
ACHTSTE JAARGANG. —  Nr 12. PR IJS: 60 C E N T IE M E N ZATERDAG 23 MAART 1940.

LICHTEN

MAART

uit aan

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

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

H O O G 

W ATER
MAART

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

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

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

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

Drukkerij en Bureel : 

Telefoon : 73.758 

Tel. Huis: 73.910

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

Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Zaterdag

Bestuurder «Eigenaar : 

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

Handelsregister 5327_________

BINNENLAND : 

maanden, 15 fr.

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

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

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

Vergelijkende Tabel van Aanvoer in Belgische Havens
van Visch en Garnaal

1938

HAVEN

Oostende 
Blankenberge 
Zeebrugge ... 
Nieuwpoort ...

Totaal .........

HAVEN

Oostende 
Blankenberge 
Zeebrugge ... 
Nieuwpoort ...

Totaal .........

GARNAAL VISCH TOTAAL

kg.
999.981
42.879

1.662.594
244.461

fr.
4.727.324,10
239.666,95

8.224.584,85
1.005.852,80

kg.
31.442.120
464.205,50
2.465.174
1.813.562

fr.
90.193.741,80
1.840.308,20

12.327.550,—
4.820.006,70

32.442.101
507.084,50

4.127.768
2.058.023

fr.
94.921.065,90
2.079.975,15

20.552.134,85
5.825.859,50

2.949.915 14.197.428,80 36.185.061,50 109.181.606,70 39.134.976,50 123.379.035,40

1939

GARNAAL VISCH TOTAAL

kg.
943.328,—
46.829,50

1.408.049,—
329.867,—

fr.
3.839.771,60

226.487,35
6.602.911,20
1.104.659,70

kg.
32.610.885,—

402.526,50
2.526.838,—
1.591.816,—

89.221.179,95 33.554.213—  93.060.951,55
1.569.584,15 449.356— 1.796.071,50

11.776.034,—  3.934.887—  18.378.945,20
3.912.053,—  1.921.683,—  5.016.712,70

2.728.073,50 11.773.829,85 37.132.065,50 106.478.851,10 39.860.139,— 118.252.680,95

Tarief van de Verzekering tegen 
Oorlogsrisico der Visschersvaartuigen

Op aanvraag van talrijke lezers, geven 
we hierna nogmaals het tarief weer van 
het oorlogsrisico, welke te betalen valt 
voor alle visschersvaartuigen volgens de 
tonnemaat. Het spreekt vanzelf, dat deze 
tarieven alleen voor het vaartuig zelf, 
gelden en dat voor de bemanning af
zonderlijk aan de Gemeenschappelijke 
Kas voor Zeevisscherij dient betaald.

Tarief in voege getreden op 1 Maart 
1940.

Premiën voor visschersvaartuigen, 
welke in de territoriale wateren of in 
hooge zee visschen :

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

2) Schepen van meer dan 35 ton en 
minder dan 57 ton : 1/4% per maand.

3) Schepen van 35 ton en minder : 
1/8% per maand.

Een extra premie van één frank per 
duizend voor elke aanleg in een oorlog
voerende haven wordt geëischt.

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

De betaling der premiën moet geschie
den in het begin der maand voor de 
volle maand.

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

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

N. B. —  De stortingen kunnen gedaan 
worden op de postcheckrekening nr. 
4183.04 van de Vereeniging voor Onder
linge Zeeverzekeringen tegen Oorlogsri
sico, Meir, 1, Antwerpen, of op het kan
toor van onzen Inspecteur, den heer 
Van der Biest, Christinastraat, 139, te 
Oostende.

ZITDA G EN  VAN DEN HEER 
INSPECTEUR DER KUST

Het Kantoor van den Inspecteur, den 
heer A. Van der Biest, Christinastraat, 
139 te Oostende (telefoon 71311) is open 
als volgt :

Maandag : van 9 tot 12 u. (namiddag 
gesloten).

Dinsdag : van 9 tot 12 u. en van 14 
tot 17 u.

Donderdag : van 9 tot 12 u. en van 14 
tot 17 u.

Vrijdag : van 9 tot 12 u. (namiddag 
gesloten).

De heer Inspecteur zetelt in de ande
re visschershavens van de kust op hier
navolgende dagen :

Te NIEUW POORT : alle Mandagen, 
van 14 tot 17 u. in het Vredegerecht, 
hoek Oostende- en Langestraten.

Te BLANKENBERGE : alle Woensda
gen, van 10 tot 12 u. bij den heer Gerard 
Wittrock, schipper van den vuurtoren.

Te ZEEBRUGGE : alle Woensdagen, 
en Vrijdagen, van 14 tot 17 u. (bij den 
heer Waterschout te Zeebrugge,

waar alle inlichtingen kunnen beko
men worden en waar de premiën mogen 
betaald worden.

De hh. visschers en reeders die af
trekkingen op premiën vragen (om niet 
gevaren te hebben gedurende minstens 
10 achtereenvolgende dagen), worden 
verzocht geen betalingen per postcheck 
te doen, doch wel te willen afrekenen 
met den Inspecteur, aan wien het log-* 
boek van het schip moet voorgelegd wor
den. Indien het logboek niet beschikbaar 
is, wanneer de Inspecteur in de ver
schillende havens zetelt, moet hem een 
verklaring van den heer Waterschout 
getoond worden, meldende de dagen dat 
het schip niet gevaren heeft. Voor de 
garnalschepen, een verklaring van den 
Vischmijnmeester —  gevende de dagen 
van verkoop —  is voldoende.

De Prestige 
van onze Maritieme 

Overheid

Een stuk van de B.24 opgevischt

Verleden week; meldden we Jioe dej 
B.20 een stuk van het achterste gedeelte 
(spiegel) van een reddingsboot mee had, 
welke het nummer 0.141 « Winifred » 
droeg en in feite behoorde tot de 0.67, 
waarop de boot van de 0.141 geplaatst 
was.

Ook had de B.20 nog een stuk mee

Wij berichten de zeelieden wier 

arbeidskontrakt recht geeft tot de 

verkoopwinst van levertraan voor 

vee, dat wij fr. 500,—  per vat aan

bieden.

Waarom derhalve aan mindere 

prijs verkoopen !

Inlichtingen bij :

LEVEZ
Kapucienenstraat, 16 

OOSTENDE

GEBRUIKT

Shell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

Nu allerlei voorvallen in zee aanleiding 
geven tot verslagen bij de maritieme 
overheid en het aan wal brengen van 
opgevischte wrakstukken, is het van be
lang te wijzen op de noodzakelijkheid 
dat de prestige van de heeren water- 

1 schouten niet in ’t gedrang gebracht 
worde, door het onverantwoordelijk op
treden van zekere militaire of politie- 

I overheden eenerzijds en anderzijds op
dat de visschers zouden weten tot wien 

j ze zich hoeven blijven te wenden.
I Verleden week Woensdag woonden we 
in dit opzicht een eigenaardig optreden 
bij van een lid van de rijkswacht dat, al
hoewel de waterschout er aanwezig was, 
aan den schipper van het vaartuig be
vel gaf aan hem alleen de noodige in
lichtingen te verschaffen en hem te vol
gen om ondervraagd te worden.

De schipper, meenend in zijn recht te 
zijn, gaf te kennen dat hij omtrent zijn 
vondst alleen den waterschout daarvan 
zou rapport maken, waarop hem geant
woord werd, dat de waterschout daar 
niets mee te maken had.

Dergelijk optreden kunnen we niet 
goedkeuren, vermits onze waterschouten 
alleen hoeven ingelicht voor al wat er 
zich op de zee heeft voorgedaan en het 
onverantwoordelijk is de visschers in 
den waan te doen verkeeren, dat zulks 
niet noodig ls.

Wij beleven weliswaar moeilijke tij
den, maar elkeen, zoowel militaire, po
litie- of maritieme overheden hoeven bij 
hun rol te blijven.

Wij houden er dan ook aan onze vis
schers te melden, dat zij alleen tegen
over de maritieme overheid verslag moe
ten maken en dat ze andere personen 
m  geen enkel pozicht te volgen of inlich
tingen te geven hebben.

Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart

Voor Steun aan onze 
noodlijdende Kustvisschers
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P R O D U K T E N  4
GAS-OLIE —  E SSE N C E  ♦  

P E T R O L E U M  t

4  SPREKEN  V O O R  Z IC H  ZELF  4  
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EEN VOORBEELD D A T NAVOLGING  
VER D IENT

De toestand van onze kustvisschers 
blijft zeer te betreuren en de ellende wel
ke men overal ontmoet, kan op geen pa
pier weergegeven worden.

Nooit verkeerde een volk, dat altijd 
een karig bestaan had, in een ellendiger 
toestand dan thans. Veel werd reeds be
loofd, maar weinig practisch kwam van 
dit alles in huis.

Daarom zien we ons verplicht onze 
steunlijst voort te zetten.

Van uit St. Amandsberg schrijft de h. 
Terreyn, ex-eerevoorzitter van het 
Gentsch propagandakomiteit voor visch- 
verbruik, ons het volgende :

Waarde Heer Bestuurder,

Met ve,el aandacht volg ik uwen op
roep tot steun voor onze noodlijdende 
kustvisschers.

Spijtig dat we niet vereenigd kunnen 
optreden om er iets grootsch voor op 
touw te zetten, ’t zij door het inrichten 
van een nationale inschrijving, ’t zij 
door omhalingen.

Naar mijn bescheiden meening is de 
opgehaalde som nog veel te klein voor 
een land, dat toch zooveel aan de zee 
en onze vischnij verheid te danken heeft.

Voor wat ons betreft, doen wij ons 
best om de arme visschers te helpen en 
ik kan U verzekeren, dat er U  nog ver
rassingen te wachten staan.

