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LICHTEN

JANUARI

uit aan

1 M 7.45 15.47
2 D 7.45 15.48
3 W 7.45 15.48
4 D 7.45 15.49
5 V 7.45 15.51
6 Z 7.44 15.52
7 Z 7.44 15.53
8 M 7.44 15.54
9 D 7.43 15.06

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

HOOG-
V V A A £ ,i <

JANUARI

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

I M. 4.Ui 16.22
2. u o.ur 11.1Ô
3 vv o.uu 10.23
4 u I.1U ia.oó
Ö V ö.zo 2u.a0
li z y.ou 2 l.orf
8 M 11.23 23.42
7 z 1U.JO 2z.a4
9 u — 12.U4

10 w 0.23 12.42
11 D o.oy 13.17
12 V 1.35 13.51
13 Z 2.11 14.25
14 z 2.47 14.58
15 M 2.24 10.32
16 D 4.02 16.08
17 W 4.41 16.50
18 D 5.26 17.41
19 V 6.24 la.47
20 z 7.36 20.03
21 z 8.5i 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

Drukkerij en Bureel : 

Telefoon : 73.758 

Tel. Huis : 73.910

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

Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Zaterdag

Bestuurder'Eigenaar : 

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

Handelsregister 5327_______

BINNENLAND : 

maanden, 15 fr.

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

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

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

De Nood onzer 
Garnaalvisschers

Dat er over een categorie onzer vis
schers weinig of niet gesproken wordt en 
dat er voor nen weinig of niets gedaan 
wordt, getuigt de groote ellende welke we 
thans onder al die visschers ontmoeten.

Niemand neemt hun verdediging op 
zich, niemand van hen is intellectueel 
genoeg om hun treurigen toestand met 
cijfers voor de hand, voor te brengen en 
niemand onder hen weet nog waar loo- 
pen, om hun nood aan te klagen, en te 
oekomen dat hieraan zou verholpen wor
den.

Sedert weken en weken wordt door 
hen niets meer verdiend, en gaan de 
kleine vaartuigen nu en dan eens een 
dag uit om tusschen al de gevaren er 
daarenboven aan verbonden, een stuk 
droog brood te gaan verdienen aan de 
Fransche kust, waar de eene na de an
dere dan nog opgeleid en gedurende da
gen opgehoudçn worden.

Dat is nog allemaal niet genoeg, want 
thans worden ze nog opgejaagd door 
waterschouten, inspectiedienst, assura
deurs, deurwaarders en wat weten wij al, 
om hen te verplichten de wetten, die van 
hen, och toch zooveel onmogelijks ei- 
schen, toe te passen, dat ze er waarlijk 
het hart van in zijn, hun schipje laten 
liggen en maar liever gaan doppen.

Ondertusschen blijft de onrechtvaar
digheid maar al te wel bestaan, dat zt 
nieuwe verbandkisten moeten aan boorG 
nemen, waarin talrijke medecijnen nut
teloos voorkomen ; voor de verzekering 
van oorlogsrisico, werd zoo pas hun aan
deel in de te storten premie verhoogd 
en voor de verzekering der rompen hun
ner vaartuigen tegen oorlogsrisico, heeft 
de wetgever hen ook verplicht, zich niet 
alleen hiertegen te verzekeren, maar ook 
tegen het gewoon risico, zooals in vredes
tijd.

Papieren en papieren, bedreigingen en 
bedreigingen stapelen zich op, het visch- 
tuig en de mazout moeten comptant be
taald en de scheepjes zelf kunnen nog 
niet genoeg opbrengen om éen drogen 
boterham te eten, zonder te spreken van 
het aflossen van schulden of het amor- 
tiseeren van de in deze vaartuigen door 
hen belegde kapitalen.

En dan zou volksvertegenwoordiger 
Peurquaet in zijn politiek weekblad nog 
durven beweren, dat die menschen aan 
hem veel te danken hebben ? Gezegende 
politiekers !

Arme kustvisschers !

Geen nieuwsj|Vanj 
deB.24

Hopen we voor u dat er een dag zal 
komen dat die politiekers het met u wat 
rechtzinniger zullen meenen en minder 
woorden, maar meer daden zullen verich- 
ten.

Hopen we voor u, dat de hervormingen, 
welke de nieuwe visscherijdienst, naar 
aanleiding van de talrijke voorstellen in 
ons blad, aan het bewerken is, zonder te 
veel tegenkantingen zullen kunnen ge
schieden. Want het is niet in den dop, 
dat de welvaart van een visschersvolk 
gelegen is.

Nuttige W erken
---- m----

OFFICIEELE LIJST
DER  V ISSCHERSVAARTUIGEN

K OOPV A A RDIJSC HEPEN

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 >.

G R O N D B EG IN SELEN  DER  
OCEANOGR AFIE

Dit beiangnjK wetenscnappeiijk werk, 
dat alle visscners en reeuers aanoeiangt 
en oij geen eriKei reeuer oi vissuner zou 
mogen ontoreüen, omaat net in ane op- 
zicnten leerzame gegevens De vat om-

Taxetabellen

Niemand onder u vraagt dit te moeten ____ , „
doen, maar gij allen verlangt alleen een | . „j? en„ oewohers, is ook  te 
pprliilr pn wprlr7ïiflm hpst.aan to mnor on VelKIiJgen tegen Uen priJS Van 1i> TfüllK,

Van de B.24, schipper Karei Falleyn, 
wordt niets meer gehoord en het blijft 
een openbaar geheim, dat het vaartuig, 
in schoon weder als we toen kenden, ten
gevolge van en ontploffing zal vergaan 
zijn.

Het werd voor het laatst gezien door 
de B.20 op 31 December, op 1,50 graden 
ten Zuiden van de « Noord Hinder », juist 
een paar dagen vóór dat het schip de ha
ven terug zou aandoen.

Maandag a.s. heeft, te 9.30 uur, in de 
hoofdkerk van Blankenberge, een mis 
plaats voor de overledenen, die allen 
knappe jongens waren.Blankenberge, die 
langen tijd van rampen gespaard bleef, 
rouwt thans mee met de zustersteden 
van de kust, die aan de zee in de laatste 
jaren zooveel levens ten beste gaven.

Hopen we voor den ouden reeder Louis 
Falleyn, die jaar in jaar uit hard ge 
wrocht heeft om centen bijeen te krijgen 
voor het nieuwe schip, dat de beheerraad 
van de sectie oorlogsrisico zal inzien, dat 
men hier te doen heeft met een visscher- 
reeder die alhoewel hij gebukt ging onder 
de zware lasten der huidige omstandig
heden, toch nog steeds, al is het met 
wreveligheid, zijn verplichtingen na
kwam.

Intusschen is er nog weinig hoop nog 
ooit te vernemen, op welke wijze die 
ongelukkigen om het leven kwamen.

GEBRUIKT

iShell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

eerlijk en werkzaam bestaan te mogen 
leiden.

Hopen we dus voor u dat we van de 
Hoogere Overheid zullen bekomen dat :

1. een som ter beschikking van de Ge
meenschappelijke Kas zal gesteld worden 
om uw premie voor oorlogsrisico te be
talen ;

2. dat de kwestie van den uitvoer en 
nvoer van garnaal spoedig zal opgelost 
worden ;

3. dat de betaling van een premie voor 
1e Gemeenschappelijke Kas zal veran
deren in een procent op den brutover- 
ioop ;

4. dat de medecijnkisten en de vlotten 
/elke gij u dient aan te schaffen, in 
wereenstemming zullen gesteld worden 
met de werkelijke noodwendigheden ;

5. dat voor de Oostendenaars, de ver- 
ioop van garnaal ten spoedigste in de 
ïieuwe vischmijn zal kunnen geschieden.

Aldus zal kunnen nagegaan of er geen 
indere maatregelen waarover we het en
kele weken geleden hadden, noodzakelijk 
zullen dienen getroffen te worden, opdat 
?e, zooals enkele jaren geleden, terug 
een behoorlijk bestaan zoudt kunnen 
verdienen.

Wij zijn overtuigd dat de heeren van 
ien Zeevisscherijdienst, in akkoord met 
Directeur Generaal Devos, uw nooden 
jegrijpen en al het hunne zullen bijdra
gen om in den kortst mogelijken tijd 
daaraan te verhelpen, zonder dat zekere 
politiekers, die ze verdienen zonder wer
ken, er zullen moeten op pochen iets voor 
u gedaan te hebben.

Ondertusschen zal «Het Visscherij
blad » u blijven steunen en helpen waar 
het in de mate van zijn bescheiden 
krachten mogelijk is.

P. Vandenberghe.

De Belgische 
Visscherijalmanak 

I940 uitgeput

mits storting van tut Deurag op onze 
postcnecKreis.emng lUfü.aa.

Vanai neuen zai ait werkje ook ver- 
knjgoaar zijn oij den internationalen 
uoeKnandei uevrienat.

S ifcLi IJ IN  R E G E L  M E T
u t  a u t i A L ü

Talrijke hanaeiaars, reeaers en vis- 
scners zijn nog steèus met in regel met 
ae sociaie verpncntingen hen aoor ae 
wet opgeiega.

Wij willen er hen dan ook op wijzen, 
dat voigeiiue formulieren op onze 'iruK- 
Kerij te venmjgen zijn :

1. liOonKaarten : U.ou fr. per stuk.
2. WerKiegiementen : 3 fr. per stuk.
3. inscnrijvnigstaiei der uren en over

uren ; u.zo ir. per stuK.
4. inscnrijvingstaiei van het perso

neel : u,zo ir. per stuk.
5. Arbeidsregenng voor de vischver- 

zènders : 0.2o ir. per stuk.
uit alles Kan verkregen worden mits 

storting van net bearag op postcnecK 
lOïu.y« van «Het Visscnerijblad», Oos
tende.

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 overdraohttaxe 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.

GEBRUIK

TEXACO
{Smeerolie 

Benzine - (ias ülie
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 --

Nieuwe fiscaliteit zeer 
nadeelig voor onze Rookerijen

Talrijke personen en firma’s dringen 
thans aan om een Belgische Visscherij
almanak 1940 te bekomen.

Tot onzen spijt moeten we bekennen, 
dat de voorraad reeds uitgeput is tenge
volge van het feit, dat wij niet voorzien 
hadden dat de uitbreiding er van steeds 
maar in snel tempo zou toenemen.

Integendeel, de oorlogsomstandigheden 
hadden ons verplicht uiterst voorzichtig 
te zijn. Tot ons groot genoegen hebben 
die omstandigheden op dit zoo belang
rijk geworden werk, geen vat gehad, 
rijk geworden werk, geen vat gehad, wat 
een bewijs is van de groote degelijkheid 
van dit zoo onmisbaar geworden werk.

DE VERKOOP IN HET BUITENLAND

De verkoop in het Buitenland werd 
toevertrouwd aan de IJM UIDER  STORES 
te IJmuiden, waar ter beschikking van 
de Hollandsche schippers nog enkele 
exemplaren voorhanden zijn.

Rond den Hoogen Raad
Zaterdag 11. vergaderde de Hooge Raad land verzonden kon worden, zonder dat 

voor Zieevisscnerij om er in t Dijzonuer ue prijzen net pen van vorige jaren be
de Kwestie van net oorlogsrisico voor ae rciK.tcn,i, zien we niet m  waarom uus tot 
rompen aer vaartuigen, aen uitvoer van 
viscn en aen aanvoer te bespreken.

op een anaere piaats van ons blad 
heooen we Dreeavoerig ae aebatten, 
steeas even meesterlijk aoor den h. gou
verneur Baels geieia, weergegeven.

We kunnen met nalaten hierop vluch
tig terug te komen, omaat uit deze debat
ten eens te meer wel audeiijK blijkt, dat 
er te vlug en maar al te nutteloos alarm 
gekreten wordt, wanneer het de bevoor
rading van de marKt betreft en anaer- 
zijas daaruit gevaar kan ontstaan, 
dat dergelijk onverantwoordelijk optre
den van de eene of andere zijde, de op
heffing van de contingenteering voor ge
volg zou kunnen hebben, waar het bewe
zen is, dat er van een gebrek aan bevoor
rading geen sprake zou zijn.

Zooals men weet, is sedert eenige da
gen een merkelijke verhooging der over- 
arachtstaKs van toepassing.

bommige prodUKten zijn hierdoor 
zwaar getroffen, en zeKer wel het meest 
de « bereide haring », die nochtans als 
een der voornaamste artikels voor de 
volksvoeding dient aanzien, en daarom 
alleen reeds zou recht hebben op min
dere takseering.

ElKeen die met de kwestie niet be
kend is, zal zeker verwonderd zijn te 
vernemen dat een gerookte, gedroogde 
of ingelegde haring, ongeveer 16 ten 
honderd taks ondergaat. Inderdaad is 
7 t.h. toepasselijk bij den aankoop, ook 
3 fr. per 100 kg. als vergunningsrecht te 
voldoen, alsook nogmaals 7 t.h. bij den 
verisoop, dus na bereiding.

Dit ware nog maar een half kwaad, 
moest de vreemde bereide visch aan de
zelfde takseering onderworpen zijn, doch 
hierin zit het nadeel voor onze rookers, 
dat de vreemde Produkten, hoe ongeloof
lijk ook, slechts 10 t.h. moeten vol
doen.

Er is dus een verschil ten nadeele on
zer eigen nijverheid van ongeveer 6 t.h., 
wat alle gezonde concurrentie onmoge
lijk maakt.

Men mag zich ook afvragen, indien in 
vele gevallen de 10 t.h. op de vreemde 
ingevoerde produkten niet teruggebracht 
wordt op 7 of 5 t.h., als de waarde er van 
ver beneden de werkelijke wordt inge
klaard, wat zeker niet uitgesloten is.

Voor onze vliegpleinen

Het Ministerie van Verkeerswezen (Be
heer der Burgerlijke Luchtvaart), is 
voornemens in den loop van 1940 over 
te gaan tot de aanbesteding voor het le
veren van minstens 12 vaste landings- 
projectoren, bestemd voor de vliegplei
nen van Brussel-Haren en Oostende- 
Middelkerke. Belanghebbenden worden 
verzocht zich kenbaar te maken op het 
Bestuur der Burgerlijke Luchtvaart, 53, 
Regentlaan, Brussel.

A bonneert U 
op

“H et V isscherijblad,,

DE PREMIES  
VOOR OORLOGSRISICO

Anderzijds begrijpen we niet hoe 
kwesties als de oonogsrisicoverzekering 
der bemanning, in den schoot van dit 
beheer worden gediscuteerd, daar waar 
diezelfde heeren, welke thans deze kwes
ties met bevoegden en niet bevoegden in 
deze zaak aldaar gediscuteerd hebben, 
nochtans deel uitmaken van de beheer
raden welke deze kwesties op veel be- 
voegder wijze kunnen bespreken dan 
hier het geval was en zij ten andere door 
den wetgever de macht werden geschon
ten om in den schoot van deze laatste 
raden niet alleen hun zienswijze uit te 
drukken, maar de premies vast te stellen 
welke zij noodig oordeelen te betalen.

In den schoot van de Gemeenschappe
lijke Kassen bestaan technische raden, 
die in dit opzicht alles te zeggen hebben 
en waarvoor moeten die dan bestaan ?

DE AANVOER EN DE UITVOER
Maar al te gemakkelijk heeft het ei

genbelang hier kunnen lucht geven aan 
zijn gevoelens.

De eenen eischen regelmatigen aan
voer om er voor eigen doeleinden zooveel 
meer, aan goedkoope prijzen te kunnen 
uitvoeren en de anderen eischen begrij
pelijkerwijze bij dit alles, een behoorlij
ken prijs.

Dat het ongetwijfeld te wenschen ware, 
dat alle visschers regelmatig de Belgische 
kust aandoen, zal niemand ontkennen, 
maar dat het ook waar is, dat men maar 
al te gemakkelijk schreeuwt van te wei
nig bevoorrading en te dure prijzen, is 
ook zeker.

Indien Duitschland echter hier de wet
ten zou willen komen stellen en zelf de 
prijzen vaststelt, welke voor den visch 
dienen gegeven, dan zeggen wij met de 
visschers dat die prijzen van dien aard 
moeten zijn, dat ze voor den visscher 
winstgevend zijn en niet verliezend, zoo
als het nu het geval schijnt te zijn.

Zoolang de bevoorrading van ons eigen 
land voldoende is, (en dat is ze, gezien 
er nog in Januari 23 t.h. naar het buiten-

ae opnemng van ae contingenteering ee- 
neizijus zuu oesiist woruen en anuerzijas 
men onze visscners groote verliezen zou 
wiiieii uuen onuergaan, om voiuoemng te 
geven aan een vreemu iana aat nier toch 
maar Komt üoopen aan voorar vastge- 
steiue prijzen, uie eeraer op den aige- 
meenen maiKttoestana Tunest werken.

neen, uat inag met geoeuren !
ien anaere, ais ait lana aan zoo een 

werKenjKe oenoeite neeit aan viscn, cat 
net nooger prijzen geeit en het zal t,e 
vjostenae anes ter marKt Kunnen koo
pen wat net nooaig neeit, ae marKtprij- 
zen aoen stijgen en net onze visscners 
mogenjK manen, mettegenstaanae de 
zware uitoatingsKosten, nun eigen naven 
aan te aoen, wat ze ten anaere met be- 
uer verlangen.

Wil ten siotte de regeering zich bij de 
gedachte Dnjven aansiuiten, dat de aan
voer grooter en ae viscn aus goedKoop 
aan ae oevolKing moet aienen verscnart, 
aan steit zien ae kwestie of in deze om- 
standigheaen alle visschersvaartuigen 
met onmiadellijK in het dok zullen aie- 
nen gelega, omaat het tnans minder dan 
ooit mogenjK is een vaartuig uit te rusten 
voor een, twee of meer reizen, zonder dat 
ae leveranciers onmiddellijk betaald 
worden.

Moest dit van de vloot gevergd wor
den, dan zullen duizenden werkioozen nu 
en voor lange tijden nadien, de rangen 
der thans zoo groot geworden massa op 
de kosten der gemeenschap aandiKken, 
zoodat meer en meer ellende in alle tak- 
Ken van de nijverheid zou ontstaan.

Dit mag niet gebeuren, zeggen we, om
dat het er voor ons land in de eerste 
plaats thans dient op aan te komen, geld 
te laten verdienen door elkeen die er van 
kan genieten, zonder evenwel aan de be
hoeften van de eigen bevolking te kort 
te doen, wat thans ver van bewezen is, 
gezien een andere tabel duidelijk aan
toont, dat op een paar weken na, de visch 
minder duur is bij redelijken aanvoer, 
dan vroeger bij een aanvoer welke min
stens het dubbel bedroeg van heden.

De besprekingen in den Hoogen Raad 
zullen de leiders van het Zeewezen en 
onzen Visscherijdienst gesterkt hebben 
in dien zin, dat het verkoopen in vreemde 
havens door onze visschersvaartuigen, 
vooral in de laatste maand, de bevoorra
ding van het land in niets te kort heeft 
gedaan en zelfs de ter beschikking ge
stelde invoerkwantums ver van uitgeput 
werden. ,

De rake opmerkingen door de heeren 
Bauwens, Decrop, Vanderrol en Blondé 
gedaan, en de wijze verklaring van den 
heer Camiel Willems, alsdat de markt 
tijdens de laatste weken voldoende ge
spijsd werd, moet ten slotte elkeen te
vreden gesteld hebben, zoodat onze ijve
rige Staatsbeheerders gerust het verder 
verloop van de verrichtingen van onze 
vloot mogen afwachten.

P. Vandenberghe.
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♦
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P R O D U K T E N  

GAS-OLIE —  ESSENCE « 

P E T R O L E U M  '

SPREKEN  V O O R  ZICH  ZELF ,

Een ander voordeel voor den verkoop 
der vreemae bereiae visenwaren is uat 
deze ae vouearge taKS aan ae uron ou- 
aergaan, en aus dij veruer verhoop 
siecnts J,o p.a. onaerworpcii zijn, ais wan
neer ae rseigiacxie rooiers aan nun luicii- 
ten een iaa.tuur moeten aneveren met 
I t.h. taKS.

Het eigenaardige doet zich dan voor, 
dat ue cooper van unanuscue oerciae 
visenwaren I t.n. oij moet uetaien, ais- 
wanneer nij soms nevens ue ueur uezeii- 
ue goeaeren van vreemuen oorspiuug 
«.an aanscnanen met sieouus o,a ±j.u . te 
voiuoen. nij zaï ongetwijieiu steeus ue- 
iang neooen om net vreeuiue piuauni, ue 
vOOrKeur te geven.

Uit versciui van taKseermg is zooaa- 
iiig naueeng voor onze rooKerijen, uat 
ueze omnogeiijK Kunnen stanu nouucn 
tegenover ue ingevoerue vreemue pio- 
uUKten.

net gevolg is, dat de inricntingen 
siecnts op ue heat nunner vooi tuiensat- 
oapaciteit werden, en uat zij wciiLiaui- 
teii moeten aiuaiiKen, aiswanneer, . in- 
ucgenueei.ue mogenjiuieiu uesuaat meer 
voiK aan net wer*, te stenen en meer te 
prouuceeren, moesten Onze ruurkcüjcn 
m  oeter voorwaaruen Kunnen opdomen 
uegen ae vreemae concurrentie.

net is met van Vaiiuaag uat ait pro- 
uiema ZiCu steit, en er weiu reeus in net 
j.ang en net oreeu over genanueia —  on- 
uer meer ^n ue veisumncnuc 
uer Ziee —  aoen nooit is er een Devre- 
uigenue opiosamg aan gegeven gewceot.

W i j  weten uat net nu ongunauige UJ- 
aen zijn om Wijzagnig aan ucstaaüue iiö- 
ü-aie wetten te oeu-oinen, aoen in nuiuig 
gevai is ue zaao. zuOuaing ongunstig vuur 
ue iiijverneia m  Kwestie, uat ue otaat on- 
uer veie oyzienten zen gioot oeiang zou 
neooen om onunuaenijK ue noouige wij
ziging aan aezen onguiistigcn toestanu 
te orengen.

uat men er maar eens de belangneb- 
benuen over raaupiege, eu aie zunen er 
nog wei meer Qijzunuerueaen weten over 
te geven, aie zuntil uoen uitscmjnen noe 
noogurnigenu net is aan ueze ü.wesue 
een oevieuigenae WijZigmg te orengen.

Mag er genoopt woruen, uat ue ge- 
zonue reue toen eens in net genjK zal 
gesteia woruen ? Het is te senoon om 
waar te zijn.

net antwoord blijft aan het bevoegd 
• Beheer.

Brief van een simpelen 
faarnaaivisscher

Heist, 22 Januari 1940.

Mijnheer,

Eerst wil ik mijn dank betuigen voor 
opname van mijn vorig schrijven in uw 
geeerd blad.

net noeft voorzeker geen verder be
toog. Wellicht hebt U ook reeds vast
gesteld, dat het garnaalbedrijf heel 
siecnte tijden doormaakt. ,

Ik ben een garnaalvisscher en houd 
van mijn beroep. Tot heden heb ik het 
nog altijd door beperking van bemanning 
end oor flink werken, als motorist en 
stuurman, kunnen klaar spelen voor ons 
orood, om voor mij en mijn gezin rond 
te komen. Bij velen ish et onbegrijpelijk, 
hoe dat ze dat nog kunnen klaar spelen. 
Ik zou niet graag ons beroep willen zien 
te niet gaan. Het is mijn overtuiging, dat 
het garnaalbedrijf andere banen moet 
opgestuurd worden.

