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LICHTEN

MAART

uit aan

1 V 6.27 17.23
2 Z 6.25 17.25
3 Z 6.23 17.26
4 M 6.20 17.28
5 D 6.19 17.30
6 W 6.17 17.31
7 D 6.15 17.33
8 V 6.12 17.35
9 Z 6.10 17.36

10 z 6. 8 17.38
11 M 6. 6 17.39
12 D 6. 4 17.41
13 W 6. 1 17.43
14 D 5.59 17.44
15 V 5.57 17.46
16 Z 5.55 17.48
17 Z 5.53 17.50
18 M 5.50 17.51
19 D 5.48 17.53
20 W 5.46 17.55
21 D 5.44 17.56
22 V 5.41 17.58
23 Z 5.39 17.59
24 Z 5.37 18. 1
25 M 5.35 18. 3
26 D 5.32 18. 4
27 W 5.30 18. 6
28 D 5.27 18. 8
29 V 5.26 18. 9
30 Z 5.23 18.11
31 Z 5.21 18.12

HOOG

WATER
MAART

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

: 1 V 5.02 17.18
2 Z 6.02 18.26
3 z 7.22 19.53
4 M 8.53 21.17
5 D 10.04 22.26
6 W 10.50 23.12
7 D 11.36 23.50
8 V — 12.08
9 Z 0.23 12.38

10 z 0.52 13.07
11 M 1.20 13.35
12 D 1.52 14.07
13 W 2.22 14.38
14 D 2.55 15.03
15 V 3.18 15.38
16 Z 4.09 16.19
17 z 4.58 17.17
18 M 6.03 18.33
19 D 7.30 20.06
20 W 8.57 21.26
21 D 10.07 22.25
22 V 10.58 23.18
23 Z 11.45 —

24 z 0.04 12.25
25 M 0.45 13.05
26 D 1.28 13.49
27 W 2.12 14.30
28 D 2.59 15.14
29 V 3.46 15.59
30 Z 4.37 16.47
31 z 5.34 17.56
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OnzeVisschersscholen
Dinsdag 27 dezer had op het stadhuis 

te Oostende een vergadering plaats, an

der voorzitterschap van den h. Gouver

neur Baels, met aan de dagorde : « Be

spreking van het NIEUW  Inrichtingsre- 

glement onzer Visschersscholen ».

We zeggen «nieuw», omadt de titel het 

zoo vermeldt, maar als wij het nog goed 

voor hebben, dagteekenem deze bespre

kingen reeds van 1932, ongeveer 8 jaar 

geleden. Ja, Rome werd ook niet in één 

dag opgebouwd !

Sedert 1932 werd menig vergadering 

belegd, maar het bleef er bij en de zaak 

bleef zooals ze was. In de laatste jaren 

heeft de visscherij zoo’n uitbreiding ge

nomen, dat de zaak van het visscherij- 

onderwijs terug actueel is geworden en 

men een nieuwe commissie heeft ge

vormd. Aan de namen en titels alleen 

zult ge zien dat er dezen keer echte 

« trekpaarden » aangespannen werden en 

het zou ons grootendeels verwonderen, 

moest die zaak nogeens in den steek 

blijven.

We noemen in de eerste plaats den 

Voorzitter, Gouverneur Baels. Zou het 

anders kunnen zonder hem ? Hij, die in 

den laatsten tijd zooveel voor onze scho

len heeft gedaan, zal er ook wel voor zor

gen, dat het schip in veilige haven aan 

wal geraakt.

De heeren Kestens, Verschelde en As- 

peslagh, vertegenwoordigers van het mi

nisterie, afdeeling Zeevisscherij. Vooral 

de h. Verschelde met zijn jarenlange on

dervinding, zijn practischen geest en 

zijn persoonlijke knepen om de meest in

gewikkelde teksten op eenvoudige wijze 

voor te schotelen.

Volgen nu een schaar Inspecteurs,

« maainen met baarden », in den figuur

lijken zin natuurlijk. We zeggen de hee

ren :

Verpoest, Hoofdinspecteur van het 

technisch onderwijs ; Duthoy, Provincia

le Inspecteur van het technisch onder

wijs ; Lefèvre, Inspecteur van het vis- 

scherijonderwijs en gewezen knap lee- 

raar aan het Athenaeum van Oostende ; 

Loze, Inspecteur over het visscherijon-

derwijs en Bestuurder van de Zeevaart

school te Oostende.

Daarbij vermelden we nog den Eerw. 

Heer Deken Desmet, de groote baas van 

het Vrije Onderwijs te Oostende, een 

door en door practisch man ; de bestuur

ders van de visschersscholen van Heist; 

de sympathieke pastoor Mascheleyn, van 

Oostende ; aalmoezenier Chielens voor de 

Vrije School, Cambier voor Ibis en onder- 

geteekende voor de Stedelijke school, en 

dan nog de vertegenwoordigers der scho

len van Zeebrugge en Nieuwpoort, res

pectievelijk P. Van Damme en Braet.

Een commissie die bijna uitsluitend be

Ons
Visscherijonderwijs 

in gevaar
Waarom gaat de regeering niet over 

tot het demobiliseeren onzer onderwij
zers, gehecht aan de visscherijscholen ?

Ze zijn zeer gering in getal, niet eens 
een drietal, maar toch zijn de moeilijk
heden, door hun heengaan verwekt, bij
zonder treurig voor het onderwijs onzer 
visscherskinderen.

Die opgeroepen leeraars vervangen, 
loopt zoo maar niet van een leien dakje : 
er is een bijzonder diploma vereischt, 
zoodat de kinderen van den visschers- 
stand het hier weer eens moeten bekoo-

De Noordzee in de 
Oudheid

De athenaeumleeraar E. Janssens, van 
het athenaeum te Ukkel, heeft in het 
Bulletin van de Aardrijkskundige Veree- 
niging van België, een artikel laten ver
schijnen over de Noordzee in de Oud
heid.

Hierbij wordt natuurlijk gewag ge
maakt van de groote reis, die omstreeks 
het jaar 330 vóór onze tijdrekening door 
Pytheas van Marseille in de Noordzee on
dernomen werd, waar hij tot in Schot
land en Noorwegen trok om allerlei 
waarnemingen te doen, die destijds als 
verzinsels werden beschouwd maar die 
als heel juiste vaststellingen moeten 
gelden.

Een verder beschrijving van de Noord-

Redding op Zee

_________________ ____ ___________________  pen, hetzij door samenvoegen van klas
voeede mannen bevat * die" onëetwïïfëld ’sen of de aanstelling van niet-gediplo- ’zeekust werd ook gegeven door Julius 
voegae mannen oevat, aie ongetwijfeld meerden Het aantal houders van het Cesar en op al deze oude rfnmimpntan
flink werk kunnen tot stand brengen bovenvermeld diploma is zeer beperkt, 
ten bate van ons visschersvolk en onze ! Is het lot van het visscherskind min- 
visscherij. ! der interessant dan dit van de andere

,r „, , ' schoolgaande jeugd ?
Van nu af kunnen we reeds vermelden, | jn middelbaar onderwijs werden

dat in de eerste plaats aan onze kust- niet minder dan 491 leerkrachten gede- 
visschers werd gedacht. Zoodra het nieu- mobiliseerd op 976 onder de wapens (zie 
we reglement in voege treedt, zal voor, .^J^woord van den minister op de
, __ , .. , . i schnftelijke vraag van M. Pierco).
hen geen sprake meer zijn van sextant, j waarom  twee maten en twee gewich- 
log en tal van andere artikels om gar- ten ? 
naai te vangen. Een speciaal examen zal ! We verwachten van hoogerhand een > wordt aan den prijs van 15 fr. per exem- 
voor hen worden ingericht We hebben meer begrijpend gebaar en verhopen plaar en waarin onze medewerker Carlo 
, . ’ dat ten minste de visscherijleeraars, mi- Loontiens, stadsarchivaris, ook de vor-
daar vroeger al meer dan eens op gewe- ijtairen van lageren rang, heel gering in ming van de Vlaamsche kust en van de 
zen ein stellen nu met genoegen vast dat aantal, huiswaarts zullen worden ge- j Noordzee uitlegt.
het werkelijkheid zal worden ! stuurd ten bate van onze visschersjeugd, | Dit werk van 128 bladzijden, met lino-

Naarmate de werkzaamheden van de waarvar\ het intellectueel peil nog heel ! gravuren van Robert Buys is te koop in
~ ___ . . , „  . .. ! wat dient te worden opgewekt. --
Commissie vorderen, zullen we bondig 1

den uitslag in dit blad ter voorlichting 

neerpennen.

documenten 
voortgaande, is het thans mogelijk de 
wijzigingen te bepalen, die de Noordzee
kust sedert het begin onzer tijdrekening 
ondergaan heeft.

Kortom, het is een zeer belangwekkend 
onderwerp dat daar door den heer Jans
sens behandeld werd en voor de periode 
van de Germaansche invallen, hebben 
wij thans het werk over de « Duin- en 
Strandverdediging langs de Vlaamsche 
Kust », dat thans in den handel gesteld

De oorlog op zee brengt ons ie- 
deren dag nieuwe en vreeselijke 
gebeurtenissen, waarbij helaas 
maar al te dikwijls menschenle- 
vens te betreuren zijn.

De snelheid waarmede het schip 
zinkt, laat in vele gevallen aan de 
bemanning geen tijd over om in 
de reddingssloepen plaats te ne
men of zich van hun reddinggor- 
del te voorzien.

Bovendien is de koude een fak- 
tor waaronder de mensch te lijden 
heeft ; en in de meeste gevallen is 
de dood door bloedopdrang hier
van het gevolg.

De reddingswerken in zee zou-

zooeven een kleedingstuk te ver
vaardigen, hetwelk den mensch 
toelaat zelfs gekwetst en onder den 
invloed van een langdurige bewus
teloosheid boven water te blijven ; 
het hoofd uit het water om ver
drinking te voorkomen.

Deze vest is licht en soepel en 
laat de schepelingen toe ze te dra
gen onder hunne gewone kleede- 
ren, zonder dat zij den minsten 
hinder bij hun werk ondervinden.

Zij behoudt, gedurende onbe- 
paalden tijd, zelfs nat, hare vlot- 
kracht, wat trouwens door proef
nemingen en wekenlange onder
dompelingen bewezen werd, ter-

den veel gemakkelijker zijn door wijl, dank zij een speciale bewer-

j het bureel van ons blad.

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 
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om Uw  onkosten te verminderen.
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INGEZONDEN

Het Garnaalbedrijf
Een krachtig ingrijpen is noodzakelijk

Voor Steun aan noodlijdende 
Kustvisschers

Dat de toestand van dien aard is, dat Adolf Van Elslande ...
het grootste gedeelte van de kustvis- ; Brunet en Co .........
schers nog niet' kan uitvaren en groote R. Feys, café Lamot ... 
armoede blijven voort lijden, bewijst het Prof. Henri Koch 
gering gewicht van aangevoerden gar-1 Firma Beliard Crighton 
naai ter garnaalmijn van Oostende. j Valcke Gebroeders 

Het edel doel welke we beoogen zullen ' Globus, Denderleeuw 
we voortzetten om steun te kunnen ge
ven daar waar de nood onze tusschen- 
komst vereischt.

De tot op heden verwezenlijkte op
brengst mag als een groot sukses aan
zien worden.

We zullen en blijven er voor zorgen, 
dat de ingezamelde gelden, wat verbete
ring blijven brengen in den ellendigen 
toestand van heden, in afwachting dat 
de hoogere overheid de middelen zal ge- 1 B. Connehaye, St. Amandsberg 
vonden hebben om de redding te bren-11. Connehaye, St. Amandsberg
gen J. Lammens, Gent ................

Ondertusschen mogen alle giften ver- Parlevliet, Gent ......................
der gestort worden op postcheck 10.70.98 ' Jules Vlerinck, G e n t ................
van «Het Visscherijblad» of op postcheck Mw S. Terryn, St. Amandsberg
42.48.49 van de Voorzorgskas der Vis- Frafische Les ................
scherij, Vischmijn, Oostende. Ie studiejaar (A) Gent

Door den vriend J. Terryn van de A. F. V. i .  F.............................
Gentsche Vischpropagandacommissie | le studiejaar (B) Gent
wordt actief aan deze geldinzameling P. Terryn, Gent ................
meegedaan. We kunnen hem slechts Brouwerij A. Meiresonne, Gent
hartelijk bedanken omdat hij aldus zal Veneziana, G e n t .......................
meegeholpen hebben om aan de meest M. De Schildei\ Gent ... 
noodlijdenden onzer visschers, wat ver
zachting van de bestaande te brengen.

P. Vandenberghe.

Arthur Vandecasteele .........
Honoré Seys .............................
Limgier Georges (kleermaker)
Firma Aug. Pede ................
Firma Verdonck-Minne .........
Een Visschersvriend, Gent 
Cesar Boel, Temsche................

Lijst Mr. Terryn, Gent
J. Terryn, St. Amandsberg

DE STORTINGEN
Pêcheries à Vapeur ......... ... 5000,—
Oostendsche Reederij ... ‘5000,—
N. V. Motorvisscherij......... ... 5000,—
Victor Corneillie ................ ... 200,—
Prosper Vandenberghe ... 200,—
Odilon Verlinde ................ ... 100 —
V. Libert............................. ... 100,—
A. Velter............................... 50,—
Mevr. Willaert ................ 50,—
Fernand Vollemaere ......... 25.—
C. Decuyper ...................... 20,-
Cuba’s ............................. 20,—
Dewilde, Kortemirk ........ 20,—
Aug. Vande Wyngaerde ... 50,—
Claeys ...................... 50,—
Onbekend ................ ... 200,—
Schepens (Allegro) ......... ... 50,-

100,--

1000,—
25,—

1200,—
200,—

1000,—
1000,—

20,—
10,—
20,—

100,—
100,—
200,—
150,—

20,—
5,—
5,—
5,—

20,—
25,—
5,—

24,—

24,—

5,— 
200,— 
30,— 
5,— 
5,-G. Lammens, Gent
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*V ^ a n c e it  van  :

•  GARNALEN
•  MOSSELEN
•  VISCH
•  GEPELDE
•  GARNALEN
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Als we het in dit blad verschenen ver

slag van de garnaalkommissie, onder 

voorzitterschap van den h. Gouverneur 

Baels en handelend over de mogelijke 

verbeteringen in het garnaalbedrijf toe 

te brengen, eens nagaan, komen we tot 

de bevinding dat tijdens die vergadering 

wel eenige practische vooruitzettingen 

gedaan werden. Wat de overbrenging 

van den garnaalverkoop naar de stedelij

ke vischmijn van Oostende betreft, ben 

ik de meening toegedaan dat het wel de 

moeite zou loonen het er eens. op te wa

gen. Dan zou men eigenlijk het voor en 

tegen kunnen bestätigen. Wat de invoer 

van Hollandsche garnaal betreft, geloof 

ik niet dat we dit als overdreven mogen 

bestempelen, bijzonderlijk als dit getal 

50.000 kg. door mogelijken sluikhandel 

niet zou overschreden worden. Maar wat 

sommige Brusselsche en Antwerpsche 

handelaars betreft, waarom zouden die 

heeren niet kunnen verplicht worden, 

wanneer zij Hollandsche garnaal invoe

ren, een ten minste evenredige hoeveel

heid aan de kust aan te koopen ? Ik ge 

loof toch wel dat wij, Belgen, in eigen 
land evenveel recht op leven hebben als 

Hollanders.

Wat de uitvoer naar Frankrijk betreft, 

ben ik de meening toegedaan dat, ge

zien de geldkoers, er zich ook wel ern- 

1 stige moeilijkheden zullen voordoen, 

want met de prijzen die we vroeger no

teerden, kan de garnaalvisscher er in de 

huidige omstandigheden absoluut niet 

komen, en moest de aanvoer eens groot 

worden, wat dan ? Zal de visscher, na 

reeds zoo lang stil gelegen te hebben 

tengevolge van den strengen winter, het 

weer eens moeten ontgelden, weer zeer 

lage prijzen, omdat hij te veel vangt ?

Wij, garnaalvisschers, hebben het 

steeds te dikwijls moeten ontgelden. Wij 

ook vragen volledige afname voor onze 

vangst aan rendeerende prijzen, en daar

om ben ik het met de vooruitzetting voor 

afname in het leger volkomen eens, en 

misschien ware het wel de ideale propa

ganda om de garnaal overal te laten 

doordringen.

Wat de uitbatingskosten betreft, hoe 

vaak lezen we niet in de gazetten dat 

een bedrijf een Staatstoelage kreeg van 

zooveel, dat die instelling geholpen werd, 

of die of gene schouwburgen toelagen 

kregen die tot verscheidene millioenen

beloopen, enz. Waarom zou ook de Staat 

hier niet eens kunnen tusschen komen ? 

Het ware toch meer dan billijk, dat een 

nationaal bedrijf, dat in moeilijkheden 

verkeert, geholpen worde. En dan hebben 

we nog het oorlogsrisico. Het ware mijns- 

dunkens, machtsmisbruik, iemand die 

absoluut geen hypotheek op zijn goed 

heeft en oorlogsrisico aangaat, buiten 

zijn wil om te verplichten nog een ge

wone verzekering aan te gaan, iets wat 

de kustvisscher in de huidige omstan

digheden absoluut niet kan betalen. Ook 

diende er wel een onderscheid gemaakt 

tusschen een diepzee- en een kustvis

scher.

Zooals men merkt, is er voor de hee

ren volksvertegenwoordigers, als ze eens 

rond wilden zien, heel wat werk op de 

plank geweest, en is er nog veel op te 

lossen, want mijne heeren vertegenwoor
digers des volks, het is een deel van uw 

kiesvee, dat in nood verkeert. Het vraagt 

dat u zich uwe beloften zoudt herinne

ren. Wat het van u verlangt ? Een heel 
krachtige steun in den strijd om zijn 

bestaan. Het ligt geenszins in mijn be

doeling iemand aansprakelijk te stellen 

voor de miserie die de strenge winter

het gebruik van de drijfvesten en 
andere bijzondere toestelle a, 
waardoor de schipbreukeling ge
makkelijker op te sporen is.

Het meest is de kurkengordel in 
gebruik, alhoewel hij menigvuldi
ge nadeelen vertoont. Hij kan na
melijk niet bestendig gedragen 
worden, daar hij den persoon bij 
zijn werk al te veel hindert. De 
duurtijd van drijfkracht is slechts 
beperkt tot enkele uren, en wan
neer een man, met kurkengordel 
bekleed, te water springt, loopt hij 
gevaar zich de armen te breken.

Sinds lang bestaan er pneumati
sche apparaten uit caoutchouc cel
len vervaardigd. Ook deze toestel
len zijn zeer belemmerend en bo
vendien kunnen de luchtcellen ge
makkelijk scheuren, waardoor de 
vlotkracht heel en al verloren i;3. 

Ook is caoutchouc zeer aan verderf 
onderhevig, bijzonder in warmte 
en vochtigheid, en ten laatste : de
ze toestellen moeten, om in wer
king te treden, opgeblazen worden, 
wat slechts mogelijk is wanneer de 
schipbreukeling ten volle bewust 
is, en zijn bovenste ledematen ge
bruiken kan, wat niet steeds het 
geval is.

De firma « PROTEC », Korte 
Klarenstraat, 4, Antwerpen, komt

king, ze zelf bij dagen lange in
dompeling in het water,' het li
chaam tegen koude beschutting 
biedt.

Met dit vest, dat men zonder 
hinder in gevaarlijke zones of bij 
stormweder dag en nacht dragen 
kan, hoeft men geen gevaar voor 
verdrinking of koude te vreezen.

Het is het eenige aangewezen 
reddingstoestel, zonder hetwelk in 
deze gevaarlijke tijden, noch pas
sagiers, noch bemanning van pa- 
ketbooten, cargo’s of visscherssloe- 
pen zich op zee zouden mogen wa
gen.
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Gij zult tevreden zijn

Ons Visscherij
onderwijs

Vraag Nr 17 van den heer DE GROEVE 
van 17 Januari 1940 :

Mag ik van den heer minister verne
men, inzake het visscherijonderwijs :

1) Hoeveel bedraagt het totale crediet 
voorzien voor dit onderwijs ;

2) Onder hoevele scholen wordt dit cre
diet verdeeld ; en op welke wijze;

3) Wat voorziet het barema voor de 
leeraars met uitsluitende betrekking in 
het visscherijonderwijs ;

4) En voor de lesgevers ;
5) Welk procent betaalt uw departe

ment als toelage daarop ?

Antwoord : 1) Het totaal crediet voor- 
ons bracht. Maar in 't vervolg kan dat zien voor het visscherijonderwijs voor 
vergoed worden, want een winter wordt dienstjaar 1940, bedraagt 200,000 frank; 
, . , „ I 2) Het wordt verdeeld onder acht scho-
door een najaar voorafgegaan met door

gaans goede vangsten, en dan willen we 

niet blijven stil liggen. Dan willen we 

volledige afname aan rendeerende prij

zen, en dat misschien zou ons kunnen voor materiaal

len.
Tot nog toe bedroeg de tusschenkomst 

van den Staat in de uitgaven der vis
scherijscholen, 50 t.h. op de wedden van 
het personeel en 40 t.h. op de uitgaven

van een kommervollen winter redden. We 

willen weg uit den hoek der vergetelheid. 

We willen leven.

THEMIS.

P R O D U K T E N  

GAS-OLIE —  ESSEN CE  ♦  

P E T R O L E U M  T

^  SPREKEN  V O O R  Z IC H  Z E L F ^  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Sedert 1933 bleef, gezien den moeilij
ken financieelen toestand, de totale 
Staatstoelage beperkt op 120,615 frank.

Deze som werd als volgt verdeeld : 
Vrije Visscherijscholen :

Oostende ......................
Heist ......................
Nieuwpoort ................
De Panne ................
Blankenberge .........
Zeebrugge ................
Boekhoute ................

Stedelijke Visscherij school :
Oostende ................

47.125
11.300
5.292
6.357
2.523
4.090
4.380

39.548

Ten einde, een vaste verhouding te be
komen, tusschen de door de verschillen
de scholen uitgekeerde wedden, werd een 
ontwerp van reglement tot inrichting 
van de visschersscholen ontworpen.

Het ontwerp is thans voorgelegd aan 
het provinciaal bestuur van West-Vlaan- 
deren, dat de Visschersscholen eveneens 
geldelijk steunt.

Een antwoord op de vragen 3), 4) en 5 
zal slechts na voleindiging dezer studie 
kunnen gegeven worden.

Oorlogsrisico voor 
Visschersvaartuigen

— ■—

Onze lezers weten dat tot op heden alle 
vaartuigen van meer dan 30 Ton, veel 
meer moesten betalen dan de kleinere 
welke 1/8 per honderd betaalden.

Thans heeft de heer Gerard Deckmyn, 
voorzitter van de kustvisschersvereeni- 
ging «Hand in Hand» van de V.O.Z.O.R. 
hiernavolgend schrijven ontvangen naar 
aanleiding van zijn vraag de vaartui
gen van 30 tot 35 Ton ook slechts 1/8 in 
plaats van 3/8 te doen betalen.

Heer Voorzitter,

Ik kwam in het bezit van uw geacht 
schrijven van 18 Januari 1.1. dat ik naar 
Antwerpen overgemaakt heb met ver
zoek U voldoening te geven.

Ik heb het genoegen U hiermede te be
richten dat, in zijn zitting van 19 dezer, 
onzen Beheerraad besloten heeft dat, 
vanaf 1 Maart a.s., het tarief van 1/8 t.h. 
zal toegepast worden voor de schepen tot 
35 Tons bruto, in plaats van 30 T.

Nochtans spijt het mij U te moeten 
laten weten dat Uw voorstel van de gar- 
naalschepen niet te moeten verzekeren 
tegen gewoon risico’s door onzen Beheer
raad niet is kunnen aangenomen 
worden, daar dit tegenstrijdig is met de 
pogingen gemaakt door den Staat, de 
premiën gebracht zijnde tot het mini
mum, en den Staat tusschenkomende 
voor een derde in de betaling ervan.

Aanvaardt, Heer Voorzitter, mijne op
rechte groeten.

NOTA DER REDACTIE
De wakkere voorzitter heeft hier voor 

al de vaartuigen van 30 tot 35 P.K. nut
tig werk verricht en daarmee eens te 
meer bewezen wat hij zonder veel lawaai 
voor zijn kameraden tracht te bekomen.

Wat het niet aannemen betreft van het 
voorstel de garnaalvisschersvaartuigen 
tegen gewoon risico niet te moeten ver
zekeren, zijn we het er volledig mede 
eens Wij kunnen ten andere het stand
punt van de V.O.Z.O.R. niet deelen om
dat het niet alleen indruischt tegen het 
gezond verstand maar onaannemelijk is 
menschen te VERPLICHTEN zich tegen 
gewoon risico te verzekeren voor hun 
vaartuig, waar het hun volle eigendom 
is.

We komen hier ten andere op terug.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B IJ H U IS  O O S T E N D E  : 3, W A F E N F L A A T S

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

De Vlaamsche Walvischvangst 
in de Middeleeuwen

In het Januarinummer van « Biekorf », 
verscheen van de hand van onzen stad
genoot R. Degrijse een interessant arti
kel over de Vlaamsche walvischvangst.

We laten het hierna volgen.

Onze Vlaamsche visschers maakten im 
de IXe, Xe, Xle en Xlle eeuw tijdens hun 
vangstreizen ook jacht op de walvisch. 
Volgens Guillaume le Breton, een 
Fransch kroniekschrijver, kwam dit dier 
in de XHIe eeuw in het Kanaal nog 
veelvuldig voor. Zelfs in de XVde eeuw 
leefde de walvisch nog op onze kusten. 
Dat er in Mei 1403 acht zulke beesten 
op het strand te Oostende door den vloed 
werden neergeworpen, kan dus geen ver
wondering baren. De vroegste vermelding 
van een walvischvangst in de nabijheid 
der Vlaamsche kust klimt op tot 875.

De kloosterverhalen en heiligenlevens 
der middeleeuwen verschaffen somtijds 
eigenaardige bijzonderheden over de 
vangstreizen. Zoo zou omtreeks 1123 
volgende mirakuleuze walvischvangst 
plaats gegrepen hebben : « Vlaamsche 
visschers hadden met hulp van pijl en 
speer een grooten walvisch gewond. Den
kende het dier in hun macht te hebben, 
omsingelden ze het met hun scheepjes. 
Nochtans was het beest heelemaal niet 
uitgeput. Integendeel, gekwetst zijnde, 
werd het woedend. Nu eens spoot het 
hooge waterstralen in de lucht, dan we
der dook het onder water om oogenblik- 
kelijk opnieuw aan de oppervlakte te 
verschijnen en de tuigage der vaartuigen 
stuk te slaan met zijn staart. Te midden 
van het gevaar stelde een der visschers 
voor, de hulp van Sint Arnoldus in te 
roepen en hem een stuk walvischvleesch 
te beloven, indien hun onderneming ge- 
lukta. Dit voorstel werd goedgekeurd, en 
zie, nauwelijks hadden de zeelieden hun 
belofte afgelegd, of ’t achtervolgde dier 
bedaarde en liet zich gewillig gevangen 
nemen. Het beest kon zonder verdere 
moeilijkheden worden gebonden en aan 
wal gebracht.