Hartelijk.

E. TERREYN.

En inderdaad, Zondag 17 Maart gaf

de Vlaamsche Toeristenbond, tak Gent, 
’s morgens te 10 uur een film over de 
Belgische visschersvloot.

De h. Gyselinck, plaatselijke leider, 
deed een woordje ten beste voor onze 
arme kustvisschers en een omhaling door 
de twee lieve dochtertjes van den heer 
Terreyn gedaan, bracht niet minder dan
199.90 fr. op, zoodat de h. Terreyn reeds
682.90 fr. aan onze noodlijdende kust
visschers bezorgde.

Burgemeester Haemers, van St 
Amandsberg, heeft in de scholen eeri 
omhaling laten doen voor de arme vis- 
scherskinderen, waarvan we volgende 
week het bedrag zullen kennen.

Dat noemen we prachtwerk.
Er staan ons nogi,;verra:ssinglen jte 

wachten.

We hielden er aan dit als voorbeeld 
aan te halen, omdat het tot eere strekt 
van den heer Burgemeester te St. 
Amandsberg, den Vlaamschen Toeristen
bond en den actieven heer Terreyn.

DE LAATSTE STORTINGEN

Vorige lijsten ..................... . 21.260,—
Froid Industriel......................  500,—.
Frigorifères du Littoral.........  500,—
Firma Camiel Willems .........  500,—
Hotel Wellington ................ 50,__
Een radiotelegrafist................  20,—
V. R. ... ....................... 100,—
Lijst M. J. Terreyn, Gent ... 682,90

Aan allen, onzen hartelijken dank.

Donderdagnamiddag kwam de Onder
zoeksraad voor Scheepvaart bijeen on
der voorzitterschap van den h. J. Poll.

Als rijkscommissaris zetelt de heer 

Descamps.

DE ZAAK VAN DE 0.67

LORENZEN WILLY, bestuurder der 

reederij, geeft een relaas van de wijze 

waarop het vaartuig uitgevaren is en 

! voor welken vischgrond. Schipper Beyen 

j kende die vischgronden zeer goed en 

j het vaartuig was nog op 2 December 

op de slip geweest en door de zeevaart

inspectie volledig in regel bevonden.

De debatten worden hierop gesloten 

en de Raad zal uitspraak doen op het 

einde van de zitting.

HET VERGAAN VAN DE 067 « STEUR »
AAN EEN M IJNO NTPLO FFING  TE 

W IJTEN

Op het einde van de zitting van he

den Donderdag 21 Maart 1940, werd in 

de zaak van de 0.67 « Steur » hierna

volgend arrest verleend :

Gezien het vaartuig op 21 Februari 

samen met de 0.66 en 0.78 uitgevaren 

is naar dezelfde vischgronden en de 

0.66 met de 0.67 in ’t zicht bleef tot 23 

uur van den 22 Februari 1940 ;

Aangezien de bemanning van de 0.66 

toen ze de 0.67 uit het oog verloor tenge

volge van den mist, maar enkele uren 

later in Westelijke richting een ontplof

fing hoorde en er echter niet veel aan

dacht aan schonk, daar ze dachten dat 

men aan het schieten was ;

Aangezien de B.20 op 12 Maart een 

stuk van de boot van de 0.67 opvischte;

Aangezien het vaartuig pas enkele 

maanden geleden door de zeevaartin

spectie gekeurd werd en voorzien was 

van een bewijs van deugdelijkheid ;

Zoo is de Raad van oordeel dat het 

vaartuig met man en muis vergaan is 

tengevolge van een ontploffing van een 

oorlogsmijn, terwijl het aan ’t vis

schen was op 10 mijl ten N. W . van de 

boei welke het vuurschip Westhinder 

aanwijst.

De Raad betuigt zijn deelneming in 

di;n rouw welke de families komt te tref

fexi.

BESCHIETING VAN DE Z.7

Schipper SAVELS LOUIS, van de Z.7 

wordt onderhoord en bevestigt het rap

port vorige week in ons blad verschenen 

inzake de beschieting van zijn vaar

tuig. Hij lag aan de korre. Hij persoon

lijk zag niets.

VERPOORTER KAMIEL verklaart dat 

hij twee vliegtuigen zag, waarvan eene 

duidelijk merkbaar, met een kruis op 

den vleugel, met rood er rond. Hij vloog 

bijna tegen den mast.

Verschillende visschersvaartuigen 

vischten in de omgeving.

VANDIERENDONCK RENE, van de 

H.65, was in het logiest, toen een kogel 

in het logiest drong en door zijn bed 

tot in de ribben van den romp door

drong.

Ee zitting wordt te 16.30 uur geheven.

van een visschersvaartuig, waaraan nog 
verscheidene ribben vast waren en wel
ke insgelijks getuigden van een ontplof
fing.

Woensdag is de reeder met scheepsbou
wer Deweert Henri de stukken te Blan
kenberge gaan bezichtigen, welke door 
de B.20 verleden week werden binnenge
bracht.

Scheepsbouwer Henri Deweert heeft 
het laatste wrakstuk dadelijk erkend 
als voortkomende van de B.24, daar de 
afmetingen van het hout van dezelfde 
lengte waren als die van de B.24.

Het hout zag er daarbij nog splinter
nieuw uit en bij het afmeten van de 
planken en spanten, alsook bij het on
derzoeken van het zeemansgaren, bleef 
er bij hem geen twijfel meer over of het 
vaartuig was te Oostende gebouwd, en
kele jaren geleden en op de werven van 
Jules Denye.

De scheepsbouwer gaf onmiddellijk 
zijn indruk te kennen, als zou het vaar
tuig op een mijn geloopen zijn, zoodat 
het binnenbrengen van dit wrakstuk 
voor hen die nog mochten twijfelen, geen 
twijfel meer overlaat.

Thans weten we daardoor bepaald 
dat de B.24 vergaan is door op een mijn 
te loopen in de Noordzee.

Hiermede is een van de vele misteries 
welke de verdwijning van de verschillen
de visschersvaartuigen kenmerken, reeds 
opgelost

De scheepsbouwer Jules Denye, alsook 
de scheepvaartinspectie aan wie de ma
ten vóór het bouwen van een vaartuig 
dienen opgegeven, zullen thans gemak
kelijk hierboven aangehaalde feiten 
kunnen bevestigen.

Twee Maten en 
twee Gewichten?

Zonder nieuws van 
de H.S8

Naar we vernemen, worden alle kust- 

visschersvaartuigen, die slechts één dag 

in zee blijven, thans eindelijk ontslagen 

van het aanwerven van een medecij- 

nenkist, dank zij een ministerieele be

slissing welke jarenlang eerst uitgeble

ven is. Zij die geen medecijnenkisten 

hebben, moeten die vervangen door een 

rijwielverbandikist van het Rood-Kruis 

ter waarde van ongeveer 75 fr.

Dije maatregel noemen we op zijn 

minst gesproken, belachtelijk, nadat 

gedurc(nd<e laren zooveel daarvoor ge

schreven en gesproken werd.

Nu dat bijna elkeen uitgerust is met 

de reglementaire verbandkist en dat al

leen eenige uitzonderingen van dezen 

gunstmaatregel zullen genieten, komt de

ze beslissing ongepast voor en zal ze aan

leiding geven tot groote mistevredenheid 

bij hen die zich plichtsbeseffend in re

gel hebben gesteld, omdat ze anders 

zelfs niet konden uitvaren, daar ze het 

voorwerp uitmaakten van de bijzondere 

eischen van den zeevaartinspectiedienst.

Nu meer dan ooit zouden alle vis- 

scherssloepen van voldoende geneesmid

delen moeten voorzien zijn om drenke

lingen en gekwetsten te kunnen bij

staan.

De minister van Verkeerswezen had, 

om twee maten en twee gewichten te 

vermijden, beter gedaan de bestaande 

onderrichtingen niet te wijzigen, maar 

tusschen te komen in de kosten van 

deze medecijnkisten bij alle kleinen om 

niemand aldus te benadeelen, zooals het 

thans het geval is.

Voortaan zal het voor hen, die zich 

niet in regel stellen, een aanmoediging 

zijn, dit niet meer te doen, waar het 

soms zal geëischt worden met als ge- 

vcflg : rechter|ijke vervolgingen en de 

moeilijkheden welke er uit voortsprui

ten.

Een vijftiental dagen geleden haalden 

wij het geval aan van schipper Smis

saert die voor onbenullige feiten bij de 

inspectie van zijn vaartuig, door de zee- 

vaartinspecteurs vervolgd en zwaar ge

straft werd.

Het gold hier immers het vernielen 

van een lijfcorset, waarop de schipper 

zich kwaad maakte.

Thans valt men met den huidigen 

maatregel van het eene uiterste in het 

andere.

Zal men aan al de kleintjes, die zich 

een medecijnenkist aangeschaft heb

ben aan soms dure prijzen, thans het 

geld teruggeven en die kisten overne

men ?

Wij stellen de vraag !

!
Men meldt ons dat het visschersvaar

tuig H.58, schippêr Frans Dobbelaeite, 

na 13 dagen afwezigheid nog niet van 

de visscherij is teruggekeerd. Men ver

keert in lichte ongerustheid, daar het 

schip gewoonlijk slechts 8 tot 9 dagen 

in zee blijft en nu nog niets van zich 

heeft laten hooren.

Hopen we maar het beste.

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

Gulden tijden voor 
oude Schepen

Hetzelfde Tferscĥ jnsel, da)t men tij

dens den wereldoorlog heeft kunnen 

waarnemen, doet zich thans ook weder 

voor : oude schepen, die anders onver

mijdelijk hun einde zouden hebben ge

vonden onder sloopershanden, worden 

thans tegen fabelachtig hooge prijzen 

verkocht, om nog verder dienst te doen.

