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LICHTEN

M A A R T

uit aan

1 V 6.27 17.23
2 Z 6.25 17.25
3 Z 6.23 17.26
4 M 6.20 17.2£
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

H O O G 

W ATER
M A A R T

-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
i D 10.04 22.26
0 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 S.34 17.56
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DE 0 . 6 7  “S T E U R II V ER G A A N
De Visscherswereld 
rouw t eens te  meer

Toen we verleden week als titel van ons artikel schreven : « IS  
D E  0 .67  V E R G A A N  ? », hadden we reeds een vaag gevoel van wat ons 

verder zou bevestigd worden en dachten we terug aan een zware ont

ploffing welke wij, en velen met ons, in de nacht van Donderdag 22 

op Vrijdag 23 Februari 1940 gehoord hadden.

Was dat de 0.67 welke op een mijn geloopen was ?

We weten het niet en we zullen het nooit met zekerheid verne

men, al zijn we de gedachte toegedaan, dat het zoo zal zijn geweest.

Op het oogenblik van het verschijnen van ons rouwnummer van 

heden, is de 0.67 met zijn vierledige bemanning reeds vijftien dagen 

uit de thuishaven vertrokken, waar hij om de drie of vier dagen re

gelmatig zijn vangsten ter markt afzette.

W A N N E E R  W E R D  D E  0 .67  V O O R  D E  L A A T S T E  M A A L  G E Z IE N  ?

Schipper Zoete Pieter die met de 0.66 «Bruinvisch» van dezelfde

reederij vaart en waarvan de motor ook een Bolnes is van 110 P. K „ 

dus goed om de Noodzee te bevaren, is op Donderdag 29 Februari uit 

zee gekomen.

Hij was op Woensdag 21 Februari te 10 uur ’s morgens samen met 

de 0.67 «Steur» en de 0.78 «Charlotte» de haven uitgevaren met be

stemming naar de vischgronden in de omstreken van het vuurschip 

«West-Hinder». Het was mooi weer met helder zicht en de visscherij 

kon reeds rond 14.30 uur begonnen worden. Beide vaatuigen stuurden 

gedurende 2 uur N.O. en te 16 uur nog praaiden zij eklaar. Toen kwam

een lichte wind op van het Zuid-Westen met motregen en beiden 

stuurden ze in W. S. W . richting.

Denzelfden dag, te 23 uur, korden ze in N.E. richtnig tot den 

Vrijdagmorgen te 2.30 uur, toen schipper Zoete almeteens een ont

ploffing hoorde in het Westen van hem. Op dat oogenblik bevond de 

0.66 zich op ongeveer elf mijl S.S.E. van de West-Hinder en naar de 

schipper en de bemanning van de 0.66 meenen, moest de 0.67 zich 

omtrent 3 tot 4 mijl in het Westen van hen bevinden.

Beide vaartuigen hadden elkaar voor het laatst gezien rond mid

dernacht en toen bevond zich de 0.67 zich op ongeveer 3 tot 4 mijl 

in het Westen van de 0.66.

Toen werd het mistig en verloor schipper Zoete de vuren van de

0.67 uit) het oog. Na de ontploffing gingen spontaan de gedachten 

naar de 0.67 en zelfs één van de matrozen zag een vlam. Hij liep 

naar ’t kompas om de richting er van te kennen en de matroos be

weerde dat dit in ’t Westen ten Noorden van hem zou geweest zijn. 

De 0.67 had op het oogenblik van het praaien reeds 20 bennen visch 

en één ben tongen aan boord en zou den Maandag 26 Februari ge

markt hebben. Schipper Karei Beyen vertelde hen toen nog dat zij 

een korre gescheurd hadden en dat hij een weinig West uit zou gaan 

varen. Hij is daarna een half mijl in ’t W.Z.W. van de 0.66 gegaan.

A L L E  H O O P  O P G E G E V E N .

Alle hoop nog ooit een der arme jongens, levend terug te zien 

mag dus voor goed opgegeven worden en zoo heeft deze wreedeü, 

onmeedoogende oorlog, waar geen rrensch naar gevraagd of ver

langd heeft, opnieuw vier nog jonge levens ontroofd aan vrouw en

kinderen, aan vader en moeder en aan talrijke familieleden, die thans 

zoo verdrietig zitten te wachten en te denken aan hen, die niet meer 

komen zullen.

En dit alles om den schamelen broode, welke ze gingen verdienen 

om de hunnen in ’t leven te houden en niets tekort te doen.

De 0.67 « Steur » behoorde toe aan de N. V. Zeevisscherij « Koning 

Albert » en had een uitstekende motor « Bolnes » van 135 PK. aan 

boord. Het schipje bevaarde alleen de Noordzee en maakte met zijn 

korte reisjes en levend versehe visch zeer mooie besommingen, zoodat 

Karei Beyen, die er het stuur in handen van had, met de andere leden 

van de bemanning tevreden waren, in de huidige ellendige omstan

digheden een cent te verdienen.

Pas was Debusscher Gustaaf, motorist, voor een reisje thuis ge

bleven met een stek in zijn vinger. Het had den dokter ten andere 

veel moeite gekost hem thuis te doen blijven, want hj gng zoo graag 

op zee met den flinken en durfkrachtigen stuurman, die alles trot

seerde.

Marcel Pieters, die tot dan altijd als kustvisscher gevaren had 

aan boord van het gamaalvisschersvaartuigje 0.18, zou in zijn plaats 

uitgaan, omdat vader en moeder dienden gesteund en hij, ongelukkig 

genoeg, in geen twee maanden voor hen een cent had kunnen ver

dienen. Ook hier was de armoede, niettegenstaande dën vroegeren 

welstand, in huis geteden.

De moedige, levenslustige jongen, nog ongehuwd, kon dit niet 

langer aanzien en vaarde voor zijn eerste reisje mee, maar... kwam 

niet meer terug en zal nooit meer terugkomen om den familiekring 

wat te veraangenamen, zijn rondborstig, zonnig karakter brachten 

vrede in huis.

E E N  K R A N IG E  V IS S C H E R

Vader Pieters had reeds talrijke tegenslagen gekend en het ls 

nog versch in ieders geheugen hoe hij met zijn schipje 0.79 « Gods 

Genade » getorpedeerd werd op de visscherij rond 

«Smith’s Knoll », na van uit Lowestoft te zijn uitgeva

ren. Dit gebeurde den 26 Juli 1918.

Volledig beschrijven wat de naarstige vader dien- 

zelfden dag ondervond, zal het voorwerp uitmaken van 

een artikel, welke we in een onzer volgende nummers 

aan onze lezers wenschen bekend te maken.

Wat we zeker weten is, dat dienzelfden dag vader, 

Frans Pieters door een Duitschen onderzeeboot werd 

getorpedeerd, aan boord van dit vaartuig werd genomen 

met zijn zoen en den matroos Rau, samen met nog een 

vijftal Engelsche visschers, waarvan het vaartuig zoö 

pas ook was gekelderd.

Plots ging de onderzeeër onder, deze acht menschen 

aan hun lot overlatend, met het noodlottig gevolg dat wie 

niet kon zwemmen, verdronk.

De held, want dat mogen we van dien diepgeschok- 

ten visscher gerust zeggen, nadat hij gedurende meer 

dan één uur, samen met zijn matroos Rau, zijn jongen 

zoon boven water gehouden had, moest hem uitgeput 

loslaten en mder zijn oogen zien verdwijnen.

Gelukkig voor hem zelf en den matroos Rau, wer

den zij enkelen tijd nadien door een Engelschen motor 

opgepikt en zoo gered.

Kan men begrijpen wat er in het hart van zoo’n 

vader opnieuw moet omgaan, nadat men geld, huis en 

schip verloren heeft, zeven kinders heeft groot gebracht 

en twee zijner zonen tengevolge van de oorlogsgruwelen 

in den vollen bloei van hun leven zag verdwijnen om 

niet meer weer te keeren ? t

Thans is vader Pieters 63 Jaar. Veel kan hij bij een 

bezoek niet uitbrengen. Het is te veel gevergd van 

iemand die jaar in jaar uit gewerkt heeft om elkeen het zijne te 

geven, een schip, een huis, een tweede schip bezeten te hebben en 

thans in zijn ouden dag nog verplicht ls hard te gaan sjouwen 

omdat het vischje hem niet gunstig was en hem te' zwaar beproefde.

Frans, in uwe omgeving bestaan er nog vrienden, waarop ge 

zult mogen rekenen. Uw heldenmoed van tijdens den oorlog, uw 

werklust en uw moedig dragen van uw zoo hard getroffen vader

hart, kan men niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

Niet minder hard ls ons bezoek aan de weduwe van Karei 

Beyen. Ze weet waarvoor we komen. Ze geeft zijn foto al snikkend, 

want Karei kenden we goed.

Het was een flinke, durfkrachtige zeeman, die tijdens en na 

den oorlog reeds veel had meegemaakt.

Ook zijn vaartuig werd tijdens den oorlog 1914-1918 in den 

grond geboord, zoodat hij een heelen tijd in een roeibootje bU een 

ferme bries ronddreef.

Na den oorlog, van de vischvangst terugkeerend met zijn 

vaartuig N.116, werd hij door een Engelsch koopvaardijschip aan 

den grond geloopen, zonder er ooit voor vergoed te zijn geweest.

Sedert enkele jaren was hij voor de tweede maal gehuwd en 

hij had aan boord van hetzelfde vaartuig, de 0.67, zijn zoon mee, 

die thans met hem in de golven bleef.

Het was zijn tweede vrouw. Ook zij had reeds veel geleden, 

haar eerste man stierf onverwachts. Een andere zoon stierf aan 

18 jaar van de vallende ziekte en nu ze gelukkig meende te kun

nen leven, verliest ze plots een tweede man en een tweede zoon.

Zes jaar had de arme vrouw dag en nacht gewerkt om drie

W eer keeren 4  zijner 
zonen niet meer terug

kleine kinders groot te brengen. Nu won Karei wat geld met dat 

schip en vóór haar man en haar zoon de laatste maal vertrokken, 

had ze hun nog gevraagd zich eens te laten fotografeeren.

Thans heelt ze geen van beiden meer en ze is opnieuw zonder 

steun, want ze heeft nog een zoon van pas 17 jaar, die zooveel van 

zijn broer hield.

Volgende reis zou het zijn beurt zijn geweest om mee te gaan, 

want broer Oscar was zoo bang van de mijnen, de duikbooten en 

de vliegtuigen.

Het was Inderdaad zijn laatste reis, want ook hij keert niet 

meer terug.

Tenslotte stapten we met een bedruefd gemoed bij de laatste 

familie van een aer slachtoffers binnen en wel namelijk bij de 

weauwe van aen nog zoo jongen Jozef Vanderputte.

Hij was pas 24 jaar, was sedert een drietal jaren gehuwd en 

had reeds twee lieve kinders, waarvan het oudste nog geen drie 

jaar en het jongste pas tien maanden oud is.

Een derde kind wordt verwacht, zoodat de jonge moeder, 

24 jaar oud, tnans gansch alleen achter gelaten wordt met drie 

kleine snaken, waarvoor ze de kost zal moeten gaan verdienen.

V(erdrietiger kon het niet.

Weliswaar zal een pensioen haar stoffelijken toestand wat 

verzachten, maar in het leven is dit niet alle».

Matroos Vanderputte had pas twee maanden de groote treilers 

verlaten, omdat hij te lang van huis weg móest blijven en de zee 

zoo gevaarlijk was geworden. Ook hij zal niet meer terugkeeren, 

want in dien ijselijken nacht is de 0.67 op een mijn geloopen.

De oorlog woedt slechts sedert enkele maanden en reeds heeft hij 

van onze kleine vloot twaalf slachtoffers en drie kleine Noordzee- 

vaartuigen opgeëlscht. En wat zullen ons de komende dagen bren

gen ?

Geen koningen, geen ministers en, op een paar uitzonderingen 

na, geen volksvertegenwoordigers noch senatoren bekommeren 

zich om uw lot, gij ware helden van ons land 1

Geen koninklijk, noch ministerieel bezoek komen de rampen 

en smarten van ons visschersvolk verzachten.

Gij staat alleen in uw strijd voor uw bestaan.

En, door uw moed, uw zelfverloochening, uw durf en uw 

wilskracht verschaft gij thans nog aan duizenden werk fin be

zorgt gij de bevolking een gezond en krachtig voedsel.

Wij buigen daarom diep voor U, gij stille helden van ons 

Vlaamsche volk.

Voor uw bestaan, voor dat van uw huisgezinnen zullen we blij

ven strijden, totdat de Hoogere Overheid U ten minste op den

zelfden rang als de andere klasse van onze bevolking zal gesteld 

hebben.

Want het mag niet, dat men U blijve uitpersen, zooais thans, 

tot uw laatsten cent !

Het mag niet, dat gij met hetzelfde karig loon als vóór dezen 

gruwelijken oorlog, alle gevaren moet blijven trotseeren !

Het mag niet, dat gij voor uwen ouden dag verstoken blijft van 

een rechtmatig pensioen, U toelatend uwe laatste dagen rustig 

thuis door te brengen !

Hopen we voor U, dat het eens en altijd uit zal zijn met Ijdele 

beloften van «ministers en politiekers.

Want uw arbeid, uw bedrijf, geeft recht op meer waardeering, 
steun en welstand.

En daar blijven wij voor strijden.

Een plechtige Lijkdienst

Heden Vrijdagmorgen had in de parochiale kerk van St. Anto

nius, op de wijk Opex, een plechtige lijkdienst plaats, waarop de 

h. Gouverneur Baels, de h. August Aspeslagh, Directeur van den 

Zeevisscherij dienst te Oostende en talrijke overheden er aan gehou
den hadden tegenwoordig te zijn.

Vooraan hadden ook plaats genomen : reeder Willy Lorenzen, 

schipper Zoete Pieter van de 0.66 en de h. H. Lauwereins, visch- 

afslager der vaartuigen van deze reederij.

Een overt alrijke menigte vulde de kerk en toen op het einde 

van de mis het Belgisch volkslied en het visscherslied traag en 

zacht door de kerk galmden, hoorde men nog alleen het bedroevend 

geween van, hen, die weer een duurbaar familielid ontnomen waren.

Menige traan werd weggepinkt en in dergelljke oogeiablikken 

overwegen we maar eens te meer dat inderdaad het vischje duur 

betaald wordt.

P. Vandenberghe.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BIJHUIS OOSTENDE !• 3, WAFENFLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

INGEZONDEN.

Werkloozensteun aan 
Visschers

Geachte Heer,

Bij het lezen van het artikel «De Vis- 
scnérij in de Kamers van Volksvertegen
woordigers », verscnenen in uw geeerd 
blaa van 2 Maart ü., heb îk vastgesteid 
dat de heer Porta bij ae bespreKing van 
de begrooting van VerKeerswezen, een 
vergissmg Degaan heeit, waar net er om 
ging aen eraarmenjKen toestand van 
onze garnaaivisscners aan te klagen. 
Weliswaar is ae toestana aer garnaai
visscners zorgwekKena en is tusscneh- 
komst vanwege aen staat meer aan ge- 
wenscht.

ln mijn tusschenkomst in den Hooge- 
ren Raaa voor Zeevlsscnerij, heb ik hier 
eveneens op aangearongen.

De neer Porta verKiaart echter in het 
Parlement :

a) aat de garnaaivisschers-werkne- 
mers niet gesynaikeera zijn ;

b) aat zij geen werkloozensteun kun
nen genieten.

Volgens net Kamerverslag, werd hij 
hiervoor terecht gewezen door den heer 
Peurquaet.

Inaeraaad : de meeste werknemers- 
garnaalvisschers zijji aangesloten bij 
den Belgischen Zeemansbond, Schip
persstraat, öO, Oostende, die een zuivere 
oeroepsvereemging is, zonder aangeslo
ten te wezen bij. eene of andere politieke- 
partij.

Dank zij de werking van den Belgi
schen Zeemansbond, kunnen de gesynai- 
keerde garnaalvisschers, alhoewel aan
gemonsterd, toch werkloozensteun ge
nieten voor de- dagen dät zij aan de 
kaai liggen.

Onderstaand voegen wij de kopij van 
het schrijven daaromtrent ontvangen 
door onze organisatie, vanwege den Na
tionalen Dienst voor Arbeidsbemiddeling 
en Werkloosheid. Dit luidt :

« Bij deze heb ik de eer U kennis te 
» geven van de regelen welke. werden 
» vastgesteld inzake het vergoeden van 
» de gedeeltelijke werkloosheid der gar- 
» naalvisschers.

» Bij zijn nota NR. 2825/44907 dd. 1 
» Augustus 1934, stelde de heer Minister 
» van Arbeid en Sociale Voorzorg vast, 
» dat de werkloosheid der visschers al- 
» leen maar vergoedbaar was in de 3 
» volgende gevallen :

» 1) Wanneer de visscher definitief

Camille Willems

» werd afgedankt voor een reden onaf- 
» hankelijk van zijn wil ; 

j » 2) Wanneer het vaartuig in een on- 
» weder werd beschadigd ; 

j » 3) Wanneer het vaartuig aan de 
» ketting werd gelegd ten gevolge van 

1 » faillissement.
» Bij aiwijKing van voorgaande bepa- 

» lingen zullen ae garnaalvisschers, in 
» geval van gedeeltelijke werkloosneid, 
» kunnen aanspraak maken op werkloo- 
» zenstéun tijdens gansch den duur der 
» der huidige vijandelijkheden.

» Voor ieaeren dag waarop de betrok- 
» kenen zullen gewerkt hebben, zal het 
» normaal loon dat voor deze categorie 
» arbeiders door de bevoegde Klacnten- 
» commissie werd vastgesteld, in reke- 
» ning worden gebracht.

» De bepalingen van de huidige on- 
» derrichtmg zijn vanaf 1 Januari 1940 

» De Directeur-Generaal,
» (W. G.) GRIGNARD ».

Dit konden we bekomen, na maanden 
onderhandelingen met de hoogere over- 
neid. De heer Gouverneur Baels heeft 
eveneens dit schrijven bevestigd in de 
laatste zitting van- den Hoogeren Raad 
voor Zeevisscherij.

Het ministerie van Arbeid gaf ons 
verleden! week' de vërzekering, dat dit 
oeslüit in toëpassing gebracht zou wor
den met terugwerkende kracht vanaf 1 
September 1939.

Bij werkloosheid hoeven de gesyndi- 
keerde garnaalvisschers, precies zooals 
andere arbeiders, een patronale, verkla- 
mg in te dienen, dat zij gedeeltelijk 
werkloos zijn.

Nàmens den Belgischen 
Zeemansbond der Kust :

De Secretaris,
R. DEKEYZER.

NOTA DER REDACTIE. —  Wij nemen 
akte van deze terechtwijzing. Het acht
baar Kamèrlid heeft hier waarschijnlijk 
bedoeld de talrijke stuurlieden, eigenaars 
van garnaal visscnersvaartuigen, welke 
niet gesyndikeerd kunnen worden,, ge
zien ze geboekt staan als eigenaar van 
een klein visschersvaartuig, waarop 
nochtans meestendeels een groote vogel 
zit en waarvan de verdiensten zoo ge
ring zijn, dat deze categorie van men
schen thans grooten honger lijdt.

Z E E  VISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 
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Rechtskurs ig eK r oniek
MARIE. —  VRAAG; — Ik verhuur een 

eigendom mits 1.000 fr. voor 3- maanden. 
De nuurder verhuurt er een gedeelte van 
mits 150 fr. maandelijks. Mijn huurder 
(dus nr 1) is seaert maanaen gemooili- 
seerd. Nu betaalt hij 250 fr. te maande. 
Nu vraagt huurder nr 2 ook afslag aan 
nr 1, omüat hij ook een eigenüom ver
huurt aie hij sedert de mooiiisatie met 
de helft van den nuurprijs heeft moeten 
verminderen. Moet ik nogmaals een af
slag toestaan ?

ANTW OORD . — De reden door huur
der 1 aangenaaid om een nieuwe ver
mindering te bekomen, kan niet aan
genomen worden. Indien er redens toe 
zijn om vermindering, moeten deze door 
den plaatselijken vrederechter als ge
grond aangenomen worden.

De onderverhuurder komt den hoofd
huurder ten goede, hierover bestaat geen 
twijfel, gezien de onderverhuring door 
u, eigenaar, niet is verboden geweest.

A. —  VRAAG. -— Ik bezit een stuk 
land. De eigenaar gebuur heeft een uit
weg langs mijn eigendom en een gracht 
gemeen met mij, alwaar er achtkanten 
boomen achter staan. Welke is de af
stand ?

ANTW OORD . —  Het is verboden hoog- 
stammige boomen te planten op minde
ren afstand dan 2 m. van de scheiding- 
lijn der twee erven, en de gebuur heef t 
het recht dezelve te doen uitroeien, ge
durende 30 jaar.

Worden als hoogstammige boomen 
aanzien, deze die meer dan 3 m. hoogte 
boven den grond hebben. De boomen 
moeten dus op minstens 2 m. afstand 
gehouden worden, gerekend van ten 
halven de gemeene gracht. De wortels 
der boomen mogen door u af gekapt wor
den.

Andere boompjes mogen op een hal
ven meter afstand geplant worden.

A. E. —  VRAAG. —  Gehuwd met we
duwnaar met kinderen. Ons huwcon- 
tract luidt als volgt :

Letterlijke copie- volgt.
De eigendom mijns mans is verkocht, 

samen met zijne kinderen (eigendom 
der le gemeenschap). Vooraf kocht ik 
een huis op mijn naam, en nadien nam 
ik eene hypotheek als geldplaatsing op 
mijn naam.

Hebben de kinders het recht huis en 
meubelen te doen verkoopen ? Hebben 
ze recht op het geld ? Kunnen ze de 
hypotheek aanslaan ?

ANTW OORD. — Wij hebben üw om
standige vraag goed nagezien.

Het huis door u aangekocht, blijft uw 
persoonlijke eigendom, vermits er schei
ding van goed bestaat tusschen u en 
uwen man, en de eigendom op uw naam 
is gekocht geweest. Diensvolgens hebben 
de kinderen van uw man hierin niet het 
minste recht te doen gelden. Bij uw over
lijden —  indien uw echt kinderloos 
blijft —  gaat uw fortuin over, in vollen 
eigendom, aan uw man, ten gevolge van 
het artikel 6 van uw contract. Dezelfde 
princiepen zijn van toepassing voor de 
gelden geplaatst op hypotheek. Wij 
moeten u echter doen opmerken dat de 
kinders van uw echtgenoot, indien zij 
zich gehinderd gevoelen door den aan

koop van den eigendom en de geldplaat
sing gedaan op uw naam,, mogen door 
bemiddeling der rechtbank, aan- u de, be
wijzen en den oorsprong der gelden vra
gen.

De gelden die voorhanden zijn, be- 
hooren toe in gemeenschap aan man en 
vrouw.

TERUGBETALING DER TAKS 
VAN OPGEEISCHTE AUTO’S

L. S., te W. — U vraagt ons of u kunt 
terugbetaling bekomen van de door u 
betaalde taks voor uw autocamion die 
opgeëischt werd op 26-Augustus 1939.

ANTW OORD . —  Naar inlichtingen dië 
wij. op het Ministerie- van Financiën, in
gewonnen hebben, wordt in princiep de 
caks terugbetaald voor de voertuigen, 
waarvan men geen gebruik heeft.

De taksen worden verdeeld in kwarta
len. Dus, daar u geen gebruik hadt van 
uw camion sedert 1 October tot einde 
1939, zou het overeenstemmend bedrag 
voor het 4e kwartaal u moeten terugbe- 
caald worden behoudens, onvoorziene 
toestanden.

Ons dunkens moet het antwoord van 
den h. Directeur der belastingen aldus 
opgevat worden, dat u geen recht hebt 
op terugbetaling voor het kwartaal Juli- 
Augustus-September, daar dit reeds be- 
ionnen was op den datum der opei- 
sching.

Het ware dus geraadzaam dat u een 
nieuwe aanvraag deedt bij den h. Di
recteur der belastingen te Gent en hem 
desgevallend zoudt vragen waärom uw 
,eerste aanvraag werd afgewezen.

PREM IE VOOR GOEDKOOPE W ONING

J. D., te S. — Mijn kliënt bouwde een 
woonhuis dat pas voltooid is. Hij bezit 
nog andere eigendommen. Kan hij een 
premie of vrijstelling van grondbelasting 
bekomen ?

ANTW OORD. —  Daar uw gemeente 
minder dan 5.000 inwoners telt, mag de 
waarde van het huis, grond inbegrepen, 
voor het bekomen der premie, 50.000 fr. 
niet overschrijden ; de waarde van den 
grond mag maximum 12.000 bedragen. 
In geval uw kliënt vier kinderen heeft, 
mag de waarde verhoogd worden met 
10%, dus 55.000 fr.

Daar echter uw kliënt nog eigendom
men bezit, bestaat er geen kans voor het 
bekomen der premie.

Indien men eigenaar was en zijn huis 
verkocht heeft vóór 1921, moet men, om 
thans de premie te kunnen bekomen, nog 
de redenen opgeven waarom <Jie verkoop 
geschiedde.

Wat de vrijstelling van grondbelasting 
betreft, deze kan bekomen worden voor 
elk huis waarvan het kadastraal inko
men voor uw gemeente de 1.500 fr. niet 
te boven gaat, wat ook de waarde van 
het huis zij, de andere eigendommen of 
het aantal kinderen.

Hiervoor moet het gebouw ook vol
doen aan dezelfde voorwaarden als voor 
het bekomen eener premie, en dient de 
aanvraag gericht te worden tot den 
Dienst der Goedkoope Woningen, 33, 
Karmelietenstraat, Brussel.
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De Vlaamsche Zee

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 11 TO T 17 MAART 1940

Van Oostende naar Folkestone (Zo
meruur) :

Maandag, 11 Maart,, te 10 uur, door 
« Prince Leopold ».

Woensdag, 13 Maart, te 10 uur, door 
« Prince Charles ».

Vrijdag, 15 Maart,- te 10 uur, door 
« Prince Léopold ».

Van Folkestone inaar Oostende (Zo
meruur) :

Dinsdag, 12 Maart, te 11.30 uur, door 
« Prince Ldopold ».

Donderdag, 14 Maart, te 14 uur, door 
« Prince Charles ».

Zaterdag, 16 Maart, te 14 uur, door 
«Prince Léopold».

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.

Rechtbanken

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK  
TE BRUGGE

Onze lezers herinneren zich de dief
stal ten bedrage van talrijke duizenden 
franken welkè de portier Aerts van de 
Café Nocturne bij Mme Consart in de 
Van Iseghemlaan, ten nadeele van de 
uitbaatster pleegde.

Deze zaak heeft thans haar verloop 
voor de rechtbank van Brugge verkre
gen, waar meester Thoné van Oostende 
voor het slachtoffer optrad.

De rechtbank heeft Dinsdag de ge
vaarlijke portier veroordeeld tot terug
betaling van de som van 12 duizend fr.; 
zeven pond sterling, 250 fr., een uurwerk 
en talrijke andere juweelen plus een 
lijfsdwang van een maand.

DIEFSTALLEN. — Hehri Aerts, af
komstig van Antwerpen, was er toe ge
komen te Oostende een som van 17.000 
fr. alsmede 5.000 fr. aan juweelen te 
ontvreemden. Hij werd veroordeeld tot 
1 jaar gevangenisstraf en 700 fr. boer 
te, met onmiddellijke aanhouding.

SPOORW EG W A G ON  OPENGEBROKEN.
Gh. Joseph, leurder te Gistel, om een 

diefte te hebben gepleegd in een spoor- 
wegwagon met braak te Oostende, krijgt 
één maand gevangenisstraf.

BEDRIEGELIJKE VERKOOP. — D.
Pieter, vischkoopman te Oostende, krijgt 
350 fr. boete of 15 dagen om een kooper 
bedrogen te hebben bij dé levering; 105 
fr. of 2 dagen, om ongeijkte gewichten 
te gebruiken, en 3 fr. of 1 dag om in 
’t bezit te zijn van dergelijke onregel
matige gewichten.