Het schenken van walvischvleesch aan 
de kerk was een algemeen gebruik. In 
het graafschap Boulogne waren de vis

schers verplicht telkenmale ze een wal
visch vingen en in stukken sneden, een 
portie vle,esch als belasting of tiende 
aan de abdij Sint Wulmer af te staan. 
Dit stuk moest genomen worden uit den 
staart vanaf de spleet der staartvin, en 
een voet en half groot zijn.

Het spek, de olie en het gezouten 
vleesch van den walvisch werden in de 
middeleeuwen overal verhandeld. De 
oudste toltarieven, waaronder deze van 
de abdij Sint Vaast van Arras van het 
jaar 1036 en de fameuze keure van 
Nieuwpoort van 1163, vermelden onder de 
verschillende soorten opgesomde visch 
ook het walvischvleesch als een artikel 
waarop tolrechten drukten.

De adel schijnt een zekere voorliefde 
voor dat vleesch te hebben gehad. Ze 
verorberden het vooral in den vasten
tijd. De graven van Artois voorzagen 
zich van walvischvleesch in hun haven 
van Cales. Ze kochten er o.a. in 1300, 33 
stukken van een totaal gewicht van 380 
pond. De graaf van Vlaanderen, Lode- 
wijk van Male, stuurde regelmatig wal
vischvleesch naar zijn dochter Marga
retha, echtgenoote van Philips den Stou
ten, hertog van Bourgondië.

Tot zelfs in de middeleeuwsche litera
tuur toe treffen we het reusachtig zoog
dier der zee aan. In een Latijnsch werk 
der Xle eeuw, waarin de avonturen van 
den legendarischen koning Alexander 
worden verhaald, vindt men een fantas
tische beschrijving van de onderzeesche 
wereld der visschers. Op zekeren dag liet 
koning Alexander zich in een glazen ton 
onder water zakken, om de wonderen der 
zee te aanschouwen. Zijn ton was water
dicht en voorzien van lampen, en hing 
bij middel van ijzeren kettingen aan een 
schip. Alexander aanschouwde een 
sprookjesachtige wereld van visschen en 
zeemeerminnen. De walvisschen zwom
men naar de ton toe, maar namen de 
vlucht zoodra zij het licht der lampen 
bemerkten. De koning, zegt het verhaal, 
zag veel wonderbare dingen, die hij ech
ter niet wenschte bekend te maken, uit 
vrees niet te worden geloofd.

R. DEGRYSE.

e

Zijn onze Kustvisschersvaar- 
tuigen nog rendeerend

Bij gebrek aan plaats, moesten wij 
een uiteenzetting van den h. Gerard 
Deckmyn, den knappen voorzitter van 
de kustvisschersvereeniging « Hand in 
Hand», uitstellen.

Deze uiteenzetting laten we hier thans 
volgen, omdat ze een duidelijk beeld 
weergeeft van de kosten en opbrengst 
van de vier laatste maanden vóór den 
oorlog en de vier maanden welke er op 
volgden.

VERG ELIJK VAN OPBRENGST VOOR 
TWEE GARNAALSCHEPEN OVER EEN 

GELIJKE PERIODE VOOR EN NA 
1 SEPTEMBER 1939 

DUS VOOR EN NA DE 
OORLOGSVERKLARING DER 

GROOTE MOGENDHEDEN

Om  deze vergelijking nog meer kracht 
bij te zetten, hebben we twee schepen 
genomen van 20 HP., die mogen geklas
seerd worden onder de best varende en 
waarvan het eene uitsluitend op garnaal 
vischte, terwijl het andere het sprotsei- 
zoen mede heeft gemaakt.

De opsomming die we hier geven, mag 
dus aanzien worden als eene der hoogste 
en dus voor de reeders en visschers als 
meest rendeerende.
Vóór ooriogstijdperk.

O . . .  O . . .

Opbrengst Opbrengst
Week van :
30- 4 tot 6- 5 1316,30 1575,00
7- 5 tot 13- 5 2386,50 2329,50

14- 5 tot 20- 5 1904,40 1732,80
21- 5 tot 27- 5 2545,30 2006,50
28- 5 tot 3- 6 2187,90 1702,50
4- 6 tot 10- 6 2352,10 2402,90

11- 6 tot 17- 6 2259,40 1867,10
18- 6 tot 24- 6 2792,90 763,10
25- 6 tot 30- 6 2583,20 2137,10 
1- 7 tot 7- 7 2324,40 1650,40
8- 7 tot 14- 7 2868,90 1272,90

15- 7 tot 21- 7 1923,10 2356,50
22- 7 tot 28- 7 3594,20 2203,30
29- 7 tot 4- 8 2324,20 1558,30
5- 8 tot 11- 8 2357,50 2397,10

12- 8 tot 18- 8 2904,90 2966,50
19- 8 tot 25- 8 2421,00 2154,40
26- 8 tot 1- 9 699,00 1080,50

merking worden gebracht, zijn : mazout, 
olie, zout, mijnrechten.

Deze onkosten bedragen over een tijd
perk van 7 dagen :

500 1. mazout 
15 1. olie 
3 zakken kolen 
1 zak zout

Heden
daagse he 
kostprijs

460,00
52,50
51.00
25.00

588,50

Over een tijdperk 
van 4 maanden of 
18 weken beliepen 
de kosten dus tot 10.593,00 
Daarbij dient nu 
nog gevoegd, in
dien we de waarde 
van het schip op 
40.000 fr. schat
ten :
Oorlogsrisico 200,00
Verplichte ver

zekering 366,60 
Verzekerde be

manning 103,52 
Oorlogsrisico 

bemanning 48.00

Vóóroor-
logsche
kostprijs
235,00
31,50
33.00
14.00

313,50

5.643,00

103,52

41745,20

Totaal 11.311,12 5.746,52
Er is dus een vermeerdering van eerste 

uitbatingskosten tot een beloop van 
5.564,60 fr., hetzij 97% op de vroegere 
uitbatingskosten.

W AT DE TOESTAND GEWORDEN IS 
SINDS DE OORLOG U ITBR AK  

VOOR DEZE KLEIN E REEDERS 
EN DE VISSCHERS

Opbrengst van het schip van af 1 Sep
tember 1939 tot op 15 Februari 1940.

O... O...
20.520,45 14,340,50

Af te trekken : 
mijnrechten

410,40 286,80 
lste uitbatingskosten 

10.593,00 idem

Camille Willems
Z E E  VISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 

O O S T E N D E

DAGELIJKSCHE VERZENDING:

BELGIE —  BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende

Tel. 73876-73875-73677-73878

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

Aanbestedingen

AANKO NDIG INGEN

8 MAART. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
weren van den aanwas op de kielbank 
van den Oosteroever der havengeul van 
Oostende.

22 MAART. —  Te 11 u„ voor den h. 
Verschoore, te Oostende, onderhoud der 
bevaarbare waterwegen afhangende van 
den Bijzonderen Dienst der Kust.

EERSTDAAGS. —  Ten gemeentehuize 

te Oudenburg, vergrootings- en verbete- 

ringswerken aan de pastorij. Bestek :

EERSTDAAGS. —  Ten stadhuize te 

Knokke : uitbreiding van het zuiverings- 

station. Bestek : 1.935.000 fr.

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)

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 4 TOT 10 MAART 1940

Van Oostende naar Folkestone (Zo
meruur) :

Woensdag 6 Maart, te 8.30 u„ door 
« Prince Leopold ».

Vrijdag 8 Maart, te 10 u., door « Prin
ce Charles ».

Van Folkestone naar Oostende (Zo
meruur) :

Maandag 4 Maart, te 7.30 u., door 
« Prince Charles ».

Donderdag 7 Maart, te 11 uur, door 
« Prince Léopold ».

Zaterdag 9 Maart, te 11 u., door « Prin
ce Charles ».

Op Zondag 10 Maart, geen dienst.
Deze uurregeling werd vastgesteld 

volgens den hoogwaterstand, ten einde 
aan de passagiers het maximum van 
veiligheid te verzekeren.

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

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

zegd de kustwachters te zien afkomen, 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigst*3 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

BELGISCHE REEDERS,

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

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

O O K  D E  BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n l

De Visscherij in Oorlogstijd

34156,40

Tijdperk van 1 September tot op den dag 
dat ingevolge den strengen W inter, de 
garnaalvisscherij totaal stilgevallen is.
Week van :
2- 9 tot 8- 9 1316,00 659,90
9- 9 tot 15- 9 274,50 856,10

16- 9 tot 22- 9 1111,00 800,40
23- 9 tot 29- 9 —  675,50
1-10 tot 6-10 1290,40 491,20 
7-10 tot 13-10 1829,80 1043,40

14-10 tot 20-10 1044,90 601,90
21-10 tot 27-10 909,40 . 1032,60 
28-10 tot 3-11 1122,20 400,60
4-11 tot 10-11 987,60 987,10

11-11 tot 17-11 3519,00 sprot 1256,50 
18-11 tot 24-11 2167.30 » 1065,10
25-11 tot 1-12 — » 266,40
2-12 tot 8-12 —  » 1197,20 
9-12 tot 15-12 1959,75 » 1288,80

16-12 tot 22-12 929,60 » 631,00
23-12 tot 29-12 1505,10 » 496,10
30-12 tot 6- 1 553,90 » 530,70

11.003,40 10.879,80

blijft 9.517,05 3.460,70

20520,45 14340,50
Over een tijdperk van 18 weken, hetzij 

4 maanden, viel er dus voor deze sche
pen een vermindering in opbrengst te 
boeken van eenerzijds (voor het schip 
dat op sprotvangst uitging) 21.224,75 fr., 
hetzij 51% en voor het andere 19.815, 
hetzij 58%.

VERM EERDERING DER U ITB A TIN G S 
KOSTEN VOOR DE TWEE SCHEPEN 
D IE WE ALS VOORBEELD KOMEN TE 

NEMEN

De eerste uitbatingskosten die in aan-

Loon der beman
ning : drie man aan 
elk 20%, hetzij elk 
1903,40 fr. over een 
tijdperk van vijf 
maanden en half 
voor het eerste schip 
en elk 692,15 fr. voor 
het tweede schip 5.710,20 2.076,45

Opbrengst voor den
reeder 3.806,85 1.384,25

Daarvan moet deze dus kunnen beta
len :

De verplichte verzekering voor schip 
en bemanning, de sociale lasten, het 
touwwerk en vischtuig dat met circa 40 
t.h. verhoogd is, het onderhoud van het 
schip, het onderhoud van den motor, en 
de allerhande kleine kosten die op deze 
uitbating wegen.

Dit bewijst ten volle, dat deze uitba
ting totaal onmogelijk is geworden, in
dien er geen steun verleend wordt.

Wat nu het vischgerief betreft, mogen 
we zeggen, dat dit in werkelijkheid meer 
dan 40 t.h. vermeerderd is, omdat het 
gevaar netten te verliezen, aanzienlijk 
gestegen is door het feit dat er niet min
der dan 43 oorlogsmijnen op onze kust in 
den grond geboord werden. Er bestaan 
dus 43 kansen een dergelijk tuig op te 
visschen en ook 43 kansen, waarin de 
visscher verplicht kan worden zijn net 
af te kappen en dus te verliezen.

Ten onzent werd een tijd lang ge
klaagd over den te geringen aanvoer 
van visch.

Deze en verleden week mocht de toe
stand als zeer bevredigend aanzien wor
den, al bleef de visch duur tengevolge 
van de goede exportmogelijkheden naar 
den vreemde.

Te IJmuiden is het anders gesteld en 
daar klagen de vischhandelaars meer 
dan hier.

In het weekblad « Scheepvaart en Vis
scherij » van Zaterdag lezen we o.m. :

DE ZEEVISSCHERIJ IN OORLOGSTIJD

De kosten voor de reeders 
zijn zeer gestegen

Tot de bedrijven welke door de oor
logsomstandigheden ernstig zijn getrof
fen, behoort zonder twijfel de visscherij 
ter zee. Om  te vernemen hoe de toestand 
in dit bedrijf momenteel is, hebben wij 
ons gewend tot bevoegde instanties te 
IJmuiden, die dagelijks met de vissche
rij in contact staan.

De handelaren in visch klagen steen 
en been, dat de aanvoeren van visch te 
IJmuiden klein zijn, en dat de prijzen 
ver boven het normale peil liggen.

De kosten van de instandhouding van 
het bedrijf zijn sedert den oorlog echter 
zoo enorm gestegen, dat er niet gevaren 
zou kunnen worden, als de prijzen niet 
belangrijk hooger zouden zijn.

Met de uiterste moeite wordt de vis
scherij gestimuleerd. De regeering heeft 
den wensch te kennen gegeven, dat de 
schepen in de vaart moeten blijven ; en 
zij getroost zich groote financiëele of
fers om dit plan uit te voeren. Zestig 
procent van de molestpremies voor de 
schepen wordt door de regeering be
taald. Ook voor de bemanningen wordt 
uitmuntend gezorgd. Doch het spreekt 
van zelf, dat de reederijen, niettegen
staande deze hulp nauwelijks het bedrijf 
dat vóór den oorlog al niet loonend was, 
op gang kunnen houden.

De regeering ziet evenwel het eminen
te belang van onze visscherij. Dit is de 
vorige week weer gebleken, toen de mo- 
lestpremie werd verlaagd.

Het onmiddellijk gevolg hiervan was, 
dat nu enkele trawlers op het punt 
staan naar zee te vertrekken. Er zijn 
thans 29 schepen op zee en dit aantal 
zal in de komende dagen nog aanmerke
lijk stijgen. Men mag evenwel niet ver
wachten, dat alle schepen ter vissche
rij zullen uitvaren. De kosten hiervan 
kunnen niet worden gedragen. Het vo
rig jaar Februari waren 72 schepen op 
zee. In Juni was dit aantal teruggeloo- 
pen tot 27. De IJmuidensche vloot be
staat thans uit 86 stoomtrawlers die 
een certificaat hebben.

Wanneer de toestand zich blijft ont

wikkelen zooals momenteel het geval is, 
dan kunnen wij over een maand ruime
ren aanvoer verwachten. Een voordeel 
voor de visschers is, dat zij uitstekend 
vangen. Dit is ook al weer een gevolg 
van de omstandigheid, dat slechts wei
nig schepen op de bekende vischgronden 
ter vischvangst gaan. De besommingen 
zijn dus hoog. Alleen de beste platvisch- 
gronden in de Duitsche bocht zijn door 
de Duitsche mijnenvelden versperd.

De handelaren hebben het natuurlijk 
ook moeilijker dan gewoonlijk. De regee
ring doet ook voor hen al het mogelijke. 
Wanneer de eigen visscherij te weinig 
aanvoert, dan stijgt oogenblikkelijk de 
invoer van visch uit het buitenland. Ge
durende de eerste acht maanden van 
1939 werd ongeveer 700.000 kg. visch in
gevoerd, terwijl de totale invoer over 
dat jaar 2.133.000 kg. bedroeg. Hieruit 
blijkt wel, dat de regeering de invoer 
bijna geheel vrijlaat om de vraag naar 
visch in ons land op te vangen.

De handel is echter meer gebaat bij 
regelmatigen aanvoer van een plaatse
lijk bedrijf, dan bij invoer uit het buiten
land, waarvan men niet zeker kan zijn. 
Ook daar wordt alleen dàt uitgevoerd, 
wat gemist kan worden.

In ieder geval is de situatie zoo, dat 
er langzamerhand meer schepen zullen 
uitvaren, wanneer ongelukken tenmin
ste uitblijven. Op den duur zal de eigen 
Nederlandsche visscherij dan aan de 
vraag van de markt kunnen voldoen. En 
daar gaat het tenslotte om : de export 
komt eerst in de tweede plaats. Trou
wens deze bedroeg in het laatste jaar 
nog slechts 3.7 millioen kg. tegen in 
1930, 30 millioen kg.

Een belangrijke kwestie was nog die 
der bemanningen. In het begin van den 
oorlog hebben vele visschers gevaren 
met bemanningen die haar vak niet ver
stonden. Ook hierin is zooveel verbete
ring gekomen, dat thans kan worden ge
zegd, dat 95 procent van de bemannin
gen uit ervaren visschers bestaat.

Slechts wanneer alle krachten worden 
ingespannen, zal het mogelijk zijn het 
visscherijbedrijf in stand te houden. De 
regeering doet van haar kant alles om 
de noodzakelijke verhoogingen van de 
kosten op te vangen. Indien deze pogin
gen slagen, zullen de Nederlandsche vis
schers, niettegenstaande de uiterst moei
lijke omstandigheden en de groote ge
varen, aan de uitoefening van de vis
scherij verbonden, hun vak blijven be
oefenen.

*#*

Niemand beseft ten andere genoeg hoe 
zwaar de huidige kosten op de reeders 
dragen, en moesten geen hooge besom
mingen geboekt worden, dan zijn we 
overtuigd dat alle visschersvaartuigen 
in den hoek mogen gelegd worden.

Het is al geen goud dat blinkt.

VI55CMERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CRIGfimC
OOSTENDE S.A.

N A A M L O O Z E  V E N N O O T S C H A P  ♦

IJMUIDEN STORES 1
TRAWLERKADE 36

I J M U I D E N
opgericht in 1900

TELEFOON 4018 (7-18 UUR) 

TELEFOON 5S54 ’S AVONDS

NETWERK VOOR ELKE VISSCHERIJ

Haringtrawlnetton - Patentnetten 
P - netten

*

Rubberblazen - Schotsche Blazen 

Staaldraadkabels - Herculeskabels 

Maniila-trossen - Kettingen

♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
❖ 
♦  

!  
♦  

♦  
❖ 
♦  
♦  
♦

De Nood van de 
Hollandsche Garnaalvisschers

Zeilmakerij
N A U T I S C H E

Zoutimport
I N S T R U M E N T E N

Dat de nood bij onze Belgische gar
naalvisschers zeer groot is, hebben we 
reeds sedert lang kunnen vaststellen.

Dit is stellig bij onze Noorderburen 
ook het geval.

Hiernavolgende uiteenzetting in de N. 
Rotterdamsche Courant verschenen, is 
er ook een sprekend bewijs van.

Men schrijft van Goeree aan de N. 
Rott. Courant :

Stellendam is, wat de visscherij be
treft, de hoofdplaats van dit gebied. Er 
zijn daar 53 visscherij schepen, waarvan 
2 de groote zeevisscherij bedrijven en de 
overige 51 de garnalenvangst. ’t Goeree- 
sche Hoofd telt er 24, waarvan 2— 10 ter 
garnalenvangst gaan ; Ouddorp telt er 
nog een 18-tal, waarvan zoo ongeveer 
een dozijn garnalenvisschers zullen zijn.

De bemanning van deze schepen be
staat vrijwel steeds uit een schipper met 
twee knechts; slechts de allergrootsten 
varen nog een jongmaatje er bij. Een 
merkwaardige bijzonderheid is, dat, ten
gevolge van het feit, dat dit bedrijf ge
sloten is, en er dus geen nieuwe vis- 
schersschepen bij komen, zoowat alle 
knechts gehuwd zijn... «Als ’t zoo door 
gaat —• zoo zeide een kenner van deze 
toestanden ons —  dan hebben we over 
luttele jaren alleen nog maar grootvaders 
op deze schepen».

Rekening houdende met deze omstan 
digheid kan men zeggen, dat een 200 ge
zinnen rechtstreeks van de garnalen
vangst moeten leven ; rekent men de 
pellerij er nog bij, die grootendeels door 
deze menschen zelf, deels evenwel ook 
nog door anderen wordt bedreven, dan 
zijn het een 250 «.zinnen, ruw geschat.

Dat dit bedrijf, eerncmisch beschouwd 
niet mis is, moge bijken uit twee jaar
cijfers : in 1935 bedroeg de Stellendam
mer aanvoer ongeveer 1.5 millioen kilo
gram garnalen, rijet een bruto verdienste 
van ruim — f 100.000,— ; in 1939 was de 
aanvoer ruim 2.000.000 kg. met een op
brengst van rond f 150.000,— . Reken 
daar nu nog 300.000 kwartjes pelloon bij, 
dan komt men op een bedrag van meer 
dan f 200.000,— inkomen uit de garnaal. 
Het bestaansrecht «. an dit bedrijf is 
daarmede toch wol vi.’aoende aangeduid.

De opbrengst —  besomming —  van de 
week wordt verdeeld tusschen schipper 
en knechts. Meestal in vijven : 1 deel 
voor den schipper, 1 deel «voor het 
schip»; 2 deelen voor de 2 knechts en dan 
nog een half deel voor de netten en een 
half deel voor de generale onkosten. Is 
de schipper niet tevens onbezwaard ei
genaar van zijn scheepje, dan ontvangt 
hij dus evenveel als zijn knechts, en is 
hij het wel, dan wordt hij heelemaal de 
dupe tegenwoordig, want dan is dat één- 
vijfde deel veel te min voor rente en af
schrijving... of afbetaling.

De geneele opbrengst wordt tegen een 
vastgestelden prijs monopolistisch ver
kocht aan het Centraal Verkoopkantoor 
voor de Garnalen; dit C. V. K. verkoopt 
weer aan de pellerijen en/of den handel, 
en die is verder vrij. Een deel gaat naar 
de binnenlandsche consumptie, gedeel
ten gaan naar Engeland, België en 
Frankrijk. Maar de Bressiaanders 
hebben den export naar die laatste lan
den erg tot zich weten te trekken.

Engeland was vroeger een goede klant 
van Stellendam; er hebben zelfs wel 
Engelsche garnalenhandelaren hun vas- 

. te woonplaats in dit Goereesche vis- 
! schersdorpje gehad. Maar dat was in 
' de gloriedagen, en die zijn nu aan den 
1 gezichtseinder onderged jken...

Wat is nu de nood, waarin de Stellen- 
dammers, en hun maats, die van Goeree 
en Ouddorp, zijn komen te verkeeren ?

Het antwoord is: een kaart, die men 
ons voorlegt: slechts het zgn. Zuider- 
diep, een nauwe geul vlak onder de Goe
reesche kust, is het eenige vaarwatertje 
dat nog open is, en de rest: Tonnenplaat, 
Ribbegeul, Garnalenplaat —  nomen est 
omen — en Noordergat zijn, tot aan den 
Hinder, verboden terrein, van den meri
diaan die door Goedereedes Oldehove 
gaat tot den meridiaan van Hellevoet- 
sluis met zware roode strepen bekrast : 
Mijnengevaar, blijft uit de buurt...

Hier ligt de bron van alle kwaad voor 
de garnalenvisschers dan. Laten wij hen 
zelf aan het woord in de toelichting op 
een adres, dat zij onlangs den minister 
van Economische Zaken (en, in eenigs- 
zins anderen vorm, tot zijn ambtgenoot 
van Sociale Zaken) stuurden.
« De toestand in het garnalenvissche- 
rijbedrijf was, tot 1 Sept., door de maat
regelen der Ned. Visscherij Centrale,zoo
danig, dat den visschers een behoorlijk, 
zij het sober, bestaan was gewaarborgd. 
Door het intreden van den oorlogstoe
stand is dit bedrijf echter uitermate ge
dupeerd. Aanvankelijk werd het door 
Defensie geheel stilgelegd. Na een paar 
weken mocht er weer worden gevischt, 
maar met allerlei beperkingen, De zeil- 
vaartuigen, drie in getal, mogen in het 
geheel niet meer uitvaren; er mag alleen

bij dag, en bij helder weer worden ge
vischt; verschillende gebieden zijn ver
boden, en, wat het allerergste is, het 
beste vischwater werd met mijnen be
legd, zoodat de visscherij voor een groot 
deel is geblokkeerd. De groote vaartui
gen zijn gehandikapt, doordat de visch- 
dagen (tengevolge van deze maatregelen) 
te kort zijn; de kleinere moeten zooveel 
olie gebruiken, om de vischplaatsen te 
bereiken, dat het varen daarheen niet 
meer mogelijk wordt. Door het beperkte 
vischgebied zijn de vangsten, zoo binnen 
als buitengaats, zeer klein. Daarbij komt 
nog het mijnengevaar; bovendien zijn 
de prijzen van olie, smeerolie, benzine, 
en allerlei scheepsbenoodigdheden zoo 
enorm gestegen —  en zij stijgen nog 
voortdurend — dat de voortzetting van 
het bedrijf voor de grooteren zeer be
zwaarlijk en voor de kleineren schier on
mogelijk is geworden. De garnalenvis
schers zijn dus met recht slachtoffers 
van den oorlogstoestand»...

HUN VERDIENSTEN
Tot zoover dit adres. Voor ons ligt een 

lijst van de verdiensten van de schip- 
pers-garnalenvisschers. Men heeft daar
in naast elkaar gesteld de ruwe besom
mingen (per 1 aandeel per week) over 
de laatste vier maanden van 1938 en 
1939. Gemiddeld over alle 51 vaartuigen 
is dit teruggeloopen van f 10.90 op f 8.35; 
laten we de sterkere vaartuigen, met een 
motor van 40 pk. of meer, buiten be
schouwing (dat zijn er 10 van de 51) 
dan blijven er 38 motorscheepjes en 3 
zeilers over: hun gemiddelde ruwe be
somming liep terug van f 10,10 per week 
tot f 6.90 per week. De ruwe besomming 
per deel wel te verstaan; er zijn schip
pers bij, die een heele week voor f 1,— 
tot f 4,— , enkele, die voor minder dan 
vier gulden een heele week hebben ge
vischt.

De zeilers mogen niet meer uitvaren; 
de motorschepen zijn door Defensie zoo 
goed als lam geslagen. En de schippers 
kunnen niet, gelijk hun knechts, uit 
stempelen gaan: gene krijgen nog van f 
6,50 tot f 9,50, naar gelang de omstan
digheden, steun, de schippers mogen de 
thans wel twijfelachtige eer, tot de klei
ne zelfstandigen te behooren, boeten met 
armoe lijden.

Zij trokken in — ordelijke —  betoo- 
ging naar het gemeentehuis; zij adres
seerden, door middel van hun vereeni
ging, aan de ministers: zij lichten de 
Kamerleden in. Wat zij vragen? Dat de 
prijs, door het Centraal Verkoop Kan
toor, de desbetreffende adviescommissie 
gehoord, van f 0.18 op f 0.20 per kg. ge
bracht worde — een niet-belanghebben- 
de deskundige verzekerde ons, dat dit 
bedrag te weinig is, en thans hooger be
hoorde te zijn — en vervolgens drukken 
zij den wensch uit, dat er iets voor de 
schippers gedaan worde, althans voor de 
kleineren onder hen: dat deze toch, 
naast hun vele zorgen, althans evenveel 
zullen mogen ontvangen als het loon 
van een ten deele visschenden, ten deele 
stempelenden knecht bedraagt; dat hun 
moeizame verdienste tot een bedrag van 
pl.m. f 10,—  per week worde aangevuld,

, achten zij niet te veel gevraagd. Die in
druk krijgt ook de buitenstaander er 

1 zeker niet van.
De oorlogsomstandigheden, de mijnen

velden, en vaarverboden —  zeker: in ’s 
! lands belang noodzakelijk en derhalve 
1 op zichzelf allerminst aangevochten —
! zijn oorzaak, dat deze stoere werkers 
1 niet kunnen werken ; zij hebben, dunkt 
; ons, uit dien hoofde, recht op de helpen 
I de hand. Zoo ergens, dan is hier de kans, 
arbeidsschuwe beroepswerkloozen, te 

! kweeken, geheel en al uitgesloten: daar- 
! voor moet men een zwoegenden, ploe
terenden, ruigen, in zichzelf gekeerden 
en zelfbewusten stoeren Nederlandschen 
visschersstand kennen!