Hopende, Mijnheer, dat U met uw flink 
blad er steeds zult voor te vinden zijn 
mede te strijden tot betere levensvoor
waarden der kustvisschers, durf ik het 
aan U te vragen hiernavolgend schrijven 
in uw geëerd blad op te nemen, over
tuigd zijnde dat gij niet beter wenscht 
dan te kunnen helpen, waar het mogelijk 
ls.

ZIJN ZIENSW IJZE
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Als men in het visscherijbedrijf enke
le jaren terugouKt, aan Komt men tot 
ae vasisteuing, aat ae viscn vangst goe- 
aen vooruitgang neeit gemaakt ; ue vioot 
en ae voonureiigst Zijn wement veruuo- 
oeia ; ook ae garnaaivangst neeit, wat 
de voortorengst oetreit, wer wat uitorei- 
uing genomen, om reuen aat er en^eie 
eenneuen oijKwamen. ivxaar wat ae prij
zen oetreit, is er in net garnaaiueunjf 
eeraer een acntermtgang te ooe*.en. ik 
nerinner me nog, enkele jaren geieuen, 
te üeeorugge —  aat zaï weincnt ook wel 
ce oostenue het gevai geweest zijn —  
noe ganscne vangsten omzeggens, wat 
ae fijne visch Detroi, spotgoeu*.oop ver
docht weraen, terwiji het anaere, zooais 
Knorhaan, Katterog, naai, groote Wijting 
».ae Kleine naa men terug in zee gewor
pen, omaat ze waaraeioos waren), in ’t 
geheel geen afnemers vonaen, zooaat bij
na ganscne vangsten, nu tamenjK veel 
gevraagae viscn aen weg opgingen van 
den viscnafval naar de viscnmeeuaoneK. 
Uaartegen is : men neeitgenaiiuciu oxn 
ondergang der vischvangst aanstuurden. 

Uaartegen is : men heetf gehanaeld om 
net te verhoeden ; men heeit zien aan 
het werk gezet om de instorting van een 
jarenlang werk tekeer te gaan. Wel
licht heeft het zware offers en groote 
inspanningen geKost, maar degenen aie 
net visscnerijoearijf op zijn heden- 
aaagsch peil brachten, mogen voldaan 
terugblikken. Ik‘ geloof dat niemand het 
me zal kunnen weerleggen, als ik be
weer dat het garnaaioeunjf van heaen 
best te vergelijken is aan het vischbe- 
drijf van een tiental jaren terug, en nie
mand die zich het lot der kustvisschers 
aantrekt : hoe zou men ook een garnaal- 
vanger met een vischvanger willen ver

gelijken. Maar is het wellicht niet op 
diezelfde zee dat hun bedrijf beoefend 
wordt ? Is de mist er niet even verrader
lijk en zijn de stormen die ze heel dik
wijls bij verrassing krijgen, niet even 
gevaarvol ? Heeft men in den Zomer, 
terwijl ’s avonds in de badplaatsen het 
seizoenleven in vollen gang is, aan den
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einder om de somtijds woelige zee, die 
veie lichtjes opgemerkt ? Is het daar 
niet, op een wiegend en deinend dek, dat 
de Kustvisscher wroet om zijn bestaan ? 
En welk bestaan : zwoegen bij dag en 
nacht aan een stuk, dat hem tijdens den 
Zomer toelaat in het onderhoud van zijn 
gezin te voorzien. Als het seizoen voor
bij is, dan wordt het, ondanks den veel 
grooteren aanvoer, nog amper een droge 
bete broods, en tijdens den Winter, dan 
wordt het bij velen bittere armoede. En
kelen reeds hebben hun heil gezocht bij 
een werkloozensyndikaat om werkloozen- 
steun te genieten, om zich een weinig 
te kunnen verzetten tegen dat grijnzenü 
spookbeeld dat armoede heet. Doppen 
terwijl het werk wacht dat niet loonend 
is, alleen maar omdat de kustvisscherij 
stiefmoederlijk behandeld werd. Neen, 
het is niet datgene dat de redding bren
gen kan. Want ondanks op den bodem 
der kustzee zooveel tot zinken gebrach
te mijnen verraderlijk op hun prooi 
wachten, wil de garnaalvisscher werken 
voor zijn bestaan.

Wat zal het worden, als de toevoer 
weer normaal zal doorgaan ? Zal de prijs 
vandaag geen 6 à 7 fr. bedragen, omdat 
de aanvoer gering is, om morgen, wan
neer allen uitvaren, op 1 en 2 fr. terug 
te vallen ? Om  ’s anderendaags weer, 
omdat velen het moesten stilleggen, om
dat ze schade leden, weer flinke prijzen

te noteeren. Neen, dat is het niet welke 
verbetering kan brengen ; loonende en 
tamelijk vaste prijzen kunnen slechts 
den visscher en den handelaar ten goede 
komen.

Kunnen de middelen, die het vissche- 
rijbedrijf ten goede kwamen, ook niet op 
net garnaalbedrijf toegepast worden ? 
Worden flinke vangsten visch binnenge- 
oracht, dan worden er bijna altijd flin- 
.te besommingen gemaakt ; groeit de 
toevoer der garnalen aan, dan wordt het 
telkens een fiasco. Daartegen moet ge
handeld worden.De handel heeft uitbrei
ding noodig, en die moet gesteund wor
den door een doelmatige propaganda. 
Het is van noode dat de Belgische be
volking den garnaal leert kennen en eten. 
Zoodoende kan hij de volksgunst winnen.

Indien voor den gewoonlijk » grooten 
aan voer van het najaar voor afname 
.ion gezorgd worden aan een tamelijk 
ioeden, niet overdreven prijs (bv. 3 fr.), 
dan zou reeds een groote stap vooruit- 
iedaan zijn in den heropbouw van ons 
oedrijf.

Heeren van den visscherijdienst, zou 
het niet mogelijk zijn die zaak, die heet 
.< een armbloedig garnaalbedrijf », te on
derzoeken, en te handelen tot opbeuring 
/an onze kustvisscherij ? Wellicht zou 
ze dan aan de zwaar drukkende lasten 
:unnen voldoen.

Garnaalvisscher.
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In den Hoogen Raad 
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van Genl

In de Oostendsche 
Vischmijn

De sneeuw en 
het verkeer

Dat de hevige koude en de groote 
sneeuwbuien een hevige belemmering 
zijn geweest voor het verkeer, heeft elk
een ondervonden die moest rekenen op 
tram- of veerdienst.

De Veerdienst. —  Inderdaad, de veer
dienst is sedert bijnar een week ge
schorst, tengevolge van het vervriezen 
van de vaartuigen welke dit verkeer ver
zekeren.

Op te merken valt echter de groote 
mistevredenheid welke bestaat tusschen 
de menschen die van deze 'diensten ge
bruik maakten.

Inderdaad, wij zijn de meening toege
daan dat de schorsing of de wijziging in 
dezen dienst zou hoeven bekend ge
maakt te worden, wat thans niet het ge
val is geweest, waardoor velen meer dan 
een uur stonden te wachten.

De treurige Tramtoestanden. — Dat
het met de trams even treurig gesteld 
is, valt niet te betwijfelen. De toestand 
mag hier ten andere effenaf schandelijk 
genoemd worden en geen enkel locaal 
blad heeft tot op heden nochtans ge
meend hiertegen te moeten protesteeren. 
omdat ze waarschijnlijk een vrijgeleide 
hebben, of zooals sommige andere, nog... 
te veel drukwerk.

Ondertusschen zijn de trams er niet 
voor de bevolking, maar zijn de men
schen er voor de trams.

Hoelang zal deze nefaste handelwijze 
van het trambestuur nog door het Ge
meentebestuur geduld worden ? Of blijft 
het bij beloften ?

De mistevredenheid onder bedienden 
en werklieden is groot. Met de kiezing 
zal men er wel aan denken !...

Poissons •o* Crevettes

Z E E B R U G G E
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EEN BELANGW EKKENDE STA TISTIEK

Een statistiek, waarvan de bekendma
king de belangstelling zal gaande ma- 
Ken, is wel deze betreifende de waarden, 
ae voorwerpen, enz., gevonden of achter
gelaten ter stedelijke vischmijn in den 
xoop van het jaar 1939.

Dat de visch de aanzienlijkste plaats 
inneemt, zal wel niemand verwonderen, 
vermits deze waar, oorspronkelijk be
schouwd, het meest aan verlies of ach- 
cerlating onderhevig is.

De visch zullen wij dan ook in twee 
reeksen verdeelen, namelijk : a) deze, 
waarvan de eigenaars werden opgezocht 
en gevonden ; b) deze waarvan de oor
sprong en de eigenaars onbekend zijn 
gebleven.

Reeks A vertegenwoordigt een waarde 
/an 10.002 fr., soortgelijk verdeeld als 
volgt :

Tong, fr. 6930,—  ; pladijs, 920,—  ; schel- 
visch, 705,— ; steur, 605,—  ; zeepaling, 
520,—  ; rog, 322,— . Totaal : 10.002,—  fr.

De Politie der Mijn heeft hier stellig 
een grooten dienst bewezen aan de han
delaars, die in deze zaak werden be
trokken.

Reeks B heeft de som opgebracht van 
524 fr., en vermits de eigenaars van dezen 
visch zich niet hebben laten kennen, 
werd dit bedrag dan ook gestort in de 
Gemeentekas.

Verder werden twee geldbeugels bin
nengebracht, samen 40,60 fr. inhoudende.

Twee rijwielen (terug bezorgd) ; een 
nummerplaat van rijwiel (niet afge
haald) ; vier vulpennen (id.) ; acht sleu
tels ; een eenzelvigheidskaart (id.) ; een 
oorlogskenteeken (id.) ; een boekentasch 
(id.).

Dit is alles een bewijs van de uitste
kende organisatie van den politiedienst, 
in de vischmijn, waar het toezicht en de 
werkzaamheid, onder de leiding van den 
hallchef h. Reilzen, er uitstekend ge
schiedt, zonder veel bluf en lawaai, zoo
als zekere heeren van het stadhuis 
het meenen te moeten doen, zoodra ze 
meenen een vlieg uit een glas water ge
red te hebben.

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

Aanwezig : HH. Gouverneur Baels ; 
Verschelde, Aspeslagh en Dezuttere ; 
Verschoore, Depiere, Goetinck en Velt- 
hof ; Bauwens, Blondé, Decrop, Vanderrol 
en Lambregt ; Willems, Lambrechts en 
Beyen ; Dekeyzer en Demeersseman ; se
cretaris : h. Blomme, opsteller bij den 
Zeevisscherij dienst.

Verontschuldigd : hh. Vanden Bemden 
en Debra, alsook de hh. Chardome, 
Deckmyn, De Gheldere, Derycker, Devos, 
Goor, Vandamme, Vanwetter en Vroome.

Heer Gouverneur BAELS opent de ver
gadering en heet welkom aan de leden, 
alsook aan de heeren Dekeyzer en De
meersseman (plaatsvervanger van den 
h. Stubbe), wederzijdsch vertegenwoordi
ger van den Belgischen Transportarbei- 
dersbond en van de Christelijke Centrale 
van Vervoerarbeiders, en Goetinck, ver
tegenwoordiger van het Gemeentebestuur 
Heist-aan-Zee, wier opneming in den 
Raad was voorgesteld, terzelfdertijd als 
de hernieuwing der mandaten van de le
den van den Hoogen Raad. In afwachting 
dat het K. B. zal onderteekend zijn, zul
len de aanwezigen de vergadering mogen 
aanzien als bevoegd om met gezag te 
kunnen beraadslagen over de punten van 
de dagorde.

1. — OORLOGSRISICO VERZEKER ING  
EN VERKOOP IN ENGELAND

Heer Gouverneur BAELS verleent het 
woord aan de heeren reeders, die dit 
punt op de dagorde stelden.

Heer DECROP verklaart dat de premie 
van 1%, te betalen aan de V.O.Z.O.R. 
(Vereeniging voor onderlinge Zeeverze
kering) voor het aandoen van vreemde 
havens, eerst afgeschaft werd en nu op
eens en zonder reden opnieuw ingevoerd 
werd, hetgeen de reeders ter visscherij 
aanzien als een straf voor het landen 
van hun vangSten in Engeland. Spreker 
vraagt aan den Raad om de zaak te wil
len onderzoeken en een gunstig advies 
uit te brengen om deze extra-premie niet 
te moeten betalen.

Heer BAUWENS, als lid van de V.O.Z. 
O.R., geeft de noodige toelichtingen over 
de zaak, namelijk met de verklaring van 
den heer Decrop te bevestigen, erbij voe
gende dat de betaling van de premie op
nieuw ingevoerd werd ten gevolge van 
de ruchtbaarheid, welke gegeven werd 
aan den verkoop in Engelsche havens, 
door de vischhandelaars. Deze laatsten 
hebben hierdoor een slechten dienst be
wezen aan de zeevisscherij, eenerzijds 
door de openbare meening verkeerd in te 
lichten en anderzijds door de lasten van 
de reeders te verhoogen. Spreker beweert 
verder dat de aanwezigheid van een vis- 
schersvaartuig in een haven van een oor
logvoerend land minder gevaarlijk is dan 
in volle zee, hetgeen een doorslaand be
wijs is dat de extra-premie niet gewet
tigd is, maar veeleer moet aanzien wor
den als een beteugelingsmaatregel tegen 
den verkoop in Engelsche havens, waar
mede de reeders het niet eens zijn en 
aandringen bij den Raad om bescher
ming.

Heer BLONDE protesteert tegen den 
maatregel opgelegd aan de visschers, die 
verplicht zijn de vreemde havens aan te 
doen, niet alleen om hun vangsten te 
landen, maar wel op bevel van de mili
taire overheden van de oorlogvoerende 
mogendheden ofwel door stormweder. De 
betaling van de extra-premie is niet ge
wettigd en moet ongedaan gemaakt wor
den.

Heer Gouverneur BAELS is het eens, 
dat het verkeerd is van de visscherijmid- 
dens, van zich te bedienen van de pers 
om zoogezegde wantoestanden aan te 
klagen en is van meening dat de klach
ten moeten voorgelegd worden aan den 
Raad.

Heer LAM BREGT verklaart, dat het 
binnenloopen van een vreemde haven in 
geval van heirkracht niet onderhevig is 
aan het betalen van de extra-premie. Dit 
is echter zeer dikwijls moeilijk te bewij
zen, hetgeen dan ook dikwijls zal aanlei- 
aing geven tot groote onrechtvaardig
heid. Verder haalt spreker als bewijs aan 
van het gevaar van het bedienen van 
ae pers, hetgeen verschenen is in een 
Fransch blad, waarin een foto voorkomt 
van een voornaam Oostenaschen visch- 
nandelaar in gezelschap van een kooper 
van visch, bestemd om uitgevoerd te 
worden naar Duitschland.

Heer WILLEMS verklaart, dat de ree
ders de Belgische markt gedurende we
ken verwaarloosd hebben, hetgeen de 
vischhandelaars verplichtte met alle 
miadelen de verbruikers in te lichten. In
dien de reeders redelijk waren geweest, 
dan hadden ze het land voldoende be
voorraad aan visch.

Heer BAELS besluit de gedachtenwisse- 
ling over de perscampagne en is van 
meening dat de aanwezige leden van de 
V.O.Z.O.R. de zaak moeten instudeeren 
en verdedigen in de eerstkomende zitting 
van de Vereeniging.

Heer DEZUTTERE, als Voorzitter van 
de Gemeenschappelijke Kas voor de Zee
visscherij, brengt ter kennis van de le
den van den Raad, dat er kwestie is van 
een bijpremie te voorzien voor bijzondere 
risico’s, waaraan de bemanningen bloot
gesteld zijn in de havens van oorlogvoe
rende mogendheden. Spreker is van mee
ning dat een gemeenschappelijk besluit 
zou dienen genomen in de beide kwesties.

Heer VANDERROL verzet zich tegen 
de bijpremiën, zoowel voor de romp van 
het schip als voor de bemanning, omdat 
de gevaren voor de visschersvaartuigen 
niet meer vergroot zijn sedert het begin 
van den oorlogstoestand.

Heer DEKEYZER herinnert aan de le
den dat de Beroepsraad voor de Zeevis
scherij zich akkoord heeft verklaard om 
de vergoeding uit hoofde van ongevallen 
overkomen aan de leden van de beman
ningen, ten gevolge van oorlogsrisico, met 
50% te doen verhoogen. Spreker vraagt 
deze zaak met welwillendheid te onder
zoeken, in acht genomen dat deze ver
goeding uitbetaald wordt aan de zeelie
den ter koopvaardij.

Heer LAMBREGT betwist de woorden 
van den heer Dekeyzer nopens het toe
kennen van een extra-vergoeding voor 
ongevallen in verband met de oorlogsri
sico.

Heer DEZUTTERE wijst op den neteli-
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gen geldelijken toestand van de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij.

Heer BEifEN spreekt over den hache- 
lijken toestand, waarin de kustvisscherij 
£ich bevindt en vraagt kwijtschelding oi 
uitstel van betaling voor de bijdragen 
aan de V.O.Z.O.R. en aan de Gemeen
schappelijke Kas voor de Zeevisscherij.

Heer DEZUTTERE verklaart dat de 
vraag gesteld werd aan het Bestuur van 
het Zeewezen, ten einde een Staatstus- 
schenkomst te verkrijgen voor de achter
stallige bijdragen van de kustvisscherij. 
Dê zaak heeft de bijzondere aandacht 
van de Regeering getrokken, maar tot
nogtoe werd er geen oplossing aan gege
ven en voorziet men dat er weinig kant 
oestaat dat de belanghebbenden zullen 
voldoening bekomen.

Heer Gouverneur BAELS verdedigt het 
standpunt van de kustvisschers en is van 
meening zooniet kwijtschelding, dan 
toch uitstel van betaling moet kunnen 
verleend worden.

Heer DEPIERE, als lid van de V.O.Z.O. 
R., verklaart dat de reeders toegelaten 
zijn de bijdragen met gemak te betalen 
en zelfs met afkortingen. De premier 
echter van 1940 moeten onmiddellijk be
taald worden. Die van 1939 mogen in at- 
Korting betaald worden.

Heer DECROP protesteert tegen den 
maatregel, genomen door den Water
schout der Haven Oostende, die gasolie 
weigert aan de reeders, welke hun bij 
dragen niet betaald hebben. Hij dringt 
aan om de redenen te kennen, voor de
welke de bijpremiën geëischt werden.

Heer VERSCHELDE verklaart, dat de 
reden van het heffen van extra-premiën 
inderdaad bestaat voor het aandoen van 
havens van oorlogvoerende landen, maar 
niet in het openbaar mag bekend ge
maakt worden.

Heer VANDERROL is het niet eens dat 
de Regeering de reden van de heffing van 
bijkomende premiën niet laat kennen en 
is van oordeel dat de zeevisscherijnijver- 
heid geen nieuwe lasten kan aanvaarden, 
zonder gevaar te loopen ontredderd te 
worden.

Heer BAUWENS stelt voor, de reden 
bekend te maken aan den heer Gouver
neur, en indien deze hem gewettigd voor
komt, zullen de reeders zich neerleggen 
bij zijn advies.

Heer Gouverneur BAELS bedankt de 
reeders voor het gestelde vertrouwen, die 
de zaak mondeling zal afhandelen met 
den heer Minister.

Heer BAUWENS roept het oordeel in 
van den heer Aspeslagh, omtrent de ver- 
hooging van het gevaar door het binnen
loopen in havens van oorlogvoerende 
landen.

Heer ASPESLAGH is, zonder bewijs 
van het tegenovergestelde, van meening 
dat het gevaar niet grooter is in de ha
vens van oorlogvoerende landen dan op 
weg naar die havens.

Heer DEZUTTERE vraagt om de kwes
tie van de bijpremie te mogen uitstellen, 
tot na de beslissing van de V.O.Z.O.R.

I Heer VERSCHELDE noodigt den heer 
Dezuttere uit om de voorstellen van Tech
nischen Raad van de Bijzondere Afdee- 

i ling « Oorlogsrisico » voor te leggen aan 
den Beheerraad van de Gemeenschappe
lijke Kas.

Heer Gouverneur BAELS stelt vast, dat 
de Raad van oordeel is dat de kwestie 
van het betalen van bijpremiën opnieuw 
moet onderzocht worden en Indien er 
geen reden bestaat, deze niet toe te pas
sen.

2. — BEVOORRADING MAZOUT.
Heer DECROP verklaart, dat dit punt 

gedeeltelijk geregeld is sedert de dienst 
der bevoorrading van scheepsbenoodigd- 
heden overgenomen werd door de Water- 
schoutsambten. Hij protesteert echter 
tegen de handelwijze van het Bestuur 
van het Zeewezen dat van dezen dienst ge- 
oruik maakt om drukking uit te oefenen 
op de reeders, die achterstallige bijdra
gen voor oorlogsrisico nog niet betaald 
nebben of wier schepen niet regelmatig 
naar Oostende terugkomen.

Heer VERSCHELDE antwoordt, dat 
maatregelen alleen getroffen worden te
gen de reeders, die herhaaldelijk vreem
de havens hebben aangedaan.

Heer Gouverneur BAELS toont aan dat 
de werkwijze van het Zeewezen zeer 
soepel is en geen moeilijkheden veroor
zaakt dan aan dezen, die werkelijk mis
bruik maken van den toestand, door de 
brandstoffen te verbruiken om hun visch 
in den vreemde te verkoopen, zonder re
kening te houden met de bevoorrading 
van de Belgische markt.

3. — REGELING AANVOER 
OP DE BELGISCHE MARKT

Heer VERSCHELDE geeft lezing van 
den brief van 13 Januari 1940, 5de Bureel, 
nr. 54/63, gericht aan den heer Water
schout der haven van Oostende, waaruit 
blijkt dat :

1. een practische stelregel moet vast
gelegd worden om de vischlandingen in 
vreemde havens te regelen ;

2. brandstof voor meer dan één reis 
mag geweigerd worden aan de schippers, 
die misbruiken plegen ;

3. de vischlandingen in vreemde ha
vens onderhevig moeten zijn aan het 
voorleggen van een vergunning.

Heer WILLEMS verklaart, dat de markt 
sedert Kerstdag voldoende bevoorraad 
wordt, alhoewel de uitvoer nog niet ge
noeg kan bewerkt worden om reden van 
den te geringen aanvoer.

Heer DECROP beweert, dat de markt
prijzen veel te laag zijn, en neemt nota 
dat de vischhandelaars voldoende visch 
hadden voor de Belgische markt. De ree
ders zijn het eens dat de bevolking moet 
voorzien worden van de noodige hoeveel
heden visch, al moesten ze aangevoerd 
worden met verlies, maar voor den uit
voer eischen de reeders loonende prijzen 
voor hun vangsten, hetgeen ze voor het 
oogenblik bekomen in Engeland, terwijl 
deze besteld door Duitschland eerder 
laag zijn.

Heer VERSCHELDE wijst op de nood
zakelijkheid van de markt regelmatig te 
spijzen, zooniet zal het Ministerie van 
Bevoorrading de contingenteering van 
den vischinvoer opheffen.

