Die aanvra
gen moeten onder gefrankeerden om
slag op het vast wervingssecretariaat, 
z9, Middaglijnstraat, te Brussel (III) 
toekomen, ten laatste op 31 Januari 1940 
un vergezeld gaan van een door het ge
meentebestuur of de schooloverheid 
voor eensluidend verklarend afschrift 
van het vereischte diploma.

VI55CMED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELlAßD-CRIGHTOfkC
O O STEMDE S.A?

ALLERLEI NIEUWS

Smeerolie

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

•  D E P O T .O O S T E N D E

•  T A N K A G E  8 TR A N SPO R T  S.A.

•  Dépt. Cial «RADIAN»

•  R EEDER IJK A A I - Tel. 727.93

BELGISCHE REEDERS,

4 GI] W O R D T  D O O R  D E  BELGISCHE B E V O L K IN G  G E 

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

O O K  D E  BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e t s  van Genl 

I__Rechtskundige Kroniek

Berichten aan Zeevarenden
Samenvattende staat der dringende 

berichten aan Zeevarenden
W E E K  VAN 6 tot 12 JANUARI 1940

BELGIE
Radioberichten betreffende de veiligheid 

der Scheepvaart.
Het wordt den zeevarenden herinnerd 

dat in oe nuidige omstandigheden, zon
der de gebruikelijke voorafgaande ver
wit tiging, wijzigingen kunnen gebracht 
worden aan de verlichting of de bebake- 
ning der Belgische kust en de door Bel
gië bebauende vaarwaters.
Oet station uostenae-Kadio zendt drie

maal aaags per draadiooze telegrafie de 
örnigeude bencnten uit, weike belang 
heoüen voor de veiligheid van de 
scneepvaart in de naoijncid van de Bei- 
giscne kust, zooals berichten over wijzi
gingen toege oracht aan de verlichting 
en aan de oebaKemng, over hindernissen 
voor de scneepvaart, over gevaren of ook  
nog Detrenende voorscnriiten uitgevaar
digd in Beigië en in naburige landen.

De belangrijke bencnten worden her
haald gedurende één maand; de minder 
belangnjKe gedurende drie dagen.

De uitzendingen hebben plaats op de 
volgende uren:

0900 1600 2200 GMT.
Roepsein : O  S T
Frequentie : a) om te luisteren : 500 

Kc/sec. (600 m.)
b) om te seinen : 435 Kc/sec. (690 m.)
De gezagvoerders welke vermeenen 

een wijziging aan de bebakening of de 
verlichting vast te stellen, kunnen steeds 
het station Oostende-Radio oproepen om 
de herhaling te bekomen van een in
lichting welke reeds vroeger uitgezonden 
werd.

Van een anderen kant zendt dit sta
tion per draadiooze telefonie, tusschen 
de twintigste en de dertgiste minuut van 
de pare uren zoowel bij dag als ’s nachts 
een omroep uit met het voornaamste doel 
het bestaan van vlottende mijnen, van 
mijnenvelden, enz. bekend te maken.

Frequentie : 2082 Kc/sec. (144 m.).
NEDERALND 

Lichtschip «Ter schelling erb ank» 
Ligging, waakton geplaatst.

De juiste ligplaats van het lichtschip 
«Terschellingerbank» is 53°27’N . en 3° 
57’ E.

Een waakton is uitgelegd 450 m. N.W. 
van het lichtschip.

NEDERLAND —  SCHELDEMONDEN 
Loodsdienst en Onderzoekingsdienst

De Nederlandsche loodsdienst voor de 
Scheldemonden wordt thans op de vol
gende wijze verzorgd:

a) Een loodsvaartuig bevindt zich na
bij de lichtbrulboei «Wandelaar» op ong. 
51°22’ N. en 3°01’ E. Bij ongunstige om
standigheden trekt dit vaartuig zich meer 
naar bninen terug. Het geeft dag en 
nacht loodsen af aan schepen met be
stemming naar aan de Schelde gelegen 
havens, zoowel Nederlandsche als Bel
gische.

b) Een loodsvaartuig, tevens onderzoe- 
kingsvaartuig nabij de roode lichtbrul
boei Nr 2 van de Wielingen. Dit vaartuig 
geeft uitsluitend loodsen af aan sche
pen, bestemd voor Nederlandsche havens

gelegen aan de Schelde, met uitzonde
ring van de scnepen, die ais bijlegger 
voor orders oï om te bunkeren bestem
ming nebben naar Vlissingen.

2. Oostgat.
a) Een loodsvaartuig bevindt zich na- 

üij de MiddeiDanK op ong. 51u44‘,5 N. en 
ü-'zo ,ö ui. Bij gunstige omstandigneden is 
aeze ioodspost ook  des nacnts op naar 
post, bij ongunstige omstandigneden 
oreKt zij zien terug tot nabij de verken- 
mngston van het Oostgat of nog meer 
naar binnen.

b) Een loodsvaartuig, tevens onderzoe- 
Kingsvaartuig bevindt zien dag en nacht 
naoij de veiKenmngston van net Oostgat

Deze beide loodsvaartuigen geven lood
sen af aan schepen, bestemd voor aan 
ue beneide geigen navens, zoowei iNe- 
uerianusene ais Belgische.

net ainaien van luuuaen van uitvaren- 
ae scnepen worat aoor ahe genoemde 
vaartuigen verzoigd. tiei nemen van een 
.uuds is verpnent, ook  voor de uitvarende 
ocnepen.

öcnepen bestemd voor een Belgische 
naven aan de beneide ol scnepen, weiKe I 
vnssingen aandoen ais bijiegger, voor 
orders en om te DunKeren, Kunnen naar 
Keuze een JNederiandscnen of een Bel- 
giscnen loods nemen.

Om  vertraging bij het onderzoek in 
net Oostgat en vVienngen te voorüomen, 
worden de gezagvoerders van schepen 
aangeraden bij net bmnenstoomen van 
deze vaarwaters 2 roode en 2 witte lan
taarns gereed te houden.

DENEMARKEN —  ESBJERG.
Wijziging betonning.

Op 55°36’48” N. en 7U50’30” E. is een 
rood-wit gestreepte lichtboei gelegd, too- 
nende een wit schitterlicht elke 7 sec.

De tijdelijke witte lichtboei op 5 mij
len richting 119° van eerstgenoemde, is 
op genomen.

GROOT-BRITTAGNE.
Gebruik van Radioinstallaties.

Binnen de territoriale wateren van En
geland en Schotland mogen niet-Brit- 
sche schepen, noodgevallen uitgezonderd 
geen gebruik maken van hun radiozend- 
post, behalve voor een verbinding met 
een kuststation gelegen binnen’het Ver- 
eenigd Koninkrijk, en dat voor verdere 
doorzending zorgt.

De mededeelingen mogen enkel in ge
wone omgangstaaKEngelsch of Fransch) 
ofwel in de Internationale Code worden 
gesteld

ENGELAND —  THE DOW N S
Nieuwe boeien geplaatst.

Op 2,76 mijlen richting 151° van St. 
George kerk Ramsgate (51°20’ N. en 1°25’ 
S.) werd een wit-zwart gestreepte licht
boei «E» geplaatst, toonende elke secon
de een wit schitterlicht.

Op 2,26 mijlen richting 125° van ge
noemde kerk, werd een wit-zwarte ge
streepte lichtboei «F» geplaatst, toonen
de elke seconde één rood schitterlicht.

IERLAND — DUBLIN.
Licht North Bank gewijzigd.

Het witte onderbroken licht van North 
Bank, op 53°20’,7 N. en 6°10’,6 W . is ge
wijzigd in een onbewaakt wit schitter
licht elke 8 sec.; zichtbaar 9 mijlen, 
hoogte 32 voet.

A. A. VI. te Heist. — Indien gij 1.000 fr. 
ontvangen hebt voor koopwaren welke 
gij gered hebt van de « Nippon », dan 
spreekt het vanzelf dat vooraleer te ver- 
deelen met de bemanning, de rechten 
die op deze koopwaren betaald werden, 
dienen afgehouden te worden. Dus moet 
de 395 frank rechten, welke te betalen 
vallen, eerst afgetrokken worden.

Wat de boete Detreit voor de gesluikte 
waren, meenen wij, dat indien gansch 
net personeel mede genolpen heelt om 
de gelraudeerde waren aan boord te, 
brengen, al de kosten, zells de boeten, j 
moeten afgetrokken worden van het pro
fijt. j

Wat die boete betreft, werd een trans
actie beKomen met de fiscus en voor wat j 
u betreft, moet gij maar een dubbel! 
recht betalen, hetzij 350 fr. in plaats van ; 
1827 fr.

Aangaande nu de pensioentaxe, moet1 
de wet toegepast worden. Indien uw be-j 
manning nog aan boord is en dezelfde i 
die gerechtigd is op die 1.000 frank ver
minderd met de hierboven vermelde 
kosten, moogt gij ZEKER het door hen 
te storten bedrag van 12,50 fr. per maand 
afhouden.

ZEEBRUGGE. —  Vraag. —  Mijn ouders 
zijn slachtoffers geworden van een ge- 
vluchten notaris. Zij bezitten twee hui
zen, waarvan zij het vruchtgebruik heb
ben en waarvan een door hen bewoond. 
Er zijn 3 kinderen. De huizen zijn getee- 
kend op de 2 zoons (elk een). Is het ver
oorloofd, om hunne ouders te redden, dat 
zij de grondbelasting, de wegenistaks en 
de verzekering als last op de schouders 
mogen leggen van een zoon ? De dochter 
beweert, dat de ouders het geld moeten 
halen bij deze aan wie zij de huizen ge

geven hebben.
Aruwoord. —  Het burgerlijk v.etboek 

onoer artiKel 608 zegt dat de vruchtge- 
bruiKer genouden is te betalen ahe de 
jaarnjKscne lasten van den eigendom, 
zooals belastingen en andere, die in het 
georuiK last zijn van de opbrengsten 
aoor aen eigenuom voortgebraent. Uien- 
voigens zijn de ouders, ais vrucntgeorui- 
kers van ue twee nuizen, m  eersten rang 
genouden tot de betanng van de open- 
oare lasten, en kunnen geenszins deze 
vorderen dij de naaKte eigenaars.

Het is Dijgevolg uit gevoelens van ou- 
dernjKe genegenneid dat de zoons hier 
de Detaimg zouden doen, zonder er toe 
te Kunnen gedwongen worden.

A. —  Vraag. —  ik bewoon een huis 
mits een maand huur van 200 fr. te beta
len éen maand op voornand. Alle huur 
werd voneoig betaald tot met ingang 
van November. Mijn vrouw wilde maar 
de neiit van de huur betalen, dus 100 fr. 
De nuisbaas weigerde te ontvangen en 
betroK mijn vrouw. De Vrederechter gaf 
ais antwoord dat hij, de huisbaas, het 
moest aannemen en dat wij het overige 
na de mobinsatie moesten inkorten, wat 
wij aannamen. Heeft de huisbaas het 
reent het huis te verkoopen ? Indien hij 
het verkoopt, kan de kooper dan mijn 
vrouw buiten zetten ? We weigeren niet 
te betalen, maar mijn vrouw kan niet 
meer betalen.

Antwoord. —  Uw huisbaas moet zich 
akkoord verklaren met de beslissing van 
den heer Vrederechter. Uw huisbaas kan 
de uitdrijving uitlokken, maar deze zal 
niet kunnen uitgevoerd worden tegen u. 
Dezelve maatregelen kunnen slechts ge
nomen worden door uw nieuwen eige
naar, bij verkoop van het huis.

VOOR EEN CCOMOMISCfflïHERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

ü m m
REEDERYKAAI - O O S T E N D E  T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZOriDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCM

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

KOLONIALE LOTERIJ
De trekking van de eerste snede der 

koloniale loterij zal plaats hebben op 27 
Januari 1940, te 20.30 uur, in het Paleis 
voor Schoone Kunsten, te Brussel.

TRAWLER GEZONKEN b
De Bntscne trawier « üta » neeft een 

jilijn in net net gediegen uie Dij net, na- 
ïen van liet net, as ontpioit,-qoor wente 
ontpioiung net scmp is geaonKcn.

iùeü leuen Van ue Dclllcuining Zijn in 
een naven aan ue oostKust van üiigeiunu 
aan wal georaent. ùi:90-.r

V lb ü H T tK U H T  IN ZU ID -A FR IK A

De regeermg van Zuid-AiriKa heen 
weaerom ane trawlers gevorderd vooj. 
net vementen van mijnenvegerswei*.. 
xiet gevoig mervan is, uat Z/uiu-ziirnvu 
unineiiKOit met een ernstig viscnteKon 
*,ai te Kampen neuuen. van de zi traw
lers die aan ue. Kust van ue unie werk
zaam zijn, neeit ue regeermg er twaan 
gevorueiu. van oe naven uape Town au 
ïeen aijn negen scnepen uit ue visscneiij 
genomen en oaar aeze naven het vooi- 
naamate viscnnanaeiscentrum is, heeiu 
dit zeer nadeeiige gevoigen.

ucuuiclluc Uc liiaaiiucil uctoDër e±- 
iNOveiuuei' was ue Vangst UHSteKend en 
uoor tevens KOeinuisviscn op ae luattt 
te oreligen, onuervonu men nog Weiin^ 
iast, uaar net mogenjK was ue fflaik. 
zoo goeu ais normaal te voorzien. Tnan_ 
zaï ue viscn zeer scnaarscn worden.

UNUITGESPrtOKEN LIJKREDE OP Dkk  
VvmuviouM Am nUm HuclÜ  Tfc 

UUS>TUUlNlVfcKK.Ë

Hoe zijt gij het hoekje (nier ware be
ter oe Kaap.» omgegaan ? Waar neot ge 
uw laatsten auem Uitgeoiazen '! i\aa,i 
welKen nexnei steeg uw groote ziel 'l Wei- 
Ke zijn ue oorzaKen van uw vroegtijuig 
aisterven V btu ! ivnsscnien was net wei 
zeiimooro wegens de oneeriijKe concur
rentie van ae nieuwe, naar uw Deeid ge- 
scnapen onoerzeescne monsters V uie 
onuerKruipers immers maKen de zee on
veilig zonuer inaentneming van de onder- 
zeescne wetgeving, geooeKstaafd in 
uroeniand, anno Dieu sait quand ! door 
de aivaardiging van de waiviscnbeian- 
gen. Wat lOKte u naar het lauwe Zui
den, oord des verderis ? Waarom ont- 
vluchttet gij den nuiselijken haard (in 
liguuriijKen zin natuurlijK) ? Ge zijt am
per 18 meter lang en nog niet tot de ja- 
ren van verstand gekomen. Was het «die 
drang nacn Freiheit» of was ’t geest 
beneveld door de minnekozërij; met uw 
grooten stalen broeder ? Neen, neen ! 
/ie dat enkel de verraderlijke storm ? Of 
was uw gehavend lichaam, zie die ga
pende wonden ! Gij zijt ook een slacht
offer van de moderne beschaving, Ge
sneuveld zijt gij op het deinend veld van 
eer. Een brutale mijn heeft het dartele 
spel van uw 30 ton verstoord. Welke sire
nen lokten u uit uw element ? Of mis
schien heeft een verraderlijke diepzee- 
bom u overvallen in uw onderzeeschen 
djungel ! Moest ik gezien hebben wat uw 
belachelijk kleine oogjes allemaal van 
reusachtige verwoesting en vernieling 
hebben aanschouwd !

Wat het ook zij, hier ligt ge nu tot uw 
scha en schande, want brutale menschen 
kruipen over u en kerven in uw reuzen
lijf.

Gij visch,
voor wie de wal gevaarlijk is !
(What is in u name ! )
Ge zijt niet meer
Gelijk weleer
De schrik der zeeën !
O  mijn eerbiedwaardige zoogdierbroe- 

der, produkt der evolutielen, sluimer 
zacht en dat ons duinenzand u zacht we- 
ze!

Ik groet u diep !
R. I. P.

Junior.

VOOR OE V E IL IG H E ID  OP ZEE

De bekende zeevaartingenieur Wladi
mir Joekevitsj zou een ontdekking heb
ben gedaan om de veiligheid van de 
schepen, bij gevallen van torpedeering, 
enz. te verzekeren, door het gebruik van 
een stelsel hermetisch gesloten cellen, 
gevuld met lucht en van elkaar geschei
den door rubber-tapijten. Hij heeft aan 
de Britsche en Fransche overheden en 
ook aan de Vereenigde Staten aangebo
den, zijn uitvinding af te staan.

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

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

BATTERIJEN

if iÜ D O P

DE OORLOG OP ZEE

Einde verleden week werden de twee 
Aberdeensche treilers «tBurbanks» en 
« Dandolo > tevergeefs gedurende een 
half uur beschoten.

Zij ontkwamen beide aan dien aanslag 
der Duitsche vliegtuigen.

VLEESCHDERVING
Sedert begin dezer week zijn de Fran- 

scne oeennouwenjen den Maandag en 
dinsdag gesloten.

uen vrijuag mag er geen vleesch gege
ten worden, terwijl ten allen tijde de 
restaurateurs aan nun Klienteel siechts 
oen piat vieescn mogen geven van ten 
uoogste lbU gr. met been, of 100 gram 
zonder been.