VERDUISTERING. —  C. Honoré, 
slachter, herbergier te Breedene. één 
maand en 182 fr. of 8 dagen wegens be- 
driegelijke verduistering.

EEN AFDROOGSTER. —  J. Phar., uit 
Zandvoorde, loopt 16 straffen op van 8 
dagen gëvang en 182 fr. boete of 8 da
gen, om met bedriegelijke middels geld 
te hebben ontfutseld.

MATROOS DIEF. — D... Adam Peter, 
uit Den Haag, diè aan boord van een 
Hollandsch schip te Oostende was aan
gekomen werd er aangehouden voor 
diefte van een geldtasch inhoudende 
100 gulden en 5 pond sterling, alsook 
een vulpen. Dit kost aan de matroos 3 
maanden gevang en 700 fr. boete of 1 
maand.

Algemeene Vergadering 
van de 

Gemeenschappelijke 
Kas voor 

Zeevisscherij ---- ■----
De Reeders worden verzocht de Alge

meene Vergadering te willen bijwonen 
die, ingevolge art. 30 der standregelen, 
door de leden der Gemeenschappelijke 
Kas voor de Zeevisscherij zal gehouden 
worden op Zaterdag 16n Maart a.s., te 
10.30 uur voormiddag, in de raadzaal van 
het stadhuis te Oostende.

Dagorde :
1. Verslag der voorgaande Algemeene 

Vergadering.
2. Verslagen der Beheerders en der 

Commissarissen.
3. Vaststelling der rekening voor 1939.
4. Vaststelling der begrooting voor 

1940.
5. Vaststelling der rekening voor 1939 

« Bijzondere Afdeeling voor Oorlogsrisi
co ».

6. Vaststelling der begrooting voor 1940 
« Bijzondere Afdeeling voor Oorlogsrisi
co ».

7. Verkiezingv an één lid van den Be
heerraad en één lid van het College der 
Commissarissen in vervanging van den 
h. Lucien Decrop, ontslagnemend Be
heerder, en Geo. Vanderrol, ontslagne
mend lid van het College der Commis
sarissen.

De heer G. Vanderrol, uit Oostende en 
de heer Aug. Calcoen, uit Nieuwpoort. 
werden, ingevolge art.. 30, par. 5 van het 
Koninklijk Besluit van 30 Mei 1930 re
gelmatig voor de openstaande plaatsen 
van wederzijds Beheerder en Commissa
ris voorgesteld.

Elk lid kan zich bij volmacht op deze 
vergadering laten vertegenwoordigen.

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.

22 MAART. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, aanleggen van een wandelpad op den 
Zuiderwegberm van het vak Kustweg 
Oostende en Blankenberge op ’t grondge
bied der gemeente Klemskerke.

22 MAART. — Te 11 u., voor den h. Ver
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
onderhoud der bevaarbare waterwegen 
afhangende van den Bijzonderen Dienst 
der Kust.

11 MAART. —  Te 11 u„ verschillende 
werken in de kazerneeringen te Oosten
de en Jabbeke .

UITSLAGEN
1 MAART. —  Te 11 u., ten stadhuize 

te Oostende, leggen van vloeren en in
richting van een lokaal voor stortbaden, 
in het nieuw Politiebureau, Wapenplaats.

AERTS J.-B., Dendermonde, 30.438,29 
fr. ; Devreese en Van der Cruysse, Oos
tende, 31.846 ; Verkempinck P„ Oosten
de, 36.600,43.

1 MAART. —  Te 11 u., voor den h. Ver
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
weren van den aanwas op de kielbank 
van den linkeroever der havengeul van 
Nieuwpoort en van het leveren van werk
krachten voor het uitvoeren van spuibe- 
werkimgen aan de sluis der vlotkom in 
deze stad

VAN CRAEYNEST L., Nieuwpoort, 10 
duizend 800 fr. en 900 fr. (werkkrachten).

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

van Oemt

(Vervolg)

In het gebied der Hinderbanken en in 

het Diep Water vond M. Baak een zand- 

soort, dat blijkbaar afkomstig is van den 

Rijn, die vóór de vorming van de 

Vlaamsche Zee, daar een zuid westelijken 

loop had. Dit zand heeft hij tot op het 

strand van Margate gevonden. Langs de 

kust van Essex en ten westen van de 

riinderbanken, aan de monding van de 

Theems, vond hij fijne afzettingen, die 

hij als tertiair materiaal herkende en 

als de T-groep aanduidde. Meer noord

waarts, bij Yarmouth, stelde hij het be

staan vast van nog een andere zand- 

soort, dat zich uitspreidt tot bij het Ne

derlandsche Waddengebied en onge

twijfeld van Fenno-Scandinavischen 

oorsprong is. Bij Cromer is het vermenga 

met een hooger gelegen zandsoort, dat 

van Sheringham tot voorbij de Humber- 

monding gevonden wordt en door Dr. 

Baak als de E-groep aangeduid, deels van 

Engelsche en deels van Scandinavische 

herkomst schijnt.

Volgens M. Baak heeft aan het einde 

van den Riss-ijstijd het smeltijs geen an

deren uitweg gevonden dan door het 

Nauw van Kaies en deponeerde het in- 

tusschen haar zand en slijk in de 

Vlaamsche Zee en het Kanaal. Uit de 

samenstelling en ligging der Noord-Hin- 

dergroep, door hem met de letters N.H. 

aangeduid, trok hij het besluit dat de 

Rijn door de Vlaamsche Zee stroomde, 

toen die nog niet betond, en door het 

Nauw van Kales uitmondde. De Rijn 

moet door een bergrug gedwongen ge

weest zijn naar het zuidwesten zijn loop 

te nemen en M. Baak merkt inderdaad 

op dat er tegenwoordig nog tusschen 

Norfolk en de Waddeneilanden een lage 

bergrug op den zeebodem bestaat, die 

toenmaals de Vlaamsche Zee van de ei

genlijke Noordzee afscheidde. De hier- 

opvolgende overstrooming moet dus zoo

wel uit het zuiden als uit het noorden 

gekomen zijn. Het water dat uit het zui

den kwam, volgde eerst de toenmalige 

Rijnvallei (het huidige Diep Water) en 

langzamerhand ontstond een verbinding 

tusschen beide zeeën. De zich uitbreiden

de westelijke Vlaamsche Zee stuwde, vol

gens M. Baak, het ter plaatse aanwezige 

en van uit het Nauw van Kales aange

voerde zand naar het oosten, waar het 

een, zoogenaamd oud, duinlandschap op 

bouwde.

Door de opstuwing van het zand in 

oostelijke richting ontstond een strand- 

wal, waarachter groote waterplassen la

gen, die hier en daar door bressen met 

de zee in verbinding waren en waarin 

ook rivieren uitmondden, zoodat het 

brakwater na de demping van de bres

sen weldra zoet werd en de moerassen 

dan spoedig aanleiding gaven tot veen- 

vorming.

De tegenwoordige Vlaamsche banken 

beschouwt M. Baak, op grond van hun 

ligging, als oud duinlandschap en de klei 

die tusschen deze banken en de Belgische 

kust gevonden wordt, is dan ook voor 

hem dezelfde als de oude blauwe zee

klei, welke in de diepe droogmakerijen 

van Noord- en Zuidholland te voorschijn 

komt. Volgens hem werd het oude duin

landschap grootendeels vernield door de 

voortdurende stijging van den zeespie

gel, terwijl ook geen zand meer uit het 

Kanaal werd aangevoerd, waardoor de 

vroegere duinen stand hadden kunnen 

houden tegen het opkomend water. Het 

zand van het duinlandschap, eenigszins 

gemengd met het inmiddels bloot geko

men Noord-Hinderzand, zou het mate

riaal hebben geleverd voor de vorming 

van het jonge duinlandschap.

Terwijl M. Baak de samenstelling van 

de verschillende zandsoorten van den 

zeebodem en de uitgestrektheid van hun 

gebied in de Vlaamsche zee zocht te be

palen, was de heer Johan Van Veen be

zig met heel belangrijke onderzoekin

gen in het Nauw van Kales, anders ge

zegd in de zeeëngte der Hoofden, om 

vast te stellen of daar werkelijk, zooals 

tot nog toe steeds beweerd werd, groote 

zandmassa’s door den vloed meege

sleept worden, waaraan de duinvorming 

langs de Vlaamsche en Hollandsche kust 

zou te danken zijn.

In December 1936 promoveerde M. Van 

Veen als doctor in de wis- en natuur

kunde aan de Rijksuniversiteit te Lei

den met een merkwaardig proefschrift 

getiteld « Onderzoekingen in de Hoofden, 

in verband met de gesteldheid der Ne

derlandsche kust » welke thesis geïllus

treerd met talrijke zeekaarten, op een 

prachtige wijze uitgegeven werd door de 

Landsdrukkerij.

De onderzoekingen van M. Van Veen 

hadden, zooals gezegd, vooral voor doel 

het al of niet bestaan van de zooge

naamde zanddrift vast te stellen, die door 

het Nauw van Kales telkens met vloed 

het afslagmateriaal van de Engelsche en 

Fransche kusten in de Vlaamsche Zee 

zou brengen. Volgns ingenieur De Mey 

zou de afslag van deze kusten ieder jaar 

10 à 12 millioen m 3 zand leveren, ter

wijl de zandafvoer van den Rijn slechts 

één millioen m3 per jaar zou bedragen. 

De hoofdmassa van het zee-, strand- en 

duinzand zou dan ook, volgens hem, uit 

het Kanaal afkomstig zijn.

Nochtans had de Fransche hydrograaf 

Keiler, na den overwegenden ebstroom 

bij de Rijn- en Maasmonden te hebben 

vastgesteld, reeds in 1861 geschreven dat 

het meer waarschijnlijk was dat de 

Rijn- en Maaszanden de Vlaamsche ban

ken zouden gevormd hebben. In een ar

tikel dat de Fransche ingenieur van 

Bruggen en Wegen, A. Plocq, in 1863 liet 

verschijnen in het tijdschrift van zijn 

administratie, wees hij op het bestaan 

van. een eb- en een vloedwinst (gain de 

jusant et gain de flot,) waardoor hij de 

vorming van onze kust nog beter meende 

te kunnen uitleggen en wel als het gevolg

van de ontmoeting van een zanddrift uit 

het Kanaal met een uit het Noorden.

In het artikel door den Nederlandschen 

geoloog Eug. Dubois in 1910 gepubliceerd 

over de duinvalleien en den vorm van de 

Nederlandsche kustlijn, hernam deze 

echter weer de oude theorie van den 

zandaanvoer uit het Kanaal en toonde 

nij aan dat de vorm en richting van de 

Vlaamsche banken het best kunnen uit

gelegd worden door een zandtransport 

langs de kust van west naar oost. Volgens 

nem, zou een strandwal, beginnende bij 

Kales, de Vlaamsch-Hollandsche kust 

nebben gevormd. Tusschen de vaste pun

ten van Kales en Texel zou het zand zich 

nebben neergezet en opgehoogd tot een 

Kustwal, waarop zich allengs een duinke- 

cen verhief.

In zijn «Duinstudies» heeft Dr P. Tesch 

sinds 1920 ongeveer dezelfde theorie ont

wikkeld, met dit verschil dat volgens 

nem ten noorden van Bergen aan Zee, 

oij Alkmaar, het duinzand niet meer uit 

net Kanaal zou afkomstig zijn, maar ter 

plaatse tot marine afzettingen omge

vormd afbraakmateriaal van het Noord- 

Nederlandsche glaciale landschap. Dr 

i’esch heeft zijn studies samengevat in 

een uitstekend werkje dat in 1935 ver

scheen en getiteld is «De vorming van de 

Nederlandsche duinkust».

M. Van Veen heeft echter door zijn 

metingen in de Hoofden bewezen dat er 

geen zandbeweging aldaar waar te ne

men is en dat de tot nog toe steeds gang

bare uitlegging van een enorme en voort

durende zanddrift door de zeeëngte 

geenszins met de werkelijkheid strookt. 

Hij heeft zelfs er op gewezen dat er daar 

ook geen stranddrift bestaat, waardoor 

hët zand in oostelijke richting langs de 

kust zou opgestuwd worden. Hij heeft 

inderdaad vastgesteld dat de stranddrift 

evenmin de engte voorbijkomst. Bezuiden 

kaap Gris Nez bezit de stranddrift trou

wens een zuidelijke richting, zooals ook 

Abel Briquet aangetoond heeft in zijn 

standaardwerk over de noordkust van 

Frankrijk (Le Littoral du Nord de la 

France) in 1930 versehenen. De stroo- 

mingen worden door de kaap van Gris 

Nez tegengehouden, zoodat er slechts 

een deel in oostelijke richting verder kan 

gaan, de rest naar het zuiden gericht 

wordend, waar voorbij de punt van Cam- 

berlin zooveel zandgrind ligt, dat er een 

betonindustrie ontstond, die sedert jaren 

reeds grind weghaalt zonder dat een af

name van het strand merkbaar wordt, 

het verlies door een gelijken aanvoer ver

goed zijnde.

Blanc Nez staat op oude Vlaamsche 

xaarten aangeduid als het Kalesklif en 

is inderdaad een krijtklif met loodrechte 

wanden van meer dan 100 m. hoogte, 

dat veel overeenkomst vertoont met de 

diffen van Zuid-Voorland bij Dover. 

Gris Nez daarentegen, op dezelfde kaar

ten Zwartenes genoemd, bestaat uit har

der materiaal en is een eigenlijke kaap. 

De zeebodem er vóór is diep en de ero- 

iiestoep smal. De oever zoowel als de 

steenlagen duiken steil in zee.

M. Van Veen, aan wien wij al deze in- 

ichtingen ontleenen, doet ons opmerken 

dat bij Blanc Nez integendeel de erosie- 

stoep zich tot 3 km. en half in zee uit

strekt, Gris Nez wordt dus zeer weinig 

afgeslagen in vergelijking met Blanc 

Nez.

Tusschen beide hoofden ligt de baai 

van Wissant, ons vroeger Vlaamsche 

\Vitzand, waarvan het zand, volgens de 

onderzoekingen van M. Baak tot dezelf

de groep behoort, waartoe ook het 

tflaamsch-Hollandsch en Friesch duin

en strandzand moet gerekend worden. 

Het zand der bovenste lagen van Gris 

Nez is echter van een geheel andere 

soort.

Dr Van Veen heeft in zijn proefschrift 

er bijzonderlijk op gewezen dat in tegen

spraak met de bewering van Briqu it, 

de puinen van de oude vesting, in 1544 

ooven op de kaap Gris Nez gebouwd, nog 

steeds onaangeroerd zijn en niet gedeel

telijk door de zee weggesleept werden, 

jooals hij verzekerde. De afslag van 

3rris Nez is ongetwijfeld uiterst gering, 

maar bij Sangatte, ons vroeger Vlaam- 

sche Zandgat, is de achteruitgang van 

de kust integendeel gemakkelijk waar- 

.ïeembaar en over de moeilijkheden van 

de strandverdediging aldaar hebben wij 

trouwens tot besluit van ons vorig hoofd

stuk reeds gesproken.

Wissant, waar het zand zich ophoogt 

achter de vooruitstekende kaap van Gris 

i'Jez, was in de middeleeuwen een be

langrijke haven, met Térouanne (Ter- 

waan) verbonden door een Romeinschen 

weg, die toen den naam had gekregen 

van Brunehildeweg, zooals de meeste 

jude heirbanen. Deze weg, door een 

tekst van 1107 «via maris» dus zeeweg 

genoemd, wordt in een andere oorkonde 

van de 12de eeuw aangeduid als « strata 

publica a Francia tendens in Angliam» : 

openbare weg van Frankrijk strekkend 

.ïaar Engeland. Reeds in de 7de eeuw 

vas daar de heilige Vulganius geland, 

toen hij van Ierland kwam. Het was 

slechts in de 12de eeuw dat Kales als 

haven een zeker belang begon te ver

krijgen, dat door de verzanding van Wis

sant, nog veel zou vergrooten. Deze ver

zanding was het gevolg van de uitbrei

ding in oostelijke richting van een zand

bank, die zich achter Gris Nez gevormd 

had en eerst een goede schuilplaats had 

geboden voor de schepen, die er achter 

kwamen liggen, maar waarvan de ver

lenging ten slotte de haven zou ver

sperren.

(Wordt voortgezet).

A bonneert U 
op

"Het Visscherijblad„
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Voor de Verbetering van het 
Lot onzer Garnaalvisschers
Wij ontvingen uit Holland hiernavol

gend schrijven :

Geachte Redactie,

In uw geëerd blad van 24 Februari 

1940 wordt verslag gegeven van een 

vergadering vs|n de Gamaalcommissie 

waar omtrent ik gaarne eenige opmer

kingen wensch te maken.

Allereerst valt het den objectieven le

zer, op dat in genoemde commissie zit

ting hebben, groothandelaren im garna

len, welke hun monopolistisch bedrijf 

ten overvloede beiden in dezelfde plaats, 

Zeebrugge, uitoefenen en welke hande

laren niet van philanthropie verdacht 

kunmen worden.

Het ligt dan ook voor de hand er 

blijkt ook uit het verdere verloop dei 

besprekingen, dat iedere belanghebben 

de slechts eigen voordeel op het oog 

heeft en de megelijkheden daarvan in 

studie heeft genomen. Dit blijkt ten dui

delijkste bij het voorstel tot verplaat- 

simg der verkoopgelegenheid te Oos

tende, waarvoor ter vergadering weinig 

belangstelling blijkt te bestaan, terwij] 

dit toch het eenige positieve object i£ 

ter vergadering aangevoerd. Indien de

ze verplaatsing wordt doorgevoerd, zal 

dit een groote verbetering met zich me

de brengen, waarvan de draagwijdte zelfi 

nog ver buiten de vewachtimg zal gaan.

Het punt invoer, waarover de Heei 

voorzitter terecht opmerkt, dat dit van 

ondergeschikt belang is geworden, 

blijkt meer in het midden der belang- 

stellimg te staan, maar uit het verder 

verloop der bespreking krijgt men den 

indruk dat de Heer Vandenberghe eigen

lijk mee de daders als wel de daad op 

het oog heeft. Tenminste hij geeft zich 

bloot door den naam eener Hollandsche 

firma te noemen, hierbij direkt gesteund 

wordend door eenige handelarem.

Het mag niet verondersteld worden, 

waar men zou geneigd zijn te denken 

dat de Heer Vandenberghe in dezen een 

politiek voert ten gunste) van eemige 

handelaren en niet ten gunste van het 

bedrijf zelf, vooral waar ieder overtuigd 

zal zijn dat door de groote Belgische 

garnalenhandelaars toch altijd zal in

gevoerd mogen worden, gezien hun aam- 

koopen aan de kust. De visschers zul

len meenen dat hier voor hen wordt 

gestreden, omdat het woord invoer ge

bruikt wordt, zoodat deze geheele scè

ne zelfs nog dient als propagandamate

riaal onder de visschers, terwijl geener- 

lei belang voor de visschers hiermede is 

gemoeid.
Im ieder geval past dit gedeelte der 

besprekingen niet in het raam « Verbe- 

te/ringen voor het bedrijf » en men 

vraagt zich onwillekeurig af, wat is dan 

wel het doel dezer woorden.
Het wil mij dan ook voorkomen, dat 

c(e Heey Gouverneur Baels z*|3r veel 

kennis van zaken zal moeten hebbem om 

met zijn te veel hun eigen belang op 

het oog hebbende bestuursleden, lana 

te bezeilen.
Een vaststaand feit is, dat belangheb

benden, moch visschers, noch handela

ren, in dergelijke commissies zitting 

mogen hebben, behalve dan als advisee- 

rende leden.

In plaats van actie te voeren tegen 

invcj.r uit: Nederland, warp het beter 

voor het Belgisch bedrijf, dat de auto

riteiten beider landen het vraagstuk 

der garmalenvisscherij gezamenlijk on

der het oog zagen. In ieder geval zou 

meer bereikt worden als met belangheb

benden hun persoonlijke meeningen te 

hooren uiteeaizetten, want het autark- 

tisch streven heeft reeds voldoende mi

serie in Europa gebracht, dan dat eem 

verstandige regeerjng dit iverder door 

zou voeren dan strikt noodzakelijk is.

Overigens is het vraagstuk invoer 

moeilijker dan sommigen schijnen te 

beseffem.

Het is voor de Belgische visscherij 

dan ook te hopen, dat al deze soort be

sprekingen met meer besef en kennis 

van zaken mogen gevoerd worden. An

ders is het te vreezen, dat maatregelen 

van werkelijk belang nog lang zullen 

uitblijvem.

Dankend voor de plaatsruimte.

Een medewerker van 

«Het Visscherijblad» 

Jan Spaanderman Jr
(IJmuiden-Holland)

NOTA DER REDACTIE. — Onze on- 

• partijdigheid getrouw, hebben we bo

venvermeld schrijven ingelascht. Wat 

ons daarin verwondert, is het argumemt 

als zouden wij de groothandelaars van 

de kust alleen willen bevoordeelen met 

den invoer te regelen volgens de aan

koopen van Belgische garnaal.

Wij zijn en blijvem, wat anderen er 

ook over mogen denken, bij de gedachte, 

dat we voor den garnaalhandel en de 

garnaalvisscherij in België tot gezonder 

toestanden zouden terugkeeren, moest 

elkeen verplicht zijn aan de kust te 

koopem, vooraleer te kunnen invoeren. 

Inderdaad, thans zijn er menschen in 

het binnenland die alleen garnaal uit 

Holland betrekken aan veel goedkooper 

prijzen dan de handelaars ze hier 

soms in dem Zomer koopen.

Hoe wil men, dat de handelaars van 

de kust, wie ze ook zijn mogen, tegen 

de invoerders kunnen concurreeren in 

het binnemland ?

En wat is het gevolg daarvan voor 

onze visscherij ?

Een daling der prijzen, want waar 

zullen de Belgische handelaars van de 

kust hun garnaal afzetten met veel hoo

ger prijzen dan die door de invoerders 

betaald ?

Vermits de overeemkomst tusschen 

Holland en België voor den invoer van 

450.000 kg. ongepelde garnaal bestaat, 

moet het kwaad door den invoer ge

sticht, aldus tot het minimum herleid 

worden, zonder den invoer daarom te 

oeletten.

Dit sluit niet uit, dat alleen de groo- 

cen zullen kumnen invoeren, maar elk
een op voet van zijn aankoopen aan de
kust, die dus kan geeschieden naar 

gelang de belangrijkheid van zijn han

del. En dit alleern zou de huidige wan

verhoudingen der prijzen uit den weg 

ruimen en voor onze visschers zeker 
verbetering brengen.

Is het ten andere aannemelijk vreem

delingen vergunnimgen toe te kennen 

voor invoer in ons eigen land ?

Wordt dit in Holland gedaan, en was 

het Holland niet, welke verleden jaar 

den invoer van ijle harimg belette uit 

België ?

Heeft de Hollandsche regeering al 

een oogenblik het wraakroepend on

recht, onze Scheldevisschers aamgedaan, 

hersteld, 'waardoor allen de eene n^ de 

andere verdwijnen ?

Heeft Holland gevraagd de uitgebreide 

mosselemkwestie, waarmede onze Schel

devisschers hun brood wonnen, eens in 

’t belang van beide partijen op te los

sen, of heeft het eenvoudig aan ons de 

wetten opgelegd, zooals het dit verkoos 

te doen ?

Dit zijn vragen welke we thans stel

len, omdat we niet beter zouden vra

gen deze vraagstukken eens en voor al

tijd door beide landen te zien oplossen.

Want het gaat hier toch om het be

staan van de armste klasse menschem 

der beide bevriende naties, die inderdaad 

best zouden doen deze zaak in een geest 

van loyauteit en met het doel de vis

schers hun brood te laten verdienen, op 

te lossen.

Hopern we dat de aanstaande confe

rentie van April, waarop besprekingen, 

de visscherij van beide landen aanbe

langend, zullen gevoerd worden, het 

vraagstuk in zijn geheel zullem oplos

sen.

Ondertusschen is het ten zeerste nood- 

zakelijk, dat onze kustvisschers gehol

pen worden en we meenen dat, moesten 

de gedachten door ons in de commissie- 

zitting vooruitgezet, werkelijkheid wor

den, ongetwijfeld nuttig werk zou zijn 

verricht, zonder te moeten overgaan tot 

de beperking van de vangsten en het 

vaststellen van de minimumprijzen, zoo

als in Holland, waardoor het lot der 

kustvisschers van onze Noorderburen er 

in elk geval nog niet op vebeterd is.

P. V.

Een Kaartenbureel 
voor de Visschers

Binnenkort zal voor de visschers- 

stuurliüden een dienst ^ing^richt wor

den, waar twee kapiteinen ter lange 

omvaart al de kaarten van de visschers

vaartuigen zullen naziem en aanpassen 

vooraleer in zee te gaan. De boeien, de 

vuren en de mijnvelden zullen er zorg

vuldig op aangebracht worden.

Alle reeders-stuurïieden zullen ver

plicht zijn zich hieraan te onderwerpen.

Deze dieinst zal staan onder de be

kwame leiding van den heer Carlier, 

waterschout der haven van Oostende, 
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Vrijdagmorgen moest schipper Smis- 
saert, van de 0.144, voor de Boetstraffe
lijke Rechtbank van Brugge verschijnen 
om bij de keuring niet im regel te zijn 
geweest volgens de voorschriften van de 
zeevaartinspectie, zonder bewijs van 
deugdelijkheid te hebben gevaren en den 
zeevaartinspecteur Vermeersoh gesmaad 
te hebben in de uitoefening van z;jn 
ambt met hem te verwijten voor mot- 
aap.

De beschuldigde werd als gevolg daar
van veroordeeld tot 26 fr. maal 7 of 8 
dagen, 2 maal 100 fr. of één maand plus 
drie maal 100 frank voorwaardelijk voor 
twee jaar.

Dit is het eerste uitwerksel van de be
dreigingen in « Het Zal wel Gaan ».

Dat de visschers moeten in regel zijn, 
akkoord, maar men heeft verschillende 
wijzem om dit te bekomen.

Zooals het thans gaat, vreezen we ech
ter dat het niet lang zal duren.

We zijn hier niet in een land, waar 
machtsmisbruik hoogtij moet vieren.

We kennen schipper Smissaert maar 
al te goed en als het waar is dat een in
specteur recht heeft op den noodigen 
eerbied, dan is het ook waar, dat hij het 
tuig zooals lijfcorsets niet moet aan 
stukken trekken aan boord. We begrij- 
j pen aldus gemakkelijk de verontwaar
diging vam een anders zoo eerlijken vis
scher.

De Gruwelen 
I van den 

huidigen Oorlog
I — ■ —
I Verledem week deed de SS.0.164 « Jan 

i Dewaele », van de Oostendsche Reede- 

rij, terug de haven van Oostende aan, 

na op de Noordzee eens te meer bewezen 

te hebben dat onze Belgische zeelieden 

het hart op de rechte plaats dragen, 

i Het verhael van kapitein Zonnekeyn 

j welke we hierna weergevem, toont te- 

; vens aan hoe gruwelijk de huidige oor

log is en van welken heldenmoed de zee

lieden getuigen die thans de belangen 

van hun land aldaar dienen.

Op 13 Februari was de SS.0.164 « Jan 

Dewafele » naar de visscherij gronden 

van Rockall gevaren en waren zij reeds 

130 mijl in het N.W.t.N. van Torry Ei

land (Noordkust van Ierland), toen zij 

in het Z.W. van hen een kleine zeilboot 

zagem met wat verder een tweede.

Aanstonds dachten zij met schipbreu

kelingen te doen te hebben en zij vaar

den in die richting.