Heer DECROP is van meening, dat de

oehoeften van het land voldaan zijn doo. 
den huldigen aanvoer, en indien de pnj 
.jen met stijgen, ae uitbating zal moetei. 
worden stilgelegd.

neer V ain utxtKOL treedt de gedachte, 
jij van den heer Decrop en doet uit- 
scnijnen dat de marKtprijzen en ook de 
verKOopprijzen dezeiiae gebleven zijn 
van deze van de maand Augustus 193b, 
oer wijl de uitbatingskosten met meei 
aan 100% gestegen zijn.

neer bijUNDK gaat akkoord dat maat
regelen genomen worden tegen de ree- 
aers, die mlsoruiK plegen met herhaalde 
/angsten in de Engelsche havens te lan 
jen. Hij stelt voor, de schepen te ver
plichten maandelijks met een volle la
ding naar Oostende te komen markten, 
herder is hij de meening toegedaan dat 
ae invoer nog niet geregeld is gelijk hei 
jehoort. Inderaaad, wanneer visch ont- 
jreeia op de Oostendsche markt wegens> 
net slecnte weder, dan ontbreekt er ook 
op de vreemde markten, zoodat er geen 
xan ingevoerd worden. En als onze sche
pen dan naar hier komen met schoont 
vangsten, dan is er in den vreemde ook 
/eel visch en wordt er dan insgelijks een 
groote hoeveelheid besteld en ingevoera. 
waaraan zou moeten kunnen verholpen 
worden.

Heer LAMBRECHTS verzet zich niet 
„egen den verkoop in vreemde havens, 
maar beklaagt zich over het tekort aan 
.cabeljauw en schelvisch. Het is moge- 
ujk dat er voldoende visch was in den 
.aatsten tijd, maar de opgenoemde soor
ten waren ongetwijfeld onvoldoende o], 
ae markt ; dit kan nagegaan worden 
aoor de statistieken.

Heer DECROP maakt gewag van de 
Klacht van den heer Beauprez, geuit in 
.iet beperkt Comité voor de contingen- 
ueering, nopens de aanwezigheid op dt 
markt van Oostende, van ingevoerde 
visch van minder dan 40 cm., die alhiei 
verkocht werd door dê firma Fishunion. 
Spreker vraagt om de mogelijkheid in te 
/iien om controle te houden op de afme- 
cingen van de ingevoerde visch, zelfs als 
ze reeds te Oostende verhandeld wordt.

Heer ASPESLAGH legt een statistiek 
voor van de aangevoerde en uitgevoerde 
hoeveelheden, gedurende het tijdperk 
van 1 tot 18 Januari 1940, waaruit blijkt 
dat 942.000 kg. visch aangevoerd werd, 
welke verkocht werd voor ongeveer 3 
millioen 158.000 fr., hetzij tegen 3,35 fr. 
als gemiddelde prijs per kg. De uitvoer 
oedroeg 23% minder van den aanvoer, 
waarvan Duitschland ongeveer 11%, En
geland 8%, Frankrijk 1%, Holland 2,5% 
en Zwitserland 0,5% afnamen. Anderzijds 
deelt hij de gegevens mede nopens het 
aantal schepen dat gedurende het vier
de kwartaal in Engeland verkocht en 
volgens hun visscherij aldaar kunnen 
gaan verkoopen. Indien de inlichtingen 
juist zijn, zou het laatste getal 135 be
dragen. Spreker stelt voor, deze vaar
tuigen toelating te geven om eenmaal in 
Engeland te laten verkoopen en een der
de of ongeveer 45 schepen wekelijks te 
verplichten van op de markt te komen, 
om de bevoorrading te verzekeren en den 
uitvoer over de landgrens te kunnen 
voortzetten.

Heer DECROP neemt nota dat de be
hoeften van de Belgische markt slechts 
681 ton bedroegen in drie weken, te ver
meerderen met de ingevoerde hoeveelhe
den.

Heer VANDERROL stelt voor, den uit
voer te takseeren.

Heer Gouverneur BAELS doet inzien, 
dat zulke maatregelen indruischen tegen 
de Belgische economie.

4. —  UITVOER NAAR VREEMDE  
LANDEN

Heer DECROP verklaart dat de visch 
oestemd voor het buitenland alleen kan 
geproduceerd worden aan loonende prij
ken en is van meening dat de mededin
ging, welke bestaat bij den uitvoer naar 
Duitschland, eeraer een omlaag drukKing 
voor de prijzen als gevolg heeft.

Heer WILLEMS bevestigt dat de vrije 
mededinging bij den uitvoer naar 
Duitschland nadeelig is voor de markt
prijzen van Oostende. Hij verstrekt den 
uoodigen uitleg nopens den handel met 
uit land, welke alle vrije mededinging 
uitsluit onder de vischuitvoerders, tenzij 
uen nadeele van de visscherij.

Heer VERSCHELDE herinnert aan de 
reeders dat ze te allen tijde hebben aan
gedrongen op verruiming van den uit
roer naar Duitschland om de mededin
ging uit te lokken onder de vischhande
laars. De Hoogere Overheid heeft een re
geling aangenomen, waarbij de vrije me
dedinging voorzien is. Indien nu de ree
ders nu eerst tot de ontdekking komen 
dat de mededinging schadelijk is voor 
nun belangen, dan zal de regeling op
nieuw veranderd worden, zoodanig dat de 
oude verdeeling zal blijven voortbestaan.

Heer ASPESLAGH is ook van meening, 
dat de vrije mededinging niet uitvoer
baar is, wel te verstaan, ten voordeele 
van de marktprijzen.

Heer WILLEMS legt breedvoerig de 
werkwijze uit bij den uitvoer naar 
Duitschland en is van oordeel dat de 
samenwerking onder de uitvoerders mis
schien zal toelaten om meer loonendt 
prijzen af te dwingen.

Heer Gouverneur BAELS besluit de be 
spreking en stelt vast dat de Raad van 
advies is dat :

1. de Belgische markt behoorlijk moet 
bevoorraad worden ;

2. de marktprijzen niet loonend zijn en 
zelfs lager dan verleden jaar, in hetzelf
de seizoen ;

3. de prijzen niet verhoogd zijn, ter
wijl de uitbatingskosten met meer dan 
100% gestegen zijn.

5. VERSCHEIDENE.
1. Oorlogswinst door verlies van sche- 

,ien.
Heer VANDERROL stelt de vraag of 

de reeder, die tengevolge van een oorlogs- 
ieit een schip verliest, dat hij verzekerd 
neeft aan 300% van de waarde, een fic
tieve winst verwezenlijkt van 200%, zal 
getakseerd worden voor oorlogswinst.

Heer Gouverneur BAELS is van mee
ning dat, indien de uitbetaalde som zal 
aangewend worden voor het vervangen 
/an de verloren eenheid, er geen spraak 
<sou mogen zijn van oorlogswinst.

2. Samenstelling van den Raad :
Heer Gouverneur BAELS geeft kennis

dat tengevolge een telefonisch bericht, 
net K. B. onderteekend is, waarvan hij 
lezing geeft.

De heer Voorzitter wenscht de oude 
leden geluk met de hernieuwing van 
hun mandaten, en de nieuwe, ter gele
genheid van hun aanstelling. Spreker 
aoopt de opgelegde taak te mogen ver
hullen door innige samenwerking onder 
de leden.

3. Uitvoer naar F rankrijk  :
Heer VERSCHELDE brengt ter kennis 

van de leden dat het Ministerie van Bui- 
tenlandsche Zaken laat weten, dat de 
Fransche Regeering ruime contingenten 
voorziet voor zeeproducten, hetgeen 
schriftelijk zal bekend gemaakt worden 
aan de uitvoerders en vischhandelaars.

Heer ASPESLAGH werpt de kwestie op 
van het percentage bestemd voor den 
aitvoer, dat op 20% gesteld is, maar 
noodzakelijkerwijze door de uitvoermo- 
gelijkheden zal dienen verhoogd, waar
mede de aanwezige reeders en vischhan
delaars ten volle instemmen.

Heer Gouverneur BAELS vestigt de 
aandacht van de leden op het gevorderde 
uur en heft de vergadering om 13 u. 15, 
na de aanwezigen bedankt te hebben 
voor de zeer belangrijke bespreking van 
de hoogere belangen van de zeevischerij.

Blankenberge
IN DE RIJKSNORMAALSCHOOL

Wegens onvoorziene omstandigheden 
moest het jaarlijksch Kerstfeest uitge
steld worden. Thans gaat een feest door, 
ten voordeele van de gemobiliseerde oud- 
leerlingen, op Zaterdag, 27 Januari, te

19 uur- „ T j  ̂ ,
Opgevoerd wordt : « De Wonderdok- 

toor », door Jos. Janssen. Het Normalis- 
tenorkest verleent zijn medewerking.

De algemeene vergaderihg van den 
«Bond van Oudleerlingen en Vrienden 
van de Rijksnormaalschool en Oefen
school» heeft plaats op Zondag, 28 Ja
nuari, te 9.30 uur. Na afloop hiervan 
heeft de trekking van de tombola plaats, 
begiftigd met 5.000 fr. prijzen.

LUCHTBESCHERMING
Het College van Burgemeester en Sche

penen brengt ter kennis der bevolking, 
dat op Donderdag 1 Februari 1940, te 18 
uur in de Cinema Colisee, Langestraat 
alhier, een tweede cyclus lessen over 
de Luchtbescherming zullen aanvangen.

Gezien de huidige internationale toe- 
- stand, acht het Gemeentebestuur het 
zich als plicht de bevolking over dit 
vraagstuk in te lichten. Een talrijke op
komst is dringend gewenscht.

MOSSELEN TREKKEN
Bij besluit van den h. Hoofdingenieur- 

Directeur van Bruggen en Wegen, Dienst 
der Kust, dd. 16 Januari 1940, is het ver- 
boden mosselen te visschen of te trek
ken in de wateren of op de aanhoorighe- 
den der haven- en kustwerken, op het 
grondgebied der gemeenten Brugge, 
Blankenberge en Heist gedurende het 
tijdperk van 1 April tot 31 October.

fO N T E IN IE R  VAN DE STAD
De fonteinier die te verwittigen valt 

vanaf Zondag 28 Januari en gedurende 
de volgende week, na 16 uur, is Vande- 
putte Marnix, Karei De Swertlaan, 85. 
ZUNDAGDIENST DER APOTHEKERS

Op Zondag 28 Januari 1940 zal de 
Apotheek Segaert, Visschersstraat, den 
ganschen dag open zijn.

CARNAVALBAL IN HET CASINO
Sinds verscheidene jaren richt het be

stuur van het Casino prachtige bals in, I 
met Carnaval. Dit jaar zal wederom een| 
gemaskerd en verkleed bal plaats grij
pen op Zaterdag, 3 Februari, in de heer-| 
lijke zalen van het Casino. Een groote | 
bijval wordt verwacht.
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. —  Christiaens François,! 
van August en Rombaut Julia, Diksmui-I 
destr., 19 ; Everaert Rita, van Andreas I 
en Bernaert Maria, Mametstr., 24; Del 
Nys Luc, van Karei en Naessens Maria, [ 
Kerkstr., 14 ; Van Schepdael Francine,| 
van Albert en Callier Maria, Koninginne-f 
laan, 30.

Sterfgevallen. — Adam Anna, 94 j.,| 
wed!, van Derudder Frans, Uitkerke ;l 
Polsenaere Albert, 67 j., echt. van Claeysl 
Philomène, Weststr., 68 ; De Grande! 
Bertha, 48 j., echt. van Vermoortele Au-| 
gust, J. De Meyerstr., 62.

CINEM A’S
PALLADIUM, Kerkstraat. — Gebeur-I 

tenissen. — « Gestolen Paradijs », muzi-l 
kale film met Gene Raymond en Olympel 
Bradna. —  « Nick, Gentleman-DétectlT 
ve», levendige en luimige comedie met| 
Myrna Loy en William Powell.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour-I 
nal. —  « 75 minutes d’angoisse », metl 
Tom Brown, Lewis Stone, Barbara Readl 
— « Café de Paris », met Vera Korènef 
Jules Berry, Pierre Brasseur.

v o o r  e e n  C C O N Q M I S C U C herstellihgI
WEMDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

A.atftH&R*
REEDERYKAAI - O O S T E N D E  T E L .2 o 3 6  PRfVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH

1A5CHWERK
Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK
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« HET VISSCHERIJBLAD »

,es Frigorifères du Littoral
N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 - TELEFONEN 707 . 1050

M a rk tb e ric h te n
OOSTENDE

Vrijdag
Geen

19 Januari 1939.
aanvoer.

Zaterdag 20 Januari 1940.
0.301 Kanaal 6 d.
Z.46 Oost 5 d.
0.279 West 3 d.

9.240,—
11.594,—
1.140,—

2 d. 5.190,—
2 d. 7.845,—
2 d. 7.690,—
2 d. 7.499,—

10 d. 25.741,—
10 d. 30.287,—
18 d. 118.600,—
9 d. 24.410,—

Drie vaartuigen met weinig visch. Wei
nig belangstelling. Ook gewone markt
prijzen. De markt was in een kwartier 
afgehandeld.

Maandag 22 Januari 1940.
0.304 Kanaal 6 d. 9.980,—
0.211 Kanaal 7 d. 16.675,—
0.138 West 2 d.' 840,—
0.55 West 2 d. 1.520,—
0.179 Kanaal 15 d. 51.222,—
0.288 Spanje 18 d. 68.154,—
0.87 Kanaal 8 d. 26,173,50
,0.328 Kanaal 10 d, 22.377,50

13 vaartuigen ter markt, waarvan 5 
ingehouden hebben tot den verkoop van 
morgen. Waarom ? Nochtans waren de 
prijzen over het algemeen loonend. Er 
was keus aan verscheidenheid. Mooie 
partij tongen van de 0.288 komende van 
Spanje, aan 16-17 fr. de kg.

Gezien het slechte weder, was de be
langstelling eerder gering.

Voor morgçn worden- er 2 IJslanders 
voorzien met groote partijen ronde visch.

Dinsdag 23 Januari 1940.
0.137 West 
0.244 West 
0.335 West 
0.277 West 
0.307 Kanaal 
Z.8 Oost 
SS.160 IJsland 
Z.5 Oost

Gelukkig dat de vijf vaartuigen van 
gisteren vandaag ter markt waren, an
ders ware het buiten de eene IJslander, 
totaal niets bijzonders geweest. De twee
de IJslander die voorzien was, is opge- 
hóuden geweest aan de reede van Duin- 
kerke en zal dus morgen ter verkoop zijn.

De prijzen waren vandaag zeer loo
nend, ook de hoedanigheid was prima.

Woensdag 24 Januari 1940.
SS. 0.92 IJsland 18 d. 134.980,—
0.228 Spanje 17 d. 71.850,—
N.64 Kanaal 5 d. 17.371,—
0.286 Spanje 19 d. 62.883,—
0.176 Kanaal 4 d. 9.536,—

Zeer geringe aanvoer voor een Woens
dag, totaal onbevredigend. Er was noch
tans groote belangstelling. Alle visch- 
soorten werden dan ook aan hooge prij
zen afgezet. De twee vaartuigen van 
Spanje hebben mooie besommingen ge
maakt, alsook de IJslander. Mooie par
tijen tongen van Spanje, alsook een 
groote partij koolvisch van de IJslander. 
De koolvisch werd afgezet aan 15 tot 18 
frank ’t stuk ; de gullen aan 280 fr. de 
ben, de roggevisch aan 250 fr. de ben. 
De markt was reeds om half tien afge
handeld.

Donderdag 25 Januari 1940.
0.153 Kanaal 7 d. 2.480,—
0.276 Kanaal 5 d. 6.710,—
0.120 Kanaal 3 d. 8.247,—

Enkel drie vaartuigen van het Kanaal, 
met kleine hoeveelheden visch. Gewone 
Donderdag-prijzen en rappe vischhande- 
ling.

De verkoop was in een kwartiertje af- 
geloopen.

AANVOER VAN IJLE HARING
Dinsdag 23 Januari 1940.
0.224 12.000 kg. 198 fr. de 100 kg.

STEDELIJKE GARNAALMIJN
Geen aanvoer.

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 18 « 4C8.—
Vrijdag 19 —
Zaterdag 20 22.245,—
Maandag 22 197.336,—
Dinsdag 23 228.181,50
Woensdag 24 296.885,—

753.115,50

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nleuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 
Visscherskaal, 17 Tel. 72003 Oostende

J  VISSCHERS ! Weet U  dat®

#  DE BESTE

BLANKENBERGE
Staat van verkoop in de mijn van Blan 

kenberge, van Donderdag 18 tot Woens
dag; 24 Januari 1940. | 

Dbnderdag 18 8.896, — 
Dë andere dagen : geen aanvoer.

Gfemiddelde prijs per kg. van de ver
kochte visch :

Tarbot, 20 ; griet, 15 ; groote tongen, 
15 ; bloktongen, 18 ; fruittongen, 20 ; 
kleine tongen, 12 ; groote platen, 5 ; klei
ne platen, 5.50 ; kleine visch, 4 ; schar- 
renj 5 ; pieterman, 13 ; kabeljauw, 8 ;

_______________GASOIL g

S  HET BESTE M A ZO U t |

J  voor VISSCHERSVAARTUIGEN ® 
J  GEFABRICEERD wordt door d e ®

, •  Belgian Cracking Cy #

Vischfactoor in alle soorten 

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

V ISC H  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 —

reaggSa&g

BRUSSEL

J  die nooit de belangen van den
w  kooper uit het oog verliest
O  Al hare producten komen voort
#  van de Belgische Werkhuizen 
0  —  te Langerbrugge —

#  BESTEL BIJ D E  B. C. C. 

• • • • • • • • • • • • • • •

GENT

Gent
Garnaten, 14 ; griet, 14— 15 ; kabel

jauw, 12— 15 ; pladijs, 11 ; paling, 16— 
22 ; schelvisch, 11 ; rog, 6—7 ; tarbot,
15— 17 ; 
post, 6

tong, 16— 23 ; wijting, 
zonnevisch, 8 fr.

ANTW ERPEN

6 zee-

VISCH M A RK T
Kabeljauw, 8— 12 ; gullen, 5— 8 ; zee- 

zadm, 5— 8 ; zeepaling, 6— 8 ; schelvisch, 
8— 12 ; knorhaan, 3— 4 ; haring, 3— 4 ; 
la.tour, 10— 14 ; schar, 3— 4 ; leng, 4—5 ; 
wijting, 3—4 ; heek, 4— 5 ; pladijs, 5— 6 ; 
rog, 6—8 ; klipvisch, 3— 4 ; tong, 20—24.

VISCH M IJN
Zeekarkool, 4,31 ; kabeljauw, 3,20 ; 

gallen, 1,30 ; zeezalm, 2,33 ; zeepaling, 
3,02 ; schelvisch, 4,23 ; knorhaan, 2,20 ; 
versehe haring, 2,29 ; latour, 6,40 ; schar, 
1.62 ; leng, 2,60 ; wijting, 2,18 ; heek, 
2,43 ; koningsvisch, 3,75 ; pladijs, 2,31 ; 
rog, 3,85 ; klipvisch, 1,30 ; tong, 11,87 ; 
forel, 12,03 fr.

Verwachtingen

Maandag 29 Januari. —  0.85, van het 
K anaal van Bristol, met 120 b. mixed 
en 150 kg. tongen ; SS.0.298, van IJs
land, met 16 bakken, waarvan 550 kabel
jauwen, 3.000 kools, 1400 lingen, 115 b. 
gullen, 335 b. mixed, 85 b. lingen, 18 b. 
schaten, 130 b. boonen, 9 b. heilbot. In 
totaal : 16 bakken.

Dinsdag 30 Januari. —  0.81, van het 
Kanaal van Bristol, met 110 b. visch en 
100 kg. tongen ; SS.0.163, van IJsland, 
met 5.000 kools, 1.000 kabeljauwen, 125 
b. gullen, 200 b. mixed, 90 b. boonen, 300 
lingen. In totaal : 20 bakken.

Woensdag 31 Januari. —  0.291, van 
het Kanaal van Bristol, met 4 bakken.

Pieterman, 14 ; kabeljauw, 7— 12 net
to ; 5— 10 bruto ; gul, 5 ; knorhaan, 3 ; 
pladijs, 2,50— 7 ; rog, 6—7 ; schar, 6 ; 
vleet, 9— 11 ; schelvisch, 6— 11 ; steen- 
post, 3 ; tong, 12-21 ; wijting, 2 ; haring, 
4 ; bakharing, 1— 1,75 stuk ; gerookte ha
ring, 0,50— 1,75 id. ; gestoomde haring,
1.25— 1,75 id. ; pekelharing, 3fr. voor 5 
stuks, 6 fr. voor 11 stuks ; sprot, 8— 10 ; 
garnaal,12 ; mosselen, 1 ; paling, 12— 15.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 20 Januari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; blontong, 17— 18 ; 
fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong, 16.50-
17.50 ; kl. tong, 8— 14 ; pieterman, 11— 
12 ; gr. platen, 4—4.50 ; midd. platen,
5.25—6 ; platjes, 3.75— 4.50 ; scharren, 
2.50— 3.50 ; gr. wijting, 2.75— 3 ; kl. wij
ting, 1— 1,25 ; rog, 2— 5 ; tarbot, 12— 18; 
griet, 10— 14 ; garnalen, 8.50—9 fr.

Maandag 22 Januari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 17— 18 ; 
kl. tong, 8— 14 ; pieterman, 12— 13 ; gr. 
platen, 4— 4.50 ; midd. platen, 5.25— 6 ; 
platjes, 4— 4.25 ; scharren, 3— 3.50 ; gr. 
wijting, 2.75— 3 ; kl. wijting, 1.25— 1.50 ; 
rog, 2—5 ; tarbot, 12— 18 ; griet, 10— 14.

Dinsdag 23 Januari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 19—20 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 12— 13 ; gr. 
platen, 4— 4.50 ; midd. platen, 5.25— 6 ; 
platjes, 4.25— 4.50 ; scharren, 3.50— 4 ; 
gr. wijting, 3-3.25; kl. wijting, 1.50— 1.75; 
rog, 2— 5 ; tarbot, 12— 18 ; griet, 10— 14.

Woensdag 24 Januari 1940.

Gr. tong,14— 15 ; bloktong, 16— 17 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 17— 18 ; 
kl. tong, 8— 14; pieterman, 12— 13; gr.
platen, 3.50— 4 ; midd. platen, 6— 6.25 ; 
platjes, 4.25— 4.50 ; scharren, 3.50— 4 ; 
gr. wijting, 3.25— 3.50 ; kl. wijting, 1.25—
1.50 ; rog, 2— 4.50 ; tarbot, 12— 18 ; griet, 
10— 14 ; garnalen, 9.80— 10.30.

Donderdag 25 Januari 1940.

Garnalen, 7.80—8.50.

iJMUIDEN

In de week van 19-24 Januari 1940 kwa
men aan de Rijusviscnnanen 9 stoom
trawlers, 4 motors en y Ueensche snur- 
revaaruers nun verscne viscnlaaingen 
verkoopen. .tiec is een seule wees gewer
den. ïengevoige van aen groocen sneeuw
val in geneei noiland en ae strenge vorst, 
was nel een geiuKKig verscmjnsei, dat er 
aeze weeK met meeruere viscnaanvoer is 
geweest, want nu reeas haaaen ae visch- 
prijaen bij voorgaanae weKen vergeie- 
iten, een gevoenge aanng onaergaan.

Ue stoomtrawlers Komenae van het 
Nooraen naauen vangsten bestaande uit 
vele verscneiuenneia. Deze Komenae van 
ae KionuijKe, naaaen voor net meeren- 
aeei vangsten bestaande uit licnte soor
ten scneiviscn, wijtmg en guiien.

Buitemanascne aanvoer : 9 Denen 
kwamen ter markt, aile met schoone 
vangsten scnarren en scnol. Het was zeer 
spijtig, dat nun aanvoer geen betere 
prijzen kende, want het is twijfelacntig 
of zuiK een aantal het voor de tweeae 
maai zal probeeren in Holland te gaan 
marnten.