Tot daar de N. Rott. Courant.
Verder dient opgemerkt dat ook het 

verzoek van de Hollandsche kleine eige
naars van garnaalvaartuigen in de rijks
steunregeling opgenomen te worden,door 
de regeering geweigerd werd en zij aan
gewezen zijn op den armenzorg.

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

BRUGGE, tel. 319.59
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De Visscherij in de Kamer van 
Volksvertegenwoordigers

De Artikels van «H et Visscherijblad» voorgelezen

De H.48 beschoten Is de 0 .67
vergaan ?

De H.78 door een duikboot opgeleid Het is sedert Woensdag 21 Februari 

dat de 0.67 « Steur » toebehoorende aan 

de maatschappij N. V. Zeevisscherij 

« Koning Albert » uitgevaren is met vier 

man aam boord en wel namelijk Beyen 

Karei, 53 jaar, wonende Noord Eedestr.,

23 ; Pieters Marcel, motorist, 34 jaar, 

Voorhavenlaan, 135 ; Schoonbaert Os

car, 18 jaar, Noord Eedestraat, 23 en 

Vanderputte Jozef, 24 jaar, matroos, wo

nende Thomas Van Loostraat, 59.

Bij het ter pers gaan is het vaartuig 

dat gewoonlijk om de vijf dagen de ha

ven aamdoet, nog niet terug.

Weliswaar heeft het een ontvangpost, 

maar geen uitzendpost aan boord, zoo

dat nog niets met zekerheid kan mede

gedeeld worden.

Daar het schip voor de laatste maal 

door de 0.78, schipper Ed. De Broek, aan 

de « West-Hinder » werd opgemerkt en 

het net in W.Z.W. richting werd wegge

slagen, zoo vreest men thams dat het 

vaartuig in een mijnenveld zal terecht 

gekomen zijn en vergaan.

Hopen we ondertusschen dat ons ver

moeden miet bewaarheid wordt.

Alle dag- en weekbladen hebben ellen

lange artikels gewijd aan het beschieten 

van de H.48 door twee onbekende vlieg

tuigen met hunme machinegeweren en 

het opleiden van de H.78 door een Engel

sche duikboot, zonder zich maar één oo- 

genblik de reden daarvan af te vragen.

Vooraf dient gezegd dat voor hen die 

dagelijks de radio beluisteren, het niet 

dient ontkend dat cmze visschers niet 

alleen zeer onvoorzichtig zijn bij het 

bevisschen van de Noordzee, maar dat 

deze gesprekken allesbehalve op een zeer 

voorzichtige wijze gevoerd worden.

Dat dit eerstdaags onvermijdelijk zeer 

erge gevolgen kan hebben, valt te ver

wachten, temeer daar zij de zaken nog 

verder helpen dramatiseerem met aan 

journalisten verhalen weer te geven, 

welke soms de verbeelding te boven 

gaan.

In het belang van onze veiligheid en 

die van hen welke op zee hun duurge- 

wonnen ceinten hoeven te verdienen, die

nen met den grootsten spoed maatrege

len getroffen om aan dit alles een einde 

te stellen.

Onze visschers hebben recht op een 

behoorlijk bestaan en op een eerlijke 

behandeling van om het even welke 

vreemde mogendheid, maar ze hebben 

ook plichten.

Plichten jegens die mogendheden, 

jegens hun eigen land en volk, welke ze 

soms op een roekelooze wijze aan het 

ernstigste blootstellen.

Dat kan en mag niet blijven duren. 

Veel van onze schippers mogen in alle 

opzichten aan hunne medebroeders uit 

Holland een lesje nemem.

Wij zijn de eersten om hen te steu

nen, maar na al het voorgevallene van 

de laatste tijden, na al de waarschuwin

gen welke door de miritieme overheid 

werden gegeven en die ook in oms blad 

opgenomen werden, zijn we de meening 

toegedaan dat niettegenstaande dit al

les, sommigen voortgaan met onvoor

zichtig te zijn.

De Noordzee mag thans als zeer ge

vaarlijk om te doorkruisen en te vis

schen aanzien worden.

Talrijk zijn de mijnvelden welke we in 

de rijke vischgronden gelegen, aantref

fen.

De Hoogere Overheid heeft reeds hon

derden malem gemeld, waar niet mag 
gevischt of gevaren worden en toch zijn 

er welke die raadgevingen in den wind 

slaan, met het gevolg dat we allen reeds 

kennen en waardoor we reeds het verlies 

van drie kleine Noordzeevisschersvaar- 

tuigen te betreurem hebben

Het oorlogsrisico voor al de groote 

vaartuigen welke op het Kanaal van 

Bristol, Spanje en IJsland varen, is veel 

minder groot dan dat voor de vaartuigen 

van de kust en die gaande tot 180 PK.

Thans zal heel waarschijnlijk een der

de vaartuig, voorzien van ean motor van 

135 PK., vergaan zijn.

Het mag als een bevestiging van wat 

we hier schrijven aanzien zijn.

Onze visschers zijn onvoorzichtig, be

kommeren zich te weinig om het gevaar 
der mijnvelden en om hun gesprekken.

Indien dit zoo voortgaat, moet dit de 

grootste nadeelige gevolgen met zich 

sleepen.

We hielden er aan dit als een inlei

dend woord neer te pennen in de over

tuiging, dat het noodzakelijk is onze 

visschers hier nogmaals op te wijzen dat 

het oorlog is en België neutraal.

om te gaan visschen op eem 60 mijlen 

Noordwaarts van Zeebrugge.

Alles verliep normaal tot Donderdag

22 Februari, rond 11 uur. Allen stonden 

aan dek en het schip lag aan de korre. 

Twee vliegtuigen naderden op een 30- 

tal meter hoog. Zij draaiden eerst rond 

ein op een tiental meter hoogte openden 

ze plots het vuur.

De toestellen waren donkergrijs, maai 

zonder verdere kenteekens.

Het eerste vliegtuig loste een 100-tal 

schoten en het tweede een 25-tal. Te 

motorist was naar beneden om een Bel

gische vlag te halen, terwijl de drie an

dere leden van de bemanming zich pJat 

aan dek gooiden achter het « skylight ». 

Een kogel doorboorde het stuurhuis. 

Juist buiten boofd werd een staien ka

bel, waar de korre aan vast lag door

geschoten. Een kogel doorboorde insge

lijks de « snash blok » van stuurboord 

en een andere de bovenkamt van de de- 

chargebuis.

De vliegtuigen draaiden slechts één

maal rond en verdwenen daarna in N.O. 
richting.

Het vaartuig droeg de Belgische kleu

ren langs beide zijden.

De feiten gebeurden op ongeveer 63 

mijlen in het N. ten O. van Zeebrugge.

De visschers hadden een radio aan 
boord.

2) Over dezelfde Jury gesproken, uit ik 
den wensch — die waarschijmlijk in an
dere landen niet zou moeten geuit wor
den _  dat als Voorzitter van de Jury 
zou worden aangesteld iemand die de 
taal van het examen en van de exa
minandi kent, wat nu miet het geval is:

Dat legt misschien sommige hier zoo- 
even aangeklaagde toestanden uit.

Ik ben overtuigd dat onze Waalsche 
vrienden ten hunment voor af te nemen 
examens geen Voorzitters dulden die 
met een tolk moeten te werk gaan of 
zich afzijdig moeten houden om hun on
wetendheid niet te latem blijken.

3) In elk van de twee dagvisscherij- 
scholen van Oostende werd een leer
kracht gemobiliseerd. Deze leerkrachten 
zijn onontbeerlijk en kunnen niet ver- 
vamgen worden, omdat het een gespecia
liseerd onderwijs is. Niettegenstaande 
de aangewende pogingen, kon de demo
bilisatie van deze twee leerkrachten 
niet bekomen worden, ofschoon de weer
baarheid van ons Leger wel niet vam 
hun aanwezigheid afhangt : de eene is 
brankardier en de andere gewoon sol
daat !

Ik verzoek den heer Minister van 
Verkeerswezen nogmaals te willen aan- 
dringem bij zijn Collega van Landsver
dediging om de spoedige demobilisatie 
van die twee leerkrachten te bekomen.

4) In de (Staats-) Zeevaartschool van 
Oostende is de cursus van Zeerecht se
dert haast een jaar zonder titularis, of
schoon zich verscheidene Doctors in de 
Rechten als candidaten voostelden en de 
kostem van dezen cursus voor den Staat 
onbeduidend zijn. Ik dring aan bij den 
Heer Minister, opdat de noodige benoe
ming niet langer op zich zou laten wach
ten.

HET LOT EN DE V E IL IG H E ID  
VAN DEN VISSCHER

De middens der Visscherij zijn vol
daan over het feit dat de Heer Minister 
Marek in dem loop van 1939 de herin
richting en de overplaatsing naar Oos
tende van den Dienst der Visscherij 
heeft weten door te drijven en dat hij 
aan het hoofd ervan bekwame ambte
naars wist te stellen.

Dit belet niet, dat er nog zeer veel voor 
den visscher te doem valt.

Op de eerste plaats dient hier nog
maals herhaald dat de visscher-werkne- 
mer, op gebied van pensioen, nevens zijn 
werkbroeder den koolmijner, als een ver- 
stooteling voorkomt. Terwijl de koolmij
ner een bijzonder en vervroegd pensioem 
geniet, bestaat er niets dergelijks voor 
den Vlaamschen visscher, die niettemin 
al te dikwijls vóór de jaren versleten is, 
en die in zijn loopbaan zooveel gevaren 
te trotseeren en dikwijls tragedieën te 
ontmoeten heeft. Enkel heeft een plaat
selijke inrichting te Oostende, nl. de 
Voorzorgskas, in de tekortkoming van 
de Centrale Openbare Macht weten te 
verhelpen, plaatselijk en gedeeltelijk ; 
doch buiten Oostende kom geen derge- 
lijk initiatief genomen worden.

Sedert jaren wordt verzekerd dat het 
vraagstuk ter studie is. De visscher is er 
nu eenmaal aan gewoon dat hij, zooals 
voor de arbeidsongevallen, slechts jaren 
NA zijn werkbroeders bedacht wordt, 
doch hij hoopt dat niettemin ook een
maal voor hem zal gezorgd worden.

Eein bijzonder vraagstuk in den huidi- 
gen oorlogstijd is dat van de veiligheid 
van den zeeman in het algemeen en dat 
van den visscher in het bijzonder. Niet 
zonder ontroering moet hier herinnerd 
worden aan de vele slachtoffers die de 
zee geduremde de laatste maanden heeft 
geëischt.

Het weze mij toegelaten vooral aan 
te dringen, opdat alle mogelijke maatre
gelen tot beveiliging van onze zeelieden 
zouden genomen worden. Weliswaar doet 
men de mijnen zinken om ze aldus voor 
de scheepvaart onschadelijk te makern ; 
doch daarbij wordt uit het oog verloren 
dat ook de gezonken mijnen voor de vis
scherij feitelijk haast even schadelijk 
blijven als de andere, daar zij met den 
visch naar boven kunnen worden ge
haald. Het ware dus oneindig veel be
ter, mits de noodige voorzorgsmaatrege- 
lem, de mijnen tot ontploffing te bren
gen, daar zij aldus geen verder gevaar 
voor de Visscherij zouden opleveren.

DE PIJN LIJK E TOESTAND  
IN DE KLEIN  VISSCHER IJ

De toestand in de kleinvisscherij is, 
den laatsten tijd, effenaf erbarmelijk 
geworden, wat men elders in den lande 
niet genoeg weet. Ik kan niet beter doem 
dan hier enkele regels aanhalen uit een 
artikel dat vóór enkele dagen in « Het 
Visscherijblad », onder den tite l : « De 
Huidige Toestand in het Garnaalbe
d rijf ».

Het achtbaar Kamerlid geeft vervol
gens een uittreksel uit het artikel in ons 
nummer van 10 Februari 11. verschenen.

Om  de hongerverdiensten van de klein
visscherij te kennen, volstaat het te le
zen het laatste Koninklijk Besluit waar
bij, met het oog op de arbeidsongevallen*, 
het gemiddeld werkelijk maandloon op 
visschersvaartuigen werd vastgesteld.

Ik zal daar alleen aanhalen de posten 
« D  » en « E » :

« D. —  Motorvisschersvaartuigen van 
35 PK. tot 99 PK. inbegrepen :
Schipper 897 fr. per maand
Motorist 897 fr. per maand
Matroos 717 fr. per maand
Lichtmatroos 448 fr. per maand
Scheepsjongen 269 fr. per maand

E. — Motorvisschersvaartuigen van 1 
tot 34 PK.

Open of halfgedekte visschersvaartui
gen :
Schipper-motorist 581 fr. per maand 
Matroos 540 fr. per maand
Scheepsjongen 166 fr. per maand

Nu worden zelfs die hongerinkomsten 
niet gewonnen, daar haast alle bedrijf 
stil ligt, o.m. om reden vam het stopzet
ten van den invoer van onze garnalen in 
Frankrijk en omwille van de zware las
ten van de verzekering voor oorlogsrisi
co.
\M. GRAMMENS. —  De Zeevisschers 

zijm immers geen Waalsche mijnwerkers.
M. PORTA. —  ’t Ware misschien wel 

beter dat er ook enkele Walen onder hen 
waren : dat geef ik U toe.

Op dit oogenblik ligt, om vele redenen, 
de kleinvisscherij haast stil. Niettemin 
genieten de werknemers geen werkloo- 
zensteun : zij zijn nl. miet gesyndikeerd, 
omdat zij de voordeelen van een syndi- 
kaat practisch toch niet konden genie
ten. Zij kunnen immers slechts werkloo- 
zensteun trekken, wamneer zij afgemon
sterd worden, en daar afmonsteren in 
gemeen akkoord gewoonlijk niet doenlijk 
was, zijn zij, nu ze sinds twee maanden 
volledig werkloos zijn, zonder eemigen 
steun.

Moge hier ook de groote nood het uit
gangspunt zijn voor een verbetering van 
hun lot.

De reeders, die een boot op hun naam

zijn. Onze Staatsbedienden loopen dus 

minder gevaar dan hunne collega’s dei 

koopvaardij. En, alhoewel zij tegenwoor

dig weinig diemst doen, trekken zij hun 

volle wedde, wat niet het geval zou zijn 

voor de zeelieden der koopvaardij.

Daarom oordeelt het bestuur dat de 

vergoeding voor oorlogsrisico, die zij 

aan het varend personeel toekent, kan 

volstaan.

Ik zal dat vraagstuk trouwens per

soonlijk opnieuw onderzoeken.

De heer Van Glabbeke heeft de zaak 

bepleit van de zeelieden-oudstrijders. Ik 

heb bevel gegevem opdat voortaan dt 

zeelieden-oudstrijders een dag verioi 

zouden krijgen op de verjaring van üen 

wapenstilstand, juist zooals hun kame

raden die aan den oorlog te land heb

ben deelgenomen.

De h. Van Glabbeke. —  Ik dank u.

De h. Delfosse. —  De verslaggever 

vraagt de afschaffing van den nacht- 

loodsdienst. Mijn bestuur meent, dat 

zulks niet gewénscht is. Er dient niet al

leen gelet op de veiligheid van den 

loodsdienst, maar ook op de veiligheid 

van de schepen en hun bemanningen, 

die cmze havens aandoen. Deze schepen 

varen nog ’s nachts. En wij hebben niet 

dezelfde redenen als de Engelschen en 

de Franschen om den toegang tot onze 

havens bij het vallen van dein avond tt 

verbieden. De loodsen worden bezoldiga 

door een percentage op de loodsrechten 

geïnd door den Staat. De aanzienlijke 

vermindering van het verkeer in onze 

havens heeft de omtvangsten in aanzien

lijke mate doen dalen. Voor den duur 

van den oorlog, dient een nieuw stelsel 

van betaling aangenomen. Ik denk dat 

deze zaak eerlang in orde komt.

De dienst van de zeevisscherij wordt 

te Oostemde bestuurd door een ambte

naar die den rang heeft van directeur 

en een gewezen scheepsofficier is. Dsze 

dienst heeft het hoofd te bieden aan de 

verwikkelingen voortspruitende uit den 

oorlog tussehen onze buurlanden : onge- 

maakbaarheid van verschillende vis- 

scherijplaatsen, ongeregelde ravitaillee- 

ring van de markt, sluiting van sommi- 

, ge afzetgebieden, enz. 

i De toestand van de visschers, inzon- 

j  derheid van de garnaalvisschers, is zeer 

j  benard. Ik houd er mij druk mede bezig, 

i Ik heb aan mijn collega, den h. Jaspar, 

gevraagd dat hij speciaal zou tusschm- 

komein ten voordeele van de visschers, 

die door den oorlog van hun broodwin

ning werden beroofd. Ik heb ook ge

vraagd aan den heer Balthazar dat hij 

zou onderzoeken of er geen middel voor

handen was om den wachttijd inzake 

werkloosheid af te koopen, ten einde de

ze moeste arbeiders in geen onverdiende 

ellende te laten.

Voorwoord
Wij hebben in onze vorige nummers 

het knappe optreden van volksvertegen
woordiger Van Glabbeke ten bate van 
onze visscherij, koopvaardij en Marime 
weergegeven, zooals ze in het beknopt 
verslag voorkomen.

We zullen op de er in opgeworpen 
vraagstukken terugkomen, omdat we in 
de parlementaire annalen hebben kun

nem vaststellen, dat deze tusschenkomst 
voor de verbetering van onze visscherij, 
veel gewichtiger is dan dit verslag, dat 
ten andere onvoldoende de feiten weer
geeft, doet uitschijnen.

We willen ons voor heden bepalen be

knopt dé tusschenkomst van de andere 
volksvertegenwoordigers weer te geven, 
met de hoop er in een van onze volgen
de nummers op terug te komen met het 
oog op de verwezenlijking van de nuttige 
vooruitzettingen er in gedaan en de 
weerlegging van zekere vooruitzettingen 
en kritiek, daar waar het practisch nut 
er van, onwaarschijnlijk blijkt.

DE Z IT T IN G  VAN 
DINSDAG 20 FEBRUARI 1940

Hulde aan hei Personeel 
en den Verslaggever

De heer Delfosse, minister van Ver
keerswezen. —  Iets meer dan een maand 
bedrijvigheid in zulk ingewikkeld domein 
volstond niet om mij in de mogelijkeheid 

te stellen heel mijn werkveld te door
snuffelen.

Ik neem de gelegenheid te baat om 

hulde te brengen aan de groote dienaren 

van den Staat, de hoogere en de lagere 

ambtenaren.

Voor een matige bezoldiging, vervullen 

zij een nauwgezette en schrandere taak, 

zoodat alles samen genomen Bëlgië een 

degelijk beheerd land is. Ik heb deze 

hartversterkende ervaring kunnen op

doen in de drie departementen, waarvam 

mij tot heden de leiding werd toever

trouwd.

Ik breng ook hulde aan de krachtsin

spanningen door mijn voorgangers op 

het departement van Verkeerswezen ge

daan.

Het is de begrooting, opgemaakt door 

mijn vriend, die ik zal verdedigen ; het 

is meestendeels zijn ijverig en vrucht

baar werk, waarvan ik de voordeeligste 

uitslagen zal kunnen aanstippen.

Om mij in mijn nieuwe taak in te 

werken, kern ik geen beteren leidsman 

hebben als de gezaghebbende verslag

gever van de commissie, de h. Van Glab

beke.

Hij kent het verkeerswezen, alsof hij 

daar reeds jaren in leefde ; met groote 

zorg en nauwgezetheid heeft hij al de 

vraagstukken uitgediept die zich in elk 

van de administraties stellen.

Ik dank hem voor zijn uiterst nuttige 

medewerking, en ik wensch hem geluk 

voor de aanzienlijke krachtsinspanning 

welke de grondige studie van al de be

handelde vraagstukken, van hem heeft 

gevergd. (Zeer wel ! zeer wel !).

Na verder gesproken te hebben over 

de koopvaardij, zegt de minister :

De heer Van Glabbeke heeft gevraagd 

dat het marinepersoneel beter zou be

zoldigd worden, omdat het tegenwoordig 

exceptianeele risico’s loopt.

Ik onderschat dit risico niet, en neem 

graag de gelegenheid te baat om hun 

een welverdiende hulde toe te brengen.

Gevraagd wordt dat het paketbooten- 

personeel dezelfde oorlogsvergoedingen 

zou trekken als dat der koopvaardij. Is 

het risico in beide gevallen hetzelfde en 

kan de economische opbrengst van de 

paketbooten met die van de koopvaardij

schepen vergeleken worden ?

De paketbooten varen dertien maal 

per maand van Oostende naar Dover 

en terug. Dat kost 497.000 frank, zonder 

de afschrijving an de loonen. Die loonen 

bedragen 8 millioen fr. per jaar. Daar

uit volgt dat iedere heen- en terugreis

38.000 frank kost.

Om de kosten te dekken, zouden de 

passagiers 26,230 frank moeten betalen ; 

er zouden zes-en-zestig passagiers voor 

elke reis moeten zijn, doch het huidige 

gemiddelde is slechts vier-en-veertig. De 

Staat lijdt dus een metto-verlies van

8.000 frank bij elke reis.

De h. Van Glabbeke. —  Dat vermin

dert toch het gevaar voor het personeel 

niet !

De heer Delfosse. — Kan het risico 

der koopvaardij met dat der paketboo- 

ten vergeleken worden ?

De koopvaardijschepen varen dag en 

nacht, zoowel bij lage als bij hooge tij, 

in slecht als in goed beschermde zeeën.

Onze paketbooten varem slechts bij 

dag, bij hoog water en in een zone waar 

de lucht- en zeemacht scherp waakzaam

EEN G ELU K K IG  TOEVAL

ANDER MENSCH

DE Z.2 OOK BESCHOTEN U M O E T  H E T  

G E L U K  BEPROEVEN

het beste middel 

is en b lijft a ltijd

De Z.2, met een motor van 100 PK. die 

een radio-ontvanger maar geen uitzen

der heeft, voer op Woensdag 21 Februa

ri ook uit de haven met als schipper Po- 
pelier Jozef.

Op Donderdag, te 20.30 uur, lag het 

schip aam de korre toen, volgens de be

wering van den schipper, een vliegtuig 

uit N.O. richting kwam van achter over 

het schip, op een hoogte van 10 tot 20 

meter en tot tweemaal toe met een mi

trailleuse schoot. Allen wierpen zich plat 

op den grond, maar het vliegtuig kon 

niet herkend worden.

De reglementaire lichtem werden ge

dragen met twee schijnwerpers op den 
boeg.

De schipper neemt aan dat de natio

naliteit van het vaartuig moeilijk te on

derscheiden was. Het vliegtuig vloog in 
Z.W. richting weg.

DE H.76 HEEFT AF TE REKENEN  
MET EEN VREEMDE ONDERZEEER

Schipper Vantorre Kamiel vertrok op 

Dinsdag 20 Februari uit de haven om op 

65 mijlen Noordwaarts te gaan visschen.

Daar gekomem, begon de visscherij om

20.30 uur in de richting O.N.O. over om 

vrij te komen van de vaste mijnen, wel

ke volgens verkregen inlichtingen op 

52°30’ N. en 3°15’ E. lagen. Alles verliep 

normaal tot den Vrijdag, toen het schip 

ongeveer 70 à 75 mijlen ten Noordem van 
Zeebrugge lag.

Op een honderdtal meter, toen het 

schip O.N.O. over lag, zag de bemanning 

plots den toren van een onderzeeër bo

ven water komen. Een schijnwerper 

werd op de H.76 gericht en op emkele me

ter van de H.76 gekomen, riep men : 

« Retournez en Belgique ! ».

De onderzeeër stopte daarop op een 

20-tal meter. De schipper van de H.76 

toonde een Belgische vlag, waarop een 

persoon aan boord van den onderzeeër 

een witte vlag toonde met eem rood kruis 

en in den hoek sterren of iets dergelijks. 

Slechts één persoon vertoonde zich.

Volgens den schipper had de persoon 

die hem aansprak, een Engelschen tong

val. Drie maal riep hij hetzelfde en de 

derde maal voegde hij er aan toe : 

« N ’est pas bom ici ». Daarop verdween 

de onderzeeër in een bepaalde richting.

De korre werd opgehaald en naar 

Zeebrugge gevaren. Een 15-tal sloepen 

van Heist en Zeebrugge vischten daar.

Hieruit blijkt duidelijk, dat de onder

zeeër den schipper waarschuwde, omdat 

hij daar in de nabijheid was van een 

mijnveld.

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ $

f  M EK AN IEKE TOUW-, GAREN- f
Y  EN NETTENFABRIEKEN

I Koloniale Loterij

Derde schijf 1940 

TR E K K IN G  VOOR PASCHEN

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

Een Amerikaansche 
Delicatesse

In de «D.F.R.» deelde het Instituut 

für Seefischerei het volgende mede over 

het gebruik in Amerika van een zeeplant 

« kelp » gemaamd, als , delicatesse ge

maakt.
De « kelp » kenmerkt zich door haar 

hoog jodiumgehalte en wordt daarom 

reeds lang door de medische wereld in 

de Vereenigde Staten op hoogen prijs 

gesteld. Een ondernemend Ameri- 

kaansch bedrijf heeft van die omstan

digheid partij getrokken en brengt nu 

onderscheidene kelpproducten in den 

handel. Men rekent er zelfs reeds op, 

dat het Amerikaansche publiek deze 

nieuwe producten bij wijze van groen

ten zal gaan nuttigen. De versehe kelp 

wordt in warm water gewasschen, om 

haar te reinigen van de algen, welke 

er zich op bevinden. Hierop ondergaat 

zij een verdere bewerking, waardoor zij 

den smaak krijgt, welke men met het 

oog op de bestemming welke men cr 

aan wil geven, noodig acht. Opgemerkt 

dient nl. te worden, dat de kelp iedere 

smaak, welke men wenscht, aanneemt, 

zonder daarbij haar eigenaardige zilte 

smaak te verliezen.

Aanvankelijk bracht men slechts hel 

eenvoudige gereinigde product in den 

handel, en werd zij door artsen voor- 

geschreven en door apothekers ver

kocht, om door de koopers bij het ge

wone maal gebruikt te worden. In den 

laatsten tijd is onder den naam van 

«zeegroenten» een nieuw voedingsmiddel 

verkrijgbaar gesteld. Daarbij wordt 

thans niet meer op de waarde voor de 

gezondheid, doch veeleer op den bijzon- 

deren aangenamen smaakt de nadruk 

gelegd.

In den vorm waarin het tegenwoor

dig verkrijgbaar is, gelijkt het nieuwe 

product op een gewone geconserveerde 

groente, waarom men het ook den naam 

van zeegroente heeft gegeven. Tot dus

ver heeft men vier verschillende van 

deze zeegroenten vervaardigd, n.l. kelp 

zonder meer, 2e kelp, met mosterd • 

smaak, 3e kelp-mayonnaise, om op de 

boterham te smeren, 4e gehakte kelp. 