Aangeland zijnde bij de eerste boot, 

stelden zij vast dat deze een 15-tal kop

pen telde, zijnde schipbreukelingen van 

de Zweedsche stoomboot « Dalaro », 
van Stockholm, die getorpedeerd was. 

Onmiddellijk daarop kwamen zij langs 

zijde van de tweede boot, waarin ook 

5 koppem, waaronder de kapitein die ge

storven was tengevolge van opgeloopen 

kwetsuren.

Ook deze schipbreukelingen werden 

aan boord genomen.

Allen zagen er zeer ellendig uit, toen 

ze aan boord geholpen werden. Ze wa

ren uitgeput em verkleumd van de koude 

en in het midden lag het doode lichaam 

van hun betreurden kapitein, dien zij 

allen zoo lief hadden.

Na aanstonds het noodige gedaan te 

hebben om deze ongelukkigen wat op te 

knappem met wat voedsel en drinken en 

na een uitstekende verzorging tot groo

te vreugde van allen, werden zij op Ier

land aan wal gezet.

De ongelukkigen waren op 12 Februari 

zonder voorafgaande waarschuwing be

schoten en getorpedeerd en dam terug 

onder kanonvuur genomen, zoodat ze 

nog juist den tijd hadden om ln hun red

dingboot je te vluchten.

Zij kwamen van Buenos-Ayres, gela

den met lijmzaad ter bestemming van 

Götenburg (Zweden).

’s Avonds begon het weder te verslech

ten en kapitein Zonnekeyn was zeer ge

lukkig deze bemanning tijdig aan boord 

te hebben kunnen memen, anders ware 

het voor deze zwaar beproefde zeelieden 

slecht afgeloopen.

Op 14 Februari, rond 9 uur ’s morgens 

landden zij te Bunerana.

Diep onder den indruk van het ge

beurde, droegen zij hun dooden kapitein 

aan wal, terwijl kapitein Zonnekeyn 

zich vergewiste of deze brave Zweedsche 

zeelieden, die niemand misdaan ha-d 

den, al het noodige comfort zouden krij

gen.

Het afscheid was roerend, maar har

telijk, temeer daar allen te Bunerama 

op de grootste bereidwilligheid van de 

overheid mochten rekenen.

Dat onze reederijen dikwijls voor 
vraagstukken komen te staan, welke hun 
groote schade berokkenen en de gedach
te in den vreemde te verkoopen in alle 
opzichtten gerechtvaardigd is. bewijst 
hiernavolgend staaltje, de 0.235 « De 
Roza » overkomen.

Het vaartuig had op Vrijdag 2 Februa
ri de haven van Oostende verlaten om 
de visscherij in het Kanaal te gaan be
oefenen.

Op Zaterdag 24 Februari voer het naar 
Oostende terug en kwam het Maandag 
rand 19 uur, het anker laten vallen 
vóór Kaap « Gris Nez*».

Den Donderdagmorgen kwam een pa- 
trouilleerboot, die in zijn nabijheid heen 
en weer kruiste langs zijn zijde en be
val naar de haven van Kales te varen.

Pas deden zij het hoofd van Kales 
aan of eem soldaat vuurde zijn geweei 
op hem af en beval hem de haven op
nieuw uit te varen.

De 0.235 liep tjerug tot tegen het 
vuurschip « Dijck », waarop de patrouil 
leerboot beval opnieuw de haven aan te 
doen. Aam het staketsel gekomen, beval 
men de haven van Duinkerke aan tt 
doen. Daar werd het vaartuig, zonder tc 
wetem waarom, gedurende 24 uur opge 
nouden en moest de Belgische consu. 
eerst een waarborg van twaalf honderc 
frank storten om hun toe te laten de 
haven uit te varen.

Zoo werd de Woensdagmarkt gemist, 
met het gevolg dat de prijzen van den 
visch den Donderdag altijd veel goed
kooper zijn. Eem schadevergoedingseisch 
van tien duizend frank werd gesteld.

Zooals we hieruit kunnen vaststellen, 
zijn onze visschers, om hun brood op 
zee te kunnen verdienen, aan allerlei ge
varen, tijdverlies em formaliteiten bloot
gesteld.

Beknibbelen we ze dus niet, waar het 
om gaat den gebrekkigen aanvoer te 
vermelden, maar doen we eerder onzen 
hoed af voor hen, die niettegenstaande 
alles, toch dag en nacht hun leven Wä
gern, waar weinigen het hen zouden na
doen.

GEBRUIKT
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Gij zult tevreden zijn

De zware 
V erzekeringpremies 

voor Oiigevallen

Raphaël Huysseune

Poissons ‘O’ Crevettes

Z E E B R U G G E

!

TÉL. = 441.41 i  441.42
Compte Chèq. Post. » 142278 

Reg. de Com. t Bruges 2151

Totale Opbrengst der Garnaal- 
en Visschersvaartuigen

welke in 1939 ter Vischhaile van u ostende
verkochten

De Motortreiler 0.297 klopt het record 
bij de Motoren

De SS.0.80 bij de Stoomtreilers

Hierna volgen de resultaten van alle 
garnaal- en visscnersvaartuigen die in 
aen loop van het jaar 1939, sprot, ijle 
naring, garnaal en visch ter Oostemd- 
scne viscnnalle verkoenten, tusschen 1 
januari 1939 en 31 December 1939.

OOSTENDSCHE VAARTUIGEN

Het staat buiten twijfel, dat de ree
ders op het huidig oogenblik zeer zware 
lasten te dragen hebben en dat vooral 
de premies voor arbeidsongevallen om
dragelijk worden.

De reeks doodelijke ongevallen en 
thans het vergaan van drie vaartuigen 
in een paar maanden tijd, hebben den 
toestand van de Gemeenschappelijke 
Kas zoo verslecht, dat de lastem nog on
mogelijk door de reederijen alleen kun
nen gedragen worden en de Staat onver
mijdelijk zal moeten tusschenkomen.

Met het oog hierop, is het niet van 
belang ontbloot te vernemen wat door 
de Hollandsche regeerimg met het oog 
hierop, gedaan werd.

Naar wij van officieele zijde 'verne
men, heeft de Hollandsche minister van 
Economische Zaken een regeling getrof
fen ter tegemoetkoming aan de reeders 
van visschersvaartuigen in de kosten, 
terzake vam de uitkeeringen bij zeeonge- 
vallenwet. Hiermede is gevolg gegeven 
aan een meermalen in het visscherijbe- 
drijf geuiten wensch om van de zijde der 
regeering een zekere garantie te krijgen 
voor het geval deze kosten, welke uiter
aard een zeer onzeker element in de pro
ductiekosten vormern, een bepaald be
drag te boven gaan.

Om te voorkomen dat deze zekerheid 
een ongewenschten terugslag heeft op 
de bedrijvigheid in de visscherij, wordt 
door bedoelde regeling daarin onder be
paalde voorwaarden voorzien.

Hieraan kan nog worden toegevoegd 
dat deze voorziening niet de eenige is, 
welke de Hollandsche regetering heeft 
getroffen om het visscherijbedrijf tege
moet te komen in de bijzondere bedrijf- 
lasten ten gevolge van den oorlogstoe
stand. Zoo heeft bv. de regeering reeds 
geruimen tijd het grootste deel van de 
premie voor de casco-molest-verzekerimg 
voor haar rekening genomen. Ook de ri
sico’s welke voor het bedrijf voortvloeien 
uit den toeslag op de wettelijke uitkee
ringen bij zeeongevallen komen gedeelte
lijk ten laste van het rijk. Op deze en 
andere wijze wordt er naar gestreefd 
het visscherijbedrijf in staat te steilem 
aan de huidige moeilijkheden het hoofd 
te bieden.

Hopen we dat ook ten onzent, men 
zal begrijpen, dat er aan de vele 
lasten welke de reeders te dragen heb
ben, een beperking is en dat de regee
ring zal begrijpem dat de talrijke kleine 
reeders het in de huidige omstandighe
den niet meer kunnen bolwerken.
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0.89 1.097.800,— 0.291 427.400,—

0.90 101.300,05 0.292 631.000,—

0.91 108.967,15 0.293 661.700,—

0.93 72.356,10 0.294 44.280,—

0.94 46.353,— 0.295 617.300,—

0.95 51.442,20 0.296 272.500,—

0.96 81.071,15 0.297 1.981.600,—

0.97 5.467,— 0.300 221.400.—

0.100 81.043,30 0.301 316.190,50

0.101 109.085,90 0.302 319.633,—

0.102 309.500,— 0.303 277.100,—

0.105 513.700,— 0.304 334.820,—

0.108 779.100,— 0.305 495.700,—

0.109 280.335,15 0.306 238.000,—

0.110 54.015,65 0.307 515.500,—

0.112 415.400,— 0.308 159.312,20

0.113 56.502,85 0.309 581.700,—

0.114 49.500,— 0.310 281.900,—

0.115 303.600,— 0.311 167.300,—

0.116 31.327,50 0.312 348.585,35

0.118 431.291,50 0.314 309.800.—

0.119 529.004,50 0.315 506.600,—

0.120 233.663,30 0.316 544.500,—

0.121 127.800,— 0.317 305.600,—

0.122 593.100,— 0.318 253.700,—

0.123 41.396,95 0.320 517.780,—

0.124 461.700,— 0.322 122.200,—

0.127 324.668,75 0.323 166.600,—

0.128 269.454,— 0.324 219.000,—

0.129 84.043,10 0.325 230.800,—

0.131 402.900,— 0.326 382.400,—

0.132 259.400,— 0.327 386.200,—

0.133 6.957,30 0.328 411.800,—

0.135 355.827,— 0.329 352.031,—

0.137 254.144,— 0.330 55.597,50

0.138 279.078,50 0.331 12.550,90

0.139 53.150,20 0.334 44.900,—

0.140 322.391,20 0.335 279.271,50

0.141 258.399,50 0.336 244.700,—

0.144 54.315,95 0.338 402.900,—

0.145 571.000,— 0.340 341.100,—

0.152 192.400,— 0.341 209.400,—

0.153 323.000.— 0.342 561.147,50

0.154 280.483,15 0.345 1.025.400,—

0.155 440.200,— 0.346 699.300,—

0.162 66.485,30 0.347 525.500,—

0.166 192.465,50 0.348 288.400,—

0.168 302.000,— 0.349 406.700.—

0.173 256.857,70 0.350 405.500,—

0.175 242.200,— OPEN BOOTEN
0.176 346.880,50 0.11b 15.147,70

0.178 188.100,— 0.25b 32.511,75

0.179 852.712,50 0.26b 16.682,20

0.182 77.581,45 0.39b 35.502,70

0.186 313.395,— 0.42b 5.075,40

0.187 167.879,85 0.64b 11.182,10

0.189 4.802,— 0.71b 4,661,—

0.190 74.258,55 0.79b 1.542,70

0.191 301.570,— 0.82b 2.053,30

0.192 482.400,— 0.87b 35.704,50

0.193 25.659,60 0.91b 29.132,80

0.195 643.300,— 0.95b 21.339,05

0.196 177.215,— 0.101b 154,—

0.197 62.108,80 0.115b 15.208,70

0.198 507.300;— 0.129b 7.103,40

ZEEBRUGSCHE VAARTUIGEN

Z .l
Z.2
z.,3
Z.4
Z.5
Z .6
Z .8
Z.10
Z.12
Z.14
Z.20
Z.21
Z. 22
Z.23
Z.24
Z.25
Z.28
Z.29
Z.30
Z.31

2.717,—
16.046,35
3.979.75 

40.zuu,— 
59.200,—

542.50 
24.600,— 
16.800 —

377.50 
8.400,—

154,95
12.300,—
2.384.75 

15.500,—
1.856,—

41.300,—
5.953.75 

59.276,90
245,—
385,—

Z.32
Z.35
Z.39
Z.40
Z.42
Z.44
Z.47
Z.48
Z.49
Z.oO
Z.51
Z.52
Z.53
Z.54
Z.55
Z.60
Z.69
Z.71
Z.72

1.280,—  
6.UUÜ,—
4.30 u,—  
2.041 ,ö0 
3.6(1,—  
5.2 ui, là

11.6oU,oÜ 
1.90ü,—  

48.335,50 
504,—  

1.900.o0 
831,60

6.189.30 
200,—

4.154,60
6.624,90

147,—
5.953,—
1.036,40

NIEUWPOORTSCHE VAARTUIGEN

N.23 
iN.40 
j\r.43 
N.46 
N.49 
N. 50

H.l
H.2
H.3
H.4
H .6
H.7
H.12
H.1.3
H.14
il.15
H.18
H.22
H.23
H.24
H.26
H.27
H.28
H.29
H.31
H.33
H.34
H.36
H.37
H.40
H.42
H.44

B.
B.15
B.20

STOOMVISSCJ4ERSVAARTUIGEN

0.104 563.569,50 
0.298 1.114.731,—
55.0.80 2.009.898,—
55.0.92 1.918.730,50 
0.98 593.789,— 
0.157 172.983,50 
0.159 1.409.538,50 
0.161 155.893,50 
0.164 1.235.416,50

833.300,—
784.177.50

1.805.958.50
765.346.50 
293.810,—

1.417.065.50 
1.468.914,— 
1.822.771,—

0.262 1.859.331,50

0.296
0.299
0.83
0.97

0.146
0.158
0.160
0.163

M EKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazicmt « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

2.491,50 N.53 40.300,—
104.500,— N.56 32.700,—
30.800,— N.58 26.900,—
7.900,— N.64 204.800,—

10.800,— N.60 18.400,—
5.100,— P.4 67.440,—

HEISTSCHE VAARTUIGEN

57,— H.51 6.296,50
5.190,25 H.52 134,30

124,30 H.53 16.986,50
331,50 H.54 33,—

2.745,55 H.55 5.905,70
17.727,10 H.56 96.800,—
2.540,40 H.57 9.109,20

132.339,60 H.58 26.600,—
23.100,— H.60 19.300,—

144,20 H.61 7.480,50
10.200,— H.62 1.092,60
1.443,80 H.63 69.400,—
5.300,— H.64 8.538,90

10.655,55 H.65 5.998,60
860,60 H .66 1.926,30
125,— H.67 2.780,50

22.200,— H.69 2.400,60
6.705,— H.70 7.520,—
4.375,70 H.75 130.200,—
2.000,50 H.76 1.806,80
2.084,— H.76 337.900,—
3.138,50 H.78 56.200,—

55.200,— H.80 49.400,—
2.502,70 H.81 23.100,—

31.466,50
78.464,25

H.82 235.900,—

NKENBERGSCHE VAARTUIGEN

210.700,— B.24 139.300,—
12.700,— B.29 8.000,—
37.800,— B.30 99800,—

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw  onkosten te verminderen.

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

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

De Nood onzer 
Kustvisschers

De nood blijft bij onze kustvisschers 
even scherp heerschen, want van naar 
zee gaan, kan er voor het oogemblik 
geen sprake zijn. Opnieuw werden nieu
we mijnvelden aangelegd, welke zelfs 
strekken tot drie mijl vóór Nieuwpoort 
en ten N. W. van Oostende.

In deze omstandigheden valt er voor 
de kustvisschers van Nieuwpoort em 
Oostende in ’t geheel niet aan te denken 
op de garnaalvisscherij uit te gaan, daar 
de gevaren te groot zijn. In talrijke huis
gezinnen heerscht bittere nood en in hun 
vertwijfeling weten velen niet meer wat 
doen.

Veel kleine kinders zijn aan de groot
ste ontberingen blootgesteld en we vra
gen ons af, wat hiervan zal geworden, 
moest deze toestand zich bestendigen.

Ondertusschen blijven alle giftem 
voor de ärmsten onzer bevolking steeds 
welkom.

Ze mogen gestort worden op postcheck 
1070.98 van « Het Visscherijblad » ofwel 
op postcheck 42.4,8.49 van de Voorzorgs
kas der Visscherij Oostende.

EEN K RA NIG  IN IT IA T IE F
Onze lezers hebben met veel voldoe

ning kunnen vaststellen, hoe vam tal
rijke zijden giften zijn toegekomen, 
waardoor reeds meer dan 24 duizend fr. 
werd samengebracht.

Zooals we reeds meedeelden, was die 
spontane steun bijzonder treffend vam 
iemand, die steeds even belangloos de 
vischpropaganda ter zijde stond en die 
te Gent in dit opzicht vorige jaren, reu
zenwerk heeft helpen verrichten.

We noemen hier dem Gentschen vriend 
J. Terreyn.

Buiten vorige gepubliceerde lijsten, 
ontvingen we van hem opnieuw enkele 
stortingen, waarvan we hierna kennis 
geven.

Daarenbovem wist hij van het Ge
meentebestuur van St. Amandsberg 
(Gent) te bekomen dat in al de scholen 
van de gemeente aldaar voor de arme 
visscherskindertjes door het onderwij
zend personeel een omhaling zal gedaan 
worden.

Burgemeester Haemers, de heer Van 
Pottelsberghe, Schepem van Openbaar 
Onderwijs en de gemeentesecretaris J. 
Cordon dienen hiervoor namens de vele 
ongelukkigen, hartelijk bedankt.

’t Is een edel gebaar en een sprekend 
bewijs dat de propaganda voor het 
duurgewonnen vischje te Gemt niet al
leen er op gericht is de menschen den 
visch te leeren eten en waardeeren, 
maar hen te overtuigen van den moed 
en de wilskracht welke onze visschers 
aan den lag leggen om het lamd van de
ze visch te voorzien.

D(it alles strekke tot voorfreeld van 
hen, die door den visscher, maar er ook 
voor, zouden moeten leven.

DE G IFTEN

Opbrengst vorige lijst 21.260,—
Froid Industriel 500,—
Frigorifères du Littoral 500,— 
Lijst M. J. Terreyn, Gent.
Opbrenst vorige lijst 378,—
K. Parlevliet 20,—-
Prof. Dr Van Oye 25,—<
Prof. De Clercq 25,—
E. Blanckaert 5,—
Mr. Van Durme 20,—
Baele en Blomdeel 10,—
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Minister Delfosse 
te Oostende

Woensdagmorgen, te 9.30 u., kwam mi

nister Delfosse te Oostende-Kaai aan, 

om er een bezoek te brengen aan onze 

visscherij-instellingen.

Hij was vergezeld van Gouverneur 

Baels, zijn kabinetssecretaris en direc- 

teur-generaal h. De Vos.

Te Oostende aangekomen, vertrok hij 

onmiddellijk 4*2r bestemming van de 

visschershaven, waar hij er door Sche

pen E. Vroome, den h. G. Velthof, be

stuurder der Oostendsche visschersha

ven en den h. August Aspeslagh, direc

teur vain den Zeevisscherijdienst te Oos- 

tendie, begroet werd.

De halle, het bestuursgebouw, de loka

len van den nieuwen visscherijdienst, 

het tij dok van de garnaalvisschers, de 

sluizen werden vluchtig bezocht. Vooi 

onzen nieuwen minister moet dit iets 

nieuws, iets schoons, iets heerlijks ge

weest zijn.
Of dit bezoek de liefde voor de visch- 

nijverheid in hem zal doen ontvlam

men, is echter iets anders, al dient ge

zegd dat hij niets beloofd heeft, zooals 

minister Marck het zoo dikwijls heeft 

gedaan.

Ter visschershaven werd hem de noo

dige uitleg verschaft over al wat het 

visscherijvraagstuk aanbelangt. Daarna 

bezocht hij de stedelijke visschersschool, 

bestuurd door den h. A. Callant en de 

vrije visschersschool, waar volksverte

genwoordiger Porta hem kwam vervoe

gen, alsook de h. Lefèvre, inspecteur van 

het visscherijonderwijs.

’s Namiddags werd een bezoek ge 

bracht aan het koninklijk werk van den 

Ibis, aan de Oostende-Doverlijn en aan 

de Rijksmarineschool, waar hij ont

vangen werd door den knappen bestuur

der, Cdt. Couteaux.

Uiterst tevreden over zijn korte inspec

tiereis en overtuigd dat hij er veel zal 

geleerd en gezien hebben, is de minister 

naar Brussel teruggekeerd.

Hopen we nu maar dat de visscherij 

er het practisch nut zal van ondervin

den en dat deze inspectietocht voor on

ze visschers, en in ’t bijzonder voor de 

nijverheid hare vruchten zal afwerpen.

De Visscherij 
in Oorlogstijd

VISSCHERS !

DE BESTE
Weet II dat

GASOIL

HET BESTE M A ZO U T

voor VISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door de

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

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

DEENSCHE KOTTERS  
KEEREN NAAR HUIS TERUG

De kottervloot van Ebsjerg is de laat 

ste dagen vrijwel geheel naar de thuis

haven teruggekeerd.

Naar wij vernemen, heeft de Deensche 

politie aan de regeering van Ebsjerg 

verzocht een onderzoek in te stellen naar 

de reden, waarom de Deensche visschers 

gedwongen zijn weg te blijven van de 

Ooggersbank: Dit is namelijk een harde 

slag voor het economisch leven van Ebs

jerg en verscheidene andere steden aan 

de Westkust van Jutland, waar honder

den gezinnen bestaan van den verkoop 

van visch aan Engeland.

Ongetwijfeld is de oorzaak hiervan 

het gevaar dat zij vreezen van uit de 

lucht beschoten te worden.

KOGELS IN DE V ISCHLADING  ?

Vanwege de Deensche marine is een 

onderzoek ingesteld naar de herkomst 

der kogels, welke op de Noordzee op den 

Deenschen kotter « Olympia », E.544, 

door een onbekend vliegtuig waren af

geschoten.

Van de acht gevonden kogelgaten wa

ren er zes ontstaan door schampscho

ten. Twee kogels hebben het dek door

boord. Vermoed wordt, dat deze beide 

kogels in de lading visch terecht geko

men zijn.

Een kans bestaat dus nog, dat een 

consument dezer dagen op zijn bord een 

kogel aantreft; Wanneer de eerlijke vin

der dezen aan de marine-autoriteiten 

ter hand zou willen stellen, dan zal men 

aan de hand hiervan alsnog een onder

zoek naar de herkomst van het bewuste 

vliegtuig kunnen instellen.

WEDEROM AANVALLEN OP TREILERS

Duitsche bombardementsvliegtuigen 

hebben Zaterdag weer aanvallen gedaan 

op visschersschepen in de Noordzee. 

Britsche gevechtsvliegtuigen zijn opge

stegen om de aanvallende Duitsche 

vliegtuigen te verdrijven. Een visschers- 

boot is een haven binnengeloopen, er 

was een bom in de buurt van het schip 

gevallen en een van de drie leden van 

de bemanning had een zenuwschok. Een 

ander schip heeft noodsignalen uitge

zonden. Twee andere treilers zijn ter hulp 

gesneld.

Milford 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

Oostendseh Nieuws
JPGEEISCHTE FIETSEN

Ten jare 1938, in de beruchte Septem
berdagen, werden in volle straat, honder- 
jen fietsen opgeëischt ! Gelukkig kre
gen na drie dagen de eigenaars hun ei
gendom terug. Maar voor de vergoeding 
moesten ze wachten.

1939 kwam... 1940 kwam, en eindelijk 
in de maand Maart, worden de belang- 
nebbenden verwittigd, dat de vergoeding 
voor hun opgeëisente fiets zal betaald 
worden.

En hoeveel is dat ? 0.75 fr. per dag en 
per fiets, zoodus dat het meerendeel der 
menscnen twee jaar hebben moeten 
wachten om 2.25 fr. (en niet meer) te 
ontvangen !...

VERLOREN ID EN TITE ITSK A A R TEN
zooals men weet, moet elke persoon 

die zijn paspoort voor de eerste maal 
verliest, op net stadhuis zich een ande
re verschaffen, en daarvoor 2 fr. beta
len, 1 fr. voor de kaart en 1 fr. als soort 
ooete. Maar als nu visschers, waarvan 
hun schip verging en zij zoo gelukkig 
waren nun leven te reaaen maar jam
mer genoeg hun paspoort verloren, 
waarom moeten die ook 2 frank betalen? 
Dit is een maatregel die onrechtvaardig 
schijnt, vooral in deze tijden, dat de vis- 
scners het zoo moeilijk hebben.

DE LENTE IS DAAR
Ja gewis, de Winter is voorbij en de 

Lente nadert stilaan, want wie de fris- 

sche heldere kleuren ziet- van de tulpen, 

de mimosa, mag er van overtuigd zijn. 

En ais onze beplantingsdienst het om

spitten begint van hoven en- parken, ja, 

dan keeren de vogeltjes ook wel terug.

VOOR DE CINEM A’S
Het StaatsDlad heeft een besluit ge- 

puDiiceerd, waarbij de filmcabine van 
alle zalen waar fiimvertoonmgen gege
ven worden, ten minste 2.30 m. breedte 
en 2.50 m. noogte moet bedragen.

OPGERÜEPENEN

Deze week hebben wij opnieuw een 
politieagent gezien die de behende blau
we Dneven aan het bestellen was. Dit 
tafereeltje worden we stilaan gewoon en' 
vait zens niet meer op bij de bevolking.

HET PAASCHSEIZOEN

De bevoegde stadsdiensten zijn op het 
oogenüiiK üruK in de weer met het op
stenen van net programma oer feeste- 
njKiieaen wense in onze stad zunen 
piaacs grijpen ter gelegenheia van Fa- 
scnen. Keitening nouaenae met de om- 
scanaigneacn, Delooit net interessant te 
zijn.

HER DISCONTEER ING- EN WAARBORG- 
IN S T ITU U T

Een koninklijk besluit van 28 Februa
ri heeft den duur van het Herdiscontee- 
ring- en Waarboginstituut met een ter
mijn ingaande op 22 Juni 1940 voor 5 
jaar verlengd, evenals de mandaten der 
voorzitter en leden van het bestuursco- 
mité.

VOOR SEIZOEN 1939-1940. Wensch in

voervergunning van Zeelandsche mosse

len te koopen. Schrijven Ag. Pim, Luik, 

R.101.

Ambtelijke en Notarieele 
Berichten

Notarieele
Aankondigingen

---------- a -----------

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43 Oostende

BIJ DE G.V.C.E.’ers
Donderdag 29 Februari was voor vele 

gemobiliseeden bij de G.V.C.E. een wel
gekomen dag, want al wie kon bewijzen 
dat hij werk had,, mocht het soldaten
plunje verwisselen voor de burgersklee- 
deren. Of velen van dergelijken maatre
gel genoten hebben, hoeft niet gezegd !

MIJN ONTPLOFT
Dinsdagavond, even na half negen, 

werden de inwoners een geweldige ont
ploffing gewaar, kort gevolgd door een 
tweede, waarbij deuren en vensters 
rammelden. Ter hoogte van het Palace 
Hotel, was een mijn gesprongen door in 
botsing te komen met een golfbreker.

DAVIDSFONDS OOSTENDE
Op Dinsdag 12 Maart a.s., te 20 u„ in 

de feestzaal van het O. L. Vrouw Colle
ge, prachtige Goochelavond door den h. 
Dr Belmans.

Leden : 1 fr. ; niet-leden : 5 fr.

In de Propagandacommissie 

voor Vischverbruik

N U TT IG  W ERK WERD ER VERRICHT
MET G EB REK KIG E FINANCIEELE  

MIDDELEN

Dinsdagvoormiddag vergaderde de 

beheerraad van de propagandacommissie 

onder het eere-voorzitterschap van Gou
verneur Baels.

Waren verder aanwezig : de h. H. De

vos, directeur-generaal van het Zeewe

zen, voorzitter ; hh. Van Hal, secretaris; 

Bauwens, De Vuyst, C. Willems, onder

voorzitters ; Vlaeminckx, afdeelings 

hoofd van het Zeewezen ; Vandenber- 

ghe Prosper, Cuvelier en Lt. Billet.

Aan de hand van een lijvig document 

waarvan we de voornaamste gedeelten 

zullen beginnen publiceeren en niette

genstaande geringe geldelijke middelen, 

moeten we bekennen dat er onder de 

leiding van Zeewezen’s djirecteur-gene- 

raal, zeer nuttig werk werd verricht, 

waaraan niemand zich had kunnen ver

wachten, gezien de geringe publiciteit 

en het gebrekkig of niet voorlichten van 

di belanghebbende kringen.