VOOR ONZE ZEELIEDEN

Het « Hulpfonds voor Zeelieden », on- 
aer de hooge bescnermmg van den 
6raaf van viaanderen, nent een drin
genden oproep tot oe bevoiKing.

Ainoewei ons land buiten net conflict 
_>taat, zijn onze zeelieden en visscners 
„eenszins gevrijwaard van de gevaren 
_*an den oorlog ter zee verbonden. Dage- 
x.jKs vernemen wij de menigvuldige zee- 
-ampen, die blindelings neutralen en 
oorlogvoerenden treffen.

Ueze onneuen baren jammerlijke toe
standen, waarvan vrouwen en Kinderen 
ae onrechts treeKScne siacntoners zijn.

in die omstanuigneaen neeit net 
«Hulpfonds voor Zeeneden» aldus drin
gend een weiaigeteeKende oporaent te 
vervullen. Het maaKt geen onoerscneld 
uusscnen Beigiscne en vreemde zeelie- 
uen, indien zij maar onder onze viag 
varen ; het verleent hulp aan scnipbreu- 
kelingen van weiKe nationaliteit ooK, 
die in onze havens ontscnepen.

Wij durven hopen dat elKeen dit mooi 
initiatief zal steunen en zijn penning 
storten zal op postcheckreKenmg nr. 
343.52 van « Het Hulpfonds voor Zeelie
den ».

Op te merken valt, dat er te Oostende 
aan de Gemeenschappelijke Kas voor 
Zeevisscherij giften kunnen gestort 
worden voor de ongevallen aan visschers 
overkomen.

Het postchecknummer van deze in
stelling is 2903.14.

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

Pierre Huysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH  
Heiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. : 44003

Aanbestedingen
— ■ —  

AANKO NDIG INGEN
26 JAN. —  Te 11 u., voor den h. Van 

Rsselberghe, te Brugge, onderhoud, in 
1940, der Rijkswegen in de provincie 
West-Vlaanderen.

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

26 JAN. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, werken tot op
schikken en onderhouden, in 1940, van 
de beplantingen en grasperken van de 
hovingen, in den doortocht Oostende. 
Bestek z.n. (Ned.).

R a p h a ë l  H u y s s e u n e

Poissons ** Crevettes

Z E E B R U G G E

TÉL.! 441.41 & 441.42
Compte Chèq. Post. » 142278 

Reg. de Com. : Bruges 2151

&

gaat het bijna altijd. Onverwacht en als men 

er 't minst aan denkt heeft een verkoudheid 

U te pakken. Daarom moet U ook steeds 

Aspirine in huis hebben, om bij de eerste 

kenteekenen dadelijk te kunnen ingrijpen.

HET PRODUCT VAN VEKTBOUWES
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«  H ET VISSCHERIJBLAD » 3

Les Fr i go rif ères du Littoral
N. V

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

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 12 Januari 1940.
H.63 Oost 6 d. 12.160,—

Een enkel vaartuig ter markt, wat wij
ting, pladijs en tong. Schoone prijzen, 
meest opgekocht voor locaal gebruik. De 
verkoop was spoedig afgeloopen. Voor 
morgen worden een zestal vaartuigen 
verwacht.

Zaterdag 13 Januari 1940.
0.347 Kanaal 6 d. 11.365,—
H.58 Noord 8 d. 16.227,50
0.282 Kanaal 13 d. 19.633,—
Z.9 Oost 7 d. 12.851,—
0.66 Kust 1 d. 965,—
0.277 West 3 d. 9.943,50

Weinig aanvoer vandaag. Niets bijzon
ders ter markt. Middelmatige prijzen.

Maandag 15 Januari 1940.
0.237 Kanaal 12 d. 55.476,—
0.191 Kanaal 8 d. 24.889,—
0.217 Kanaal 12 d. 32.295,—
0.317 Kanaal 9 d. 23.213,—
0.302 Kanaal 4 d. 8.145,—
0.138 West 4 d. 9.745,—
0.102 Kanaal 10 d. 16.560,—
0.329 Kanaal 8 d. 14.150,—
0.65 Kanaal 5 d. 6.155,—
0.155 Kanaal 9 d. 19.548,—
N.45 West 2 d. 6.262,—
0.67 West 2 d. 9.730,—

meer ronde visch ter markt. De vaartui
gen maken over het algemeen mooie 
besommingen.

De markt was om 10.30 uur gedaan. 
Donderdag 18 Januari 1940.
0.78 West 2 d. 4.435,—
0.66 West 2 d. 2.140,—
0.196 West 2 d. 1.665,—

Drie vaartuigen van de West waren 
vandaag ter markt, alle drie met weinig 
visch. Normal#' prijzen. Meestal opge
kocht voor locaal gebruik. De verkoop 
was spoedig afgehandeld.

VERKOOP VAN DE WEEK

Voor uwe

Elëctfische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

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

Donderdag 
Vrijdag 12 
Zaterdag 13 
Maandag 15 
Dinsdag 16 
Woensdag 17

11 63.048,—
12.388,—
71.549,—

226.948,—
333.783,—
293.416,—

1.001.132,- 

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Twaalf vaartuigen boden vandaag hun 
vangst ter verkoop aan. Een heel mooie 
vangst viel op te merken van de 0.237, 
met 350 bennen visch van het Kanaal. 
De internationale toestand en de nieu
we oproepingen hebben een nadeeligen 
invloed op de marktprijzen. Er is dan 
ook weinig vraag van het binnenland. 
De prijzen zijn eerder slap. Veel rogge- 
visch viel er op te merken. Ook tame
lijk veel pladijs, geen of weinig tongen. 
De IJslander die verwacht was voor 
vandaag is niet ter plaatse; we verwach
ten dus voor morgen twee IJslanders.

Dinsdag 16 Januari 1940.
0.285 Kanaal 6 d. 14.757,50
S.S.0.97 Kanaal 10 d. 42.824,50
SS.0.158 IJsland 18 d. 97.955,—
Z.48 Oost 10 d. 27.152,50
0.287 Kanaal 5 d. 6.510,—
H.49 Oost 10 d. 22.944,50
0.105 Kanaal 14 d. 32.038 —
0.55 West 5 d. 13.159,—
0.175 Kanaal 7 d. 13.365,—
0.198 Oost 10 d. 28.857,—
H.61 Oost 10 d. 23.717,—
0.244 Kust 3 d. 10.138,—

Donderdag 
Dinsdag 16

11 26
50

kg.
kg.

6.60
5.10

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch 

in de mijn van Blankenberge, van Don
derdag 11 tot Woensdag 17 Januari. 
Dinsdag 16 Januari 3.599,—
Woensdag 17 Januari 8.214,—

Gemiddelde prijs per kg. van de ver
kochte visch, gedurende hetzelfde tijd
perk : Tarbot 20; griet 14; gr. tongen 
15; bloktongen 18; fruittongen 19; kl. 
tongen 12; gr. platen 5,50; kl. platen 
5,50; kleine visch 4; schar 5; pieterman 
13; kabeljauw 8; wijting 2,50; rog 5; 
fr. per kg.

UMUIDEN

*  VISSCHERS ! Weet U  d at!

BESTE GASOIL*

HET BESTE M A ZO U T

Vischfactoor in alle soorten 

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

V ISCH  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 —

Bevredigende aanvoer. Vandaag ron
de visch, die gretig afbod vindt bij alle 
koopers. De hoedanigheid laat over het 
algemeen niet te wenschen over. Mooie 
prijzen voor wat pladijs, koolvisch en 
alle fijne vischsoorten betreft. Gewone 
vischsoorten bekomen maar middelma
tige prijzen.

Woensdag 17 Januari
0.137 Kust 
SS.0.159 IJsland 
0.263 Kanaal 
0.335 West 
0.210 West 
0 245 Oost 
N.60 Kust .
0.82 Kanaal 
0.326 Kanaal 
N.42 Kust 

Een tiental 
waaronder de

1940.
3 d. 7.655,— 

18 d. 144.373,50 
12 d. 27.232,—
3 d. 12.456,—
4 d. 6.455,—  
8 d. 15.558,— 
4 d. 11.057.50

12 d. 37.908.50 
11 d. 24.492.50 
1 d. 1.210,— 

vaartuigen ter markt, 
IJslander met een groote 

partij koolvisch, die gretig afbod vindt 
bij de heeren koopers voor Duitschland 
Gelukkig maar, want anders zou de 
prijs dezer soort visch een inzinking on
dergaan hebben.

Alle vischsoorten zijn van goede hoe
danigheid. De prijzen loopen dan ook 
op zooais gisteren. Er was vandaag wat

Verwachtingen
Maandag 22 Januari 1940. — 0.179 

van het Kanaal van Bristol. 0.87 van 
het Kanaal van Bristol met 6 bakken m i
xed, waarvan 300 kg. tongen.

Dinsdag 23 Januari. — SS.0.92 van 
IJsland met 13 bakken, waarvan 4000 
kools, 150 kabeljauwen, 250 gullen, 160 
b. mixed, 60 b. boonen. SS.0.160 van IJs
land met 10 bakken visch. 0.307 van t  

Bristol.
24 Januari. 0.328 van het 
Bristol en — 0.55 van de

O

voor %VISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door de 0

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

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

#

Kanaal van 
Woensdag 

Kanaal van 
Noordzee.

Plaatsaanvraag
JUFFROUW, zeer goede opleiding, 

vloeiend Fr. en VI. kunnende spreken en 
schrijven, op de hoogte van boekhouden, 
vraagt plaats op bureel. Schrijven bureel 
blad, letters C. M.

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

zegd de kustwachters te zien afkomen, 

gebruikt de verrekijkers van de

L U N E T T E R I E  BELGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste 

prijzen. —  Groote keus van Barometers.

• • • • • • • • • • • • • • •

GENT
7— 13 Januari 1940. —  Garnaal 12; 

griet 15; kabeljauw 13— 14; pladijs 8—  
10; paling 16—20; schelvisch 10— 11 ; 
rog 6— 7; tarbot 18; tong 21; wijting 6; 
zeepost 7—8; zonnevisch 9 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Vrijdag 12 Januari 1940.

Garnalen, 7.20— 8.80 fr.
Zaterdag 13 Januari 1940.

Gr. tong, 14— 15; blok tong 15— 16; fr. 
tong, 17— 18.50; sch. kl. tong, 16— 17; kl. 
tong, 8— 13.50; pieterman, 12— 12.50; gr. 
platen, 3.75—4; midd. platen, 5.50— 5.75; 
platjes, 4— 4.25: scharren, 3.50; gr. wij
ting, 2— 2.25; kl. wijting, 0.75— 1; rog,
2.50—5.50; tarbot, 12— 18; griet, 9— 14; 
garnalen, 7.30— 8.70 fr.
Maandag 15 Januari 1940.

Gr. tong, 14— 15; bl. tong, 16— 17; fr. 
tong, 17— 19; sch. kl. tong, 16— 18; kl. 
tong, 8— 13.50; pieterman, 12— 13; gr. 
platen, 4— 4.25; midd. platen, 2.25— 6; 
paltjes, 3.75— 4.25; scharren, 4— 4.25; gr. 
wijting, 2.25—2.50; kl. wijting, 1— 1.25; 
rog, 2.50— 4.00; tarbot, 12— 18; griet, 9— 
14; garnalen, 4.60— 6.30 fr.
Dinsdag 16 Januari 1940.

Gr.t nog, 15— 16; bl. tong, 17.50— 19; fr. 
tong, 18— 19.50; sch. kl. tong, 17— 18; kl. 
tong, 8— 13.50; pieterman, 12— 13; gr. 
platen, 4.25— 4.50; midd. platen, 5.50— 
5.75; platjes, 4.25— 5.50; scharren, 4—  
4.25; gr. wijting, 2.25— 2.50; kl. wijting, 
1— 1.25; rog, 2.50— 6; tarbot, 12— 18; 
griet, 10— 14; garnalen, 6.30—7.50 fr. 
Woensdag 17 Januari 1940.

Gr. tong, 15— 16; bl. tong, 16— 17; fr. 
tong, 18— 19; sch. kl. tong, 17— 18; kl. 
tong, 8— 13.50; pieterman, 12— 13; gr. 
platen, 4— 4.25; midd. platen, 5— 5.25; 
platjes, 3.50— 3.75; scharren, 3—3.50; gr. 
wijting, 2—2.25; kl. wijting, 0.75— 1; rog,
2.50— 5; tarbot, 12— 18; griet, 10— 14; 
garnalen, 7.30— 8.90 fr.
Donderdag 18 Januari 1940.

Gr. tong, 15— 16; bl. tong, 18— 19; fr. 
tong, 18— 19; sch. kl. tong, 17— 18; k.l 
tong, 8— 13.50; pieterman, 12— 13; gr. 
platen, 3—3.50; midd. platen, 5.50— 6; 
platjes, 3.75— 4.25; scharren, 3— 3.50; gr. 
wijting, 2—2.25; kl. wijting, 0.75— 1; rog,
2.50— 5; tarbot, 12— 18; griet, 10— 14 fr.

Froid Industriel *
REBDERIJKAAI, 36, O O S T E N D E

TELEFOON

IJS
MODERNE

FA BRIEK
72291

Dagalijk »che ToortbrMigst î 2S0.906 kilos

Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

H O F LE V E R A N C IE R

ê
$

#

!
i

> te»

600 b. 3220.00
850 b. 6205.00
600 b. 4750.00
900 b. 6120.00
455 b. 3675.00

1700 b. 8300.00

IJM 6 Fladen 
IJM 12 Fladen

ER k i l °G R A M  TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER V ISCH M IJN  VAN OOSTENDE, WEEK VAN 13 TO T 18

JANUARI 1940.
Zaterdag

Turbot —  Groote tarbot.......................19.00___ 20.00
Mid. tarbot ...........................12.00— 16̂ 00

Maandag
20.00— 22.00

_  , . . .......................  ....... 17.00— 18.00
Kleine tarbot ...........................................  10.00— 12 00

Barbues — Griet 
Soles — Allergroote tongen ..

Groote tongen ........
Midd. groote tongen 
Voorkleine tongen ...
Kleine tongen ........

Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............ 4 50—
Midd. pladijs.....................  4 10__

15.20
17.00
17.00— 18.00 
10.60— 15.60 

5.00 
6.50

1.30Derde slag pladijs
Kleine pladijs ..................

Limandes — Schar................................ ..........
Limandes soles — Groote tongschar !” ..........

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

Kl. Schotsche schol...............
Flottes — Schaten................................  2.75—
Raies —  Groote rog .......................  ... 2.50—

Kleine rog ............................  1.00
Tacauds — Steenposten.......................  1.25—
Merlans — Gr. wijting ...................... . 1.75—

Kl. wijting ........................  0.50
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 7.00—

Gr. gullen ..........................
Kl. gullen ............. 5.50

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

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

Gr. mid. schelvisch ........ .............
Kl. mid. schelvisch ........ .............
Kl. schelvisch ................... .............
Braadschelvisch (totten) ... ...........

Gr. mooimeisjes ................................
Mid. mooimeisjes.................  ...........
Kl. mooimeisjes l-75

3.25
3.00

1.50
2.00

8.00

700— 12,00

15.80— 18.00 
18.00 
16.50 
16.00
4.50—  5.25 
7.00

6.50—  7.00
4.00—  4.50 
3.25—  3.50 
1.50
3.00—
2.75— 
0.75—
1.50—
1.75—  2.50
1.00—  1.25
7.00— 8.00

3.25
3.25 
1.00 
1.75

Ins —

3.00— 3.50
3.00— 3.25

7.00— 8.00 
3.25—  4.00

.. ...... ............jv,„ ................... 2.00— 2.25
Vives — Pietermannen..........................  .................. 10.00—12.00
Grondins — Knorhaan ........................ 0.75 1.00— 1.25
Grondins rouges — Engelsche soldaten .................. 3.00— 4.50
Rougets — Roobaard.................  .......  .................. 3.50— 4.25
Emissoles — Zeehaai............................ ..........................................
Roussettes — Zeehonden ................ . ... 1-50 1.00—  1.25
Dorées — Zonnevisch ...........................  .................. 3.50— 5.00
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ... ... 4.75—  6.25 5.75— 7.25

Kl. zeeduivel .......................  3.75—  4.25 3.75—  5.00
Congres —  Gr. zeepaling ....... .. . ... .................. 2 00—  2-50

Kl. zeepaling...................... .................... 1-50— 1.75
Maquereaux —  Makreel....................... ............................................
Harengs — Haring .............................. ............................................
Esturgeons — Steur .............  ............. ............................................
fiétans — Gr heilbot........................... ..........................................

Kl. heilbot ...........................  ..........................................
»  “evlsses — Kreeftjes ........................ ............................. .