De internationale scheepsruimte- 

markt weerspiegelt de gevolgen van de 

reeds in dit stadium geleden verliezen 

aan tonnemaat. Alle reeders —  doch 

vooral Engelsche en Fransche, die uiter

aard het zwaarst getroffen zijn —  doen 

al hun best, om hun verloren gegane 

schepen te vervangen door andere. Aan

gezien het bouwen van nieuwe schepen 

veel te tijdroovend is en op nog tal van 

andere bezwaren stuit, tracht men ou

de, voor een deel zelfs reeds uit de vaart 

genomen schepen te koopen, te meer 

omdat het charteren van neutrale sche- 

pn ook voortdurend moeilijker wordt, 

voor zoover het althans niet wettelijk 

is verboden. Onder deze omstandigheden 

is het begrijpelijk dat de thans ge

vraagde prijzen enorm hoog zijn en 

geenszins in verhouding staan tot de 

prijzen in vredestijd. Zoo werd bv. voor 

een Estlandsch stoomschip van 2400 ton, 

dat niet minder dan Ü3 jaar oud is, 22 

duizend pond sterling betaald. Een 

Finsch stoomschip, in 1913 gebouwd, 

dat kort vóór den oorlog voor 21.750 

pond werd verkocht, moet nu minstens 

80.000 pond opbrengen. De tegenwoordi

ge eigenaars vragen er echter nog meer 

voor ! Een stoomschip van 8500 ton, dat 

in Maart 1939 voor 16.000 pond in andere 

handen overging, werd in September 

reeds verkocht voor 55.000 pond ; thans 

evenwel moet het 70.000 pond kosten.

Het is evenwel zeer begrijpelijk, dat 

vele reeders geneigd zijn, hun schepen 

voor zulke aantrekkelijke prijzen over te 

doen, wanneer men de hooge verzeke

ringspremies in aanmerking neemt die 

nu worden geëischt en het risico, dat de 

ïveder loopt, dat hij onder de gegeven 

omstandigheden geen bemanning vindt, 

dis geregen is om te monsteren. 

» ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ »  » » » ♦  
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAFENPLAAÏS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Het Vischbestand der Noordzee

VERBETERING DOOR EEN 
GEK IN liË K b  BfcVlööUHINU ?

We lezen in het jaarverslag over 1939 
der Reeaersvereemging van ij muiden,

Ue verwacnung, aat in net jaar 
de als crisismaatregel getronen regelin
gen met OetreKKing tot üe maaswijdte 
aer netten en aen aanvoer van onaer- 
maatscne viscn, zouden worden vervan
gen aoor een weteehjke regeüng, is niet 
vervuld.

riet aoor de Tweede Kamer der Staten- 
Generaal aanvaarde wetsontwerp terza
ke, verkreeg nog niet ae goeakeuring van 
de Eerste Kamer en kon derhalve niet 
in het ötaatsDiad verscüijnen, veel min
der woraen ingevoerd.

Het uitbreken van den oorlog heeft 
inmiüdeis ook hier een wijziging in de 
Regeermgspoiitiek tengevolge genad. De 
Regeenng neeït toch gemeend in het be
lang van de voedervoorziening onthef
fing te moeten verleenen van het be
paalde in Art. 3 van het Crisis-Zeevisch- 
oesluit, betreffende de maaswijdte der 
netten en den aanvoer van ondermaat- 
sche visch door vaartiugen, die op ha
ring en makreel trawien en netten met 
kleinere maaswijdten gebruiken. Reeds 
eerder was eerst aan de garnalenvis- 
schers, daarna in het algemeen de aan
voer van ondermaatsche wijting toegela
ten, op grond van de overweging, dat 
deze vischsoort in de Londensche Con
ventie niet was genoemd.

Welke gevolgen dit zal hebben voor de 
visscherij op onze eigen kust, zal de toe
komst moeten leeren.

Het is te verwachten, dat, waar de 
Duitsche Bocht bijna geheel als visch- 
grond voor de platvischbooten en motor- 
loggers is uitgeschakeld, de visscherij 
op eigen kust intensiever zal worden uit
geoefend en het bestand aan jonge visch 
zeer zal worden gedund.

Toch is het niet onmogelijk, dat oo- 
genschijnlijk die schade geringer zal zijn 
dan inderdaad het geval is. Ook gedu
rende den vorigen oorlog is gebleken,

dat een groote verbetering in het visch- 
bestand is ingetreden tengevolge van 
de geringere bevissching van de Noord
zee ; het is derhalve niet onmogeiijk, dat 
straks nog een toename valt te consta- 
teeren, ondanks de herstelde pufvis- 
scherij.

Dat de hoogere prijzen, die voor de 
ondermaatsche visch onder deze om
standigheden kunnen worden besteed, 
een scherpe prikkel zullen vormen om de 
puf visscherij zoo intens mogelijk uit te 
oefenen, vooral voor die visschers, die 
hun inkomen voor een belangrijk deel 
uit de opbrengst van puf verkrijgen, ligt 
voor de hand.

Een enkele opmerking nog in verband 
met de statistiek van de in de Rijnvisch- 
hallen verkochte tong.

In tegenstelling met het jaar 1937 en 
de eerste helft van 1938, toen na de uit
voering van de maaswijdte der netten, 
de aanvoer van kleine tong sterk daal
de, heeft de in de tweede helft van 1938 
ingetreden verhooging van den aanvoer 
van de allerkleinste tongsoorten, de klei
ne slips, zich ook in het jaar 1939 nog 
voortgezet. De geringe aanvoer geduren
de het 4e kwartaal 1939 bewijst natuur
lijk in dit verband niets.

Wel mag er op worden gewezen, dat 
hoewel de aanvoer van kleine tong ge
durende den laatsten tijd vooruit is ge
gaan, die van groote tong toch ook is 
vooruitgegaan, blijkbaar ais gevolg van 
de sparing van jonge soort gedurende 
voorgaande jaren, ’n sparing, die zich 
reeds in ’n ruimeren aanvoer van groote 
tong begon te demonstreeren.

Bij het beoordeelen van de gemiddel
de dagvangsten door de stoomtrawlers, 
is het noodig er rekening mede te hou
den, dat de samenstelling van de vloot 
en de aard van de uitgeoefende vissche
rij, platvisch, rondvisch en trawlharing, 
daarop van grooten invloed zijn geweest 
en dus niet zonder meer mag worden ge
concludeerd, dat de vischrijkdom in de 
Noordzee zou zijn toegenomen.

!
♦
♦
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HANDELSBERICHTEN
uHotel Excelsior», N.V. te Blankenberge

Bilan op 31 December 1939.
Aktief en passief : 3.134.960 fr. 
Exploitatiewinst : 45.291 fr.
Verlies : 16.525 fr.

« Motorvisscherij », N.V. te Oostende
Bilan op 31 December 1939.
Aktief en passief : 12.861.197 fr.
Netto winst : 453.797 fr.

BREVETTEN, D IPLO M A’S EN VERGUN
NINGEN VOOR DE KOOPVAARDIJ  

EN DE ZEEVISSCHERIJ  
Koninklijk  Besluit van 16 Nov. 1929
De volgende brevetten en diploma’s 

zijn in den loop der maand Februari 
1940 toegekend :

Brevet van mecanicien 2de klasse : 
Birlouet, O.-K.

Diploma van leerling-schipper ter vis
scherij : Coulier, P.-F. ; Jamain, O.-A. ; 
Verburgh, Ch.-P. ; Vandielrendonck, F.- 
P. ; Callebout, E.-C. ; Verhuist, P.-F.

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

Pierre Huysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH  
Heiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. : 44003

Zeeverzekeringen 
tegen Oorlogsrisico

De « Vereeniging voor Onderlinge Zee
verzekeringen tegen Oorlogsrisico » deelt 
ons mede, dat zij besloten heeft de voor- 
loopige verzekeringen af te schaffen en 
dit met ingang van Maandag 18 Maart 
1940. Vanaf dien datum zullen alleen 
definitieve polissen aanvaard worden. 
Deze verzekeringsarrêté’s of polissen 
mogen opgemaakt worden op basis van 
de elementen in het bezit van den ver
zekerde op het oogenblik der verklaring, 
zelfs dan wanneer deze elementen on
volledig zouden zijn. Zoo b.v„ indien de 
juiste verzekoringswaarde ni’et gekend 
is, zal een globaal bedrag verklaard 
w rden. De eindregeling van de verze
kering mag geschieden bij middel van 
een of meerdere bijvoegsels.

Wat de regeling betreft van de voor- 
loopige verzekeringen afgesloten vóór 
het van kracht worden van het tegen
woordig besluit en niet gelikwideerd op 
dit oogenblik, zal deze automatisch ge
beuren naarmate zij vervangen worden 
door definitieve verzekeringen.

LEEST EN VERSPREIDT 
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Rechtskundige Kroniek
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vergaderde Vrijdagnamiddag onder het 
voorzitterschap van den heer J. Poll, 
Rijkscommissaris Descamps zetelde als 
openbaar Ministerie.

Verscheidene punten staan op de dag
orde, o.m. de beschieting door vliegtui
gen van de H.48, H.65, H.13, Z.2, het ver
gaan van de 0.67 en de Z.47.

HET VERGAAN VAN DE 0.67

Eerst wordt het vergaan van de 0.67 
«Steur» behandeld.

Men herinnert zich dat dit vaartuig 
waarschijnlijk in den nacht van 22 op 
23 Februari in de Noordzee op een mijn 
liep en verging, waardoor de vierledige 
bemanning om het leven kwam.