Nuttige wenken en voorstellen in ver

band met het huidig jaar werden achter

eenvolgens door de hh. Baels, Devos, 

Vandenberghe, C. Willems en Bauwens 

gedaan.

Plaatsgebrek belet ons verder over 

dit alles heden uit te wijden en we be

perken ons dan maar met het bestuurs- 

comité en in ’t bijzonder den h. Devos, 

secretaris J. Van Hal, en den h. Vlae

minckx, schatbewaarder, met het ver

richte werk geluk te wenschen.

Een bijzonder woordje van hulde en 

gelukwenschen gaat naar den heer De 

Vuyst, voorzitter van de huishoudelijke 

afdeeling en naar Mevrouw De Rycke- 

Geerinckx, die voor de huismoeders een 

groote verrassing aan ’t voorbereiden is.

We hopen hierop in onze volgende 

nummers te kunnen terugkomen.

» 

e

• Gasolie

TWEE BESCHOTEN HOLLANDSCHE 
8 BOUTEN IN ONZE HAVEN
® Zaterdagnamiddag, rond 6 uur, is de 

« Hollanasche cargoboot « Schieland », 

© onder bevel van kapitein Bcndewel, onze

:s :

Wat is er gaande op?...
Donderdag 7 M aart

In den Scnouwburg : opvoering van 
« La Cocarde de Mimi Pinson », door 
den troep van den Stadsschouwburg v. 
Gent.

Zaterdag 9 M aart 
In den Schouwburg : om 20.30 u., 

Feest van O.T.V. « Noordzee ».
Zondag 10 M aart 

Om  15 uur, op het terrein van Arme- 
nonville : Voetbalmatch V. G. Oosten
de - A. S. Oostende.

In de salons van de Scala, van 3 tot 
8 uur : thé-dansant ingericht door « De 
Zandlooper ».

Om  20 uur, in « Onze Toekomst », Ie- 
perstraat : opvoering door «Na Werk 
Vermaak » van « De Bokskampioen », 
spel in 3 bedrijven.

Zaterdag 16 M aart 
In den Scnouwburg, om 20.30 u. : Feest 

van O.T.V. « Noordzee ».
Om  21 uur, in de Casino-Kursaal : Ga- 

laconcert ingericht door het Verbond 
der Oudstrijdersvereenigingen. Orkest

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

TOESLAG VAN :

gerievig Woonhuis
te OOSTENDE, Warschaustraat, 32. — 
Oppervlakte : 55 m2. Onmiddellijk 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, Koningstraat, 11

Op DONDERDAG  14 M AART 1940, om 
drie uur namiddag, ter afspanning «St. 
Sebastiaan», St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.

STAD OOSTENDE

TOESLAG van :

EEN
ZEER SCHOONEN UITGESTREKTEN

Handeiseigendom
met bijzonderen ingang, inrijpoort, 
groote koer, pakhuizen met verdiep, stal
lingen en woonhuis, gelegen Cairostraat, 
66, groot 405 m2.

INGESTELD : FR. 125.000 
Electriciteit, gas, stads-, regen- en 

putwater .
Inbezitneming met 1 Mei 1940. 
Zichtbaar : Maandag, Woensdag en 

Vrijdag, van 2 tot 4 uur.
Alle verdere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den Notaris Serruys voor- 
noemd.

Nuttige W erken

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

-------■-------
Op DONDERDAG  21 MAART 1940, om 

drie uur des namiddags, ter afspanning 
« St. Sebastiaan », Sint Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende, met gewin van 0.50% 
instelpremie.

STAD OOSTENDE

INSTEL VAN
K O OP  I.

een schoon handelshuis
zeer wel gelegen te Oostende, Visschers- 
kaai, 32, groot 78 m2.

K O OP  II.

een schoon handelshuis
zeer wel gelegen te Oostende, nevens 
koop één, Visscherskaai, 33, groot 80 m2.

Deze beide koopen zijn zichtbaar den 
Maandag en Donderdag, van 2 tot 5 uur.

KOOP  III.

een zeer schoone villa
gelegen te Oostende, Fr. Orbanstraat, 38. 
Groot 67 m2.

Zichtbaar : Dinsdag en Donderdag, van 
2 tot 5 uur.

Alle verdere inlichtingen te bekomen 
ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.^

STU D IE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

Op DONDERDAG  21 MAART 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
«St. Sebastiaan», St. Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende.

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE—OOST 

EEN SCHOON

HANDKLSHU1S
thans dienstig als café, gelegen te Oos
tende, Kleine Weststraat, nr. 19, groot 
47 m2.

INGESTELD : 55.000 FR.
Inbezitneming : één maand na den 

toeslag.
Electriciteit, gas, stads- en regenwa- 

ter
Alle verdere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den Notaris Serruys voor- 
noemd.

STAD NIEUWPOORT

a haven binnengeloopen, en ’s nachts ! onder leiding van Aimé Mouqué. Na het 
»  kwam dan nog de « Limburg », kapitein | concert, groot bal met het orkest Ach.

Smeerolie

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

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

J  Visser, zijn landgenoot vervoegen.

•  Beide schepen zijin in onze haven ge-

•  vlucht, komende uit Newcastle met een 

«  partij cokes voor de Union Chimique.

•  Dat is gewoon, maar, dat deze twee 

J  schepen aangevallen werden door een

•  Duitsch vliegtuig, dat is iets anders. De

I Zanders.

0 « Schieland» werd zelfs tot tweemaal 
® T A N K  A G E  S T R A N S P O R T  S.A. # (;0e aangevallen, maar gelukkig werd

•  Dépt, Cial «RADIAN» •  niemand gekwetst, alhoewel overal ko-

•  R EEDER IJK A A I — Tel. 727.93 * gels aangetroffen werden, tot zelfs in
•  ® de matras van den machinist. De « Lim-

burg » had het roerhuis met verschillen

de kogels doorboord.

Het is onbegrijpelijk dat een Duitsch 

vliegtuig een dergelijken aanval onder

neemt op neutrale schepen, waarvan de 

naam « Holland » zeer zichtbaar was, 

zooals wij trouwens zelf zagen.

Woensdag, bij het krieken van 

dag, zijn de schepen vertrokken 

« Schieland » had zelfs eerder moeten 

vertrekken, maar de afvaart moest uit

gesteld worden wegens het plotse over

lijden van de moeder van kapitein Bon- 

dewel.

Voor onze 
W estvlaamsche Kunst

den

de

^ A u P a ra B ff»
Voeten verzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

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 —

Ondanks den druk der ongunstige tij
den mocht de tentoonstelling van schil
der- en beeldhouwwerk, welke door de 
zorgen van de vereeniging zonder winst
bejag «Voor Onze Westvlaamsche Kunst» 
onder voorzitterschap van Zijn Excel
lentie den heer Gouverneur Baels, te 
Brugge werd ingericht en gedurende 
nagenoeg een maand open bleef, op on- 
gemeene belangstelling bogen.

Deze aanzet van een werking, welke 
in de eerstkomende maanden gaande
weg uitbreiding zal nemen en alle 
Kunstvertakkingefti bereiken, mag door 
de kunstenaars, zoo getroffen door' den 
angst der tijden, vertrouwend aangeke- 
iten worden, vermits zij zelf hebben 
ivunnen vaststellen hoe, ondanks het 
heerschend scepticisme, de verkoop wel ! Verbond der Oudstrijdersmaatschap- Coems.

«LA  COCARDE DE M IM I P INSO N»

Voor een flink bezette zaal gaf de h. 
Coens Donderdagavond in ons theater 
de vertooning van een heerlijke Fran
sche militaire operette uit de oude doos, 
maar die thans actueeler is dan ooit : 

Geen vergane schepen, geen gekwet-1 « La Cocarde de Mimi Pinson ». 
sten of dooden, zoodat men mag zeg-! Deze °Perette van Goublier werd op 
„ar, [verrassend goede wijze vertolkt door de
gen,  ̂ dat dit hachelijk^ zaakje nog be- dames Drossaert, Berthot en de hh. De

' Meester, Remyo en de vroolijke noot 
werd door Geo Cox verzorgd.

Alle andere medespelesr verdienen lof, 
Een volldig succes zal, hoogst waar- > want alles was flink verzorgd, zooals het 

schijnlijk, het streven beloonen van het trouwens de gewoonte is bij den heer

trekkelijk goed is afgeloopen. 

DE OUDSTRIJDERSGALA

uitgeiokt is kunnen worden en voor de 
toekomst belooft.

De Vereeniging wil dan ook voortie- 
veren in jeugdig optimisme en volhar- 
dingskracht.

Binnenkort zullen de kunstenaars die 
alhier tentoonstelden, bericht krijgen 
jver de mricnting eener nieuwe ten
toonstelling. Het is best mogelijk dat de- 
ze met een gecombineerd systeem van 
,/omoola zal uitgewerkt worden, ten ein
de de afzetmogelijkheden te verhoogen.

Wie totnogtoe geen voldoening met 
ie Vereeniging nam, kan zich in de eer- 
3te dagen bij haar aanmelden; hij zal 
jügrepen worden in de lijst der kunste
naars die reeds alhier om de voordeelen 
der werking hebben verzocht, 

iliermede worden ook bedoeld zij die, 
ï.i hun kunst, min of meer aanleunen 
. j vis kunstschilders en kunstbeeldhou- 
, zoo o.a. de toegepaste kunst over 

alsemeen, glasschilders, kunstkant- 
werk, enz.

Thans wordt in overweging genomen, 
j:> weike manier een actie kan worden 
.iàngevat ten voordeele van toondich
ters en bouwkundigen. Ook de letter
kundigen krijgen straks hun beurt. De
ze rij kunstenaars kunnen zich reeds 
van nu af bij de Vereeniging aanmel- 
ien.

pijen van Oostende, voor het wellukken In het kort, een genoeglijke avond, 
van het Galafeest van Zaterdag 16 Maart waarbij vele aangename herinneringen
om 9 uur in de Casino-Kursaal. Dit con
cert gaat immers door onder een nieu
we en aanlokkende formule, en wel on
der vorm van een gecostumeerde selec
tie uit de operette « Het Land van den 
Glimlach », in ’t Nederlandsch voorge
steld.

wel zullen opgerakeld zijn geworden.

VRIJSPRAAK

De eenige rechter van de 5de boet
straffelijke kamer van het arrondisse
ment Brugge heeft een vrijspraak ge-

Stippen wij de namen aan van de vier_ veld ten voordeele van M. Lucien Carlier, 
vooraanstaande vertolkers: HH. Char-' nij veraar, Vrijheidstraat, 19 te Oostende, 
les Locufier en John Vissers, Mevrouwen | Deze werd vervolgd, om op 4 October
De Keukeleire en Jane Clenn, uit de 
Schouwburgen van Gent, Antwerpen en 
Brussel. Het orkest staat onder de lei
ding van den h. Aimé Mouqué. Kaarten 
aan slechts 5 frank.

Het concert wordt gevolgd door een 
groot bal met Ach. Zanders en zijn 
Boys.

Het climax van dezen grooten avond 
staat wellicht in het teeken van een 
weergalooze tombola, waarvan de prij
zen zijn tentoongesteld bij M. Hubrecht- 
sen, 6, Vindictivelaan. U moet deze prij
zen gaan bewonderen.

De algeheele winst gaat naar het werk 
van het Pakket van den Soldaat en de 
noodlijdende Oudstrijders.

Kaarten te bekomen bij al de leden 
van het Verbond, alsook bij M. Mélis, 36, 
Kapellestraat en in den Boekhandel 
Boussy, Kapellestraat.

1939, zijn groene zeep verkocht te heb
ben aan een hoogeren dan den vastge- 
stelden prijs.

De vastgestelde prijs was van 3.50 tot 
4 fr., terwijl de beklaagde verkocht had 
aan 4.20 fr.

Er werd bewezen dat beklaagde de 
zeep gekocht had aan 3.75 fr., met ver
plichting de verzendingskosten te beta
len ; dat hij een voertuig moest huren, 
daar zijn eigen vervoermateriaal opge- 
eischt was ; dat het loon van den werk
man die het vervoer deed, den aankoop
prijs verhoogde met 4 p.h. en dat indien 
men de algemeene onkosten bijvoegt, die 
de uitbating van zijn handel meebren
gen, er geen spraak kan zijn van te 
hoogen prijs.

Gezien al deze bewijzen, sprak de h. 
rechter den h. Lucien Carlier vrij zonder 
kosten.

LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN  
EN KOOPVAARDIJSCHEPEN

Zooeven is deze lijst verschenen in een 1 
afzonderlijke brochure.

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

GRONDBEGINSELEN DER 
OCEANOGRAFIE

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

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

STELT U IN REGEL 
MET DE SOCIALE WETTEN

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

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

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

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

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

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

storting van het bedrag op postcheck 
1070.98 van « Het Visscherijblad », Oos
tende.

BERICHT
De Burgemeester maakt bekend dat 

een tijdelijke plaats van toezichter aan 

de bouwwerken van den kerktoren te 

begeven is.
De candidaten moeten Belg zijn, van 

goed gedrag, en de bewijzen leveren van 

de vereischte technische bekwaamheid.

Alle inlichtingen te verkrijgen op het 

secretariaat.

De aanvragen moeten ingediend zijn 

vóór Woensdag 13 Maart 1940.

Namens het College van Burgemeester 

en Schepenen :

De Secretaris, De Burgemeester,

H. VAN HECKE. Dr. A. VANDAMME.

Kleine
Aankondigingen

TE KOOP GEVRAAGD
Een triporteur. Voorwaarden bureel 

van ’t blad.

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

TE HUREN pakhuis met kelders en ga
rage, remise en hof, kunn. dienen voor 
allen handel of nijverheid, boven pak
huis 2 app. 4 pl. water, gas, electr., W . C„ 
kan ook afzonderlijk verhuurd worden, 
gel. Gerststraat, 122. Voor voorw. zich 
wenden Kapellestr., 9.

ONDERHUIS te huren, gel. H. Borgers- 
straat, 54. Water, electr., 175 fr. p. maand 
Z. w. Torhoutsteenw., 284, 2 m. bellen.

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

v e ro o rz a a k t  e e n  

ko u d e  luchtstroom 

maar al te dikwijls 

zenuwpijnen.
Dan is U het beste ge

diend met:

A  S P I B I N E i BAYER )

HET PRODUCT VAN VERTROUWEN
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« HET VISSCHERIJBLAD » 5

Les Frigorifères du Littoral
N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.
f

BREEDENSCHE W EG , 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

17.310,— 

1.605,—

Vrijdag 1 M aart 1940.
0.2’?4 Kanaal 8 d(.

0.78 Kust 1 d.

Eén vaartuig van het Kanaal en één 

van de Kust. Alle visch werd meestal ver

kocht voor locaal gebruik.

Zaterdag 2 M aart 1940.
0.328 Kanaal 8 d. 51.295,—

0.176 Kanaal 12 d. 33.405,—

0.279 Kanaal 8 d. 26.300,—

N.60 Kust 3 d. 5.870,—

55.0.299 IJsland 21 d. 192.904,—

55.0.262 IJsland 18 d. 132.294,50 

Mooie partij visch ter markt van IJs

land en het Kanaal. Groote partijen ka

beljauw, koolvisch en rog.

Mooie prijzen voor alle vischsoorten. 

Groote partijen opgekocht, bestemd voor 

uitvoer. Er was groote belangstelling 

voor alle vischsoorten. De prijzen bleven 

vast tot het einde.

Maandag 4 M aart 1940.
0.348 Kanaal 

0.269 Spanje 

0.232 Kanaal 

0.153 Kanaal 

0.276 Kanaal 

0.326 Kanaal 

0.198 Kanaal 

0.336 Kanaal 

N.45 Kanaal 

0.124 Spanje 

0.204 Kanaal

55.0.158 IJsland 
Twaalf vaartuigen bevoorraadden he

den de markt, waaronder de SS.0.158, 

van IJsland. De hoedanigheid was iets 

minder mooi dan Zaterdag, toch worden 

mooie besommingen gemaakt. De vaar

tuigen van Spanje hadden een mooie 

partij tongen weten buit te maken.

Er was groote keus aan verscheiden

heid.
De markt sloot over de gansche lijn 

zeer vast.

Dinsdag 5 M aart 1940.
0.238 Kanaal 12 d. 40.795,—

0.73 Kanaal 13 d. 32.090,—

0.289 Kanaal 13 d. 72.449,—

0.154 Kanaal 11 d. 41.755,—

Zeer weinig aanvoer vandaag. In het 

geheel niet bevredigend. Naar wij ver

nomen hebben, komt het omdat eenige 

vaartuigen opgehouden zijn geweest 

aan de reede van Duinkerke.

Voor morgen mag men ze dus ter ver

koop verwachten. 0.288 van Spanje, zal 

morgen ter markt zijn. De verkoop was 

vandaag spoedig afgehandeld en onnoo- 

dig te zeggen dat de prijzen zeer loonend 

waren. Er was groote 

voor alle vischsoorten.

Woensdag 6 M aart 1940.

0.350 Kanaal 14 d. 44.010,—

0.249 Kanaal 10 d. 33.239,—

Mooie aanvoer vandaag. De hoedanig

heid is uitstekend op gansch de lijn. Er 

is veel kabeljauw op de markt. Ze is 

goedkooper dan gisteren. De rog, inte

gendeel, gaat de hoogte in ; ook de prij

zen der tongen zijn zeer loonend.

De markt sloot zeer vast.

Donderdag 7 M aart 1940.
0.245 Kanaal 8 d. 12.810,—

Eén enkel vaartuig bevoorraadde van

daag de markt. De opbrengst was be

stemd voor locaal gebruik. Er waren 

mooie prijzen.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nleuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

GENT

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 29 Febr. 

Vrijdag 1 Maart 

Zaterdag 2 

Maandag 4 

Dinsdag 5 

Woensdag 6

195.877.50 

19.145,—

442.612.50

562.483.50 

188.636,— 

290.912,—
11 d. 26.555,—

18 d. 75.902,50

11 d. 50.864,—

14 d. 40.394,—

7 d. 27.175,—

10 d. 20.854,—

5 d. 17.345,—

4 d. 2.520,—

8 d. 12.695,—

20 d. 93.102,50

14 d. 41.255,—

18 d. 152.665,50

1.699.666,50

belangstelling

0.210 Oost 5 d. 11.200,—

0.78 Kust 1 d. rso 0 1

0.288 Kanaal 12 d. 51.367,—

0.339 Kanaal 12 d. 43.765,—

0.305 Kanaal 12 d. 40.925,—

0.307 Kanaal 12 d. 43.394,—

Z.61 Oost 7 d. 21.107,—

r  inst ï i m
Vischfactoor 

V E R S C H E N  -

in alle soorten 

- G E R O O K T E N

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in ’t groot en 't klein

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

Tel. 789 —

Verwachtingen

Zaterdag 9 M aart. — 0.175, van het 
Kanaal van Bristol plus een zestal an
dere vaartuigen van het Kanaal.

0.87, van het Kanaal, met 700 kabel
jauwen, 120 b. mixed en 700 kg. tongen.

Maandag 11 M aart. —  SS.0.160, van 
IJsland, met 5.000 kabeljauwen, 240 b. 
gullen, 235 b. schelvisch, 130 b. mixed, 
40 b. boonen, 40 b. lengen, 20 b. kuit, 
ln totaal, 17 bakken.

0.89, van IJsland, met 3.000 kabeljau
wen, 180 b. gullen, 200 kools, 125 b. schel
visch, 35 b. boonen, 80 b. mixed, ln to
taal, 12 bakken.

Dinsdag 12 M aart. —  SS.0.98, van IJs
land, met 3,600 kabeljauwen, 130 b. gul
len, 200 b. schelvisch, 50 b. mixed, 15 b. 
platvisch. ln totaal, 14 b.

Verder worden verwacht : 0.231 van 
Spanje, en een 20-tal vaartuigen van 
het Kanaal van Bristol.

Garnalen, 11— 12 ; griet, 14 ; kabeljauw 

10— 13 ; pladijs, 9— 10 ; paling, 18—22 ; 

schelvisch, 8 ; rog, 7 ; tarbot, 16— 18 ; 

tong, 18—22 ; wijting, 7— 8 ; zeepost, 7 fr.

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch 

in de mijn van Blankenberge, van Don

derdag 29 Februari tot Woensdag 6-3-40. 

Maandag 4 Maart 10.675,50

Dinsdag 5 13.305,50

Woensdag 6 1.188,—

Gemiddelde prijs per kg. van de ver

kochte visch gedurende hetzelfde tijd

perk :

Tarbot, 24 ; griet, 15 ; gr. tongen, 16 ; 

bloktongen, 20 ; fruittongen, 22 ; kleine 

tongen, 15 ; gr. platen, 6 ; kl. platen, 7 ; 

kl. visch, 6 ; scharren, 6 ; pieterman, 14 ; 

kabeljauw, 7 ; wijting, 4 ; rog, 5 ; gar

nalen : geen.

ZEEBRUGGE

Vrijdag 1 Maart 1940.
Garnalen, 6.80—8.10 fr.

Zaterdag 2 Maart 1940.
Gr. tong, 17— 18 bloktong, 17— 18 ; 

fruittong, 19—20 ; sch. kl. tong, 17— 18 ; 

kl. tong, 8— 14 ; pieterman, 13— 14 ; gr. 

platen, 4— 5 ; midd. platen 6.50— 6.75 ; 

platjes, 5.25— 5.50 ; scharren, 4— 4.50 ; 

gr. wijting, 3.50— 3.75 ; kl. wijting, 2.25—

2.50 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 18—25 ; 

griet, 12— 20 ; garnalen, 6.20— 8 fr. 

Maandag 4 Maart 1940.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 18— 19 ; 

fruittong, 20— 21 ; sch. kl. tong, 17— 18 ; 

kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 13— 14 ; gr. 

platen, 4.50— 5 ; midd. platen, 6.25— 6.50 ; 

platjes, 5.50— 5.75 ; scharren, 4.50— 5 ; gr. 

wijting, 3.25— 3.75 ; kl. wijting, 2.25— 

2 50 ; rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18—25 ; 

griet, 12—20 ; garnalen, 7.70 fr.

Dinsdag 5 Maart 1940.
Gr. tong, 16 ; bloktong, 18— 19 ; fruit

tong, 20 ; sch. kl. tong, 22 ; kl. tong, 8—  

13 ; pieterman, 15 ; gr. platen 5.50— 6. ; 

midd. platen, 7.50— 8 ; pilatjes, 5— 6 ; 

scharren, 5 ; gr. wijting, 3.25— 3.75 ; kl. 

wijting, 2—2.50 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 

18—24 ; griet, 12—20 ; garnalen, 7.50— 

8.70 fr.

Woensdag 6 Maart 1940.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 18— 20 ; 

fruittong, 22— 23 ; sch. kl. tong, 19—20 ; 

kl. tong, 8— 16 ; pieterman, 15— 16 ; gr. 

platen, 5.50— 5.75 ; midd. platen, 7—7.75 ; 

platjes, 6.25— 6.75 ; scharren, 5— 5.25 ; 

gr. wijting, 3.25— 3.75 ; kl. wijting, 2—

2.50 ; rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18—25 ; 

griet, 12— 20 fr.

Donderdag 7 Maart 1940.
Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 19— 19.50; 

fruittong, 22—23 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 

kl. tong, 8— 15 ; pieterman, 15 ; gr. pla

gen, 5—5.50 ; midd. platen, 7— 7.50 ; 

platjes, 6— 6.25 ; scharren, 5 ; gr. wij

ting, 3.25— 3.75 ; kl. wijting, 2—2.50 ; 

rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18— 25 ; griet, 

12—20 ; garnalen, 10.40— 11.60 fr.

UMUIDEN

PRIJS
VISCH,

PER K ILO G RAM  
VERKOCHT TER

TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN
VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. 

MAART 1940.
W EEK VAN 2 TO T 7

Zaterdag
Turbot — Groote tarbot......................  19.00—20.00

Mid. tarbot...........................15.00— 17.00
Kleine tarbot.......................11.00—13.00

— Griet..................................  9.00— 12.00
Allergroote tongen .....................................
Groote tongen ........................16.00
Midd. groote tongen ............. 22.00
Voorkleine tongen..................26.00
Kleine tongen ........................22.50

Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............ 6.50— 7.00
Midd. pladijs.....................  6.75—  7.25

Barbues 
Soles —

Derde slag pladijs............  4.50— 5.50
Kleine pladijs ..................  3.00— 3.50

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

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

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

Kleine rog ............. .............  1.50—  2.00
Tacauds —  Steenposten.......................  2.00—  2.50
Merlans —  Gr. wijting ........................ 3.50— 3.75

Kl. wijting ........................  3.00—  3.25
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 4.50— 5.00

Gr. gullen ............  3.50
Kl. gullen ............. 3.00

Cabillaud d’Islande — IJsl. kabeljauw 3.00— 3.50
Gr. gullen....... 2.00— 2.50
Kl. gullen...........................

Sébasfes — Klipvisch ............  ............. 2.00— 2.50
Charbonnier — Koolvisch ................... 3.00— 3.25
Lieus — Vlaswijting ............................. 3.00— 3.50
Lingues — Lengen................................  3.00— 3.25
Eglefins — Gr. schelvisch ..................  6.00— 7.25

Gr. mid. schelvisch ........  5.50— 7.00
Kl. mid. schelvisch ........  3.50— 5.75
Kl. schelvisch .....................................................
Braadschelvisch (totten) ...................................

Colins — Gr. mooimeisjes ......................................  10.00-
Mid. mooimeisjes .....................................
Kl. mooimeisjes .......................................

Vives —  Pietermannen.......................... 10.00
Grondins —  Knorhaan ............................................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ..................
Rougets — Roobaard ................................................
Emissoles — Zeehaai...... . ,,, u> ..................
Roussettes — Zeehonden ..........................................
Dorées — Zonnevisch ...............................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ............................

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

Kl. zeepaling ..........................................
Maquereaux — Makreel ...........................................
Harengs — Haring ..................................................
Esturgeons — Steur .................................................
Flétans —  Gr. heilbot........................... 12.00—15.00

Kl. heilbot........................... 11.00— 12.00
Ecrevisses —  Kreeftjes ............................................

Maandag
18.00—21.00
17.00— 18.00
10.00— 14.00
10.00— 11.00 
15.80—16.00 
15.40— 18.00
15.00— 19.00
18.00—22.00 
12.00—22.20
6.50— 6.75
6.75— 7.00
4.50— 5.75
2.75—  3.50
3.50— 4.50 
7.00—  9.00
5.50— 6.00
4.50— 5.50

3.00— 3.50
4.00— 4.50
1.75— 2.25
2.00—  2.50
3.00— 4.00
3.00— 3.25
4.50— 5.50 
4.50

'3.00— 3̂ 50
2.50— 3.00

-2.5Ó— "3.’5Ö
2.75—  3.00
3.00—1 400
3.00— 3.50
6.00— 7.00
6.00— 7.00
4.50— 5.00

Dinsdag
20.00—21.00
17.00— 19.00
11.00— 13.00 
8.00— 11.00

Ï5.ÖÓ—2L0Ö
18.00—22.00
18.00—23.00
13.00—22.00
6.00— 7.00 
6.j5—  7.50
4.50— 5.75
3.00— 4.00
3.00— 4.50
7.00— 9.00
4.00— 5.50
4.50— 6.00

4.50— 5.50
4.50— 5.50
3.00—  3.50
2.50— 2.75
3.50— 4.00 
2.75— 3.00
4.50— 5.50 
4.00

Woensdag
19.00—22.00
17.00—18.00
10.00— 12.00
9.00—11.00

15.40—21.70
18.20—22.80
13.20—22.20
13.20—22.00
6.00— 7.00
6.50— 7.50
4.50— 6.00 
3.25— 3.50
4.50— 5.00
6.50— 9.00
4.50— 6.00
4.50— 6.00

" 5.ÖÓ— '7.ÖÓ
5.00— 7.00
3.00— 3.50
2.50— 2.75
3.50— 4.00 
2.75— 3.05
4.00— 4.50

Donderdag

10.00— 14.00

16.00
18.00
20.00
15.00

3.50— 4.00 
2.00— 3.00

M  de week van 29 Februari — 6 Maart 

1940 kwamen aan de rijksvischhallen 20 

stoomtrawlers, 28 groote en 20 kleinere 

motors, 4 Denen en 2 Zweden de markt 

spijzen met versehe visch en haring.