Dinsdag
18.00—20.00
14.00— 16.00
10.00— 11.00
7.00— 10.00

16:20-18.40
18.60— 19.00
18.80—20.00
12.20— 16.60
4.50—  5.75
3.75—  5.50 
1.25—  1.50

3.ÖÓ— 4.50
7.00—  7.50
3.50— 5.00
2.75—  3.50 
1.75
2.75—  3.25
2.50— 3.50
1.00—  1.25
1.50—  1.75
2.50—  2.75
1.50—  1.75
7.50— 8.50

5.50— 6.50 
6.00
1.00—  3.25
3.00—  3.70 
2.25
2.75—  3.00
2.75—  3.00

10.50 
8.00 
7.00

2.5............ 0 
6.50—  7.00
4.00—  5.00
2.25—  2.50 

10.00— 11.00
1.00— 1.25
3.00— 4.00
3.50— 4.75

1.25— 1.50
3.50—  4.75
7.00—  7.75
3.75— 4.50
2.25— 2.50
1.75—  2.00

10.00— 13.00
8.00— 10.00

Woensadg
16.00— 18.00
11.00— 12.00
9.00— 11.00
8.00—  9.00

15.ÓÖ— Ï9.80 
19.00—20.00 
19.80
12.60— 17.20 
4.25—  4.50
5.75—  6.00
3.75—  4.00 
0.75— 1.00
3.00— 4.50
6.00—  7.00

3.503.25- 
1.50
2.50— 3.00
2.50—  3.50
1.00— 1.25
1.50— 1.75
2.00— 2.75
1.50— 1.75
7.00— 8.0 0

3.50— 5.00
5.00—  5.50 
4.75—  5.00
3.25—  3.50 
3.25
1.50—
2.00—
2.00-

1.75
2.50
2.50

7.00—  8.00
6.00—  7.00 
4.50—  6.00 
2.70—  3.00

9.00— 10.00

1.00— 1.50
1.00— 1.50
3.50— 4.50
7.00— 7.50
4.50— 6.00
2.00— 2.25 
1.25— 1.50

13.00— 14.00
10.00— 11.00

Donderdag

10.00

18.00 
19.00 

«  12.00

4.00
1.25

2.50

1.75
1.25

In de week van 11-17 Januari 1940 
kwamen aan de rijksvischhallen 12 
stoomtrawlers, 25 motors, 1 Hollandsche,
1 Zweedsche en 10 Deensche snurrevaar- 
ders de markt bevoorraden.

De aanvoer van versehe visch was de 
geheele week zeer bevredigend. De 
stoomtrawlers komende van de Vikings- 
bank, Klondijke en Skagerak, hadden 
alle schoone vangsten welke uitmuntten 
in hun groote verscneiaenheid.

Van dje Doggersbank kwamen Mele 
snurrevaarders toe met zeer schoone 
vangsten scharren. i

De versehe haringtoevoer van de Hol
landsche trawlers is wederom afnemend.
Hun vangsten bedroegen 600-1000 kisten.

Vele gullen en kabeljauw werden over 
land aangevoerd van Denemarken, met 
een vijftal wagons versehe haring van 
Zweden.

Ondanks het abnormaal koud weder, 
is de visch vanaf Maandag tot Woens
dag op vlotte wijze verkocht. Tengevol
ge de verscheidenheid welke de vangsten 
opleverden, werd veel visch verkocht 
voor Engeland, Frankrijk en Duitsch
land. Waren deze landen niet ter markt 
geweest, dan had het er zeer treurig 
uitgezien. Nu echter kon de visch een 
behoorlijk peil handhaven.

Het was wederom een verheugend tee- 
ken een 12-tal Hollandsche stoomtraw
lers aan de markt te hebben. Die vreug
de is evenwel van korten duur. Daar de 
eischen van de opvarenden van de 
stoomtrawlers om een loonsverhooging 
te verkrijgen, Maandag Jl. niet werden 
ingewilligd door de reederijen, hebben 
de opvarenden besloten niet meer uit te 
varen, zoodat Maandag, Dinsdag en 
Woensdag geen stoomtrawlers zijn ver
trokken, hoewel er echter 15 booten ge
reed liggen.

Zoo zijn wij wederom binnenkort ver- 
stooten van visch aangevoerd door de 
Hollandsche trawlers. Dat de opvaren
den een billijke eisch stellen voor een 
loonsverhooging, zal niemand verwer
pen, want zij zijn het die hun leven stel
len voor de bevoorrading van een goede 
markt. Dat de reederijen weigerachtig 
zijn de loonsverhoognig niet toe te staan 
valt eveneens niet te verwerpen, want 
de onkosten weltóe moeten gemaakt 
worden om een trawler naar zee te krij
gen, zijn zoo aanzienlijk, dat bij vele 
reederijen, ondanks de ruime besom
mingen, geen geld is verdiend.

Een spoedige oplossing dient er te ko
men.

Verwachting toekomende week : acht 
stoomtrawlers van het Noorden.

Donderdag 11 Januari 1940.
2 kleine motorbooten en 2 Deensche 

snurrevaarders spijsden de markt met 
schar, schol en wijting.

Vele auto-zendingen brachten ons vele 
kabeljauw, gullen schar, schelvisch en 
schol van Denemarken.

Van Zweden, een 500-tal kisten ver
gehe haring.

Het abnormaal koud weder was van 
grooten invloed op de verkoopprijzen.
Vele soorten kenden lage prijzen.

Vrijdag 12 Januari 1940.
1 kleine motor en 1 Deensche snurre- 

vaarder waren ter markt ; voorts eenige 
consignatiezendingen gullen en kabel
jauw van Denemarken.

Er bestond weinig belangstelling bij 
den verkoop. De visch kende niet meer 
dan bevredigende prijzen.

Zaterdag 13 Januari 1940.
7 stuks kleine motorvaartuigen spijs

den de markt van schol, schar, wijting 
en tongen. De visch kende goede prij
zen.

Maandag 15 Januari 1940.
Een prachtige vischtoevoer van de 

Hollandsche stoomtrawlers ; 6 stoom
trawlers komende van het Noorden had
den alle schoone vangsten welke uit
muntten in hun verscheidenheid. Zij 
bestonden uit schelvisch, totten, wijting, 
schartong, tarbot, heilbot, zwarte en 
witte koolvisch, hammen \en vele rog 
en vleet. v

Van de Fladen, een boot met 1500 ben
nen versehe leege haring.

1 Hollandsche en 4 Deensche snurre
vaarders spijsden de markt van vele 
schar en schol. Over land werden van 
Denemarken vele gullen en kabeljauw 
toegevoerd.

Tarbot .................................. . .............. Dondsrdag
Griet ............................. . ... ... ... "! ..................
Groote tongen .
Gr. mid. tongen..................................  , oc , ,
Kl. mid. tongen..................................... } 1 •;
Kl. tongen ................ 1-6 0 _  1A
Kl. tongen (gr. slips)
Kl. tongen (kl. slips)
Gr.

S£h,01 .............................................22.50—20.00
Zet schol...............................................  23.00— 21.00

£}• iV ......................... ................. 25.00— 18.50
K 1 Ä  TTT........................................... 17.5— 14.50

S n S c S a ï  ;;; ;;; ;;; ::: « * - 4 60
Rog ............................................... ..................
Vleet ................................................... ....................
Poontjes....................................... ........ ..................

Kabeljauw ............................................. 5Ó.ÓÖ— 4Ó.ÖÓ
Gr. gullen...... . ..................................... 14.50
Kl. gullen...............................................12.50
Wijting ......................................................................

Gr. schelvisch....................................... ....................

1940.
motors en 2 Denen

De verkoopprijzen waren zeer bevre 
digend.
IJM 15 Vikingsbank 
iJM 49 Skagerak 
IJM 115 Vikingsbank 
iJM 38 Vikingsbank 
jlJM  73 Klonüijke 
iJM 17 Fiaden 
Dinsdag 16 Januari

3 stoomtrawlers, 3 
spijsden de markt ruim voldoende, en 
weaerom liet de verscheidenheid niets 
óe wenschen over. De vangsten van de 
stoomtrawlers waren zooais die van 
Maandag. De Denen verzorgden de 
marKt van vele schar en de Holland- 
scne motors hadden schrale vangsten 
tong en tarbot, maar schoone vangsten 
schol en wijting.

De visch kendè goede prijzen.
IJM384 Vikingsbank 450 b. 4400.00 
IJM 93 Skagerak 700 b. 500.00
Ro. 53 Vikingsbank 600 b. 4645.00 
Woensdag 17 Januari 1940.

3 stoomtrawlers, 10 motors, 1 Zweed
sche en 2 Deensche snurrevaarders 
spijsden de markt ruim voldoende en 
wederom het de verscheidenheid niets 
te wenschen over. Twee stoomtrawlert 
hadden schoone vangsten leege haring 
en een goede partij schelvisch en kool
visch. De andere boot leverde een be
kende Noordvangst.

Van de snurrevaarders vele scharren; 
van de motors voldoende tongen, schol 
en wijting.

Visch kende bevredigende verkoop
prijzen.
IJM 1 Vikingsbank 630 b. 4550.00

7955.00
8300.00

1200 b. 
1320 b.

ANTW ERPEN
Vrijdag 12 Januari 1940. —  Pieterman 

13; griet 15; heilbot 15; kabeljauw 12— 
15 (netto); 9— 11 bruto); gul 6; knor
haan 4; koolvisch 7; mooie meid 4; pla
dijs 2—8; rog 6— 8; schar 5; vleet 11— 
14; schelvisch 8— 12; Schotsche schol 6; 
steenpost 2.50; tong 12—22; wijting 2— 
4; haringshaai 9; haring 4; bakharing 
0,75— 1.50 fr. per stuk; gerookte 0.50— 
1.50 fr. per stuk; pekelharing 3 fr. voor 
5 stuks; 6 fr. voor 11 stuks; sprot 8— 
10; garnaal 10; mosselen 1; paling' 12— 
15; bot 5 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHM ARKT

8— 13 Januari 1940. —  Griet 14— 18; 
kabeljauw 12— 18; gullen 10— 14; *ee- 
zalm 6— 8; zeepaling 6—8; zonnevisch
5— 6; knorhaan 4—5; haring 5— 6; schar
6—8; leng 8— 10; wijting 4—5; heek 8 
— 10; pladijs 6—8; rog 6—8; roobaard 5 
6; klipvisch 6—7; tarbot 24—28; pieter
man 13— 15; tong 20—26 fr. per kg.

VISCHM IJN
8— 13 Januari 1940. —  Griet 7.88; zee- 

karkool 3.85; kabeljauw 5.22; gullen 3.27; 
zeezalm 3.87; zonnevisch 3.09; zeepaling 
3.47; versehe heilbot 11.80; oesters 1.17; 
knorhaan 2.34; versehe haring 3.01; 
kreeften 6.30; schar 2,70; leng 4.60; wij
ting 1,96; heek 4.88; pladijs 2.55; rog 
3.14; riviervisch 2,19; roobaard 3; ver
sehe zalm 12,29; klipvisch 3.43; tong 
13.93; tarbot 16,17; pieterman 6,95 fr. 
per kg.

In de Radio
De heer Roger Dekeyser, secretaris 

van den Transportarbeidersbond zal op 
Dinsdag 23 Januari, te 18.45 uur, voor de 
Radio (Sarov) spreken over «Onze 
Vlaamsche visschers in oorlogstijd ».

Elkeen stemt dien dag dus af op Sa
rov.

Kw aliteit
Netten

DE N. V. AGENTUUR EN HANDEL 
MIJ TE IJM UIDEN schrijft ons:

Door een correspondent van een 
der groote bladen in Nederland 
werd ons de vraag gesteld of wij 
bijzondere soort netten leverden, 
daar het hem opgevallen was, dat 
wij zooveel netten exporteerden.

Wij antwoorden deze heer, dat 
wij geen bijzonder soort netten fa
briceerden, doch alleen prima 
/ischnamige netten, welke wij naar 
België, Polen, Engeland en Frank
rijk in flinke hoeveelheden expor
teerden, daar bij het gebruik van 
onze netten gebleken is, dat het 
succes groot was. Vooral onze H A 
RINGNETTEN, welke wij in groote 
en kleine afmetingen fabriceeren, 
hebben groote vangsten Haring en 
Makreel mogelijk gemaakt.

De groote reederijen in IJmuiden 
koopen regelmatig deze netten bij 
onze Maatschappij, daar zij over
tuigd zijn de beste en vischnamig- 
ste netten te ontvangen.

Agent voor België, den Heer JAN 
TROOST, Congolaan, Oostende.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

itf taüspefsrft
N. V.

REEDERIJKAAI, O O S T E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazmt «Purfina» —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

•n Folkestone
WEEK VAN 22 TOT 28 JANUARI 1940

Van Oostende naar Folkestone
Maandag, 22 te 7.30 u., door «Prince 

Léopold».
Woensdag, 24 te 9.30 u., door «Prinses 

Astrid».
Vrijdag, 26 te 10 u., door «Prince Léo

pold».
Van Folkestone naar Oostende : 
Dinsdag, 23 te 8 u., door «Prince Léo- 

pold».
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 

vij andelijkheden.

W W M M W W W I H Ü W W M M I

B  t o o m m a c h i e n e n  * M o t o r e n  - S t o o o i k e t a ï s

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, L ijndraa iers»traat, 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 Po»tcheck 9913« Handel*re,ister y&

1.24— 1.18 
.24 
.40

1.14— 1.08 
0.98— 0.84 
0.52— 0.44

. schol............................................... 24.00

Zatsrdag
1.65

"1.7Ó..........
1.70
1.65 
1.00 
0.95 
0.55

19.00
21.00

12.50— 10̂ 50 
7.50— 4.10

} Gr. mid. schelvisch.............................. . ..................
I Kl. mid. schelvisch................................ ..................
Kl. schelvisch .................................... ..................
Braadschelvisch..................................... ..................
Heilbot ........................................ ■......... ....................
Leng ..................................................... ....................
Koolvisch............................................... ....................
Makreel .................................................. ................
Wolf .........................................................................
Schartong......................  ...........................................
Zalm ........  .......................................................... .
Steurharing ........................................................... .
Gr. roode poon ............  .......................  ..................
Mid. roode poon .........................................................
Kl. roode poon ..........................................................
Schar ..................... ............................11.00— 6.80

Bot ...................................................... 1300
, Hammen ................................................ ...................................
' Lom ........................................................................................
! Haring ...................................................  9.50— 8.00 ..........
Kreeft .................................................... ....................................

I Gr. H e e k ................................................ ....................................
j Mid. Heek ............................................... ..................................

î Alles ln gulden aangeduid. Een gulden ls ongeveer 10 Cr.

Maandag
1.80— 1.00

1.25— 1.10 
1.30— 1.25 
1.45— 1.35 
1.12— 1.0 4 
1.00— 0.88 
0.52— 0.44

24.00
20.00
23.00— 19.00
20.00— 16.50

16.50— 9. 20 
6.50— 3.80

13.0Ó— 7.00 
1.80— 1.30

13.50— 8.50
62.00—31.00
13.50— 10.50 
1 1.50— 8.80
11.00— 7.00
18.00— 16.00
18.50— 14.00
15.50— 11.50
12.50—10.00
11.00— 9.50 
1.10— 0.84 
2.20— 1.00

20.00— 10.50
22.00— 17.00

Dinsdag
1.00— 0.90

1.18— 'i.Ï2 
1.35— 1.24
1.50— 1.40 
1.15—  1.08 
0.98— 0.94 
0.48— 0.44

22.00—17.00
21.50—16.00
23.00— 17.00
20.00— 13.50
14.50—10.50
7.00— 3.80

"4.06— 1.90
1.50— 1.10
8.00— 7.00

50.00—26.00
11.00— 9.70
11.00— 8.50 
8.80— 6.00

18.50— 15.50
18.00—15.00
15.00— 12.00
13.00— 11.00
11.00— 9.70 
1.08— 0.84 
2.00— 0.85

21.50— 13.50
19.00—14.00

Woensdag
1.40— 1.00

1.24—
1.40—
1.40— 
1.14— 
1.02— 
0.50—

16.00 
18.00

1.18
1.32
1.32 
1.04 
0.94 
0.38

■I4.UO
lo.OO

per 50 kg. 
per 50 kg. 

»

21.00— 16.00
18.00— 12.50 
12.50— 7.50
5.50—  3.20

12.00— 9.00
1.50— 0.80 
9.00— 6.00

52.00—23.00
12.00— 10.50
12.00— 9.50
10.00— 3.20
21.00—19.00
18.00—17.00
16.00— 12.00
12.00—  9.50
11.00— 9.20 
0.95— 0.90 
1.95— 0.75

16.00—15.50 
16.00

9.00— 5.50 
9.00

10.00— 4.00
13.00— 10.00
18.00— 14.50

8.00— 4.90
9.00— 4.9 0

18.00—15.00

8.50— 4.30 
10.00— 8.00 
18.00— 13.50

9.50— 6. 70 10.00— 8.00

>
>
»
»

per 50 kg 
»
»
>
»
»
>
>

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

>
>
>
>
>
>
>

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

>
»

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>

>
>
»
>

per stuk
p. 125 kg.