Schipper Pieter ZOETE, van de 0.66 
« Bruinvisch » wordt het eerst onder- 
hoord. Hij bevestigt de verklaringen die 
in het voorgelezen zeerapport voorko
men. In dit rapport verklaart de schip
per o.m. dat hij uitgevaren was op 21 
Februari in gezelschap van de 0.67 en 
de 0.78. Zij richtten hun koers naar de 
omstreken van het vuurschip West-Hin
der.

Het was helder weer en mooi zicht. 
Denzelfden dag te 14.30 uur kwamen ze 
ter bestemming. Er werd gedurende onge
veer twee uren N.O. gekord in de nabij
heid van de 0.67. Daarna werd W.Z.W. 
gestuurd, toen ze plots een ontploffing 
hoorden, wanneer ze zich op 11 mijlen 
Z.Z.O. van den West-Hinder bevonden. 
Op dit oogenblik moest de 0.67 zich op 
ongeveer 3 à 4 mijlen Westwaarts van 
de 0.66 bevonden hebben. Het weder 
werd mistig en ze verloren de vuren uit 
het oog, ’s Zaterdags kwam de 0.66 te 
Oostende aan.

Op een vraag van den voorzitter, 
waarom hij niet gepoogd heeft hulp te 
bieden aan de 0.67, antwoordt schipper 
Zoete dat het weder zeer mistig was en 
het zicht slechts 1 à 1,5 mijlen bedroeg. 
Tengevolge hiervan dacht hij het niet 
noodig een onderzoek te gaan instellen. 
Ware het helder weder geweest, dan zou 
hij geen oogenblik geaarzeld hebben 
hulp te gaan bieden, indien mogelijk.

Daarna komt matroos Gustaaf BEYEN 
aan het woord.

Hij verklaart dat hij den Vrijdagmor
gen, rond 2.30 uur, bezig was op het dek, 
toen hij plots een zwaren slag hoorde en 
een vlam zag, ongeveer van een vier
kante meter grootte. Aanstonds liep hij 
naar het compas en dacht dat ze op
nieuw aan ’t schieten waren, zoodat hij 
er geen aandacht aan besteedde.
Beyen verklaart verder dat de ontplof

fing op een drietal mijlen van de 0.66 
plaats had .

Eduard De Broek, schipper van de 0.78 
«Charlotte» legt vervolgens zijn verkla
ringen af, Het is een stevige zeebonk 
die kalm en vastberaden de vragen van 
den Voorzitter beantwoordt.

Hij zegt samen met de 0.66 en de 
0.67 uitgevaren te zijn. Gansch den 
nacht hebben ze samen gekord en om 
4.50 uur sprak hij nog met schipper 
Beyen die hem zegde dat hij een wei
nig meer Westwaarts op ging. Hij heeft 
de 0.67 nog gezien te 10 uur. Hij is W . 
Z.W. van de 0.67 weggevaren en heeft 
geen ontploffing gehoord. Hij heeft ook 
niets meer gezien en is denzelfden dag 
naar de haven teruggekeerd. Niemand 
heeft het dek verlaten; hij vischt reeds 
twee maanden in dit gebied, en heeft

nog nooit lets abnormaals opgemerkt. 
Daar de 0.67 ’s Zondags nog niet bin
nen was, vreesde hij dat er iets met dit 
schip gebeurd was.

De Voorzitter houdt vervolgens lezing 
van een rapport van schipper Louis De- 
ryck van de B.20, die een wrak opvisch- 
te toebehoorende aan de 0.141 «Wini
fred». Later is echter gebleken dat dit 
wrak zich aan boord bevond van de 
0.67, hetgeen het verlies van dit vaar
tuig bevestigt.

De uitspraak zal geschieden op de 
volgende zitting.

DE ZAAK VAN DE H.65

Daarna wordt de zaak van de H.65 be
handeld die samen met een aantal an
dere Zeebrugsche en Heistsche visschers- 
vaartuigen door een vliegtuig bescho
ten werd.

Schipper Gheselle, van de Z.4 ver
klaart dat het schip ook beschoten is 
geweest op Donderdag 7 Maart. Hij duidt 
op de kaart de ligging van zijn vaartuig 
aan, dat zich op 48 mijlen N. ten W. 
van Zeebrugge bevond. Het lag een uur 
Z.W. te visschen en * u d  beschoten om 
7.50 u. Het vliegtuig kwam uit het Z.Z. 
W. en heeft tweemaal geschoten. Op 
dit oogenblik lagen er een 15-tal sche
pen in dit gebied en ze waren alle ver
licht. Hij zelf heeft ïn-t vliegtuig niet 
opgemerkt, daar hij beneden was.ir.aar 
de matroos die op hc-t dek was, verze
kerde dat het een twesmoionge eendek
ker was, die zich m een hoogte \an een 
30-tal meter bevond. Hij heeft het vlieg
tuig niet meer teruggezien en vei klaart 
dat ook de H.65 geschoten is geweest 
gedurende denzelfden nacht. Hij heeft 
hooren schieten, maar was bang en gaf 
de bemanning den raad zich onder de 
matrassen te verbergen. Hij legt verder 
uit welke schade het vaartuig opgeloo- 
pen heeft, niettegenstaande dit laatste 
op zichtbare wijze met de Belgische vlag 
beschilderd was. Tenslotte verklaart 
Gheselle dat hij de Z.47 niet opgemerkt 
heeft.

HET VERGAAN VAN DE Z.47

Daarna komt de behandeling voor van 
de Z.47 die op 7 Maart de haven van 
Zeebrugge verliet en waarvan men se
dertdien niets meer vernomen heeft, 
zoodat algemeen aangenomen wordt,dat 
het schip met de vierledige bemanning 
vergaan is.

Alexander Popelier schipper van de 
B.36, legt zijn verklaringen af. Hij zegt 
op welke wijze hij een ieddingsboot op
pikte, toebehoorende aan de Z.47 en zijn 
verklaringen zijn van aard om te doen 
veronderstellen dat het vergane schip 
niet op een mijn geloopen is, maar wel 
door een vliegtuig in den grond gescho
ten. Hij heeft de Z.47 den Donderdag
avond 7 Maart, te 18 uur nog opgemerkt, 
op 28 mijlen van Blankenberge. Verder 
heeft hij het vaartuig uit het oog ver
loren.

Vlietinck Jozef, bediende bij de firma 
Debra, uit Heist, verstrekt enkele in
lichtingen nopens het vermiste vaar
tuig. Hij verklaart dat dit laatste hoog
stens drie dagen kon uitblijven, daar er 
slechts voor die tijdspanne proviand aan 
boord was. Het was een sterk vaartuig 
dat door een ondervindingrijke beman
ning bevaren werd.

De Raad beslist het onderzoek in de
ze droevige zaak voort te zetten.

Gelieve het bedrag te storten in post
zegels, ofwel 7,50 fr. te storten op onze 
postcheckrekening nr. 1070.98.

A. —  Een model van testament berust 
ten bureele. Gelief dit te komen afhalen. 
De kosten bedragen 25 fr.

ERGENS IN BELGIE. — Vraag. —  Er
waren 3 onbejaarde kinderen aan het 
spelen, het jongste van de drie gooide 
een ruit kapot, de twee anderen gooiden 
tegen een poort. De eigenaar van de ruit 
is bij de ouders van deze twee laatste 
geweest, alsook bij mij, om de ruit te 
betalen. Ik en mijn jongen werden op 
het politiebureel ontboden, alwaar ik 
weigerde te betalen, daar alle drie de 
jongens plichtig waren, zoo werd het al
daar gezegd. Moet ik betalen ?

Antwoord. — De kinderen tot hunne 
meerderjarigheid of ontvoogding, blijven 
onder het gezag der ouders, die hunne 
waakzaamheid bestendig uitoefenen moe
ten. Het gaat er dus om, te zeggen dat 
het gebrek aan waakzaamheid zekere 
verantwoordelijkheid meebrengt voor de 
ouders. Het staat vast dat alle schaden 
moeten hersteld worden, dit is de grond
slag van het burgerrecht, en komt zeer 
billijk voor, dat bij gebreke, de plichti- 
gen te vinden onder de drie bengels, zij 
onderling gehouden zijn tot herstel.

De berokken schade zal dus voor 1/3 
door u dienen betaald te worden.

Dit herstel omvat natuurlijk alles wat 
het doorslaan van het glas heeft teweeg
gebracht.

L. —  V raag. — L. heeft nog tien maan
den pacht, volgens geschreven kontrakt, 
aan winkel. Betaalt nu 175 fr. te maan
de. Is gemobiliseerd geweest (4 kinders). 
Kan niet betalen. Schoonvader pacht een 
grootbr huis. Beneden, winkel grootter 
als eerstgemelde. Kan L. zijn pacht bre
ken, om in den winkel van zijn schoon
vader te gaan wonen (met le verdiep) ?

Anwoord. — Uw houding is gewaagd. 
Door het niet betalen uwer pachtgelden 
en door opzeg van uw geschreven pacht
recht, staat het vrij aan den eigenaar u 
tot schade en interest te betrekken. 
Even, voor de niet naleving uwer ver
plichting u opgelegd door het artikel 
1728 van het Burgerlijk wetboek, dat ei
ken pachter dwingt zijn huurgelden te 
kwijten op de wijze zooals is overeenge
komen onder eigenaar en huurder, staat 
het vrij aan uw eigenaar gebruik te ma
ken van het recht hem toegekend, door 
het artikel 819 van het rechtboek voor 
rechtspleging, om in beslag te nemen al
le goederen en waren die mochten aange
troffen worden in de uitbating, die gij 
u voorstelt aan te gaan. Gij zult de kans 
oploopen moeilijkheden te doen ontstaan 
door uw inwonen bij uw schoonvader ge
paard te doen gaan met een verandering 
in den handel eerst op den naam van 
uw schoonvader bekend.