Zulk een groote aanvoer van versehe 

visch is dit jaar nog niet voorgekomen. 

Alle stoomtrawlers, motors en snurre- 

vaarders hadden prachtige vangsten 

visch en de verscheidenheid liet dan 

ook niets te wenschen over.

Moesten wij verleden week melden dat, 

vanwege het slechte weêr in het Noor

den en Skagerak, de vangsten sterk ver

minderd waren, deze week waren de 

vangsten van het Noorden zoo groot, dat 

in kwantum de IJslandbooten deze niet 

in 10 à 12 dagen tijds aan kunnen bren

gen. Hierna volgt zulk een vangst aan

gebracht door de stoomtrawler IJM 19 

<- Haarlen » :

650 bennen koolvisch, 100 b. gullen, 90 

b schelvisch en totten, 100 b. kleine 

schelvisch, 900 b. haring, 760 b. wijting. 

Totaal : 2600 b. versehe visch en haring.

De vangsten afkomstig van het Skage

rak, bestiaan uit prachtige schelvisch, 

zwarte en witste koolvisch, zeeduivel, 

lengen, kabeljauw, gullen, wijting, 

schartong, rog, vleet en 600-900 kg. tar

bot.

Van de Groote-Visschersbank kwamen 

deze week 8 booten toe met een geza

menlijke vangst van circa 20.000 stuks 

groote witte kabeljauw. Van deze 8 boo

ten deden een viertal een zeereis van 

min dan een week. De gevangen bij- 

visch bestaat uit tarbot, schol en wij

ting.

Van de vischgronden van Terschelling 

kwamen toe 4 stoomtrawlers en 28 groo

te motors. Met de tongvangsten van de 

kleine motors, is er circa 40.000 kg. ton

gen verhandeld. De bijvangsten leverden 

vele schol, bot, schar en wijting op.

Buitenlandsche aanvoer : 4 Denen en 

2 Zweden, met schar- en scholvangsten.

Het was een prachtige vischweek en 

alle aangevoerde visch bestond uit de 

schoonste kwaliteit. Ondanks den rui

men aanvoer, zijn de verkoopprijzen 

zeer bevredigend gebleven. Alleen de 

tongen hebben een gevoelige daling on

dergaan tengevolge den enormen aan

voer.

De verkoop van 29 Februari-6 Maart 

1940 zal ongeveer 2.725.000 fr. bedragen.

Verwachting toekomende week : 18 

stoomtrawlers en 20 motors.

Donderdag 29 Februari 1940.
1 motortrawler komende van het Noor

den en de Groote-Visschersbank, met 

een vangst koolvisch, wijting, gullen, 

schelvisch en totten en 1.000 stuks wit

te kabeljauw.

2 motors komende van de gronden van 

Terschelling met een gezamenlijke 

vangst van 2.000 kg. tongen en 200 ben

nen visch (schol, bot, schar en wijting).

3 Denen met schol en scharren.

De verkoopprijzen waren zeer bevre

digend.

Ro. 53 Noorden 475 b. 5674.00

IJM 204 Terschelling 100 b. 1160.00 

Kw. 28 Terschelling 200 b. 2050.00 

E. 246 Denemarken 200 b. 1817.00 

E. 111 Denemarken 180 b. 1500.00 

E. 51 Denemarken 135 b. 1110.00

Vrijdag 1 M aart 1940.
1 stoomtrawler, 3 groote en 15 kleine 

motors spijsden de markt met vele ton

gen, schol, bot, schar en wijting.

Tengevolge van den grooten toevoer 

van platvisch, kenden alle soorten een
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aanmerkelijke inzinking van verkoop

prijzen.
IJM 97 Terschelling 165 b. 2650.00 

Kw. 59 Terschelling 165 b. 1290.00 

Kw. 138 Terschelling 100 b. 1080.00 

Zaterdag 2 M aart 1940.
7 groote en 3 kleine motors spijsden 

de markt gelijk gisteren van zeer vele 

tongen, schol, bot, schar en wijting. Al

le schepen kwamen van de vischgronden 

van Terschelling.

Verkoopprijzen bevredigend.

IJM 201 Terschelling 100 b. 1015.00 

Kw. 169 Terschelling 150 b. 1430.00 

Kw. 64 Terschelling 190 b. 1975.00 

Kw. 162 Terschelling 235 b. 2375.00 

Kw. 166 Terschelling 145 b. 1300.00 

Kw. 125 Terschelling 165 b. 1445.00 

Maandag 4 M aart 1940.
10 stoomtrawlers en 9 motors verzorg

den de markt van enorm veel visch en 

haring. De verscheidenheid liet dan ook 

niet te wenschen over.

De booten komende van het Noorden 

hadden vangsten bestaande uit haring, 

de Groote-Visschersbank verzorgden de 

markt met circa 10.000 stuks groote wit

te kabeljauw. Tenslotte brachten de mo

tors van Terschelling aan de markt cir

ca 14.000 kg. tongen en zeer veel schol, 

bot, schar en wijting.

Alleen de tongen kenden een prijsin- 

zinking. De overige soorten, ondanks den 

grooten aanvoer, hadden alle zeer be

vredigende verkoopprijzen.

IJM 59 Gr. Visschersbank 465 b.

IJM 94 Gr. Visschersbank 245 b.

IJM 85 Gr. Visschersbank 555 b.

IJM 44 Gr. Visschersbank 540 b.

3 stoomtrawlers van het Skagerrak, met 

prachtige vangsten verscheidenheid. 

Vooral hun heilbotvangsten van 600-900 

kg. waren iets buitengewoons.

Van den Groote-Visschersbank : twee 

stoomtrawlers met 5.000 groote witte 

kabeljauwen. De 5 motors komende van 

de vischgronden van Terschelling had

den een flinken buit aan tongen, schol, 

bot, schar en wijting.

De Zweedsche snurrevaarders hadden 

vangsten bestaande uit schol en schar.

De tongen kenden goedkoopere prij

zen, doch de overige soorten werden aan 

flinke prijzen afgezet.

IJM 73 Gr. Visschersbank 450 b.

IJM 384 Skagerrak 545 b.

IJM 98 Skagerrak 580 b.

IJM 117 Skagerrak 500 b.

IJM 77 Gr. Visschersbank 365 b.

4500.00

2795.00

4870.00

5200.00

2300.00

2830.00 

10500.00

5225.00

8300.00

IJM 87 Terschelling 170 b.

IJM 72 Terschelling 260 b.

IJM 6 Noorden 1700 b.

IJM 196 Noorden 695 b.

IJM 26 Noorden 1070 b.

IJM 9 Noorden 2750 b. 13550.00

Kw. 74 Terschelling 200 b. 2370.00 

Kw. 152 Terschelling 90 b. 930.00 

Kw. 151 Terschelling 175 b. 2150.00 

Kw. 107 Terschelling 110 b. 1200.00 

Kw. 35 Terschelling 150 b. 1500.00 

Kw. 75 Terschelling 125 b. 1500.00 

Kw. 154 Terschelling 145 b. 1680.00 

Kw. 25 Terschelling 200 b. 2370.00 

Kw. 86 Terschelling 230 b. 2800.00 

Dinsdag 5 M aart 1940.
Wederom groote aanvoer van witte ka

beljauw. Twee booten komende van de 

Groote-Visschersbank, hadden een geza

menlijke vangst van 5500 stuks witte 

kabeljauw, welke in één week waren 

verwezenlijkt.

1 motor van de West met veel wijting, 

schar en schol en 2 snurrevaarders, bei

de met schol- en scharvangsten.

De verkoopprijzen waren nog duurder 

dan gisteren.

IJM 4 Gr. Visschersbank 280 b.

IJM 95 Gr. Visschersbank 375 b.

IJM 23 Doggersbank 100 b.

G.G. 892 Zweden 100 b.

G.G. 69 Zweden 100 b.

Kw. 76 Terschelling 250 b.

Kw. 4 Terschelling 250 b.

Kw. 5 Terschelling 185 b.

Kw. 155 Terschelling 100 b.

4750.00

5850.00

6650.00

5775.00

4225.00

1400.00

1130.00

1480.00

2490.00

2600.00

2175.00

1400.00

IJM 45 Terschelling 

Kw. 94 Doggersbank 

Kw. 173 West 

E. 290 Denemarken 

Woensdag 6 M aart 1940. 
Aan den afslag waren

100 b. 

100 b. 

100 b. 

135 b.

3087.00

4400.00

3050.00

1110.00 
1000.00 
1350.00

heden morgen

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 genadigste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

ANTWERPEN
Kabeljauw, netto 8— 11, bruto 6—9 ; 

kuit, 4 ; knorhaan, 5 ; mooie meid, 3 ; 

pladijs, 4— 8—9 ; rog, 5—7 ; konings- 

visch, 6 ; roobaard, 6 ; schar, 5—7 ; vleet 

9— 12 ; schelvisch, 9—10 ; steenpost, 4 ; 

tarbot, 12 ; tong, 10—22—25 ; steenschol, 

7— 8 ; haring, 5 ; bakharing, 1.25—1.75 ’t 

stuk ; gerookte haring, 1.00—1.75 id. ; 

gestoomde haring, 7 voor 5 fr., 10 voor 7 

fr. ; sprot, 8 ; garnaal, 12 ; mosselen, 1 ; 

blonktongen, 20 ; fruittongen, 22 ; kleine

BRUSSEL
VISCHM ARKT

Griet, 16— 22 ; baars, 4— 8 ; zeeduivel, 

4—8 ; kabeljauw, 6—14 ; gullen, 6—10 ; 

zeezalm, 4— 6 ; schelvisch, 6— 10 ; zee

honden, 4— 6 ; knorhaan, 6— 8 ; gezouten 

haring, 4—6 ; schar, 6— 8 ; wijting, 4—6; 

heek, 4— 8 ; koningsvisch, 6— 10 ; pladijs, 

6— 8 ; rog, 5— 6 ; roobaard, 6— 8 ; klip

visch, 4—5 ; tong, 18—25 fr.
VISCHMIJN

Griet, 16,44 ; zeeduivel, 4.18 ; kabeljauw 

5.47 ; gullen, 4.28 ; zeezalm, 3.54 ; baars, 

4.36 ; schelvisch, 4.80 ; tong, 3.00 ; aee- 

karkool, 6.05 ; knorhaan, 4.92 ; gezouten 

haring, 4.00 ; kleine karkool, 0,32 ; schar, 

4.00 ; wijting, 3.78 ; heek, 3.59 ; konings

visch, 6.10 ; pladijs, 4.68 ; rog, 3.00 ; roo

baard, 5.53 ; vervroren zalm, 13.67 ; klip

visch, 2.73 ; tong, 14.26 ; forel, 14.13 ; 

pieterman, 12.73 fr.

* Stoommachienen- Motoren- Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbur«, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Po.tcheck 99136 Handel.register 95

Donderdag
1.17— 1.12

Zaterdag
1.16— 1.06

"l.ïÓ-ï .02 
1.08— 1.00 
1.12— 1.05 
0.90— 0.85 
0.70— 0.64 
0.42— 0.32

14.00— 12.00
16.00— 14.00
20.50— 16.00
23.00— 19.50
12.50— 10.50 
7.00— 4.30

375— 4.00 3.00— 4.00

-11.00

3.50— 5.00 
11.00
2.00— 2.50
1.75— 2.00
2.00— 4.00
2.00— 2.50
1.75— 2.00
3.00— 4.50
8.00— 9.00
4.00— 6.00
3.00— 4.00
1.50— 2.00

12.00— 14.00
10.00— 11.00

2.00—  2.50
2.00— 2.25 
2.25—  4.25
2.00— 2.25
2.00— 2.25
4.00— 5.50
7.00— 9.00
4.50— 6.00
2.50— 3.50 
1.75— 2.00

2.00— 2.50
2.00— 2.50
2.50— 3.50 
1.75— 2.50
2.00— 2.50
4.00— 6.30
7.50— Ô.00
5.00— 6.00
3.00— 4.00
2.00— 2.25

Tarbot ..............................................
Griet .................................................... ....................
Groote tongen ....................... ............. 1.20— 1.18
Gr. mid. tongen....................................  1.20— 1.15
Kl. mid. tongen..................................... 1-30—  1.24
Kl. tongen ............................................. 1-05— 1.00
Kl. tongen (gr. slips) ...........................  0.85—  0.80
Kl. tongen (kl. slips) ...........................  0.52— 0.45
Gr. schol............................................... 15.00— 13.00
Mid. schol .............................................  20.00— 14.00
Zet schol............................................... 21.00— 18.00
Kl. schol................................................19.00— 16.50
Kl. schol I I ........................................... 14.50— 10.50
Kl. schol I I I ...........................................  8.50— 5.70
Tongschar.......  .................................................................................
Rog .................................................... ............................................
Vleet ................................................................................................
Poontjes................................................. 11.00— 9.50 .................
Kabeljauw ... *....................................... 43.00—21.50 42.00— 23.00
Gr. gullen ... .......................................  13.00— 11.50 12.00— 9.00
Kl. gullen............................................... 14.50— 9.50 ..................
Wijting ..................................................  12.00— 10.70 9.70— 6.30
Gr. schelvisch.......................................  24.50—24.00 ..................
Gr. mid. schelvisch...............................  25.00—22.00 ..................
Kl. mid. schelvisch .., ........................... 24.50— 19.10 ..................
Kl. schelvisch......................................... 24.50—23.00 ..................
Braadschelvisch..................................... 21.00— 19.00 ..................
Heilbot ................................................... 1.02 ..................
Leng ..................................................... 1-35—  0.90 ..................
Koolvisch...............................................  16.50—15.50 ..................
Makreel ..................................................12.00 ..................
Wolf ............................................................. « .................................
Schartong..............................................  .............................. ...........
Zalm ................................................ ...............................................
Steurharing......................................... ..............................................
Gr. roode poon ..................................................................................
Mid. roode poon ... ................................ ..........................................
Kl. roode poon ........................................................ ••
Schar .................................................. 15.50— 6.80 6.80— 4.50
Bot ...................................................... 12.00— 7.50 6.80— 5.50
H am m en .............................................. . ..........................................
Lom ......................................................................................... ......
Haring ................................................... 12.00 ..................
Kreeft ............................................................ ..........................>........
Gr. Heek ............................................................................................
Mid. Heek ...........................................................................................

Alles ln gulden aangeduid. Een gulden ls ongeveer 16 fr.

Maandag
1.16—  1.04

1.02— Ö.91 
1.05—  0.91 
1.10—  0.96 
0.88— 0.80 
0.66—  0.56 
0.36—  0.31

15.00— 12.00
17.00— 15.00 
21.50—20.00
20.00— 16.50
14.00— 10.00 
8.50— 6.60

12.50— 10.00
48.00— 22.50
13.00— 9.50
11.50—  7.50 
9.00— 5.10

35.00—27.50
35.00—25.50
24.50—26.50
19.00— 16.50
18.00— 14.50 
1.10— 0.96 
1.05—  0.85

16.50— 15.00 
12.00

Dinsdag
1.16— 1.04

Woensdag
1.10—  0.92 per 50 kg.

36.00—18.00 .................. per 50 kg.
0.96—  0.91 
0.95—  0.91 
1.00— 0.96 
0.88—  0.85 
0.66 
0.52

14.00— 12.00
18.00— 17.00 
27.50—23.00
22.00—20.00 
16.00— 14.50
9.50—  5.70

46.00—23.00
15.00— 12.00
16.00— 11.50 
9.00— 7.70

0.95—  0.80 
0.95—  0.80
1.00—  0.91 
0.85—  0.80 
0.66— 0.60 
0.42—  0.32

15.50— 11.50
19.00— 14.00
25.00—22.50
22.50— 18.50
15.00— 13.00
9.00— 6.30

21.00— 12.00 
3.50—  2.00

11.00—  9.50
45.00—22.00
13.50— 10.50
12.50— 7.60
10.00—  8.10
29.00—24.00
30.00—25.00
30.00—23.00
28.00—21.50
20.00— 15.00

1.00—  0.88 
2.25—  1.00

21.00— 15.00

12.50—  8.50 
8.50—  6.80

15.00—  6.80 
8.00—  6.00

16.00—  6l60
10.00—  6.50

10.00— 7.75 13.00— 12.00 11.00

>
>
>
>

per 50 kg 
»
»
»
*
>
>
»

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

»
>
>
>
>
»
»

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

»
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
»
>
>
»

per stuk
p. 125 kg.

>



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

Blankenberge
ZON DAG DIENST DER APOTHEKERS

Op Zondag, 10 Maart zal de Apotheek 

Fevery, Kerkstraat, den dienst verzeke

ren.

FO N TEIN IER  VAN DE STAD
Vanaf Zondag, 10 Maart en de daar

op volgende werkdagen, na 16 uur, moet 

de fonteinier Boute Florimond, Cons- 

ciencestraat, 45, verwittigd worden.

C INEM A’S
COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour

nal. — « L ’Homme de mes Rêves », met 

Harry Roy en Princess Pearl. — « Pa

trouille en mer », met Richard Green, 

Nancy Kelly.
Kinderen toegelaten.

Toekomende week : « Les six de la 

Marine » en « Louise ».

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Pathé 

Journal. —  «Les Dieux du Stade», een 

eenige film over de Olympische Spelen. 

—  « Visage Voilé », naar de beroemde 

roman van Henri Bordeaux, met Char

les Vanel, Denise Rose, José Noguero.
Kinderen toegelaten.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Retsin Willy, van Ray

mond en Wittesaele Joanna, Visschers- 
straat, 26.

Overlijden. — Janssoone Lodewijk, 72 
j„ wedr. Rock Virginie, de Smet de 
Naeyerl., 122.

Huwelijksafkondiging. —  Fockenier 
Pieter, werktuigkundige alhier, met Sa
ver Margareta, Uitkerke (huwelijk te 
Uitkerke).

Heist
INNEM INGEN TE VERW EZENLIJKEN  
OP HET GRONDGEBIED VAN HEIST- 
AAN-ZEE VOOR DE VERPLAATSING  
VAN DE SPOORBAAN ZEEBRUGGE- 
HEIST-KNOKKE

Een koninklijk besluit van 1 Maart 

1940 machtigt de Nationale Maatschap- 

pji der Belgische Spoorwegen tot het 

verwezenlijken op het grondgebied der 

gemeente Heist-aan-Zee, van de inne

mingen, noodig voor de uitvoering van 

de werken van verplaatsing van de lijn 

Zeebrugge-Heist-Knokke.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  De Groote Marie-Thérè- 

se, van Gustave en Ackx Lia, Knokkestr., 
188 ; Vantorre Joseph, van Franciscus en 
Tytgat Madeleine, Onderwijsstr., 23.

Overlijdens. — Van Loocke Silvie, 80 
j.. Kursaalstr., 66 ; Daveloose Achille, 
27 j., z. v. Edmond en Pyckavet Renilda, 
H. Liebaertstraat.

Huwelijksafkondiging. —  Innegraeve 
Theophile, bloemist, wedr. van Crul Ber
tha, te Assebroek, met Kerckaert Alice, 
z. b. te Heist aan Zee.

OORLOGSMIJN GESTRAND
Een oorlogsmijn, die reeds den gan- 

schen dag vóór de badplaats dobberde 

en dreigde iets aan te raken of in bot

sing te komen met de dijken, is ten slot

te bij het vallen van bij eb, omstreeks 17 

uur gestrand, tegenover Heist-Sas. De 

bevoegde militaire overheid, onder lei

ding van kommandant Samijn, kwam 

spoedig ter plaatse om het gevaarlijk 

oorlogstuig onschadelijk te maken.

44-
m

VI55CNER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
niEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.CRIGHTOItC
OOSTENDE S.A.

Verbond d e r  B e l g i s c h e  
Reeders en Visschers f e r  

Zeevisscherij
VERSLAG OVER DE A C T IV IT E IT  

VAN HET JAAR 1939

Het Verbond der Belgische Reeders en 

Visschers, gesticht in November 1938, 

vindt zijn oorsprong in de noodzakelijk

heid door de verschillende visschersmid- 

dens gevoeld, hun werking ter verdedi

ging van hunne beroepsbelangen te cen- 

traliseeren om aldus door een grootere 

macht, een grooteren invloed te beko

men.

Aldus is ons Verbond in eerste instan

tie niet een vereeniging van particulie

ren, maar wel een Verbond van vereeni- 

gingen.

Met genoegen hebben wij kunnen vast

stellen dat de invloed die van ons Ver

bond uitgaat, steeds sterker wordt en 

dat ook de visscherijmiddens steeds lie

ver op de bemiddeling van het Verbond 

beroep maken voor alle kwesties, die on

ze Nijverheid aanbelangen.

Het zal nutteloos zijn een opsomming te 

maken van de uiteenloopende kwesties, 

waarmede het Verbond in den loop van 

dit eerste jaar zich heeft bezig gehouden. 

De verslagen van onze vergaderingen 

maken er melding van.

Vermelden we nochtans de succesvolle 

tusschenkomst van het Verbond, begin 

1939, inzake de contingenteering bij den 

invoer. Er werd namelijk van de over

heid bekomen dat het invoercontingent, 

vroeger theoretisch vastgesteld op 21 

millioen kilogammen per jaar, inge

krompen werd tot een cijfer dat meer 

met den werkelijken invoer op dit oogen

blik rekening hield, namelijk iets meer 

dan 8 millioen kilogrammen.

Door de huidige omstandigheden ech

ter heeft deze maatregel voor het oogen

blik geen practisch nut.

In het bijzonder in den loop van ver

leden jaar en niet alleen September, is 

het gebleken hoe de belangen van de 

visscherij dikwijls heelemaal uiteenloo- 

pend zijn met de belangen van den 

vischhandel. Hevige polemieken tegen

over de Reeders werden rond deze kwes

tie uitgelokt en we hebben ons hierte

gen heftig hoeven te verzetten en ons te 

verdedigen, zoowel rechtstreeks bij de 

bevoegde overheid als onrechtstreeks bij 

het publiek in de pers. Deze polemieken 

dragen gewoonlijk op de bewering dat 

het de stricte plicht is van de Vissche

rij het binnenland op een bevredigende 

wijze te spijzen. De Visscherij is hier

mede heelemaal akkoord, doch voegt 

hieraan toe, dat het spijzen van de Bel

gische markt geen plicht meer kan zijn, 

wanneer deze aanvoer met groot verlies 

omgezet wordt.

Het is de vurigste wensch van de Bel

gische Visscherij hare productie hier ter 

markt aan te brengen, doch de vrucht 

van zijn arbeid moet echter beloond wor

den met een redelijke winst.

We zien ten andere elders, ondermeer 

bij de kolennijverheid en andere nijver 

heden, dat ook zij niet bezield zijn met 

de neiging het land te spijzen aan ver

lieslatende prijzen.

Waar de hond precies gebonden ligt 

kunnen we vaststellen, zoodra de moge

lijkheid in het vooruitzicht staat groote 

kwantums van uit Oostende naar de 

ons omringende landen te kunnen uit-

voeren. Het nationaal argument van de 

voedselvoorziening van de bevolking is 

op het achterplan geschoven en de ver- 

koopcommissie die den vischhandel kan 

heffen op dezen uitvoer, maakt van de 

voedselvoorziening van het land een 

overweging, die niet meer zooveel op het 

voorplan komt te staan.

De algemeene evolutie van onze nijver

heid sedert September laatstleden kun

nen wij als volgt schetsen :

In het binnenland is het vischver- 

bruik tengevolge van de verminderde 

koopkracht der bevolking, veroorzaakt 

door het mobiliseeren van plus minus 

700.000 man en de verminderde econo

mische bedrijvigheid can het land met 

circa 60 t.h. verminderd.

Het gemiddeld verbruik dat vroeger 

schommelde rond 26 millioen kg., zal 

dus wellicht tot 11-12 millioen kg. terug- 

loopen.

Verder is onze normale uitvoer naar 

Frankrijk en Engeland ook door den in

ternationalen toestand in de war ge

stuurd. Indien er een wanverhouding 

ontstaan is tusschen de vraag en het 

aanbod op onze markt inzake hoeveelhe

den, zoo is er insgelijks een netelig pro

bleem van prijzen ontstaan. In een zeer 

korte tijdspanne zijn de exploitatiekos

ten van de Zeevisscherij geweldig geste

gen, in zulke mate dat de verbruiker 

niet in dezelfde verhouding onze visch 

duurder kan afkoopen. Aldus heeft onze 

nijverheid een uitweg gezocht door 

rechtstreekschen verkoop in vreemde 

havens.

Deze verkoop in vreemde havens was 

voor de Zeevisscherij voorloopig het ee- 

inigste middel om het stilleggen van de 

exploitatie en het verwekken van uitge

breide werkloosheid te vermijden, omdat 

de Belgische markt zelfs niet de helft 

van de normale productie kon opnemen.

In de vreemde havens hebben wij al

dus een afzet gevonden, die ons eigen 

land ons niet meer kon bezorgen. Dit 

afzetgebied konden wij bereiken met de 

besparing van kosten en het Kanaal te 

vermijden, dat voor de scheepvaart zeer 

gevaarlijk is.

Voor wat betreft de nabije toekomst, 

mogen wij voorzien dat het productie

overschot van onze uitbating zal schom

melen tusschen 20 à 30 millioen kg. We 

hoeven alleen te betrachten dit over

schot uit te voeren naar onze naburen : 

Engeland, Frankrijk en Duitschland. On- 

derhandelingen rond dit probleem dat 

het bestaan zelf van de visscherij be- 

heerscht, zijn met hoogervemoemde lan

den aan den gang, en we hebben alle 

redenen te hopen dat ze zullen leiden 

tot overeenkomsten die voor onze nijver

heid als bevredigend mogen beschouwd 

worden.

Als conclusie kunnen wij met genoegen 

vaststellen dat spijts een moeilijk be

gin, er van nu af een werkelijke samen

werking bestaat onder de leiders van de 

onderscheidene visschersverbctnden die 

in den schoot van ons Verbond vereenigd 

zijn.

Aldus weet de overheid zich te richten 

tot één enkel organisme, dat niet alleen 

op papier, maar in feite de algemeen

heid van de visschersbelangen vertegen

woordigt.

Vragen omtrent het Reeders vervolgd
Engelsch-Belgisch 

Handelsverdrag in het 
Lagerhuis

--------- ■ ----------
DE BEVOEGDE M IN ISTER  W EIG ER T  
IETS AAN ZIJN VORIG E V ER K LA R IN 

GEN TOE TE VOEGEN

In het Lagerhuis werden den h. Cross, 

minister van Handel, opnieuw eenige 

vragen gesteld in verband met de han

delsverdragen die door Engeland met 

neutrale landen werden gesloten. De mi

nister weigerde echter nog iets toe te 

voegen aan de verklaringen die hij om

trent deze verdragen op 20 en 27 Februa

ri in het Lagerhuis aflegde.

De vragen betroffen onder meer het 

Engelsch-Belgisch handelsverdrag en 

de bepalingen omtrent den wederuitvoer 

naar Duitschland. Men vroeg den h. 

Cross ook of het akkoord inzake de Ert- 
g&lsch-Noorsche contrabande toelaat 
dat visch, welke door de Noorsche vis
schersvloot in de Noordzee of in de 
Noordelijke IJszee wordt gevangen, aan 
Duitschland wordt geleverd. Eveneens 
werd de vraag gesteld of de regeering 
maatregelen had getroffen om te ver
hinderen dat de vangst van Belgische 
en Nederlandsche visschers buiten hun 
territoriale wateren aan Duitschland 
zou worden verkocht.