De verpakking geschiedt in glas. Door 

middel van de radio werd voor het 

nieuwe voedingsmiddel reclame ge

maakt. De kelp wordt voornamelijk ge

wonnen aan de kust van Californië. 

Voor de vergunning tot het winnen van 

het product moet pacht aan den Ame- 

rikaanschen Staat betaald worden.

DE N A C H TZITT IN G  VAN 
WOENSDAG

Iin de nachtzitting van Woensdag werd 

door de heeren volksvertegenwoordigers 

Porta en Peurquaet over den toestand 

ook gesproken.

Opmerkenswaardig is h/Jt, vast te 

stellen hoe de persartikelen in « Het 

Visscherijblad » versehenem, voor al on

ze kustmandatarissen als richtsnoer 

hebben gediend en hoe zelfs de naam 

van ons blad in volle Kamer vermeld 

werd, toen er om hulp gevraagd werd 

voor onze noodlijdende kustvisschers.

Hopen we nu voor deze laatsten dat 

onze werkimg nuttige uitslagen moge op

leveren, want eerder zullen we niet rus

ten.

Aan onze volksvertegenwoordigers 

zeggen we dank voor hun tusschen

komst en we hopen dat, wanneer we ze 

binnemkort voor zeer belangrijke vraag

stukken zullen noodig hebben, wij even

eens op hunne volle medewerking zul

len mogen rekenen.

WAT IS ER MET DE H.78 GEBEURD?

De H.78 die een motor heeft van 130 

PK., hoort toe aan Falleyn Romain, van 

Heist en heeft een radio aan boord.

Het vaartuig verliet op Zaterdag 17 

Februari de haven van Zeebrugge om op 

een 80 mijlen in het N. te gaam Visschen. 

Alles verliep normaal, tot in den nac’\t 

van Donderdag 22 op Vrijdag 23 Februa

ri. Toen bevond zich het schip, volgens 

den schipper, op 52°45’ N. en 3°18’ E. 

aan het visschen.

De schipper bemerkte toen een onder

zeeër die uit S.E. richtimg naar hem 

toekwam, terwijl zij zelf aan het bergen 

van den gevangen visch bezig waren.

Er werd geroepen « Stop ! » en de boot 

moest te water gelaten worden. Eén 

schijnwerper belichtte de H.78.

De boot welke uitgezet werd, sloeg Vol 

water en toen de vier leden van de be

manning er allen in plaats genomen 

hadden, zonk deze boot dieper, met het 

gevolg dat twee leden terug aan bootd 

van de H.78 sprongen en er in gelukten 

hetzelfde met de andere twee te doen.

De H.78 moest langszij van den onder

zeeër komen em de gansche boel afkap

pen, dus laten verloren gaan. Zevem man 

en een officier sprongen toen aan boord 

en full speed werd naar Harwich gezet, 

’s Morgens, rond 8 uur, mocht de schip

per langs de radio naar huis roepem. Te 

12 uur werd de reede van Harwich aan

gedaan en niemand was slecht behan

deld.

Vernomen werd, dat men Hollamd- 

sche visschersvaartuigen zocht, welke 

verdacht werden voor rekening van 

Duitschland mijnen te leggen.

Denzelfden namiddag, te 17 uur, 

mocht de H.78 de reede verlaten. Daar 

de schipper verkoos te blijven en er den 

anderen dag geen loods ter beschikking 

was, kreeg de schipper de noodige ins

tructies op papier om naar huis te kun

nen varen.

Zoo werd een boot verloren, een gan

sche boel, 45 meter stalen wire en wat 

averij aan het vaartuig.

De Rede van Kamerlid Porta
Bij de bespreking van de begrooting 

van Verkeerswezen, werd o.a. het woord 
genomen doo rden h. Porta, volksverte- 
genomen door den h. Porta, volksverte- 
Diksmuide, zulks betrekkelijk de belan
gen van en de huidige toestanden in de 
Visscherij.

VISSCHERIJ - ONDERWIJS

Het schijnt dat een Koninklijk Be
sluit ter studie is tot herinichting van 
het Visscherij-Onderwijs. Dit vraagstuk 
is dus actueel. Omwille van het gevor
derde uur zal ik mij evenwel beperken 
hier den wensch te uiten dat de bestaan
de inrichtingen, bij die herinrichting, 
vooral niet zouden over het hoofd gezien 
worden. De bestaande inrichtingen die
nen veeleer, mits het te voorziene pro
gramma te volgen en aan de noodige ver- 
eischten te voldoem, de toelating te beko
men om, ter plaatse, in de school zelf, 
de examens te zien afnemen, voor een 
Jury waarin zouden vertegenwoordigd 
zijn de Dienst voor Zeevisscherij, de 
andere sUbsidieerende openbare mach
ten em het inrichtend Comité van de 
school.

Aldus zal men niet effenaf afbreken 
en daarna, eventueel met vertraging, op
bouwen, doch men zal op nuttige wijze 
het bestaande kunneii hervormen.

In afwachting dat de algemeeme re
organisatie van het Zeevisscherij-onder- 
wijs kan plaats hebben, ben ik verder 
zoo vrij, een paar wenschen te uiten 
voor onmiddellijke verwezenlijking :

1) In de Jury voor de examens voor 
de Zeevisscherij zijn op dit oogenblik 
de twee visscherijscholem van Oostende, 
de Stedelijke en de Pastor Pypeschool, 
niet vertegenwoordigd.

Opdat alle waarborgen voor onpartij
digheid zouden bestaan, en ook opdat 
het onderwijzend personeel van dichtbij 
de wenschen van de Jury zou kunnen 
volgen en daarna toepassen, is het ten 
zeerste wenschelijk dat bij de hersamen- 
stelling van deze Jury voor de examens 
van Juli'aanstaande gezegde Visscherij- 
scholen een vertegenwoordiging in den 
schoot der Jury bekomen.

REEDERIJKAAI. O O S T E N D E

▼ Alle benoodigdheden voor y
▼ Zeevaart, Zeevisscherij en v

—  Openbare Werken —  ▼

A  —  Maziout « Purfina » —  I
X Diesel Motoren « Sulzer » X

Gouverneur BAELS 
te Zeebrugge

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

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

Woensdagmorgen heeft gouverneur 

Baels een bezoek gebracht aan de haven 

van Zeebrugge, waar hij ontvangen werd 

door havenmeester De Vriendt. Hij had 

een onderhoud in het bureel van de ha

venmeester met de schippers van de

H.48 en H.78 in verband met de beschie

ting door vreemde vliegtuigen en het 

praaien van de H.78 door een onderzee

boot.

De kaart werd geraadpleegd, waaruit 

wel duidelijk moest blijken, dat onze 

visschers niet ver van een mijnenveld 

vischten.

De heer Gouverneur is na een harte

lijk onderhoud vertrokken, na vooraf 

door havenmeester De Vriendt bedankt 

te zijn geweest voor de belangstelling 

welk hij in deze zaak aan den dag heeft 

gelegd.

M  BATTERIJ EN

iT iU D O RDE H.48 DOOR VLIEG TU IG EN  
AANGEVALLEN

Schipper Laseure, van de H.48, vertrok 

uit Zeebrugge op Dinsdag 20 Februari,
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S C H E E P S B O U W W E R V E N

N. V.

\ ertegemwoordigers van ons arrondis
sement als volgt :

« Ja », de hh. Goetghebeur (kath.) en 
Van Glabbeke (lib.).

«Neen», M. Van Steenland (VI. Nat.). 
Onthield zich : M. Porta (kath.). 
Afwezig : M. Peurquaet (soc.).
De h. Porta deed, betrekkelijk zijn 

nthouding, volgende verklaring : « Ik 
heb mij onthouden, eerstens om aldus 
de gelegenheid te hebben te protesteeren 
tegen de schadelijke geldverspillingen 
lie bij middel van het N.I.R. gepleegd 
werden ; tweedens, om de wanhoopskre
ten die ik in de verloopen nachtzitting 
.eb geslaagd betrekkelijk de zoo pijn- 
jke toestanden in klein visscherij en 
otelnij verheid, beter en duidelijker door 

ie Regeering te doen hoorem, in de hoop 
lat zij reddingsmiddelen zal willen ne- 
m/m alvorens deze twee nijverheden 
nullen ten onder gegaan zijn. »

De SS.0.80 niet 
vergaan

— ■—
Geruchten doen de ronde, als zou de 

SS.0.80 van de P.V., ook vergaan zijn. 
Wij kunnen dit ten stelligste logenstraf
fen, daar dit vaartuig Donderdag in een 
vreemde haven verkocht en heden Vrij
dag terug zee gekozen heeft. Zij die üer- 
gelijke geruchten rondstrooien, doen 
zeer veel kwaad.

door Ir. F. Liebert.

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

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

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018

hebben, ofschoon meestal gehypothe
keerd voor het grootste gedeelte der 
waarde en dikwijls zelfs voor meer dan 
de volledige venale waarde, kumnen in 
elk geval, ingevolge dit « bezit », geen en
kelen steun genieten.

Te allen prijze moet hier naar zekere 
tusschenkomsten ten voordeele van deze 
ongelukkigen gezocht worden. O.m. stel 
ik voor :

1) dat het Leger garnaal zou koopen, 
van het oogenblik dat deze onder een be
paalden prijs te koop is ;

2) Dat de Staatskas gedurende den 
oorlog voor haar rekening zou nemen de 
premiën die te betalen zijn tegen onge
vallen en oorlogsrisico’s voor de gedekte 
motorvaartuigen van minder dan 70 PK., 
alsmede voor de halfgedekte en open 
booten. Het totaal dezer premiën be
droeg voor de gansche Kust, over het 
jaar 1939 : fr. 103.575,01.

Deze last zou dus voor de Staatskas 
dragelijk zijn.

De Heer Peurquaet 
over den Toestand

De heer Peurquaet. — Men zal begrij

pen dat ik hier het woord neem ten ba

te van de visscherijen. Ik dank den ver

slaggever dat hij zijn aandacht aan dit 

probleem heeft geschonken.

De armoede van onze garnaalvisschers 

is ontzettend.

De heer Van Glabbeke. —  Zeer juist !

De heer Peurquaet. —  De vroegere 

minister is in 1937 overgegaan tot de 

oprichting van ^en interministerieele 

garnaalcommissie om te onderzoeken 

welke maatregelem zouden kunnen ge

nomen worden. Van de gedane voorstel

len is jammer genoeg weinig of niets in 

huis gekomen. Zij, die de kustvisscherij 

kennen, weten dat haar bestaan afhangt 

niet alleen vam de garnaalvisscherij, 

maar eveneens van sprotvisscherij. Doch 

de sprot is in de laatste jaren uit onze 

kustwateren verdwenen. De regeering 

heeft niet eens onderzocht wat in gelijk

aardige gevallen in het buitenlamd werd 

gedaan.

Wat deed het zeewetenschappelijk ins

tituut om de oorzaken van deze crisis 

op te zoeken ? En kan het fonds voor 

wetenschappelijk onderzoek niet tus- 

schenkomem ?

Bij al die miserie komt nog het gevaar 

van de vlottende mijnen, de prijsverhoo- 

ging der brandstoffen, der netten, der 

herstellingen, der premies voor zeeverze

keringen, enz. Men kan dan gemakkelijk 

begrijpem dat de exploitatiekosten se

dert den oorlog met 95 t.h. stegen en de 

opbrengst der vangsten met 54 t.h. daal

den.

Ten overstaan van dien crisistoestand 

heeft de regeering tot taak de kleinvis- 

scherij te steunen, zooals zij voor an

dere mijnsteden heeft gedaan.

Men mag dan ook op dit oogenblik 

niet overgaan tot de verhooging der 

premies voor de gemeenschappelijke kas 

der zeevisscherij. Om  de garnaalvissche

rij toe te laten haar activiteit in maat 

te hernemen, moet de regeering onver

wijld een materieelen en moreelen steun 

verleenen, wil zij vermijden dat de sche

pen aan de ketting worden gelegd.

Er is in een begrooting een crediet 

voorzien van 100.000 frank voor de gar

naalvisschers. Die tusschenkomst zou 

mimstens op 500.000 frank moeten ge

bracht worden.

Verder moeten er in elk geval maat

regelen worden getroffen tegen den in 

voer van vreemde garnaal, en in het b"- 

zonder tegen het smokkelen van gar

naal.

De heer Van Glabbeke. —  Zeer juist !

De heer Peurquaet. — De bimnenland- 

sche markten worden geheel bevoorraad 

door binnengesmokkeld garnaal.

De heer Van Glabbeke. —  Die n:.ar 

den ammoniak riekt !

De heer Peurquaet. — Ik dring er op 

aan, dat de minister het lot van onze 

visschers zou ter harte nemen.

Ten slotte nog eem woord over de ge- 

zinstoelagen van de visschers. Tot mijn 

spijt moet ik vaststellen dat vele reeders 

weerbarstig zijn en de sociale wetten 

niet toepassen.

De wet van 4 Augustus 1930 bepaalde 

dat visschers, die geen eigenaar zijn van 

hun boot, als loontrekkemden, moeten 

worden beschouwd.

Ik verklaar dat in Heist, Blankenber

ge en Zeebrugge, de reeders van geen so

ciale wetgeving willen weten.

De reeders van Oostende willen nu ook 

niet meer betalen in de compensatiekas.

De heer Tollenaere. — Het zijn libe

ralen !

De heer Peurquaet. — Gij kent er 

niets van !

Wij vragen dat de reeders zouden ver

plicht worden de bijdrage bij de com

pensatiekas te betalen.

De toestand der visschers, zoowel 

klein-eigenaars als matrozen, is gevaar

lijk slecht.

Het is daarom noodig, hoog noodig, 

dat ommiddellijk hulp wordt verstrekt.

De heer Delfosse. —  Ik heb het ge

noegen aan de parlementsleden van 

Oostende mede te deelen, dat ik in het 

begin van de maand Maart een bezoek 

aan Oostende zal brengen om mij ter 

plaatse rekenschap te geven vam de on

gelukkige toestanden waarop mijn aan

dacht werd gevestigd.

DE STEM M ING

Bij de stemming over de begrooting 
van Verkeerswezen stemden de volks-

M ilford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz., enz.

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

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

Goed gelegen stand 
Officieele kantoren

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

Oostendsch Nieuws
BENOEMD

De heer Huys, dienstdoende water
schout, is bij Kon. Besluit van 24 Fe
bruari tot waterschout der haven van 
Oostende benoemd.

Aan den jongen en knappen ambte
naar, onze hartelijke gelukwenschen.

Voor den Uitvoer
Zooals onze lezers weten, is aan üen 

beroepsbond van groothandelaars (voor
zitter Mr. Beauprez), thans een afdee
ling voor den uitvoer gehecht, welke on
der een afzonderlijke leiding werkt van 
den h. Victor Corneillie.

Aam deze groep werd reeds 25 t.h. van 
den uitvoer toegekend en thans wordt 
ook geregeld uitgevoerd.

Deze groep vindt in den h. Corneillie 
die zelf niet uitvoert, een loyalen en on- 
partijdigen voorzitter die in alle opzich
ten nuttig werk verricht.

Stokvisch en Klipvisch

(Uit Mededeelingen van de Rijksinstitu

ten voor Biologisch Visscherij onderzoek)

Men zou wellicht geneigd zijn te den

ken, dat het begrip stokvisch in ons land 

genoegzaam bekend is en dat het dus 

geen nadere omschrijving behoeft. Dit 

is niet juist, want de handel, de huis

vrouw en de officieele lijst van Neder- 

iandsche vischnamen verstaan toch on • 

der stokvisch drie verschillende begrip

pen.

De handel, dat wil hier speciaal zeg

gen de importeurs van gedroogde visch, 

verstaan onder stokvisch alle soorten 

gedroogde, niet gezouten visch van ae 

familie der kabeljauwachtigen, dus b>'. 

gedroogde kabeljauw, leng, schelviscn, 

lom en koolvisch. De huisvrouw daaren ■ 

tegen verstaat onder stokvisch alleen 

gedroogde kabeljauw, die in den handel 

met Bergensche rondvisch wordt aange

duid, terwijl om deze verwarring nog te 

completeeren in de officieele naamlijst 

van de visschen met «stokvisch» een 

visch, namelijk «Merluccius vulgaris» 

aangeduid wordt. Hier zij er dadelijk op 

gewezen dat in visscherij kringen de 

naam «stokvisch» voor «Merluccius» 

nooit gebruikt wordt, maar dat zij altijd 

oij den Engelschen naam «hake» ge

noemd wordt. Dat de visschers geen ei

gen Hollandschen naam aan deze visch 

gegeven hebben, is zeer begrijpelijk, om- 

iat ze op onze kust en in de zuidelijke 

Woordzee slechts sporadisch voorkomt 

jn eerst een object onzer visscherij ge

worden is, toen onze stoomtrawlers ver

deraf gelegen vischterreinen gingen op

doeken.

De aandacht zij er hier uitdrukkelijk 

jp gevestigd, dat de «hake» niet ge

droogd wordt, zoodat de officieele stok- 

/isch geen stokvisch oplevert. Dit is niet 

joozeer gelegen in het feit, dat ze zich 

daartoe niet zou leenen (waarschijnlijk 

is dit wel het geval, want ze behoort ook 

tot de familie der kabeljauwachtigen) 

naar is het gevolg van de omstandigheid 

iat ze in Noorwegen, de groote stok- 

ischprcducent, weinig gevangen wordt.

uUip visch onderscheidt zich van stok- 

-isch, doordat ze vóór het drogen sterk 

gezouten is. Ook klipvisch is een ver

zamelnaam, want voor de bereiding wor

den verschillende soorten kabeljauwach- 

Age visschen gebruikt. De afleiding van 

net woord klipvisch is niet zeker : klip 

schijnt hier te beteekenen gesneden 

visch. In tegenstelling met .-tokvisch is 

Alipvisch hier te lande in de huishou

ding weinig bekend, hoewel, sinds zij, 

zij het dan op bescheiden schaal, in ons 

iand bereid wordt, daar eenige verbete

ring in komt.

Men zou een groote vergissing begaan, 

mdien men het wereldverbruik van de

ze verduurzaamde visch zou schatten 

naar de hoeveelheid welke hier geconsu

meerd wordt, want wat de pekelharing 

is voor streken met een koel klimaat, is 

de klip- en stokvisch voor die warme 

landen, waar pekelharing niet lang houd 

baar blijft. Zeer groote hoeveelheden 

van deze gedroogde producten worden in 

Schotland, Noorwegen, IJsland, Faroër, 

New Foundland, landen dus met groote 

visscherijen op kabeljauwachtigen, ver ■ 

vaardigd en geëxporteerd naar de landen 

rond de Middellandsche Zee, Afrika en 

West-Indië. In deze streken heerscht 

schaarschte aan dierlijk voedsel, waarin 

moet worden voorzien door import van 

deze verduurzaamde producten der vis

scherij. Gezien nu het feit, dat de con

sumenten aldaar nu juist niet over groo

te koopkracht beschikken, is het duide

lijk, dat alleen die visscherijen zich op 

de vervaardiging van klip- en stokvisch 

kunnen toeleggen, die zeer ruime vang

sten opleveren en wien andere meer loo

nende afzetmogelijkheden, bv. als ver

sehe visch, niet in voldoende mate ten 

dienste staan, zoodat de prijs der versehe 

visch aldaar uiterst laag is.

Wat de bereiding zelve betreft, deze is, 

in het bijzonder voor stokvisch, de een

voudigste die men zich kan denken. De 

visch wordt gestript, d. w. z. door een 

kleine opening in den buik worden de 

ingewanden verwijderd met uitzondering 

van de bloedrijke nieren en zwemblaas, 

die daarbij achterblijven (omdat zij te 

vast zitten) en op rekken te drogen ge

hangen. Dit drogen duurt zeer lang, het

geen begrijpelijk is als men bedenkt, dat 

de huid het eerst droogt en het vocht in 

de binnenste lagen der visch als het wa

re van de lucht afsluit. Aangezien de 

huid spoedig opdroogt, wordt de gang 

van het drogingsproces zeer sterk bein- 

vloed door de snelheid, waarmede de wa 

terdeeltjes van uit de binnenstè laag 

naar buiten kunnen trekken. Dit geeft, 

de verklaring, waarom men geen goed 

Produkt krijgt, als men poogt het dro

gen der stokvisch te bevorderen door de

ze im kunstmatig gedroogden wind te 

hangen, want de buitenste lagen zijn 

dan spoedig door en door droog en te 

hard ; zij laten het water uit het inwen

dige niet meer door, zoodat men slechts 

het tegenovergestelde van het beoogde 

doel bereikt.

Gezien dezen langen droogtijd, rijst 

natuurlijk de vraag, of de visch tijdens 

het drogen niet geheel en al bederft. Het 

antwoord hierop is, dat dit inderdaad ge

beuren kan, indien de temperatuur der 

lucht te hoog is. Proeven, hier genomen, 

deden zien, dat voor het drogen van 

stokvisch, de luchttemperatuur beneden 

de 12 graden moet zijn. Is de temperatuur 

te hoog dan krijgt het product een bitte 

ren smaak. Maar al is de temperatuur 

behoorlijk laag, dit verhindert niet, dat 

ontelbare bacteriën zich tijdens het dro

gen in het vischvleesch ontwikkelen. Zij 

zijn het juist die aan de stokvisch haar 

eigenaardgen penetranten smaak geven 

Heeft te hooge temperatuur der lucht 

tijdens het drogen al te sterke en te 

diep ingrijpende bacteriologische proces

sen tengevolge, zij heeft bovendien nog 

een „nder nadeel, want bij hooge lucht

temperatuur bestaat het gevaar, dat 

vliegen haar eieren op de visch leggen. 

De daaruit ontstane larven, welke bui

tengewoon snel in grootte toenemen, 

scheiden een stof af, die de nog weeke 

deelen vloeibaar maakt, ten einde deze 

vloeistof in het lichaam te kunnen op

nemen en het resultaat is spoedig, dat 

van de visch niets meer overblijft dan de 

graten en die gedeelten, die reeds hard 

droog waren.

Het zal dus duidelijk zijn, dat om met 

sukses stokvisch te kunnen drogen aan 

het klimaat bepaalde eischen gesteld 

worden, die lang niet overal vervuld zijn. 

Indien de visch niet dicht toe, maar in 

de lengte gespleten wordt gedroogd,heeft 

dit een aanmerkelijke versnelling van 

het proces tengevolge. Open gedroogde 

visch stelt dan ook minder hooge eischen 

aan het klimaat dan rondvisch.

(wordt voortgezet). 
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I WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-

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

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

Een laxeermiddel is een noodhulp.
E en  gedwongen stoelgang bereikt het 
tioel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen heü 
vrij toevloeien van de gal verzekeren,
»rat U  er weer bovenop zal helpen. Het. 
eljn zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe-j 
Vloeien van de gal bevorderen. Eischv 
tie Kleine Carters Pillen voor de Levefi 
l a  «Ile êpotheken ; fr. 12.50. «

Ü U D S T R IJ D E R S G A L A

’t Is dus beslist op Zaterdag 16 Maart, 

om 9 uur zeer stipt, dat het Gala-concert 

ngericht door het Verbond der Oudstrij- 

dersmaatschappijen, in de Casino-Kur- 

^aal doorgaat.
Het valt niet te verwonderen dat de 

kaarten, aan slechts 5 frank, gemakke

lijk ter hand gesteld wordem, als men 

weet dat er tijdens deze Gala een gecos- 

tumeerde selectie uit «Het Land van den 

Glimlach» in ’t Nederlandsch zal voor

gesteld worden, met de merkwaardige 

artisten die zich bijzonder in dit prettig 

stuk hebben doen gelden, en wel het 

meest : hh. Charles Locufier, John Vis

sers en Mevr. De Keukeleire en Jame 

Clenn. Het orkest staat onder leiding 

van den h. Aimé Mouqué.

Na het concert, groot bal met Ach. 

Zanders and his Boys.
Het feest staat onder hoede van iet 

gemeentebestuur en de algemeene winst 

(kaarten en tombola) komt tem goede 

aan het Pakket van den Soldaat en ac’n 

de werken voor noodlijdende oudstrij

ders.
Kaarten kunnen bekomen worden bij 

den h. Mélis, 36, Kapellestraat, bij de 

leden van het Verbond, in het « Café Pr.

Am btelijke en Notarieele 
Berichten

Notarieele
Aankondigingen

--------B--------

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43 Oostende

OP DONDERDAG  14 M AART 1940, 
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, n. 26 te Oostende.

TOESLAG VAN :

gerievig Woonhuis
ta OOSTENDE, Warschaustraat, 32. — 
Oppervlakte : 55 m2. Onmiddelljjk genot.

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

INGESTELD : FR. 66.000.
Voor alle nadere inlichtingen, zich be

vragen ter studie van den verkoopenden 
notaris.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

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

INSTEL
met gewin van 0.50% instelpremie 

STAD OOSTENDE— OOST 

EEN SCHOON

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

Inbezitneming ; éém maand na den 
toeslag.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

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

Baudouin», St. Sebastiaanstraat en bij • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * © • • © •

den boekhandel Boussy, Kapellestraat. ?

een •  
heer •

STERFGEVAL
Dinsdagmamiddag werd onder 

machtigen toeloop van volk, de 
Charles Wittezaele begraven.

De afgestorvene was de vader van den {  
heer André Wittezaele, den ijverigen on- f  
dervoorzitter van onze Vischmijnvrien- •  
den. Talrijke bloemengarven en eem mu- •  
ziekkorps begeleidden het stoffelijk •  
overschot naar zijn laatste rustplaats. •

Gasolie
Smeerolie

Benzine
Aan de familie biedt «^Visscherij- •  EEN  K W A L IT E IT : D E  B E S T E  *

blad » zijn innige deelneming

•
gië » optrekkem, terwijl hun nog warme •  R E E D E R IJK A A I — T el. 727.93 •  
plaats door Karabiniers zou ingenomen •  *
worden. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Of het waar is ? We zullen zien...

NIEUW E TROEPEN
De stad loopt vol geruchten als zouden •  

dezer dagen, de thans alhier gekanton- •  
neerde regimenten naar « ergens in Bel-

•  D E P O T .O O S T E N D E

T A N K A G E  8 T R A N S P O R T  S.A.
Dépt. Cial «RADIAN»

®  VISSCHERS ! Weet U  d at"

DE BESTE GASOIL®
I— i T — i '  I • I n w i i  » l ï i i i i i — i h ii I iw  n m » i l nm n ir  r « n  éÊKtk

•  HET b e s t e  m a z o u t

9 voor VISSCHERSVAARTUIGEN
9  n E C l D R i r r C D n  lunrrit Hnnr H a W

I
GEFABRICEERD wordt door de ^

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

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

6

e
t>
•
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Wat is er gaande op?...
Zaterdag 2 M aart :

Te 20.30 u.: Kerlinga: Vlaamsch Kruis 
geeft een Volksdansfeest met medewer
king vam Vivo.

Zondag 3 M aart :
Te 15 u., op het terrein van A. S. O. : 

A, S. Oostende — Kortrijk Sport.
Dinsdag 5 M aart :

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

Donderdag 7 M aart :
Te 20 uur, in den Schouwburg : « La 

Cocarde de Mimi Pinson».
Zondag 10 M aart :

Te 15 u„ in de Scala : Thé Dansant 
gegeven door «De Zandlooper».