VRAAG. —  ik heb verscheidene ka
mers vrij staan dodr de tijdsomstan
digheden. Indien ik deze kamers ver
huur als « Pied à terre », zijn deze per
sonen die huren verplicht hunne woon
plaats te nemen, t.t.z. hunne domicilie 
over te geven op mijn huis ? Wat is de 
locale wet daarover (politiereglement) ? 
Mijn huis is café. Kan ik last hebben 
met de reglementen van stad ?

ANTW OORD. —  Er is hier geen kwes- 
; tie van verandering van woonplaats, ge- 
‘ zien het Burgerlijk wetboek onder arti
kel 103 de verandering van woonplaats 

I behandelt als volgt : 
j De verandering van woonplaats wordt 
teweeggebracht door de daad, van het 
werkelijk wonen in een ander plaats, 
gevoegd bij het voornemen, om aldaar 
zijn hoofdverblijf te vestigen.

Het bewijs van het voornemen, blijkt 
uit een uitdrukkelijke verklaring, ge
daan zoowel bij het gemeentebestuur 
van de plaats die men verlaat, als bij 
dat van de plaats, waar men zijn woon
plaats heeft overgebracht.

Echter zult gij u moeten in regel stel
len met het politiereglement door in
schrijving op het register voor vreemde
lingen.

R. —  VRAAG. —  Ik ben voor de tweede 
maal gehuwd en al wat ik bezit van 
meubels en huisgerief, komt van mijn 
eerste huwelijk. Nu ben ik door mijn man 
uit de echtelijke woonst gezet. Door dit 
feit en ook door vroeger mishandelingen, 
verlang ik niet meer het echtelijk leven 
te hervatten. Mijn man dreigt nu onze 
woonst te verhuren met al wat het be
vat. Kan hij zulks doen, en welk recht 
heb ik ?

ANTW OORD. —  Het artikel 214B van 
het Burgerlijk wetboek geeft u het 
recht, de macht te vragen aan den heer 
vrederechter (3e kanton Brugge) om de 
inkomsten, de schuldvorderingen en de 
opbrengsten van den arbeid van uwen 
man, in ontvangst te nemen, in de voor
waarden door den heer vrederechter te 
bepalen.

Verders kunt gij u wenden tot den 
heer Voorzitter der Burgerrechtbank 
van eersten aanleg te Brugge, ten einde 
de maatregelen te treffen, om te belet
ten dat uw echtgenoot het huis en de 
meubelen verkoope of vluchte, en ook de 
bemachtiging voor u te bekomen om 
vrij te beschikken over zekere meubelen 
en huisgerief.

J. —  VRAAG. — Ik heb enkele som
men tegoed, berustende in handen van 
een notaris. Een persoon welke beweert 
geld van mij tegoed te hebben, heeft 
met een gewoon, niet aanbevolen schrij
ven, tot den notaris gericht, beslag ge
legd op een deel van mijn tegoed. Is 
dergelijke inbeslagneming in orde met 
de wet ? Zoo niet, op welke wijze had 
ze moeten gebeuren ?

ANTW OORD. —  Het tegenstel tot uit
betaling moet geschieden per deurwaar
delijke akt in handen beteekend van den 
houder. Indien de houder, in uw geval 
de notaris, zich verbonden heeft tegen
over uw schuldeischer het tegenstel te 
eerbiedigen dat hem gedaan is door een 
eenvoudig schrijven, is dé formaliteüt 
aanschouwd als eve|i regelmatig ge
daan.

Artikel 557 van het wetboek voor 
rechterlijke pleegvormen stelt vast, dat 
alle schuldeischer, hebbende een au
thentieke of private titel, beslag mag 
leggen in handen van derde, op de gel
den en waarden, toebehoorende aan zijn 
schuldenaar en zich verzetten mag te
gen de afgifte er van.

In artikel 559 daaropvolgend spreekt 
men van den opstel der deurwaardelijke 
akt, waardoor beslag wordt gelegd of 
verzet aangeteekend wordt.

(Vervolg)

In 1930 publiceerde Dr J. H. Holwerda 

in een Duitsch tijdschrift voor ethnogra

phie een artikel waarin hij beweerde dat 

in den Romeinschen tijd de zeestraat 

van Dover vol zand zou hebben gelegen 

en dat breede zandvlakten (wadzoomen) 

langs den oostkant aanwezig waren, met 

daarin zelfs eenige hoogere eilanden, 

waarvan de Goodwin Sands, die bij la

gen waterstand nog heden ten dage 

droogvallen, overblijfselen zouden zijn. 

Door een, zooals Dr Van Veen bewees, 

alleszins gewaagde zoo niet verkeerde uit

legging van oude teksten, meende hij te 

kunnen bewijzen dat in de zeeëngte een 

eiland zou gelegen hebben, Ictis ge

naamd, dat vóór de eigenlijke kust van 

Brittannië liggend, gemakkelijk te voet 

kon bereikt worden en waar dan ook hei 

Britsche tin per wagen gebracht kon 

worden om daar eerst in schepen te 

worden overgeladen en naar de naburige 

Gallische kust vervoerd.

Dr Holwerda steunde zich vooral op de 

bekende kaart van Peutinger, waarop, 

zooals Dr Van Veen doet opmerken, 

slechts aanduidingen van afstanden mo

gen gezocht worden, doch niet het be

wijs dat bv. voorbij het huidige Boulogne 

een reis naar Engeland nog een heel eina 

over land moest geschieden. De vuurto

ren van Caligula, door de Vlaamsche 

zeelieden Oudeman geheeten en door de 

Franschen «tour d’Odre» is het beste be

wijs dat de afslag bij Boulogne sinds den 

Romeinschen tijd slechts 100 m. op zijn 

hoogst 200 m. kan geweest zijn. Karei 

de Groote verbeterde in 810 de haven en 

herstelde den toren. De naam Boulogne 

herinnert aan de geboorteplaats van een 

gouverneur die ten tijde van Constantijn 

alhier verbleef en den oorspronkelijken 

naam veranderde in dien van zijn ge

liefde Bononia.

Tusschen Wissant en Tardingen, maar 

vooral bij den vuurtoren ten zuiden van 

eerstgenoemde, kan men nu nog de oude 

kustlijn herkennen, die een zuiver afge- 

teekende boog vormt rond de alluviale 

gronden aan den voet van een vroegere 

klif neergezet. De teea van dit doode kli! 

ligt op 5 m. hoogte boven den gemiddel

den zeestand, terwijl de bovenste rol- 

steenen op 15 m. hoogte liggen, boven 

den huidigen hoogsten waterstand. Men 

kan daaruit reeds besluiten dat het klif 

moet ontstaan zijn bij een waterstand 

die 15 m. hooger was dan thans en vol

gens Briquet wijst dit op een hoogte van 

den zeespiegel die vóór den Riss-ijstijd 

bestaan heeft. Dit doode klif moet dus 

zeer lang geleden ontstaan zijn, maar 

hieruit volgt dan ook weer, zooals Dr 

Van Veen terecht doet opmerken, dat de 

zeestraat zelf ontzaglijk oud moet zijn 

Misschien, zoo schrijft hij, is de zeeëngte 

als rivierdal ontstaan in een van die ou

dere ijstijden, toen de Noordzee nog 

dicht lag met ijs en het smeltwater van 

half Europa geen anderen uitweg had 

dan door de Hoofden.

Ten oosten van Duinkerke, tusschen 

Gijvelde en Adinkerke ligt een groote, 

oude zandbank, door duinen overdekt, 

die, volgens Briquet, een vroegere kust

lijn aanduidt. Zonder den pleistocenen 

oorsprong er van te willen aannemen, 

zooals Dr L. Lemaire in zijn overigens 

zeer degelijke studie over de kuststreek 

van Duinkerke, verschenen in 1931, 

neemt Briquet toch aan dat deze zand

bank zeer oud is en waarschijnlijk ont

stond tijdens de eerste groote over- 

strooming, de zoogenaamde Flandriaan- 

sche transgressie.

Dr Van Veen gewaagt van een oud 

zeevaartboek, waarin spraak is van 

zandbanken, die vóór Duinkerke lagen 

en zoo hoog waren dat ze gedeeltelijk 

droog bleven, waarom ze ook Polders ge

noemd werden. Op een kaart door Frickx 

in 1744 geteekend, is trouwens nog een 

vaarwater vóór Mardijk aangeduid met 

den naam van Polder. Om  de verande

ringen van de Vlaamsche banken met 

eenige zekerheid te kunnen vaststellen, 

zou men zeer oude zeekaarten moeten 

bezitten, maar de oudste kaart die voo : 

een vergelijkende studie eenigszins die

nen kan, dagteekent slechts van 1776 en 

werd gemaakt volgens de opmetingen 

van luitenant ter zee La Couldre la Bre- 

tonnière,door den later beroemden astro

noom Méchain, den toekomstigen ont

dekker van de planeet Uranus, toen nog 

een eenvoudig hydrograaf bij het Fran

sche Zeewezen. In 1801 en 2 werden nieu

we, zeer nauwgezette opmetingen ver

richt door den Franschen hydrograaf 

Beautemps-Beaupré, wiens kaart, even

als de vorige, door ingenieur De Mey in- 

gelascht werd in het atlas-bijvoegsel tot 

zijn werk over onze havens. Beide kaar

ten- zijn ook weergegeven in het boek 

van Dr Van Veen, die uit een vergelijken

de studie van deze oude en van nieuwe 

zeekaarten het besluit heeft getrokken 

dat de Vlaamsche banken weinig veran

deren en dus ook weinig zand verliezen, 

zoodat het zand noodig voor de kustvor- 

ming evenmin van daar als van het K a 

naal kan gekomen zijn.