De h. Cross antwoordde dat deze pun

ten werden onderzocht tijdens de be

sprekingen met de betrokken regeerin- 

gen.

Op 20 Februari had de minister ver

klaard, dat de neutrale regeeringen het 

om begrijpelijke redenen van zeer groot 

belang achten, dat de bepalingen van 

die gesloten verdragen vertrjouwelijk 

zouden blijven.

Zooais we kunnen vaststellen, is ons 

onafhankelijk landje en dus ook onze 

visschers, aan allerlei gevaren bloot ge

steld.

Het kan daarom niet genoeg herhaald, 

dat in alle opzichten voorzichtigheid ge

boden is bij de perscampagne’s tegen een 

te veel of te geringen aanvoer of uitvoer 

naar bepaalde landen.

De handelaars hebben hiermede het 

land en de visscherij reeds vroeger een 

slechten dienst bewezen en zoo dit zich 

herhaalt, dan stellen ze onvermijdelijk 

het leven in gevaar van talrijke vis

schers, die toch brood moeten hebben 

voor vrouW en kinderen.

Ten andere, eens dat het bedrijf niet 

meer rendeerend zal zijn en de vaartui

gen in den hoek mogen gelegd worden, 

dan zal er voor den vischhandel ook 

meer na- dan voordeel aan verbonden 

zijn.

’t Is veel gemakkelijker te zeggen dat 

de menschen hier moeten komen mark

ten, terwijl wij aan geen gevaar bloot

gesteld zijn, dan de Noordzee te door

kruisen en elk oogenblik gevaar te loo- 

pen in de golven te verdwijnen.

Buitenland
DENEMARKEN

DEENSCHE KOTTER VERGAAN

Twee dooden, twee vermisten
De Deensche vischkotter « Ejjam » is 

volgens in Esbjerg ontvangen berichten 
nabij de Doggerbank vergaan. Bijzonder
heden over de oorzaak ontbreken nog. 
De lijken van den kapitein eigenaar en 
van zijn zoon zijn gevonden. Twee ande
re opvarenden worden nog vermist.

HOLLAN D
MIJNEN IN HET NET

De Deensche kotter E 40, die verleden 
week Maandagmorgen aan den afslag 
was en er f 1110 besomde heeft den 
schrik te pakken. Op de laatste reis 
kreeg het scheepje eenige mijnen in het 
net, waardoor men genoodzaakt was het 
net te kappen, zoodat alle vischtuig ver
loren ging.

De schipper gaat naar Denemarken 
terug en heeft gezegd, niet meer ter 
visscherij te zullen gaan voordat de zee 
weer veilig is.

VOOR DE V E IL IG H E ID  VAN DE 
SCHEEPVAART

Nieuwe voorschriften in Nederland
Bij koninklijk dekreet worden nieuwe 

maatregelen afgekondigd betreffende de 
veiligheid van de scheepvaart.

Hierbij wordt onder meer voorgeschre
ven, dat de kapitein onmiddellijk moet 
stilhouden op het bevel van een oorlogs
schip of een militair vliegtuig en niet 
van weg mag veranderen bij het ont
waren van een duikboot of een militair 
vliegtuig. In die omstandigheden mag 
ook geen gebruik gemaakt worden van 
het radiotoestel.

ENGELAND
OVEREENKOMST IN DE STAKING TE 

ABERDEEN.

In de staking — der trawlvisschers te 
Aberdeen is men tot een overeenkomst 
gekomen, meldt de Fishing News. Het 
aanbod der reeders om per dag een 
sixpence meer te betalen, behalve bij 
pondsbedragen, is aangenomen. De aan
vankelijke eisch der visschers was vier 
shilling per dag.

De reeders boden aan een ponds-sys- 
teem in te voeren, waarbij de oudste 
matroos vier en een halve penny van 
het pond der netto besomming, matro
zen en koks anderhalve penny en ma
chinisten en stokers 3/4 penny zouden 
ontvangen. «Dit», zeiden zij, zal de 
mannen een verhooging van twee tot 
vijf shilling per dag geven, mits de prij
zen zoo hoog als nu blijven.

Men weigerde dit aanbod. Een ver
hooging van zes pennys per dag werd 
aangenomen, daar men begreep, dat de
ze binnen drie maanden herzien zou 
worden.

Nu zullen de matrozen en koks tien 
shilling per dag ontvangen, tweede 
machinisten dertien shilling en eerste 
machinisten veertien shilling en zes 
pennies per dag, plus een pond per 
week gevarengeld en andere bijverdien
sten.

Er waren ongeveer 1400 menschen bij 
de staking betrokken, terwijl 150 booten 
opgelegd waren.

voor
ongehoorzaamheid

Zooais onze lezers weten,, worden op 

het huidig oogenblik door het Zeewezen 

talrijke reeders vervolgd om te lang uit 

de thuishaven weg te blijven.

Dinsdag moest een proces aanvang 

nemen tegen de Oostendsche Reederij, 

de « Pêcheries à Vapeur » en de Motor- 

visscherij.

De zaak werd tot een nader te bepa

len datum uitgesteld.

Deze processen, welke van het groot

ste belang zijn voor de reeders, zullen 

met de grootste aandacht gevolgd wor

den, omdat het niet opgaat hen te ver

plichten de thuishaven aan te doen, hen 

steeds zwaarder en zwaarder lasten op 

te leggen en geld te doen verliezen, waar 

ze het nu zeer noodig hebben.
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DE TR E K K IN G  

van de

derde schijf 1940 

van de

Visch- en Garnaalaanvoer in Februari

% Koloniale Loterij I

% ----------------  *
♦

heeft plaats 

ZATERDAG 23 MAART 

te Antwerpen

45.064 loten van 100 fr. tot 

100.000 FRANK

EEN M ILLIOEN

*

%
*

^  GROOT LOT 
»  ?

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

De Onderzoeksraad voor de Scheep

vaart vergaderde Vrijdagnamiddag on

der het voorzitterschap van den h. Poll. 

Rijkscommissaris Descamps zetelt als 
openbaar ministerie.

HET VERGAAN VAN DE B.4

De Raad doet uitspraak in de zaak 

van de B.4, die in den nacht van 12 op 

13 Februari 11. bij stormachtig weder 

verging en waarvan de bemanning op

gepikt werd door de Z.50.

De Raad is van oordeel, dat het ver

gaan van de B.4 te wijten is aan het 

aanstooten op een tusschen twee waters 

drijvend voorwerp en dat de beman

ning ten volle haar plicht gedaan heeft, 

zoodat de schipper buiten zaak gesteld 

wordt en de kosten ten laste van den 

Staat gelegd worden.

DE ZAAK VAN DE SS. «CHARLES»

Deze zaak die reeds opgeroepen werd 

in de vorige zitting, zal heden Vrijdag 

haar beslag krijgen.

DE ZAAK VAN DE SS. «MEUSE»

Het onderzoek in deze zaak zal heden 

Vrijdag voortgezet worden.

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

Tel. 12312 TeJegr. Berkmoe

M E C H E L E N

--- an---

Vischf acteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Allerlei

TE OOSTENDE
Gedurende de maand Februari lP-i0 

werd 1.802.974 kg. versehe visch aange

voerd en verkocht voor 7.472.112,50 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 4,15 fr. per kg.

Voor dezelfde maand van 1939 bedroeg 

de aanvoer 2.355.779 kg. verkocht voor 

7.792.443 fr., ’t zij tegen gemiddeld 3,31 

fr. per kg.

Er werd dus in 1939, 552.805 kg. visch 

meer aangevoerd dan in 1940 en voor 

320.330,50 fr. meer verkocht.

Gedurende de twee eerste maanden 

van 1940 werd 3.258.725 kg. visch aange

voerd en verkocht voor 12.123.233,50 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 3,72 fr. per kg.

Voor de twee eerste maanden van 1938 

bedroeg het aanvoercijfer 4.613.395 kg 

verkocht voor 16.154.890,50 f., 't zij teger. 

gemiddeld 3,50 fr. per kg.

Er werd dus gedurende de twee eer 

ste maanden van 1939, 1.354.670 kg. viscl 

meer aangevoerd dan binst hetzelfde, 

tijdperk in 1940.

GARNAAL
Te Oostende werd gedurende de maanc 

Februari 1940 geen garnaal aangevoerd

Dit was grootendeels te wijten aan de 

weersgesteldheid en gedeeltelijk aan den 

oorlogstoestand die de garnaalvisschers 

belet hebben de haven uit te varen.

In Februari 1939 werd 27.936 kg. gar

naal aangevoerd en verkocht voor 150 

duizend 354,50 f.

Voor de twee eerste maanden van 1940 

boekt men voor garnaal een aanvoercij

fer van 2.959 kg. verkocht voor 12.028 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 4.07 fr. per kg.

Voor dezelfde periode van 1939 be

droeg het aanvoercijfer 31.192 kg. ver

kocht voor 174.043,80 fr., ’t zij tegen ge

middeld 5,58 fr. per kg.

Dit maakt dus een verschil uit in ge

wicht van 28.233 kg. en in prijs van 162 

duizend 015,80 fr.

TE BLANKENBERGE
Gedurende de maand Februari 1940, 

werd te Blankenberge 8.713 kg. visch 

aangevoerd en verkocht voor 38.945 fr., 

’t zij tegen gemiddeld 4,46 fr. per kg.

Dit werd door 7 vaartuigen aange

bracht.

Een vaartuig bracht 51 kg. garnaal 

aan, die verkocht werd voor 306 fr., ’t zij 

tegen gemiddeld 6 f. per kg.

VOOR EEN CCO NOM ISC MC HERSTELLING
W E N D T  U T O T  DE  G E K E h D E  S C H E E P S W E R F  

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

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCh

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

Nieuwpoort

BREVETTEN, DIPLOM A’S EN VERGUN
NINGEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN 

DE ZEEVISSCHERIJ

Kon. Besluit van 16 November 1929
De volgende brevetten zijn in den loop 

der maand Januari 1940 toegekend : 
Brevet van kapitein ter lange om

vaart : Corbay, M.-A.-J.
Brevet van luitenant ter lange om

vaart : Loriaux, JJ.-F.-E.-A. ; Malherbe, 
G.-L.-G.

KOLONIALE LOTERIJ

1 De openbare trekking van de derde 
! snede 1940 der Koloniale Loterij zal 
! plaats hebben op 23 Maart 1940, te 20.45 
I  u. in het Sportpaleis, te Merxem-Ant- 
' werpen.

, LIJST DER VERANDERINGEN VOOR- 
' GEKOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT  
i DER HAVEN OOSTENDE

GEDURENDE FEBRUARI 1940

Schepen die niet meer onder Belgische 
vlag varen :

] 0.280 « Pax », verkocht om onder Fran
sche vlag te varen.

0.195 « Jeanme-Paulette », idem.

8®$®«®®«®®® ®®®®®©@e®®®«®«®e©a®

WEKT DE GALVAN 
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 
de gal nlet 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 worde 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U  wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een  gedwongen stoelgang bereikt het 
'doel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
(wat U  er weer bovenop zal helpen. Hea 
eljn zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe-j 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt

Êe Kleine Carters Pillen voor de Levea 
9 alle apotheken : fr. 12.50. »

DE RANTSOENKAARTEN ;
De personen die hun rantsoenkaarten 

nog niet afgehaald hebben, worden ver

zocht deze zoo spoedig mogelijk op het 

stadhuis te komen halen.

TOONEELFEEST
Het toeneelfeest voor Zondag 11. bij 

de E. Z. Arme Klaren, in ons nummer 

van verleden week aangekondigd, werd 

door onvoorziene omstandigheden ver- 

schqyen tot morgen Zondag 10 Maart.

ZIE LEM IS
Morgen Zondag, om 8 uur, in de P£ 

rochiale' kerk, dienst voor de Nieuw- 

poortsche visschers, die gedurende de: 

huidigen oorlog op zee vergaan zijn. De

ze mis wordt opgedragen op aanvraag 

van den Visschersbond en ook om dc 

bescherming over onze visschers te vra

gen.

DAVIDSFONDS
Al de werken van Courths-Mahler zijn 

te verkrijgen in de openbare boekerij 

van het Davidsfonds. Toegang vrij voor 

iedereen.

BOTSING
Op den hoek van de Marktplaats en 

de Marktstraat kwam de bestelwagen 

van den h. Henri Lombaert, van Nieuw

poort, in botsing met een legerauto. Al

les bepaalde zich bij stoffelijke schade.

VERJARING
Zondag laatst werd in de parochiale 

kerk een Te Deum gezongen ter geleger. 

heid van de eerste verjaring van de 

Pauskeuze van Z. H. Pius XII. In Tr 

koor hadden afgevaardigden van de 

plaatselijke katholieke vereenigingen 

plaats genomen.

STA TISTIEKEN  HAVENBEW EGING TE 
NIEUW POORT

Maanden Januari en February 1940. 
1939 :

Handel en Scheepv. 14 T2377.59

Nieuport Navigation 4 T 548,06

18 T2925.65
1940 :

Handel en Scheepv. l T431.35

Nieuport Navigation 

Totaal : 1 T431.35. Min : 17 T2494.30.

VINGER GEPLET
De genaamde Pieter Vanhove, wonen

de Oude Veurnevaartstraat, is werkzaam 

in de slotenfabriek. Zijn hand werd in 

een pletmachine gevat en de top van 

den middenvinger der rechterhand af
geplet.

OUD-LEERLINGENBOND VAN DE 
RIJKSM IDDELBARE SCHOLEN

Zondag laatst richtte de Oud-Leerlin- 

genbond van de Rijksmiddelbare scho

len een feestavond in. De zaal was pro;> 

pensvol. De opbrengst gaat naar het 

boeken- en studiefonds der rijksmiddel

bare scholen. Het feest eindigde met 

een tombola met prachtige prijzen.

LEGGEN VAN TELEFOONKABEL
Men is begonnen met het leggen van 

den telefoonkabel voor dein automati

schen telefoondienst. De kabel wordt 

eerst in de stad gelegd en zal later waar

schijnlijk met Veurne aangesloten wor

den.

DE N IEUW E KERKTOREN
Aannemer Priem, uit Brugge, brengt 

zijn materieel ter plaatse om het bou

wen van den nieuwen kerktoren te be

ginnen. Eenige werklieden zijn reeds aan 

het opruimen begonnen.

ONZE BEPLANTINGEN
Overal hoort men klagen, omdat de 

prachtige boomen van onze haven die 

j verleden jaar gesnoeid werden en een 

; bos jong getak vertoonden, nu nogmaals 

! afgekapt worden. In plaats van lommer 

! te geven en de haven te versieren, staan 

i ze daar nu als bloote stompen .

?
Het is te verhopen dat de haagjes van 

de kaai meer zullen geëerbiedigd worden 

dan de vorige jaren en dat de opschr' * 

ten « Verboden op de hagen te leunen » 

niet vruchteloos zullen geplaatst, zijn. 

De hovingen staan onder de bescher

ming van het publiek en dit laatste zou 

moeten alle vandalenstreken bij de over

heid aanklagen.
t

BIJ ONZE VISSCHERS

Dinsdag verkocht N.52, schipper Ver- 

banck, 25 kg. garnaal aan 6.90 fr. de kg.

— Tot Woensdag inbegrepen was er 

voor deze week nog geen visch in de 

stedelijke vischmijn aangebracht. Zon

dag nochtans lag het schip N.45 in de 

haven met 100 bennen visch en niette

genstaande dat het het eenige vaartuig 

zou zijn om den Maandag hier te ver- 

koopen, vertrok het toch naar Oostende 

om daar te verkoopen, dit in de hoop te 

Oostende duurder te verkoopen. Het was 

het geval niet en moest de vangst in 

Nieuwpoort verkocht geweest zijn, dan 

was de opbrengst merkelijk hooger ge

weest.
Al de koopers, die gewoonlijk naar 

de vischmijn van Nieuwpoort komen, tot 

de leurders van Nieuwpoort zelf, moes

ten naar Oost'ende gaa|a, wilden ze 

visch hebben.

Zullen onze visschers dan nooit het 

gevaar inzien, van onze markt zonder 

visch te laten ? Wij hebben reeds ge

zegd, dat veel koopers den weg naar 

Oostende gevonden hebben, waar ze nu 

ook visch kunnen koopen even versch als 

de Nieuwpoortsche. Wij kunnen aanne

men dat niet alle koopers van de omge

ving van Nieuwpoort onze markt zullen 

verlaten ; maar wij zijn nu reeds de 

Brugsche koopers kwijt, die een belang

rijke factor waren voor het bekomen 

van goede prijzen. Koopers van Roese- 

lare, Gent, Kortrijk, Isegem, Lichtervel- 

de, enz. zijn reeds gedeeltelijk wegge

bleven. Nog een duwtje en we zijn ze al

lemaal kwijt. En dan ?

Van uit Nieuwpoort werd al gedaan 

wat eenigszlns mogelijk was om de 

vreemde koopers naar hier te lokken. 

Dit is een moeilijke en lange taak ge

weest Maar deze koopers verliezen is 

zeer gemakkelijk en het werk van en

kele weken.

— In de algemeene vergadering van 

den Visschersbond werd medegedeeld, 

dat de kleine medecijnkisten in Oos

tende te bekomen waren aan 125 fr. in 

plaats van 425 fr., zooais reeds door veel 

visschers betaald. Deze mededeeling is 

onjuist. In ons blad van 24 Februari heb

ben wij reeds gemeld dat het bestuur 
der Apothekersvereeniging van Oosten

de en omliggende den prijs van 110 fr. 

vastgesteld en toegepast had voor het 

vullen der kleine kisten en 235 fr. voor 

het vullen der groote kisten. Dit is dus 

zonder kist.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Provoost Ita, van Je- 

room en Vanderheyde Euphemie ; Cloedt 

Rolande, van Livinus en Mercy Rosa ; 

Adam Raymond, van Frans ein Moeyaert 

Maria ; Delucauw Monique, van Cyriel 

en Louwagie Maria.
Overlijdens. — Dechièvre Madeleine, 

35 j., ong. ; Dobbelaere Elisa, 80 j., wd. 

Vanlandschoote Lodewijk.

Huwelijk. — Debacker Georges en 

Vanderhaeghen Jeannette.

CINEM A’S
ZANNEKIN. — « Ongewenschte Vreem

delingen », met Don Amèche, Arleen 

Whelan. —  « De Duivelsche Kapitein », 

met George Bancroft, Ann Sothern.

NOVA. —  « Gelukslied », met Bobby 

Breen, Basil Rathbone. —  « Een Nacht 

in de Opera, met de Marx Brothers, 

Allan Jones, Kitty Carlisle.

Kinderen tpegelaten.
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IN DE MAGAZIJNEN VAN DE 
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VOOR PA SC H EN
STOFFEN
A la Ville de Londres

Kapellestraat, O O S T E N D E

(10061

Oostendsch Nieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 10 Maart 1940. Dienstdoende 
gansch den dag : Apotheek Willaert, 78, 
Nieuwpoortsteenweg. Dienstdoende tot 
20.30 uur : Apotheken Caenen, Wittenon- 
nenstraat, 58 en Delang (Opex).

EXAMENS OP DE U N IV E R S ITE IT
Geruchten deden de ronde, als zouden 

de examens vam onze universiteiten in 
April a.s. reeds plaats grijpen. Volgens 
een mededeeling van den minister van 
Openbaar Onderwijs zou hij het inzicht 
koesteren de academische overheden 
onzer vier universiteiten bijeen te roe
pen, ten einde te vernemen of het wen- 
schelijk is, dat de examendata’s ver
vroegd zouden worden.

BIJ DE FOORKRAMERS
Het schijnt dat de foorkramers echte 

optimisten zijn. Zoo blijkt althans den 
uitslag van de openbare verpachting der 
standplaatsen voor de kermissen te 
Nieuwpoort. Niet alleen was de belang
stelling grooter dan vorige jaren, maar 
hoogere prijzen werden aangeboden.

Kan zoo iets niet bestaan voor Oos
tende ?

DE TRAMPRIJZEN
Nu de buurtspoorwegen hun* tarieven 

verhoogden, wordt er veel gesproken 
over de verhooging van de prijzen in de 
stadstrams. Deze zouden 5 centiemen 
per ticket worden verhoogd en de kaar
ten van 20 reizen met 1 frank. Er wordt 
nochtams gezegd dat deze maatregel 
niet voor onze stad zal gelden, daar deze 
prijzen reeds sedert lang toegepast zijn. 
Inderdaad, wij kennen 18 reizen voor 10 
frank (in plaats van 20) enz.

RIJKSTUINBOUW SCHOOL
Zaterdag 9 Maart heeft er in de ste

delijke Vakschool van de Koninginnelaan 
een landbouwles plaats, gegeven door 
den heer Lemaitre.

Op Zondag 10 Maart, te 9 uur, door den 
h. C. Van Houcke, les over hamdelsmest- 
stoffen en stikstofmeststoffen.

HET JAARFEEST VAN O.T.V. «NO O RD
ZEE »

Zooals elk jaar viert de machtige turn- 
vereeniging «Noordzee» haar jaarfeest. 
Dit jaar zijn de dagen van Zaterdag 9 
en 16 Maart daarvoor voorbehouden.

« Noordzee » telt nu drie honderd wer
kende elementen die allen te samen op 
die twee schittereinde ingerichte feesten 
zullen optreden. Niettegenstaande de 
droeve tijden, staat «Noordzee» stevig 
op haar vestingen : nooit werkten de 
meisjes zoo mooi, nooit deden onze man
nen zulke krachtsimspanning om met eer 
net 12de jaarfeest van O.T.V. « Noord
zee » te vieren.

Alle burgers van Oostende hebben als 
plicht deze zoo nuttige vereeniging te 
steunen en gezien het zoo lief en leven
dig programma moet de zaal, nu weer, 
zooals altijd te klein zijn.

Alle burgers vam Oostende komen dus 
ofwel op Zaterdag 9 ofwel op Zaterdag 
16 Maart naar den Schouwburg. Zingen, 
dansen, spelen, rhytmeeren, schitterende 
tafereelen uitwerken, dit alles begeleid 
door een volledig groot symphonisch or
kest, dat is een feest van O.T.V. «Noord
zee».

Burgers van Oostende, helpt «Noord
zee » ! Gij passeert een aanganamen 
avond en gij doet een goed werk.
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i Bouwgrond ie koop
G E L E G E N  T E  OOS'ltiNDE W E S T , FRERE ORB  A N  s iR  A A T

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

e®«®®®®«®®®®®®©®®®®®®®®®©©®®®®

£en aangenaam 
Thé-bansant

h
!

VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten huize

Tel. 71532 Privé 71159
: :

BIJ DE POMPIERS
Maandag werden een 15-tal nieuwe 

pompiers gevoegd bij ons stedelijk brand
weerkorps. Dit laat toe de diensten vol
ledig te organiseeren met eigen perso
neel, daar nu de uit andere diemsten 
overgenomen mannen terug hun vroeger 
werk kunnen innemen.

BEPROEVEN DER SIRENEN
Op Dinsdag 12 Maart a.s., om 3 uur 

’s namiddags zal er overgegaan worden 
tot het beproevem van de inrichtingen 
der nieuwe alarmtoestellen. Mogen wij 
onze lezers er op wijzen dat het alleen 
proefnemingen zijn en dat zij zich dan 
ook in het geheel niet hoeven ongerust 
te maken.

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.

EXAMENS VAN HET ROOD-KRUIS
De laatste examenzitting van het 

Rood-Kruis gaat door op Dimsdag 12 de
zer, om 17.30 u., Vlaanderenstraat, 23. 
De leerlingen die soms door een of an
dere oorzaak geen uitnoodiging zouden 
ontvangen hebben, mogen zich dan aan
bieden. Na dien datum grijpem dit jaar 
geen zittingen meer plaats.

OP DE KIOSK
De zakjes zand, die op de kiosk van 

het) Wapenplein lagen werden verwijd 
derd, en muziekstoelen namen de plaats 
in. Dit werd mamelijk gedaan voor het 
muziekkorps van het Regiment der K a
rabiniers dat op Zondag 11., om 11.30 en 
om 16 u. er een openbaar concert gaf, 
dat flink succes oogstte bij onze bevol
king, die niet weinig aangenaam ver
rast was.

DE VARIETE-AVOND

Onder het motto Lachen, Lachen, 
bracht Dinsdag 1.1. het Cabaret ensem
ble Lunial in ons theater’1 een grooten 
gevarieerden avond waaraan medewerk
ten : Willy Vervoort, die zich ontpopte 
als een echten troubadour en volmaakt 
conferencier; Jan Schaers, een pracht- 
tenor, een man met toekomst die echter 
zijn houding wat zou moeten bijwerken. 
De lieve Olga Luxy, die met haar lied 
«La Violetera» stormachtig sukses oogst
te, was een lieve verschijning met een 
fluweelen stem. Jef Dewinter was een 
tip-top muzikale virtuoos, en dan ons 
Ketje, alias Renaat Grassin, die de zaal 
deed gieren, maar ook ernstig wist te 
boeien met zijn monoloog : «Ik wil een 
musch zijn». Ons Ketje is populair, en 
hij verdient het want het is een ras ar
tist. De clou van dezen avond was ech
ter het optreden van de «Four Rhythm 
Aces» een Hollandseh mannenkwartet 
die voor geen Comedian Harmonist die
nen onder te doen. Hun zang, hun na
bootsingen, hun fratsen waren merk
waardig en de bisroepen waren niet van 
de lucht. Een goed gevulde zaal spaarde 
zijn toejuichingen niet en de spelers 
hadden het verdiend.

BIJ DE B.L.B.
Binnem zeer korten tijd zullen alle le

den van den Bond voor Luchtbescher
ming aan een geneeskundig onderzoek 
onderworpen worden. De juiste datum 
zal binnenkort bekend gemaakt wordem.

RESTAURANT IN DE V ISCHM IJN
De Bestendige Deputatie heeft de ver

lenging van de pacht aan den h. Devos 
van het restaurant in de vischmijn 
goedgekeurd. Stippen wij aan dat de 
pachtverlenging gaat tot einde 1940.

OPGEROEPENEN BIJ DE B.L.B.
Spijts de wet die beweerde dat een 

vrijwilliger van den Bond voor Luchtbe
scherming niet gemobiliseerd kon wor
den, werdem tijdens de laatste oproepin
gen een aantal leden onder de wapens 
geroepen. De Directeur, Schepen Vroome, 
heeft onmiddellijk hevig geprotesteerd 
tegen dergelijke maatregelen. Met ge
duld wordt het amtwoord verwacht.

IN DE FORUM
Zondagmorgen greep in de Cinema Fo

rum, voor een honderdtal leden van den 
Bond der Luchtbeschermimg, de voor
stelling plaats van de nationale propa
gandafilm « België ». Deze film, voorzien 
van een Vlaamsch gesproken commen
taar, wekte de bijzondere belangstelling 
van de aanwezigen door dem inhoud, 
waarin ons Vorstenhuis voorgesteld werd 
in alle lief en leed, gevolgd door den 
strijd dien ons landje voert voor neutra
liteit. Moge deze film het doel bereiken 
dat het beoogt, nl. onze plichten tegen
over het Vaderland in herinnering bren
gen.

Op Zondag e.k. 10 M aart, geeft 
« De Zandlooper », Oostendsche 
Hoogeschoolstudentenclub van 
Gent, een dansnamiddag in de 
salons van de Scala (1e verdie
ping), en dit van 3 to t 8 uur, met 
de medewerking van het gunstig 
gekende Jazzorkest « The Rhythm  
Kings ». Voor die laatste stemmige 
« Zandlooper »-thé geven alle lief
hebbers van dans zich rendez-vous 
in de Scala. Kaarten zijn bij de 
studenten te verkrijgen.
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PASSIEVE LUCHTBESCHERMING

De Directie van de Passieve Luchtbe
scherming brengt ter kennis van de be
volking dat op Dinsdag 12 dezer, tus- 
schcn 15 en 16.30 uur een proef zal ge
nomen worden, met het nieuw alarm
systeem, dat in de toekomst zal gebe
zigd worden, in geval van luchtaanval.