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

strijdersgala.

■§"AuParaB§»
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

Gediplomeerde Specialiste 

Pedicure — Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 

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

Antiseptische behandeling 

— Moderne Methode —

(Vervolg van blz. 1)

Onze 
Vertegenwoordiger 

in Nederland
Voortaan is de IJmuiden Stores onze 

vertegenwoordiger in Nederland voor de 
Belgische Visscherij almanak en voor al 
dezen welke een annonce in ons blad 
langs daar om wenschen te plaatsen.

Honderdduizend frank 
schadevergoeding 

om w antoestanden aan 
te klagen

----■----
Woensdagvoormiddag werd voor de 

burgerlijke rechtbank het proces gepleit 
van den h. stadssecretaris Surmont te
gen « Het Visscherijblad », omdat de 
eerste meent in talrijke artikels zich 
persoonlijk geviseerd te zien, waar wan
toestanden aangeklaagd worden.

Als advokaat van den stadssecretaris 
trad de h. Vandemale op, terwijl voor de 
verdediging Meester De Vestele van 
Brugge, optrad. Na het pleidooi van bei
de partijen van meer dan een uur, gaf 
het Openbaar Mimisterie bij monde van 
substituut Faveau, een zeer gemotiveerd 
advies, waarin hij de meening toegedaan 
was dat « Het Visscherijblad » niet eer- 
roovend en niet krenkend was opgetre
den en zijn recht van kritiek niet was 
te buiten gegaan, zoodat volgems hem 
de h. Surmont van zijn eisch diende af
gewezen te worden.

De rechtbank zal op Woensdag 13 
Maart uitspraak doen.

Te dezer gelegenheid zullen we breed
voerig op de debatten terugkomen em het 
vonnis van de rechtbank publiceeren.

Zooals we bij het pers gaan vaststel
len, geven de « Zeewacht » en « De Dui- 
nengalm», waarschijnlijk om plezier te 
doen aan Mijnheer Surmont, de feiten 
weer zooals ze voor de rechtbamk zelfs 
niet gepleit zijn. Zij waren er ten ande
re niet tegenwoordig.

Als bewijs van hun onpartijdigheid 
(?) verzwijgen ze zorgvuldig het advies 
door het openbaar ministerie gegeven, 
dat van oordeel was .dat de stadssecre
taris diende afgewezen.

Wij zullen dus afwachten em na het 
vonnis het proces weergeven zooals het 
tekstueel werd gepleit. De lezers zelf 
zullen dan kunnen vaststellen hoe on
partijdig sommige bladen, om plezier te 
doen aan den stadssecretaris, optreden 
em hoever hun artikels te betrouwen 
zijn.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

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

T —  acas — sggaasassa« » —

Kleine
Aankondigingen

ÏE  KOOP GEVRAAGD
Een triporteur. Voorwaarden bureel 

van ’t blad.

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

i'E HUREN pakhuis met kelders en ga
rage, remise en hof, kunn. dienen voor 
illen handel of nijverheid, boven pak- 
ïuis 2 app. 4 pl. water, gas, electr., W . C., 
;an ook afzonderlijk verhuurd worden, 
iel. Gerststraat, 122. Voor voorw. zich 
venden Kapellestr., 9.

JNDERHUIS te huren, gel. H. Borgers- 
;traat, 54. Water, electr., 175 fr. p. maand 
j. w. Torhoutsteenw., 284, 2 m. bellen.

iCHOON HANDELSHUIS te huren, gel 
3, Kapellestr. Z. w. 101, Zeedijk.

Société Anonyme
Eelge du 

Froid Industriel
QUAI DE L’ARMEMENT, 36 

A OSTENDE 

Registre du Commerce n° 99

MM. les porteurs de parts socia
ls sont priés d’assister à l’assem- 
. lée générale ordinaire, qui se tien
dra au siège social à Ostende, le 
: amedi 30 mars 1940, à 11 heures 
du matin.

O R D R E  D U  J O U R :

1. Rapports du conseil d’admi
nistration et du collège des 
commissaires ;

2. Bilan et compte de profits et 
pertes, au 31 décembre 1939 ;

3. Décharge, par vote spécial, 
aux administrateurs et com
missaires ;

4. Nominations statutaires.
«

Pour être admis à l’assemblée, 
les porteurs de parts sociales sont 
Invités, conformément aux statuts, 
à déposer leurs titres, cinq jours 
avant l’assemblée, savoir :

à Ostende, a) au siège social
b) à la Banque de 

Bruxelles, succursale d’Ostende, 3, 
Place d’Armes

à Bruxelles, à la Banque de Bru
xelles, rue de la Régence, 2.

Belgische Visscherij- 
almanakken

We moeten er onze lezers op attent 

maken, dat voor België alle visscherij- 

almanakken gaande over het jaa rl940, 

zijn uitgeput en voor Holland alleen de 

IJMUIDER STORES 

Prawlerkade, IJmuiden, er nog over en

kele beschikt.

Bij ons is de Belgische visscherij alma

nak voor het jaar 1939 alleen nog ver

krijgbaar tegen den verminderden prijs 

van 20 frank per exemplaar.

Dit bedrag mag gestort worden op 

postcheck 1070.98 van « Het Visscherij

blad ».

Nuttige W erken

LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN  
EN KOOPVAARDIJSCHEPEN

Zooeven is deze lijst verschenen in een 
afzonderlijke brochure.

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

GRONDBEGINSELEN DER 
OCEANOGRAFIE

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

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

STELT U IN REGEL 
MET DE SOCIALE W ETTEN

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

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

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

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

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

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

storting van het bedrag op postcheck 
1070.98 van « Het Visscherijblad », Oos
tende.
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I J  S
G E M A A L D  E N  IN BROKIŒ N

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 23 Februari 1940.
0.272 Kanaal 5

0.329 Kanaal 6

Z.46 Oost 6

0.78 Kust 1

Enkelvier vaartuigen 

Mooie prijzen voor alle 

Meestal opgekocht voor

7.100,— 

11.414 — 

26.275 — 

6.825,— 

zijn ter markt, 

vischsoorten. — 

lokaal gebruiK.

d.

d.

d.

d.

24 Februari 1940.
Kanaal 5 d. 2010,—

Kanaal 14 d. 65.121,50

Kanaal 12 d. 57.770,—

Kanaal 12 d. 34.080, -

Oost 7 d. 32.440,50

Oost 7 d. 27.970,—

Oost 5 d. 19.290,—

Oost 2 d. 10.140,—

West 2 d. 9.950,—

Zaterdag
0.217 

0.192 

0.320 

0.302 

H.42 

H.5 

Z.35 

H.23 

0.66
Tien vaartuigen zijn ter markt, meest

al komende van het Kanaal van Bristol 

en de Oost, waaronder vijf vaartuigen, 

behoorende aan een vreemde aanlegha- 

ven. Er is veel ronde visch ter markt ; 

ook een mooie partij, rog en wijting ; 

de hoedanigheid is op gansch de lijn 

uitstekend en de prijzen zijn dan ook 

loonend. Er was veel belangstelling. Ook 

was er groote keus aan verscheidenheid. 

Voor toekomende week wordt een be

vredigend aantal vaartuigen verwacht 

ter bevoorrading van de markt.

Maandag 26 Februari 1940.

visch werd aan den mooien prijs van 

2.395 fr. de 100 stuks verkocht.

De verkoop van den IJslander bracht 

de mooie som van 218.661,50 fr. op voor 

19 bakken visch. Voor morgen worden 

nogmaals een mooie partij vaartuigen 

verwacht. Daaronder nogmaals een IJs

lander.

Oiiisdag 27 Februari 1940.

Z.5 Oost 5 d. 34.419,—

0.65 Kanaal 10 d. 32.162,—

0.275 Kanaal 9 d. 37.995,--

0.241 Kanaal 12 d. 49.782,50

0.179 Kanaal 17 d. 68.506,—

0.224 Kanaal 12 d. 58.107,50

0.349 Kanaal 10 d. 33.940,50

0.223 Kanaal 10 d. 28.600,—

0246 Kanaal 10 d. 31.275,—

0.301 Kanaal 7 d. 28.005,—

0.270 Kanaal 8 d. 20.634,£0

0.312 Kanaal 12 d. 40.119,—

0.298 IJsland 24 d. 218.661,50

0.263 Kanaal 12 d. 40915,-

Z.21 Oost 8 d. 28.470,—

Z.54 Öost 8 d. 35.699,—

0.327 Kanaal 8 d. 32.380, -

0.347 Kanaal 9 d. 35.805,—

0.105 Kanaal 6 d. 26.852, -

0.78 West 3 d. 10.185, -

0.112 Kanaal • 10 d. 42.740,5.)

0.287 Kanaal : 6 d. 28.215,--

0.128 Kanaal 8 d. 25.002,5 j

0.342 Spanje 9 d. 64.942, -

0.85 Kanaal 12 d. 26.942,50

0.237 Kanaal 12 d. 29.791,—

0.236 Kanaal 11 d. 37.613,—

0.323 Kanaai 10 d 41,425. -

0.55 Kanaal 6 d. 14.040,

0.210 Oost 5 d.. 21.487,—

0.163 IJsland 18 d. 208.714,—

en

Zeventien vaartuigen spijsden van 

daag de markt met groote partijen ka 

beljauw en roggevisch. Ook een IJslan 

der met een groote partij koolvisch 

kabeljauw. Bijna alle vaartuigen had

den het Kanaal van Bristol als visch- 

grond gekozen, buiten een paar vaartui

gen komende van de Oost. Er was groo

te keus aan verscheidenheid, en, buiten 

eenige vischsoorten van minderwaardige 

kwaliteit; van den IJslander was alle 

visch van goede hoedanigheid.

De prijzen waren over het algemeen 

zeer loonend, en in stijgende lijn.

Groote partijen visch zagen we van

daag afgekocht worden door «Syndie». 

die loonende prijzen gaf. Ook de kool-

De verkoop was heden door 14 vaartui

gen verzekerd. Er was groote keus aan 

verscheidenheid. Vooral was er een 

mooie partij kabeljauw, roggevisch en 

koolvisch. Mooie prijzen werden be

vecht voor koolvisch, witte en IJsland

sche kabeljauw, wijting en posten; ook 

zeeduivel. De rog ondergaat nochtans 

een gevoelige daling. Zoo zag men rog 

op den grond verkoopen tegen 1,50 fr. 

tot 1.75 fr. de kg. De belangstelling was 

nochtans bevredigend.

De verkoop liep om 11 uur ten einde.

JVoensdag 28 Februapï 19)40,
0.120 Kanaal 

H.63 Oost 

0.282 Kanaal 

0.211 Kanaal 

0.212 Kanaal 

0.304 Kanaal 

N.53 Kanaal 

■1.50 Kanaal 

3S.0.164 Kanaal

Bevredigende aanvoer vandaag, met 

veel wijting en rog. De belangstelling ts 

eerder geringer dan gisteren. Toch zijn 

de prijzen over het algemeen niet slecht. 

Alle vischsoorten worden zeer gezocht. 

De verkoop was spoedig afgehandeld.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

0. OPDEDRYNCKD.&
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 22 Februari 

Vrijdag 23 Februari 

Zaterdag 24 Februari 

Maandag 26 Februari 

Dinsdag 27 Februari 

Woensdag 28 Februari

73.306, - 

52.160,50 

260.175,-- 

820.017,60 

615.139,50 

276.537,— 

2.097.537,53

r  iliSi Mit!
Vischfactoor in alle soorten 

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

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in 't groot en 't klein

VISCHMIJN, - M E C H E L E N

—  Tel. 789 —

Verwachtingen

6 d. 18.952,--

8 d. 19.915,—

10 d. 54.342, -

7 d. 23.555, -

9 d. 31.862,50

7 d. 30.363,50

7 d. 10.110,50

7 d. 11.130,—

16 d. 75.260,W

Zaterdag 2 M aart. — SS.0.262, van IJs
land, met 4.COO kabeljauwen, 1500 kools, 
plus gullen, boonen, mixed. Totaal : 15 
bakken. 0.328, van het Kanaal van Bris
tol, met 1000 kabeljauwen 130 b. visch. 
SS.0.299, van IJsland, met 19 bakken, 
waarvan 4.000 kabeljauwen, 1500 kools, 
375 b. gullen, 130 b. mixed, 90 b. schel
visch, 90 b. boonen. 0.176, van het Kan. 
van Brisotl.

Maandag 4 M aart. — SS.0.158, van 
IJsland, met 2700 kabeljauwen, 1100 
kools, 100 b. schelvisch, plus boonen, 
gullen en mixed, ln totaal : 15 bakken. 
0.291, van het Kanaal van Bristol; 0.124 
van Spanje.

Dinsdag 5 Maart. —  SS.0.97, van het 
Kanaal van Bristol. Vangst niet opge
geven.

Verder worden verwacht : 0.73, 0.137, 
0.175, 0.225, 0.229, 0.243, 0.265, 0.276, 
0.303, 0.308, 0.307, 0.326, van het Kan. 
van Bristol ; 0.269, van Spanje.

I J M U I D E N

BRUSSEL

Donderdag 29
0.315 Kanaal 

0.235 Kanaal 

066 West 

0.132 Kanaal 

0.138 Kanaal 

0.135 Kanaal 

B.30 Oost

Februari 1940.
11 d. 

12 d.

2 d. 

10 d. 

10 d.

8 d.

6 d.

een

39.332,—

49.541,—

6.020,—
33.370.50

21.154.50

21.559.50 

23.737,—

Mooie aanvoer voor een Donderdag. 

Alle vischsoorten zijn ter markt, zooals 

kabeljauw, rog, wijting, tongen, enz. De 

prijzen zijm iets minder dan gisteren, 

maar toch loonend. De belangstelling is 

groot voor alle vischsoorten.

De verkoop is spoedig afgehandeld.

VISCH M A RK T

Griet, 12— 16 ; baars, 6— 8 ; zeeduivel, 
8— 10 ; kabeljauw, 10— 16 ; gullen, 6— 10 ; 
zeezalm, 6— 10 ; zeepaling, 6— 10 ; schel
visch, 10— 16 ; knorhaan, 4— 6 ; haring, 
4— 6 ; schar, 6— 7 ; leng, 8— 10 ; wijtimg, 
6—8 ; heek, 8— 12 ; pladijs, 6— 8 ; rog, 
6— 8 ; roobaard, 6—8 ; klipvisch, 3— 4 ; 
tarbot, 18— 20 ; tong, 20— 28 fr.

VISCHM IJN

Griet, 9.22 ; zeeduivel, 5.20 ; kabeljauw, 
6.78 ; gullen, 4.10 ; zeezalm, 3.92 ; baars, 
3.93 ; schelvisch, 7.66 ; zeepaling, 4.42 ; 
zeekarkool, 3.11 ; versehe heilbot, 5.57 ; 
vervroren heilbot, 7.35 ; knorhaan, 2.70; 
versehe haring, 3.00 ; schar, 3.34 ; leng, 
5.45 ; wijting, 4.17 ; heek,-6.34 ; konings- 
visch, 4.90 ; pladijs, 4.13 ; rog, 3.52 ; roo
baard, 4.06 ; vervroren zalm, 13.29 ; klip 
visch, 2.03 ; tong, 15.58 ; forel, 14.66 ; 
tarbot, 11.80 fr.

In de week van 15—21 Februari 1940 

kwamen aan de Rijksvischhallen 16 

stoomtrawlers, 26 motors, 2 Deinen en 1 

Zweed hun vangsten versehe visch en 

haring verkoopen. Een week, voor wat 

de vischaanvoer betreft, die eenieder 

volle tevredenheid kan schenken. Deze 

vischtoevoer, zal de volgende weken nog 

aanzienlijk verbeteren, daar het aantal 

stoomtrawlers nu reeds een 30 stuks be

draagt en van de groote motors zeker 

een goede 35 stuks, zoodat de bevoor

rading van ronde en platvischsoorten 

de volgende week niets te wenschen 

meer zal overlaten en de handel niet 

meer afhankelijk is van het buitenland.

Van alle visehgronden kwamen schoo- 

ne vangsten.

Noordbooten komende van de Viking 

bank hadden wederom groote vangsten 

zwarte koolvisch, veel groote sloeharing, 

gullen, wijting, schelvisch, totten en ka

beljauw. Van de Clondijke schelvisch, 

totten en wijting. Die echter hun sukses 

hebben beproefd in het Skagerak zijn 

met prachtige vangsten verscheidenheid 

aan de markt gekomen, o.a. prachtige 

groote schelvisch, totten, wijting, zwarte 

en witte koolvisch, kabeljauw, gullen, 

lengen, hammen, rog en vleet.

De motors van Terschelling brachten 

genoegzaam tongen, veel schol, schar, 

bot en wijting.

De buitenlandsche aanvoer was niet 

groot : 2 Denen en 1 Zweed met vang

sten bestaande uit schar en levende ka

beljauw.

Door de vaste vischprijzen hebben alle 

stoomtrawlers en motors wederom goe

de resultaten verkregen, zoodat het om

zetcijfer van de hallen deze maand een 

aanmerkelijke verbetering te zien ge

ven, vergeleken bij de vorige maanden 

en daar de markt van Oostende ons in 

verkoopcijfers de laatste maanden veroe 

de baas was, zullen de rollen spoedig 

wederom zoo zijn omgekeerd dat 

IJmuiden een hooger cijfer zal boeken.

Verwachting volgende week: 15 stoom

trawlers en 30 motors.

*

ë

I
*

Froid Industriel
REEDERIJKAAI, 36, O O S T E N D E

MODERNE TELEFOO N 7 2 2 9 1

IJS FABRIEK

Dagelijksche Toortbrangtt : 2 5 0 .0 0 0  kilo*

BLANKENBERGE

Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

H O F LEV E R A N C IER

Donderdag 22 Februari 1940.
De aanvoer was dezen morgen na den 

aanvoer van Woensdag zeer onbevredi
gend. Slechts één Deen en 2 kleine mo
tors waren ter markt met wat schol, 
schar en wijtimg. De verkoopprijzen wa
ren zeer hoog.
E. 401 Denemarken 100 b. 1780.00 
IJM 27 West 75 b. 1664.00
Vrijdag 23 Februari 1940.

2 groote en 6 kleine motors spijsden 
de markt met vele schol, schar, bot en 
bevredigend tongen en witte kabeljauw. 
De groote motors komende van de gron
den van Terschelling hadden alle een 
flinke buit aan visch. De tongen kenden 
vanwege den aanvoer een inzinking. De 
overige platvischsoorten kendem goede 
prijzen.
Kw. 154 Terscheling 150 b. 2023.00 
Kw. 75 Terschelling 150 b. 2270.00 
Zaterdag 24 Februari 1940.

1 groote motor en 6 kleine brachten 
wederom gelijke vangsten aan de markt 
als den dag te voren. De verkoopprijzen 
voor tongen waren wederom iets min
der. De platvischsoorten zooals schol era 
schar, kenden echter betere prijzen. 
Kw. 103 Terschelling 175 b. 2040.00 
Maandag 26 Februari 1940.

16 vaartuigen waren ter markt. De 
verscheidenheid liet niets te wenschen 
over. De stoomtrawlers waren alle ko 
mende van het Noorden en hun vang
sten leverden zwarte koolvisch, lengen, 
wijting, schelvisch, totten, gullen, sloe 
haring en al thuis stoomende, werden 
enkele trekken gedaan op de Groote' 
Visschersbank, waar 300-500 witte kabel
jauwen werden buitgemaakt.

Alle motors kwamen van de gronden 
van Terschelling met schoone vangsten 
tong, griet, tarbot, groote en kleine 
schol en scharren.

Van buitenland : 4 Denen met groote 
vangsten schol en scharren.

De verkoopprijzen waren zeer bevredi
gend.
IJM 138 Noorden 
IJM 16 Noorden 
IJM 17 Noorden 
IJM 37 Noorden 
IJM 201 Terschelling 
IJM 153 Terschelling 
IJM 159 Terschelling 
IJM 35 Terschelling 
IJM 60 Terschelling 
IJM 114 Terschelling 
H.D. 125 West 
Kw. 10 Doggersbank 
E 26 Denemarken 
E. 533 Denemarken

1080 b. 
500 b. 

1220 b. 
990 b. 
100 b. 
55 b. 

200 b. 
155 b. 
135 b. 
100 b. 
100 b. 
80 b. 

200 b. 
110 b. 
190 b. 
110 b. 

1940.

9100.00
5900.00

10335.00
8401.00
1140.00
700.00

2614.00
1830.00
1740.00
1545.00
1030.00
900.00

2600.00
1420.00
2265.00
1116.00

PRIJS
VISCH,

PER KILOG RAM  
VERKOCHT TER

TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. WEEK VAN 24 TO T 29 

FEBRUARI 1940.

Turbot

Barbues 
Soles

Zaterdag
Groote tarbot......................  15.00— 18.00
Mid. tarbot...........................  10.00— 12.00
Kleine tarbot .......  ............. 8.00— 10.00

—  Griet..................................  7.00— 9.00
Allergroote tongen .....................................

Groote tongen ........................17.40— 18.20
Midd. groote tongen .............  18.00— 18.20
Voorkleine tongen ..................16.20— 15.80

Kleine tongen ........................  8.60— 13.00
Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............  6.25

Midd. pladijs.....................  7.00—  7.50
Derde slag pladijs ............  5.75—  6.25
Kleine pladijs ..................  2.50— 3.00

Limandes — Schar................................ 2.75—  4.00
Limandes soles — Groote tongschar ... 7.00— 8.50 

Kleine tongschar ... 4.75— 5.00 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... 3.00— 3.50 

Kl. Schotsche schol ... 2.75—  3.00
Flottes — Schaten................................  2.50— 3.00
Raies — Groote rog ............................. 2.00— 3.25

Kleine rog ............................. 0.75— 1.00
Tacauds — Steenposten.......................  2.50— 2.75
Merlans — Gr. wijting ........................ 3.75— 4.00

Kl. wijting ........................  2.50—  2.75
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 4.00— 4.50

Gr. gullen............. 5.00
Kl. gullen .................................

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

Sébasjtes — Klipvisch ...........................  ..................
Charbonnier — Koolvisch ................... 2.50—  3.00
Lieus — Vlaswijting ............................. 3.50— 3.75

— Lengen ................................  .................
— Gr. schelvisch ................... .................

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

Gr. mooimeisjes .......................................
Mid. mooimeisjes.................  .................
Kl. mooimeisjes ................... 3.50— 4.00

Vives — Pietermannen..........................  11.00
Grondins — Knorhaan ........................ 1-75—  1.50
Grondins rouges — Engelsche soldaten 150— 3.75
Rougets —  Roobaard ....... '...................  ..................
Emissoles — Zeehaal...... . 1-25
Roussettes — Zeehonden................. ... 1-25
Dorées — Zonnevisch ...........................  ..................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........ 10.00

Kl. zeeduivel .......................  7.25
Congres — Gr. zeepaling...................... 2.50—  3.00

Kl. zeepaling......................  1.25— 2.00
Maquereaux — Makreel ...........................................
Harengs —  Haring ..................................................
Esturgeons — Steur .................................................
Flétans — Gr. heilbot ...............................................

Kl. heilbot ...............................................
Ecrevisses —  Kreeftjea..................................... ......

Maandag
18.00— 19.00
13.00— 14.00
9.00— 11.00
7.00— 11.00

17.80— 18.40
17.00— 19.00 
15.40— 17.00
9.00— 13.40
5.50—  6.00
6.75—  7.25
6.00— 6.25
2.50—  2.75
2.75—  4.00
7.50— 9.00
5.00—  5.50
3.75—  4.00
2.75— 3.00
2.50—  3.00
2 . 00—

1.00-
2.50—
3.75—
2.50—
4.50—
3.75—

Dinsdag
18.00—20.00
13.00— 16.00
9.00— 11.00
8 .00— 12.00

15.80— 16.00
17.00— 18.00
17.80— 18.40 
18.40
11.00— 16.20
6.00— 7.00
7.00—  7.50
6.00— 6.50

2.75— 5.00
7.00— 8.00
5.00—  5.50 
5.50—  3.75
2.00—  2.50

Woensdag Donderdag
19.00—20.00 20.00
14.00— 16.00 16.00
9.00— 11.00 10.00
8.00— 12.00 9.00

3.00 
1.25 
2.75
4.00
3.00 
5.50
4.00

2.50
2.50 
1.00
3.00
4.00

Lingues
Eglefins

Colins

3.50

3.00
4.00

3.00—
3.50
2.75
3.75
2.75-
3.50-
3.00—  3.25
6.50—  6.75
5.00—  5.25
6.75— 7.00
4.00— 4.25 
4.00

1.25— 1.50
2.50—j 3.50
2.00— 3.50
2.00— 2.25
2.00—  2.50
3.50— 4.50
8 . 00— 10.00 
6.00— 7.00
2.50—  3.00
1.50— 2.00

11.00— 14.00 
8.00— 9.00

2 .00- 

1.50-
1.75—
2.75—
3.75—
3.00
6.00—  6.50
4.00

4  00— 4.25 
3.25—  3.50
3.50
3.75— 4.00
2.75—  3.00
3.00—  3.50
3.50
8.00 
8.00

10.00

17.60— 18.00
18.20
18.60
10.00— 18.20
6.00—  7.00
5.75— 6.25
5.50 
3.25
4.50
7.00—  8.00
5.00—  6.00
4.00—  5.00
2.00—  2.50
2.00—  2.75
1.50—  2.50
1.00—
2.75—
3.75—
3.00
4.50— 6.50
4.00

16.60— 17.00
17.40— 18.00
18.60
18.00
6.00—  7.00
5.00—  6.00 
4.75—  5.00 
9 75
3.00—  4.50
7.00— 8.00
5.00— 6.00

In de week van 22-28 Februari 1940 
kwamen aan de rijksvischhallejn 13 
stoomtrawlers, 30 motors en 13 Denen de 
markt spijzen met versehe visch en ha
ring.

Da aanvoer van versehe visch was de 
geheele week zeer bevredigend. De ver
scheidenheid liet niets te wenschen over. 
De Noordvangsten waren ditmaal miet 
zoo overvloedig dan de vorige weken. 
De voornaamste oorzaak hiervan is het 
slecht weder dat daar'heerscht. Hetzelf
de kan vermeld worden van de booten, 
welke hun visschejt(iji hadden in het 
Skagerak en Klondijke.

Elke week wat nieuws. Ditmaal had
den wij een overvloedigem kabeljauw- 
aanvoer. Van de Groote-Visschersbank 
werd sedejrt MaafadagfWoensdag niet 
minder dan 10.000 stuks groote exem
plaren aangebracht en dat zijn visschen 
van 5— 8 kg. per stuk.

Voor de toekomende week wordt dan 
ook zeer veel kabeljauw van dezen visch- 
grond verwacht.

Motorvangsten waren zeer mooi. Ko
mende van de gronden van Terschelling, 
werden ruim voldoende tongen, tarbot, 
griet, schol, bot en schar aan de markt 
gebracht.

Buitenlandsche aanvoer : 13 Deensche 
snurrevaarders, alle met groote schol- en 
scharvangsten.

Een prachtige week van vischaanvoer, 
en daar de prijzen zeer stabiel blijven, 
hebben alle vaartuigen flinke besommin
gen verkregen.