De vraag of de Vlaamsche banken 

resten zijn van een vroegere waddenzee 

of een oorspronkelijk verder vooruitge

schoven duinlandschap, is natuurlijk 

moeilijk te beantwoorden, doch Dr Van 

Veen is de meening toegedaan dat ze 

een heel anderen vorm zouden hebben, 

moesten ze verdronken duinen zijn. Vol

gens hem werden ze in zee en niet’ aan 

land gevormd.

Zooals Eug. Dubois in zijn artikel over 

de duinvalleien en den vorm der Neder

landsche kustlijn voor het eerst deed op

merken is de algemeene en kenschetsen

de uitwerking van golfslag en stroomen 

de vorming van kustbogen en langs alle 

stranden waar uitsluitend zand of grind 

voorkomt, zijn deze boogvormen zelfs zoo 

regelmatig dat de straal er van gemak

kelijk te meten is. Zoo ligt er tusschen 

Dungeness en Folkestone een scherp af- 

geteekende kustboog, waarvan de straal 

14 km. lang is en tusschen Gris Nez en 

Blanc Nez bestaat een kleine boog met 

een straal van 8 km. De Vlaamsch-Hol- 

landsche kust vormt, in haar geheel be

schouwd, eveneens een boog waarvan de 

aanknoopingspunten Blanc Nez en Texel 

zijn en waarvan de straal 250 km. lang 

is, het kustgedeelte tusschen Kales en 

Duinkerke echter een uitspringende 

ooog vormend, daar het strand er aan

wast, terwijl het verder meestal achter

uitwijkt. Door de oprichting van kribben 

en keermuren wordt de uitvreting van 

Je kust hier tegengewerkt en zoo is de 

aitschulping door den zeeaanval niet 

-iuidelijk afgeteekend. Toch blijft waar 

dat evenals de baal van Wissant twee 

sapen heeft, waaraan de kustboog als het 

ware opgehangen is en er door gespan- 

ien wordt, de kust van Vlaanderen en 

bolland van twee vaste punten afhangt, 

aamelijk Blanc Nez en Texel, welk eiland 

jchter niet bijzonder vast is. Moest de- 

;e «kaap» ooit begeven, dan zou de aan

sluitende kust moeten volgen, tenzij men, 

iooals Dr Van Veen aanraadt, kunstma- 

ige vaste punten zou scheppen als er 

reeds bij Petten en op Vlieland bestaan.

De algemeene neiging tot achteruit

gang van de Vlaamsch-Hollandsche kust 

jou, volgens hem .voornamelijk verband 

nouden met de dieptevermeerdering, 

veroorzaakt door zandverlies, langs deze 

kust en in het bijzonder tusschen Petten 

en Vlieland, doch de grootste bedreiging 

blijft ongetwijfeld de zeespiegelverhoo- 

ging, waarvan hij doet opmerken dat 

noch de grootte, noch de mogelijke pe

riodiciteit en de geographische verbrei

ding er van voldoende bekend zijn.

Het was in Maart 1878 dat de klasse 

voor Wetenschappen van de Koninklij

ke Belgische Academie een mededeeling 

ontving van Frans Van Rysselberghe 

over de schommelingen van onze kust 

(Note sur les oscillations du littoral bel

ge) waarin deze jonge, maar reeds zeer 

verdienstelijke geleerde vooral wees op 

het feit dat de grens van de polderstreek 

niet kan aangeduid worden door het 

hoogtepeil van 5 m. boven den laagsten 

waterstand, want dat de lijn van deze 

1 hoogte bijna overal wat verder zuid- 

1 waarts ligt, zoodat een overstrooming 

van de kuststreek zich thans iets meer 

zou uitbreiden dan vroeger, hetgeen 

slechts door een daling van het land kan 

verklaard worden.

Van Rysselberghe meende ook de aan

dacht van de klasse te moeten vestigen 

op het feit dat ten noorden van Stal- 

nille, in volle polderstreek, een heugel 

ligt van 5 m. hoogte, die dus niet meer 

onder water kan gezet worden, terwijl 

dit nochtans vroeger wel het geval moet 

geweest zijn, vermits deze kleine hoog

vlakte evengoed als de omgeving met klei 

bedekt is. Ten noorden van Jabbeke, bij 

den spoorweg en buiten de polderstreek, 

vond hij integendeel een zeer laag ge

gen land, dat inderdaad, volgens de mi

litaire kaarten, slechts 2 m. boven den 

laagsten waterstand verheven is en dus 

vroeger, toen de overstrooming plaats 

had, ook onder water had moeten staan 

indien het alsdan niet hooger had gele

gen dan nu, wat moeilijk te gelooven 

schijnt en waaruit Van Rysselberghe dan 

ook het besluit heeft getrokken dat onze 

kust schommelingen moet ondergaan 

hebben.

Wat, onzes Inziens, nog meer de aan

dacht van de Klasse voor Wetenschap

pen verdiende, was een vergelijking tus

schen den hoogsten waterstand vastge

steld gedurende den storm van Januari 

1767 en dien waargenomen in Januari 

1877. Van Rysselberghe steunde zich 

tiiervoor op de verhandeling over den 

alouden staat van de Vlaamsche kust

streek (Mémoire sur l’ancien état de la 

Flandre maritime) door dom Mann, prior 

van het Engelsch Kartuizerklooster te 

Nieuwpoort, in October 1773 voorgelezen 

op de vergadering van de Keizerlijke en 

Koninklijke Academie voor Wetenschap

pen en Letteren te Brussel.

Deze In Yorkshire geboren abt die in 

1756 door de lezing van Bossuet tot het 

katholicisme bekeerd werd en zich eerst 

voor den wapenhandel bestemd had, 

stond van 1764 tot 1777 aan het hoofd 

van het Engelsch klooster te Nieuwpoort, 

waar hij verscheidene zeer geleerde, al

hoewel soms wat oppervlakkige verhande

lingen schreef. Zijn verhandeling ov?r 

den alouden staat van onze kuststreek 

had echter zooveel bijval dat hij reeds 

in Februari 1774 benoemd werd tot lid 

van de Academie, die pas door Maria- 

Theresia te Brussel opgericht was. Hij 

schreef ook te Nieuwpoort een verhande

ling over de natuurlijke historie van de 

Noordzee en over de vischvangst welke 

er gedreven wordt (Mémoire sur l’histoi- 

re naturelle de la mer du Nord et sur 

la pêche qui s’y fait) welke verhandeling 

in November 1776 aan de Academie voor

gelezen werd.

(Wordt voortgezet).
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loeren. Men moet in het ruw geweld der 
zee groot gebracht geweest zijn, om 
zooveel doodsverachting aan den dag te 
leggen. De annalen der visscherij, even
als het nationaal bewustzijn zullen 
steeds fier getuigenis afleggen van de 
onvergelijkbare gemoedskracht der 
Vlaamsche visschers.

» Dit belet echter niet dat de brood
winning dezer laatsten, voornamelijk 
wat de kustvisschers betreft, zwaar ge
troffen is ; het belet ook niet dat a,e 
roeping der Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij even zware beproe- 
vingien doorstaat en dat! wij schielijk 
staan voor gebeurtenissen, die de nor
male menschelijke vooruitzichten ver te 
Doven gaan. Het is redelijk en, ten an
dere, wettélijk voorzien dat de natie 
voor dergelijke gebeurtenissen moet in
staan. Moge zij even welwillend de klei
ne visschers en de reeders, die slachtof
fers zijn van een onverbiddelijk noodlot, 
in hun schrijnende ellenden bijstaan.
» Tien jaar lang heeft de Gemeenschap- 

oelijke Kas voor de Zeevisscherij dit 
"gedaan, in een maat die wellicht uw 
ïieuwsgierigheid en uw verbazing, om 
liet te zeggen uw dankbare bewondering, 
wekken.

» In dit tijdperk immers heeft zij het 
ontzettend getal van 3941, in ronde cij
fers, 4000, groote en kleine beroepson
gevallen der visschers vergoed, voor 
dewelke 7.481.540 fr. tegemoetkomingen 
uitbetaald zijn geweest, ongeacht de al
gemeene onkosten ermede in verband. 
Afgezien van een vijftiental gevallen der 
laatste weken, zijn 66 aangiften van 
doodsongevallen, dit is gemiddeld 6,6 per 
jaar, ingediend geweest, waarvan door 
de Kas 55 vergoed werden.

» Als er in de eene of andere nijverheid 
rampen van zulken omvang gebeuren, 
wordt de rouwklacht der organen van 
het openbaar leven treffend uitgespro
ken. In de visscherij geldt het, om zoo te 
zeggen, als een alledaagsch voorval. Dit 
moet ons nochtans niet beletten dat wij, 
et tragische ervan beleefd hebbend, voor 

deze te talrijke slachtoffers van den be
roepsplicht weemoedig en eerbiedig het 
hoofd buigen, en dat wij ons gelukkig 
achten een heilige plicht ten opzichte 
hunner naastbestaanden te hebben vol
bracht.