Over land werd zeer weinig aange
voerd. Tengevolge van den abnormalen 
sneeuwval, Konaen de zware auto’s van 
Denemarken met naar IJmuiden komen, 
öiecnts een tweetal hebben het gepro
beerd, met het ongelukKig gevolg dat, 
door een autobotsing, de bestuurders 
zwaar gewond in het hospiatal moesten 
worden opgenomen.

Betreffenae net conflict van de zeelie
den, kunnen wij berichetn dat de op
varenden een loonsverhooging hebben 
aangenomen van 10%, zoodat Vrijdag 
reeds één stoomtrawler, Zaterdag 2, 
Dinsdag 5 en Woensdag 2 naar de visch- 
gronden zijn vertrokken. De overige zul
len volgende week vertrekken, zoodat de 
vloot van nu af aan, goed wordt ver
deeld.

Voor de volgende week hebben wij 
slechts 2 stoomtrawlers te verwachten, 
zoodat de buitenlandsche visch welkom 
zal zijn.

Donderdag 18 Januari 1940.
3 stoomtrawlers komende' van het 

Noorden en de KlondijKe spijsden de 
markt met schoone vangsten verschei
denheid. Drie Deensche snurrevaarders 
hadden schoone vangsten schar en schol.

Tengevolge van den grooten sneeuw
val en de vorst, was de vraag uit het 
binnenland zeer gering, zoodat alle soor
ten versehe visch goedkoope verkoopprij
zen kenden.
IJM 38 Noorden 750 b. 4070.00
IJM 85 Klondijke 200 b. 1640.00

(gebroken reis) 
IJM117 Klondijke 665 b. 4510.00

Vrijdag 19 Januari 1940.
3 Deensche snurrevaarders waren ter 

markt met schoone vangsten scharren en 
schol. Geen Hollandsche aanvoer. Ver
koopprijzen zeer goedkoop.

Zaterdag 20 Januari 1940.
Geen aanvoer.

1940.
motors en 3 Deen- 
spijsden de markt

PRIJS PER KILOG RAM  
VISCH, VERKOCHT TER TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 

VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. WEEK VAN 20 TO T 25 
JANUARI 1940.

Turbot

Barbues 
Soles —

r, * * u * Zaterdag
- Groote tarbot......................  17 00— 18 00

Mid. tarbot ........................  14.00— lö!oo
Kleine tarbot.......................  g 0q qq

—  Griet ............................. 8̂ 00— 12̂ 00
Allergroote tongen.................
Groote tongen ........................ 17 00..........
Midd. groote tongen ............. 180o
Voorkleine tongen ..................21 00
Kleine tongen ........................ io ___ -,̂  on

Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............
Midd. pladijs.....................  "Uni 
Derde slag pladijs.......
Kleine pladijs .............

Limandes —  Schar...........................
Limandes solesi—  Groote tongschar 

Kleine tongschar

Maandag
16.00— 18.00
12.00— 14.00 
8.00— 11.00 
7.00— 11.00

15.80— 16.20
17.00— 17.60 
16.60— 17.00 
16.60
14.20— 17.20

4.75
1.25

4.50
4.25
1.75- 2.00

6.00—
4.50—

1.50

7.00—  7.50

7.00
5.00
4.00 
2.50

3.25—  3.50
3.00— 3.50
1.00—  1.25
1.25— 1.50 
2.50— 2.75 
1.75-»- 2.25
7.00—  7.50

Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... .................. »ïï
Kl. Schotsche schol ... ..................

Flottes — Schaten .. ..................
Raies1 — Groote rog

Kléine rog .......  ..................  t cn
Tacauds — Steenposten.......................  , ^
Merlans *— Gr. wijting ..................  ... i'

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

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

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) ...

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

Vives — Pietermannen..... ....................
Grondins —  Knorhaan ........................

4.00— 4.50 
2.50— 2.75

Dinsdag

12.00—15.00 
8.00— 12.00 
8.00— 11.00

17.00—19.20
20.00—21.00 
20.00
13.20— 17.00
6.00
6.00— 7.00
4.50— 5.75
1.50— 1.75
4.00— 4.50
7.00— 8.00
4.50— 5.50
2.50— 3.50

3.06— 3.75
2.50— 4.00 
150— 2.00
1.00— 1.25
2.50— 2.80 
100— 1.50
8.00— 8.50

4.50— 6.00
5.00— 5.25
3.00— 3.25
2.75— 3.25
2.50— 2.75
4.00— 4.25 
300— 3.25 
9.75

10.00
5.75—  9.50

Woensadg
21.00—23.00
16.00— 18.00 
10.00—12.00
9.00— 13.00

15.00— 15.40
17.00—17.20 
19.40
19.00—20.00
16.00— 18.40
5.50— 6.00
5.50— 6.50
4.00— 5.50 
2.50

7.ÖÓ— 7.75 
4.75— 6.00

3.75— 4.50
4.00— 5.50

3.00— 3.25
3.00— 4.25
3.00— 3.50
8.00— 9.00

4.75— 6.25
5.00— 5.50 
3.50— 3.75

2.25— 2.50
4.00— 4.25
3.25—  3.50

Donderdag
22.00— 24.00
17.00— 19.00
12.00— 14.00
10.00— 14.00

19.00

5.00

Maandag 22 Januari
3 stoomtrawlers, 2 

sche snurrevaarders 
ruim voldoende van alle soorten versehe 
visch.

Tengevolge van de aanhoudende 
sneeuwval en vorst, waren de bestelor- 
ders van het binnenland en buitenland 
zoo gering, dat zeker eenieder tevreden 
was met zulk een kleinen aanvoer van 
versehe visch.

De vangsten bestonden hoofdzakelijk 
uit lichte schelvisch, wijting, gullen. De 
Denen verzorgden de markt van schol en 
schar.

Versehe haring : 2 wagons uit Zweden.
Verkoopprijzen versehe visch niet meer 

dan bevredigend.
IJM 9 Noorden 1155 b. 8558.00
IJM 4 Klondijke 480 b. 3010.00
IJM19 Klondijke 650 b. 4040.00

Dinsdag 23 Januari 1940.
1 stoomtrawler komende van de Klon

dijke was ter markt met een goede 
vangst lichte schelvisch, wijting en gul
len. Voorts een motor van de West met 
een vangst schol, wijting en bot.

Verkoopprijzen bevredigend.
IJM 26 Klondijke 1150 b. 6840.00

Froid  In d u s trie l
TELEFOON

IJS
R E E D E R IJ K A A I, 36, O O S T E N D E

MODERNE 

FABRIEK
72291

Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

D* gelijkscha Toortbrangit t 280.000 kilos H O F L E V E R A N C IE R
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HEYSTWoensdag 24 Januari 1940.

2 stoomtrawlers spijsden de markt 
voldoende met schelvisch  ̂ totten, wij
ting, gullen en kabeljauw. Van 1 boot 
liet de hoedanigheid van den visch veel 
te wenschen over. Platvischaanvoer be
stond uit wat scharren aangevoerd door 
een Hollandsche snurrevaarder. Tongen 
waren niet aanwezig.

Buitenlandsche aanvoer was zeer be
perkt.

Verkoopprijzen van de versehe visch 
waren zeer bevredigend.
IJM130 Noorden 300 b. 2810.00
IJM 16 Skagerak 500 b. 4880.00
E.H. 4 Doggersbank 150 b. 1575.00 

# ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ %  

M EKANIEKE TOUW-, GAREN- « 

EN NETTENFABRIEKEN

SstBiiii llares & Reieverks
N. V.

REEDERIJKAAI, O O STE N D E ^

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazicmt « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

A  «TiV  W W  1W W W W W W W W W W W W W W W

Overdrachttaxe bij 
aankoop of verkoop 

van vaartuigen
SCHEPEN EN BOOTEN (Verordening 

art). 40/3 en 40/9).
Bij Kon. Besluit van 2 Januari 1940 

(Staatsblad van 4 Januari 1940), worden 
volgende overdrachten aan een taxe van 
1% onderworpen :

1)- overdrachten van schepen varend 
of bestemd om te varen onder Belgische 
vlag ; in geval het schip onder vreemde 
vlag voer, om daarna de Belgische vlag 
te hijschen, is de taxe eveneens verschul
digd ;

2) van booten, wanneer de kooper in 
geval een in den vreemde gedomicilieerd 
persoon zijn verblijf naar België over
brengt, is de taxe eveneens verschuldigd.

Zijn vrijgesteld, de verkoopen van 
booten bestemd om uitsluitend buiten 
Europa te varen. Het blijft verstaan dat, 
indien later de boot bestemd wordt tot 
Euröpeesch verkeer, de* belasting ver- 
eischt wordt.

Voormeld regime — dat nieuw is in 
de reglementeering op de met het zegel 
gelijkgestelde taxes — treedt in voege 
op 1 Februari 1940.

Door « schepen » dient verstaan : « zee
schepen » en door « booten » : « binnen
schepen ».

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

Telegr. BerkmoeTel. 12312

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

BOEI VOOR EEN MIJN GENOMEN
Men bemerkte te Heist dat een vreemd 

voorwerp, rond van vorm, dat voor een 
mijn genomen werd, met groot geweld 
tegen een zeehoofd geslingerd werd en 
men vreesde voor het ergste. Daar men 
aan den anderen kant ook voorzag dat 
liet tuig meer dijkwaarts kon gebracht 
worden, werd de legeroverheid verwit
tigd, die onmiddellijk besloot de mijn, 
nog in zee, op afstand te doen springen. 
Nadat verscheidene malen zulks tever
geefs beproefd werd, ging men nader 
toezien en bemerkte men dat het een 
Nederlandsche doorgangsboei was.

De Nederlandsche overheid werd ge
waarschuwd, die het tuig per auto is 
komèn halen.

BURGERLIJKE STAND
Overlijdens. —  Van Belleghem Jeroom, 

15 m., z. v. van Remigius en Demaecker 
Maria, Knokkestr., 434 ; Thiel Maria, 54 
j„ echt, van Cattoor Leopold, Onderwijs- 
straat, 61.

Huwelijken. —  Van welden Albert, elec- 
trieker met Vantorre Marie-José, z. b., 
beiden te Heist aan Zee ; Cogge Alidoor, 
zeevisscher te Zeebrugge met Desmidt 
Delphina-Maria, z. b., te Heist-a-Zee.

Huwelijksafkondigingen. — Van Haec- 
cke Achilles, postbode te Heist met 
Dierckx Gerarda, dienstmeid te Etter
beek ; Leroy Jean, officier te Brugge met 
Vandenabeele Elisabeth, z. b., te Heist.

IK; = K =

Motorvisscherij
— ■— •—  

NAAM LOOZE  VENNOOTSCHAP 
TE OOSTENDE

Gesticht op 7 December 1929, 
Staatsolad van bu-oi oeeemoer 
lazy, aitte 193*0. Wijziging uer öta- 
tuten, btaatsuiad van iviei
ly^ö, aiite 00*0, en ötaatsolaa van 
9 iviei aKte 7181. 
Hanaeisregisi,er, Oostende N“ 2342

Wij heooen de eer ae heeren 
aanaeeinouaers uit te nooaigen tot 
net Dij wonen der aigemeene ver
gadering onzer maacocnappij, ae- 
welAe zal plaats ne o oen te Uosten- 
ae, iteeaenjKaai in ae maafócnap- 
penjüe zetel, op ZATüi±ti>AG 24 
n EöKUAKl 1941), om lu uur ’s mor
gens, met de voigenae dagorae :

DAGORDE :
1° Verslag van aen beheer- en 

toezichtsraad ;
2° GoeüKeurlng der balans van 

winst- en verliesrekening ;
3° Ontlasting van beheerders en 

kommissarissen ;
4° Statutaire benoemingen ;
5° Verscheidene.
Wij verzoeüen de heeren aan

deelhouders zich te willen gedra
gen naar de bepalingen van het 
artikel 28 der standregelen en 
hunne aandeelen te dien einde te 
willen nederleggen, tenminste vijf 
dagen vóór de algemeene vergade
ring, in den zetel der maatschap
pij, Reederijkaai te Oostende.

De Beheerraad.

Stoommachienen-Motoren-Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samen werkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

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

Tarbot .............
Griet .............
Groote tongen .. 
Gr. mid. tongen

Donderdag

Kl. tongen ..................................... .. ...
Kl. tongen (gr. slips) ...........................
Kl. tongen (kl. slips) ...........................

Gr. schol.........................................  ...........
4.00
2.00 
2.00 
2.75

Zet schol...............................................  28.00—23.00

Kl. schol I I ...........................................  12.50— 7.50
Kl. schol I I I ...........................................  6 00 3.80

Vleet ...................................................

2.50

1.25

Rougets — Roobaard............................ 2 ka
Emissoles — Zeehaai............................
Roussettes — Zeehonden......................  ........
Dorées — Zonnevisch ...........................  .......
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ... ...

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

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

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

7.00— 8.00 7.00—  8.00
3.50— 4.25 5.00— fi 00
1.75—  2.00

1.60— 1.75 1.25—  1.50
2.25— 4.25 1.50— 1.75 2.00— 3.50
3.00—  5.50 3.75—  5.00
1.00— 1.25 1.00—  1.50 1.50— 1.75
1.00— 1.25 1.25—  1.50 1.50— 1.75
3.75— 5.25 4.50— 4.75 4.50— 5.50
7.50— 8.25 7.50— 8.00
5.50— 6.00 5.00—  6.00
2.50— 2.75 2.50— 3.00 3.00— 3.50
1.25—  1.50

2.25

1.50

12.00— 14.00
8.00— 10.00

13.00— 14.00
9.00— 10.00

Wijting ...................................... . ..............

Gr. schelvisch ....................................... ••••
Gr. mid. schelvisch..........................  ... ••••
Kl. mid. schelvisch ................................  ••••
Kl. schelvisch......................................... ....
Braadschelvisch........................... .......  ....
Heilbot .........................................................
Leng ... .....................................................
Koolvisch ............ ............................. ..........
Makreel ... ..................................................
Wolf ..................................................... ....
Schartong....................................................
Zalm is...........................................................
Steurharing ...... . .......................................
Gr. roode poon............................................
Mid. roode poon..........................................
Kl. roode poon ............................................
Schar .................................................. 7.50—

Bot ...................................................... ..................
Hammen ................................................  .............
Lom ........................................................................
Haring ................................................... ....................
Kreeft .................................................... ....................
Gr. H eek ...........................................  ... ..................
Mid. H eek ...............................................-,.................

i Alles ln gulden aangeduld. Een gulden ls ongeveer

4.40

Zaterdag Maandag
.................  1.20— 1.10

. 1.80..........
.................  1.70
.................  1.50
.................  1.14
.................. 0.92
.................  0.56— 0.52

26.00—22.00
.................. 26.00—25.00
.................. 22.50— 20.00
.................. 15.00— 12.50
.................  9.50— 7.80

16.00— 7.5Ó
.................. 2.20— 0.83
.................. 9.50— 4.40
.................. 60.00—23.50
.................  11.50— 9.00
.................  11.00—  9.50
.................  8.10—  4.50
.................. 20.00— 16.00
.............. ?.. 20.00— 16.00
.................  19.50— 15.00
.................. 18.00— 11.50
.................. 12.00—  9.50
.................. 11.50— 9.50
.................. 1.20—  0.88
.................. 1.60—  0.50
.................. 20.00—14.00
...................  11.00

„,.4̂ ......»... ..................

"9.5Ó—  ‘7.8Ó
.................. 8.00
.................. 19.00— 14.50

ïï.b'ö........

10 fr.

Dinsdag
1.20

' L6Ö.......
1.70
1.65
1.22
1.02
0.76

24.50
13.50 
7.50

11.00
1.20

50.00—33.00 
11.50
11.00
6.60— 4.60 

24.00
26.00—22.00
22.50— 13.00
13.50— 10.00 
12.00— 10.20
1.08— 1.02 
0.95—  0.25 

15.00— 14.50

0.50-
9.00

18.00-

- 7.50 

-15.00

11.00— 8.60

Woensdag
1.30— 1.14 per 50 kg.

.................. per 50 kg.
.................. >
.................  »
.................  »
.... ............. >
.................. »
..................  per 50 kg.

»
>
>
»
>

3Ö.OO * 
16.00 * 
.................. p. 20 stuks
11.00—  8.00 per stuk 
1.92— 0.40 per 50 kg.

10.00—  4.20 p. 125 kg.
68.00—28.00 per 50 kg. 
15.50—  8.00 >
15.00— 9.00 > 
8.00— 4.60 »

27.00— 17.50 »
25.00— 15.00 >
25.00— 12.00 »
15.00— 9.40 *
14.00—  9.60 Per kS- 
1.16—  0.92 Per stuk 
1.45— 0.61 P- 12c5„

23.00— 11.00 Per 50 kg' 
9.00 *

>
per kg.

24.ÓÓ— 12.00 *.
per 50 kg.

>
>
>

14.00— 8.50 >
>

23.00— 18.50 >
>

11.50 per stuk
.................. p. 125 kg.
.................. >
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S C H E E P S B O U W W E R V E N

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

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

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

De ‘Meuse, vergaan

Sedert enkele dagen was men in de 
scheepvaartiniadens ongerust over het 
lot van net Beigiscn ss. « Meuse », dat op 
10 Januari uit zeeorugge vertrokken was 
met Desoemmmg .Newcastle en sedertdien 
reeds opnieuw deze haven had verlaten 
met een lading bestemd voor België.

Het laatste dat van de « Meuse » ver
nomen werd, is dat het schip nabij Has- 
borough op een zandbank was vastge- 
loopen op Donderdag 18 Januari tijdens 
den nevigen sneeuwstorm, die alsdan 
woedde.

Te Zeebrugge deed het gerucht de ron
de, dat de bemanning te Plymouth ont- 
scneept was. ïnans echter wordt gemeiu 
dat het hier de bemanning gold van hei 
Griekscne scmp « Astena ». Twee Brit- 
scne scnepen die ter huip uitgevaren wa
ren, zijn onverricnterzaKe teruggekeerd. 
Kr worat verondersteld dat het scmp op 
de klippen gevaren is, doorbrak, en met 
man en muis verging.

Het ss. « Meuse » stond onder bevei 
van kapitein Van Dyck, uit Antwerpen. 
Ais eerste officier stond de Oostendenaar 
Roland Gelaude, 28 jaar oud, die binnen 
enkele dagen aimer in het huwelijk zou 
treden met Mej. Marcella Vyaene. Hij was 
de zoon van wijlen heer Jozef Gelaude, 
vroeger dienst doende als mkasseerder 
in de « Crédit Ostendais ». Zijn moeder 
is tnans nog woonacntig te Audergem.

De « Meuse » hoorde toe aan de firma 
Hermans, van Brugge en meette 442 ton 
netto en 681 ton bruto, en werd te Pa- 
pendrecht in 1916 gebouwd. Zij werd 
door eerstgenoemde firma vóór enkele 
weken gekocht van de reederij Deppe, te 
zamen met net ss. « Sambre », om de ss. 
« Quenast » en « Rosa » te vervangen die 
verloren gingen.

Als tweede Oostendenaar aan boord 
vermeldt men nog Ed. Deschoolmeester, 
42 jaar, wonende Kleine Weststraat. Er 
waren in alles 12 man aan boord, waar
onder ook nog twee inwoners van Zee
brugge.

Volgens latere berichten was de «Meu
se» uit Newcastle vertrokken op 15 Ja
nuari en was in betrekking geweest, met 
Oostende Radio op 18 Januari, zelfs en
kele oogenblikken vóór het varen op de 
klippen, want het gesprek werd opeens 
brutaal afgebroken.

Woensdag is te Oostende het belang
rijk bericht aangekomen alsdat een En
gelsche boot de haven van Gravesend 
binnengeloopen is met een vlot van de 
«Meuse», in zee gevonden. Aan boord 
van dit vlot bevonden zich vier lijken, 
o.a. van den kapitein en van een Gente
naar, zekeren Leemans. De andere kon
den nog niet vereenzelvigd worden. Aan 
boord van het vlot bevonden zich eetwa
ren en wijn en zoo mag men besluiten, 
dat de mannen van de koude gestorven 
zijn.

Vermelden wij nog dat twee van de ver
ongelukten, Moens en Jan Bergstrom, 
zich reeds aan boord van de cargo «Ro
sa » bevonden die op een mijn liep in 
December.

Waterschout Car lier werd gelast het 
pijnlijk nieuws aan de familie over te 
maken.

HOLLAND
-------m-------

M O EILIJKHEDEN MET HET HARING- 
VERVÜER NAAR OUITSCHLAND

Reeds van het begin der mobilisatie af 
-ïad het Havenstation der Ned. Spoor
wegen alhier, telkenmale, wanneer goe- 
ierenwagons voor vischvervoer naar 
Juitscnland noodig waren, daarvoor toe
stemming van de directie te Utrecht noo- 
iig, welke toestemming steeds werd ver- 
_eend. Maandag echter werd aan de ex
porteurs meegedeeld, dat de directie 
.hans geen wagons kon beschikbaar stel
den. In verband hiermede werd het af- 
iiaan van de ongeveer 1.000 kisten ver
gehe haring van de « Delft » IJM 17 uit- 
^esteld tot 's morgens 10 uur, in de hoop, 
aat nog een regeling getroffen kon wor
den. De toestemming bleef evenwel uit, 
joodat de exporteurs slechts een deel 
/an den aanvoer zouden koopen, hetwelk 
met eenige beschikbare Duitsche wagons 
/erzonden kan worden.

« HET VISSCHERIJBLAD »

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

N. V. Agentuur en Hanle Mijd
TE IJM UIDEN

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

ftouwbericht

A llerlei

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

zegd de kustwachters te zien afkomen. 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNJlTTEKiE ü&LGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste 

prijzen. —  Gropte keus van Barometers.

Hulde aan 
Gouverneur Baels

DOOR DE WEST-VLAAMSCHE  
KUNSTENAARS

Door de Westvlaamsche kunstenaars 
werd hiernavolgend senrijven aan den h. 
Gouverneur Baeis gerient :

Excellentie,
Uw oproep tot de bevolking ten gun

ste van de Westvlaamsche kunstenaars 
weerkionk van Noord tot Zuid en van 
Oost tot West in uw provincie en de 
weerklank van uw daad drong zelfs door 
tot de rumoerige en nijverige steden van 
het Luiksche en de koude, ingesneeuwde 
valleien der Ardennen. Uw daad werd 
nagevoigd, maar U, moet de hulde ge
bracht worden ; als eerste der Gouver
neurs van België, gewild te hebben dat 
uw oproep geen ijdel woord bleef. Uw 
ontwerp hebt ge prachtig weten uit te 
werken doór u persoonlijken invloed te 
voegen bij uwe officeele macht.

Heden hebt ge het tweede punt van 
uw programma verwezenlijkt, een ten
toonstelling van onze werken in de rijk
versierde zalen van uw provinciaal hof. 
Gij hebt dat gekund, Excellentie, omdat 
uw eerste zorg was om uw verkleefde en 
kunstminnende medewerkers te scharen 
en gij ze ook hebt weten te bezielen met 
uw gevoelens, dienaars der schoonheid, 
terwijl gij eveneens den kruistocht leidt, 
uw kruisvaart, mogen wij wel zeggen, 
opdat wij niet in de naamlooze massa 
zouden ondergaan.