Verwachting toekomemde week : 20 
stoomtrawlers en 30 motors.

E. 544 Denemarken 
E. 40 Denemarken 
Dinsdag 27 Februari

1 stoomtrawler van het Noorden, 1 
van het Skagerak en 1 van de Groote- 
Visschersbank, spijsden de markt met 
voldoende ronde visch. Vooral de vangst 
van de Groote-Bank was bijzonder 
schoon. In één week tijd had deze traw
ler 2.000 witte kabeljauwen weten te 
verschalken en een honderd bennen 
schol, tarbot en wijting.

Van Denemarken waren 5 kotters ter 
markt met vele schol, schar en kabel
jauw.

De verkoopprijzen waren bevredigend.

Staat van verkoop van versehe visch 

in de mijn van Blankenberge van Don

derdag 22 tot Woensdag 28 Februari 

1910.

Donderdag 22 Februari 5.920,—

Gemiddelde prijs per kg. van de ver

kochte visch gedurende hetzelfde tijd

perk :

Tarbot 22 ; griet 14; gr. tongen 13 

bloktongen 15; fruittongen 17; kl. ton

gen 13; gr. platen 5; kl. platen 6; kleine 

vixh 5; schar 6; pieterman 13; kabel

jauw 7; wijting 4; rog 5 fr. per kg.

NIEUWPOORT

Ziterdag 24 Februari 1940.
N.4, 348.00 fr.

Maandag 26 Februari 1940.
N.59, 1901 ; N.62, 1681 ; N.49, 1617 fr. 

Dinsdag 27 Februari 1940.
N.63, 1030 fr 

Woensdag 28 Februari 1990.
N.46, 11.893.
Dinsdag werden 14 kg. kleine garnaal 

aangebracht en verkocht aan 4.60 fr. de 
kg.

ANTWERPEN
Griet, 15 ; heilbot, 15—20 ; kabeljauw, 

netto 12, bruto 10 ; gul, 5—6 ; knorhaan, 
6— 7 ; pladijs, 4—8 ; rog, 7— 8 ; vlaswij
ting, 8 ; steenschol, 6 ; vleet, 9— 12 ; 
schelvisch 10—12 ; steenpost 5 ; tong, 
12—20 ; zandhaai, 7 ; bakharing, 1—1.75 
per stuk ; haring, 6 ; gerookte haring, 
1—2 per stuk ; pekelharing, 16 voor 6 à 

-10 ; garnaal 12 ; mosse- 
14 ; bot, 5 fr.

7 fr. 
len, 1

sprot, 8- 
; paling,

GENT

Garnalen, 14 ; griet, 15 
14— 15 ; pläTdijs, 10— 12 ; paling, 
22 ; schelvisch, 11— 15 ; rog, 7 
18 ; tong, 18— 22 ; wijting, 6 ; 
7—.9 fr.

kabeljauw, 
18.20 en 
tarbot, 

zeepost,

1000 b. 
270 b. 
550 b. 
150 b. 
110 b. 
200 b. 
180 b. 
160 b.

8415.00
4000.00
4945.00
1650.00
1300.00
2310.00
1870.00
1830.00

Denen 
; zeer 
kabel-

IJM 12 Noorden 
IJM 77 Groote-Bank 
Ro. 46 Skagerak 
E. 290 Denemarken 
E. 64 Denemarken 
E. 541 Denemarken 
E. 503 Denemarken 
E. 482 Denemarken 
Woensdag 28 Februari 1940.

6 stoomtrawlers, 4 motors en 2 
waren hedenmorgen ter markt 
groot was de aanvoer van witte 
jauw. Ongeveer 4500 stuks, welke wer
den buitgemaakt op de Groote-Visschers
bank. Van het Noorden bestonden de 
vangsten uit zwarte koolvisch, gullen, 
kabeljauw, wijting, totten en schelvisch.

De motors hadden schoone vangsten 
tongen, tarbot, griet, schol, bot en schar.

Verkoopprijzen van alle soorten, uit
gezonderd de kabeljauw, waren zeer 
duur.
IJM 19 Gr. Visschersb.
IJM 4 Gr. Visschersb.
IJM 115 Noorden 
IJM 130 Noorden 
IJM 38 Noorden 
IJM 1 Noorden 
IJM 210 West 
IJM 203 West 
H.D. 108 West 
E 436 Denemarken 
E. 329 Denemarken 
Kw. 51 Terschelling

495 b. 4755.00
320 b. 3600.00
645 b. 5545.00
705 b 6235.00
825 b. 6290.00
600 b. 5595.00
80 b. 1015.00
70 b. 1460.00
50 b. 1185.00

200 b. 1930.00
175 b. 1200.00
180 b. 2575.00

ZEEBRUGGE

Vrijdag 23 Februari 1940.
Garnalen, 7.20—9 fr.

Saterdag 24 Februari 1940.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 16— 17 ; 

fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 15,50—
16.50 ; kl. tong, 8— 13 ; pieterman, 12— 
13 ; gr. platen, 4,50—5 ; midd. platen, 
5.25—6 ; platjes 4.50-4.75 ; scharren, 4—
4.50 ; gr. wijting, 3,50—4 ; kl. wijting, 
2.75— 3.50; rog, 2.50— 4 ; tarbot, 15— 25; 
griet, 12— 18 ; garnalen, 7—8,20 fr. 
Maandag 26 Februari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 15— 16 ; 
kl. tong, 8— 13 ; pieterman, 15 ; gr. pla
ten, 4,50—5 ; midd. platen, 6,25— 6.50 ; 
platjes, 5.50—6 ; scharren, 4.50— 4,75 ; 
gr. wijting, 3.75— 4 ; kl. wijting, 2.50— 
2.75 ; rog, 2,50— 4 ; tarbot, 15— 25 ; griet, 
12— 18 ; garnalen, 8— 8.60 fr.
Dinsdag 27 Februari 1940.

Gr. tong, 16— 16.50 ; bloktong, 17— 18 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 15— 16 ; 
kl. tong, 8— 13 ; pieterman, 15 ; gr. pla
ten, 4.50 ; midd. platen, 6.50—7 ; plat
jes, 5.50—6 ; scharren, 4— 4.50 ; gr. wij
ting, 4 ; k.l wijting, 2.25 ; rog, 2,50— 4 ; 
tarbot, 15—25 ; griet, 12— 18 ; garnalen, 
7—8 fr.
Woensdag 28 Februapi 19H0i

Gr. tong, 16— 17 ; bloktong, 18— 19 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 15— 16 ; 
kl. tong, 8— 13 ; pieterman, 14 ; gr. pla
ten, 4,50—5 ; midd. platen, 6.50—7 ; plat
jes, 5.50—5.75 ; scharren, 4—4.50 ; gr. 
wijting, 3,50— 4 ; kl. wijting, 2,50—2,75 ; 
rog, 2,50—4 ; tarbot, 15—25 ; griet, 12— 
18 ; garnalen, 6.60—7.30 fr.
Donderdag 29 Februari 1940.

Gr. tong, 16— 17 ; bloktong, 18— 19 ; 
fruittong, 18— 19 ; sch. kl. tong, 15— 16 ; 
kl. tong, 8— 13 ; pieterman, 14 ; gr. pla
ten, 4.50— 5 ; midd. platen, 6.25— 6.75 ; 
platjes, 5,50— 5,75 ; scharren, 4— 4.50 ; 
gr. wijting, 3.25— 3.50 ; kl. wijting, 2.25—
2.50 ; rog, 2.50—4 ; tarbot, 15— 25 ; griet, 
12— 18 ; garnalen, 7— 8 fr.

1.25
3.00
4.00

2 .00—
1.50— 
1.00— 
2 .00—  

3.75— 
2.00
3.50— 
3.75

2.50
2.50 
1.25
2.50
4.00

4.00

Griet ... . 
Groote ton 
Gr. mid. to 
Kl. mid. to: 
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Gr. schol .. 
Mid. schol 
Zet schol ..

(gr. slips) 
(kl. slips)

2.50—
2.50—

3.00
3.00

3.00
3.00 
2.50

Donderdag
1.95— 1.45

Zaterdag
1.38— 1.34

1.65 1.35—  1.24
1.85 1.40—  1.30
1.95 1.38— 1.25
1.40 1.18— 1.08
1.20 0.98— 0.90
0.75 0.60— 0.52

27.00—20.00
25.00— 22.00 16.00— 13.50
31.00—26.00 17.00— 16.50
28.00—25.00 17.00— 14.00
18.00— 14.00 12.50— 11.00
12.00— 7.85 8.50— 6.70

-13.00 13.50— 8.50

4.50

1.25—  1.50
2.25—  2.75
2.00— 4.75
2.00— 2.25
2.00—  2.25
4.00—  5.00
7.50—  8.00
6.00—  7.00
2.50—  3.00
1.50—  2.00

11.00 
10.00— 12.00 
7.00— 8.00

11.00
1.50
2.00—  2.75
2.00— 4.00
1.50—  2.00
1.50—  2.00

7.00— 8.00
6.00—  6.50
2.00— 3.00
1.00—  2.00

1.25
2.50—
3.00—
1.75—
1.25—

2.75
4.00
1.50
1.50

7.00— 8.00

2.00— 3.ÖÓ
1.00—  1.50

Kl. schol I I ......................................
Kl. schol I I I ......................................
Tongschar.............................................. .......
Rog .................................................... .........
Vleet ................................................... .........
Poontjes ..........................................................
Kabeljauw ............................................. .........

I Gr. gullen ... ... ..................................... .........
i Kl. gullen............................................... ••••• •
! Wijting .................................................. 14 0°-
? Gr. schelvisch ....................................... ............
Gr. mid. schelvisch............................... ............
Kl. mid. schelvisch............................................
Kl. schelvisch........................................  ..........
Braadschelvisch..................................... ..........
Heilbot ................ .................................. ............
Leng .................................................................
Koolvisch............................................... ............
Makreel ........................................................ •••••
Wolf ..................................................... ............
Schartong..............................................  ..........
Zalm ....................................  .............. ............
Steurharing ........................................... ............
Gr. roode poon ...................................... ..........
Mid. roode poon..................................... ..........
Kl. roode poon ......................................
Schar ... ............................................ 17.00-
Bot ........................................... ........ 16-50
Hammen ................................................ ..................................
Lom ......................................................................................
Haring ................................................... .......................... .......
Kreeft .................................................... ..................................
Gr. H e e k ................................................ ..................................
Mid. H eek ............................................... ................................

Alle« ln gulden aangeduld. Een gulden is ongeveer 16 fr.

8.70 11.80— 5.10 
9.00— 6.70

Maandag Dinsdag Woensdag
1.26-- 1.20 1.26— 1.20 1.26— 1.16

45.00--23.00 39.00—28.00 39.00—16.00
1.25— 1.18 1.25— 1.20 1.25— 1.18
1.30—  1.20 1.25— 1.20 1.30— 1.24
1.30—- 1.25 1.26— 1.24 1.34— 1.32
1.10-- 1.05 1.15— 1.05 1.10— 1.10
0.92-- 0.80 0.95— 0.92 0.90— 0.95
0.60-- 0.52 0.65— 6.55 0.75— 0.70

17.00--13.00 17.00— 12.00 17.00— 14.00
17.00--15.50 16.00— 13.00 20.00— 15.00
20.00--15.00 20.50—17.00 24.00—17.00
18.00--14.00 19.50—15.00 20.00—16.50
15.00--11.00 13.50— 9.50 13.50— 11.50
9.50— 7.00 8.50—  7.20 10.00— 8.00

14.00— 9.00 15.00— 8.00 14.00— 10.50
1.80 3.60— 1.40 2.80— 1.40

11.00--10.00 12.50— 8.50 12.50— 7.50
70.00--36.00 48.00—22.50 42.00— 19.50
15.50--11.50 13.50— 11.00 12.00— 9.20
14.00-- 9.60 12.50— 9.60 11.00— 8.50
14.00-- 9.00 12.00—11.00 13.00— 9.70
24.00--16.00 22.00— 19.50 22.50— 17.00
22.00--18.00 21.00— 17.00 22.50— 19.00
21.00--16.50 20.00— 17.50 21.00—16.50
19.00--16.50 19.50— 17.00 21.00— 15.00
16.50--14.00 16.00— 13.50 18.50—14.50
1.00- 0.90 1.06— 0.90 1.06— 0.84
2.40- 1.00 2.30— 1.20 2.30— 0.60

20.00--14.00 19.00— 16.00 1.800—15.00
12.00--11.00 11.50 13.00

10.00— 7.60
10.00— 6.50

13.00-
8.50-

8.20
8.00

14.00— 6.00
13.00— 8.50

16.50— 11.00 12.50— 11.50 14.00— 11.50

per 50 kg. 
per 50 kg.

>
»
»
»

per 50 kg 
>
»
»
>
»
>
>

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

»
»
>
»
>
>
»

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

>
»

per kg.
»

per 50 kg.
>
>
»
»
>
»
»

per stuk
p. 12S kg.

>



s « HET VISSCHERIJBLAD »

Sociale Kroniek De
LOONFICHES

Het Departement van Financiën ves

tigt onze aandacht op de beschikkingen 

van art. 20, par. 1 van het Koninklijk 

Besluit van 22 September 1937 (Moniteur 

van 27-28 van dezelfde maand) krach

tens dewelke de loon- en weddentrek- 

kenden gehouden zijn de door hun 

werkgever af te leveren loonfiche te 

voegen bij hun aangifte in de inkom

stenbelastingen of vóór 1 Februari over 

te maken aan den afdeelingscontroleur.

De Administratie heeft vernomen dat 

de belanghebbenden veelal (niet in de 

mogelijkheid zijn om zich naar deze 

voorschriften te gedragem, omdat de 

werkgevers hun niet tijdig de loonfiche 

ter hand stellen.

Ten overstaan van de huidige budge 

taire noodwendigheden, welke een spoe

dige vestiging van de belastingen ver 

eischen, worden de werkgevers verzocht 

er over te willen waken dat hun dien

sten aan het personeel zonder uitstel de 

fiches betreffende de bezoldigingen van

1939 zouden afgeven, fiches welke moe 

ten toelaten, eensdeels, aan het perso 

neei behoorlijk zijn aangifte in te vul

len, ainderdeels, aan de Administratie 

der belastingen de taxatieprocedure te 

bespoedigen.

VOOROPZEG OER GEMOBILISEERDE  
BEDIENDEN

Gemobiliseerde bedienden moeten na 

hun demobilisatie door hun werkgever 

terug in dienst worden genomen.

Welke is echter de toestand van de 

bediemden, die onder de wapens werden 

teruggeroepen, toen zij al opgezegd wa

ren ?

Uit het antwoord van den minister 

van Arbeid op een parlementaire vriap, 

blijkt, dat in dit geval de periode van 

preadvies door de wederoproeping onder

broken en na de demobilisatie hervat 

wordt. Met andere woorden : de b? 

c\cHnd,e die bijvoorbeeld begin Novem

ber zijn opzeg van drie maand kreeg 3n 

op 15 December gedemobiliseerd wer.».! 

zal na zijn afzwaaien nog anderhalve 

maand bij zijn vroegeren patroon in 

dienst mogen blijven.

Groei van Schol 
aan de Kust

DOOR Dr. J. J. TESCH
(Uit mededeeling van het Rijks

instituut voor Biologisch Visscherij- 

onderzoek)

I.

Sinds het begin van het internationa

le zeeonderzoek der Noord- en West-Eu- 

ropeesche Stateln, is geen visch nauw

keuriger en zorgvuldiger nagegaan in 

haar levenswijze dan de schol, voorna

melijk wel, omdat deze soort het meest 

bescherming tegen een al te intensieve 

visscherij scheen noodig te hebben, daar 

zij als massa-visch voortdurend aan de- 

cimeering onderworpem is op een ter

rein, dat uit hoofde van zijn gemakke

lijke bereikbaarheid door de naties der 

Noordzee-Staten voortdurend scherp 

werd geëxploiteerd. Weliswaar zal nu 

de oorlogstoestand daarin verandering 

brengen, evenals in de periode 1914-18, 

maar daaröm is het van des te meer 

belang over gegeveins te beschikken van 

maand tot maand, om, zij het dan op

vanwege den zeer hoogen prijs der 

visch, met de kleiinste handelssorteering 

(een enkele maal kon ook de sorteering 

Klein II in het onderzoek betrokken 

worden) en puf. Ook waren wij aange

wezen op marktaanvoer, die min of meer 

uit het in het oog gevatte gebied af

komstig, en natuurlijk dan reeds naar 

gelang der grootte van de visch gesor

teerd was.
Om te beginnen moest door al deze 

inperkingen reeds dadelijk het onder

zoek naar de dichtheid der scholbevol- 

king, zooals zij practisch bij het vis- 

schen met een bepaald net per uur door 

een onderzoek^ngsvaartuig tot uiting 

komt bij analyse der vangst, op zekere 

vaste stations vervallen. Zulk een vast

stelling geeft belangrijke aanwijzing 

omtrent den groei, die gemiddeld bij de 

diverse jaargangen van een tamelijk 

stationnaire soort als de schol verwacht 

kam worden ; immers, hoe dichter deze 

visch opeengehoopt is, des te minder

beperkte schaal, een dergelijke en wel voedsel zal individueel voor ieder bev

biologische verandering aan onze kust schikbaar zijn, waardoor de lengte- en

na te gaan. ! gewichtstoename voor -iedere jaarklasse

De omstandigheden brengen daarbij kleiner dan normaal zou worden. Wat

voor ons een ver-gaande beperking van in dit opzicht als « normaal » is te be-

het onderzoeksgebied teweeg. Oorspron- schouwen, weten wij uit jarenlang voort-

kelijk was het plan onze geheele Noord- gezet onderzoek langs de geheele Oost-

westkust geregeld op hare scholbevol- kust der Noordzee, verricht door ver-

king te onderzoeken, en in Augustus jl. schillende naties. Evenmin konden wij

konden wij zoowel van de Terschellin- de getalsterkte der jaargangen, per-

Nieuwpoort
TOONEEL

Morgen Zondag, te 5.30 u., zal in de 
tooneelzaal der E. Z. Arme Klaren een 
groote tooneelavond gegeven worden ten 
voordeele der arme en behoeftige gezin
nen.

Feestprogramma : « Wij volgen », so
ciaal drama door J. Estienne, in 3 bedrij
ven. —  « ’t Rookt naar leugens », klucht 
in één bedrijf. Enkele extra-nummertjes 
zullen het programma aanvullen.

Kaarten te bekomen bij de E. Z. Ar
me Klaren en de juffrouwen-tooneel- 
speelsters.

Prijzen der kaarten : 4, 3, 2 fr.

DIEFSTAL
Onbekenden zijn ingebroken geduren

de den nacht van Maandag op Dinsdag 
in de Villa Jacquot, te Nieuwpoort-Baden. 
Vier potten en tien dekens werden ont
vreemd. Klacht werd bij den h. Politie- 
kommissaris ingediend, die een onder
zoek heeft ingesteld.

DE NIEUW E KERKTOREN
Wij vernemen dat de aanbesteding 

voor het bouwen van den nieuwen kerk
toren door den Provincialen Raad werd 
goedgekeurd en dat het order voor het 
beginnen van de werken binnenkort zal 
gegeven worden.

STEDELIJK HULPCOMITÉ  
GEMOBILISEERDEN

VOOR DE

ger- als van de Haaksgronden verschil 

lende monsters op leeftijd onderzoeken. ; geheel geanalyseerde 

Sinds de oorlog echter uitbrak, moesten komt, nagaan.

centsgewijze uitgedrukt, zooals zij in de

vangsten voor-

wij ons tot de Haaksgronden alleen be

palen en ons tevreden stellen met de 

vangsten van kustvisschers, en tevens,

Raphaël Huysseune

Poissons ‘o» Crevettes

Z E E B R U G G E

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

Reg. de Com. : Bruges 2151

Rechtskundige 
Kroniek

W ERKAANNEM ING  
BARSTEN IN KELDERINGEN

E. — Ik heb een werk aangenomen 
volgens een bestaand plan, zonder las
tenboek, maar met korte beschrijving ia 
de overeenkomst, b.v. de kelders, beer
put en citerne gecementeerd, waterdicht 
gewaarborgd, enz. De betalingen waren 
bepaald en de kelderingen en alles was 
gansch in orde en dicht einde 1939. Be
gin 1940 is een der kelders gebarsten 
door het vriesweder,. er was geen voor
deur aan het gebouw, enkel eenige plan
ken. Ben ik verplicht : 1) dit te herstel
len ? 2) heeft de eigenaar het recht
6.000 fr. achter te houden als waarborg ?

ANTW. —  Deze gevallen moeten 
meestal beslecht worden door een des
kundig onderzoek. Immers, men moet na
gaan of het barsten te wijten is aan een 
gebrek in de uitvoering, of aan gebrek 
in het nemen der noodige voorzorgen, 
van uwentwege of vanwege den meester 

•van het werk. Men kan niet in ’t alge
meen de moeilijkheid beslechten, alles 
hangt van elk geval af van de feitelijke 
omstandigheden.

Indien dit een proces wordt, zullen de 
feitelijke omstandigheden vooreerst 
moeten uitgemaakt worden door een 
deskundig onderzoek vastgesteld, voor
aleer men met juistheid zal kunnen be
palen wie de gevolgen van het barsten 
dragen moet. Zooveel elementen kunnen 
een geval beïnvloeden dat wij niet be- 
geeren zonder kennis van elk geval, een 
vast advies te geven.

GEBREKEN IN VLOERTEGELS

U. —  Een eigenaar heeft vóór eenige 
maanden cementvloertegels doen plaat
sen. Na korten tijd vertoonen bijna al 
de tegels haarscheurtjes. De eigenaar 
eischt terugbetaling van de waarde der 
tegels, alsmede van de kosten van plaat
sing en opruiming er van.

ANTW . —  Wij vermeenen dat de haar
scheurtjes welke de tegels vertoonen, 
een verborgen gebrek uitmaken en den
ken niet dat die scheurtjes het gevolg 
zouden kunnen zijn van een uitwerksel 
van temperatuur.

De proef op tegels welke mocht ge
daan zijn door een laboratorium en wel
ke mocht gunstig zijn voor de beproefde 
stof, is van geen waarde in het geval 
waarover het hier gaat : zulkdanige 
proef wordt gedaan in algemeenen zin 
en schakelt niet de mogelijkheid uit van 
het bestaan van het gebrek, over het
welk zich de eigenaar beklaagt.

Zoo nu in de algemeene verkoopsvoor- 
waarden van den fabrikant gemeld wa
re, dat haarscheurtjes niet het voor
werp kunnen uitmaken van een recla
matie, ware dergelijke melding waarde
loos, al was ze ook aangenomen door 
een Syndikale Kamer : art. 1641 Burg. 
Wetboek verplicht immers uitdrukkelijk 
den verkooper tot waarborg voor de ver
borgen gebreken van het verkocht goed.

BIJ HET VERSCHIJNEN VAN HET 

JONGSTE BOEK  VAN 

GASTON DURIBREX :

li

'J rs„
De auteur van het eerste Davisfonds- 

boek 1940, leidt zelf hiernaast den lezer 

in tot het genot van « De Laatste Vis

schers ». Het lijdt geen twijfel of de 

wensch waarmee hij deze inleiding be- 

eindigde vindt gehoor : zijn heerlijke 

roman, een der zeer voorname onder de 

uitstekende Davidsfondsuitgaven der 

laatste jaren, verovert voorzeker èn voor 

zich èn voor zijn auteur algemeene 

sympathie.

Toen voor enkele maanden Duribreux' 

roman «Bruun» verscheen, schreef nie

mand minder dan Urbain van de Voor

de : « Eindelijk eens een Vlaamschen 

schrijver, die ons iets over het visschers - 

volk weet te verhalen en dit in een ro

man die, al is hij nog niet geheel vol

dragen, ook literair de aandacht ver

dient. Duribreux is waarschijnlijk zeit 

van de kust afkomstig, want anders zou 

het wel onmogelijk zijn over de vis

schers te schrijven zooals hij doet. 

Slechts wie met genegenheid voor deze 

stoere menschen en belangstelling voor 

hun moeizaam, zij ’t vaak gering ge ■ 

schat werk in hun midden werd opgeno 

men en als het ware ingewijd in hun 

doen en laten, is in staat een « heimat- 

roman » van dien aard voort te brengen 

De wijde adem der zee en de doordrin

gende geur van teer en zout waait ons 

a. h. w. uit deze bladzijden te gemoet. 

Maar bovendien en vooral krijgen wij 

een kijk in de ziel dier menschen,vreem

de mengeling van rust en spanning, van 

gelatenheid en wilskracht ». (De Stan

daard, 18-11-39).

Zonder aarzelen beweren wij dat « De 

Laatste Visschers » het voldragen werk 

is, dat « Bruun » nog niet was. Er lig

gen tusschen beide boeken een viertal 

jaren rijping van Duribreux’ for sen 

schrijverstalent, en aan gaafheid, en 

kloekheid hebben zijn personages, heeft 

zijn hoofdpersonage : de Zee, heeft zijn 

boek machtig gewonnen. De lezer mogo 

oordeelen.

En ja onze auteur, die het Davids- 

fonds met zóóveel blijdschap binnenleidt 

bij het groote publiek, is van de kust af

komstig. Hij vertelt het zelf in zijn «In

leiding». Een Oostendenaar. Geboren in 

1903. Vanaf zijn 27 jaar aan ’t schrij

ven gegaan, de eerste 10 jaar zonder 

veel aanmoediging en zonder veel voor

uitzicht. Zijn eerste poging was een ro

man... in ’t Fransch. Onder invloed wel

licht van langdurig verblijf in het bui

tenland, o.m. in Zuid-Frankrijk? Of van 

herkomst der familie uit Fransch-Vlaan - 

deren? Er is geen taal-materiaal zoo 

dienstbaarheid en vaardig als de eigen 

taal, die een deel is van de eigen na

tuur. En dat over ons Vlaamsche vis

schers volk niet heerlijker kan worden 

geschreven dan in ons eigen rustig en 

toch zoo spannend, gelaten en toch zoo 

wilskrachtig Nederlandsch, daarvoor ge

tuige « De Laatste Visschers ».

Er bleef dus slechts over den gemid

delden groei der jaargangen te bepalen, 

zooals deze uit marktmateriaal bij de 

jongste jaargroepen blijkt. Maar ook 

hier doen zich moeilijkheden voor, in 

zooverre, dat de kleinste schol, die van 

de jaarklasse I, dus van het 2de levens

jaar, zelfs bij de puf niet volledig verte

genwoordigd is, eensdeels omdat deze 

kleinste visschen voor een deel uit de 

mazen van het net ontsnappen, ander

deels doordat zij, indien toch gevangen, 

meestal weer over boord worden gewor

pen. Aan den anderen kant blijft bij dit 

onderzoek de vertegenwoordiging van 

oudere jaargroepen, in geringe mate bij 

die van het 5de levensjaar, maar veel 

sterker bij oudere visschen, is het mate

riaal zeer onvolledig, juist door de scher

pe marktsorteering. Het gevolg is, dat 

men bij de jongste visch een te hoog, bij 

de oudste visschen, voor zoover in het 

materiaal aanwezig, een te laag (en in 

ieder geval steeds onbetrouwbaar) ge

middelde van de lengte voor iedere 

maand verkrijgt. Alleen bij de jaarklas- 

sen II en III (3de ein 4de levensjaar) 

kan men aannemen op deze wijze nauw

keurige gegevens te kunnen berekenen. 