» Het blijft niettemin waar dat de 
stijgende lasten der verzekering de vis
scherij en de Regeering voor een pro
bleem stellen, dat meer dan zorgwekkend 
is, en welks oplossing de grootste aan
dacht en spoed eischt. De verzekering 
der zeevisschers werd opgevat en toege
past, zooals die der landelijke nijver- 
heidswerkheden, op grond van vooraf 
bepaalde vergoedingen, tegen evenredige 
premiën, door de visscherij zelve op te 
brengen. Welnu, het is gebleken door 
een tien jaren lange ondervinding dat 
deze premie met de geweldige technische 
evaluatie in de middelmatige vaartuig- 
soorten, een klimmende lijn volgt, die 
ze, ten langen laatste, buiten de macht 
der belanghebbenden stelt. Een gemid
delde bijdrage van 4.89 fr. p.c. op de 
loonen, die nu reeds voor de drie aan
staande jaren zou noodig zijn, om het 
risico te dekken en die, rekening hou
dend met de oorlogspremie, bijna op 
10 p.c. komt, is voorzeker niet als nij- 
verheidsmatig te aanzien ; zij overtreft 
het risico dat in de gevaarlijkste lande
lijke nijverheden waargenomen wordt. 
Men moet er zelfs bijvoegen, dat deze 
premie niet eens de mogelijkheid bevat 
de vereischte wettelijke reserven bijeen 
te brengen. Het komt noch mogelijk, 
noch wenschelijk voor dat de zeevissche
rij voortdurend zwaarder maatschappe
lijke lasten te dragen hebbe dan welke 
andere Belgische nijverheid ook. Daar
om heeft de beheerraad gevraagd, dat 
een wettelijk maximum van 4 p.c. voor 
het gewoon risico zou vastgesteld wor
den. Wij kunnen slechts wenschen dat 
er door de wetgeving gunstig op dit 
voorstel ingegaan worde. Maar zelfs dit 
maximum ware voor de economische 
ontwikkel(ng dei~ zeevisscherij gevaar
lijk, moet het bestendig in voege zijn ; 
daarom moet er, met alle kracht, naar 
een verzachting der maatschappelijke 
lasten dezer rijjverheid gestreefd wor
den. De heffing op den vischverkoop is 
slechts een schijnmiddel, voor zooveel 
zij door de reeders min rechtstreeks ge
voeld wordt, misschien is dit zelf meer 
een nadeel dan een voordeel.

» Het wezenlijke hulpmiddel bestaat 
staat in de samenordening en de ver
lichting der verscheidene uiteenloopende 
lasten, die op de reederij drukken en, 
in dit opzicht, is er bijzonderlijk te 
Oostende, waar de Voorzorgskas der 
Visschers steeds een aanzienlijke rol 
speelt, mits even aanzienlijke bijdragen, 
nogal iets te doen. Wij kunnen slechts 
hopen dat het zal gedaan worden, en 
spoedig.

» Wij mogen daarvoor betrouwen op 
den heer Algemeen Bestuurder Devos en 
den h. Bestuurder Verschelde, die geluk
kig de schakel tusschen de visscherij en 
het hooger landsbestuur geworden zijn. 
Wij rekenen op hun stuwkracht en aan- 
houdenheid, zooals zij steeds op onze 
volstrekte toewijding rekenen mogen.

» De werkzaamheid van het Kasperso- 
neel werd in het verloopen jaar zwaar 
op de proef gesteld. Bijzonderlijk de ont
vanger had het ten aanzien van herhaal
de en ingrijpende kasonderzoeken en 
moeilijke en lange berekeningen, het erg 
te verduren. Nooit werden zijn stiptheid 
en zijn geduldige werkkracht in gebre
ke bevonden. Waar zouden wij zonder 
hem en deze uitstekende hoedanigheden 
beland zijn ?

» Ook heeft de griffier door zijn ver
slag en bijzonderlijk tijdens het kiesche 
werk van de herziening der gemiddelde 
loonen en winsten, blijk van initiatief 
en doorzicht gegeven. Hun beiden zeg
gen wij onzen besten dank. »

EEN M ERKW AARDIGE REDE VAN 

VOO RZITTER K. DE ZUTTERE

Een Schadelijke 
Propaganda

Bijzondere

Vergadering van de 
Propagan dacommissie 
voor Vischverbruik

De voorgestelde wijziging verandert 
geenszins de algemeene inrichting van 
de wet.

Het gewijzigd artikel 11 zal duidelijk 
bepalen welke miliciens onder de alge
meene benaming van zeeman dienen 
gerangschikt.

De zeelieden kunnen vijf gewone uit
stelvergunningen bekomen : vervolgens 
zullen zij bij eene aan de kust gevestig
de speciale eenheid worden ingelijfd, 
tenware zij de bij de wet voorziene voor
waarden vervullen om, zooals ieder mi
licien, het voordeel van de buitengewo
ne uitstelvergunningen te genieten.

,De door de zeelieden genoten vor
ming maakt een belangrijk deel van 
hun militaire opleiding uit, hetgeen toe
laat hen een korten termijn dienst te 
doen volbrengen : zegge vijf maanden, 
en voor die welke bestemd zijn om de 
marinierseenheden te encadreeren : 8 
maanden, alle wederoproepingen inbe
grepen.

Door de inlijving van de zeelieden bij 
een aan de kust gevestigde speciale een
heid en door den korten diensttermijn 
welke hun wordt Opgelegd, zal tenslotte 
het bezwaar worden uit den weg geruimd 
waarop vroeger de aandacht werd geves
tigd : ’t is te zeggen, dat de marinier 
zijn neiging voor het zeemansleven zou 
verliezen na, gedurende zijn militieter- 
mijn, van de scheepvaart verwijderd te 
Zijn gebleven.

Het gewijzigd artikel 16 zal aan de 
Waterschouten de verplichting opleg
gen de aanvragen om uitstel van de zee
lieden in te dienen, opdat de adminis
tratie aldus in het bezit worde gesteld 
van de juiste inlichtingen betreffende 
de manschappen van het zeej/iedenef- 
fectief die op de naamlijsten van het

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

D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D
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NIEUWBOUW WENDT U TOT OE WERKHUIZEN^■BATTERIJEN
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4 « HET VISSCHERIJBLAD »

De Heer burgemeester Henri DEBRA, reeder te 
Heist, en de families der slachtoffers van de Z.47, berichten de 
bevolking van Heist en de kust, dat een PLECHTIG E  DIENST  zal 
gezongen worden ter nagedachtenis van de bemanning van den 
motortreiler Z.47 « Yolande-Marguerite », die waarschijnlijk in de 
Noordzee vergaan is, op Donderdag 7 Maart 1940, waardoor de fa
milies van de hiernavolgende slachtoffers in diepe smart en rouw 
gedompeld zijn :

MIJNHEER

Kamiel VLIETINCK
Schipper

Echtgenoot van 

Mevrouw DERUDDER Lydie

geboren te Heist, den 3 Mei 1898 

MIJNHEER

Leon BOEYJÜ,
Motorist

Echtgenoot van 

Mevrouw VANTORRE Yvonne

geboren te Heist, den 29 Maart 1912

MIJNHEER

Guido COUWIJZER
Matroos

Echtgenoot van 

Mevrouw JANSSENS Germaine

geboren te Heist, den 17 October 1902 

MIJNHEER

Pieter VROOME
Lichtmatroos

Zoon van Mijnheer en Mevrouw 

Edward VROOME en Alice PAENE

geboren te Brugge, den 26 October 1919

M ilford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz., enz.

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

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

Goed gelegen stand 
Officieele kantoren

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

Deze plechtige dienst zal gezongen worden op M A A N D A G  25 
M A A R T  1940, te 10 uur, in de St. Antoniuskerk te Heist.

Alle vrienden welke geen uitnoodiging mochten ontvangen heb
ben, worden verzocht op den rouwdienst aanwezig te zijn en de diep- 
betreurde slachtoffers in hunne godvruchtige gebeden indachtig te 
zijn.

H et tragisch verdwijnen van 
vier Heistsche Visschers

Het tragische verdwijnen van vier jeug
dige, flinke menschenlevens is op de ab
normale dagen welke wij thans beleven 
een zoo alledaagsch iets, dat men er 
verbaasd bij staat, na minder dan acht 
dagen, over het geval met de «Z.47» 
nauwelijks nog iets te hooren !

In den nacht van Donderdag 7 Maart 
hoorden Vlaamsche visschers een gewel
dig geschut in volle zee en zagen in hun 
nabijheid bommen vallen...

Toen het dag werd moesten Blanken- 
bergenaren vaststellen, dat een Heistsch 
vaartuigje verdwenen was, waarschijn
lijk met man en muis, want er werd 
niets anders van terug gevonden, dan 
een stuurloos en verlaten reddingsboot 
dat tot de «Z.47» had toebehoord...

Tien dagen zijn sindsdien vervlogen 
en van vaartuig noch van bemanning 
altijd geen verder nieuws, geen ander 
spoor...

Navorschingen werden overal gedaan, 
doch leverden geen den minsten uitslag 
op. De Onderzoeksraad stelde zich in 
werking, doch bekwam ook geen woord 
meer te weten, dan wat wij hier hebben 
medegedeeld...

De hoop, als er nog een greintje hoop 
mocht blijven bestaan, neemt af met 
den dag, terwijl in de gezinnen der ar
me schipbreukelingen, de onrust in ver
sneld tempo toeneemt.

De vier slachtoffers waren alle kerels 
van tusschen de twintig en de dertig 
jaar; de bloei van het leven! Drie v. a- 
ren vader van familie en telden saam 
tien kindertjes! Vlietinck vijf, Couwy- 
zer drie en Boey twee. Nu tien schamele 
weeskindertjes, die aan de zijde van 
een diep bedrukte, zwakke Moeder, de 
steun van Vadertje-lief zullen moeten 
missen, om den harden strijd van het 
leven te doorworstelen...

Wat moet Moedertje Vlietinck in al 
haar schrijnend verdriet zich dan nog 
gelukkig achten, haar zoontje bij zich

te hebben want... het heeft aan een 
haartje geschollen, of het ging met Va
dertje voor deze reize, voor het eerst van 
zijn leven meê, als lavertje aan boord ! 
Het toeval heeft aan de Zee toch min
stens dàt slachtoffer onttrokken !