Gij hebt elders, Excellentie, de traditie 
voortgezet der « Grooten » van Vlaande
ren, en als zij hebt gij willen zorgen en 
waken over onze kunstschatten, die tot 
in de landen van over zee beroemd zijn. 
Zooais een echte Vlaming aan uw land 
en aan uw volk gehecht, wenscht gij 
voor hen den grootsten, zoowel stoffelij- 
ken als zedelijken rijkdom. Een eeuwen
oude erfenis van kunst en wetenschap 
viel U te beurt en waarschijnlijk zult gij 
het beleven dat onder ons, kunstenaars, 
een meester zal opstaan die ons allen 
zal overleven en wiens beschermer gij 
zult geweest zijn. Uw wenschen zullen 
aldus vereenigd blijven in de nationale 
geschiedenis. Daarom bedanken wij U, 
ons niet aan ons lot te hebben overgela
ten. Onder uw Gouverneurschap zullen 
wij deze onzekere en moeilijke tijden 
kunnen doorworstelen en in een gilde 
vereenigd, de kunstenaars blijven van 
Vlaanderen, uw kunstenaars, Excellentie.

Luc. KAISIN.

.N FRANSCHE TER R ITO R IA LE  WATE- 
ii£N  GESNAPT

Zooais onze lezers weten, werden er 
talrijke kustvisschers in den laatsten 
cijd voor het visscnen in Bransche ter
ritoriale wateren gesnapt en naar 
i* ransche havens opgeleid.

Zoo werden de H.öö en de 0.19 begin 
/erieden week losgelaten en volgden ein
de der week ook de.Od.15 en de Z.49, die 
dik een kleine voorwaardelijke boete op- 
aepen, met de melding bij herhaling 
,;waar te zullen gestraft worden.

Uit Heist ontvingen we hieromtrent 
een belangrijk artikel over de behande
ling onzer visschers in Frankrijk en de 
afnandeiing van de zaak verleden week 
/oor den Onderzoeksraad. Daar we die 
feiten er in aangehaald, persoonlijk mee
gemaakt hebben, zullen we dit schrijven 
met onze bemerkingen, in ons volgend 
nummer inlasschen.

IN DE OOSTENDSCHE V ISCHM IJN

Maandag waren de marktprijzen in de 
Oostendscne vischmijn van dien aard, 
dat van de vijftien vaartuigen welke de 
haven aangedaan hebben, er slechts een 
achttal verkochten.

En dan wordt er geschreven, dat de 
bevoorrading van het land te wenschen 
overlaat.

HET VISCHJE W ORDT DUUR BETAALD

De 0.88 «John», na eerst te Aberdeen 
te zijn binnengeloopen met zware schade 
aan de machines tengevolge van warm- 
loopen, heeft in den nacht van Dinsdag 
op Woensdag de Oostendsche haven aan
gedaan, opgesleept door de 0.89 «Fred- 
ay », van dezelfde reederij,. ’t Is ook van 
net vischje dat de schade zal dienen be
taald.

DE UITVO ER NAAR FRA NK RIJK

Zoowel voor den uitvoer van visch als 
voor den uitvoer van garnaal, zullen bin
nen een paar weken de Franschen zelf 
over de vergunningen beschikken, zoo- 
dat het uit zal zijn met al de herrie over 
bevoorrechten, welke destijds hierom
trent bestond.

’t Is voor onze ambtenaars een zware 
last minder en voor de handelaars een 
groote verbetering, daar we nu eindelijk 
eens te meer zullen kunnen vaststellen, 
wie eigenlijk handel met dit land zal 
drijven.

DE VERW ACHTE VISCHAANVOEREN

Hiervoor bestaat een groot bord door 
de Stad aangebracht om de handelaars 
te zien inlichten over het vertrek en de 
aankomst van de vaartuigen met hun 
ladingen.

Plaatsgebrek verplicht ons een artikel 
in verband hiermede, tot volgende week 
te verschuiven.

BREVETTEN, D IPLO M A’S EN 
VERGUNNINGEN VOOR DE 

KOOPVAARDIJ EN DE ZEEVISSCHERIJ

(Koninkl. Besluit van 16 November 1929)
De volgende brevetten zijn in den 

loop der maand December 1939 toege
kend :

Brevet van luitenant ter lange om
vaart : Ardies, J.-A.-I. ; Desmet, R.-A.

Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbranding : Zoeter, G.- 
O.

Men verzoekt ons te melden, dat er op 

Woensdag 31 Januari, te 10 uur, in de SS. 

Petrus- en Pauluskerk, een plechtige H. 

Mis zal gezongen worden tot lafenis der 

ziel van
MIJNHEER

LEON'LUDOVICUS EEREBOUT

matroos 

Echtgenoot van Mevrouw 

Justïna-Clementina Vantournhout
waarschijnlijk vergaan met de B.24, op 

30 December 1939.

Vrienden en kennissen die geen doods

bericht zouden ontvangen hebben, wor

den verzocht dit als zoodanig te aanzien.

In de Kon. Gilde 
St. Sebastiaan

Wat is er gaande op ?..

De jaarlijksche Hoogdag, gevierd bij 

de gelegenheid van het Naamfeest van 

St. Sebastiaan, patroon der schutters, 

heeft Zondagnamiddag in het Clubhuig 

van de St. Sebastiaangilde aan de Lef- 

fingestraat, aan waardig en aangenaam 

verloop gevonden, en niettegenstaande 

de beroerde huidige omstandigheden en 

de hevige sneeuwstormen, waren een 

honderdtal leden opgekomen om deel te 

nemen aan het grootsche banket, waar 

de smulpapen hun hartje konden opha

len.
In de beste omstandigheden verliep 

het banket, waarvan alle gerechten fijn 

bereid waren en tot eere strekken van 

den kok, die zich dien dag stellig over

troffen heeft !

Vóór het dessert nam Hoofdman Odi

lon Verlinde het woord om een heilrede 

uit te spreken.

Dit heerlijk feestmaal werd opgeluis

terd met een concert verzorgc 

door het orkest van den heer 

Corsellis, viool, van het Koninklijk 

Conservatorium, in samenwerking van 

zijn lieve echtgenoote Corsellis-Hallu- 

miez (viool), Mevr. Seys (piano) en den 

heer Vandevelde, violoncel.

Donderdag 25 Januari :
Te 20 u., in het « Royal Manchester Ho

tel », hoek Groote Markt : boeiende Cau
series van Maurits Roelandts, ingericht 
door het Willemsfonds.

Zaterdag 27 Januari :
In de Scala (le verdieping) : bal inge

richt door de Studentenclub « De Zand- 
looper ».

In den Schouwburg : «Bonte Mobilisa- 
tietrein» door het 3e linieregiment.

(Zie programma).

Zondag 28 Januari :
Te 9 uur, in de Stedelijke Vakschool : 

Tuinbouwlessen.
Te 14.30 uur, in « Oud Oostende », Ie- 

perstraat, jaarlijksche algemeene ver
gadering van de « Meester-Schoenma- 
kers ».

Om 14.30 uur :A. S. Oostende—C. S. 
Schaerbeek, op het Albertstadion.

In den Schouwburg, om 4 u. : «Les 
Plaideurs » van Racine, en « Gringoire », 
van Banville, door den Parkschouwburg.

Te 20 u„ in St. Sebastiaan : Rik Wies’ 
tweede revue.

Vrijdag 9 Februari :
In de Cinema Rialto : Galavoorstelling 

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

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

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

Bonte Avond ingericht door de Liberale 
Jonge Wacht.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,

Voor uw aankoop van : 
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat 

alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

I N D E  S C H A A R
Gaston DELANGHE-DE GRYSE

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

Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

•  »

0

Gasolie

ALLE SLAG  V A N  VERMAKINGEI* 

Grauwe, witte en rieten M A N D E N  bi

CH. DESMIDT - SLEYTER
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE

Smeerolie

Benzine
EEN K W A L IT E IT : D E  B ESTE

D E P O T .O O ST E N D E

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

Dépt. Cial «RADIAN»

•  REEDER IJKAAI - Tel. 727.93

i  D i e s e l - D e u t z  Scheepsmotoren

♦ VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

A a n v o e r  v a n  v i s c h  t e  O o s t e n d e

©ï :0

ÛB&

N. V. CATS PAPIER
R O T T E R D A M

« R A Y G U Y  H O U S E  », 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  1,2.01.10 

LEV ERA N C IERS  van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  B E D R U K T  ALS O N B E D R U K T , V O O R  H E T  IN 
P A K K E N  V A N  VISCH, KIPPERS. G E R O O K T E  SPR OT  —  

« PA PIER A FR OLM A C H IN ES  »

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

DECEMBER 1938 DECEMBER 1939 JANUARI 1940

Ie w. 2° w. S'1 w. 4C w. Ie w. 2e W. 3e w. 4n w. Ie w. 2e w.
Tarbot 18 17 17 22 Tarbot 14 12 21 23 Tarbot 23 25
Tongen 13— 16 2— 17 12— 18 15— 16 Tongen 17—27 17—20 13— 31 19—20 Tongen 13— 18 17— 18
Platen 7 5 6 Platen 8 9 6.50 4.25 Platen 4.25 5
Zandschol 5 5 Zandschol 3.50 3.50 4.50 Zandschol 3 4.50
Steensch. 2.50 . 7.50 4 Steensch. 10 7 7 5.50 Steensch. 6 7.50
Sch. schol 4 4.25 3.50 Sch. schol 6 6.75 5.50 2.50 Sch. schol 3.50 3.50
Rog 5.50 6 5 6 Rog 8 6.25 5.25 4 Rog 3.25 4
Wijting 3.25 2.75 2.50 3 Wijting 5 6 4 2 Wijting 1.25 3
Kabel j. 10 2 3 Kabel j. 9 10 7 10 Kabelj. 7 6
Steerten 3 7.50 6.50 Steerten 6 6.50 6.75 6.50 Steerten 2.25 7.50
Kools 3 1.50 Kools 2.75 2.25 2.50 Kools 1.50— 3.25 3
Boonen 3 3.60 2.25 1.50 Boonen 4 3 3 Boonen 3.50—2 3.50
Meisjes 11— 3 5— 2 6— 4 6— 3 Meisjes 6--4.50 7.75 6—2.50 Meisjes 8— 3

VERGELIJKENDE PRIJZEN VOOR 
VISCH TER BELGISCHE EN ENGEL-

SCHE MARKT, IN JANUARI 1940

EERSTE W EEK TWEEDE W EEK

Oostende Fleetw. Milford Oostende Fleetw. Milford

Tongen 13— 18 20 Tongen 17— 16 19
Kabeljauw 7 7 6.50 Kabeljauw 8 8 7.50
Witches 2.50 10 6.50 Witches 3.50 10 9.50
Kools 1.50— 3.25 5 Kools 3 5
Meiden 13—  3 Meiden 8— 3 14— 7
Roggen 3.25 5.50 Roggen 4 6.50
Wijting 1.25 7 4.50 Wijting 3 6 6

Z IT T IN G  OP DONDERDAG 18 JANUARI bemanning bestond uit vier leden. Ik 
Onze lezers zullen zich zeker nog her- ging op sprotvischvangst op 8 mijlen van 

mneren, hoe op zekeren dag de « SS. uostende. Te Zeebrugge had ik verno- 
ifvonne », van de reederij Hermans, door ' men dat er mijnenvelden waren, maar 
een vliegtuig met bommten bestookt ' geloof niet deze bevischt te heboen.

werd.
De eerste machinist Vens, thans on- 

derhoord, beweert dat hij in de machi
nekamer was, toen het helsch tuig ont
plofte.

Hij dacht dat het een mijn was, legde 
de macnine stil en liep naar boven, waar 
nij het vliegtuig in de verte zag weg
vliegen.

Ze hebben gepeild, maar geen schade 
kunnen vaststellen, tot ze in de ha/en 
waflen, waar ze vaststelden, dat een 
luchtpijp afgebroken was.

De werktuigkundige Decock had vast
gesteld, dat het een Duitscher was. Het 
vaartuig kon heel duidelijk als een Bel
gisch schip aanzien worden.

De Raad beslist de tweede werktuig
kundige en den kok te onderhooren.

ONAANNEMELIJKE
RADIOGESPREKKEN

Schipper Ernest Hubrouck, van d£
0.224, verschijnt daarop voor den Raad, 
beschuldigd de marine op een walgelijke 
manier in de radio aangevallen te heb
ben.

Voorzitter Poll, zeer goed vertrouvrà 
met de gewoonten en gebruiken van dt 
vis'schers, weet den visscher er toe te 
bewegen te bekennen dat hij onbetame
lijke gesprekken gevoerd heeft.

Schipper Hubrouck had door óe ra
dio van de 0.138 vernomen, vaar de 
mijnen lagen. Daarop besloot de 0.224 
door te varen en toen het begon don Kei 
te worden, had men reeds zooveel mijnen 
gezien dat hij zenuwachtig begon te wor
den, met als gevolg een uitval tegen de 
marine, in termen die allesbehalve def
tig waren.

De Voorzitter. — Er waren toch zeker 
wel enkele «G...vers» er bij ?

De Schipper. —  Dat is spreekwoord 
bie de visschers, Menhère !

Voorzitter. — Gij spraakt dikwijls 
van «bast...»

Schipper. —  Dat is ook een spreek
woord.

Voorzitter. — En hebt ge niet gezegd, 
dat ze beter hun kl... zouden schieten.

Schipper. — ’t Is mogelijk, ’k herin
ner mij dat niet meer.

Voorzitter. — Gij hebt nochtans strikte 
orders hieromtrent ontvangen vóór ge 
weg gingt !

Schipper. — Maar wij meenen wij dat 
niet, president ; we hebben wij da gauw 
vergeten.

Daarop eischt het Openbaar Ministe
rie, gezien de gedane beleedigingen aan 
het adres van de marine, een schorsing 
van zijn vergunning voor één maand.

Voorzitter. — Hebt ge nog iets te vra
gen, schipper ?

Schipper. —  ’t Is veel, Menhère ; ’k 
beloof je da ’t nie mè goa gebeuren ! ’t 
Is voe mien een lesse !

De Voorzitter wijst daarop nogmaals 
op zijn plichten, waarop de betrokkene 
heel verlegen nog eens antwoordt :

—  ’t Goa nie mè gebeuren, Menhère 
de Juge !

Uitspraak op 26 Januari.

HET VERGAAN VAN DE 
«SS. QUENAST»

Kapitein Bruynooghe moet opnieuw 
verschijnen voor den Raad, waar hem 
er op gewezen wordt, dat zijn verklarin
gen in ’t geheel niet overeenstemmen 
met die, gedaan door de leden van zijn 
bemanning.

Hieruit spruit een nieuw lang debat 
voort over de reden van het vergaan 
van het schip, waarin sommige leden 
den kapitein op talrijke nalatigheden 
wijzen en op het gebrek aan gezag wel
ke aan boord scheen te bestaan.

Voor deze reden vraagt het Openbaar 
Ministerie dat een tuchtmaatregel zou 
toegepast worden.

O NTPLOFFINGEN ROND 
VAARTUIG

HET

Schipper Robert Labbeke, die op 14
October naar IJsland vaarde, zag op 30 
à 50 meter van het schip drie ontploffin-

Bedoelde schipper duidt vervolgens op 
de kaart de rienting aan die het schip 
voigoe, waarop nij tenslotte moet be
kennen dat hij in een mijnenveld terecht 
iwam. Hij heeft duiuehjK de ontploffing 
/an de Z.31 gehoord en voegt er Dij, dat 
jï wel 50 a bü vaartuigen ter piaats wa
zen. O-euurende zijn reis heefc nij geen 
mkele mijn ontmoet, maar heeft tevens 
/erzuimo de kaart te raadplegen.

Daarna Komt de beurt aan Viietinck 
Jusiaar, 21 jaar oud, van de Z.31. Hij 
/aarde de naven van Nieuwpoort uit op 
j December met een bemannmg van vier 
.eden. Hij ook ging ter sprotvischvangst. 
.lij verklaart uat ganscn de visscners- 
zioot Westwaarts lag en nij is er naar toe 
ievaren. Eerst ging nij reent door, daar- 
.ïa in de richting der schepen. Hij gooide 
/oor de eerste maal de korren rond 10 
uur, de tweedie maal rond 10.30 uur. 
jaarna heeft hij Z.W. ingeloopen en 
iekord voor ongeveer een kwart uurs. 
jevaar inziende dat er iets haperde, 
.ïeeft hij de kor ingehaald en gevoelde 
een zwaarte... Dan heeft hij wat in het 
i'onde gedraaid, waarop plots een mijn 
jntploft is, die in zijn netten was terecht 
iekomen. Hij heeft de hulp ingeroepen 
/an een schip en de andere vaartuigen 
iijn hem spontaan ter hulp gesneld om 
djn schip naar de haven van Nieuwpoort 
jp sleeptouw te nemen. Hij moet ook t'-n 
slotte toegeven dat hij in verboden wa
teren vaarde.

De derde betrokkene, schipper Claeya 
itené, van de Z.71, is 30 jaar oud. Hij ver
brok uit de haven van Nieuwpoort, met 
vier man aan boord. Van Nieuwpoortsohe 
«sschers had hij hooren zeggen, dat er 
daar veel sprot te vangen was, en hij 
jing dan ook maar zijn kans beproeven. 
Jp een vraag van den h. Voorzitter, 
waarom hij vooraf den Waterschout niet 
ging raadplegen, antwoordt betrokkene, 
aat het een deftig huis is en dat hij net 
aiet aandurfde aan te bellen... Hij ver
klaart zich op enkele honderde meter 
ce bevinden van de Z.31, toen hij een ont
ploffing hoorde. Hij houdt bij hoog en 
jij laag staande niet in verboden wate
ren gevischt te hebben.

Schipper Serie Julien, van de Z.ll, is 
i6 jaar oud. Hij is tevens eigenaar van 
.iet vaartuig. Om  9 uur vaarde hij de 
naven van Nieuwpoort uit, op zoek naar 
,prot, met vier man aan boord. Hij ging 
3edurende een half uur aan « ’t zoeken » 
n heeft de ontploffing van de N.50 ge- 
xoord. Hij ook kreeg inlichtingen van 
tfieüwpoortsche visschers en verzuimde 
,ij den Waterschout aan te loopen.

Zooais het trouwens insgelijks met vo- 
ige betrokkenen het geval was, wordt 
;etichte op vaderlijke wijze door den h. 
/oorzitter berispt, die hem duidelijk op 
iet gevaar wijst in mijnenvelden te va- 
en en verder er aan herinnert dat de 
xhippers verantwoordelijk zijn over de 

zich aan boord bevindende manschappen.
Volgt Everaert Prosper, van de Z.50, 

43 jaar oud. Deze verklaart de haven van 
Zeebrugge op 12 December, te 7 uur, ver
laten te hebben, op vangst naar sprot. 
Hij wijst op de kaart de richting aan, 
door zijn vaartuig gevolgd. Langs de kust 
is hij weggevaren, waarop hij een ont
ploffing hoorde. Betrokkene verklaart 
bij den Waterschout te zijn geweest om 
een kaart en dat zijn vaartuig door vier 
leden bemand was.

Tenslotte komt Remi Rammeloo, van 
de Z.20, aan het woord. Hij is eigenaar 
van het schip, dat echter niet verzekerd 
is. Voer op 12 December uit ter visch- 
vangst naar sprot, met vier man aan 
Doord. Hij verliet de haven van Nieuw
poort om 9 uur. Hij vaarde in het West- 
diep om kort bij de boei te visschen. Door 
de N.14 werd hij verwittigd dat er gevaar 
was, waarop hij dadelijk terugkeerde. Hij 
heeft insgelijks de ontploffing van de 
Z.31 gehoord, maar verklaart dat hij op 
circa 500-600 meter van het vaartuig was. 
Tenslotte verklaart hij om inlichtingen 
bij den Waterschout te zijn geweest vóór 
de afvaart.

Daarop wordt betichte onderhoord in

gen geschieden, maar merkte verder hem ,laste gelegd,
niets meer op namelijk op 30 December in verboden

Uitspraak later. Fransche kustwateren gevischt te heb
ben. Schipper geeft een breedvoerig ver-

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 19 JANUARI
De zitting van Vrijdagnamiddag was 

gewijd aan een zestal zaken, waarvoor 
evenveel schippers te verantwoorden heb
ben voor het visschen in verboden mij
nenvelden, in Fransche wateren, gedu
rende de maand December 11.

De betrokkenen zijn : Serie Julien, van 
d(3 Z.ll ; Serie Gustaaf, van de Z.31 ; 
Viietinck Eugeen, van de H.13 ; Claeys 
René, van de Z.71 ; Everaert Prosper, van 

î de Z.50 ; Pincket, van de N.40 en Ram

haal over zijn lotgevallen. Hij verklaart 
gesnapt te zijn geweest door een Fran
sche patroeljeboot, die hij eerst voor een 
Nieuwpoortsch vaartuig genomen had. 
Hij werd naar de haven van Kales opge
leid en daarna naar Duinkerke overge
bracht. Hij verstrekt inlichtingen over de 
moeilijkheden welke hij er met de Fran
sche overheden had, als gevolg van het 
feit, dat een lid van de bemanning zijn 
eenzelvigheidskaart vergeten had. Hij 
voegt er bij, dat de zeecommissaris
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I meloo Remi, van de Z.20, die tevens te over visschen, maar wel over het varea 
verantwoorden heeft om op 30 December in Fransche kustwateren, hetgeen door 
jl. in verboden Fransche kustwateren ge- ' spreker bevestigd wordt. Deze heeft trou- 
varen te hebben. jwens geen boete moeten betalen en ook

ONDERHOOR DER BETROKKENEN aangeslagen
I mermede is het verhoor ten einde en

Schipper Pincket is afwezig en zijn komt Rijkscommissaris Descamps aan ’t
zaak zal op een volgende zitting voorko- woord. Hij eischt voor ieder der betrok-
men. * kenen —  uitgezonderd voor Everaert —

Schipper Viietinck Eugeen wordt het een opschorsing van diploma van 15 da>
eerst onderhoord. Betrokkene, 24 jaar ge. Wat het tweede geval van Rammeloi
oud, legt ongeveer volgende verklaring
af :

Ik ben uit de haven van Oostende ver
trokken op 12 December, rond 7 uur. De dezer.

betreft, voegt het Openbaar Ministers 
zich naar de wijsheid van den Raad. 

De uitspraak is bepaald op Vrijdag 26n

Kreeften en Oesters

& Cie
STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

A. Vermeersch
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O O S T E N D E  (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Ted. idr. Thielemani-Poiuoaa 

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642
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APOTHEEKOIENST

Zondag 28 Januari 1940. Dienstdoende 
gansch den dag : Apotheek Quaegebeur, 
Torhoutsteenweg, 191. Dienstdoende tot 
12.30 uur : Apotheken Wandels, Marie- 
Joséplaats, 6 en Delang (Opex).

Nachtdienst van de week : Apotheek 
Quaegebeur, Torhoutsteenweg, 191.

«TH EA TR E ET CONFERENCES»
Het vijfde nummer van het Fransch- 

talige maandblad, uitgegeven door de 
« Amitiés Françaises », is verschenen. In 
dit nummer komt het verslag voor van 
de onlangs gehouden algemeene verga
dering, de voorstelling van de aanstaan
de opvoeringen, en tot slot, de kritiek op 
de opgevoerde werken, verschenen in de 
locale pers. Iedere maal dat het num
mer verschijnt, is het beter !...

IN HET THEATER
Zondagnamiddag, om 16 uur, in den 

Schouwburg, geeft de « Amitiés Françai
ses > in samenwerking met de artisten 
van den Parkschouwburg uit Brussel, een 
theatervoorstelling. Worden opgevoerd : 
« Les Plaideurs », een komedie in 3 be
drijven van Racine, en van Th. de Ban
ville : « Gringoire », een éénakter.

Aan het publiek, dat een aangenamen 
namiddag wil doorbrengen, warm aan
bevolen.