De bevolking dient aldus zich niet te 
verontrusten bij het hooren van alarm- 
sirenen.

HUW ELIJK
Dinsdag laatst werd op het stadhuis 

om 11 uur voor schepen Edebau het hu
welijk voltrokken, tussehen den h. Ed- 
gard Pilaeis, politieagent en Mejuffer 
Blanche Vanhoutte, tweede dochter van 
ons sympathiek gemeenteraadslid Ar
thur Vanhoutte.

De symbolische gouden pen werd hen 
als aandenken overhandigd, waarna 
burgemeester Moreaux het jonggetrouw
de paar hartelijk feliciteerde.

TOELATINGEN TO T BOUWEN
Vandenbossche J., veranderingswer- 

ken, Wittenonnenstr., 40 ; Kerkfabriek 
St. Jan-Baptist, omheining, Elisabeth
en Juogbluthl. ; Pieters Charles, veran- 
derimgswerken, A. Liebaertstraat.

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

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

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

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoids

»@®©s©

W H IS TD R IV E
Op Maandag 11 Maart, groote W HIST

DRIVE AVOND  in het lokaal St. Se- 
bastiaan, om 8.30 uur stipt.

Deze whistdrive is aangeboden aan al 
de leden der liberale Oostendsche groe- 
peeringen.

Vele en schoone prijzen zullen ten 
beste gegeven worden.

Alleman is welkom.

Algle^Belgica
FIJNSTE BIEREN

V O O R U W  V E R V O E R
wendt U tot

Express Transport
Tel. 726.30

REC HTZETTIN G

Een paar weken geleden publiceerde 
ons blad een bericht als zouden de be
dienden van de John Cockerill Line 25 
t.h. weddeverhooging ontvangen. Thans 
hebben wij evenwel een schrijven ont
vangen namens de bedienden van de 
Cockerill als zou daar niets van waar 
zijn. Wij nemen akte van hun schrijven 
en het spijt ons waarlijk voor hen dat 
een anders zoo practische salarisverhoo- 
ging niet doorgaat.

«A M IT IE S  FRANÇAISES»
Zondagnamiddag a.s. om 16.30 u. richt 

de Amitiés Françaises in de Casinozaal 
van het Stadhuis een spreekbeurt in, 
waarop Mejuffer Marthe Oulié het 
woord zal voeren over «Le Charme des 
Antilles».

Wie van exotisme houdt, zal hier heel 
zeker zijn gading vinden.

G IFT.
Den heer Burgemeester werd volgen

de som gestort : 200 fr. door M. Jos. Pi
laeis, voorzatter van de maatschappij 
«Hoop in de Toekomst», ten voordeele 
van het Werk der Kom Melk.

VREEMD V L IE G TU IG
In den nacht van Zaterdag op Zondag 

rond 2 uur, is een vreemd vliegtuig bo
ven onze stad verschenen. Het cirkelde 
enkele malen en de lichten waren goed 
zichtbaar. Vooral het eigenaardig geronk 
van de machine deed de late opblijvers 
in de lucht kijken !

VISSCHERS !

De

EERSTE GROOTE ZEN D IN G  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

BONTE AVOND
Op algemeene aanvraag wordt op Za

terdag 9 Maart 1940 te 20 uur in het ca
fé Prosper, Alfons Pieterslaan, 46, op
nieuw een Bonteavond gegeven met me
dewerking van Leonard en zijn tooneel- 
vrienden «Snik en Snak». Solange Ver- 
leene, het lieve zangeresje, en de beste 
liefhebbers (sters), ten voordeele van 
de noodlijdende gezinnen der Oostend
sche gemobiliseerden. Muzikale begelei
ding van den heer Maurice Van Brante- 
ghem.

BRANDJES
Deze week moest ons pompierkorps 

tweemaal optreden, namelijk Zaterdag 
om een begin van brand te blusschen in 
een huis op den hoek van de St Paulus- 
straat en Lijnbaanstraat door een de
ken die vuur vatte, ’s Anderendaags, 
Zondagnamiddag moest zij naar de fir
ma Deweert optrekken, waar door tijdig 
ingrijpen, van ons wakker pompierkorps 
onmiddellijk alle branduitbreiding ver
meden werd.

DE RANTSOENKAARTEN
Binnenkort zal overgegaan worden tot 

de uitdeeling van de zegels die bij de 
rantsoeneeringskaarten behooren. Mogen 
wij er onze lezers op wijzen, dat dit 
slechts voorzorgsmaatregelen zijn en 
iniets onrustwekkends bevatten ?

ERNSTIGE ZAAK.
Eens te meer wordt omze stad opge

schrikt door een schandaal, dat tot he
den toe, zich tot een enkel persoon zou 
beperken. Ten gerieve van onze lezers 
geven wij hieronder een relaas van de 
feiten, dit natuurlijk met het noodige 
voorbehoud, omdat er zich van gelijk 
welke zijde geen officieele mededeeling 
verstrekt werd.

Een franschtalige kenfrater verhaal
de het volgende :

Op een terras van een café aan de 
Van Iseghemlaan, stierf dezen Zomer, 
plotseling een persoon in zekere gehei
me omstandigheden ; hij zou namelijk 
verklaard hebben bij het nemen van 
een glas bier «Bah!... Laten wij ervan 
profiteeren, ’t is misschien de laatste». 
En inderdaad, het was zijn laatste pint, 
want kort daarop zakte de man ineen. 
De politie werd bijgeroepen; na de noo
dige formaliteiten, werd toelating tot 
begraven verleend. Maar... de overlede
ne had een groote som geld op zak als
mede waardevolle juweelen. En dit alles 
is zoek geraakt tijdens de overbrenging 
van het lijk. De familie diende eeni 
klacht in... en de wagen ging aan het 
rollen !

Volgens de bladen, want geen enkel 
officieel persoon legde verklaringen af, 
geldt het hier iemand, die de juweelen 
en het geld zoogezegd zou weggenomen 
hebben en dit alles bij een juwelier op 
de A. Pieterslaan zou verheeld hebben. 
Beiden zijn thans gemobiliseerd. Men 
spreekt dat eçn aanhoudingsmandaat 
uitgevaardigd werd tegen eerste persoon 
en dat de juwelier herhaaldelijk onder-; 
vraagd werd.

Deze zaak heeft veel opschudding ver
wekt in onze stad.

DE VRIJE U N IV E R S ITE IT  VAN BRUS
SEL —  SECTIE OOSTENDE

die Maandag 1.1. in de Witte Zaal van 
het Stadhuis een spreekavond had in
gericht over «Zonnevlekken en Aardbe
vingen» door den prof. P. Bourgeois, op
geluisterd door projecties, kende een 
groot sukses. Een select publiek, waar
onder verschillende leeraren onzer stad 
had er aan gehouden deze zeer in
teressante spreekbeurt bij te wonen, 
die eenieder moet bevredigd hebben. — 
Het Oostendsch comité, waarvan de h. 
Blankoff secretaris is, moet geluk ge- 
wenscht worden met hun opvoedende 
werking.

VERM AKING VAN ALLE SOORTEN 
STOFZUIGERS EN 'CIREUSEN

door bedreven specialist ; spoedig en 
goed werk aan matigen prijs. Radio De 
Meester, 18, Ooststraat, Oostende (tel. 
71641).

DE Ste GODELIEVEKERK
Nu de strenge Winter voorbij is, die 

alle bouwbedrijvigheid stillegde, is men 
opnieuw aan de bouw begonnen van de 
Ste Godelievekerk op het Westerkwar- 
tier. Stilaan begint het gebouw vorm te 
krijgen, en de werken schieten flink op.

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

23 Februari. — Marcel Vanhaverbeke, 
van Jan en Madeleine Huys, J. Besage- 
straat, 44 ; Georges Reniers, van Jozef 
em Juliette Heyman, woont te De Panne.

25. — Norbert Kynat, van Albert en 
Maria Van Eycken, Steenbakkersstr., 53; 
Marc Gyselen, van Jozef en Gerarda 
Bonte, Hospitaalstr., 3 ; Monique Van 
de Wynckel, van Marcel en Marcella 
Vanderwal, Wellingtonstr. ; Maurits Du- 
gardin, van Albert en Maria Despiege- 
laere, Kongol., 41.

26. —  Arlette Dooms, van Hendrik en 
Nora Nierynck, Bl. Kasteelstr., 37 ; Ber
nadette Deswaef, van Willy en Christina 
Vyncke, Parijsschestr., 11 ; Roger Van- 
develde, van Hendrik en Suzanna Bel- 
ligh, woont te Middelkerke ; Roland Van 
Loo, van Eduard en Simonne Loontiens, 
woont te Breedene.

27. — Frieda Schotte, van Pierre en 
Elza Moerman, de Smet de Naeyerl., 70 ; 
Christiane Tanghe, van Georges en Ce- 
lesijdia Major, Nieuwstr., 29 ; Frans 
Martinsen, van Richard en Margriet 
Sys, J. Besagestr., 12 ; Willy Vanhevel, 
van Gaston en Irma Muyllaert, woont te 
Eessen ; Raymonda Vermeersch, van Ru
dolf en Suzanne Melsens, woont te 
Breedene ; Monique Kretzschmar, vam 
René en Louisa Assel, Duivenhokstr., 6 ; 
Maria Duyver, van Ferdinand en Yvon
ne Sanders, woont te Steene.

28. —  André Vancoillie, van André en 
Luciana Goes, Maagdengang, 42 ; Jozef 
Slambrouck, van Hendrik en Maria 
Couckuyt, Stefaniepl., 25 ; Nicole Ram- 
melaere, van Florent en Augusta Geer- 
sens, H. Serruysl., 36 ; Reginald Verlin
de, van Maurits en Maria Dewulf, Spaar- 
zaamheidstr., 34 ; Gilberte Lauwereins, 
van Emiel en Cordelia Zanders, Rome
straat, 60 ; Liliane Seys, van Camiel en 
Juliette Corveleyn, Vredestr., 49 ; Frans 
Tratsaert, van Maurits en Yvonne Lau
wereins, Boonenstr., 5.

29. — Theodoor Bruce, van Herbert en 
Germaine Van Maele, Vrijhavenstr., 8 ; 
Jenny Vermeire, van Emiel en Georgette 
Floree, Leffingestr., 146 ; Roger De
brock, van Frans en Yvonne Borghs, St. 
Franciscusstr., 31.

1 Maart. — Marc Parmentier, van 
Marcel en Lea Millecam, E. Beernaert- 
straat, 142 ; Marie Verheile, van Omer 
en Jeanne Cornille, Stuiversstr., 206.
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voor sciiepsn,

Vraagt de 
dokuinen atie

L IC H T IN G  1940
Een lid van den Semaat heeft de grie

ven kenbaar gemaakt van de miliciens 
der licnting 1940, die binnenkort opge- 
roepen worden, en aizoo geen enkele be
trekking kunnem bekomen. De Minister 
van Landsverdediging heeft geantwoord, 
dat zooveel mogeiijK gemobiliseerden 
van oude klassen en die werk hebben, 
naar huis weraen gezonden om vervan
gen te worden door miliciems van 1940, 
üit door vervroegde oproepingen. Zoo 
blijven er na 29 rebruari niet veel op te 
roepen jongelingen meer over.

Deze van de lichting 1940 kunmen, in 
normale omstanaigneden, volgens de 
wet niet eerder dan op 1 Januari 1941 
opgeroepen worden.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,

Voor uw aankoop van :
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste Keus VK1EZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat 

alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

STERFGEVALLEN

23 Februari. —  Liliane Vergauwe, 25 
d„ Wellingtonstr., 84.

24. _  Yvette De Breuck, 1 j., St. Fran- 
ciscusstraat, 42 ; Lucia Leyre, 36 j., 
echt. van Hector Cornillie, Schippersstr., 
56.

25. — Oscar Tournoy. 2 m., Nieuw
poortsteenw., 669 ; Pelagie Burke, 44 j., 
echt, van Victor Nierynck, Werkzaam- 
heidstr., 74.

26. — François Smetcoren, 74 j., wedr. 
van Jeanne Mertens, Leopold I pl., 2 ; 
Petrus van Vooren, 75 j., echt, van An
na Baart, Bl. Kasteelstr., 57 ; Gustaaf 
Brys, 4 j., Voorhavenl., 53 ; Jan De Groo
te, 40 j„ echt, van Christiana Goberecht, 
Chijistinastr., 86 ; Marie Vyvey, 48 j., 
echt, vam Eduard Lateste, woont te Ou
denburg ; Isidoor Verborgh, 41 j., echt, 
van Anna Flitser, woont te Breedene.

27. — Theofiel George, 69 j., wedr. van 
Clemencia Hoste, woont te Breedene ; 
Joseph Pots, 22 j., ong., A. Liebaertstr., 
10 ; Leo Hendrickx, 1 m„ Zwaluwenstr., 
121.

28. —  Mariette Derynck, 3 j., woont te 
Eernegem ; Jean Jacobs, 54 j., wedr. van 
Emma Daele, Fortuinstr., 13 ; Christiame 
Tanghe, 1 d., Nieuwstr., 29.

29. — Emile Staesens, 80 j., wedr. van 
Josephine De Bleeckere, K. Janssensl., 
10 ; August Deblauwe, 37 j., echt, van 
Rachel Libin, Spaarzaamheidstr., 38 ; 
Louise Vanhille, 80 j., wed. van Valen- 
tijn Verleye, woont te Leffinge ; Juve
nal Chapel, 65 j., echt, van Hilda Defe
ver, Overvloedstr., 1.

HUW ELIJKEN

2 Maart. — Georges Autrique, han
delsagent em Elisabeth Jacobs ; Hector 
Victor, magazijnier en Germaine Deleu.

H UW ELIJKSAFKO NDIG ING EN

3 Maart. — Vandamme Camille, kleer
maker, gesch. van Dumon Emma, Tor- 
houtsteenw., 24 en Mechele Yvonne, 7, 
ZuildçtV'. ; Vascellaiji Joseph, bediende, 
en Bostijn Irène, Van Isegheml., 46 ; 
Fretin Gerard, werkman, gesch. van 
Roels Bertha, Schippersstr., 7 em De- 
clercq Adriana, wed. van Doom Camille, 
Schippersstr. ; Larsen Albert, timmer
man, Mijnpl., 3 en Lancres Valerie, 
naaister, Ed. Cavellstr., 54; Velle Emile 
vloerder, Ed. Cavellstr., 84 en Casier 
Alice, Rogierl. ; Berten Polydoor, bak
ker, en Tanghe Marie, Tarwestr., 85 ; 
Debrock Josephus, visschers, Visschers- 
kaai, 26 en Smessaert Madeleine, Schip
persstr., 29 ; Van Baelenberghe Albert, 
visscher, Mijnpl., 3 en Hagers Gilberte, 
Ooststr., 60 ; Verschaeve August, fa
briekwerker, wed. van Proot Irma en 
Hautekiet Laura, gesch. van Knockaert 
Bernardus, Beekstr., 19.

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

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

Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

HANDELSBERICHTEN
« Splendid Hotel » N. V. Oostende. 

Bilan op 31 Dec. 1939.
Actief en passief 2.110.367 fr.
Verlies 132.370 fr.

iiE  N IEUW E NOVAK 1940 AAN 895 FR.
Een echt woinder voor zijn prijs. Ge

mak van betalen zonder interest, werkt 
zonder antenne noen aarde, en op alle 
scroomen. Gratis op proef geplaatst bij 
ü tnuis. Radio De Meester, 18, Oostr 
straat, (hoek Kapellestraat) Oostende.

M IL IT A IR E  TAPTOE
Zaterdagavond heeft het muziekkorps 

der Karabiniers, het regiment dat thans 
in onze stad gevestigd is, een militaire 
taptoe door de straten vam onze staa 
genouden, die een groot succes werd en 
iel in den smaak onzer burgers is geval
len. Vóór het huis van Burgemeester Dr 
Moreaux werd o.a. halt gehouden en een 
serenade gebracht. Dit regiment heeft 
tnans reeds heel zeker de sympathie van 
alle Oostendemaars gewonnen.

OOSTENDE-KAAI
Verleden week kon men in de «Toela

tingen tot bouwen » lezen dat het minis
terie van Verkeerswezen in het station 
Oostende-Kaai overgaat tot het bouwen 
van een postkantoor. Het was inderdaad 
hoog tijd, dat dit internationaal station 
voorzien werd van een degelijk postkan
toor.

Beter laat dan nooit.

HERSTELLING VAN ALLE MERKEN  
RADIO’S

spoedig, goed en goedkoop, zonder bij
komende kosten voor transport tot 20 
Km. rond Oostemde. Radio De Meester, 
18, Ooststraat, Oostende. Tel. 714.61.

INDEX-CIJFER.
Vergeleken bij vorige maand ls 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.

DE KARABINIERS.
Vrijdagmiddag, even vóór één uur, is 

een regiment karabiniers in onze stad 
aangekomen. Met een flink muziekkorps 
voorop, defileerden de soldaten op een 
waarlijk schitterende en indrukwekken
de wijze. Zeldem hebben wij een regi
ment gezien waar zooveel tucht bij die 
mannen te bespeuren viel. En dat mag 
de leiders tot eere strekken.

VERLOF VOOR GEMOBILISEERDEN
De mogelijkheid om een buitengewoon 

verlof van acht dagen, het ontspan- 
nimgsverlof inbegrepen, toe te staan aan 
de kleinhandelaars, kleime ambachtslie
den, kleine industrieelen, reizigers, enz. 
om den goeden gang van hun zaken na 
te gaan, ligt thans ter studie op het mi
nisterie van Landsverdediging.

DE LIJN OOSTENDE-DOVER
Ter zitting van 9 Februari 11. heeft de 

raad van beheer der Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen de 
ïnwerktreding op 1 Maart 1940 goedge
keurd van het 5e vervolg op het En- 
gelsch-Belgisch tarief van 20 April 1935 
voor het vervoer van goederen over 
Oostende-Dover. In alle stations kan mem 
Kennis nemen van deze uitgave.

INKOMSTBELASTINGEN
In het Staatsblad zijn de nieuwe ta

bellen verschenen betreffende de natio
nale crisisbelasting en bedrijfsbelasting 
die aan de bron op de wedden moeten 
geheven worden.

De verhooging bedraagt twee buiten
gewone opdecimes op het hoofdbedrag 
van de bedrijfsbelasting, en één buiten
gewone opdecime op de nationale crisis- 
oelasting.

Deze nieuwe belastingen gaan in op 
1 Januari 1940.

Filmkroniek
«Vrees voor Schandaal» (Forum) wil 

blijkbaar een variante zijn op «Valet 
de Cœur», waarin eertijds Robert Tay
lor als Kamerdienaar het hart van zijn 
uitverkorene won. In «Vrees voor Schan
daal» benaalt Fernand Gravey een- 
zeiide overwinning ais kok.

ue dialoog van Le Roy’s film treft 
<|oor zijn scnerp, ietwat bijtend karak
ter, op de grens der satire. Aan fanta
sie en tintelenden geest ontbreekt het 
in dit scenario niet. Oiscnoon niet oor
spronkelijk, wekt de filmiscne voorstel
ling een geamuseerde belangstelling ; 
zij is namenjK van een voortreffelijke 
noedamgneid, in het raam van den ver- 
iijnaen komedie-stiji.

«ücorm over Parijs» (Palace) mag 
voorwaar een sensationeeie titel heeten 
voor een fiim waarin op nandige wijze 
een ponuevernaai overwoekerd wordt 
door de eenigszins drakerige vaderlief
de van iüricn von Stroneim.

In deze film van üernard Deschamps 
wordt neel wat aan de sensatie geoi- 
leid. De spannende deeien van net ver
naai betrenen de cymscne steekspelen 
cusscnen de twee sterk geteekende op- 
nenters, in dit geval ; von Stroneim en 
uano. net geweldige karakterspei van 
uaiio steit soms de drakerigneid van 
von Stroneim in de scnaduw, oischoon 
deze door de ijzige strakneid van zijn 
rmmlek bijwijlen ongemeen geklem- 
inend is. De mise-en-scene van «Storni 
over Parijs» verraadt vakkundige vaai- 
digneid. ue nevennguren worden ver
tolkt door Arietty (.voor de komiscne 
tusscnentooneelen), André Luguet, Ca- 
rette, enz.

in «inet Dal der Reuzen» (Rialto), 
film van William Keighley, wordt er 
flink gevoenten, eent op zijn Ameri- 
kaanscn en de verscniliende personages 
zijn sterk geteekend. Het kader van de
ze m m  is neernjk : net zijn namelijk 
de groote Dosscnen van reuzenboomen 
m  Calnornië.

De bionde Wayne Morris en de rood
harige (Jnarles Bickford staan aan het 
hooid van de vertoking; de andere ar- 
tisten zijn Clara Trevor, Alan Hale, Fr. 
Mc Hugn, enz.

«Ziemer de Zeevloot» (Forum) is een 
aangename muzikale film, met als 
hoofdvertoiker Dick Powell als mari
nier. Deze heeft natuurlijk een zeer lie
ve stem, en zijn manager, Hugh Herbert, 
is een plezierige kerel. Er zijn ook in de
ze film prettige music-halitafereelen.

«Mr. Motto in de Music-hall» (Rialto) 
brengt ons het vervolg der avonturen 
van den beproefden Japanschen detek- 
tief. Ook ditmaal weer een bewogen po
litiefilm, die vlot van stapel loopt, in 
een schilderachtig milieu, M. Moto wordt 
natuurljk vertolkt door Peter Lorre, 
wiens spel één obsessie mag heeten.

«Gij zijt een schat» (Palace) is een 
komedie met :/-Ow-tooneelen, waarin 
het schier uitsluitend gaat om dans- 
prestaties van Georges Murphy en Ali
ce Faye. Het onderwerp ligt voor de

hand : een revue monteeren, met aller
lei grappige en ontspannende taferee
len.

«Het 7de Gebod» (Rex) is een film 
tegen het venerisch gevaar.

Wat de reprises aangaat, vestig ik de 
aandacht op «De Citadel» (Caméo).Wie 
deze meesterlijke film nog niet heeft 
gezien, mag deze gelegenneid niet la
ten voorbijgaan.

Welkom is ook de reprise van «La 
Cucaracha» (Rio), de mooie dansfilm, 
vol kleur en leven, met Steffi Duna. — 
Ten slotte vermelden we nog «Patroel- 
je op Zee» (Rio) en «De eeuwige Vrouw» 
(Roxy).

Cinema’s
FO R U M

« Ziehier het Eskader », met Dick Po
well, Doris Weston. — « De schrik voor 
net Schandaal », met Carole Lombard, 
Fernand Gravey.

Kinderen toegelaten.
CAIViüjU

« De Citadel », met Robert Donat, Ro
salind Russell. — « De Rivalen van den 
Weg », met Wallace Ford, Marian Marsh.

Kinderen toegelaten. 
STUDlAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

K1ALTO
« Mr. Motto in de Music-Hall », met 

i-'eter Lorre, Ricardo Cortez. —  « De Val- 
lei van de Reuzen », met Claire Trevor, 
Wayne Morris.

Kinderen niet toegelaten.
I t f iA

« De Liefde van een Spionne », met 
Brigitte Homey, Neil Hamilton. — «Het 
zevende Gebod ».

Alleen voor volwassenen. 
KiO

« De Cucaracha », met Stefi Duna. — 
«Patroelje in Zee», met Nancy Kelly, 
Richard Greene.

Kinderen toegelaten.
R O a .*

« Oh ! Suzanna ! », met Gene Autry. 
— « De eeuwige Vrouw », met Randolph 
Scott.

Kinderen toegelaten. 
PALACE

« Gij zijt eem schat », met Alice Faye, 
George Murphy. — « Storm over Parijs », 
met Erich von Stroheim, Arietty, Annie 
Ducaux.

CINE O P E X
Dagblad Gaumont. — « Paarden- 

koorts », met Joë Brown. —  «De Dame 
van Malacca», met Edwige Feuillère, 
P.-R. Willm.

Kinderen toegelaten,
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BIJ ONZE KONFRATERS

De Duinengalm verscnijnt vanaf ver
leden weeK in een nieuw lormaat.geimi- 
teera naar het Antwerpsche manne
kensblad. Wij wenschen onzen komra- 
ter veel sukses met zijn nieuw bladfor- 
maat.

net Oostendsche Leven (Oostendsche 
Lever noemen sommige menschen het) 
is het programmablad der cinema's met 
R. dat vanaf verieüen week in de twee 

, taien verscnijnt. Zoo moet ieder lezer, 
Vlaming of Waai, tevreden zijn.

VRIENDEN SOLDATEN IN FRANKRIJK
Dank zij een gesloten overeenkomst 

tusscnen ae Belgiscne en Franscne Pos
terijen, zuilen ae militairen portvrijdom 
genieten voor hun brieven aan famiiie- 
ïeaen. Deze laatsten zuilen kunnen brie
ven sturen aan net ümnenlanascn ta
rief, wat een duidelijke pnjsverminde- 
ring beteekent. Zoon maatregel kun- 
nan wij niet anders dan goedkeuren.

P A S C H E N

Nog een tweetal weken scheiden ons 
van Paschen, die immer eein barometer 
is voor net Kort daaropvolgende zomer
seizoen, en met zekerneid mag tnans 
reeas gezegd worden, dat buiten alle ver- 
wacntingen in, het Paaschseizoen goed 
zal zijn. Inderdaad, talrijke groote en 
kleine hotels onzer stad nebben reeas 
vele aanbiedingen ontvangen die hen 
het beste laten verhopen. Stippen wij 
aan, dat velen goede publiciteit voeren, 
die nu reeds vruchten afwerpt.

AANSTELLING.
De heer Roger Dekeyzer, secretaris 

van den transportarbeiüersbond, werd 
officieel tot lid van den Hoogeen Raad 
voor Zeevisscherij benoemd.

Onze beste gelukwemschen gaan naar 
den nieuw aangestelden verdediger der 
visscherij belangen.

BEKENDM AKING.
De ondergeteekende Libin Georgine, 

wonende Spaarzaamheid, 42, verklaart 
gescheiden te zijn van Jonckheere Geor
ges en bijgevolg niets meer te maken te 
hebben met diens naam.

Libin Georgine.

VERDEELING VAN KOLEN.
Door het Koninklijk Huis werd on

langs voor de noodlijdenden een gift 
van kolen gedaan, welke door de Com
missie van Openbaren Onderstand van 
elke gemeente diende uitgedeeld. Oos
tende alleen bekwam 60 duizend kg.

We vernemen dat te Oostende een 
groot deel van deze kolen verdeeld wer
den onder de noodlijdende leden van de 
ziekenbonden der drie politieke partijen 
(socialisten, liberalen en katholieken), 
noodlijdenden welke niet van een dezer 
bonden deel uitmaken. Hierdoor werden 
vooral talrijke oude menschen vergeten.

Wij kunnen dergelijke handelwijze 
niet goedkeuren, daar de noodlijdenden 
van de stad goed genoeg gekend zijn, 
en dit met uitsluiting van alle andere 
zonder dat er toevlucht moet genomen 
worden tot het raadplegen van leden
lijsten van bepaalde politieke groepee- 
ringen.

Wij herhalen dat dit gebeurd is met 
uitsluiting van noodlijdenden uit ande
re groepeeringen of menschen die bij 
geen enkele ziekenkas aangesloten zijn.

Wanneer der gelijke stelregel wordt 
aangenomen, dan verwondert het ons 
ten zeerste dat, in tegenstrijd hiermede 
dezelfde niet wordt aangenomen voor 
werkloozen in tijd van mobilisatie.

Inderdaad zijn diezelfde politieke 
groepeeringen van meening, dat niet al
leen de verzekerde werkloozen, maar ook 
de niet verzekerden voor mobilisatie in 
aanmerking moeten komen.