>
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« HET VISSCHERIJBLAD »

De Sociale Lasten bij onze kleine 
Garnaalvissehers-reedersOostendsch Nieuws

ONGEVAL I ONTSLAG
Woensdagmorgen kwam Leon Van-j Bij kon. besluit van 4 Januari 1940 is, 

wassennove, wonende Torhoutsteenweg, op zijn verzoek, de heer Bertrem A., ont- 
2öu, op de Leopold 1 plaats gereden, toen slagen uit zijn ambt van politiecommis- 
mj tengevolge van aen glioberigen weg saris der gemeente Middelkerke, arron- 
uitsiipte en ten gronde viel. Met gebro- dissement Oostende.
Ken oil werd hij opgenomen en na ver- ! Hij is gemachtigd om den eeretitel 
zorging aoor Dr. Stroobants, naar de kli- van zijn ambt te voeren. 

nieK overgebracht. ! REDD1NGSDIENST 1914— 1918.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL \ Qp Maandag 22 Januari 1940 heeft te 
Bij haar vonnis van den 12n Januari ' g uur in het Hotel Universel, Ad. Buyl- 

1940, heelt 03 rechtbank het concordaat straat, Ibis een algemeene vergadering 
tot voorkoming van failliet beKracntigd, piaats met als dagorde : 
dat sieur Joseph Almondo, restauratie-, verslag over het onderhoud met 
nouder, te Oostende, Langestraat, 26,1 m. Emiel Vroome, directeur der Passie- 
van zijn schuldeischers bekomen heeft.; ve Luchtbescherming.

De rechter-afgevaardigde, ' 2. Voorstel tot deelname van den «Red- 
Ch. Friedrich. dingsdienst» aan de Passieve Luchtbe-

OVERLIJDEN scherming.
Woensdag is te Vorst overleden Albert 3. Bespreking van de inrichting. 

Deliere, goed gekend bij de Oostendsone 4. Verscheidene.
politie, daar hij reeds tal van veroordee- Weest zoo goed de vrienden van den 
nngen opliep. De man leed aan een val- «Reddingsdienst» die gij ontmoet te 
lende ziekte. : verwittigen.

bank van Eersten Aanleg heeft op 5 
Augustus lajö, ueze zienswijze bijgetre- 
uen ui naar vonms in ae zaaK. «ijaenen 
«  Aurora », reeuers te ^eeurugge, ver- 
voigü voor Dovcngemeiae Kccutoank, 
vour net met naieven uer verscumenae 
iuciaie wetten, op groxia aat üeze vis- 
öcners niet geoonUen waren met een 
uieiiatcoiitract, oniuat zij met aeeine- 
nnng 111 ae winst vaaraen.

Aan het aroemssteisei en betaling is 
er tot iise’den suiasoien geen verande- 
iing geDracnt. ook is er geen emsei ree- 
aer aie tot neaen pensioenzegeis iiuelt 
óepiaist, ox aangesloten een com- 
pensatieKas voor gezmsvergoeümgen, en 
gezien ae visscners geen lOontreKKers 
waren, moest ook ae wet van 0 Juli 

gewijziga Dij aeze van 20 Augus
t s  ïyjö op ae jaarnjKscne betaaiae 
/erioxaagen, met woraen toegepast, wat 
„rouwens ook niet is geaaan.

neer ArDeiüscontroxeur xiermus oor- 
aeeit er anaers over en beweert, zelfs 
-iscnt iiij met terugwerKenae Kracht de 
uüepassing aer verscnmenae wetten, 
•waartegen wij ons stenig verzetten, 
uocn zoo CJeü. er anüers moest over be
flissen, aan zullen wij er ons hoege- 
.ïaamd niet tegen verzetten. Daarom 
vragen wij Uea. bij noogaringenaneid 
Uw advies te mogen kennen en Diaaen 
üed., in naam van al de visscners-ree- 
aers van Heist en Zeebrugge, een emde 
te wilien stenen aan aezen onzeKeren 
toestana, aie er geschapen is aoor de 
wispelturige interpretaties die er in ’t 
veneaen maar al te vaaK ons zijn gege
ven geweest en aie onze beKlagenswaar- 
dige Kieme reeaers-visscners op een 
awaaispoor gebraent neooen.

Ten einde al de visschers-reeders in 
regel te Kunnen brengen met al de so
ciale wetten, vragen wij Ued. :

1) Herziening van het procent ;
2) Ontsiagen te zijn der door den h. 

Controleur gevraagae achterstallige be- 
aragen of stortingen ;

3) Toepassing aer sociale wetten van 
af 1 Januari 1940.

Wij hebben de stellige verzekering dat 
CJed. onze tolk zult wezen tot het ver
wezenlijken dezer drie punten, daar zij 
de rechtvaardigheid zelf vertegenwoor
digen en bieden Ued. intusschen de ver
zekering onzer gevoelens van hoogach
ting en welgemeende dankbetuigingen.

Namens de Kustvisschers.
Namens de Diepzee visschers.

Gezien door den Heer Burgemeester 
van Heist a/z.

Het antwoord van den heer Minister 
wordt met belangstelling tegemoet ge
zien.

(vervolg van bladzijde 1 )! •  T E M S C H E  •
W E R V E N  G ESTIC H T  IN 1829

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

M ODERNE D WARSHELLING VA N  130 M  j
Telegramadres : Bod werf Tëmsche Telefoon : 10 en 157 1

Handelsregister : St. Niklaas 1018 !

Notarieele Onze Brievenbus
Aankondigingen

gezin te voorzien, maar meest nog om 
ue gxoui,e m outen  te Kunnen Ueuaieii 
uti ucicilung, waarmede ue. ineesoe on- 
^ei Viöociieiüvaaituisen belast, Ovenaao 
liljjft.

wiize vissciiersvioot Destaat meestai 
uit ü-ieine vaaxuuigen aie u e  Kustvisscne- 
j.ij ueoeiellell lllet, eell ueinaiuiuig Van ù 
a 4 mail. io vadituigen eil een luem ge- 
ueeioe uie üe tuepz.ee viascnerij oeoeic- 
nfcn met cen oemannnig van o man aan 
wooiu. ueze Vu ai uuigen gaan meestai 
vuuï een vijitai liagexx naar de viscn- 
vaiigsu, uoen mögen inet vergeleKen woi- 
ueii met ue sooi tgenj».e vaartuigen aie 
«e (.»Obtenue zijn uttgerust, omuat ae<̂ c 
meestal voor een txexitai aagen op at, 
viscnvangst blijven en zoouoenae vee. 
nieer Kunnen opurengen met veel min
dere uitoaungSKOsten aan onze soorige- 
n jK e  vaartuigen.

wat nier Kenschetsend is, dat is, dat 
ae matrozen te oostenüe aan een ge 
niiUueiu procent aroeiuen van 4 a ü 
aer Drutto opDrengst, wanneer onze vis- 
ocne een procent veraienen van y à x<. 
piocent ; aat, zoo aeze van Oosten tu. 
n u n  procent veraienen, dit voortKorru 
aat er, dij elKe sociale wet die er van 

L ooepassing is gebraent, ook het procent 
proportioneel ae DeKostiging is vermm- 
uera geweest. Dit Kan men lezen in ae 
verslagen van üen Beroepsraad voor ae 
Zeevisscnerij, wanneer er te Heist en 
Zeebrugge nooit spraKe is geweest van 
toepassing der sociale wetten, daar onze 
oemanning steeds aanzien is geweest ais 
« varena met aeeineming in de winst » 
of « een feitelijKe vereeniging te hebben 
uitgemaaKt » en dus de reeders geen 
sociale lasten te dragen hadden. Van
daar net verschil van procent tusschen 
rfeist en Oostende.

Het is om bovenvermelde reden, dat 
onze reeders-vissciiers tot heden geen 
pensioenzegeis hebben geplakt voor hun 
oemanning en niet aangesloten zijn bij 
een verreKenKas voor üe gezinsvergoe
dingen (.die trouwens de reeders die zich 
neboen willen in regel stellen met de wet 
op de Gezinsvergoedingen door de kas 
Nr 35 te Brugge niet werden aanvaard, 
ana/.ren dip er toch betaald hebben, 
werüen er geen vergoedingen aan de 
rechthebbende bemanning uitgekeerd) 
onder voorwendsel dat zij, de beman
ning der visschersvaartuigen te Heist en 
te Zeebrugge, aanschouwen te varen 
« met deelneming in de winst » en bijge
volg « geen loontrekkers te zijn ».

Inderdaad, de Boetstraffelijke Recht-

JÖH. STERK, VOLENDAM. — Wij ma 
ken voor U de gevraagdë lijst op en stu
ren U die binnen een paar dagen.

STUDIE VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
te Oostende 43, Kerkstraat

en

Georges WILLOCX
te Brussel 1> Veydtstraav

----■----
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.
Bezoek : Maandag en Donderdag, van

2 tot 4 uur.
INGESTELD : 110.500 FR.

Voor alle nadere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van de verkoopende 

notarissen, of zie plakbrieven.

Opbrengst der Garnaal 
vioaUiur s V aar tuig en 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

Om aan verschillenoe vragen te vol 
uoen, puuncceren wij hierna üe op 
uiciigst van ai ue gaxnaaxvxsscnersvaai- 
ouigeii m öeptemoer lyjy, 
vj.i 4uz3,4u 
^.4 40*0,01)
O.i 5ötó,2ü 
U.10 4Zi*o,l0 
v^.llb 3oxi,JU 
v̂ .14
^.lö k»Uo.4U 
o/.lö bloö,00

>->.z4 31Z(J,4U 
O.Zó üöüi.äü 
O.üY bOüOyOO
0.29 3o*U,ÖÜ 

2 2axi,10
01.atf 3x09,öO 
vj.39b 3oaV,öU 
>̂.41 2yoU,90 

0.44 3290,00 
uAl 2(32,10 
O.Ö2 24^3,50 
ó.öO 4öUö,80 
0.63 4993,30 
o.64b 6ÏU.90 
0.69 30öb,30 
O.Y9b lb54,60 
0.84 5ü35,y0 
0 .90 4üöü,80 
0.91b 1Ï6V.20 
0.94 2453,70 
O.9ob 1998,10 
0.100 4764,90 
0.110 2819,90 
0.115bl683,00 
0.129 3172,30 
0.144 2657,70 
0.182 4552,60 
0.197 4853,60 
0.208 4682,10 
0.253 2589,10 
0.330 2115,20
0.193 1892,60

Totaal : 261.195,30.

0.2 3343,50
0.5 lon.yu
O.y 4737,4o
0.11 2ooy,uo
0.12 3o<l,bU
0.15 32
0.17 43o<.2u
0.19 5333, UU
0.23 2ooy,zo
O.2ob 22uy,öü
O.2Ö0 1207,VU 
0.28 2X18,6U 
0.31 22X3,2U 
0.37 lyib.yo 
0.39 3100,40 
0.40 6168,30 
0.43 1601,00 
0.46 1983,10 
0.49 5065,40 
0.53 5173,10 
0.61 1030,20 
0.64 3611,30 
0.68 5456,60 
0.79 2699,10 
0.82b 2y0,70 
0.87b 2553,50 
0.91 5384,50 
0.93 3217,30 
0.95 2587,30 
0.96 3212,10 
0.101 2674,10 
0.113 3975,50 
0.123 2677,60 
0.139 3237,40 
0.162 2360,— 
0.190 4552,00 
0.206 3981,60 
0.248 629,60 
0.281 44,10 
0.331 2159,60

PRACHTIG GALABAL
Op Zaterdag 27 Januari 1940, te 21 u„ 

geeft de Oostendsche Hoogeschool Stu- 
üentenvereeniging )een prachtig gala
bal ten bate van het Weduwen- en Wee- 
zenfonds, in de salons der «Scala», le 
verdieping.

BEDRIEGER AANGEHOUDEN TE  
BRUGGE

De politie werd Maandagavond er van 
verwittigd dat in een kleedermagazijn 
te Brugge zich een verdacht persoon had 
aangeboden, om zich een uniform van 
luitenant aan te schaffen. De kooper 
kwam verdacht voor, daar hij geen bij
zonderheden kon verschaffen aangaan
de de kenteekens die op de uniform 
moesten voorkomen.

Tenslotte deed hij zich als luitenant 
der vliegers verkleeden.

Daar de politie weldra kon uitmaken, 
dat de kerel geen militaire verplichtin
gen had, werd zij op het spoor gezet en 
gelukte het aan agent Verstraete den 
valschen luitenant op zijn logies in da 
Kopstraat aan te houden. Het is Jozef 
Michils, 37 jaar, geboren te Oostende. 
Gekleed als luitenant, wilde dp kerel 
bij aankomst van de politie de vluent 
nemen, doch hij deed een ergen val van 
de trappen. Een huiszoeking in zijn ap
partement heeft niets verdacht aan het 
licht gebracht. De man heeft reeds tal
rijke veroordeelingen wegens aftrug^e- 
larij opgeloopen.

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeii 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Moedige Redding 
beloond Nieuwpoort

Woensdagmorgen 17 Januari 1940, 
werd in de bureelen van den heer John 
Bauwens aan de dappere bemanning van 
motortreiler 0.217 «André-Marcel», die 
onder het bevel staat van schipper Louis 
Viaene, en waarvan de reeder Karei Ver- 
leene is, de diploma’s en eereteekens 
overhandigd voor de redding door hen 
gedaan van een Portugeesch vaartuig. •

De Portugeesche regeering, door tus- 
schenkomst van den heer John Bau
wens, consul van Portugal alhier, die na 
aangehaald te hebben hoe deze mannen 
zich verdienstelijk hebben gemaakt, door 
hulp en bijstand te verleenen aan een in 
nood verkeerend Portugeesch vaartuig, 
namelijk het schip P. L. 83 van de haven 
van Leixoes, en dit in zeer ongunstige 
omstandigheden, wenschte hen hartelijk 
geluk voor hun moedige daad.

In tegenwoordigheid van den heer A. 
Aspeslagh, bestuurder van den Dienst 
voor Zeevisscherij, en den heer Carlier, 
Waterschout der haven van Oostende, 
werden de welverdiende eereteekens en 
diploma’s aan deze kranige visschers uit
gereikt.

De heer A. Aspeslagh nam daarna het 
woord om zijn welgemeende gelukwen- 
schen te voegen bij deze van den heer 
Bauwens.

Hij maakte van deze gelegenheid ge
bruik om te laten uitschijnen hoe me
nigmaal reeds onze stoere zeelieden over 
het algemeen prachtige bewijzen hebben 
geleverd van hun menschlievendheid, 
waar dit noodig bleek, tot welk land ze 
ook mochten behooren. Hij betreurt de 
hedendaagsche periode van vernieling 
tot het uiterste, die in strijd is met onze 
menschlievende gevoelens.

Daarna werd aan de gevierden een 
glas Portugeesche wijn aangeboden, ge
durende dewelke oude herinneringen 
werden opgehaald, die de faam van ons 
visschersvolk beroemd hebben gemaakt.

Een plechtigheid die zeer eenvoudig 
was, maar des te hartelijker.

De gedecoreerden zijn:
Schipper Louis Viaene, zilveren me

daille «Coragem-Abnegaçao e Humani- 
dade»; motorist Oscar Huys, visschers 
Karel Huys, Edward Vanderbruggen, 
Marcel Verleene, Gilbert Viane, Auguste 
Vanderskove, Eugène Dewaele, koperen 
medaille.

ZATERDAG AANSTAANDE

TREKKING

Koloniale Loterij

Het fortuin gaat voorbij ! !

Rechtbanken

Blankenberge
MOSSELTREKKEN

Bij besluit van den heer Hoofdinge- 
nieur-Directeur van Bruggen en Wegen. 
Dienst der Kust, dd. 16 Januari 1940, 
wordt verboden mosselen te visschen of 
te trekken in de wateren of op de aan- 
hoorigheden der haven-en kustwerkenop 
het grondgebied der gemeenten Brugge, 
Blankenberge en Heist, gedurende het 
tijdstip van 1 April tot 31 October.

ZONDAG DIENST DER APOTHEKERS 
Op Zondag 21 Januari zal de Apotheek 

Pamelard, Kerkstraat, den ganschen dag 
open zijn.
BAL VAN DE ROLLERS

De Rollers Hockey Club van Blanken
berge richt op Zondag 21 Januari een 
bal in; begin om 18 uur. Het is het eer
ste feest, gegeven door die jonge club en 
het gaat door in de feestzaal Thalia. In- 
gangsprijs: 3 frank.
C INEM A’S 

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Gebeurte
nissen. «De man zonder hart», prachtige 
film met Mary Glory, Pierre Renoir, Ai- 
mos en de kleine Mireille. «Het Rijk der 
Vreugde», revue met Robert Taylor en 
Eleanor Powell. Kind, toegelaten.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour
nal. «Les Ailes brisées», met Lloyd Hu
ghes, Rosalind Keith, William Jeanny. 
«Derrière la Façade», met Elvire Popes- 
eo, Marguerite Moreno, Lucien Baroux 

Kinderen toegelaten. 
BURGERLIJKE STAND 

Geboorten. Delaere Ferdinand, v. Hen
ri en Deruiter Madeleine, Mametstr., 53.

Huwelijksafkondiging. De Coninck Ju- 
liaan, visscher met Wittesaele Angela, 
beiden alhier.

Juffrouw, zeer goede opleiding,

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE
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Sedert Zaterdag 6 Januari
ONDANKS DE Q A I  S ^ C T M  EENIGE 0KKAS1EN 

OPSLAG W  W  L L / U I M  EINDE SERIEËN

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

(1006)

Oostendsch Nieuws

Bouwgrond te koop
G E L E G E N  T E  O O S i  u N D E  W E S T , FRERE ORßAWb TRA A T

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 21 Januari 1940. Dienstdoende 

gansch üen üag : Apotheek Boonen, 152, 
Nieuwpoortsteenweg. —  Dienstdoende 
tot 12.30 uur : Apotneken Dewulf, Marie- 
Josépiaats, 7 en Delang (Opex).