GRANATEN
In de Leopoldschool werd Donderdag 

laatst een hoop granaten en kogels ge
vonden, van Duitschen oorsprong, als 
overblijfsels van den wereldoorlog 1914- 
1918. Onmiddellijk werden de noodige 
maatregelen getroffen tot het weghalen 
van dit gevaarlijk goedje.

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

wendt U tot

Express Transport
Tel. 726.30

BOTSING
De auto van Jozef Mariën, uit Snaas- 

kerke botste op den hoek der Christina- 
en Ad. Buylstraten op de taxi van Jeroom 
Vandenbroucke, wonende Spaarzaam- 
heidstraat, 51. Alles bepaalt zich tot stof
felijke schade.

STUDENTENBAL
Op Zaterdag 27 e.k. gaat het Galabal 

van de « Zandlooper » door ln de zaal 
Scala (le verdieping), ten voordeele van 
het Weduwen- en Weezenfonds N.S.B. on
zer stad. Zonder twijfel zien we er het 
zeer talrijke jonge en sympathieke pu
bliek van de vorige studentenbals terug. 
Tafels kunnen nog voorbehouden worden 
bij de studenten of per telefoon: n. 72609.

VISSCHERS,

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

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

m

«BARON SCHINKELBEEN»
Zaterdagavond greep in den Koninklij

ken Schouwburg de opvoering plaats van 
de heerlijke operette « Baron Schinkel- 
been », van J. Missine, door den Tooneel- 
kring «Na Werk Vermaak», ingericht 
door de « Nederlandsche Vereeniging der 
Belgische Kust» ten voordeele van het 
Pakket van den Soldaat en voor de ge
zinnen van de gemobiliseerden. Eerlijk 
gezegd, het publiek was dun gezaaid, en 
het spijt ons ten zeerste dat het Oos- 
etndscn publiek, en inzonderheid de of- 
ficieele personen der stad, die op dezen 
avond uitblonken door hun afwezigheid, 
zoo weinig belangstelling vertoonden voor 
de werking van artisten die gewis hooger 
stonden dan vele buitensteedsche gezel
schappen. Hielden er nochtans aan de 
opvoering bij te wonen : de Consul der 
Nederlanden, den h. Lefèvre ; de voorzit
ter en leden der Vereeniging der Belgi
sche Kust, R. W . Heymering, de Majoor 
Fr. van Gysel en zijn dame, verschillende 
onderluitenanten, talrijke Nederlanders, 
een honderdtal soldaten, enz.

Zeggen wij onmiddellijk dat «Baron 
Schinkelbeen » een waar succes was, 
dank zij de dames R. Fontaine, A. Van 
Halst en G. Desmet die door hun heer
lijke zang en spel de zaal charmeerden. 
De hh. Is. Devriese, B. Ruysschaert, W. 
Valcke, A. Valcke en C. Van Mol gaven 
den toon van de lachlust aan, samen 
met een goede repliek aan de dames. De 
dansen van Max en Lily Heymering, on
der de leiding van Sacha Ravinsky, wa
ren wonderbaar en echt feeënachtig; die 
sterretjes beloven voor de toekomst.

Het groot orkest, onder de kundige lei
ding van Ed. Lauwers, was een succes in 
menig opzicht en heeft niet weinig mee
gedragen tot het welslagen van den 
avond.

Tot slot sprak de heer Heymering een 
woord van dank tot alle medewerkenden 
en schonk een bloemenruiker aan de 
dames, terwijl de kinders bedacht wer
den met chocolade.

Een avond vol fijn kunstgenot en hu- 
I mor, die de inrichters tot eere sterkt, ter- 
i wijl de wachtende tram een ware verras
sing was in den sneeuwstorm voor de 
aanwezigen. Dit initiatief dient ten volle 
onderlijnd.

COM M ISSIEVERGADERING
Vrijdagnamiddag aanstaande zal er 

een samenkomst gehouden worden van 
de vereenigde commissies van den Ge
meenteraad. De volgende zaken zullen 
o.m. besproken worden :

1) de betalingsvoorwaarden van de 
stadsconcessionnarissen ; 2) het onder
zoek naar de vraag uitgaande van But- 
lin’s inzake het Palace Hotel.

OVERLIJDEN
Wij vernemen het afsterven van den h. 

Hector Verlinde, den welbekenden schoe- 
nenhandelaar in de Kapellestraat. De 
overledene was een ijverig werkend lid 
van den « Bond der Meesters-Schoenma- 
Kers van Oostende » en was door ieder
een geacht.

Donderdarg greep onder grooten v,:’lrs- 
toeloop de plechtige teraardebestelling 
plaats.

Algle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

S T E D E L I J K E  V A K S C H O O L
Een Zondagleergang in nauwkeurig 

paswerken is ingericnt in de Stedelijke 
Vakscnool. Deze cursus zal aanvangen 
op Zondag 28 Januari 1940, te 9 uur.

Inscnrijvingen bij den Directeur, 76, 
Koninginnelaan.

B IJ  D E  M E E S T E R S - S C H O E N M A K E R S
Zondag 28 Januari, om 14.30 uur, in het 

lokaal « Oud Oostende » grijpt de jaar- 
lijksche algemeene vergadering plaats 
van de leden van de « Meester-Scnoen- 
maker ».

Gezien de huidige omstandigheden, 
zulien er geen feesetlijkheden ingericht 
worden.

H E T  O N D E R W IJ S  EN D E  M O B I L I S A T I E
Wij lezen in « Het Laatste Nieuws » :
« In het Koninklijk Atneneum van Oos

tende ls, door de oproeping van faze D, 
de leeraar gemobiliseerd die wiskunde 
onderwijst in de hoogere Vlaamsche af- 
aeelingen.

» Er is, zoo het schijnt, niemand ge
vonden om hem te vervangen. Men heeft 
een oplossing gevonden met de Fransche 
afdeelingen met de Vlaamsche samen te 
■smelten.

» De leeraar, een Vlaamsch-onkundige, 
geeft zijn leergangen in de Fransche 
taai en eischt, dat de Vlaamsche leer
lingen hun lessen leeren en opzeggen in 
ae tweede taal.

» De ouders vragen zich met reden af, 
welke vruchten het onderwijs aldus kan 
opleveren ».

B U R G E R L I J K E  S T A N D
Ziehier de vergelijkende cijfers betref

fende de verandering in den burgerlijken 
stand gedurende

IQIfi IQOQ

Geboorten 1017 1007 — 10
Huwelijken 402 368 — 34
Sterfgevallen 749 772 +23
Echtscheidingen 24 23 — 1

V E R B O D E N
Bij beslissing van den Ministerraad 

werden de volgende publicaties verbod 
opgelegd nog te verschijnen : La Voix du 
Peuple, La Jeune Garde, L ’Etincelle, La 
Bataille Wallonne, Het Vlaamsche Volk, 
Le Monde, L ’Internationale Communiste, 
La Lutte Ouvrière, Le Guide Militant 
Communiste, La Presse Libre, Junges 
Volk in Eupen-Malmédy, En Avant, Notre 
Voix, La Voix des Jeunes, L ’Aurore, 
L’Echo du Peuple, L ’Avenir, Daad, Vlaam- 
scne Post, hetzij 15 Fransche, 3 Vlaam
sche en 1 Duitsche.

G E S C H O R S T
Het Vlaamsich-nationaal blad « Volk 

en Staat», vroeger verschijnende onder 
den naam van « De Schelde » en hebben
de haar zetel te Antwerpen, werd verbo
den, wegens het publiceeren van tenden- 
sieuze geruchten. « Strijd » en « Volk » 
zouden hetzelfde lot ondergaan.

Een Hollandsch blad deelde onlangs 
volgende cijfers mede over de onkosten 
welke de mobilisatie vergt per dag :

In België, 600.000 gulden (9.600.000 fr.), 
in Holland 1.700.000 gulden (27.700.000 
fr.), in Zwitserland 2.100.000 gulden (33 
millioen 600.000 fr.). De Belgische lasten- 
oetalers mogen zich alzoo nog gelukkig 
achten.

T O E L A T I N G  T O T  B O U W E N
Pieters Charles, bouwen huis, A. Lie- 

baertstraat.

37 O V E R L E V E N D E N  V A N  D E  C A R G O  
« J O S E P H I N E  C H A R L O T T E »  A A N G E 
K O M E N

Zaterdagmiddag heeft de maalboot 
« Prinses Marie-José » te Oostende 37 
schipbreukelingen aan wal gezet. Zij be
hoorden tot de Belgische cargoboot « Jo
sephine Charlotte », metende 3405 ton, 
van de « Compagnie Maritime Belge », 
die op weg was naar Belgisch Congo en 
aan de Zuid-Oostelijke kust van Enge
land op een mijn is geloopen en onmid
dellijk gezonken, bij de monding van de 
Theems. Kapitein Gonthier werd bij het 
aan wal komen letterlijk bestormd met 
vragen en ziehier wat hij ons wilde zeg
gen :

—  Wij hadden een voorspoedige zeis 
tot op het oogenblik dat zich een gewel
dige ontploffing voordeed. De bemanning 
had juist den tijd om in de reddingsboo- 
ten te springen en met volle kracht naar 
de kust te roeien. In minder dan tien 
minuten was het schip gezonken. i»c 
ontploffing was zoo geweldig, dat een 
5 ton zware tank in het water geslingerd 
werd ; de brug was op verschillende 
plaatsen letterlijk weggerukt, hetzelfde 
voor de cabine. Vijf leden van de be
manning werden gekwetst, waarvan er 
vier zijn wier toestand het nog niet toe
laat om naar België terug te keeren. Vier 
neger-stokers zijn verdwenen, men ver
onderstelt dat zij zich niet tijdig uit 
hun werkkamers hebben kunnen losma
ken.

Bouwgrond le koop
G E L E G E N  T E  O O S T E N D E  W E S T , FRERE O R B A N S T R A A T

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten h I ^  huize ï •

? : Tel. 71532 Privé 71159 : ;

JOZEF SCH M IDT

Woensdagavond werd de opera « La Bo
hème » opgevoerd met de medewerking 
van Jozef Schmidt als Rudolf. Voor schit
terende decors en costumes, ten over
staan van een bomvolle zaal, gaven de 
spelers er van kunstgewrochten.

De heldin Mimi werd vertolkt door 
Tina Baritza die Mevr. Farrère, onge
schikt, verving en voor de aanwezigen 
een echte veropenbaring was. Met plezier 
zullen wij haar terugzien.

Mevr. Drossaert (Musette) gaf zooals 
altijd hoogstaande zang en spel, goed 
bijgestaan door Mevr. Nicaisse, en de hh. 
Bastin, Pourbaix, Valdieu, Debaets, Geo 
Cox en Remyo.

De orkestleiding van den heer De Prae
ter was stipt verzorgd. (Vermelden wij 
eveneens dat er een orkest was van 30 
man). De regie van Valdieu was uitste
kend.

Na de opvoering zong Jozef Schmidt 
een drietal liederen, waaronder het zoo 
bekende « Ik hou van Holland », met de 
variante « Ik hou van België », dat mi
nuten lang succes oogstte.

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

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 Cyphoids

HET GALAFEEST VAN HET DERDE L I
N IER EG IM EN T

Oostendenaars, weet gij waar gij op 
Zaterdag 27 Januari moet naartoe gaan? 
Gewis en zeker, want iedereen spreekt 
reeds over het toekomstig feest van ko
menden Zaterdag. Wie wil niet komen 
luisteren naar de dolle fratsen van Staf 
Decleer. Wie wil geen puike jazzmuziek 
ten gehoore krijgen. Wie wil er niet kun
nen zeggen als men over dit feest zal 
spreken : « ik was er ook ! » Te meer daar 
er ditmaal voor een eenig mooie ensce- 
neering gezorgd is geworden en dat de 
Bonte Soidatentrein midden de mooiste 
en modernste schermen zal verloopen.

Wie nog geen kaarten heeft, doet best 
er zich zoo spoedig mogelijk van te 
voorzien. Er blijven slechts een gering 
aantal kaarten beschikbaar. Prijzen der 
plaatsen : 10, 7 en 5 fr.

Bureel om 19.30 u. Gordijn om 20 u.

AMNESTIE
In het Staatsblad van 17 Januari is

een wet verschenen betreffende de wij
ziging en ruimere toepassing van de am
nestiewetten. Zoo zal amnestie verleend 
worden voor misdrijven gepleegd vóór 27 
September 1919 en die door de Belgische 
militaire wetgeving bestraft worden, 
evenals die op dien datum hangende de
serteurs. Ook de misdrijven na 31 Juli 
1914 en vóór 4 Augustus 1919 welke aan
leiding gaven tot een veroordeeling van 
een geldboete, of een gevangenisstraf 
(max. 5 jaar) genieten van dezen maat
regel.

LUKKEBOONEN
Advokatien, advokaten-pleitbezorgers 

en deurwaarders die opgeroepen werden 
of zijn, hebben recht voor den ganschen 
duur van de mobilisatie om een plaats
vervanger aan te stellen. Deze besluit
wet zal voor velen welkom geheeten wor
den.

D IEFTE
L... Albin kan andermans goed niet 

gerust laten. Dlensgaande moest Alice 
Coucke tegen hem klacht indienen we
gens diefte van kleedingsstukken en een 
som van 20 frank.

SNEEUWSTORMEN
De trams hebben heel wat moeilijkhe

den ontmoet tijdens de laatste sneeuw
stormen. Vele wissels werkten niet, ter
wijl menigmaal de wielen zot draaiden 
en de trams alzoo niet vooruit geraakten.

AANBESTEDING
Op Dinsdag 6 Februari 1940, te 11 uur, 

zal in een der zalen van het stadhuis, 
overgegaan worden tot de openbare aan
besteding betreffende. h'f. bouwen van 
61 grafkelders op het Gemeentelijk kerk
bod Stuiversstraat.

De aangeteekende aanbiedingen zullen 
ter post besteld worden ten laatste op 
Zaterdag, 3 Februari 1940.

Plans en lastenkohier liggen ter inza
ge, alle werkdagen tusschen 10 en 12 u., 
op het bureau van den heer Stadsinge- 
nieur-Architect. Deze documenten zijn te 
bekomen op het bureau Nr 95, tegen be
taling van 5 fr. voor het plan en 10 fr. 
voor het lastenkohier-programma.

WE VERNEMEN
dat de gezondheidstoestand van den 

jongen heer Edmond Everaerts, den sym- 
pathieken voorzitter van « De Zandloo
per » en de « Amicale der Strijderskin- 
deren », veel verbeterd is, bij eenige we
ken geleden. Wij drukken den wensch uit, 
dat wij Everaerts spoedig terug in ons 
midden mogen zien, tot eenieders genoe
gen. Goede beterschap, beste vriend.

DE BRANDWEERMANNEN
hebben in alle wijken de deksels van 

de waterleiding moeten ontdooien, het
zij door zout te leggen of door een vuur
tje er op aan te steken. De politieagen
ten die per fiets hun ronde moeten doen, 
deden aan gevaarlijke sport, vooral op 
de kruisingen van wegen, waar tramrig- 
gels het doorkruisen nog lastiger maken.

IN HET CONSERVATORIUM
Op Zondag 25 Februari en Zaterdag 20 

April zullen onder leiding van den ta
lentvollen kunstenaar en stadsgenoot, h. 
Emiel De Vlieger, twee concerten inge
richt worden in het Conservatorium. Bin
nenkort zullen wij hierop terugkomen.

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL
Bij haar vonnis van den 18n Januari 

1940, heeft de rechtbank het konkordaat 
tot voorkoming van failliet bekrachtigd, 
dat M. Oscar Deprez, aannemer te Gistel, 
Vaartstraat, 10, van zijn schuldeischers 
bekomen heeft.

De rechter-afgevaardigde, 
Id m . Vanhonsebrouck.

HET W EERBERICHT
Nu het weerbericht niet meer afgcle- 

zen worat tijdens het gesproken Jagolad 
van het N.I.R., voelen we maar al te we 1 
hoe wij er aan verslaafd waren en thans 
niet zonder kunnen. Heeft menige huis
moeder geklaagd over het slecnt weder 
dat de speaker aankondigde, nu is het 
juist hetzeifae, omdat alieen onze ekster- 
0‘ yen ons Kunnen leiden !... om te weten 
welk weder het morgen zal zijn.

BIJ DE W ERELDBIBLIO THEEK
De onder de auspiciën van het Wil

lemsfonds ingerichte boekententoonstel
ling door de Wereldbibliotheek, Dinsdag
avond gehouden in de salons van de 
« Cercie Jbiueraire », aan de Leopoldlaan, 
neeit een waar succes gehad, spijts den 
nuidigen gemoedstoestand van de massa 
om « ooeken » als overdadige weelde te 
oeschouwen. Velen maakten toch gebruik 
van de prachtige occasie « 3 boeken voor 
40 frans», waaraan ze hçel zeker niet 
Dedroge» zulien zijn. Jammer dat de 
groote animator hierbij niet aanwezig 
was, hij is namelijk licntjes ongesteld en 
moet de kamer houden.

Wij wenscnen vriend Jonckheere een 
spoeaige volledige en krachtige herstel
ling toe.

BIJ DE LUCHTBESCHERM ING
De directeur der Passieve Luchtbe

scherming heeft Woensdag 24 Januari 
een brief ontvangen van het Hoofdbe
stuur te Brussel welke hem liet weten 
aat een dotatie van 490 actieve maskers 
voor Oostende, thans op de loopende be- 
grooting gebracht werd, en binnenkort 
zuilen opgestuurd worden. Wat de werk- 
cenues en de helmen betreft, daarvoor 
werd insgelijks een beslissing getroffen.

HET STRAND
Wat vele personen niet weten, is dat 

het strand Staatseigendom is, en dat dit 
aan de Stad Oostende in vergunning 
wordt afgestaan tegen een som van 
50.6<0 fr. Gezien het slechte seizoen van 
1939, en dat van 1940 dat nog slechter 
zal zijn, werd door het Stadsbestuur, ak
koord met « Ostende-Plage », een schrij
ven gericht tot den minister van Finan
ciën, om de afschaffing, zooniet een be
langrijke vermindering te bekomen van 
deze som. De ministêr heeft geantwoord, 
dat er hoegenaamd geen spraüe kan zijn 
van eenige vermindering. Dat getuigt 
van weinig liefde voor onze wereldbad- 
stad.

TUINBOUWLESSEN
Zondag 28 Januari heeft, te 9 uur, in 

de Stedelijke Vakschool, Koninginnelaan, 
een les over fruitteelt plaats, gegeven 
door den h. A. Lemaïtre. Als onderwerpen 
worden behanaeld : De snoei van bessen- 
struiken en bijzondere maatregelen voor 
het kweeken van goed fruit.

Het onderwijs is kosteloos.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

12 Januari. —  Roland Jacobus, van 
Maurits en van Elisabeth Vanden Bos
sche, woont te Steene.

13. —  Nadia Vanderwal, van Frederik 
en van Bertha Willems, Nieuwstr., 23a.

14. —  Monique Abed, van Robert en 
van Lydia Zwertvagher, Torhoutsteenw., 
248 ; Aiuiie Blomme, van Oskar en van 
Irène Lestaegne, woont te Steene ; Da
niël Spegelaere, van Omer en van Mar
gareta Vyvey, Torhoutsteenw., 98 ; Koen- 
raad Dewulf, van Marcel en van Luciana 
Asaert, Wellingtonstr., 8.

15. —  Marcel Poppe, van Robert en van 
Gabriela Deschacht, Gerststr., 88 ; Ré- 
jane Dumarey, van Lucien en van Eufe- 
mia Delbeke, Kapellestr., 20.

16. —  Daniël Vannecke, van Gustaaf 
en van Esther Elegeert, Gelljkheidstr., 
155 ; Leo Hendrickx, van Wilfrid en van 
Gabrielle Claeys ; Roland Pottier, van 
Albert en Augusta Gevaert, Nukkerwijk, 
5 ; Roger Dejonghe, van Lodewijk en van 
Elisabeth Neirynck, Torhoutsteenw., 326.

17. — Jovita Luca, van Marcel en van 
Celina Flockmans, Nieuwpoortsteenw., 
242.

18. —  Vera Peeters, van Paul en van 
! Margriet Coulier, woont te Oudenburg ;
■ Réjane Vandecasteele, van Gustaaf en 
van Florida Hubrouck, Kapucienenstr. ; 
Gilberte Brackx, van Sebastiaan en van 

I Suzanna Rondelez, Hennepstr., 32.
19. —  Christiane Hennaert, van Pie

ter en van Germana Rubben, Werktuig- 
kundigestr. ; Yvonne Dedecker, van 
Frans en van Yvonne Decorte, Wagen
straat, 15.

OVERLIJDENS
13 Januari. —  August Aneca, 67 j., 

echt, van Maria Goossens, Hofstr., 19.
14. —  Isidora Blondeel, 11 m„ Stuivers

straat, 253 ; Emile Vandekerckhove, 85 j., 
wedr. van Maria Driesmans, Congol. ; 
Hector Verlinde, 51 j., echt, van Marie 
Defevere, Kapellestr., 19 ; Emile Piron, 
72 j., echt, van Rosalie Vandenabeele, 
Koninginnel.

15. — Carolus Dekeyzer, 66 j., wedr. 
van Flavie Debeir, Steensche Dijk, 55 ; 
Désiré Desendere, 70 j., wedr. van Victo
rina Joye, woont te Breedene.

16. —  Nadine Van Speybrouck, 3 m., 
Kerkstr., 13.

17. —  Lucien D ’Hondt, 17 j., Duiven- 
hokstr., 15 ; Paulina Herssens, 74 j., echt, 
van Henri Steenkiste, Spoorwegstr., 34 ; 
Elodia Huwel, 58 j., echt, van Camille 
Delanoeye, Torhoutsteenw., 23.

19. —  Daniël Vannecke, 3 d., Gelijk- 
heidstr., 155 ; Bertha Jonckheere, 35 j., 
woont te Eernegem.

HUW ELIJKEN
20 Januari. — René Van Lelrsberghe, 

bediende en Denise Asseloos ; Leopold 
Jacquemin, bediende en Edith Berden.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN
David Arthur, smid, Nieuwlandstr., 106 

en Daele Martha, Spaarzaamheidstr., 22; 
Vandeplassche Franciscus, brouwersgast, 
en Roman Augusta, Elisabethl., 339 ; 
Mylle Willy, hotelbediende, en Vanhyfte 
Leonia, handelaarster, Aartshertoginne- 
straat, 18 ; Decramer Albert, bediende, 
Dilbeekl., 104 en Lancsweert Rachel, Al
bert I Promenade, 37 ; Rayée Leo, han
delaar, en Peeters Beatrice, square Ste
phanie, 51 ; Lingier Victor, visscher, St. 
Franciseusstr., 54 «n Jonckheere Regina.

«LE  PAYS DU SOURIRE»
M a het succes van « La Bohème » met 

Joseph Schmidt, meldt ons de h. Coens, 
bestuurder van den Scnouwburg van 
Gent, aat hij alhier op Donaeraag 8 Fe
bruari een vertooning zal komen geven 
van « Le Pays du öourire », de beroemde 
operette van Franz Lenar.

ln de hoofdrol van aen Prins zal op
treden de neer Morisson, die reeds meer 
dan 2U0 maal deze rol vertolkt heeft.

ongetwijieid zal deze lieve operette 
met al de bekende wijsjes die er in voor
komen, den grootsten bijval kennen en. 
zal de ScnouwDurg te klein blij Ken. 1

De piaatsDespreKing is open ten bu- 
reeie van aen öcnouwburg, Cnristina- 
straat, van lu tot 12 en van 15 tot 17 uur.