Toch kan het nuttig zijn ook de gemid

delden van de slecht-gerepresenteerde 

jaargangen et vermelden, daar het in de 

bedoeling is deze te weten te komen, 

zooals zij in de marktaanvoeren maand 

voor maand voorkomen.

Misschien is het haast overbodig me

de te deelen, dat men den leeftijd der 

schol aan de zoogezegde statolithen of 

evenwichtssteentjes meestal gemakke

lijk kan waarnemen. Deze ovale, aan de 

buitenzijde bolle, aan den binnenkant 

afgeplatte, kalkachtige steentjes liggen 

in den schedel en kunnen door een een

voudige snede daaruit verwijderd en ver

zameld worden. Steeds hebben wij daar

bij de beide geslachten afzonderlijk ge

houden, daar de wijfjes gemiddeld snel

ler groeien dan de mannetjes, maar uit 

een practisch visscherijstandpunt is 

het toch wenschelijk deze verschillen 

hier te verwaarloozen.

(wordt vervolgd)

Het gerucht deed de ronde dat de h. 
Fred Germonprez zijn ontslag had inge
diend als secretaris van het Stedelijk 
Hulpcomité voor de Gemobiliseerden en 
hun Familien. Dit gerucht wordt ten stel
ligste gelogenstraft.

IN HET STEDELIJK MUSEUM
De h. Joseph Goderis schonk aan het 

Stedelijk Museum een eereteeken in zil
ver van Willem de Derde, van Nederland. 
Dit eereteeken werd gegeven voor het 
volbrengen van krijgsverrichtingen.

Z IT T IN G  VAN DEN GEMEENTERAAD, 
VAN 23 FEBRUARI 1940

Waren tegenwoordig : MM. André Van 
Damme, burgemeester-voorzitter ; Gae- 
lens Cyriel en Symoens Edmond, schepe
nen ; Huyghebaert Jules, Houvenaghel 
Louis, Steyaert Valère, Dubuy August, 
Braet Maurits, Gheeraert Floribert, Sab- 
be Oscar en Philippart Marcel, raadsle
den ; Van Hecke Hubert, stadssecretaris.

Lezing wordt gegeven van het jaarver
slag omtrent het beheer en den toestand 
der gemeentezaken gedurende het dienst
jaar 1938-1939.

De Stadsbegrooting voor 1940 wordt 
besproken en goedgekeurd.

Mededeeling wordt gegeven van een 
besluit, genomen door den h. Burgemees
ter op 3 Februari 1940, waarbij het dra
gen van maskers in het openbaar wordt 
verboden.

De Raad onderzoekt de plannen op
gemaakt in verband met de overname 
van enkele terreinen op het Kaaiplein te 
Nieuwpoort.

De voorwaarden worden besproken, te
gen dewelke deze terreinen aan de Stad 
zullen overgemaakt worden.

Het plan en het proces-verbaal worden 
met algemeene stemmen goedgekeurd.

De Raad keurt met algemeene stem
men het voorstel goed voor het afbreken 
van de buurtspoorlijn Mariakerke-Bad- 
Lombartzi j de-dorp.

Volgende concessie worden ten kerk- 
hove verleend :

2.50 m2 aan Leo Vandenbussche, in 
blok VIII ; 2.50 m2 -aan Hippoliet Blon- 
deel te St. Jans Molenbeek, in blok VIII ; 
2.50 m2 aan Theunynck Albert, in blok 
X  ; 2.50 m2 aan Wwe Vercouillie, in blok
V ; 2.50 m2 aan Wwe Vercouillie, in blok 
V.

Het proces-verbaal van kasonderzoek 
op 31 December 1939 van de C.O.O. wordt 
met algemeene stemmen goedgekeurd.

De Raad onderzoekt het voorstel van 
begrooting van de Rijksmiddelbare Meis
jes- en Jongensschool. Hoofdstuk II, uit
gaven ten laste van de gemeentekas, 
wordt gewijzigd en aangepast met de 
kredieten voorzien op de stadsbegrooting.

Het proces-verbaal van opneming der 
gemeentekas voor het 4e kwartaal 1939 
wordt met algemeene stemmen goedge
keurd.

Het ontwerp van gewone begrooting 
voor het dienstjaar 1939-40 van de vrije 
visschersschool wordt onderzocht.

De toelage van de Stad wordt gebracht 
op 2.000 fr.

Lezing wordt* gegeven van de verkoop
prijzen van de private electrische ver
lichting en van de drijfkracht over de 
maand Januari. De prijzen zijn de vol
gende :

Verkoopprijs per kwu. private verlich
ting, 2.21 fr. In dezen prijs zijn begre
pen : een regeeringstaks van 0.06, een 
vergoeding ten voordeele van de Stad 
van 0.05.

Maximum verkoopprijs per kwu. drijf
kracht, 1.33 fr. En dezen prijs zijn begre
pen : een regeeringstaks van 0.04, een 
vergoeding ten voordeele van de Stad 
van 0.01.

GEHEIME ZITTING. -— De aanstelling 
van den h. Alfred Germonprez tot secre
taris van de C.O.O. wordt goedgekeurd.

Roggeman Justin, 28, Goedhuysplaats, 
wordt benoemd tot brandweerman.

De Raad staat een studiebeurs toe 
voor een bedrag van 500 fr.

HET OFFIC IEEL INLICHTINGSBUREAU
Bij de stemming voor de toelage van

8.000 fr. aan dit organisme dat van al
gemeen belang is en dat toeristen gansch 
het jaar door naar onze stad lokt, stem
de de h. Philippart tegen. Wij kunnen 
moeilijk deze daad van den h. Philip
part, die nochtans hotelier is en het 
grootste belang heeft toeristen naai 
Nieuwpoort te zien komen, begrijpen 
Nochtans stemde hij verleden jaar een 
toelage van 5.000 fr. aan V.O.S. om vooi 
gedurende één dag volk naar Nieuwpoort 
te brengen.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Van Eycken Lucrèce, v. 

Henri en Tourney Clementia ; Deplanter 
Roland, van August en Provost Angela ; 
Temmerman Michel, van Gaston en Pot
te Lucie.

Sterfgevallen. — De Vuyst Thérèse, 7 
m., d. v. Gustaaf ein De Backer Maria.

Huwelijksafkondigingen. —  Marissal 
Charles, herbergier en Duville Maria ; 
Vande Pitte Finnin,. diamantslijper te 
Westende en Edviwaere Clara.

KAAIRECHTEN
Bij koninklijk besluit van 22 Februari

1940 is goedgekeurd een beslissing van 
den gemeenteraad van Nieuwpoort dd. 1 
December 1939 tot het heffen van kaai- 
rechten, voor een termijn van drie jaar 
eindigend op 31 December 1942.

CINEM A’S
NOVA. —  « Berlingot en Cie », Fernan- 

del’s grootste succes. —  « Snork, Mr. 
Burns », met Bob Burns, Jack Oakie, Ann 
Miller. Kinderen toegelaten.

ZANNEKIN. —  « De Maskot van de Ma
rine », met Ch. Bickford, Florence Rice.
— « Vreugd in ’t Leven », met Shirley 
Temple. Kind, toegelaten.

WILLEMSFONDS
Einde Januari telde de boekerij van 

het Willemsfonds 160 lezers en werden 
bij de 2700 werken uitgeleend. De biblio
theek is met een zeventigtal boeken ver
rijkt, waaronder een vijftigtal door het 
ministerie geschonken.

NATIONALE COMM ISSIE DER HAVENS

Maandagavond vernamen wij langs de 
radio en den Dinsdag door de dagbladen, 
dat de regeering tot het oprichten van 
een nationaal comiteit der Belgische ha
vens besloten had en dat verscheidene 
ministerieele departementen alsook de 
havenbesturen van Antwerpen, Gent, 
Brugge, Oostende, Brussel en Luik en de 
kamers van koophandel van deze steden 
in den schoot der commissie zullen ver
tegenwoordigd zijn.

Tot onzen spijt stellen wij vast, dat de 
haven van Nieuwpoort, waar de toestand 
zeer ellendig is, voor de zooveelste maal 
vergeten wordt. Wij durven verhopen dat 
Burgemeester Van Damme de noodige 
voetstappen zal aanwenden, opdat onze 
haven en handelskamer ook in deze com
missie zou vertegenwoordigd zijn.

INGEZONDEN.

DE INTERCOMM UNALE DRINK W ATER- 
MAATSCHAPPIJ VAN VEURNE-AM- 
BACHT

De h. H. Spilliaert werd tot bestuurder 
dezer maatschappij benoemd, in vervan
ging van wijlen h. Theofiel Dobbelaere.

DE PELIKAAN BRUG
Wij hebben verleden week gemeld, dat 

de brug op den kant getrokken was en 
dat de scheepvaart weer vrij was. Nog 
geen half uur was het binnenschip, dat 
de brug geschraagd had, weg of de ko
lossale blok metselwerk viel in het water. 
De doorgang was totaal belemmerd. De 
vaart werd afgedamd en langs de sluizen 
werd het afgedamde gedeelte ledig ge
trokken. De blok metselwerk zal nu afge
broken en weggeruimd worden.

BRANDWONDEN OPGELOOPEN
De h. Karei Hart, wonende Lange- 

straat, wilde een ketel kokend water af
zetten. Het water liep hem over de beide 
voeten die erg verbrand werden. Een ge
neesheer moest bijgeroepen worden, daar 
het vuur reeds in de voeten was.

BIJ ONZE VISSCHERS
Het visschersvaartuig N.46, schipper 

Depotter Karei, heeft tijdens de visch- 
vangst een boel (planken uitgezonderd) 
en nog twee korren verloren.

De vangst werd te Nieuwpoort ver
kocht. Het was de eerste vangst van be
lang voor 1940, t.t.z. 95 bennen visch ge
vangen in drie dagen. De opbrengst was 
12.067 fr. Er was opnieuw nering aan de 
kaai.

—  Maandag laatst waren er maar 2 
vaartuigen, die hun vangst verkochten. 
Zij hadden te samen 70 mandjes visch. 
Niettegenstaande deze kleine hoeveelheid 
was het 8.50 uur, vooraleer de verkoop 
kon aanvangen. De reden was, dat de vis
scher niet klaar was. Al de vischkoopers 
wilden niet wachten en vertrokken naar 
Oostende. Onze visschers mogen niet 
vergeten dat, gezien er hier geen aan
voer van visch was, veel koopers den weg 
naar Oostende gevonden hebben en daar 
nu ook even versehe visch als deze van 
hier kunnen bekomen. De visschers moe
ten zorgen dat de verkoop om 8 uur kan 
beginnen. Dan kan alles vlug geschieden 
en de koopers, die zekere vischsoorten in 
Oostende moeten koopen, zullen dan nog 
bijtijds te Oostende aankomen.

— De eerste garnaal van 1940 werd 
Dinsdag laatst aangebracht door het 
schip N.52, schipper Verbanck Jos. De 
vangst bestond uit 14 kg. kleine garnaal 
die verkocht werd aan 4.80 fr. per kg.

— Het visschersvaartuig N.44 «Herwig» 
schipper Swertvaegher Jules, lag gean
kerd aan de Fransche kust met de deu
ren buiten boord. Een Fransche kust
wachter kwam bij en beval het schip te 
volgen naar Boulogne. Daar werd het 
schip onderzocht, de papieren nagezien 
enz. Er werd beweerd dat het schip ge- 
vischt had. De logenstraffing van deze 
bewering werd aanvaard en het schip 
werd naderhand vrijgelaten.

— In de laatste zitting van den ge
meenteraad werd een toelaag van 2000 
fr. toegekend aan de Vrije Visschers
school.

— Op de begrooting van Verkeerswe
zen is een krediet van 200.000 fr. uitge
trokken voor het visscherijonderwijs.Van 
deze som is 5.292 fr. voorzien voor de 
vrije visschersschool van Nieuwpoort. De 
Staat komt voor 50 t.h. tusschen voor de 
wedden en voor 40 t.h. voor de uitgaven 
van materiaal.

— Het metalen pakhuis waarin de ver
gaarbakken voor mazout van de Stan
dard Oil Co geborgen waren, is afgebro
ken en de bakken ontgraven. De mazout- 
pomp die langs de kaai stond, werd ook 
weggenomen.

Dit is een zeer goede zaak en de kaai 
zal reeds gedeeltelijk van overloopend 
mazout bevrijd zijn.

—  Een nieuwe vischwinkel werd in de 
Marktplaats geopend, deze van visch- 
handelaar Maurice Missiaen.

Aan de Nieuwpoortsche Visschers
Zonder twijfel weet gij allen hoe be

reidwillig ik steeds geweest ben om u in 

raad en daad onvergeld bij te staan. Gij 

weet dat ik altijd de belangen van de 

visschers en van het visschersbedrijf op 

alle manieren verdedigd heb. Ook weet 

gij dat ik de vergadering tot het stich

ten van uw visschersbond belegd heb, 

het noodige lokaal bezorgd en alle mo

gelijke ruchtbaarheid gemaakt heb, op

dat iedereen op zijn post zou zijn. Dit 

was dan ook zoo.

Maar wat gij misschien niet weet, is 

dat na het kiezen van het Bestuur, er 

door dit Bestuur moest overgegaan wor

den tot het aanstellen van ee,n secretaris, 

dat ik mij aangeboden had om dit ambt 

kosteloos uit te oefenen en dat een vis- 

scher-reeder in deze bestuursvergadering 

verklaarde dat, indien ik tot secretaris 

benoemd werd, hij zijn ontslag gaf.

Waarom ? Men geeft geen redenen op.

Nochtans hadden de EE. HH. Aalmoe

zeniers van den Arbeid van « ’t Zal wel 

gaan » van Oostende en de E. H. Pastoor, 

Proost der Gilde, duidelijk gezegd, dat er 

in den Bond aan geen politiek moest ge

daan worden en dat alle persoonlijke 

veeten of twisten niet moesten tellen. 

Dit hadden die persoon en ook die aal

moezeniers rap vergeten.

Is het misschien, omdat ik het aange

durfd heb de handelwijze van den ree- 

der, die strijdig was met de belangen der 

visschers, aan te klagen, en zijn eigen

belang te doen uitschijnen ? Indien ja, 

dan zal ik het nog doen en dit telken

male dat de belangen der visschers door 

hem of zijn trawanten gedwarsboomd 

worden.

Is het misschien, omdat hij teleurge

steld werd bij het kiezen van een voor

zitter en omdat het roer in handen van 

den besten stuurman gegeven werd ?

Is het misschien omdat hij nu geen 

« diktator » kan spelen en van den vis

schersbond geen gebruik zal kunnen ma

ken om de politieke belangen van zijn 

groep en om zijn eigen belangen te die

nen ?

Het zij nu om gelijk welke reden ook ; 

maar het is onwijs persoonlijke veeten 

boven het algemeen belang van de vis

scherij te plaatsen.

Alhoewel ik de belangen van de vis

schers in den Visschersbond niet mag 

dienen, blijf ik zooals vroeger ter be

schikking van al de visschers om hen in 

alles kosteloos te helpen en bij te staan. 

Ik zal dit verkiezen boven een knieval.

Alphonse DUMON.

NOTA DER REDACTIE. —  Dergelijke 

zaak valt te betreuren, maar wat nog 

meer te betreuren valt, is dat we hier 

met een politiek maneuver te doen heb

ben.

De visschers handelen verkeerd zich 

bij de eene of andere politieke groep aan 

te sluiten, want de Aalmoezeniers van 

den Arbeid hebben in alles bewezen dat 

ze politieke dravers zijn en van hun jong

ste handelingen tegenover een instelling 

welke alle partijen bevatte, hebben ze er 

een prachtig bewijs van gegeven.

Daarbij, zij kunnen niet meer dan een 

ander, tenware ze bluf verkoopen !

Zij zullen de krisis niet oplossen, 

want ze kennen van de visscherijvraag- 

stukken weinig of niets af.

Het is een bedekt en politiek maneuver 

waartegen we de visschers waarschuwen.
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Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T , 14 —  V ISC H M A R K T , 28 

Tel. 12312 Telegr. Berlcmoe

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten v/ijting en schelvisch
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UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCh

IA5C1WEKK
Z E E R  V LU G  EN VERZORGD WERK
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VOOR PA SC H EN
van schoone kw aliteit en Nieuwigheid 
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A la Ville de Londres
Kapellestraat, O O S T E N D E

(10061

Oostendsch Nieuws
_________________ _____  . .JM

ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 3 Maart 1940. Dienstdoende 

gansch den dag : Apotheek Dobbelaere, 
Wittenonnenstraat, 18. Dienstdoende tot 
12.30 u. : Apotheken Beuselinck, Nieuw- 
poortsteenweg, 2 en Delang (Opex).

VER W E ER K O M ITE IT
Het Verweerkomiteit, afdeeling Oos

tende, van het onlangs geschapen Alge- 
meem Verbond der groepeeringen voor 
verdediging der gepensionneerden, nieuw 
regiem, van de Nat. Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen, verzoekt alle ge
ïnteresseerden zich te laten inschrijven 
als lid, alle Maandagen en Donderdagen, 
van 15 tot 17 uur im het lokaal « Oud 
Oostende », 22, Ieperstraat, te Oostende.

BELANGRIJK BERICHT VOOR ONZE 
HUISMOEDERS

Mevrouw. Steeds hoort ge praten en 
leest ge over feesten, bonte avonden en 
revue’s. Uw plichten van huismoeder be
letten U naar die feesten te gaan zien 
en steeds zit ge thuis te koekeloeren. Het 
Nationaal Verbond van Burgerlijke In
validen uit Oostende heeft aan U ge
dacht met een heropvoering te geven 
van Rik Wies’ revue « O  die Vrouwtjes », 
die plaats heeft op Zondag 3 Maart, om 
3 uur ’s namiddags. Ge hebt juist den 
tijd om de schotels te wasschen, uw 
potje koffie te drinken en voor de rest 
van den namiddag gaat ge naar den 
Bastiaan U eens echt amuseeren. En de 
kinderen ? zult ge zeggen. Brengt ze ge
rust mee. Alles wat vertoond wordt, mo
gen ze zien. Hoeveel dat het kost ? En
kel 2 fr., ’t is voor niets. Allez, Madam- 
tje, tot Zondag, om 3 uur in den Bas
tiaan.

K ATHO LIEKE ACTIE
Met de laatste beslissingen werden 

ook enkele bladen van de Jonge Katho
lieke Vredes Actie door de Regeering 
verboden. Onder de verboden publicaties 
treffen wij aan : « Moderne Slavernij », 
door Edward Watkin en het maandblad 
van de Katholieke Jongeren Vredes-Ac- 
tie « Vredes Actie ».

GOSTENDE-IEPER
Bij Kominklijk Besluit van 1 Februari 

machtigt de Nationale Maatschappij der 
Belgische Spoorwegen tot het plaatsen 
op enkel spoor van het gedeelte der 
spoordijk begrepen tussehen Oostende en 
Snaaskerke.

DE ZOMER IS DAAR !
Maandag werd een aanvang genomen 

met het wegnemen van de houten schut
sels van de groote vensters van de Ca- 
sino-Kursaal. Als men dat ziet, dan weet 
men met zekerheid dat het seizoen in 
aantocht is. Moge het, buiten eenieders 
verwachting, wel gelukken.

MOEDIGE REDDER VERDRONKEN
In den nacht van Zondag op Maandag 

om 1.30 uur, deed zekere Désiré Hoorme 
een misstap en viel in het tweede han
delsdok. Een voorbijganger, Isidoor Ver- 
borgh, sprong den drenkelipg gansch 
gekleed na, gevolgd door James Hoorne, 
die er in slaagde zijn broeder te redden. 
Intusschen was Verborgh, waarschijnlijk 
onpasselijk geworden, in de diepte ver
dwenen en wanneer hij na veel moeite 
terug kon opgehaald worden, had hij op
gehouden te leven. Het slachtoffer is 41 
jaar oud en woont Prins Albertlaan te 

j Sas-Slijkens.

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

E N  W IJK  ST. JAN

Best. geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nij verheidsgebouwen Voordeellge piijzen
T E  B E V R A G E N  :

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

«
»

VOOR
L'W

• •
: :
! !

VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten huize

Tel. 71532 Privé 71159

: :  • • • •

: :

ONZE HOTELS-HOSPITALEN PRIJZEN VAN DEN TRAM
Een derde hotel, « La Plage » heeft Op het nippertje zijn de Electrische , „ - - ...

zich bij de twee eerste gevoegd, om imge- Lijnen van de Kust ontsnapt aan een j  °en die personen spijt over hun handel-

WERELD B IB LIO THEEK.
De 3 premieboeken die de talrijke per- 

sonem bestelden voor den prijs van 40 
frank op de boekententoonstelling van 
Wereldbibliotheek, ingericht door het 
Willemsfonds, zijn Zaterdag laatst aan
gekomen. Onmiddellijk werd overgegaan 
tot het zenden van de uitmoodigingen 
om de boekenpakken te komen afhalen.

MAX BAUWENS VOOR DE MICRO.
Alwie eenigszins belang stelt in de 

Guitare, vergete niet zijn radio te be
luisteren op Zondag 3 Maart, Vlaamsche 
golflegnte, van 16.45 tot 17 u., tem einde 
de groote virtuoos Max Bauwens te hoo- 
ren.

PALACE HOTEL.
De HH. Serruys en Dr Reynaerts had

den dezer dagen te Brussel belangrijke 
besprekingen met de Militaire Overheid, 
aangaande de opeischingen van drie 
groote hotels : L ’Océan, La Plage em de 
Continental. Voorgesteld werd om het 
«Palace Hotel» volledig in te richten als 
militair hospitaal ter vervanging van de 
opgeëischte hotels. Dinsdag werd de 
uitslag dezer besprekingen door de be
voegde overheid nader onderzocht.

T IJD ELIJK E  STADSWERKMANNEN.
Deze week werden aan talrijke tijde

lijk aamgestelde bedienden en werklie
den van ons gemeentebestuur, een arm
band in de nationale driekleur uitge
reikt. Het schijnt dat dezen band de bur
gerlijke mobilisatieboekjes vervangt, die 
vroeger aan het stadspersoneel gegeven 
werdem.

VIVO . —  D EIN ING .
Op Zaterdag 2 Maart gaat in de bo

venzaal van Kerlinga een Volksdansfeest 
door, ingericht door het Vlaamsch Kruis 
waaraan «Deining» zijn medewerking 
verleent.

Naast een reeks nieuwe Volksdamsen, 
zullen ook enkele volksliederen ten ge- 
hoore gebracht worden.

Iedereen is welkom. Begin om 20.30 u.

M IL IT A IR E  VERGOEDING.
Er zijn nog steeds menschen die niet 

weten, dat er eem vergoeding uitbetaald 
wordt voor een gemobiliseerde man of 
zoon. Zij vergeten ook dat men deze ver
goeding zelf moet aanvragen... zooals 
dezer dagen nog gebeurde, En dan heb-

richt te worden als hospitaal voor zieke 
gemobiliseerden. Alle vensters dragen 
thans ook het Rood-Kruisteeken, en van 
ver gezien, geven al deze teekens toch 
maar een ongewoon uitzicht.

MO NTM ARTRE-KERM IS
De autoskooter vóór de Kursaal aan de 

Langestraat is stilletjes vertrokken. Veel 
zal de eigenaar niet verdiand hebben te 
Oostende, want ’s avonds in de week 
bleef alles potdicht. Het zijn nu eenmaal 
geen tijden om zich te amuseeren, en 
dan nog op zoo’n kostelijk ding !

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer

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

VERBODEN
Opnieuw heeft de Regeering enkele 

schriften verbod opgelegd nog verder te 
verschijnen. Onder hem treffen wij aan :
La Jeunesse, La Garde de Lenine, La Vé
rité sur la Finlande, Problèmes, De l’His- 
toire de la politique extérieure de l’An
gleterre, Le Travailleur, Revue Politique,
A Staline, Ecrits et Faits.

BIJ DE GENDARM ERIE
Volgens een mededeeling in het Staats

blad werden veranderingen aangebracht 
bij omze Rijkswacht. Zoo werden wijzi
gingen aangebracht in de effectieven 
van het commando van het district en 
van de brigade.

STEDELIJKE R IJKSTUINBOUW - 
SCHOOL

Zondag 3 Maart 1940 wordt, te 9 uur 
door den heer C. Van Houcke in de ste
delijke Vakschool vam de Koninginne- 
laan een les gegeven over groententeelt 
(teelt van aardbeien en tomaten).

Ingang vrij en kosteloos.

GALAAVOND IN DE RIALTO
Naar wij vernemen zou de Liefdadig- 

heidsgala ingericht in de Rialto op Vrij

dag 9 Februari 11. de mooie som van 

4.939,25 fr. opgebracht hebben, wat schit- sloten zijn.

tarievemverhooging te moeten deel ne
men. Inderdaad, op alle andere lijnen 
van de Nationale Maatschappij van 
Buurtspoorwegen werden verhoogingen 
toegepast en de kustlijnen werden buiten 
rekening gesteld. Ze zijm ten andere al 
duur genoeg !...

GEVONDEN IN DEN TR E IN ...
Op Dinsdag 10 Maart a.s. zullen de 

voorwerpen gevonden tijdens het eerste 
halfjaar 1939 in de treinen, openbaar 
verkocht worden. Waren vroeger de wan
delstokken in de meerderheid, thans zijm 
het de handschoenen (2108 paar en 619 
onpare), daarop volgen de regenscher
men (1672). Nummer drie zijn de sjerpen 
met 1380. En zoo gaat de lijst verder : 
het is effenaf ongelooflijk wat de men
schen verliezen, zelfs vam kostbare gou
den dingen, zooals brillen, neuspijpers, 
vulpennen, tandenstokers, enz.

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

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

Ophefmakende Aanhouding 
te Veurne

Wij vernemen dat de heer Joris Dekey- 
ser, ondervoorzitter van den algemeenen 
Bond van de Vlaamsche Oudstrijders 
V.O.S. en tevems voorzitter van de afdee
ling V.O.S. Oostende, aangehouden werd, 
tengevolge van een toespraak, door hem 
gehouden tot den Oudstrijdersbond te 
Alveringem.

De beschuldiging uitgebracht door een 
gendarm, zou verklaren dat de h. Joris 
Dekeyser zekere roekelooze woorden zou 
uitgesproken hebben, die in de huidige 
omstandigheden wellicht beter in het 
openbaar zouden verzwegen worden.

Na een onderhoor, werd de voorzitter 
van de V.O.S. weggevoerd, geboeid, naar 
de gevangenis te Gent, in afwachting 
van im dezelfde voorwaarden terug naar 
Veurne geleid te worden, om verdere be
slissing te hooren vellen.

In gansch de Vlaamsche streek is de 
h Joris Dekeyser zeer in aanzien bij de 
Vlaamsche oudstrijders die bij den bond 
ten getalle van ongeveer 40.000 aange-

wijze als ze vememem, dat bedragen, die 
3 maanden geleden niet afgehaald wer
den, ze niet meer kunnen uitgekeerd 
worden; en dat is minder aangenaam!... 
Inderdaad na 3 maanden verliest mem 
alle recht op die sommen.