Nachtdienst van de week : Apotheek 
Boonen, 152, Nieuwpoortsteenweg.

OE RANTSOENEERINGSKAARTEN
Binnen enüeie dagen zal de uitdeeling 

van de rantsoeneeringskaarten stop ge
zet worden.

Verscneidene personen hebben ver
waarloosd zich in het Officieel Inlichtin- 
geuDureau, Vlaanüerenstraat, 66a, aan te 
bieaen, zooals het hun opgeiegü was, om 
er hun rantsoeneeringskaarten af te ha
len.

Deze personen worden üus verzocht 
niet langer te üralen en zich in de eer
ste dagen in genoemd bureau aan te 
bieden, voorzien van hun trouwboek en 
identiteitskaart.

Kr wordt herinnerd dat de kaarten 
van militairen onder de wapens geroe
pen sedert 10 December, moeten binnen
gebracht worden.

OVERLIJDEN
Baron Joë van Zutlen van Nyevelt, 

kolonel, die sedert lange jaren ’s zomers 
in onze stad vertoeft, is dezer dagen 
schielijk te Brussel overleden.

De overledene was 87 jaar oud.

K O R TSLU ITIN G
Een kortsluiting deed zich voor op de 

St. Jansbrug en veroorzaakte een begin 
van brand aan de balken van de brug. 
Het dienstpersoneel van den tram was 
spoedig ter plaats om alle verder onheil 

’ te bezweren.

VELO GEVONDEN
Bijna geen dag gaat er voorbij, of men 

heeft een diefte van een rijwiel vast te 
stellen. Wij kunnen de eigenaars er van 
niet genoegzaam op het hart drukken 
een waakzaam oog in het zeil te houden, 
wanneer ze hun rijwiel onbeheerd laten 
staan. Aldus zullen ze onaangename 
verrassingen vermijden.

Doch niet alleen veio’s worden gesto
len, maar er worden er ook gevonden. 
Op den hoek der H. Serruyslaan en St. 
debastiaanstraat vond brigadier Gokel 
een vertaten damesrijwiel, dragende 
nummerplaat 195.972.

KLACHTEN
—- Dewulf diende klacht in tegen Elisa 

Delrue wegens mondelinge beieedigin- 
gen.

—  Marie Lammens diende klacht in 
„egen Fernand Beyen, Oscar Schoon- 
oaert, Arthur Leenaers en Oscar Buiteel 
wegens braak van twee kelderruiten die 
mgestampt werden.

iN HET W ILLEMSFONDS
Op Donderdag 25 Januari e.k., te 20 

uur zeer stipt in de bovenzaal (bijzondere 
mgangdeur) van het «Royal Manchester 
xiotel» hoek Groote Markt (A. Buyl- en 
«/laanderenstraten) zal een boeiende cau
serie gehouden worden door Maurits 
rioelants, den bekenden romanscnrijver 
en Voorzitter van de Vereemgmg van 
Letterkundigen, over «Vier mannen ver
trekken om de geheime Bron op te wek- 
uen».

Het zal een zeer amüsanten en leer
rijken avond zijn. Intree vrij en koste
loos.
Elkeen moet naar deze voordracht gaan 

luisteren.
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,, Odilon Vertinde ten huize

Tel. 71532 Privé 71159
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G E LU K K IG E AANSTELLING
Mevrouw De Wynter, echtgenoote van 

Notaris De Wynter van onze stad, werd 
bij ministerieel besluit van 4 Januari 
1940, tot ïld benoemd van het pro un
ciaal korruteit voor steun en ravit laye
ring der burgerlijke bevolking van de 
provincie West-Vlaanderen.

Wij Kunnen ait een zeer gelukkige 
keuze noemen, omaat we weten hoe vcr- 
diexistenjK Mevrouw De Wyntîr sedtri 
lang is Dij haar werking in allerlei in
nemingen, waar steun moet veili.vna 
worden.

De vrouwen onzer gemobiliseerden 
weten er alles van.

WEER HETZELFDE LIEDJE
Zooals men weet, is de reglementatie 

van öcpiemoer in het sluiten der drank
huizen seaert eenige dagen opnieuw in 
voege getreden. Sommige uitbaters mee- 
nen de poncie te snm af te zijn met na 
het Depaaid sluitingsuur te bestellen. 
Zij heooen het eenter mis voor, want en
kele er van werden reeds in overtreding 
genomen.

Aigle-öeigica
rijJNSJLE b lÜ K ü N

VAL
Agent Gadeyne, die ’s nachts een pa- 

troeijedienst op den Zeedijk verrichtte, 
liep tegen een bank die men dwars over 
den weg geplaatst had. Zijn rijwiel werd 
erg beschadigd.

R IK  W IES’ TWEEDE REVUE
Het Oostendsch publiek zal zich nog 

wel de succesvolle opvoeringen in den 
Bastiaan herinneren van Rik Wies’ Re
vue : « Het Leven is een Cirk ».

Rik Wies en zijn revuegezelschap zijn 
niet bij die eerste proef gebleven. Zon
dag 28 Januari, om 20 uur, gaat in den 
Bastiaan, de opvoering van Rik Wies’ 
tweede, revue : « O, die Vrouwtjes », met 
de medewerking van Jan Hespel en Mevr. 
Raeckelboom. De revue omvat vele vroo- 
lijke tooneeltjes : O  die vrouwtjes, Vrou
wenliefde, De Bloemen en de Vrouwen, 
Jacoba Meyer, De hedendaagsche Vrouw- 
ojes, In conflict... met de vrouwen, De 
olet, Huiselijke Gezelligheid, Juffrouw 
van Buren, O  Mama, en de Vlaamsche 
Meisjes.

Tot slot : Bal.
Algemeene ingangsprijs : 3 fr.
Kaarten te bekomen bij de leden en 

m het café van den Bastiaan.

iJfcN SPOORWEG
iviaanuag 15 Januari worden 

ae spouiKaai ujes aan den uitgang van 
ue suaiions niet meer aigenomen.

1x00111, ans zuiien ae kaartjes voor de 
internationale treinen in de wagens 
woiuen iiigezameld.

Koninlijke Schouwburg

Op Zaterdag 20 Januari zal de tooneel- 
kmis «r«ct vvciK vermaan» opvoeren: 
«oaion ocinnis.eiDeen », operette in ane 
ucanjven met oauets, aoor n. iviissins. 

uuiuijii om i.óu uur. 
neu z<n een gruoten oijval hebben, daar 

het een neuenuaagscne soidatenkiucnt 
is.

ue opbrengst zal ten goede komen 
äa,n neu « i-â n.ct van uen öOiuaat ».

xvctai i/Cu iijn ce DcKomcn in net lo- 
ücftii « t̂ iiie lOeKomst», leperstraat, üo 
en uoii uij aen öciiouwourgoewaaraer.

«LU  lo c  U IT  UNS STR A ATJE...»
weiKcnjKneid y ja zeKer. 
iiii ucùuacui moeuers, zooals de Gent- 

scne w aimc Vispoel, aie in Henri Van- 
uaeie s ünjspei voorKOmt, aie nun kinae- 
reu wiiicn zien scni tieren op net too- 
neei, ais ster en scnijnoaar vergeten dat 
voor nen net geluk o o k  in een eenvoudig 
leven Kan Desioten zijn.

uat neeit ii. Vanaaele Donderdag
avond in onzen ScnouwDurg uitgebeeiu, 
met een brio, zooais we maar zeiden za
gen. üen Domvolie zaal spaarde haar 
appiaus met, vooral in het tweede be- 
aiiji, wanneer de keerzijde van het luxe- 
tooneeneven vertoond wordt. En men 
voeit dat H. Vanaaele dit uit eigen on
dervinding, fantaisieloos, heeft weerge
geven.

Een succesavond voor de groep H. Van- 
daele die weer een prachtig spel ver
toonde, en voor de kas van de weesjes 
van den N.S.B. die goed gevuld werd 
door de reusachtige opkomst.

Dat zien wij graag.

«NATIO NALE 6»
De tweede cyclus van drie vertoonin- 

gen ingericht door de Brusselsche Park
schouwburg, werd ingezet met «Natio
nale 6 », een representatief werk van J. 
J. Bernard. Hij gaf ons een fijn gede- 
tailleerden zielstoestand van een bak- 
vischje, dat alles te ernstig opneemt, 
waarbij haar fantasie een al te groote 
rol speelt en voor haar dan ook nood
lottig wordt, in zoover dat zij zich zal 
schikken in het haar weggelegd lot.

Marcelle Dambremont vertolkte die 
rol op een levendige wijze en trachtte 
een echte Francine te zijn, waarin zij 
dan ook gelukte. De medespelenden wa
ren tegen haar opgewassen en het ge
heel gaf dan ook een goeden indruk, 
maar aan de uitgebeelde overgevoelig
heid zijn wij niet meer gewoon in deze 
tijden van oorlog, en daarom was het 
publiek min of meer sceptisch gestemd. 
Was dit de reden van de geringe op
komst ? Of was het de nijpende koude ?

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneert alie soorten 
stek- en verz weer

wonden, alsook
>petn en E jzem t

j ü HAFT  U DEZE AAN BIJ DE 
.«r'OTHEKERS. GIJ ZULT ER D .  
N U T T IG E  GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

DE STRANDHOOFDEN
Vóór de Kursaal en de Parijsstraat 

zullen de strandhoofden verbeterd wor
aen ; dit zal geschieden tegelijkertijd 
met het bouwen van mitrailleusenesten 
ter verdediging van onze kust.

Aannemer Van Huele werd hiermee be
last.

W. B. TENTOONSTELLING.

Op Dinsdag 23 Januari, van 5 tot 9 
uur, in het lokaal van den «Letterkundi
gen Kring» Leopoldlaan 1 (hoek Karei 
j anssenslaan, bij het Bioemenuurwerk) 
ce Oostende.

De tentoonstellingen der Wereldbiblio
theek brengen u in kennis met een schat 
van boeken op ieder gebied. Gaarne 
zien wij ù van deze uitnoodiging gebruik 
maken.

PREM IE VOOR DE TENTOONSTEL- 
LlNGBEZOEKERS.

In overleg met het Bestuur van het 
Simons-W.B.-Fonds, biedt de W . B. aan 
lederen uitgenoodigden bezoeker harer 
tentoonstelling, die van zijn instemming 
met doel en werking van het fonds blijk 
geeft, door storting van fr. 40, drie boe
ken naar keuze uit interessantetitels. 
Deze onverkorte uitmuntend verzorgde 
en fraai gebonden uitgaven, zijn ter ten
toonstelling te bezichtigen.

DE SPOORWEG OOSTENDE-BRUSSEL

Vanaf Zaterdag 13 Januari werd een 
nieuwe trein ingelegd op de lijn Oosten
de—Brussel.

Oostende 13.20; Brugge 13.37 ; Gent 
14.03 ; Brussel 14.35 ; Brussel 20.00 ; Gent 
20.34 ; Brugge 21.00 ; Oostende 21.15 u.

DE «PR IN C E CHARLES»
Na de aanvaring van verleden week, 

welke iedereen zich nog herinnert, is de 
maalboot « Prince Charles » naar Ant
werpen vertrokken, waar hij er zich 
thans in een droogdok bevindt voor de 
noodige herstellingen.

GEW ESTELIJKE TUINBOUW SCHOOL
Zondag 21 Januari wordt te 9 uur in 

de Stedelijke Vakschool, Koninginnelaan 
door den heer E. Verhuist een les in 
bloementeelt gegeven.

Onderwerp: De teelt van Pelargonium 
en Fuchsia, de teelt van Kaapsche en 
Nieuw Hollandsche planten.

NATIONAAL VERBOND VAN BURGER
LIJK E OORLOGSINVALIEDEN, W EDU
WEN EN RECHTHEBBENDEN (Afdeeling 
Oostende en Omliggende).

Zondag 21 Januari om 3 uur, in het lo
kaal Hotel St. Sebastiaan, gezellig sa
menzijn met de leden. Mededeelingen, 
liedjes, luimige voordracht, muziek, kof
fie en boterkoeken.

Leden ingang vrij op vertoon der lid- 
kaart. Familieleden 4 fr. (onkosten kof
fie en boterkoeken).

PAKKET VAN DEN SOLDAAT
Giften van 1 tot 15 Januari : 

Bussen Rialto-Rex (3 weken) 
Feest Casanova 24-12-39. M. Car- 

newal. Vereeniging Tweetalig
heid Kust 

Mevr. Rooms-Vandewiele en Devos 
Omhaling café «Oude Vischmijn» 

na lied gezongen door M. Grü
newald

2339,25

539,90
20,—

16,—

Vorige stortingen
2915,15

36789,95

39705,10
waarvan :
1) Gestort aan het Werk Elizabeth

11.284,55
2) 2.000 pakketten 21.402,45

Blijft 7.018 fr. in kas.
32687,-

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

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

G ILDE ST. SEBASTIAAN
Zondag 21 Januari a.s., in het lokaal 

der Koninklijke Hoofdgilde St. Sebas
tiaan, Leffingestraat, 2, om 13 u., wordt 
het jaarlijksch feestmaal gegeven. Het 
inschrijvingsrecht werd op 25 fr. gesteld.

Aan volk zal het niet ontbreken.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

6 Januari. —  Sonia Zonnekeyn, van 
Flonmona en Marie Koten, Fr. Orban- 
straat, zió ; Rene öuigiet, van Roger en 
üartoiotti Gina, Albert 1 Promenaae, 4ö.

7. —  Rene Jarvis, van Hector en Ma
ria Barbaix, Hospnaaistr., 8 ; Raoul De- 
ciercK, van Aioert en Joanna Deputier, 
larwestr., 60.

8. —  Fernand Lingier, van Gerard en 
Renilde Fioree, Biekorfstr., 13.

9. —  Yvonne Du vivier, van Eduard en 
Maria DaeneKinat, Cnristinastr., 140 ; 
Maurice en Cnarles Wüiem, van Fiiiep 
en Magdalena Ciauw, Tornoutsteenw., 
133 ; Jacques Spoelders, van Marcel en 
Denise Renard, Tornoutstw., 116.

10. —  Jules Peters, van Gilbert en Ur- 
bania Cordier, Eom. Laponstr., 23 ; An
nie Matnys, van Cnnstopne en Rachel 
Bogaert, 'larwestr., 45 ; Etienne Rub- 
bregt, van Gaston en Leopoiüine Al- 
laert, Metselaarstr., 71.

11. —  Ariette Ciaeys, van René en Em
ma Buysse, OudenDurgstw., 23 ; Wiily 
Van Dongen, van Gustaaf en Maria Gas, 
JNoord Eedestr., 18 ; Erna Deblauwe, van 
Maurits en Virginie Vanslembrouck, Mo- 
lenaarstr., 19a.

13. —  Jozei Nobels, van Eugeen en Ma
ria Defever, woont te Steene ! Ivan Cha
pel, van Juiiaan en Yvonne Marest, Mus- 
carstr., 2.

STERFGEVALLEN

6 Januari. —  Elodia Decoene, 89 j., wed. 
van Joannes Genachte, E. Beernaertstr., 
69.

7. —  Maurits Depoorter, 32 j., echt, 
van Adriana Decra, Kaaistr., 51 ; August 
Vanhouck, 69 j., wedr. van Victorina Ma- 
vouat, Leffingestr., 125 ; Diana Vanden- 
abeele, 3 m., stuiversstr., 210.

8. —  Frans VUeyn, 67 j„ echt, van Ma-

HANDELSBERICHTEN
« Ostende Plage », N. V Oostende

Bilan op 15 October 1939.
Actief en passief : 4.926.356 fr.
Netto winst : 196.819 fr.

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

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

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

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cypnoids,

Jaarmissen
Men verzoekt ons te berichten dat op 

Maandag 22 Januari, te 10 uur ’s mor
gens, in de SS. Petrus en Pauluskerk, 
een plechtige Jaarmis zal gezongen wor
den tot zielelafenis van

MIJNHEER

Henri Dekindt
Kapitein der 0.294 

echtgenoot van Mevr. Mary Martinsen 
en

MIJNHEER

Camiel Dekindt
Stuurman der 0.294 

echtgenoot van Mevrouw Victorine Rau, 
beiden jammerlijk verongelukt, waar
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 1939 
in het Bristol Kanaal,

Vrienden en kennissen worden ver
zocht dit bericht als uitnoodiging te 
willen aanzien.

Men verzoekt ons insgelijks te berich
ten dat op Dinsdag 23 Januari, te 9 u. 
’s morgens in de SS. Petrus en Paulus
kerk, een plechtige Jaarmis zal gezon
gen worden tot zielelafenis van

MIJNHEER

Henri Beuren
Matroos der 0.294 

echtgenoot van Mevrouw Maria Goes 
jammerlijk verongelukt, waarschijnlijk 
tusschen 22 en 23 Januari 1939 in het 
Bristol Kanaal.

Vrienaen en kennissen worden ver
zocht dit bericht als uitnoodiging te 
willen aanzien.