Prijzen der plaatsen : van 4 tot 20 fr.

EEN ENKEL VAK DOEN, MAAR GOED :
Radio is ons vak 100%. Radio De Mees

ter.

UIJ DE RIJKSBESTUREN
De volgende kandidaten hebben het 

vereisente minimum punten jehaaiu 
voor ue toeiatnig tot aen proeftijd aia 
klerk bij een aer verscnnlende ltijksoe- 
sturen :

i_,amoot H. en Stouten E. (Oostende), 
Poppe A. (Breeaene), Verscnoore R. 
(.tsteene) en Taets R. (Koksijde).

SOLO SLIM
Op Maandag 22 dezer werd in de Caft 

«De me uwe Werela», WesterKwartier », 
een soio snm gespeela door den eigenaar 
Pierre Vanuenoouneae met een zestienae 
aas van scnuppen met 7 en 3, en een 
vierde koenen aas met zeven. Meaespe- 
lers : Acn. Danaers, M. Vanaevoorae, i. 
vanaevoorde ; getuigen : M. Zanaers en 
F. Jonckneere. (5 fr. voor de Kom melk).

DE «M ER C A TO R »
Niettegenstaande de huidige toestand 

zal ons scnooiscnip zijn traditioneele 
winterreis ondernemen. Donaeraag uit 
Antwerpen vertrokjten, onaer het bevei 
van Commanaant Vandesande, liep het 
om 13.30 uur onze haven binnen om te 
scnuiien. Zonder onvoorziene omstandig- 
neaen zal van hier uitgevaren worden 
naar Brazilië, over het eiland Ste Hele
na, Westeruust van Zuid-Afrika, Belgisch 
Congo, om binnen een zestal maanden 
terug in Antwerpen te zijn. Onze natio
nale kleuren zijn duidelijK aangebracht 
evenals het woord « België ». Ongeveer 
70 man zijn aan boord, waarvan 35 ka
detten.

Goede en voorspoedige reis !

R IJW IEL GESTOLEN
De soldaat V. H. had een fiets in leen 

gekregen van een kennis, om naar zijn 
lamilie te rijden. Hij liep vóór de afreis 
nog eventjes binnen bij vrienden, waar
van onbekenden gebruik maakten om het 
rijwiel te stelen.

GEEN ENKELE ONZER TECHNIEKERS
is min dan 10 jaar bij ons in dienst ; 

zij kennen grondig hun radiovak en zul
len U steeds, te zamen met mij, goed, 
deskundig en spoedig bedienen. Radio 
De Meester, Oostende.

DE AANHOUDENDE VORST
De aanhoudende vorst heeft heel wat 

openbare diensten ontredderd en deze 
is des te erger, daar in vele diensten 
door de faze D  nog personeel werd opge
roepen.

Deze strenge vorst doet denken aan 
den Winter van 1890— 1891, toen de 
Schelde toegevroren was en de scheep
vaart voornamelijk langs Oostende ge
schiedde, hetgeen alhier een ongewone 
bedrijvigheid teweegbracht.

Maar thans is het oorlogstijd en zoo
wel de Antwerpsche als de Oostendsche 
havens krijgen weinig schepen in hun 
dokken.

885 FRANK VOOR EEN NIEUW E RADIO  
1940

Ziet de nieuwe keus van Radio De 
Meester en vraagt eens zijn laatste voor
waarden. Overname van uw oud toestel 
en gemak van betalen.

GOEDE OCCASIE RADIO’S, 250 FR,
met waarborg, volledig nagezien : Ra

dio De Meester, Oostende. Ook met ge
mak van betalen.

VERSCHEIDENE HOTELS
werden door de militaire overheid te 

Oostende opgeëischt om ingericht te 
worden als krijgshospitaal. Zoo het Ho
tel du Phare, de Ocean, de Imperial en 
men spreekt zelfs van het Badpaleis.

Het Palace Hotel werd niet genomen, 
omdat er geen bedden staan.

Hopen we dat al deze maatregelen 
slechts voorzorgen zijn die later nutte
loos zullen blijken.

G ELUKT
De h. Debrock N. J., van Oostende, 

heeft in het examen met het Neder- 
landsch als voertaal voor toelating tot 
den proeftijd van twee ingenieurs bij 
het bestuur van Bruggen en Wegen, de 
eerste plaats behaald.

Onze beste gelukwenschen.

CARNAVAL
Ter gelegenheid van Carnaval richt de 

Brouwersbond, onder het voorzitterschap 
van den h. Charles Feys, een prijskamp 
voor versierde café’s in, met gekleurd 
papier, bestaande uit bloemen, guirlan- 
den, enz.

De prijskamp is verzekerd van 3.500 
fr. prijzen en zal aanvang nemen van 4 
tot 14 Februari. De straal der deelnemers 
strekt zichuit tot aan de Stuiversstraat 
en de Opev is ook bij inbegrepen.

Deze origineele prijskamp zal zeker 
een zeer grooten bijval hebben en wij fe- 
liciteerenden Brouwersbond, die aldus 
oewijst dat hij de Carnalfeesten van 
Oostende verlangt op te beuren in deze 
moeilijke tijden.

•\flJ VERHUREN GEEN NIEUW E RA
D IO ’S

Zoo kunt U uw vertrouwen behouden 
in den volstrekt nieuwen staat van re 
toestellen die wij verkoopen. Radio De 
Meester. Krediet — Verwisseling. S.B.R., 
Novak, Philips, Telefunken, H.M.V., enz.

I L O - T  R I - K O
zal U geluk aanbrengen 

M O BILISEERT UWE HOOP 
door deel te nemen aan de 

TWEEDE SCHIJF 1940
van de

Koloniale Loterij
welke

Het democratisch Plan
behoudt

1) 44.000 loten van 100 en 250 fr.
2) 1.064 gemiddelde loten :

800 loten van 2.500 fr.
264 loten van 10.000 fr., 20.000 fr., 

40.000 fr. en 100.000 fr.
3) HET GROOT LOT VAN

EEN M ILLIOEN  
TREKKING  IN FEBRUARI

DE BANKEN IN DE VISCHHALLE
Zekere banken hebben tengevolge van 

de laatste oproepingen hun winketten 
ter vischmijn gesloten waardoor veel nij- 
veraars of handelaars opnieuw verplicht 
zijn naar stad te gaan.

Deze sluiting geschiedt ons inziens ten 
onrechte en we hopen dat de bestuur
ders van die banken dit zullen willen in
zien.

VERBANDKISTEN OP VISSCHERS
VAARTUIGEN

Visschers, opgepast ! Indien gij nog 
geen medecijnkist aan boord hebt, wendt 
U naar de Gebroeders Roelens, Schaaf- 
straat, 37. Prijs : 590 fr., alle taksen in
begrepen.

Filmkroniek
In de laatste film van Marcel Carné : 

« Dageraaa » (Le jour se leve), ciritelt 
net arama rona menscnen die een weinig 
gescnaKeera gevoeisieven Deneerscnen 
ui... met beneerscnen. Het geDeuren 
speelt Zien ai aan aen somDersten Kant 
van net amtieven, Duiten ae tairyke in- 
vioeaen van Descnavmg en zeaeiijKe 
steunpunten, waaruoor net gevoeisieven 
van anaere menscnentypen op zoo ver- 
■scneiaene wijze Deinvioea worat. De ai- 
wezigneiü van aeze iaKtoren wijst juist 
op aen aard van net drama : neitig, oru- 
uaai, onvoorwaaraenjK, oepaaia aoor ae 
superiatieve vormen van naat en liefae.

De aanlii-f aer iiim toont ons aen ar- 
Deiaer François aie m  zijn Kamer een 
man heeit neergescnoten, na een hevi- 
gen twist. Het nuis woruu aoor ae poil
ue oeiegera, gezien ae aauer weerstanu 
bieat en zien in zijn kamer verscnanst.
AijUeijLö de ücifcgcxiiig OiitiOit Zicil vooi
aen geest van den misüaaiger het ge
oeuren aat zijn moora vooraxging. Uit 
aien waaKaroom worat hij opgescnriKt 
aoor een tweeaen aanval üer poiitie. — 
Kort aaarop vergnjat zijn bewustzijn 
anaermaal naar net verieüen : de twee- 
ue pnase weiKe ae misaaaü vooraiging. 
jNa ae derde phase bestooKt de politie 
den dader met gasbommen.

Doch vooraleer zij haar doel bereikt 
heeft, pleegt François zelfmoord. In de 
Kamer der midsaaa loopt ae weKker af; 
net üagiicnt priemt door de ruiten... 
«le jour se lève».

De hoedanigheid van deze film wijst 
op ongemeen nimisch-artistieke kenmer- 
Ken. Zij pleiten voor de meesterscnap 
van Marcel Carné, dien wij voortaan Op 
aezelfae lijn moeten plaatsen als Du- 
vivier, Jean Renoir en Pierre Chantai. De 
sterke bouw van het scenario, het be
klemmend beelaklimaat, de breede rhyth 
meering met zijn verstilde rustpunten en 
plotse uitbarstingen, dit alles verwekt, 
een spanning die u aangrijpt met speci
fiek fiimiscne krachttaal. De vertolking 
wordt prachtig verdedigd door Jean Ga- 
bin, Jules Berry, Arletty, Jacqueline Lau
rent en Jacques Baumer.

Als conclusie mogen we «Dageraad» 
(in de Palace) beschouwen als een van 
de merkwaardigste filmen van het laat
ste filmseizoen.

«Gevangenis voor Vrouwen» (Forum) 
staat niet op dezelfde hoogte als de vo
rige filmen, maar is toch ook niet zon
der verdienste. Ik weet niet of vrouwe 
Anastasia haar woord heeft gesproken 
bij het keuren van de scenario, maar het 
is een feit dat de gevangenis die ons in 
deze film wordt afgebeeld niets weer
zinwekkends heeft, ik zou bijna zeggen 
integendeel... De belangstelling van den 
toeschouwer gaat vooral naar de inter
pretatie van Viviane Romance, die men 
zoo wat mag beschouwen als de vrouwe
lijke Gabln in de Fransche Kinema. 
Haar incarnatie van de voornaamste 
vrouwenrol is merkwaardig. Nevens haar 
verdienen vermeld te worden : Georges 
Flamen*, Jean Worms, Marguerite De- 
▼al.

«Une enfant terrible» (Rialto) is een 
zeer amusante film, die vooral uitmunt 
door zijn komiscne vondsten en zijn ple
zierige atmosfeer.

Olivia ae Havilland is ongemeen be- 
koorlijK, Cnarles Wmninger is een grap
pig ouü heertje, en Bonita Granville is 
weergaloos als «enfant terrible».

Ais goede fijfiims stip iK aan: «Pro
fessor tócnnocK» (Palace), waarin Ha
rold Lloya na lange jaren weer eens op 
net voorpian komt, en «Bedreigingen 
over de stad» (Rialto), een niet onaar
dige gangsterfilm.

Tenslotte vermeldt ik nog «Veelwijve
rij» (Rex), een film over de Mormonen, 
en, ais reprises, «Mamzelie Mtoucne» 
(Caméo), met Raimu als Célestjn-Flori- 
dor, «Huia» en «Anne-Marie» (Rio), «De 
Weg naar het Westen» en «De Kattin 
des Duivels» (Roxy).

Cinema’s
FORUM

«Vrouwengevangenissen» met Viviane 
Romance. Geestige komedie.

CAMEO
«Mlle Nitouche» met Raimu, Janye 

Mareze. «Zijn wij verdedigd» met René 
iiefèvre, Aimos.

Kinderen toegelaten.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

Kinderen altijd toegelaten.

RIALTO
«Bedreigingen over de Stad» met Geor

ges Brent, Humphrey Bogaert en Gloria 
Dickson. «Een onmogehjK Kind» met 
Dick Powell en Olivia de Havilland.

REX
«Liefde op zijn Amerikaansch» met 

David Carlyle en Carol Hughes. «Poly
gamie» lets over de Mormonen.

Kinderen strikt verboden.

RIO
«Anne-Marie» met Jean Murat, P. R. 

Willm. «Huila, meisje van de brousse», 
met Dorothy Lamour, Ray Milland.

ROXY
«De Weg naar het Oosten» met Hea

ther Angel, George O ’Brien. «De Kat van 
den Duivel» met Ann Sothern en Robert 
Armstrong1.

Kinderen niet toegelaten.

PALACE
« Professeur Schnock », met Harold 

Lloyd. — « Dageraad », met Jean Gabin, 
Arletty, Jules Berry.

CINE OPEX
«Melksoep» met Harrold Lloyd. «De 

W et ra n  het Woud» met George Brent.
Kinderen toegelaten.



fi « HET VISSCHERIJBLAD »
sws

Berichten aan Zeevarenden
Samenvattende Staat der dringende 

Berichten aan Zeevarenden

W EEK  VAN 13 TOT  19 JANUARI 1940 
BELGIE — KUST — ONDERZOE- 

KINGSDIENST

Een onderzoekingsdienst werkt van den 
22 januari 1940 ax voor de scnepen van 
aüe nationaliteit die zien naar de ha
vens van Zeebrugge, Oostende en Nieuw
poort begeven.

Het onaerzoek wordt uitgevoerd door 
in ae territoriale wateren Kruisende 
ibtaatsscnepen, aie volgende onderschei- 
amgsteeKens voeren :

oij aag, ane rooüe bollen, vertikaal bo
ven elkaar geheschen op de best zicht
bare plaats

bij nacht, drie vertikaal geplaatste 
rooüe lienten, zichtbaar van gansch den 
horizon.

Het onderzoek heeft ten doel :
a) de kontrool op de vlag, op den aard 

der lading, de samenstelling en de getal
sterkte aer bemanning

b) tijdelijk ae afweerbewapening on
bruikbaar te stellen.

Elk schip, äat in ’t zicht van een on- 
derzoekingsvaartuig komt, moet tot dit 
laatste naderen. De orders van het on- 
derzoekingsvaartuig dienen stipt uitge
voerd en zijn taaü met alle middelen 
vergemakkelijkt te worden.

Indien voor eenige reden het onder
zoek niet op zee heelt plaats gehad, kan 
het, aanstonds na het aanleggen in de 
haven geschieden.

BELGIE — SCHELDE —  KETELPLAA1 
Wrak.

Wegens het tijdelijk stopzetten der ber
gingswerken van het wrak gelegen op 
den drempel van de Ketelplaat, in de 
nabijheid van den ingang van de Kruis- 
schanssluis, werd een groen wraklicht- 
boei vertoonende een groen onderbroken 
licht : helder 4 sec., duister 4 sec. gelegd 
op ongeveer 30 m. van het voorschip. 

Ligging : 51°17’21” N. en 4°18’57” E.

BELGIE SCHELDE —  IJSGANG

In vooruitzicht van ijsgang op de 
Schelde werden sparboeien uitgelegd na 
bij de volgende lichtboeien :

roode boeien Nrs 50, 56, 57 en 58.
zwarte boeien Nrs 43, 45, 58, 51, 55 en 

62.
De volgende lichtboeien zijn verdreven 

en tijdelijk — opgenomen : roode Nrs 50 
en 57, zwarte Nrs 51 en 52.

BELGIE —  KW INTEBANK  
NIEUWE BOEI

Een roode lichtbrulboei met bol als 
topteeken en met opschrift «K - W» 
(Kwintebank) in witte letters werd op 
51°22’20” N. en 2°43’20” gelegd.

Wit schitterlicht elke 3 sec.: helders 1 
sec. verduistering 2 sec. Zichtbaarheid 5 
mijlen.

De fluit geeft een lagen toon.

BELGIE EN NEDERLAND —  SCHELDE 
BETOWNING.

De betonning van de Schelde is onbe
trouwbaar wegens ijsgang.

NEDERLAND —  H O EK  VAN HOLLAND 
INSTRUMENTEN GEPLAATST

Het instrument en de groene waakton 
werden opgenomen en herlegd op 52°00’ 
08” N. en 4“07’24” E.

Een nieuwe instrument is gelegd be S. 
de Maassluiston op 51°58’14”N. en 4°02’14” 
E. en gedekt door een groen drijfbaken.

NEDERLAND —  ZEEGAT VAN TEXEL. 
NIEUWE BOEI

Op 53°00’ N. en 4°33’ E. is een rood
zwart vertikaal gestreepte spitse ton ge
legd, gemerkt «H G» (Haaksgronden) 
met cylinder in topteeken.

NEDERLAND —  NOORD-HINDER 
EN TERSCHELLINGERBANK 
RADIOBAKENS GEWIJZIGD.

De sein tij den van de radiobakens van 
de lichtschepen «Noord-Hinder» en «Ter- 
schellingerbank» zijn met ingang van 17 
Januari 1940 als volgt gewijzigd:

a) Noord-Hinder. Het sein wordt ge
geven :

van zonsopgang tot zonsondergang : 
ieder half uur tweemaal en wel ten 18 
min. 0 sec.; 24 min. 0 sec.; 48 min. 0 sec. 
en 54 min. 0 sec.

van zonsondergang tot zonsopgang : 
iedere 6 min. en wel ten 0 min. 0 sec. ; 
6 min. 0 sec.; 12 min. 0 sec. enz.

b) Terschellingerbank. Het sein wordt 
gegeven:

van zonsopgang tot zonsondergang : 
ieder half uur vier maal en wel ten 2 
min. 0 sec.; 8 min. 0 sec.; 14 min. 0 sec. 
20 min. 0 sec.; 32 min. 0 sec.; 38 min. 0 
sec.; 44 min. 0 sec. en 50 min. 0 sec.

van zonsondergang tot zonsopgang : 
iedere 6 minuten en wel ten 2 min. 0 
sec.; 8 min. 0 sec.; 14 min. 0 sec. enz.

Genoemde oogenblikken zijn M.T.G.

ORKADEN  EILANDEN - SCAPA FLO W  
VERBODEN GEBIED

De doorvaart door Cantich Sound (58° 
47’,5 N. en 3°07’ W.) is verboden.

SCHOTLAND —  FIRTH OF FORTH 
VERSPERRINGEN.

Het vaarwater tusschen het eiland 
Inchkeith en de N. lijke kust van de

Firth of Forth is versperd. Vaartuigen 
moeten de doorvaart in de versperring 
gebruiken. Deze is gemerkt door vier 
trawlers welke zich onderscheidenlijk 
bevinden op : a) 1,36 mijl richting 304°; 
b) 1,21 mijl richting 299°; c) 1,79 mijl 
richting 31°; d) 1,67 mijl richting 37° 
van lichttoren Inchkeith 56°02’ N. en 
3°08’ W.).

De trawlers sub a) en b) bevinden zich 
aan den W . lijken ingang; deze sub c) 
en d) aan den E. lijken ingang der door
vaart.

De trawlers liggen ten anker, en 
zwaaien dus op den stroom. Bij nacht 
voeren zij ankerlichten.

Wanneer de doorvaart open is, toonen 
zij volgende seinen :

A. Voor binnenkomende schepen :
Bij dag: de trawlers aan de N. zijde 

der doorvaart, 1 zwarte bal; de trawlers 
aan de S. zijde der doorvaart, 2 zwarte 
ballen.

Bij nacht: de‘trawlers aan de N. zijde 
3 vertikaal boven elkaar geheschen 
lichten: wit-groen-wit; de trawlers aan 
de S. zijde 3 vertikaal boven elkaar ge- 
iieschen lichten : wit-rood-wit.

Bij slecht zicht geven de trawlers aan 
de N. zijde, elke 2 min. met de sirene, 
één lange stoot gevolgd van drie korte 
stooten (B) ; de trawlers aan de S. zijde 
slke 2 min. met de sirene twee korte 
stooten gevolgd van twee lange stooten 
lU T).

B. Voor uitgaande schepen:
Bij dag: de trawlers aan de N. zijde 

1er doorvaart twee zwarte ballen; de 
trawlers aan de S. zijde der doorvaart 
één zwarte bal. *

Bij nacht: de trawlers aan de N. zijde 
drie vertikaal boven elkaar geheschen 
ichten: wit-rood-wit; de trawlers aan 
ie S. zijde drie vertikaal boven elkaar 
geheschen lichten: wit-groen-wit.

Bij slecht zicht geven de trawlers aan 
het sein U T; dê trawlers aan de S. zijde, 
3lke 2 minuten met de sirene, het sein B.

De trawlers aan de S. zijde geven 
;erst het mistsein, gevolgd na ongeveer 
5 sec. door het mistsein van de trawlers 
aan de N. zijde.

Wanneer de doorvaart gesloten ;s, \ 
wordt geen enkel sein getoond noch ge
geven en worden alleen de ankerlichten 
gevoerd.

Vaartuigen, welke tusschen zonsonder
gang en zonsopgang, een haven mogen 
binnen-of uitvaren, moeten hun navi- 
gatielichten helder brandende hebben 
tusschen Rosyth en een punt 5 mijlen 
be E. Inchkeith.

Bij het wachten voor de doorvaartope- 
ning is het verboden de scheepvaart uit 
tegengestelde richting te hinderen.

SCHOTLAND — FIRTH OF FORTH

Zie bericht aan zeevarenden nr 11/13 
van 1939.

Op 2,1 mijlen richting 227°5 van den 
lichttoren van Inchkeith (56/02’ N. en 
3°08’ W.) is een zwarte lichtboei gelegd, 
toonende een rood schitterlicht elke 6 
sec.

Óp 2,5 mijlen richting 213° van ge
noemde lichttoren, is een zwarte licht
boei gelegd, toonende een rood groep- 
schitterlicht met twee schitteringen elke 
12 sec.

Deze lichtboeien duiden de W. lijke 
grens aan van het verboden ankerge- 
bied be S. Inchkeith.

GROOT-BRITTANJE — E. KUST 
MIJNENVELD

Zie bericht aan zeevarenden nr 1/20 
van 1940.

De verbetering opgegeven in genoemd 
bericht aan zeevarenden moet zijn:

58u20’ N. - 1"00 E. en 58°20’ N. - 1°20 W.

ENGELAND —  DOVER STRAIT 
SCHEEPVAARTVOORSCHRIFTEN

De scheepvaart door Dover Strait dient 
in de volgende voorwaarden uitgevoerd:

1. —  a) Schepen bestemd voor een 
Britsche haven, moeten op 3 mijlen S. 
E. van —Dungeness passeeren; be S. de 
lichtboei op 50°57’30-’ N. en 1°05’30” E.. 
daarna be N. de lichtbelboei S. W. Gate 
op 51°00’56” N. en 1°13’12” E. en tusschen 
de lichtschepen N. Folkestone (51°03’18” 
N. en 1°15’00” E.) en S. Folkestone (51°02’ 
15” N. en 1°15’48” E.) verder be N. de 
lichtbelboei N.E. Gate op 51°03’45” en 
1°20’12” E. en vervolgens door de Downs;

b) Schepen bestemd voor een haven 
van de E.kust der Noordzee, moeten 
voorgaande voorschriften opvolgen en 
daarna be N. de pararell van 51°20’ N. 
blijven en be E. den meridiaan van 2°40’ 
E.;

c) Wanneer bestemd voor een Fransche 
haven, Boulogne naderen om er instruc
ties te ontvangen.

3R E U K B A N D E N  - B U IK B A N D EN  
M A A G B A N D E N  
L E N D E N S C H O T B A N D E N

ALLES N A A R  M A A T  •

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

Bandagist —  Masseerder

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

Eegeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  TE LE F O O N  73740

2. —  Vaartuigen komende van een 
haven be E. den meridiaan 2°40’ E. en 
naar het Engelsch kanaal gaande, moe
ten be N.E. het punt 51°20’ N. en 2°40’ 
E. blijven, daarna be N. de paralell 51° 
20’ N. en door de Downs, verder in te
gengestelde richting de voorschriften 
onder 1. a) opvolgen tot het punt 3 mij
len van Dungeness.