(Alhoewel de eenen ten laste van den 
Staat vallen en de anderen niet).

Dergelijke handelwijze komt neer op 
het uitdeelen van voordeelen voor de 
vriendjes alleen en anderzijds de lasten 
door de gemeenschap te doen dragen, 
wat we bepaald afkeuren.

ONTREDDERD VAARTUIG .
De 0.249 «Marguerite-Simonne», schip

per L. Decrop die Zondag Newhaven 

verlaten had, ontmoette op 15 mijlen 

Z. W. van deze haven, een ontredderde 

treiler. De schipper, na vruchteloos ge

roepen te hebben, deed een lid van de 

bemanning aan boord gaan en het bleek 

dat het schip verlaten was. Dit werd 

op sleeptouw genomen naar de haven 

van Oostende. De 0.249 werd echter te 

Duinkerke opgehouden en de treiler 

werd aangeslagen. Het geldt een En- 

gelsch vaartuig, de F.23 Lunar, metende 

101 ton.
i

OP SLEEPTOUW.
De 0.292 heeft in de Noordzee een 

Engelsche cargo op sleeptouw genomen 

die door zijn bemanning verlaten was 

en naar een Engelsche haven binnenge

bracht. Nadere bijzonderheden ontbre

ken hierover.

BIJ DE DINASO S
Na langen tijd niets meer van zich te 

hebben laten hooren, werden de Dina- 
sö’s echter wakker en wel op Donderdag 
laatst waar zij een meeting zouden ge
ven in een hotel aan de Leopold I plaats. 
Dat de partij van Joris Van Severen 
rijke mannen bezit, bewijst, dat hun 
spreker een groot-industrieel is, vermits 
hij zou spreken over de Wereldeconomie. 
In elk geval, de Dinaso’s zijn voor geen 
klein gerucht bang.

ook met gémaK van betalen. Radio De 
Meester, lö, ooststraat (hoek Kapelle
straat), Oostende.

Menhère Jules is kwoad

SPORTNIEUWS j Yer̂ ogicSc ^iniie
Voetbal

Menhere Juul van de Veldstroate 
die beweert veel te aoen voor de vis- 
scners (nij steeKt één keer op een jaar 
een speecn af in de Kamers om stom
miteiten te vertellen en ontvangt daar
voor veertig duizend klakKers), is nu 
kwoad op Fernand en de drukkers en in 
t Dijzonaer aeze van het Visscnerij- 
biaaje, omdat üe druKkers zich tnans 
evenais het werkvolK veraemgen om 
zien niet meer te laten uitzuigen door 
oeroepspolitiekers.

Hij spreekt zelfs van te vragen aan 
t gereent van tusschen te komen.

Peis-je gi Mennere Juul aa’t gerecht 
mo zo siim is of gi en da ze huider bezig 
noeaen met al aie stommiteiten, lik da 
je gi op net staanus aoet, woar üa je 
bevoegae kop moet inslikKen wa da ze 
je wies maüen ?

En a propos daarvan, we willen je ’n 
goeien roaa geven.

uoa je aa wenscht, vraag ton zoo vele 
nie lik je moat Micnel, want zie je da je 
gie van ’t zeiiste laken een broek krigt.

En vermits, Juul, da je zoe geerne ’t 
gerecht inroept, omdat je misscnien 
zelf nie kloar ziet in die zaken (al heb je 
daarvoor nog 25 äuuzend boarden meer) 
zoenk ik je vragen dat eens te aoen om 
oi ae regelmatige en oenregeimatige za- 
Ken in ae Velastroate te oenaerzoeken.

Gi aie stif bevoegd ziet in staaszaken 
en lik je moatjes er olles in ’t zwart ziet, 
woar aa je het dikwiis anders zoe moe
ten zien, zoed in je eigen menoagie nog 
veie mer kunnen Kuuscnen en misschien 
ook kunnen gekuust wprden, moar ton 
zoe je die posjes kwiet zien en da woare 
slechter voe joen.

Goa t nooaig is, zullen we da ten 
noaste keir zeggen, moar zie vorzichtig 
mi je visschersKasse, want je zoe kun
nen nen hoaring voaren, wien da je ook 
peist van te zien.

Gasino-Kursaai

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

BRU GGE, tel. 319.59

V E R K O O P  IN  'T  G R O O T  van

ïrt, genei t a  
MÉieiprifeÉfe
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PAASCHFEESTEN 1940

Zaterdag 16 M aart. — Om  9 u„ Gala- 
concert onder de bescherming van het 
Gemeentebestuur van Oostende en aen 
Beneerraad van het Casino-Kursaal, Ge- 
Kostumeerde selectie van «Het Land van 
den Glimlach» met de medewerking van 
M. Karel Locufier, van den Kon. Fran- 
schen Schouwburg van Gent, Mej. Irma 
De Keukeleire, van de Vlaamsche Opera 
van Antwerpen, Mej. Jane Clenn, van 
den Kon. Vlaamschen Schouwburg van 
Gent, M. John Vissers, van den Kon. 
Vlaamschen Schouwburg van Gent.

Orkest onder de leiding van M. Aimé 
Mouqué.

Na het Concert, Groot Bal. Ach. Zan
ders and his Boys.

Groote Tombola (de volledige winst, 
entreekaarten en omslagen, zal gestort 
worden ten voordeele van het Pakket 
van den Soldaat en van de liefdadige 
werken der behoeftige Oud-Strijders). 
Entreegeld : 5 fr.

Zateraag 23 M aart. — Om  9 u., ope
ning der Tentoonstelling van Kunstwer
ken, ingericht door het Komiteit tot 
steun van de Kunstenaars der Kust.

Om  3.30 u., orgelconcert door M. L. 
Vilain.

Van 4.30 tot 6.30 u„ thé-dansant. Or
kest Ach. Zanders and his Boys.

Om 9 u„ groot Symfonisch Concert, 
onder de leiding van M. Emiel De Vlie
ger, met de medewerking van Mevr. Jula 
Goldyne, kunstzangeres.

Na het concert, soirée dansante. 
Zondag 24 M aart. —  Om 3 u., Symfo

nisch Concert.
Om  4 u., orgelconcert door M. L. Vi

lain.
Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u„ groot Symfonisch Concert, 

onder de leiding van M. Emiel De Vlie
ger, met de medewerking van M. Franz 
Toutenel, baryton van den Kon. Munt
schouwburg.

Maandag 25 M aart. —  Om 3 u., Symfo
nisch concert.

Om 4 u., orgelconcert door M. L. Vi
lain.

Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant.
Om  9 u., Symfonisch Concert.
Na het concert, soirée dansante. 
Dinsdag 26 M aart. — Om 3 u„ in de 

Ambassadeurs, groote Bridge wedstrijd, 
ingericht door het Komiteit tot steun 
aan de Kunstenaars van de Kust.

Om  9 u., Symfonisch Concert, gevolgd 
van soirée dansante.

Woensdag 27 M aart. —  Om  3 u„ Sym
fonisch Concert.

Om 4 u., orgelconcert door M. L. Vi
lain.

Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant.
Om  9 u., Symfonisch Concert, gevolgd 

van soirée dansante.
Donderdag 28 M aart. —  Om  3 u., groot 

Kinderbal, onder de leiding van M. Sa
cha Ravinsky, balletm^esïer, met de 
welwillende medewerking van zijn leer
lingen.

Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant.
Om  9 u., Symfonisch Concert, gevolgd 

van Soirée dansante.
Vrijdag 29, Zaterdag 30, Zondag 31 

M aart. —  Om  3 u., Symfonisch Concert.
Om  4 u., orgelconcert door M. L. Vi

lain.
Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant.
Om  9 u., Symfonisch Concert, gevolgd 

van soirée dansante.
Abonnementen. —t Voor het heele 

Paaschseizoen : één persoon, 40 fr. Per 
volgende persoon derzelfde familie : 20 
fr. Kinderen van 7 tot 12 jaar : 15 fr. 
Voor de Abonnementen zullen de winket
ten geopend zijn vanaf 19 Maart, van 11 
tot 13 en van 15 tot 17 uur.

UITSLAGEN VAN ZONDAG 3 MAART

Hoogere Afdeeling
C. S. Brugge —S. K. Roeselare ... 10— 1 
St. Moeskroen —■ F. C. Brugge ... 0—5 
A. S. Oostende —  Kortrijk Sp. ... 4— 1 
F. C. Knokke — V. G. Oostende ... 7— 1 

Klassement
C. S. Brugge ...... 1411 0 3 77-20 25
Kortrijk Sp..........  14 8 4 2 37-35 18
A. S. Oostende ... 12 5 4 3 36-29 13
S. C. Meenen .....  14 5 6 3 32-34 13
F. C. Brugge .....  11 5 4 2 32-21 12
V. G. Oostende ... 13 4 5 4 29-34 12
F. C. Knokke .....  12 3 7 2 23-28 8
St. Moeskroen ... 12 3 8 1 23-62 7 
S. R. Roeselare ... 12 3 9 0 31-48 6

Gewestelijk A
Koksijde —  Oudenburg ............  uitg.
Veurne — Middelkerke ................ 3— 5
De Panne —• S. V. Blankenberge 3— 5
D. C. Blankenberge — Nieuwpoort 7—0 
Gistel — Torhout ......................  2—8

Scholieren A
Knokke —  A. S. Oostende .........  0—2
F.C. Brugge (A) — F.C. Brugge (B) 3—0
C.S. Burgge (B) - C.S. Brugge (A) uitg.
D..C. Blank. — S. V. Blank, (ff) ... 5—0 
Torhout — V. G. Oostende ...... 4— 1

Kadetten A 
F. C. Brugge — V. G. Oostende ... 5—0
A. S. Oostende — Knokke .........  7—2
S. V. Blankenb. —  D. C. Blankenb. 0— 6

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

CH. DESMIDT - SLEYTER

A. S. OOSTENDE 4 — K O R TR IJK  SP. 1

Onder leiding van scheidsrechter De- 
caluwé komen volgende ploegen in lijn:

A. S. OOSTENDE : Pincket ; Wets en 
Fr. Depauw ; Aspeslagh, Vandenbroucke 
en Deschacht ; Van Dierendonck, C. De
pauw, De Bie, Leenaers en Depooter.

KORTRIJK  SP. : Scheire ; Declercq 
en Vanneste ; Robecijn, Dewin en Deleu; 
Dermaut, Coornaert, Claeys, Vandecap- 
pelle en Dermaux.

Nadat Kortrijk den opgooi won, leidt 
Oostende de eerste aanvallen en Debie, 
alleen vóór doel, stuurt naast. Het spel 
wordt nu meer verdeeld en beide ploegen 
dwingen een drietal hoekschoppen af, 
zonder gevolg. Aan de 22ste minuut, op 
voorzet van De Bie, kan Van Dieren
donck den stand voor de localen openen. 
Kortrijk dringt nu heftig aan en Vàn- 
decappelle jaagt op de paal... De druk 
der bezoekers blijft aanhouden en ein
delijk aan de 42ste minuut, stelt Claeys 
met kopstoot de ploegen gelijk. Pas is 
de bal opnieuw aan ’t rollen, als De Bie 
geeft.

Na de rust wordt Pincket het eerst op 
de proef gesteld. De achterhoede van 
A. S. krijgt het hard te verduren, doch 
verdedigt zich knap. Oostende ver
plaatst het spel en na 19 minuten spel 
wordt een hoekschop langs Depooter 
door C. Depauw in de netten gezonden. 
Aan de 34ste minuut doelt De Bie voor 
de vierde maal, maar de laatste minuten 
verloopen in het voordeel van Kortrijk, 
die er niet meer in slaagt zijn achterstel 
in te korten.

Beschouwingen
Wij mogen het niet ontkennen, dat 

deze partij aanleiding gegeven heeft tot 
een prachtig spelvertoon langs weers
zijden en dat ze de toeschouwers ten 
zeerste bevredigd heeft.

De wedstrijd was spannender en hard
nekkiger dan de uitslag zou kunnen la
ten veronderstellen. Inderdaad hebben 
de Oostendenaars alle zeilen moeten bij
zetten om de twee punten bij te houden, 
daar de bezoekers zich tot het uiterste 
moedig verdedigd hebben en zelfs op 
het einde doorloopend de aanvallende 
partij waren. De Kortrijkzanen hadden 
nochtans het geluk aan hun zijde niet, 
en de prachtige keeping iyan Pincket 
zorgde er anderdeels voor dat de neder
laag der bezoekers tamelijk afgeteekend 
werd. Oostende heeft haar overwinning 
volkomen verdiend, maar de cijfers zijn 
te zwaar voor de bezoekers die een be
teren uitslag verdienden. Beide ploegen 
waren aan elkander gewaagd, maar 
waar de bezoekende voorwaartsen meer
dere prachtkansen verknoeiden, namen 
deze van den thuisclub alle gelegenhe
den te baat om den Kortrijkschen doel
wachter op de proef te stellen.

In beide ploegen waren er groote 
leemten te bespeuren. Zoo hebben wij 
bv. Wets, C. Depauw en Aspeslagh bij 
Oostende reeds beter weten spelen, ter
wijl bij Kortrijk de afwezigheid van en
kele titularissen zich sterk liet gevoelen 
op de middenlijn, die het zwakste punt 
van de ploeg was. Ook het middentrio 
van de voorhoede, al bleek het zeer be
drijvig en vlug, kon zich niet op een be
vredigend peil plaatsen, daar het bijna 
volkomen schotloos was. Als uitblinkers 
dienen vermeld : bij de localen, Pin
cket, Van Dierendonck en Deschacht ; 
bij de bezoekers : de rechterback en de 
twee vleugelspelers.

F. C. KNO KKE 7 —  V. G. OOSTENDE 1

Onder de hoede van scheidsrechter 
Tanghe traden volgende elftallen in ’t 
gelid :

F. C. K N O K K E  : Chielens ; Nollet en 
Brackenier ; Dhoore, Du jardin en Stoens; 
Storms, Pyck, Cafmeyer, Dhooge en De- 
smidt.

V. G. OOSTENDE : Huwaert ; Mest- 
dagh en Crekillie ; Van Houcke, Zwae- 
nepoel en Marchand ; Gosselin, Delpor- 
te, Vandenbussche, Mycke en Hubrech- 
sen.

Huwaert wordt dadelijk aan het werk 
gesteld. Beide ploegen spelen eenigszins 
zenuwachtig, vooral ’t V. G. die maar 
niet ingespeeld geraakt, waardoor de lo
calen dan ook het voordeel kunnen ver
werven. Men moet evenwel de 20e min. 
afwachten vooraleer Cafmeyer op hoek

schop den stand te zien openen. Op nieu
wen hoekschop, keurig door Storms ge
nomen, teekent Desmidt een tweede 
doelpunt aan. ’t V. G. herstelt het even
wicht, maar de rust breekt aan met 2-0 
voor Knokke.

Na de rust wordt het een doelenker- 
mis voor de thuisclub die onverpoosd ten 
aanval is. De Oostendenaars verdedigen 
zich moedig, maar zijn tegen hun tegen
strevers niet opgewassen. Na 7 minuten 
zorgt Cafmeyer voor nummer 3 en de
zelfde speler gelast zich insgelijks met 
het vierde doelpunt. Desmidt zorgt er 
dan voor dat de cijfers op 6—0 gebracht 
worden en langs Dhooge voltrekt Knok
ke het vonnis der Oostendenaars die er 
in slagen één minuut vóór het einde de 
eer te redden langs Mycke.

Beschouwingen
Aangaande dezen wedstrijd zullen we 

ons met een bondige beschouwing te
vreden houden, omdat er maar bitter 
weinig over te vertellen is. De verplaat
sing naar Knokke is voor ’t V. G. eens 
te meer een gevaarlijke en vruchtelooze 
reis gebleken en op het speelveld der 
« blauw-witten » kregen onze stadgenoo- 
ten geen schijn van kans iets in te bren- 
gen.Na een eerste speelhelft, tijdens de
welke de « rood-gelen » zich tamelijk 
goed verdedigden, nam Knokke na de 
rust bepaald de bovenhand en wist de 
doelpunten regelmatig op te stapelen, 
niettegenstaande het brio waarmede de 
Oostendsche doelwachter zijn heiligdom 
verdedigde. Het dient echter opgemerkt 
dat Knokke bijna voltallig in ’t veld 
stond, terwijl V. G .’s formatie er eer
der gebrekkig uitzag. Noch Vandenber
ghe, noch Lauweres, noch Dasseville wa
ren van de partij en de afwezigheid de
zer spelers was een gevoelige handikap 
voor onze mannen die spijts hun moedig 
optreden, de zware nederlaag niet kon
den vermijden. Buiten de nederlaag bij 
Cercle, beteekent dit voor de Oostende
naars zwaarste klopping van het sei
zoen. We wenschen onze stadgenooten, 
dat ze deze zoo spoedig mogelijk mogen 
uitwisschen.

KALENDER VOOR ZONDAG 10 MAART

Hoogere Afdeeling
V. G. Oostende — A. S. Oostende 
F. C. Brugge —  C. C. Brugge 
S. K. Roeselare — S. C. Meenen 
Kortrijk Sp. — St. Moeskroen 

Gewestelijk A 
S. V. Blankenberge — Daring 
Middelkerke —  Koksijde 
Nieuwpoort — Gistel 
Torhout — Veurne 
Oudenburg — De Panne

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

Kadetten A 
A. S. Oostende —  F. C. Brugge 
V. G. Oostende —  S. V. Blankenb. 
Kinokke — Daring —

D E  D E R B Y

De tweede derby wordt dus Zondag 
a.s. op het veld van Armenonville be
twist en zonder eenigen twijfel zal de 
strijd van het begin tot het einde hoog 
oplaaien. Niettegenstaande ’t V. G. ver
leden Zondag een zware nederlaag op
liep, wil dit niet beduiden dat de «rood
gelen» geen kans op winnen hebben. We 
nebben veeleer den indruk dat de «old 
great» zich hardnekkig zal verdedigen, 
ten einde de prachtige 5-3 overwinning 
itr eerste ronde te vernieuwen. A. S„ 
van haar zijde is voor den oogenblik 
flink op dreef, getuige de mooie over
winning op Kortrijk Sport verworven en 
zal alles te werk stellen om de neder
laag der eerste ronde uit te wisschen. 
Het wordt dus beslist een hardnekkige 
partij tusschen beide elftallen en we 
hopen dat de beste ploeg het moge ha
len.

’t V. G. zal volgende ploeg in lijn stel
len :

Huwaert ; Vandenberghe en Crekillie ; 
Van Houcke, Zwaenepoel en Dasseville ; 
Gosselin, Delporte, Vandenbussche, Lau
weres, Hubrechsen.

VRIENDENW EDSTRIJD

Op Zaterdag e.k. 9 Maart wordt er, te 
15 uur, op het veld van V. G. Oostende, 
een vriendenwedstrijd betwist tusschen 
een locale samenstelling en een leger- 
elftal, waarin we o.m. volgende spelers 
zullen zien optreden : internationaal 
De Raedt, Erroelen (Anderlehct), Winne- 
penninckx (Un. St. Gilloise), Dekeyser 
(White Star), e.a. Het militair elftal zal 
zeer sterk opgesteld zijn. Wat ’t V. G. be
treft, dit zal versterkt worden door 
meerdere gekende spelers, waaonder 
Van Steenlamdt (St. Niklaas) e.a.

Het belooft een opwekkende ontmoe
ting te worden, welke onzen lezers warm 
aanbevolen wordt.

BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

B R E U K B A N D E N  ». BUIKBANDEN  
M A A G B A N D E N  
L E N D E N 3 C K O T B A N D E  N

ALLES N A A R  M A A T  €

^ A u P a ra *3! 1
G. M A D E  L E I N  - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

A D O L F  BUYLSTR. 53, O O S T E N D E
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 

gansch de Kust. —  T E LEFO O N  73740

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

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

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

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

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  —  

ELASTIEKE K O U S E N  

ALLE  KINDER- E N  

Z IEK EN A R TIK ELEN  —

ORTliUPüüISCHË  K O R 3ET S  
om scheefgegroeide kinderen terug
----  recht te brengen--—

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

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

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

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

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

Berichten aan Zeevarenden
W EEK  VAN 24 FEBRUARI— 1 MAART.

BELGIE — FAIRY BANK 

Lichtboei.

Zie bericht aan zeevarenden Nr 6/147 

van 1940.

De lichtbrulboei «Fairy Bank» (5°22’ N. 

en 2°16’ E.) werd in haren oorspronke- 

lijken staat hersteld.

NEDERLAND — ZEEGAT VAN TEXEL 

Beloodsing.

Zie bericht aan zeevarenden Nr 3/2 

van 1939.

In afwijking met de mededeeling ir 

bovengenoemd bericht aan zeevarendei 

is thans bepaald, dat radiotelegrafischc 

aanvragen tot het verkrijgen van eer 

loods voor het Schulpengat uitsluitend 

moeten gericht worden tot den Com 

missaris van het Loodswezen te dei 

Helder via het radiokuststation Scheve 

ningen.

NEDERLAND

♦ VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

Beloodsing.
Het kan voorkomen dat loodsvaartui 

gen hunne stations tijdelijk verlaten 
terwijl het bewakingsvaartuig buiter 
blijft dienst doen. In zulk geval word 
het door een uit zee komend schip ge
daan sein, ter verkrijging van een loods, 
door het bewakingsvaartuig beantwoord 
waarbij de mededeeling volgt, in hoe
verre nog aan de aanvraag zal worden 
voldaan.

NEDERLAND —  NOORD-HINDER EIS 
TERSCHELLINGERBANK
Lichtschepen. Mistseinen.

De onderwatermistseinen van dc 
lichtschepen «Noord-Hinder» (51°42’,f 
N. en 2°38’ E.) en «Terschellingerbanfa 
(53°27’ N. en 3°57’ E.) zijn tijdelijk bui
ten dienst.

IJSLAND — BORGARFJORD 
Nieuw licht

Op 64°27’ N. en 22°03’ W „ op 8,62 mijl 
richting 7° van het licht van Akranes, 
werd een groen-rood-wit schitterlicht 
ontstoken, toonende één schittering elke 
10 sec. Zichtbaar 8, 10 en 12 mijl. Hoog
te 49 voet.

NOORDZEE — BLIGH BANK 
Hindernis

Op 51°32’,2 N. en 2°46’,5 E. werd een 
scheepvaarthindernis gerapporteerd, 
welke de paravanes van een schip, uitge
zet op 15 m. diepte beschadigde.

SCHOTLAND —  ORKNEY  EILANDEN 
Versperringen

Ligging : 59°01’ N. en 2°54’ W.
Versperringen werden gelegd bij den 

ingang van Shapinsay Sound, Kirkwall. 
Binnenkomende vaartuigen worden ge
waarschuwd, bij het naderen der haven, 
voorzichtig te varen en zorgvuldig de 
verkregen onderrichtingen uit te voeren.

SCHOTLAND —  ORKNEY  EILANDEN 
Ondiepten

Volgende ondiepten (rotsen) werden 
vastgesteld beN. Shapinsay :

a) op 59°05’35” N. en 2°49’01” W „  4 
vdm. (7,3 m.) ,

b) op 59"05’27” N. en 2°55’48” W. 5 3/4 
vdm. (10,5 m.).
SCHOTLAND —  ORKNEY  EILANDEN 

Verboden gebieden
Verboden gebieden zijn ingesteld :
A. Stronsay Firth. Tusschen de paral

lelen 58°58’15” N. en 59°06’ N. en de me
ridianen 2°39’ W. en 2°51’ W.

B. Gairsay. Tusschen de parallelen 
59°03’45” N. en 59°06’15” N. en de meri
dianen 2°54’ W. en 3°02’ W .

De grenzen moeten in stippellijn wor
den aangebracht, te zamen met de noot 
« Anchoring and Fishing Prohibited ».

ENGELAND —  THE DOW N S 
Wrak

Op 1,78 mijl richting 107° van het rood

onderbroken licht op den pier te Deal, 
bevindt zich een gevaarlijk wrak.

Aan de S. zijde, op 1,74 mijl richting 
113° van genoemd licht, is een groene 
lichtboei aangelegd, toonende een groen 
schitterlicht elke 10 sec. Aan de N. zijde, 
op 1,75 mijl richting 103° van hetzelfde 
licht, is een groene boei gelegd.

Bericht aan zeevarenden n. 7/188, par. 
C., van 1940 vervalt.

ENGELAND —  THE DOW N S 
Betonning gewijzigd 

De zwarte boeien « D  1 » op 1,3 mijl 
richting 33° van Kingsdown kerk (51011’ 
N. en 1°24’ E.) en «D  2» op 6,5 kabelleng
ten richting 120° van genoemde kerk, 
werden beide vervangen door een roode 
stompe tot met dezelfde kenmerken.

Berichten aan zeevarenden nrs. 4/106, 
par. B, en 6/163 van 1940 vervallen.

ENGELAND —  G O OD W IN  SANDS 
Wrak

Op 51°14’52” N. en 1°34’25” E., even 
beE. het bestaande wrak, ligt nog een 
gestrand wrak.

ENGELAND — BRISTOL CHANNEL 
Betonning gewijzigd

A. Op 3,1 mijl richting 349° van Flat- 
holm lichttoren (51°22’30” N. en 3°07’ W.) 
is de zwarte lichtboei « Middle » gelegd, 
toonende een wit schitterlicht elke 15 
sec.

B. De zwarte spitse boei « Middle » op 
1,5 kabellengte beW. van A. is opgeno
men.

C. De boei, welke Mackenzie Shoal 
dekt, op 1,02 mijl richting 222° van Flat- 
holm lichttoren, is vervangen door een 
lichtboei toonende een rood schitterlicht 
elke 20 sec.

D. Op 2,5 mijl richting 70° van Flat- 
holm lichttoren is een lichtboei gelegd, 
toonende een wit schitterlicht elke 10 s.

ENGELAND —  BRISTOL CHANNEL 
Boei verlegd 

De wit-zwart geblokte ton nabij Swan
sea is verlegd naar 51°34’ N. en 3°56’,5 
W „ op 10,5 kabellengten richting 81°5 
van Mumbles lichttoren, en 2 kabelleng
ten richting 107° van de vroegere plaats.

ENGELAND —  EILAND W IG H T  
Kabelgebied 

Van af Needles lichttoren (50ü40’ N. en 
1°35’ W.) moet een stippellijn in richtïmg 
53u aangebracht worden naar de kust, 
nabij Hatherwood Point. De noot « See 
Caution n° 1 » moet in Alum bay, beE., 
deze lijn aangebracht worden.

Op kaart 2219 moet de noot n° 1 als 
volgt worden gewijzigd :

(1) Vessels are warned not to anchor 
in the area enclosed by pecked lines be
tween Hurst Point and I. of Wight and 
in Alum bay on account of the existence 
of cables

Op kaart 2045 moet de noot n° 1 als 
volgt worden gewijzigd :

1) Vessels’" are warned not to anchor 
in the area enclosed by pecked lines in 
the Solent, Spithead and in Alum Bay on 
account of the existence of cables.

FRANKRIJK —  LA PALLICE 
Licht gewijzigd 

Het licht op het hoofd van de S. pier, 
46°09’30” N. en 1°13’40” W. is gewijzigd 
van vast groen in groen onderbroken 
licht, met verduistering elke 1,5 sec., 
helder 1 sec.

FRANKRIJK — BISCAROSSE 
Boei opgenomen 

De lichtboei beW. Biscarosse, 44°24’ N. 
en 1°31’ W. is opgenomen.

FRANKRIJK —  KALES 
Wrak

Op 50°58’52” N. en 1°43’50” E„ op 3,6 
mijl richting 289° van den seinpost van 

' Kales, bevindt zich een gevaarlijk wrak, 
gedekt door een ton.

FRANKRIJK —  DUINKERKE 
Verboden gebied 

Het vaarwater van Duinkerke is ver
boden gebied verklaard tusschen de me
ridianen 2°18’56” E. en 2°23’24” E.

o
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