Men verzoekt ons te melden, dat op 
Woensdag 24 Januari, te 10 uur ’s mor
gens in de S.S. Petrus en Pauluskerk, 
een plechtige Jaarmis zal gezongen 
worden tot zielelafenis van

MIJNHEER

Robert V an Uraeynest
le Motorist der 0.294 

echtgenoot van Mevr. Florida Bailleul 
en

MIJNHEER

Camiel W eise
2e Motorist der 0.294 

echtgenoot van Mevr. Jeanne Piolon 
beiden ook jammerlijk verongelukt tus
schen 22 en 23 Januari 1939 in het Bris
tol Kanaal.

Vrienaen en kennissen worden ver
zocht ait bericht ais uitnoodiging te 
wilien aanzien.

VAN EENKOND HET OVERLIJDEN  
V EK DIENSTEL IJK ZEEMAN

Onder een zeer grooten toeloop van 
vrienden en kennissen, had Vrijdag 11.

r i r L e ^ I S ^ t r : - ;  G a S
Calemyn, 42 j., eent. van Julia Degryse, 
jan Dierickxstr., 13 ; Maria De Ly, öt> j., 
echt. van Jan Pétré, Hoppestr., 6.

9. — Polyaoor Pols, 65 j., echt. van Em
ma Martens, Stuiversstr., 149 ; Silvia De- 
prez, 63 j„ echt. van Jules Vandamme, 
Torhoutstw., 46 ; Georgette Dekeyzer, 19 
jaar, ong., Nieuwpoortstw., 133.

10. —  Julien Verburgh, 46 j., echt. van 
Esther Vandevelde, Vindictivel., 2.

11. —  Hieronymus Declerck, 31 j., echt. 
van Lea Camerlynck, Koningstr.

13. —  Mathilde Blomme, 87 j., wed. van 
Carolus Devinck, Vrijhavenstr., 9 ; Jo
zef Pieters, 43 j., gesch. van Helena Ri
del, woont te Adinkerke.

HUW ELIJKEN

van den neer Poiydoor Pols, gepension- 
neerd dek-onderomcier van het vissche- 
njwachtschip « Zinnia ».

Steeds voorbeeldig, bereidwillig en 
minzaam, telde de afgestorvene niets 
dan vrienden en werd zeer geacht door 
zijn oversten en. scneepsgenooten.

.t'ois benoorde nog tot een van die «goe
de oude klas». Voor den wereldoorlog 
diende hij aan boord der aviso’s «Ville 
d’ostende » en ae « Ville d’Anvers ». In 
1919 seneepte hij in als kwartiermeester- 
zeiimaker op de « Zinnia ».

Een sieepende ziekte ondermijnde zijn 
gestel welke hem enkele jaren geleden, 
net besluit deed nemen te gaan rusten. 

In den lijkstoet bemerkten we ver-
—  Bly,scheidene gegradeerden, o.a. Cdt 

eerste luitenant Haeck en den h. Ger- 
8 Januari. — Raymond Bousse, onder- bosch, beiden van de «Zinnia». Verder 

wijzer en Hilda ’t Jaeckx ; Roger Lust, hoofdmachinist Deschepper, aalmoeze- 
bediende en Paula Dewulf. \ nier Deibaere, een groep onderofficieren

9. — Oscar Braem, werkman en Ludo- 
vica Sweetlove.

13. —  Robert Kyndt, bediende en An
gela Poorteman ; Eduard Dedrie, visch- 
kooper en Maria Declercq ; Willy Moe- 
raert, sergeant 3e Linie en Van Espen 
Maria.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

14 Januari. —  Vanroose Albert, be
diende, Cirkelstr., 11 en Verkempinck Ju
dith, Lijnbaanstr 47 ; Vyvey August, neming aan.' 
stadswerkman en Vandenberghe Martha, j 
naaister.  ̂  ̂ I

VISSCHERS !

De

en scheepsgenooten van den dierbaren 
afgestorvene.

Een groep leerlingen van de Rijksma
rineschool en het visscherijwachtschip 
« Zinnia » droeg talrijke kronen en bloe
mengarven.

Polydoor Pols is niet meer !
Zijn heengaan wordt dan ook door al

len die hem gekend hebben, zeer be
treurd.

Aan zijn beproefde echtgenoote en fa
milieleden bieden wij onze innige deel-

B.

= X = \'A\ ïXi

SPORTNIEUWS
Voetbal

KALENDER VOOR 21 JANUARI 1940 
Hoogere Ardeenng

rit. Moeskroen — C. fc>. Jörugge 
r^noKKe —  V. G. Oostende 
ii. ö. uostenoe —  KortnjK Sp.
(J. S. Jbsrugge —  S. K. rcoeseiare 

Lager Afdeeling —  Keens A 
De Panne —  S. V. üiankenberge 
veurne — MmdeiKerte 
j^OKsijde — Ouüenourg 
uaring — Nleuwpoort 
tjistei —  Tornout

Schöneren — Reeks A 
Knokke —  C. S. Brugge (A)
V. G. Oostenüe — C. S. Brugge (B)
F. C. Brugge (A) —  S. V. Biank.
A. S. Uoscende — Daring 
C. S. Brugge (B) — Torhout 

Knapen —  Reeks A 
F. C. Brugge —  V. G. Oostende 
ri. V. Blankenoerge —  Daring 
A. S. Oostende —  Knokke

PROVINCIAAL  
SCHEIDSKEUH I EKSUO M ITEIT  

VAN WEST-VLAANDEREN
Geval scheidsrechter h. Vandemoor- 

tel. — Afzegging match 22-10-39. — ±n
verband met zijn besluit genomen m 
zicung van 18-11-39, neeit het t. S. (j. 
ae zaak verder onaerzoent en bevonden 
aat de reden van afzegging onjuist is.

niettegenstaande de veruianngen van 
n. Vanuemoortel, besiuit het f. ö. C. bij 
aen uicsiag van het onaerzoek te blijven 
en geen oeroep meer te aoen bij boven
genoemde ais scneidsrecnter.

net oe sluit wordt medegedeeld aan 
net P. S. C.

Kursus B. —  Dagorde. —  Aanspraak 
Voorzitter. —  Uiteenzetting artikel 7o 
cii ondervraging over Qe bpeiregeis. —
uaar de verpiaacsingen moesten gedaan 
worden zonuer vergoeding van reisüos- 
cen, was de kursus niet verplichtend.

‘j(e Oostende waren negen scneids- 
reenters tegenwoordig op negentien. 6 
waren afwezig door mobilisatie en vier 
verontscnuldigd.

Te Brugge op vijf en twintig. Acht 
tegenwooraig. Acht gemobiliseerd. Acht 
verontscnuldigd.

De hh. Deiaiontaine en Himpe zullen 
dezelfde kursus geven te Meenen en 
Roeselare.

PROVINCIAAL COMIT E IT  
VAN WEST-VLAANDEREN

Al de leden zijn aanwezig. Heer De- 
lafontaine van het P. S. C., woont de 
zittmg bij.

Heer rol Jos., voorzitter, biedt zijn 
nieuwjaarswenschen aan voor de leden 
van het Uitvoerend Comiteit, van het f. 
C., van het Prov. Scneidsrechterscomi- 
teit.

Heer Delafontaine dankt met weder- 
zijdsche wenschen in naam van het P. 
s. c.

Proces-verbaal zitting van 25-11-39 
goedgekeurd.

Verslag scheidsrechter Gernaey, match 
Hoogere atdeehng S. K. Roeseiare —  
F. ü. Brugge van 17-12-1939. — Strenge 
vermaning aan Naessens Rotjfert, van 
F. C. Brugge, voor onsportief gedrag.

Verslag scheidsrechter Alioo, match 
Lager Atdeehng reeks A, Middelkerke — 
De Panne, van 17-12-1939. — Vercouter 
Albert, van R. C. De Panne wordt ge
schorst voor onsportief en onbehoorlijk 
gedrag), speler Desaever Oscar, van 
zelfde club, wordt geschorst voor 1 m. 
(bedreiging scheidsrechter).

Verslag scheidsrechter Adyns, match 
Hoogere Ataeeiing A. b. O. —  V. u . O. 
van 1̂ -11-1939. —  Strenge vermaning 
aan speler Depooter Victor, van A. S. 
Oostende.

Versiag scheidsrechter Bultinck, 
maten Lager «viueenrig reeks a, à. v. 
Miüuw|iüurc —  o. v. £>i4firtifiucfgo, van

—  Öptier üunucià juucawi, van 
ö. V. iNieuwpourc, woiut voor l macuiü 
geschorst voor oeureiging scneiuöiecn- 
oer. —  nogier UeOiges, van o.v. meuw- 
poort, knjéc een strenge vermaning voor 
oiisporc-iei geurag. —  Aanuevcniigen 
woraen geaaan aan Legem inouïs, van 
ri. V. iMieuwpoort, aisooK Van nove A., 
secretaris van aezen kring.

Match Lager Afdeeling reeks A, Ou- 
dennurg —  S. V. biaiiKenocrge, van 
3-12 ladt). —  Strenge vermaning aan 
(Jappene Albert, Vermoortei omer en 
VerrycK Vaière (terreinaigevaaraigde^, 
van A. V. ouaenburg en van nooncKx 
Louis, van S. V. BianKenberge.

Verslag scheidsrechter Hoste, match 
Lager ATdeeiing rees A, De Panne —  
Veurne, van 3-i2-iaa9. —  Strenge ver
maning aan Pil Aioenc, Pu Anuré en 
öterüs Maurice, van S. V. Veurne.

Forfeiten. —  S. V. Blankenoerge ver
klaart forfait ten voordeele van A. S. 
oostende voor den scnonerenwedscrijd 
van 7 Januari en den nog te spelen 
knapenwedstrijd van 19-11-1939; ri. V. 
Blankenberge betaalt een vergoeding 
van 2 X 25 fr. aan A. S. O.

Afwezigheid eenzelvigheidskaarten. —
5 frank boete aan de volgende spelers 
en club : scholieren 17-12-39 : Gunst Al- 
oert, Naudts Karei en Volckaert Gilbert, 
van Knokke F. C.

Boeten laattijd ig  inzenden scheids- 
rechtersbladen : 5 frank boete aan de 
volgende clubs : Woudsport Houthulst, 
V. G. Oostende, F. C. Poperinge (17-12) 
en R. C. De Panne (24-12).

Zwemmen
FERNANDA CAROEN
NAAR ROTTERDAM ?

De Rotterdamsche Dames Zwemclub 
zal op 25 Februari wedstrijden inrich
ten. Het ligt in de bedoeling om ook de 
Belgische zwemster Fernanda Caroen,, 
die vorige week het wereldrecord op de 
500 meter vrije slag op haar naam 
bracht, uit te noodigen op dezen avond 
te starten. Zij zou dan ook op de 400 m. 
borstcrawl tegen de R. D. Z. zwemster 
Rie van Veen uitkomen.

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 
ln de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw  voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw  lichaam zwellen; U lijdt 
aan verstopping. U w  organisme wordü 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U  wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhulp, 
i Een gedwongen stoelgang bereikt het 

doel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U  er weer bovenop zal helpen. Het 
zijn zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de Kleine Carters Pillen voor de Levec 
I n  alle apotheken : fr. 12.50.

Filmkroniek
Naar aanleiding van « Ge kunt het met 

met u nieenenieu (.rtiaico;, moeten Wij 
ae aanuctcne Vescigeu op r iuur. Uapia, 
ae auteur van « ue zunuenmse n w . 
ueeus », aie ook ue aanse^uiiuigae ïim» 
iieeic oiiuerieea.enu. jxiaaiunjivciijn. Vvuo 
Oitpia niet zijll « ueeus » inec uiugupl 
over net, lumiige liiiiigenie, ua.c uiiuci 
zijn nanueii ueKoonijK geiacsoeneeii. 
wera aour een uicgespiOKen zm voor no
me, saure en geesuge ïancasie.

Het vernaai van « Oe Kunt het mei, 
mec u meeiieinen » auiut aen geest van 
net m m w ein aan. De zoon van eeil grout,

De vermaarde kineast Julien Duvivier 
heeft in deze film een kolfje naar zijn 
nand gevonden, en heeft er aan ook 
ruimschoots georuik van gemaakt. Daar- 
oij komen nog heerlijke zienten uit Pro
vence...

We wijzen dan verder nog op «Apa- 
chen-leven », met Ruth Chatterton en 
Adolpn Walbrück (Rex), en op een aan- 
cal reprises, waarvan de voornaamste 
zijn : « Oprechte Liefde », de meestenij- 
&e film zoo innig gespeeld door Cnarles 
Boyer en Irène Dunne (Palace), «Mr. 
Wong, détective», met Boris Karloff 

oaiiKier verneic op de uoencer van een (Roxy), «Het Geheim der Kandelaars» 
uuueii zonuemng, aie net ievensgeiuiJ (Cameo). Onze kinema’s schijnen ook

langs om meer films in de Nederlandsche 
caal op hun programma te willen zet
ten ; deze week vallen er weerom twee 
te vermelden, alle beide van goede kwa
liteit, nl. : « De Spooktrein », met Jan 
Musch en Fient je de la Mar (Cameo), en 
«Dronken Lap», met Herman Bouber en 
Silvain Poons (Rio). Maar wanneer krij
gen we ook eens de Nederlandsche films 
van de bovenste plank, en niet alleen de 
middelmatige, te zien ? Er zijn er al een 
aantal !

EERSTE GROOTE ZENDING LAARZEN

sedert den oorlog is aangekomen.

Dunlop, nieuwe modellen. Komt ze zien.

Beste kwaliteit Engelsch Oliegoed 

—  licht en dicht —

Faroë baaien, vette breiwol, Gutwanten,
enz.

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaier8straat, 29 
Hazegras Oostende

voor een ruim ueei uit zijn narmoiii^u 
naait ue iieiaesvernouuing wii maai 
met viotcen, omuac ae baiiicier er, ais 
uesKunuige, meer imancieeie opvacciii- 
seil up na nuuai. tjiap^ig wOiuo ue öi- 
uuauie pas, wanneer ue uanitier een oe- 
ioeii uitligt aan uen nuisjs-niig Van Va- 
uer Vanuernoi, wiens naascuestaanaen 

ai even viooujk  en onue^oigu uueii aio 
iiijzen. net weieiuje uat runu vauel' Van- 
ueinoi Knoeit, is een ongemeen geestige 
loi^aiig up ue originaliteit ! We zien nu 
noe iviruy, ae oaiiKier, geieiaeiijK uoor- 
uringt tot de wenustige geneimen van de 
narmoniKapniiosopme. V anzciispreKend 
zijn meteen aiie mnaerpalen voor net nu 
weiijk van zijn zoon met Vandernoi’s 
doenter uit den weg geruimd... Dit nucn- 
ter navertelsei van net scenario wn met 
de vertolking zijn van de sprankelende 
geestigneiü welKe in deze tantasie tot 
onweerstaanbare uiting komt.

in « ure Kunc nec met met u meene
men » (.nier wordt net Qezit, net goud be- 
üoeid) kuimmeeren tegenjK : puntige 
scnerts, de pnnosopme van den gnm- 
lacn, de raKe satire en de fantasienjKc 
numor, zoowel in de dartele nanaeimfe 
ais in den vroonjken, sneaigen diaioog. 
De vertoiKing —  aoor Jean Artnur, da
mes Stewart, Edward Arnold, Miscna 
Auer, e.a. —  kenmerkt geslaagde ty- 
peering en natuurlijken speelstijl, de ou
de tooneeirat, Lionel Barrymore, als va
der Vanderhof, uitgezonderd.

« La Fin du Jour » (Forum) is een 
prachtige Fransche film, vooral merk
waardig door zijn interpretatie. De ki
neasten : Julien Duvivier en Charles 
Spaak, brengen ons in een gansch bij
zonder milieu, nl. in een rustoord voor 
verouderde tooneelkunstenaars van bei
der kunne. Daar vinden wij de drie 
hoofdpersonnages van het gebeuren : 
Gilles Marny, een eertijds groot acteur, 
die voor goed werd geknakt door het 
verraad van zijn aanbeden vrouw ; ver
volgens Saint-Clair, de vroegere min
naar van mevrouw Marny, de eeuwige 
Don Juan, die niet oud worden wil ; ten 
slotte Cabrissade, die zijn geheele leven 
nooit iets anders dan doublures heeft 
gespeeld, en zich inbeeldt dat hij mis
kend is geweest. Deze drie karakterrol
len worden op meesterlijke wijze ver
tolkt door drie onder de allerbeste Fran
sche kunstenaars : Victor Francen (Mar
ny), Louis Jouvet (Saint-Clair), en Mi
chel Simon (Cabrissade). Zij zijn om
ringd, door de kleinere rollen, door een 
aantal artisten die destijds op den voor
sten rang hebben geblonken en die te 

talrijk zijn om hier te worden vermeld.

Cinema’s
F O R U M

« De Mannen zijn zoo dwaas », met 
Priscilla Lane en Hugh Herbert. — « Het 
einde van den dag », met Louis Jouvet, 
Victor Francen, Madeleine. Ozeray.

CAiVitiU

«De Spooktrein», met Fientje de la 
Mar, Jan Musch, Louis Boren. — « Het 
Geheim der Kandelaren», met William 
Powell, Luise Rainer.

Kinderen toegelaten.
STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten. 

F A L A C Ü
« 75 minuten angst », met Lewis Sto

ne, Barbara Read, Tom Brown. — «Lief- 
dewake », met Charles Boyer, Irène Dun
ne.