3. — Vaartuigen varende tusschen ha
vens op de E. of S. kust van Engeland 
en Fransche havens tusschen Boulogne 
en den meridiaan 2°40’ E. moeten door de 
Downs naar een punt op 3 mijlen S.E. 
van Dungeness gaan, zooals opgegeven 
in 2., daarna be S. The Ridge naar Bou
logne, voor verdere instructies. Varen
de van een Fransche naar een Engel- 
sche haven, moeten de voorschriften in 
tegengestelde richting uitgevoerd wor
den.

4. — Vaartuigen welke zich in een ha
ven der Noordkust van Frankrijk be
vinden, worden door de Fransche Over
heden onderricht aangaande koersin- 
structies naar Boulogne.

5. —  Vaartuigen die ten anker wen
schen te komen, kunnen dit doen hetzij 
in de Downs, hetzij in Dungeness East 
Road. In dit gev&l mogen zij niet be N 
fî. van een lijn komen, getrokken in rich
ting 300° van de lichtboei op 50°57’30” 
N. en 1°05’30” E.

6. — Vaartuigen bestemd voor Folke
stone moeten het vaarwater houden,dat 
bepaald wordt door de peiling 320° var 
het groepschitterlicht van de pier van 
Folkestone en een breedte heeff van 0,6 
mijl ten wederzijde van die peiling.

Vaartuigen, welke deze bepalingen 
niet naleven doen zulks onder hun al- 
geheele verantwoordelijkheid en op eigen 
risico.

ENGELAND —  MILFORDHAVEN. 
GELEIDELICHTEN

De zichtbaarheidssector van het lage 
geleidelicht van Great Castle Head (51° 
43’ N. en 5°07’ W.) is begrepen tusschen 
29° en 49°. Zij zijn op de kaart aan te 
brengen.

ENGELAND — HUM BER RIVIER.
W R A K

Op 1,2 mijl richting 130° van Spurn 
point, op 53°34’ N. en 0°09’ E. ligt een 
gevaarlijk wrak.

Op sommige kaarten is dit wrak fou- 
tievelijk gemerkt op 3 kabellengten be 
N. bovengenoemde ligging.

ENGELAND —  DOVER STRAIT 
NIEUWE LICHTBOEI

Op 50°56’36” N. en 1°10’ E. werd een 
zwarte lichtboei nr 10 gelegd, toonende 
een wit groepschitterlicht met twee 
schitteringen elke 10 sec.

ENGELAND —  THE DOW N S 
NIEUWE BOEI

Op 2,25 mijlen richting 94° (51°13’ N. 
en 1°28’ E.) van het roode onderbroken 
licht op de pier te Deal, werd een zwarte 
spitse ton gelegd met een bol als toptee
ken.

ENGELAND. —  GREAT YARM OUTH  
ANKERGEBIEDEN.

Volgende ankergebieden werden inge
steld :

a) het gebied begrepen tusschen de 
verbindingslijn van :

52°36’27” N. en 1°45’36” E.; 52°35’15” N. 
en 1°44’27” E.; 52°35’15” N. en 1°45’36” E.; 
52°36’27” N. en 1°44’27” E.

b) het gebied begrepen tusschen de 
verbindinglijnen van :

52°36’27” N. en 1°47’36” E. ; 52°35’15” N. 
en 1°46’42” E.; 52°35’15” N. en 1°47’36” E.; 
52°36’27” N. en 1°46’42” E.

Vaartuigen welke op de reede van 
Yarmouth willen ten anker komen, moe
ten dit binnen vermelde gebieden doen.

Ankerlichten moeten ’s nachts niet 
gevoerd worden.

IERLAND — YOUGHAL HARBOUR 
LICHT GEWIJZIGD

Ligging 51°56’ N. en 7°51’ W.
Het rood-witte vaste licht, op 0,15 mijl 

be N. Moll Goggins Corner, is gewijzigd 
in een rood-wit schitterlicht, toonende 
één schittering elke 2 1/2 sec. Hoogte 78 
voet. Zichtbaar 14 mijlen.

NOORDZEE MIJNEN

Het station van North Foreland meldt 
dat een .wegens mijnen gevaarlijk ge
bied wordt gerapporteerd in de omge
ving van Noord-Hinder. Schepen moeten 
passeeren be S. van de lichtbrulboei 
«West-Hinder».

§ Adolf VERRECAS
* Vischmijn ZEEB R U G G E , tel.l 10 

BRU GGE, tel. 319.59 I

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

verseile, pelde 
versciies en nereoktee fi!

Nieuwpoort
B U R G E R L I J K E  S T A N D

Overlijdens. —  Vael Philomena, 79 j., 
wed. van Deblock Adolf ; Vandevelde Ro
salie, 64 j„ echt, van Peel Amatus ; De- 
bruyne Lodewijk, 80 j., wedr. van Mortier 
Nathalie ; Verhaeghe Elisa, 78 j„ wed. 
van Jaeckx Karei ; Eduwaere Ludovicus, 
71 j., echt. van Lava Irma.

Huwelijken. —  Vanhoutte Albert en 
Vandenabeele Gerarda.

D E  U I T W I J K E L I N G E N
Het geweld is voorbij. Uitgenomen nog 

wat heen en weergeloop op het stadhuis 
en alles is terug in de rust getreden. 
Veel uitwijkelingen zijn van hier of daar 
vertrokken. Anderen houden zich hier 
rustig. Wij vernemen dat een ontvangst 
op de stadshalle plaats had, dat een 
bloemenhulde aan het gedenkteeken der 
Nieuwpoortsche gesneuvelden plaats had, 
enz., maar de locale pers werd op geen 
enkele dezer plechtigheden uitgenoo- 
digd. Dit valt te betreuren, zooals het 
te betreuren valt dat dezelfde pers zoo 
moeilijk inlichtingen kan bekomen over 
hetgene gebeurt of gebeuren zal, dan 
wanneer de groote pers van Brussel met 
open armen ontvangen wordt, interviews 
kan afnemen, overal vergezeld wordt 
voor het nemen van foto’s en overladen 
wordt met alle mogelijke inlichtingen.

De locale pers stond nochtans altijd 
ten dienste om alle belangen te verde
digen en aan alle feesten de noodige 
ruchtbaarheid te geven. Waarom deze 
stiefmoederlijke behandeling ?

D E  H A V E N  T O E G E V R O R E N
De haven ligt toegevroren tot aan den 

Kuischbank. Het is voor onze visschers 
onmogelijk in of uit te varen. De gan- 
sçhe vloot ligt stil. Zaterdag laatst waag
de men het op het ijs van de kaai te 
schaatsen en in enkele oogenblikken 
waren er een vijfigtal liefhebbers. De 
politiecommissaris kwam echter het 
schaatsen verbieden.

B IJ  O N Z E  V IS S C H E R S
Het schip Od. 15 « Hendrik », eigenaar 

Aug. Calcoen dat door een Franschen 
kustwachter naar Duinkerke opgeleid 
werd, is nu vrij gelaten. De haring werd 
verkocht en de reeder liep een kleine 
voorwaardelijke geldboete op. Het schip 
kwam naar Nieuwpoort terug, maar kon 
niet verder de haven binnenvaren dan 
aan den overzet gezien de haven bevro
ren ligt.

—  Sedert 10 Januari werd er geen 
visch meer verkocht in de stedelijke 
vischmijn. De toestand is schamel voor 
onze visschers. De haven is totaal dicht
gevroren. De vastgevroren schepen loo
pen groot gevaar door het ijs beschadigd 
te worden. Van hoogerhand werd er 
niets gedaan. Treurige toestand !

A U T O -O N G E V A L
Aan den hoek van de Kerk- en O. L. 

Vrouwstraten had een botsing plaats 
tusschen den auto van Valère Legein en 
den goederenwagen van de koffiebran
derij Hubaut, van Roeselare. Beide auto’s 

! werden beschadigd. De rijkswacht maak
te proces-verbaal op.

N I E U W P O O R T S C H E  A N E K D O T E
Het afsterven van vrouw Elisa Ver

haeghe, weduwe van wijlen Charles 
Jaeckx, brengt ons een kleine gebeurte
nis in het geheugen van vóór den we
reldoorlog.

Wijlen Koning Albert bezocht Nieuw
poort incognito en werd bij dit bezoek 
vergezeld door den heer Burgemeester 
Jan Snauwaert. Het bezoek ging naar de 
kerk en Charles Jaeckx die zich däar 
toevallig bevond, had aanstonds Koning 
Albert herkend. Zonder aarzelen richtte 
Charles zijn stappen naar den Koning en 
dit niettegenstaande de wanhopige tee- 
kens van afkeuring die mijnheer Snau
waert hem deed.

Charles kwam bij Koning Albert, en 
sprak hem aldus aan :

— Dag meneere de Koning, maar uw 
wuvetje he^t toch wel « Lisabetje » ? 
Zooals de mijne, niet waar ? Ja, meneere 
de Koning, mijn wuvetje is ook een «Li
sabetje ».

De Burgemeester deed tevergeefs tee- 
ken dat Charles moest weggaan, maar 
het hielp niet :

—Een schoone kerke, eh, meneere de 
Koning ?

En zoo ging Charles voort van «Me
neere de Koning alhier en meneere de 
Koning aldaar». Charles toonde alles 
wat in de kerk was. De Koning sprak 
gezellig en lachend met Charles en de 
h. Snauwaert kwam achter als een ver- 
stooteling. Wanneer de Burgemeester 
thuis kwam, zei hij tot zijn vrouw : « Die 
Charles Jaeckx heeft geen verstand, hij 
heeft aan den Koning alles getoond en 
uitgelegd, en ik heb de gelegenheid niet 
gehad een woordje in te brengen». 
C I N E M A ’S

NOVA. —  « De Vrouw van den Bak
ker», met Raimu, Ginette Leclercq. — 
« De Singaleesche Tragedie », groote in
drukwekkende wildernisfilm.

Kinderen niet toegelaten.
ZANNEKIN. — « Hartewensch », met 

Gene Raymond, Ann Sothern. —  « Prins 
en Bedelknaap», met Errol Flynn, Claude 
Rains. Kinderen toegel.
B O O T  V E R M I S T

Op 11 Januari voeren de gebroeders Da
vid en Jan Soete de haven uit op een 
roeibootje, om de wantvisscherij te be
oefenen.

Sindsdien heeft men niets meer van 
het bootje noch zijn opvarenden gezien, 
zoodat zij als verloren beschouwd wor
den.

Verdonck-Mmne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

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

K U N S T B E E N E N  

IN  D U R A L U M IN

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

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE  K O U S E N  

ALLE KINDER- E N  

ZIEK EN A R T IK ELEN  —

om scheefgegroeide kinderen terug 

----  recht te brengen -----

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

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

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

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

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

SPORTNIEUWS
Voetbal

KALENDER VOOR ZONDAG 28 JAN.

Eerste Afdeeling
A. S. Oostende —  C. S. Schäerbeek 

Lagere Afdeeling — Reeks A
Middelkerke —  D. C. Blankenberge 

De Panne —  Koksijde 

Oudenburg —  Gistel 

S. V. Blankenberge —  Veurne 

Nieuwpoort — Torhout

Scholieren —  Reeks A
C. S. Brugge (B) — A. S. Oostende 

F. C. Brugge (A) — V. G. Oostende 

Knokke —  F. C. Brugge (B)

Daring —  C. S. Brugge (A)

Knapen —  Reeks A
A. S. Oostende —  F. C. Brugge 

Knokke — Daring

V. G. Oostende — D. C. Blankenberge

Z IT T IN G  TE K O R TR IJK

VAN 13 JANUARI 1940

Zijn aanwezig : de hh. Barbier, De De
ken, Van Doorne, Engels, Reynaert, Le- 
dène en Hubrecht.

Verslag scheidsrechter Vandenberghe 
match Lager Afdeeling F. C. Izegem—U. 
S. Dottenijs van 10-12-1939. —  Aanbeve
lingen aan den h. Duchatelet, linesman 
van U. S. Dottenijs.

Verslag scheidsrechter Vandenberghe, 
match Hooger Afdeeling C. S. Brugge— 
St. Moeskroen, van 7-1-1940. —  Speler Pe
tit Omer, van St. Moeskroen, wordt voor 
één maand geschorst (vrijwillige stamp). 
Speler Marquette Alfred, van St.Moes- 
kroen, krijgt een strenge vermaning voor 
onsportief gedrag na den wedstrijd.

Verslag scheidsrechter Alloo, match 
Hooger Afdeeling A. S. Oostende—S. K. 
Roeselare van 7-1-1940. — Speler Van 
Steenkiste Medard, van S. K. Roeselare. 
wordt geschorst voor 7 dagen (onbehoor
lijk gedrag).

Zwemmen
FERNANDA CAROEN TE BRUSSEL 

Zondag 4 Februari

Tijdens het zwemfeest ingericht door 

Brussels S. C., tegen Zondag 4 Februari, 

om 3 uur, in het zwembad aan de Moni- 

teurstraat, zal het publiek de gelegen

heid hebben onze twee vedetten Fernan

da Caroen en Yvonne Vandekerckhove 

in aktie te zien.
S'

Men weet, dat mej. Caroen Belgische 

kampioene is op de 100 en 400 m. vrije 

slag in haar bezit. Zij verbeterde tot nu 

vrije slag, van de 100 tot 1500 m. en 

heeft tot nu toe 29 rekords, waaronder 

2 wereldrekords (500 m. en 1000 yard), 

verbeterd. Haar tijden over 500, 800, 1000 

en 1500 m. overtreffen ten andere de in 

ons land bestaande heerenrekords.

Wat de Belgische kampioene 200 m. 

schoolslag betreft, Yvonne Vandekerck

hove heeft al de Belgische rekords school

slag in haarb ezit. Zij verbeterde tot nu 

toe 16 rekords, waaronder 1 wereldre- 

kord.

Niemand te Brussel laat deze gelegen

heid om twee elementen toe te juichen, 

die de Belgische zwemsport een heelen 

luister hebben bijgezet, onbenuttigd.

De toegangsprijs bedraagt ten andere

slechts 3 frank en het feest is ingericht 

ten voordeele van de gemobiliseerden van 

Brussels S. C.

Voetbal

BESTEL U W  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

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

—  M EN  BRENGT TEN HUIZE —

M E N G E L W E R K 82

G rietje van den 
Visscher

door A . H A N S

Nicht schraapte met haar kromme 
vingers het geld bijeen, dat Willem 
vooruitbetaald had en borg het weg in 
haar slaapkamer.

Grietje telde het verdiende loon uit. 
Dan at ze, maar ze was zeer verstrooid. 
Ze ging vroeg te bed, meer om alleen 
te zijn, dan om te rusten. Ze moest zoo
veel denken ; ze had zulk een wonderlijk 
gevoel... ’t Leek of ze droomde.

Was Willem waarlijk tot haar geko
men en had hij gezegd, dat hij haar 
nog beminde als vroeger ? En ok zijn 
vader verwachtte haar. Het leek Grietje 
haast onmogelijk.

Ze had sedert haar vertrek naar Ame
rika veel aan Willem gedacht, en voor
al, toen ze van David gescheiden \\as 
maar zich toch nooit kunnen voorstel
len, dat hij zoo zou handelen. En nu 
voelde ze, dat ze Willem waarlijk bemin
de. Maar mocht ze het hem bekennen ? 
Was ze nog waardig zich onder zijn 
hoede te stellen ?

Zoo lag ze te denken, terwijl de wind 
joelde opi het huisje. Ze had de prettige

gewaarwording, dat ze morgen niet uit 
moest door het gure weder, met de zwa
re ben op haar rug. En ze zou Willem te
rugzien ! Op het kastje stond het Onze 
Lieve Vrouwenbeeldje, dat ze in Amerika 
getrouw bewaard had ; er naast lag moe
ders kerkboek.

Den volgenden morgen kwam Willem 
terug. Hij zei, dat hij nog tot morgen te 
Nieuwpoort bleef. Hij was van plan ge
weest om met een visscher mee te varen 
naar Reigersdamme, maar het wilde 
weer hield de sloepen in de haven.

Grietje en Willem wandelden op de ves
ten, waar ze beschut waren tegen den 
wind. Grietje had nog veel te vertellen 
uit Amerika en Willem sprak over wat 
hij in die sombere maanden gevoeld had. 
Hij deelde ook nieuws mee van Reigers
damme, hoe Gerda Christiaans gehuwd 
was met Waals, maar hem verlaten had 
om terug te keeren naar haar vader. Hij 
verhaalde van René Wuis, die voor 
moord veroordeeld werd.

Och, in zooveel families was er iets. 
Grietje moest zich het gebeurde niet 
aantrekken.

Toen het donker was en Willem haar 
naar het huisje van nicht zou geleiden, 
nam hij haar in zijn armen en kuste hij 
haar.

— Mijn Grietje ! zei hij ontroerd. Ja, 
mijn Grietje. Ge blijft hier nog een tijd
je. Ik weet, dat ge mij bemint, en dan 
kom ik u halen.

Ze kreeg zoo’n veilig gevoel, toen ze 
op hem leunde. Maar ze durfde het nog 
niet zeggen, dat ze hem lief had

Willem ging even mee binnen. De sloep 
van Reigersdamme zou vannacht wel 
uitvaren. Overmorgen moest de « Op

Hoop van Zegen » weer voor veertien da
gen in zee.

Nicht noodigde Goedhart te blijven 
avondmalen. Ze stuurde Grietje om een 
paar schellen kaas en deed wat meer 
Koffie in den zak. Ze beschouwde Willem 
als een soort stiefbroeder ; hij zou den 
kost betalen en had zeker liever niet, 
dat het meisje naar Reigersdamme terug 
keerde.

A

De Reigersdamsche sloep voer kort na 
middernacht uit. Er was nog woeling in 
zee. Willem hielp aan dek. Hij stond zelfs 
een heelen tijd aan ’t roer. Er was nu 
zulk een heerlijke rust in zijn gemoed.

De nieuwe dag kwam laat op in een 
sluier van regen, die lang den toren van 
Reigersdamme omhulde. De kade was 
verlaten, toen de schuit aanlegde. Zijn 
vader en Bertha zaten te ontbijten.

—  O, jongen, zijt ge daar ! zei de 
oude Goedhart. Het is boos weer ge
weest.
— Daarom bleven we gisteren te Nieuw
poort. Vondels is vannacht pas wegge
varen.

— O, ik vreesde dat ge achter de ban
ken had moeten vluchten. Maar Von
dels heeft te Nieuwpoort beter weer af
gewacht. Dat was verstandig. En jon
gen, hebt ge Grietje gezien ?

—  Ja zeker.
—  Ze was er dan toch ?
— Bij haar nicht.
—  Ja, ik herinner me die vrouw wel, 

al is ze veel jaren niet meer hier ge
weest. En hoe stelt Grietje het ?

—  Wat vermagerd en bleek. Ze is toch 
gezond. We hebben veel gesproken.

Bertha keek nijdig voor zich. Willem 
zou toch oprecht zijn

—  Grietje was erg verlegen voor me, 
vervolgde hij. Ze was van plan te Nieuw
poort te blijven wonen. Och arme; toen 
ik ze het eerst zag, kwam ze van Diks- 
muide. Zoo ver had ze garnaal uitge
leurd. Ja, we hebben veel gepraat. En... 
ik zal met Grietje trouwen, al meende 
ze, dat ze het niet mocht doen, omdat 
ze met David weg was geweest.

— O, ze zal wel komedie spelen ! 
snauwde Bertha. Hoe ge zoo onnoozel 
kunt zijn. Ze meende dat ze u niet mag 
nemen, ja, dat kan ik me indenken. Ze 
zal achter uw rug lachen en verzwijgen, 
wat er in Amerika gebeurd is.

—  Ze heeft me dat alles eerlijk ver
teld.

— Op haar manier !
—  Grietje is deugdzaam gebleven.
—  Wat weet gij er van ? Ge ver

trouwt op dien brief van Dries Jaspers... 
en Grietje kan dien wel gedikteerd heb
ben.

—  Ze wist van dien brief niéts af !
— Wees niet zoo naief !
—  Ik zal meer vertellen, zei Willem 

op zeer ernstigen toon.
Nu kon hij van de verschijning van 

zijn moeder spreken, en van dien och
tend op zee, toen hij aan den einder een 
zeil bespeurde en wist, hoe Grietje op 
dat schip uit Amerika terugkeerde.

Zijn vader luisterde diep ontroerd en 
veegde een traan weg. Bertha zweeg nu. 
Als moeder gesproken had, durfde zij 
niets meer zeggen. De oude Goedhart 
legde zijn zoon de hand op den schou
der :

— Neem Grietje, zei hij. God zal u 
beiden zegenen Ha, uw brave moeder 
waakt nog over u.

VEREENIGD

— Ja, ja, ’t hangt uit aan het ge
meentehuis en ze zullen te Nieuwpoort 
trouwen. Hier durft Grietje Hagens het 
niet doen.

Barbara stond weer opgewonden bij 
haar geburen. ’t Was plots bekend ge
worden, dat Willem Goedhart en Grietje 
Hagens huwelijksbeloften hadden ge
wisseld en ’t nieuws vloog Reigersdam
me rond.

Sommigen bewonderden de getrouw
heid van den visscher; anderen noem
den hem onnoozel of zeiden dat liefde 
blind was. Barbara voelde hevigen nijd. 
Ze kon het niet verdragen, dat haar 
vroeger buurmeisje zulk een goed huwe
lijk zou doen, na al haar avonturen. Ze 
noemde het een verergernis voor de ge- 
heele gemeente. De patroon van de «Op 
Hoop van Zegen» wilde nog een deer
ne, die door een boerenzoon aan kant 
was gezet, nadat ze samen hadden ge
hokt in Amerika. Zoo stond Barbara 
nu ook weer te razen.

Willem stak dien dag in zee. Na deze 
reis zou het huwelijk voltrokken wor
den.

*

Gelders hoorde dit nieuws ook, toen 
hij naar Reigersdamme was gegaan, om 
zijn belasting te betalen aan den ont
vanger, die er zitdag hield. Sommigen 
spraken hem venijnig aan over David.

Men ergerde zich aan de houding van 
den boer, die het dorp wilde benadeelen 
in zijn dommen hoogmoed.

Een handelaar vroeg hem hoeveel 
schoondochters zijn weggeloopen zoon 
tiem zou bezorgen. Men wist nu dat Da
vid bij de Mormonen was verdoold en 
met een van hun meisjes was gehuwd.

De oude Maarten Goedhart had dit 
verteld, ofschoon hij nooit babbelde, 
maar hij wilde dat Grietje’s ware ge
schiedenis bekend werd en de menschen 
het zouden weten, hoe ze geweigerd had 
anders te huwen dan in alle eer en 
deugd

Verbitterd keerde Gelders van het 
dorp terug, Tegen Serjansdijk haalde hij 
Gerda Christiaans in. Hij zei iets over 
het weer om een praatje te maken.

—  We krijgen op onze hoeven geen 
geluk, zei hij dan. Ware die stomme 
David met u getrouwd... we zouden het 
met de geldzaken wel geregeld hebben. 
Hij is nu een sukkelaar in Amerika... 
en gij, arm schaap, zit met een proces 
tot echtscheiding en met een kindje dat 
beter nooit zijn vader zou kennen.

Drie weken geleden was Gerda van 
een zoontje bevallen. Het was zeer moei
lijk gegaan en vrouw Gelders had drie 
dagen en nachten op de « Tempelhoeve » 
doorgebracht.

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).