OPGEEISCHTE AUTOS.
Alle motorvoertuigen welke sedert den 

25 Augustus 1939 door de Militaire Over
heid opgeëischt werden, in huur door 
middel van een blauw opeischingsbevel, 
tot op 29 Februari 1940 niet aangekocht 
waren, zullen thans op 1 Maart 1940 in 
eigendom wordem opgeëischt.Vallen even
wel niet onder die toepassing, autobus
sen en autocars, tankauto’s, au
to’s voor vervoer van geslacht vee, 
motorwalsen, sproeiauto’s en veegauto’s.

De betaling van de aankoopprijs, na 
aftrek van de reeds hetaalde huur zal 
als volgt geschieden : de gendarmerie 
zal de bijlage II tot het model 23A, in 
het bezit vam den verstrekker afhalen 
tegen ontvangstbewijs van 2 tot 10 
Maart. Dat wordt door hen opgezonden 
naar Brussel (Ministerie van Landsver
dediging en daar er gebeurlijk verzet 
kan zijn tegen de toegekende vergoeding 
zal de betaling geschiedem door toedoen 
van den dienst der opeischingen. Wat de 
autos betreft, hierboven als uitgezon
derd vermeld, zal later beslist worden.

INDEX-C IJFER.
Vergeleken bij vorige maand is het 

index-cijfer weer van twee punten geste
gen: van 115,4 op 117,8. Voor de Provin
cie West-Vlaanderem van 114,5 op 117,1. 
Voor onze stad van 111,8 op 114,2.

Dat zegt genoeg.

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

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

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

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agenf der Cyphoids

DE POST IN DE INTERNATIONALE  
JAARBEURS VAN BRUSSEL

Ter gelegenheid van de Internationale 
Jaarbeurs vain Brussel die aan den Hey- 
sel zal plaats hebben van 6 tot 17 Maart 
1940, zal er, in den propagandastand der 
P.T.T. (Paleis nr 4) een bijzondere da- 
tumstempel in gebruik gesteld worden 
voor het afstempelen der voor de fran- 
keering geldige postwaarden.

Het publiek wordt vriendelijk verzocht 
genoemden stand te bezoekem, waar er 
een verkoopdienst van postzegels voor 
verzamelaars ingericht is.

PAKKET VAN DEN SOLDAAT EN HULP 
AAN DE BEHOEFTIGE FA M ILIES DER 
GEMOBILISEERDEN.
Inzamelingen Rialto-Rex

(3 wekem) 1.184,— fr.
Feest ingericht door de 7e 

Chasseurs 2.400,— »
Ned. Vereeniging der Kust 108,75 » 
Mevr. Vanmassenhove-Casselman 5,—  »

5,— » 
4.926,25 » 

100,— »

100,—  » 
94,75 »

8.923,75 » 
29.299,45 »

38.223,20 »

Diesel A. B. C. Scheepsmotoren %

VIER- EH I
TWEE-TAKT ♦ 
Diesel t 

Electro en % 
Kompressor ❖ 
groepen J  

voor schep’nj 
❖ 
♦ 
❖ 
tv
«3>>

Vraagt de * 
dokumentatie f

n  I  

❖
♦  A N GLO-BELGI A N  C O M P A N Y , G E N T , 39, N IJV ER H EIDSK AA IJ

Mevr. Rooms-Vanderwiele 
Vertooning Rialto 
Gift Vandenberghe 
Inschrijvingslijst S. O. S.

afd. Oostende 
Bus Forum

Vorige giften 

Totaal
Gestort aan het Officieel 
Comité « Werk Elisabeth » 

te Brussel 11.284,55

PAKKET VOOR DEN SOLDAAT.
Het Werk voor Uitdeeling van pakjes 

aan de Oostendsche gemobiliseerden 
kent een waarachtig groot sukses. Dins
dag 27 Februari werd het 3.000ste pakje 
uitgedeeld. Voorwaar de imrichters en de 
milde schenkers mogen fier gaan over 
d-i geleverde werkzaamheid.

BELASTING OP DE VER M A KELIJK HE
DEN.

Bij koninklijk besluit van 15 Februa
ri 1940 is goedgekeurd een beslissing van 
den gemeenteraad van Oostende, dd. 15 
December 1939, tot wijzigimg van de be- 
lastingverordening op de openbare ver
makelijkheden, goedgekeurd bij konink
lijk besluit van 31 Januari 1939.

KLEEDIJ DER VELDWACHTERS IN 
WEST-VLAANDEREN

Er zal voor rekening van de « Plaatse
lijke Fondsen» van West-Vlaanderen, 
een openbare aanbesteding, voor het 
makern in 1940, van kleedingstukken voor 
de veldwachters en veldbrigadiers der 
Provincie, gehouden worden.

De onderneming wordt uitgeschreven 
per bestuurlijk arrondissement.

De aanvraag om het lastenboek te 
ontvangen, moet schriftelijk  gedaan 
worden, aan den heer Gouverneur der 
Provincie, te Brugge.

De prijsaanbiedingen, behoorlijk op 
gezegeld papier geschreven, zullen ten 
laatste op 15 Maart 1940, ter post moe
ten neergelegd worden.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

Saldo

Met genoegen hebben wij 
dat het Galafeest van 9 Februari de 
mooie som van 4.926,25 fr. heeft opge
bracht.

Wij drukken aan den heer Vanhaken- 
dover onzen besten dank uit voor zijn 
welwillende medewerking aan ons Werk, 
alsook aan al diegenen die zich gelast 
hebbem met het verkoopen van kaarten.

Wij danken insgelijks al onze mede
burgers die, hetzij door hun aamwezig- 
heid aan de vertooning, hetzij door per-

18 Februari. — Liliane Decock, van An
dré en Rachel Strubbe, Gelijkheidstr., 47; 
Gabriël Houthoofdt, van Gerard en Go-49.507,75

vastgesteld delieve Derudder, woont te Slijpe ; Emma 
Vandekerckhove, van Edmond en Zoé 
Van Lysbettens, woont te Breedene; Mar
cel Pauwaert, van Albert en Angela De- 
swelgh, Visscherskaai, 18.

19. —  Huguette Huysseune, van Pieter 
en Albertina Lecluyse, Oostendsche 
Haardstraat, 36 ; Robert Corveleym, van 
Gustaaf en Helena Haghebaert, Stuivers- 
str., 76 ; Roger Roose, van Victor en Ire
na Desmet, Nieuwlandstr., 49.

20. — Christiane Wybouw, van Lucien
soonlijke giften, medegewerkt hebben 1 en Anna Vandenbulcke, woont te Gistel, 
om de noodlijdende gezinnen te ander- j Christiane Vanleke, van Maurits en 
steunen en wat vreugde te brengen aan Yvomne Vlaminck, Steenbakkersstr., 7 ;
onze moedige soldaten.

Tot heden toe werden meer dan 3.000 
pakketten aan onze gemobiliseerdem 
uitgedeeld en 10.000 kg. kolen en 400 
melkjetons aan de behoeftige families 
van onze soldaten afgeleverd.

Het is ons bijzonder aangenaam te 
mogen bekend maken dat de S.E.O. ons 
maamdelijks 200 pakketten overmaakt 
voor onze soldaten.

Filmkronlek

terend mag genoemd worden.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Ministerie van Verkeerswezen, verbou

wen Postkantoor, Station-Kaai ; De- 
clercq Nestor, nieuw huis, Nieuwpoort- 
steenweg ; Decleer, veranderingswerken,
Renteniersstraat, 9.

BIJ DE STUDENTEN
Op Zondag 10 Maart e.k. geeft « De 

Zandlooper» een Thé-dansant in de sa
lons van de Scala (le verdieping), van 3
tot 8 uur. De sympathieke Studentenclub ! zame wereld, los van oorlog en twist, 
die onder het eerevoorzitterschap staat j  Zonder te oordeelen en zonder ons 
van den h. Gouverneur Baels en den : diep in deze zaak in te laten, mogen wij 
h Burgemeester Moreaux, zal aldus een I  wel zeggen dat de aanhouding van heer 
bijzonder actief academisch jaar 1939-40 , Joris Dekeyser een pijnlijk gevoel zal

lm de afdeeling Oostende wordt hij 
zeer geacht voor zijn eenvoud en kor- 
rektheid.

Deze aanhouding zal zeker een groote 
teleurstelling brengen in dit midden en 
ook bij al degenen welke hem eenigszins 
van dichtbij kennem.

Heer Joris Dekeyser is immers een 
eerlijk, rechtzinnig en rechtschapen per
soon, die het goed meent met de belan
gen van dezen die in 1914-1918 mede- 
gestreden hebben. Hij is een idealist die 
droomen durft vam een schoone, vreed-

sluiten, waarop alle « Zandloopers » met 
fierheid mogen terugzien. Kaarten voor 
dezen laatsten dansnamiddag zijm bij de 
studenten te verkrijgen.

opgewekt hebben im de harten van onze 
Vlaamsche oudstrijders in het bijzonder 
en alle Vlaamsche kringen in het alge
meen.

VISSCHERS !

De

EERSTE GROOTE ZENDING LAARZEN

sedert den oorlog is aangekomen.

Dunlop, nieuwe modellen. Komt ze zien.

Beste kwaliteit Engelsch Oliegoed 
— licht en dicht —

Faroë baaien, vette breiwol, Gutwanten,
enz.

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras Oostende

« Op de Helling » (Rex) vertelt ons de 
geschiedenis van een lief meisje dat op 
een gegeven oogenblik op den slechten 
weg is geweest, maar dat gelukkig nog 
intijds op de goede baan wist terug te 
keeren. Ricardo Cortez, die im 1923 de 
mededinger was van Rudolf Valentino, 
heeft nog altijd diezelfde, eenigszins 
troebele charme. Deze handige, beweeg
lijke film werd met zorg samengesteld 
door Alfred Werker.

« De Vrouw met de blonde sigaretten » 
(Palace) is een film van Tay Garnett. 
Zooals in zijn onvergetelijke «Reis zon
der terugkeer » verhaalt Tay Garmett 
ons de geschiedenis van een hartstochte
lijke liefde, die zekeren dag wordt gebo
ren in den loop van een reis op den Stil
len Oceaan. Ditmaal is het de vrouw 
(Joan Bennett) die dóor de politie wordt 
opgezocht, en het is haar minnaar (Fre
deric March) die werd gelast haar langs 
de « golden gate » van San-Francisco te 
doen gaan en haar aan de politie over 
te leveren. Deze film is flink samenge
steld en geeft ons de gelegenheid een 
prachtige reis te maken naar het Oosten. 
De vertolking is meer dam aangenaam : 
Joan Bennett is even bekoorlijk als blon
de en als brunette, en met Frederic 
March vormt zij een ideaal- liefkozend 
paar. Ann Sothern en Ralph Bellamy 
staan hen zeer waardig bij.

Ook in «De Uitwijkelinge » (Forum), 
is een liefdehistorie, tamelijk ingewik
keld, doch boeiend, tussehen de mooie 
Christiane, die verzot is op juweelen, en 
een jongen zeeofficier. De hoofdrol wordt 
gespeeld door Edwige Feuillère, die altijd 
even lief blijft ; nevens haar dienen ver
meld Jéan Chevrier, Lannes em Larquey.

« Mon Oncle et mon Curé » (Rialto) is 
een adaptatie van een gekenden Fran
schen roman, geschreven door een dame 
die haar productie uitgaf onder den 
schuilnaam vam Jean de la Brète. De ro
man is, naar het schijnt, heel aardig ; 
de film echter biedt niets bijzonders, ten
zij enkele mooie landschappen. De ki
neast, Pierre Caron, heeft vroeger beter 
werk geleverd. Onder de vertolkers be
merkt men een nieuwelinge, Anny Fram- 
ce, die de rol speelt van het jonge meis
je dat, geholpen door haar oom en haar 
biechtvader, en ondanks de tegenwer
king van haar lastige tante,, den man 
harer droomem huwt. Anny France is 
mooi, maar als actrice heeft zij nog veel 
te leeren. De medespelers zijn : Paul 
Cambo, André Lefaur, René Gémin, Alice 
Tissot, Pauline Carton, enz., allen oude, 
goede kennissen.

Goede bijfilms zijn : « Eerste Liefde » 
(Forum), met Eric Linden en Cecilia 
Parker, een gemoedelijke geschiedenis ;
« De Emgel der Duisternis » (Cameo) ;
« Liefde en Opoffering » (Palace), prach

tig gespeeld door Magda Schneider ; « De 
Verschrikking » (Rex), een griezelige de- 
tectief-film ; « De Kustbewaker » (Rial
to) , goed gespeeld door Ralph Bellamy en 
Frances Dee.

Als reprises zijn aante bevelen : « De 
lustige gescheidene vrouw» (Rio), met 
het onvergelijkelijke koppel Ginger Ro
gers en Fred Astaire ; « Drama te Shang
haï» (Rio), met den grooten acetur L. 
Jouvet; « Captain Moonlight » (Roxy), 
eem avonturenfilm en ten slotte, «Straat
jongen» (id.), met de jeugdige star Ja
ckie Cooper.

Cinema’s
FORUM

« Eerste Liefde », met Eric Linden, Ce
cilia Parker. — « De Uitwijkelinge », met 
Edwige Feuillère.

CAMEO
« Zooals op wieltjes », met Georges 

Formby, Betty Stockfeld. —  « De Engel 
der Duisternis», met Frederic March, 
Herbert Marshall.

Kinderen toegelaten. 
STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

RIALTO
« Kustwachter », met Ralph Bellamy. 

—  « Mijn Oom en mijm Pastoor », met 
André Lefaur, Alice Tissot.

Kinderen toegelaten.
REX

«De Schrik», met Edgar Wallacès, 
Wielfried Lawson. — « Op de helling », 
met Phyllis Brooks, Ricardo Cortez.

Kinderen niet toegelaten.
RIO

: De Vroolijke Gescheidene », met Gin-

Yvette Cabeke, van Edmond en Maria 
Dehille, Timmermansstr., 5 ; Roland 
Vanhoorne, van Florent en Leonia De- 
vynck, Aarsthertoginnestr., 3.

21. — Jean Roose, van Frans en Made
leine Vymck, Ooststr., 10 ; Theresia Nys, 
van Lodewijk en Madeleine Vaneyger, 
Ed. Hammanstr., 23 ; Renée Ansquer, van 
Roland en Maud Major, woont te Brus
sel. v ,

22. — Isabelle Hanze, van Octaaf en 
Gabriella Delanghe, Spaarzaamheidstr., 
5 ; Micheline Boutelier, van Maurice en 
Louise Devosse, woomt te Luik.

23. —  Yvan Ryckx, van Leo en Mariette 
Hoornaert, Langestr., 112 ; Redgy De 
Blieck, van Edmond en Eugenia Blom- 
maert, Hofstr., 24 ; Jean Crombez, van 
Richard en Elvira Noyen, Vrijhavenstr., 
2.

24. — Josiane Fontaine, van Oscar en 
Louisa Buelems, Amsterdamstr., 36.

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

17 Februari. —  Marie Vanriel, klooster
zuster, 72 j., Nieuwpoortsteenw., 57 ; Pe
trus Aerts, 43 j., eent. van Adelina Van- 
derbeke, H. Serryusl., 40 ; Joannes Fran
co, 87 j., wedr. van Valentina Lyagie, Ed. 
Cavellstr., 16.

18. — Gustaaf Burke, 31 j., echt, van 
Irena Backvis, Nieuwpoortsteenw., 94 ; 
Marie Vandenberghe, 53 j., echt, van 
Eduard Rogier, Leffingestr., 188 ; Her- 
mania Simorn, 82 j., ong., Ad. Buylstr., 42; 
Raymond Jacqmin, 20 j„ woont te Stee- 
ne ; Mathildis Lauwereins, 57 j., echt, 
van August Legge, St. Niklaasstr., 1.

19. Albertine Vandendriessche, kloos
terzuster, Alf. PietersL, 21 ; Prudentia 
Degrand, 81 j., wed. van Carolus Verhey- 
de, Romestr., 87.

20. — Etienne Smissaert, 19 j., Euphr.
1 Beernaertstr., 53 ; Virginie Schoonej ans,
85 j., echt, vam Auguste Weyns, woont te 
St. Gilles ; Gaspard Maene, 41 j., echt, 
van Germaine Capelle, Veldstr., 31 ; Adè
le Deley, 75 j., wed. van Joannes Du Hou
se en van Victor Vanoverbeke, Vinger- 
linckstr., 10.

21. —  Raymond Lambrecht, 3 j., Aimé 
Liebaertstr., 43.

22. —  Adela Jacobsen, 86 j., echt, van 
Edmond Voeten, Pontonstr.

23. —  Magda Corveleyn, 4 j., Timmer- 
mamsstr., 57 ; Astrid Maeckelberg, 5 m., 
Fr. Orbanstr., 159 ; Charles Wittezaele, 
65 j., wedr. van Beatrice Degryse, Peter 
Benoitstr. ; Jozef Ocket, 9 m., Vrijhaven- 
straat, 15.

HUW ELIJKEN

20 Februari. —  Gilbert Vollemaer, Ste
ward en Jantina Wind ; Willy Valcke,

ger Rogers, Fred Astaire. —  «Drama te rekenpiiehtige en Paula Sibiet.

Shanghai », met Louis Jouvet, Raymond 
Rouleau.

Kinderen niet toegelaten.
R O X Y

« Kapitein Moonlight », met John Car- 
rick. —  «Straatjongen», met Jackie 
Cooper.

Kinderen niet toegelaten.
PALACE 

« Liefde en Offer », met M. Schneider, 
Ivan Petrovitch. — 
blonde Cigaretten »,
Frederic March.

CINE

« De Vrouw met de 
met Joan Bennett,

O P E X
« Geakmkelijk leven », met Jean Ar

thur, Edward Arnold. —  « Heethoofd », 
met Olivia de Havilland, J. Cagney.

Kinderen toegelaten.

24. —  Auguste Galeyn, sieraadschilder 
en Jytte Brix ; Maurits Decreton, soldaat 
en Yvonne Descamp ; Sidon Deprez, ser
geant en Gabrielle Grysom, naaister ; 
Philogène Koten, stoker en Elza Van- 
houcke ; Jean Charlé, bediende en Er- 
nestina Demaker ; Camille Versieck, pas- 
werker en Marie Carmanne, naaister.

H UW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

25 Februari. —  Dhelft Eduard, visch- 
losser, Ooststr., 52 en Rosseel Irena ; De
nis Robert, zeeman, Voorhaveml., 139 en 
Somers Angela ; Meyer Albert, haarkap- 
per, Leffingestr., 68 en Van Baelenber- 
ghe Rachel, Mijnpl., 3 ; Faict Achiel, me- 
kanieker en Lingier Mariette, Schiet- 
baanstr., 19.

DE GALA DER MUSIC-HALL EN RADIO- 
VEDETTEN

Op Dinsdag 5 Maart, te 20 uur, in den 
Koninklijken Schouwburg. Op het pro
gramma ; « The 4 Rhythm Tees », de 
wereldberoemde muzikale nabootsers, 
een der drie beste hedendaagsche vo- 
kaal-kwartetten.

Willy Vervoort, de Vlaamsche Trouba
dour van het N.I.R. ; Renaat Grassin, 
het populaire Ketje van het N.I.R. ; Jan 
Schaers, Olga Luxy, enz., enz.

De gala der music-hall en radiovedet- 
ten gaat een geweldig succes tegemoet. 
Zonder angst van overdrijving kan men 
zeggen dat wij een programma krijgen 
dat het allerbeste is dat hier op music- 
hallgebied, ooit opgevoerd werd.

Aigle - Belgica
FIJNSTE BIEREN

LA COCARDE DE M IM I PINSON.

Verleden week melden wij dat de op
voering van «La Cocarde de Mimi Pin
son» zou doorgaan op Donderdag 29 Fe
bruari 1940.

Thans vernemem wij dat, tengevolge 
van een onvoorzien geval, de vertooning 
is moeten uitgesteld worden tot Donder
dag 7 Maart.

De personen die nog hun plaats niet 
besproken hebben, en die de vertooning 
zouden willen bijwonen kunnen dus nog 
van de gelegenheid gebruik maken en 
zich wenden tot het lokatiebureel van 
den schouwburg vam 10 tot 12 en van 15 
tot 17 uur.

EEN NIEUW E VERDUISTERINGSZAAK

In de stad wordt veel gesproken over 
een mieuwe zaak, waarbij weer een hoo- 
ger stadsambtenaar zou betrokken zijn, 
ditmaal echter van een zeer bijzonderen 
dienst. Een locaal blad heeft reeds aan- 
gekondigd dat het de verdwijning geldt 
van juweelen. We vernemen dat de heler 
zou gekend zijm en dat een van de ver
dwenen juweelen teruggevonden werd 
in het huis van den verdachte.

Wat van al deze geruchten waar zijn 
mag, weten we niet, maar we hopen dat 
in elk geval een streng onderzoek zal 
voortgezet wordem, want het mag niet 
waar zijn dat, om de eer van een korps 
te redden, hier de spons over zou ge
vaagd worden.

DE M IL IT A IR E  GENEESHEEREN

zullen Vrijdag Oostende verlaten om 
hun intrek te nemen ergens in het Lim- 
burgsche. De hotels van den dijk met 
een rood kruis op alle vensters, schijmen 
dus nog zoo gauw niet te moeten dienen 
als krijgsgasthuizen.

DE PERGOLA
van het Leopoldpark werd thans voor

zien van een kunstig gesmeden balustra
de, die de menschen beletten zal, te gaan 
zittem op de bloemen.

TWEE ZWANEN
werden Maandagmorgen dood gevon

den in het Leopoldpark. Men vermoedt 
dat ze door een hond werden doodgebe
ten.

DE CENTRALE VERW ARM ING IN HET 
JUSTITIEPALEIS

De bladen van een zekere oppositie 
maken groot gewag van het feit dat bij 
de aanbesteding voor het inrichtem van 
de centrale verwarming in het gerechts
hof, de firma Maerschalk niet het werk 
kreeg, maar wel de firma Kyndt, die 
nochtans een hoogere offerte had inge
diend.

Daarbij wordt tevens herinnerd aan 
hetgeen in de vischmijm gebeurd is en in 
het Badpaleis, alsof het publiek hierover 
kon oordeelen.

Centrale verwarming is toch een zaak 
van specialisten en niet van journa
listen, hoe goed deze ook door een van 
de mededingers mogen ingelicht zijn.

BENOEMING GOEDGEKEURD
Naar wij vernemen, werd de benoe

ming van den h. H. Goddyn, tot ad- 
jumct-commissaris van politie, door den 
Gouverneur der provincie goedgekeurd.

HET BLAUWE K RUIS DER KUST
Dr Désiré Steyns, bestuurslid van « Het 

Blauwe Kruis der Kust », zal op Woens
dag 6 Maart a.s., voor de micro van het 
N.I.R., een lezing houden over : « De Die
ren en wij ».

BONTE AVOND
Het is voor een bomvolle zaal, dat de 

Bonte Avond « Music Hall Varia » van de 
Kon. Tooneelmaastchappij « Hoop in de 
Toekomst», haar verloop kreeg.

Het programma was puik verzorgd en 
schonk meer dan voldoening. Ieder spe
ler afzonderlijk beoordeelem, zou ons te 
ver leiden. Zeggen we maar dat alle 
nummers fijn uitgevoerd werden, zoo 
wat zang, imitatie en dans betreft. Alle 
uitvoerders dienen zonder onderscheid 
hartelijk gelukgewenscht.

Na de poos werd een modelyacht per 
Amerikaansch opbod verkocht. Het 
bracht de mooie som op van 146 fr. die 
geschonken wordem aan het Werk van 
de Kom Melk.

Daarmee is het winterseizoen van de 
Kon. Tooneelmaatschappij «Hoop in de 
Toekomst» besloten. We hopen ze nog 
dikwijls aan het werk te zien.

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
Keiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. : 44003



H E T  V I S S C H E R I J B L A D

HEYST

Kreeften en Oesters
BURGERLIJKE STAND.

Geboorten : Verstraete Monique van 
Walter en Gysels Ghislaine, Tuinwijk, 8. 
Coppejans Anna van Robert en Rerudder 
Marie-Thérèse, Tuinwijk, 13.

Huwelijk : Desmidt Gaston, zeevis- 
scher en Bauwens Margareta, z.b. beiden 
te Heist.

ZEDENZAAK
De genaamde Louis De Groote, 80 jaar 

oud, wonende et Heist, werd in verband 
met een zedenzaak door de Rechtbank 
van Brugge tot 1 jaar gevangenisstraf 
veroordeeld.

STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & Cie
Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
Tel. adr. Thielemana-Poissons 

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642

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

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

R O T T E R D A M

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

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  SPROT  —  

« PA PIERA FR OLM A C HIN ES  »

O O S T E N D E  (Visscherskaai) 

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Berichten aan 
Zeevarenden

De Vlaamsche Zee

Blankenberge

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Trotteyn Adolf, v. Mau- 

rits en Vincke Maria, Kemmelbergstr., 
43 ; Clauw Laurent, van Gaston en Si- 
moens Henriette, Zuidl. ; Laporte Jean, 
van Karei en Caty Paula, J. De Meyer- 
straat, 19 ; Gadeyne Johan, van Albert 
en Neirynck Renée, Consciencestr., 32 ; 
Van Bouwel Daniël, van Raymond en 
Poppe Helena, Knokke a/Zee ; De Nys 
Jean-Pierre, van Lieven en De Busschere 
Louisa, Knokke, Zeedijk, 125.

Sterfgevallen. ■— Quataert Lisette, 2 
m., d. v. Odilon en Claeys Paula, Onder- 
wijsstr., 10 ; Demil Maria, 38 j., echt. v. 
Demaecker Firmin, B. Ruzettel. ; Holtzer 
Jozef, 59 j., wed. Goethals Irena, Lange- 
straat, 10 ; Bracke Theodoor, 31 j., echt. 
Ponjaert Marie-L., de Smet de Naeyerl., 
50 (overl. te Brugge).

Huwelijk. — Van Belle Charles, haven
arbeider te Zeebrugge, met Stubbe Se- 
raphina, alhier.

ZONDAG DIENST DER APOTHEKERS
De Apothek Vogels, Bakkersstarat, zal 

op Zondag 3 Maart, den dienst verzeke
ren.

FO N TEIN IER  VAN DE STAD
Vanaf Zondag 3 Maart en de daarop

volgende weekdagen, na 16 uur, moet de 
fonteinier Wittevrongel Alf., Sergeant De 
Bruynestraat, 39, verwittigd worden.

KALENDER VOOR ZONDAG 3 MAART

Hoogere Afdeeling

St. Moeskroen — F. C. Brugge 
Knokke — V. G. Oostende 
A. S. Oostende —  Kortrijk Sp.

Lagere Afdeeling —  Reeks A

De Panne — S. V. Blankenberge 
Veurne — Middelkerke 
Koksijde — Oudenburg 
Daring — Nieuwpoort

Scholieren A

I Diesel-Deutz Scheepsmotoren ♦

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

Kadetten A

F. C. Brugge —  V. G. Oostende 
S. V. Blankenberge —  Daring
A. S. Oostende —  Knokke 
C. S. Brugge —  S. K. Roeselare

(Wordt voortgezet)

BESTEL UW  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

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

—  MEN BRENGT TEN HUIZE  -