R I A L T O
« De Bloem van Rio Grande », met 

Movita, John Carroll. — « Ge êult het 
niet met U meedragen », met James Ste
wart, Jean Arthur.

Kinderen toegelaten. 
R E X

« Onder den hemel van Texas », met 
Harry Carey, Armida. — «Apachenleven», 
met Ruth Chatterton, Adolphe Wolbriick.

Kinderen niet toegel. 
R IO

« De vliegende Gek », met Douglas Cor
rigan. — « Dronkenlap », met Herman 
Bouber, Sylvain Boons.

Kinderen toegelaten.
R O X Y

« De Genoegens van het Geld », met 
Raymond Cordy, Simone Deguyse. — 
« Mijnheer Wong, détective », met Boris 
Karloff.

Kinderen niet toegelaten.
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«  H E T  V ISSC H E R IJB L A D  »

In den Oostendschen
GEMEENTERAAD
De openbare zitting heeft een kalm en waardig verloop.

Was er tot dusverre steeds een open
bare vergadering en daarna de « geheime 
Zitting », nu brak men met deze ge
woonte en vergaderde men eerst met ge
sloten deuren, zoodat men in plaats van 
zooals aangekondigd 16.30 uur, eerst te 
17.05 uur toegang verkreeg.

overigens vernep deze vergadering in 
kalmte en met een snelheid die toeüet, 
dat we siecnts een klein uurtje de dis
cussies onzer « vroede vaderen » moch
ten aanhooren.

OPENBARE VERGADERING

Voorzitter : Burgemeester dr. Mo
reaux. Aiwezig met kennisgeving : M. 
Van Caniie (Katn.).

ue voorzitter doet mededeeling, dat 
er een interpellatie van den heer Volie- 
maere ;s toegeisomen, welke verwezen 
wordt naar het einde der zitting.

FINSCHE SYM PA TH IEB ETU IG IN G

De voorzitter deelt dan het volgende 
mede :

Dame en Heeren,
Sedert ettelijke weiten weerstaat met 

een neidenmoed en onversaagdheid ait 
de wereid met bewondering vervullen, 
een kiem, maar dapper voik aan den 
vijd.iiueiijii.eu aanval vctii een reuoaCiiti
ge en ueerscnzucntige natie, mmanu 
iieeit aen stoot van net Russiscn legei 
aan zijn grenzen tot staan georacnt. 
ieueren ciag voigexi wij met spanning 
net iot van aat nere en onougzaam voiiv 
uat vast oesioten is zijn onainaiiKenjK.- 
neia tot net uiterste toe te veraeaigen 
en aat met ka une gerustneid de zwaar
ste en gruwenjitste oners aanvaarat, 
liever aan zien te oukKen onder het juh. 
van vreemue overweiaigers. iMogmaais 
areigt een ramp over ae wereld. Bij ons 
zijn ae nernmermgen aan aen storm, 
die in 1914 neext. gewoed, nog levendig.

Daarom begrijpen wij als ae bewoners 
van een kiein land, weiKS bodem ge
drenkt werd met Dioed van zijn zonen 
die voor zijn vrijheid streden. Beter dan 
geiijK weiKe anaere natie, kunnen wij 
ae sombere tragedie die het gemoed van 
onze neroieKe noordelijke vrienden de 
Finnen ûegnjpen.

Ik  oen er vast van overtuigd de tolk 
van eenieaer te zijn, wanneer ik hier 
in het openbaar verKlaar mijn sympa- 
tme en mijn vereering te betuigen ten 
opzicnte van Finland's soldaten, die 
zien zoo dapper verdedigen en ten op
zichte zijner burgerlijke bevolking, die 
in deze pijnlijke beproeving en te mid
den van de ellendige oorlogswee aan de 
wereld een voorbeeld schenkt van waar- 
digneid en plichtsbesef.

ik  acht het gewenscht van den Raad 
dit kort adres uit te spreken en meen 
overigens dat mijn woorden de weergave 
zijn van de algemeene publieke opinie 
en het beschaafde Wester-Europa, waar 
vinnigheid tegenover de aanranding der 
kleine volkeren de gemoederen vervult.

—  Deze lezing wordt door alle leden 
zonder onderscheid lang en op krachtig 
applaus onthaald.

Heer Schepen Vroome. —  Ik heb hier 
een aanvraag van den heer Consul van 
Finland, Mijnheer De Weert.

H. Porta. — Is het niet van M. van 
Cutsem ?

Heer Schepen Vroome. —  Neen, het is 
van M. Deweert. Voor hulp en steun 
aan Finland. Ik stel een som van 5.000 
frank voor.

Heer Burgemeester. —  Iedereen ak
koord. Het is aangenomen.

HULDEBETOOG VAN DEN H. PORTA
AAN DEN HEER BURGEMEESTER

De Heer Porta verheft zich van zijn 
zetel en leest al staande zijn verkla
ring voor, als huldebetuiging aan den 
heer Burgemeester.

Heer Burgemeester-Voorzitter,
Zoo ik bij de uitreiking der eeretee

kens, onverhoeds het woord vraag, is 
het om U geluk te wenschen. Het was 
namelijk eergisteren TW INTIG  JAAR 
geleden dat in het Belgisch Staatsblad 
verscheen : Uw benoeming tot BURGE
MEESTER VAN OOSTENDE. Deze ver
jaardag is denkelijk aan U zelf, even 
zeer als aan velen uwer vrienden, ont
snapt.

Ik ben evenwel overtuigd, meer nog 
dan bij andere aangelegenheden, de tolk 
te zijn niet van een groep of een partij, 
maar van gansch onze Oostendsche be
volking, zoo ik deze verjaring niet zon
der een woord van dank en gelukwen- 
schen laat voorbijgaan.

Het is aan mij niet, uw overigens nog 
voortloopende loopbaan te beschrijven 
en te beoordeelen. Het is beter zulks aan 
latere geschiedschrijvers over te laten. 
Doch wat ik zeggen mag —  en wat 
iedereen zal beamen —  is dat U SEDERT 
TW INTIG  JAAR OP KRANIGE WIJZE 
EEN ZWAREN LAST OP U W  SCHOU
DERS TORST en dat de latere geschied
schrijvers van Oostende bij Uw tijdperk 
en Uw naam zullen blijven stilstaan, 
niet zonder bewondering.

Ik ben, bij dezen verjaardag, aan het 
cijferen gegaan en heb aldus uitgere
kend dat we er werkelijk mogen op re

kenen, op tijd en stond de nog schoone- 
re verjaring van uw vijf-en-twintigjarig 
Burgeineesterscnap te mogen vieren.

zeker, ae paden der pohtieic zijn 
soms gliobeng, en ook politieke mannen 
verlangen vroeg of laat naar welver
diende rust ; doch, zelfs zoo Uw huidig 
mandaat, dat loopt tot einde Decemoei 
iy44, naaien niet meer zou worden ver
nieuwd (eenvoudige veronderstelling), 
iOudt U hetzelve toch moeten voortzet
ten tot op den dag van de benoeming 
van uw opvolger en zoudt U —  aldus — 
op zevenden januari iy45 (datum van 
verjaring van het Koninklijk Besluit 
van Uw aanstelling) en op tienden Ja
nuari (datum van zijn publicatie) zon
der den minsten twijfel nog in functie 
zijn.

Mijn vooruitzicht van een werkelijke 
voltooiing van Uw vijf-en-twintigjarig 
jurgemeesterschap wordt dus zekerneia, 
op de eenige voorwaarde dat het den 
iimachtige moge benagen ü intusscnen 
-ii goeae gezonaneia voor uw Famine en 
otau te bewaren. Dat is dan ook  neden 
jnze allereerste wensch.

Moge intusscnen de reeks Uwer deug- 
.JcUi en veraiensten aangroeien, Uw 
matste mogeiijke onvolmaaktheden 
aitgeschakeia worden en Uw onpartij- 
aigneid —  ook in dezen Raad — nog tot 
uoogeren bloei geraken. Dan zal Oos- 
„enae op zevenaen en (of) op tienaen 
januari ly4o te Klein zijn voor ae vie
wing en zullen de uitgestrekte gerneen- 
ueiijke gebouwen en inncntingen, onaer 
aeweiKe ik hier Donaigneiasnaive enkel 
net Paiace Hotel en net ihermenpaleis 
«vil vermelden, nun nut bewijzen door 
ae van alle kanten samengestroomae 
.nenigte te herbergen.

Ik wil niet sluiten zonder ook een 
woord van nulde uit te spreken voor Uw 
rerdienstelijke Echtgenoote, Mevrouw 
jVtOKHiAUü., die op zoo bewonderens- 
*vaardige wijze met U lief en leed deelt, 
alsmede voor Uw rechtgeaarde kinderen.

Heer Burgemeester en Voorzitter, met 
moed vooruit naar het Zilveren Jubi- 
-eum ! Ad mulots annos !

EERETEEKENS — U IT R E IK IN G

Een aantal begunstigden wordt hierop 
je zaal binnengelaten om de hun toe
rekende eereteekens in ontvangst te 
nemen.

Bij zijn besluiten van 1-7-39 en 4-10-39 
neeft het Z. M. den Koning, op voorstel 
van het Stadsbestuur, behaagd verschei
dene leden van het personeel te ver- 
eeren met een eereteeken voor de trou
we en goede diensten door hen bewezen 
gedurende een lange loopbaan van ruim 
45 of 35 jaar.

Medaille 1e klasse :
M. SURMONT Grégoire, Inspecteur 

van de Financiën en van de Comptabili
teit.

Mevr. HUNGS-PINTELON Irma, klerk.
M. EYLAND Gustaaf, gepensionneerd 

noofdmachinist Schouwburg.
Medaille 2e klasse :
M. DESCHACHT Louis, hoofdtoezie- 

ner.
M. MEULEMEESTER Oscar, toeziener.
M. LO G G H E  Karei, gepensionneerd 

hovenier.

M. MONSTREY Jozef, hovenier.
M. VANHOORENW EDER Hendrik, ho

venier.
Medaille 3e klasse :
M. BOLLE Jules, stadswerkman.
M. CATTRYSSE August, gepension

neerd stadswerkman.
M. CAULLET Kamiel, sluisknecht.
M. COREYS Leon, stadswerkman.
M. DEBAETS Edward, stadswerkman.
M. DEBOUTTE Edmond, stadswerk

man.
M. DEVOS Gaston, stadswerkman.
M. DEVRIENDT Hendrik, stadswerk

man.
M. SENAEVE Karei, ontsmettings- 

agent.
M. SLABBINCK Karei, sluisknecht.
M. VANDENBERGHE Jules, sluis

knecht.
M. VANDEPITTE Medard, sluisknecht.

G EM EENTELIJKE VERORDENINGEN.
CARNAVAL 1940 

WERPEN VAN CONFETTI EN 
SERPENTINES

De Heer Burgemeester. — Ter gele
genheid van Carnaval vraagt de Offi-

cieele Feestcommissie, dat het werpen 
van confetti en serpentines zou geregle
menteerd worden.

Jriec öcnepeiiconege stelt voor het vol- 
gena Desiuit uit te vaaraigen :

Art. 1. —  net werpen met confetti en 
serpentines worat toegeiaten op ó, ■*, 
o, o, lu, 11 Feoruan en 3-4 Maart ï9iu, 
van 14 uur tot 2Z.3U uur.

Art. 2. —  wet is streng verboden op 
de straat uitgeworpen confetti en ser
pentines op te rapen en aeze opnieuw 
tot vermakenjkut-uen of anuere aoei- 
einaen aan te wenaen.

Art. 3. —  De overtreaers zullen gestraft 
woraen met een geiaDoete van 1 tot 25 
irank en een gevangzitting van 1 tot 7 
aagen, hetzij afzonaerlijK, hetzij geza
menlijk.

C O M M I S b l E  V A N  O P E N B A R E N  
ü N O t r j ä i h i i U .  —  A A N t f c a  I l U I i n ü EN.

U IT S L A G E N

De Heer Vroome, Schepen van Finan
ciën, leest de voigenae aanbesteaingen 
vour, aie zonüer eenig commentaar ge
passeerd woraen :

op 11 Decemoer laatstleden is de Com
missie van openoaren onaerstana over
gegaan tot ae op^noare aaiiDesteaing 
van de levering :

a) van eetwaren en kolen ;
b) van benoodigdneden voor den ra- 

diografiedienst ;
c; van geneeskundige specialiteiten ;
a) van watten, gaas, cambncoanaen, 

enz. noodig voor ae aiensten van het 
Burgerlijk Hospitaal.

De Commissie van Openbaren Onder
stand neeft deze levenngen toegewezen 
als volgt :

a) fctuwaren en kolen.
M. Deicour : brood, tegen 1.49 fr. het 

kg. ; bioem, tegen 1,68 fr. het kg.
MM. Gebr. Vandenbussche : vleesch, 

voorkwartier, 7,75 fr. net kg. ; aehter- 
kwartier, 9,25 fr. het kg.

M. R. Van Wynendaele : bier, 0,62 fr. 
per liter.

M. J.-M. Petit : wijn, 1585 fr. het stuk.
Etabl. Legaey : kolen, 269 fr. het ton.
b) Benoodigdheden voor den radio- 

grafiedienst.
Ryckewaert Roger, A. Pieterslaan, 36, 

Oostende.
De offertes van Kodak . A„ Agfa-Pho- 

to N. V. komen niet in aanmerking daar 
ze niet beantwoorden aan het lasten
boek.

De Commissie heeft de offerte van 
M. Roger Ryckewaert aangenomen.

c) Geneeskundige specialiteiten.
Dryepondt Raoul, 7, Wollestraat, 7,

Brugge.
Alie producten tegen den prijs vast

gesteld voor de apothekers, zij 30 t.h. 
aftrek op den prijs voor het publiek 
voor de pharmaceutische met nog een 
aftrek van 1/2 t. h. op faktuur.

De Commissie heeft besloten deze 
enige offerte aan te nemen.
d) Levering van watten, gaas, enz.
Etabl. Paul Thewissen N. V., Luik;
De offerte van de «Laboratoires Op

tima» voldoet niet aan de gestelde ver- 
eischten.

De Commissie heeft besloten het aan
bod van het huis Thiwissen te Luik, te 
aanvaarden.

Het Gezondheidsbureau heeft een 
gunstig advies uitgebracht over al de
ze openbare toewijzingen en het Sche
pencollege stelt voor ze goed te keuren.

H E T  C O N T R A C T  M E T  B U T L I N ’S EN  
D E  B E S P R E K IN G  V A N  H E T  P A L A C E  

H O T E L

Het college heeft bij brief van 4 Jan. 
1.1. aanzoek van den heer Gorlinsky ge
kregen om deze voorstellen schriftelijk 
te laten bevestigen door de Maatschap
pij Butlin’s zelve.

Mijnheeren, (
Bij mijn terugkeer uit Engeland heb 

ik de eer U te laten weten dat, na ver
scheidene besprekingen met de HH. 
Butlin en Wilson, wij besloten hebben 
de overeenkomst, betreffende het Royal 
Palace Hotel, niet op te zeggen, in aan
merking nemende de internationale ge
beurtenissen. t

Daar wij in den toestand vertrouwen 
hebben, zijn wij geneigd het contract 
in stand te houden, mits de hierna vol
gende voorwaarden :

1) het contract zou in werking treden 
op 1 Januari volgende op het einde der 
vijandelijkheden en zulks voor de ver
schillende termijnen, welke er in voor
zien worden. Het blijft echter verstaan, 
dat zoo wij de mogelijkheid moesten in
zien om het Palace Hotel vroeger te 
openen,-een nieuw akkoord hierover zou 
getroffen worden ;

2) de door ons reeds vereffende pacht
som zou verworven blijven en zou de 
pacht van het eerste jaar dekken, zoo
als in 1) uiteengezet ;

3) de borgtocht van £  .1000 in speciën 
zou vervangen worden door een bank- 
waarbog (Barclay’s).

4) de vergoedingen welke, ’t zij aan 
de Stad of aan onze Maatschappij zou
den vereffend worden, hoofdens schade 
door de bezetters aan het Hotel berok
kend, zouden volledig aangewend wor
den voor de herstellingen aan gezegd 
Hotel.

Vr Butlin’s Ostend N. V. 
(g.) S. GORLINSKY

—  Dit punt wordt naar een volgende 
zitting verzonden.

ZIJ D IE  GEEN GELD NOODIG  
HEBBEN...

Een 22-tal loten der leening 1858 
wordt «verjaard» verklaard, daar de be
zitters hiervan sedert 31 December 1939 
zien niet aan de kassa gepresenteerd 
nebben.

BESPREKING LOKALEN  
NIEUW  POLITIEBUREEL

—  Verzonden naar de Commissie.

HET BOUWEN VAN GRAFKELDERS  
S T E U tL I JK.E BtGKAAt-PLAATS  

STUIVERSSTRAAT

De technische dienst stelt voor, een I 
uitgave van fr. 85.798,93 die zullen her- j 
wonnen worden door den verkoop van ! 
graikelders, 61 in aantal.

Heer De Boos. —  Dat is optimisme.
De Heer Schepen Peurquaet. —  Dat 

is beter dan pessimisme...
NUTA DER REDACTIE. —  Bijzonder

lijk als men, zooals de Schepen, zijn 
6 f.000 ballekens per jaar zonder kommer 
opraapt.

AANVULLENDE BEGROOTING  
DER STEDELIJKE VAKSCHOOL

De Heer Schepen Van Glabbeke leest 
het volgende ontwerp voor :

Tengevolge de moDilisatie is men ge- 
nooazaakt geweest in de Stedelijke Vak- 
scnool verscheidene waarnemende leer- 
kracnten aan te stellen ter vervanging 
van bij het leger opgeroepen leeraars ; 
ook is de wedde van een leerares moe
ten verhoogd worden wegens meer uren 
dienstverstrekkmg, en er dient ook re
kening gehouden met de loonen van het 
ondergeschikt pesroneel, niet voorzien 
in de oorspronkelijke begrooting voor het 
dienstjaar 1939.

Dat heeft aanleiding gegeven tot een 
meerdere uitgaaf van 21.083,36 fr. te 
voorzien op een aanvullende begrooting 
welke wij de eer hebben aan uw goed
keuring te onderwerpen.

De tusschenkomst van den Staat en 
de Provincie is wederzijds berekend op 
12.092,25 fr. en 3.945,35 fr. Blijft ten las
te van de Stad, 5.045,75 fr.

—  Aangenomen zonder eenige discus
sie.

S TIC H T IN G  VAN EEN LEERGANG  
« PASWERKEN ))

Heer Van Giabbeke, Schepen van On
derwijs, zegt dat de Bestuurscommissie 
van de Stedelijke Vakschool en Leer- 
werkplaats een voorstel ingediend heeft 
tot stichting van een Zondagscursus van 
twee uren les in nauwkeurig paswerken. r 
Deze nieuwe cursus, een uitgave vorde
rend van fr. 1260, is van groot nut voor 
de werklieden, d\e zich in dien stiel 
wenschen te volmaken.

De Heer Vollemaere. —  Zou ik mogen 
vragen in wat deze lessen zouden be
staan, werken van nauwkeurigheid, pas- 
werk of theoretische lessen ?

De Heer Van Glabbeke. —  Er waren 
ook theoretische lessen...

I De Heer Vollemaere. —  Dat is juist 
wat niet in het verslag staat...

De Heer Vandeile breekt een lans 
voor de bouwvakarbeiders. Zij hebben 
tot nu toe van zulk onderwijs niet kun
nen profiteeren en toch ware het stief 
interessant. Zij moeten toch plannen 
ontcijferen kunnen, enz.

Daarbij is de school natuurlijk in 
dienst van de bemiddeling en de werk
loosheid.

De Heer Van Glabbeke. —  Dat uitstel 
is gekomen door de besparing. Ik vraag 
niet beter dan dat uw voorstel goede 
gevolgen zou hebben...

De Heer Smissaert. —  Wordt steeds

in de Commissie de benoeming van leer- 
Kracnten voorgesteld ?

ue neer van uiaoueke. —  Ja, natuur-
iijK...

ue Heer Smissaert. —  Er zijn toch 
veci protesten geweest tegen ae uevoega- 
ueuen van personen aie canaiaaten wa
ren.

üe Heer Van Glabbeke. — Dit zijn 
geen normale tijaen.

ue Meer smissaert. —  Personen die 
over diploma's bescnikken, dienen in 
ieder geval voor te gaan. Dat is ook 
normaal.

Een vrij lang debat ontspint zich 
nier bij, en het slot is, dat de h. Smis
saert te gepasten tijde voorbeelden aan 
den h. Van Glabbeke zal geven.

ONTDUBBELING VAN HET 
TWEEDE STUDIEJAAR  

MEISJESBEROEPSSCHOOL

Tenslotte leest de Heer Van Glabbeke 
nog een rapport voor van de Meisjes- 
oeroepsschool.

De Heer Elleboudt repliceert en zou 
willen weten namens wie dit ondertee- 
kend is.

De Heer Van Glabbeke. — Het is ge-
teekend door twee personen die zich ei 
steeds mee bezig houden.

De Heer Elleboudt. —  En U spreekt 
namens de Bestuurscommissie. Voor 
mij is het wel...

En met een gemoedelijk « Als het 
voor U wel is en voor mij ook, dan is 
iedereen er mede akkoord », beëindgt de 
Heer Van Glabbeke deze onbeduidende 
interventie.

O RDEM OTIE VAN DEN HEER 
VOLLEMAERE

OPENBARE AANBESTEDINGEN VOOR
LEVERING VAN D R U K W ER K E N  EN 

EN KANTOORBEHOEFTEN
Op 15 December 1939 keurde den Ge

meenteraad het lastenboek voor de le
vering van drukwerken en kantoorbe
hoeften, noodig voor de verscheidene 
diensten gedurende het jaar 1940, goed.

Dit lastenboek meldt dat het leveren 
van drukwerk gaande over :

1) Het Gemeenteblad ;
2) Lastenkohieren ;
3) Stedelijke verordeningen ;
4) Plakbrieven

in openbare aanbesteding moet geschie
den.

Dit is evenwel voor het jaar 1940 niet 
geschied. Inderdaad, in een schrijven 
van 16 December 1939, uitgaande van 
het Stadsbestuur, werden de drukkors 
verwittigd dat het Schepencollege op 
Woensdag 27 December 1939 zou over
gaan tot de aanbesteding voor het leve

ren van d£ verschillende drukwerken, 
üit dit schrijven blijkt wel duidelijk, dat 
in tegenstelling met wat in het lasten- 
Doek vermeid is, de aanbesteding niet 
openbaar is geschied. Zelfs werd het 
uur van de opening niet bepaald, zoodat 
er geen enkele drukker op deze opening 
is kunnen tegenwoordig zijn.

Eerst op Vrijdag 29 December 1939 
werd er overgegaan tot de opening van 
de op zegel geschreven brieven, waarop 
de urukkers niet tegenwoordig waren.

Mag ik vernemen of het juist is dat 
door den Drukkersbond een schrijven 
tot het Schepencollege werd gericht, op 
deze vergissing wijzend ?

Terloops weze gezegd dat op 4 Januari 
1940 ook overgegaan werd tot een aan
besteding en niet tot een openbare aan
besteding, voor allerhande drukwerk. Ik 
kan mij onmogelijk akkoord verklaren 
met zulk een toestand. Immers het las
tenboek werd door den Gemeenteraad 
aangenomen voor openbare aanbeste
dingen.

Dienvolgens vraag ik aan het Sche
pencollege de goedkeuring van die aan- 
oesteding, die op een grove vergissing 
oerust, te willen vernietigen.

De Heer Burgemeester zal hierop in 
de volgende zitting antwoorden.
NOTA DER REDACTIE. —  Dit is een 
treffend voorbeeld van één van de vele 
mistoestanden welke zich ten stadhuize 
voordoen. En dan noemt het Schepen
college sommige van die heeren model- 
ambtenaars.

’t Zijn inderdaad schoone modellen !

G EH EIM E Z IT T IN G

—  Jonckheere Victor neemt ontslag 
als lid van den bedrijfsraad en wordt 
vervangen door Oscar De Meulemeester.

—  Mevr. Wwe L. Vandenbrouck-De 
Bouver kan van pensioen genieten op 
1 April 1940.

— Vansteenkiste Arthur, politieagent, 
kan van pensioen genieten op 1 Maart 
1940.

—  De heer Goddijn wordt als ad- 
junct-commissaris verkozen.

—  De volgende waarnemende leer
krachten worden aangesteld in vervan
ging van gemobiliseerde onderwijzers :

Mevr. Laigneul-Moerman ; Mevr. Van 
Biervliet-Dumon Hélène ; Mej. Houck 
Julia ; M. Corveleyn Emiel.

—  Ladon Henri geeft ontslag als leé- 
raar in de Stedelijke Vakschool.

•— De h. Steffens, leeraar aan het Ko
ninklijk Atheneum, bekomt een verhoo- 
ging van wedde.

—  Verhooging van wedde volgens het 
bestaande barema wordt toegekend aan 
het onderwijzend personeel.
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Z E L F D E  HUIS T E  B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T , 25

M E N G E L W E R K 82

G rietje van den 
Visscher

door A . H A NS

—  Niet weenen, zei Willem. Ge hebt 
veel geleden... ik weet het. En ge zijt 
braaf gebleven... Moeder heeft het me 
gezegd... Laat ons een wandeling doen...

—  O, Willem, waarom zijt ge geko
men ? stamelde ze. Ik heb zoo leelijk 
gedaan. En gij zijt veel te goed... Mijd 
me ! .

—  Ik heb op u gewacht... We zullen 
nu wandelen. Binnen kunnen we niet 
vrij praten.

—  Wandelen ?
—  Ge wilt toch wel ?
—  O, ja ! Maar... ’t is toch beter dat ge 

heen gaat... Ge zijt te goed...
Ze had al gevoeld, dat hij even min

zaam, even teer was als voorheen. Het 
greep haar in de ziel. Doch ze durfde die 
vriendschap niet meer aanvaarden.

— Grietje, kom dan mee... Ge moet 
misschien hier eerst eten.

— O, neen... Een oogenblik...
Ze diende toch iets tegen haar nicht 

te zeggen. Als duizelig trad ze binnen.
De oude vrouw keek grimmig.
—  Ewel, ge zijt pas bij mij en er komt

al een jongen voor u ! snauwde ze dade
lijk.

—  Willem Goedhart... We kennen el
kaar van toen we kinderen waren.

—  Ge hebt in Amerika nog niet ge
noeg geleerd. Zal het minnespel hier nu 
beginnen ? Ik kon dien man niet buiten 
steken, al heb ik geen tien woorden tot 
hem gesproken. Waar is hij ?

—  Achter... Hij wil me spreken... we 
zullen een eindje wandelen.

—  Ha, zoo loopen vrijen op de wallen 
of ergens te lande !

— Maar neen, nicht ! Ik kwam bij de 
Goedhart’s dagelijks aan huis.

— En ge trokt op naar Amerika met 
een boerenzoon...

Grietje ging zich in een zijkamertje 
wat verkleeden. Spoedig keerde ze te
rug.

— Dus ge wilt toch uit ? vroeg de oude 
vrouw.

— Ik moet met Willem Goedhart spre
ken.

— En ik mag dat niet hooren.
— Ik blijf niet lang weg.
— Ja, maar ik laat me niet bedriegen, 

’t Is hier een treffelijk huis. En wie bij 
mij woont, moet het ook zijn. Ik verbied 
u met dien vent mee te loopen.

— Willem Goedhart is de treffelijkste 
jongen van heel de wereld. Hij heeft een 
boodschap van zijn familie voor mij... 
Tot straks.

Grietje zou niet langer naar de ve
nijnige opmerkingen van haar nicht luis
teren. ’t Hart bonsde haar zoo fel. Wil
lem kwam tot haar... En het scheen, of 
ze zoo verlaten niet meer stond in deze 
zoo wijde wereld.

— Ha, we gaan, zei Goedhart. We zul
len buiten de stad rustig kunnen spre
ken. Ik hoorde te Reigersdamme, dat ge 
hier waart.

—  O, ja, menschen van ginder hadden 
me gezien.

— Waarom hebt ge bij uw terugkeer 
niet naar den pastoor geschreven ?

—  Ik durfde niet...
—  Maar ge hebt u niets te verwijten ; 

ik weet alles...
Willem wachtte niet tot hij buiten de 

stad was om te spreken. Zijn hart was 
zoo overvol.

—  Dries heeft mij geschreven, ver
volgde hij.

—  Hij heeft ons in Amerika ontmoet. 
We waren samen naar Iowa gereisd.

—  David heeft u leelijk behandeld...
Ze waren dadelijk buiten Nieuwpoort,

op den eenzamen weg langs een vaart.
En Grietje vertelde nu van haar cal- 

varie in Amerika, haar lijdelijk verset 
tegen de Mormonen, die David van haar 
vervreemdden, die hen wilden doen trou- 
wen door een hunner ouderlingen en ein
delijk Debora tusschen de vetfloofdon 
stelden.

En zoo bevestigde ze alles, wat Dries 
had geschreven. Maar Willem twijfelde 
immers niet meer. Zijn moeder had hem 
heerlijke zekerheid gegeven. En toen hij 
gisteravond te Reigersdamme hoorde, 
dat men Grietje te Nieuwpoort had ge
zien, wilde hij er heen.

— Grietje, zei hij nu, ’t is alles een 
groote vergissing geweest. Ge waart voor 
mij bestemd. En nu zijt ge terug... en 
ge zult mijn vrouw worden.

—  O, neen, het kan niet ! riep ze als

verschrikt uit... hoe heerlijk haar ook 
die woorden toeklonken.

—  En waarom niet ?
—  Ik ben van u weggeloopen.
—  En ik zeg, dat het een groote ver

gissing was. David Gelders had u niet 
oprecht lief, zooals ik u bemin. O, ik had 
u dat veeleer moeten zeggen, maar ik 
dacht, dat alles goed was tusschen ons.

—  O, Willem, vergeet me maar ! ik 
vertrok naar Amerika om voor goed van 
u weg te gaan. Ge zijt te braaf, en het 
kan niets meer worden tusschen ons.

—  Waarom niet ?
—  Ik had David lief...
—  Uw eerste liefde was voor mij. Toen 

heeft David uw hoofd in de war ge
bracht. Hoor eens, ik vraag nu nog niet 
uw woord. Ge moet nadenken, maar ge 
weet, dat ik u bemin, en op u wacht. 
En ik blijf nog een tijd hier... ik zal u 
naar Reigersdamme brengen...

—  O, ze zullen er wel over mij babbe
len, maar God weet, dat ik deugdzaam 
gebleven ben.

—  Ja, Grietje...
—  Wat zegt uw vader ?
—  Dat ik u dadelijk moest meebren

gen naar ons.
—  O, is dat waar ?
—  Ja...
—  En Bertha ?
—  O, naar een zuster luister ik niet.
—  Zij veroordeelt mij... Maar ik kan 

het begrijpen, ’t Is alles zoo raar ge
weest.

— David Gelders is een schurk. We 
spreken niet meer over hem. Kijk Diet 
achter u, Grietje. Ge hebt veel doorge
maakt !... en ik ook ! We vinden elkaar

toch terug. Houd moed ! Ik weet zeker 
dat ge me lief hebt...

Toen aarzelde Grietje.
—  De menschen zouden wel zeggen, 

dat ik u nam, omdat ik geen uitweg 
meer wist, zei ze dan.

—  We storen ons niet aan de men
schen.

Ze keerden terug en hadden nu den 
wind tegen, ’t Spreken viel moeilijk, het 
gaan ook. WiVem nam Grietje’s arm 
en legde hem in den zijnen.

—  Leun op me, zei hij. Het is wild 
weer. Er zit storm in de lucht. God be
hoede hen, die op zee zijn. Wij zijn voor 
een paar weken binnen, de boot meet 
nagezien worden. Zondag kom ik terug 
naar hier. Uw nicht was niet vriendelijk; 
ge zult misschien veel gebrom moeten 
verdragen... O, blijf geduldig, alles wordt 
goed... '

Hij moest zijn stem uitzetten om zich 
verstaanbaar te maken. Ze zwegen dan 
tot ze aan het huisje bij de kerk kwa
men.

—  Ik vernacht in een logement op de 
Kaai, zei Willem, toen ze even achter 
een muur poosden, buiten den wind. Wat 
moet gij morgen doen ?

—  Garnaal leuren !
—  Neen, neen... nu niet meer... Laat 

ik uw kostgeld betalen.
—  O, neen, Willem !
—  Ja, maar het is vader, die het geld 

geeft. Ge waart toch als een kind bij 
ons thuis...

— Liever niet...
—  Waarom wijst ge dat af ? Ge kunt 

me dan toch als een broer beschouwen. 
Hoor eens, ik wil niet dat die grommen

de nicht over u baas speelt. Ik moet 
met haar spreken.

En vastberaden trad Willem binnen.
Een olielampje brandde. De oude 

vrouw had zelf brood gesneden en zat te 
eten. Ze keek nijdig op.

—  Ja, maar hier geen vrijerij, zei ze 
boos. ’t Is een treffelijk huis.

—  Mensch, ik heb u al gezegd, dat 
Grietje als een kind bij ons was.

—  Maar ze is toch niet naar Reigers
damme gegaan, toen ze uit Amerika 
weerkeerde.

—  O, ze zou bij ons welkom zijn. Maar 
het is beter, dat ze hier blijft. Luister, 
ze mag niet meer leuren ; vader zal u 
voor Grietje een goed kostgeld betalen.

De nicht keek dadelijk vriendelijker 
en ze knikte goedkeurend, toen Willem 
een prijs noemde. Grietje stond verle
gen bij de deur. Ze moest er zich bij 
neerleggen, dat Willem een akkoord 
maakte.

— Morgenochtend kom ik nog eens 
zien, zei Goedhart dan. Slaapt w<sl.

Hij knikte vooral naar Grietje en ver
trok naar zijn logement.

—  Ge zijt dan toch niet lang wegge
bleven, zei de nicht.

—  Ik heb Willem alles uitgelegd over 
Amerika. Hij kan het dan aan zijn va
der zeggen.

—  Als het geen vrijerij is, trek ik mijn 
woorden in.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).
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