Wij brachten dezen voormiddag een 
bezoek aan de achtbare burgemeester 
van Heist, M. Henri Debra, die tevens 
ook de reeder is van het vermiste vaar
tuig. Burgemeester Debra is pas her
stellend van een maandenlange kwaal 
en het was dus ons inzicht niet hem 
over treurile dingen te spreken... De 
goedhartige man begon er zelve over :

«En wat zegt ge van «Boos Vlietinck» 
en z’n vaartuigje ? Dat zijn toch te 
wreede slagen voor al die beproefde ge
zinnen, met zooveel kindertjes hé! Ik 
kan aan geen mensch vertellen, welken 
slag mij dat gebracht heeft...

«Veronderstel u ne keer dat Vlietinck 
hier bij mij gekomen is, daags vóór hij 
voor de laatste maal in zee zou gaan ; 
hij zat daar op den eigensten stoel waar 
gij nu zit... vertelt ons burgemeester 
Debra zichtbaar aangedaan. «Den M a
geren van Katjes » is mij komen vragen 
of ik z’n vaartuig «De Blauwvoet» wil
de stieren, zegde mij Vlietinck en ik heb 
hem geantwoord : «Luister vriend, ge 
weet dat gij van mij altijd en alles 
moogt doen wat gij wilt...

«Ja maar, onderbrak hij mij. Ik zeg 
u dat niet omdat ik uw vaartuig zou 
willen verlaten, verre van daar! De «47» 
is kleiner dan de «Blauwvoet», wij zijn 
bijgevolg minder in zee en ook al ne 
keer meer thuis... W IJ ZIJN DUS O O K  
MINDER IN GEVAAR DAN M ET DIE 
GROOTE VISCHVANGERS! Ik blijf waar 
ik ben».

Oostendsch Nieuws

VOOR ONZE GESNEUVELDE ZEELIE
DEN

De Vischmijnvrienden zullen op Maan
dag (2de Paaschdag), te 11 uur, samen 
met het Gemeentebestuur een bloemen
hulde brengen ter nagedachtenis van 
de gestorven zeelieden.

VISSCHERSMIS
Op Maandag, 2de Paaschdag, te 9 uur, 

heeft in de SS. Petrus en Pauluskerk, een 
plechtige Visschersmis plaats.

De leden van den Vlaamschen Scheep- 
vaartbond worden verzocht deze plechtig
heid te willen bijwonen.

DE CUISSE-TAX
Met die enkele warme dagen die we 

deze week hadden, was een fietsenhan
delaar op de gedachte gekomen om maar 
zijn cuisse-taxen buiten te zetten en als 
lokaas te dienen voor mogelijke klanten. 
Die was er rap bij en wil zeker het sei
zoen doen opbrengen, zooveel als het 
maar kan.

Of hij gelijk heeft !

DE PAASCHDAGEN
Onze stad heeft al het mogelijke ge

daan om Oostende zoo feestelijk moge- 
lljk te tooien. Alle lantaarns branden 
met volle lichten, de fontein van het 
Leopoldpark werkt opnieuw en spuit on
der de kleuren van den regenboog, juist 
zooals vroeger.

ZITD A G
Volksvertegenwoordiger Van Glabbeke 

verzoekt ons te melden, dat de visschers 
welke hem wenschen te spreken, dit zul
len kunnen doen op Maandag 5 April in 
het hotel St. Sebastiaan, te Oostende.

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

zegd de kustwachters te zien afkomen 

gebruikt de verrekijkers van de

î IfNFTTtf mi r.v
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigst* 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

mmm ...........................

Rechtbanken
BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK  

TE BRUGGE

Naklank van een diefstal. — Julia 
Van den Broucke, wonende te Oostciiu*, 
was op 7 December van vorig jaar be
zig met verhuizen. De 21-jarige Clément 
Karei, die sinds lange weken werkloos 
was, stak een handje toe.

Enkele dagen later stelde de vrouw 
vast dat er uit een lavaboschuifje een 
gouden uurwerk, ter waarde van 500 fr. 
en een ring met briljanten, welke zij 
ongeveer 800 fr. betaald had, verdwenen 
waren. SpijUs langdurige opzoekingen, 
bleven de juweelen onvindbaar. Daarop 
werd klacht ingediend op het politie- 
bureel.

Vermoedens vielen op den 21-jarigen 
jongen, die helpen verhuizen had. Deze 
werd onderhoord, doch loochende. Niet
temin werd hij onder aanhoudingsman
daat geplaatst en in de gevangenis op
gesloten.

Den 13 Januari laatst, verscheen de 
betichte voor de Raadkamer der Boet
straffelijke Rechtbank te Brugge, welke 
besliste hem gedurende een maand ln 
observatie te doen plaatsen in de pschy- 
chiatrische afdeeling der gevangenis van 
Gent.

Dr Fransen, hoogleeraar aan de Gent- 
sche Rijksuniversiteit, besloot dat Clé
ment totaal onverantwoordelijk was 
voor de hem ten laste gelegde feiten.

Thans is betichte verwezen om, gedu
rende een termijn van vijf jaar geïnter
neerd te worden in een bijzonder ge
sticht voor geesteszieken.

Tijdschriften
-------■-------
LICHTBAKEN 

Dit zeer interessant tijdschrift van 
den Vlaamschen Scheepvaartbond is op
nieuw verschenen. Het bevat zeer interes
sante artikels, waaronder vooral dat over 
« De Haven van Nieuwpoort », van Dr. 
Karei Engelbeen, onze aandacht vestigt.

De Magnetische Mijn
— ■ —

HOE DE MIJN W ORDT  
«G EN EU TRA LISEER D»

Binnenkort zal de geheele Engelsche 

zeevlooS zijn of worden voorzien van 

een beveiligingsinstrument, welke het 

electrische instrument, dat de magneti

sche mijn in werking moet stellen, niet 

meer gevoelig maakt voor de nadering 

van een aanzienlijke metalen massa.

Het heeft drie maanden geduurd om 

dit « antwoord op de magnetische mij

nen » te voltooien en het kost eenige we

ken om een dergelijke beveiliging aan 

te Wren gen, hoewel deskjundigen van 

meening zijn, dat indien het noodzake

lijk zou zijn, ook binnen vier dagen af

doende maatregelen te treffen zijn.

Bijzonderheden over den aard van de 

uitvinding worden geheim gehouden, 

doch het resultaat van de inrichting is 

dezelfde als wanneer men een houten 

schip van het vaartuig gemaakt zou heb

ben. De kosten moeten niet groot zijn.

Reuter’s vlootcorrespondent voegt 

hier nog aan toe, dat geen van de sche

pen welke men van een veiligheidsin- 

richting heeft voorzien, tot dusverre het 

slachtoffer is geworden van een magne

tisch mijn. De inrichting bestaat uit een 

staaldraad die ter hoogte van het dek 

om het geheele schip heenloopt. Deze 

draad, die onder stroom staat, neutrali

seert het magnetische veld van het 

schip. Het beginsel is uitgedacht door 

marinedeskundigen en ontwikkeld door 

electro-technische geleerden en werk

tuigkundigen. De inrichting wordt Gauss 

anti-magnetisch-toestel genoemd. De 

naam van Gauss is afkomstig van de 

eenheid van magnetische veldsterkte, zoo 

genoemd naar den Duitschen geleerde 

Karl Gauss.

HEYST
Donderdagmorgen heeft burgemeester : 

Debra in gezelschap van Schepen Hector ! 

Goetinck een bezoek gebracht aan de : 

weduwen en weeskinderen van de ver

miste bemanning van de Z.47.

*  VISSCHERS! TT

Am btelijke en Hotarieele  
Berichten

Kleine
Aankondigingen

VOOR SEIZOEN 1939-1940. Wensch ln 
voervergunning van Zeelandsche mosse
len te koopen. Schrijven Ag. Pim, Luik,

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 voo: 
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. ziel 
wenden Kapellestr., 9.

Les Friforifères 
du Littoral n. v.

BREEDENEWEG, 42 

O O S T E N D E
'■»S ï

----------■ ----------

De aandeelhouders worden uit- 
genoodigd tot de Algemeene ver
gadering die op 6 April te 15 uur 
in den Maatschappelijken zetel 
zal gehouden worden.

DAGORDE :

Notarieele
Aankondigingen

-----------■ -----------

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

-------■-------
Op DONDERDAG  4 APRIL 1940, om 

drie uur des namiddags, ter afspanning 
« St. Sebastiaan », Sint Sebastiaanstraat, 
26, te Oostende.

STAD OOSTENDE 

TOESLAG van :
K O OP  I.

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

INGESTELD : 142.000 FR.

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

INGESTELD : 132.000 FR.
Deze beide koopen zijin zichtbaar den 

Maandag en Donderdag, van 2 tot 5 uur.

K O OP  III.

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

INGESTELD : 85.100 FR.

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., 111) Verslag door den Beheerraad 

en door het College der Kommis- 
sarissen.

2) Goedkeuring van de Balans 
en rekening van Verliezen en 
Winsten.

3) Ontlasting te geven aan de 
beheerders en kommissarissen.

4) Verkiezing volgens standre- 
gels.

Om  de Algemeene vergadering 
te kunnen bijwonen, worden de nieUWgeboUWdeVILL A 
aandeelhouders verzocht aan ar- —
tikel 29 der standregels te voldoen 
en hun aandeelen vijf dagen vóór 
de vergadering neer te leggen in 
den maatschappelijken zetel of in 
de Banque Générale de la Société 
Générale de Belgique, te Oostende.

OP DONDERDAG, 18 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
« Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaan
straat, 26, te Oostende, met gewin van 
0.50% instelpremie.

GEMEENTE STEENE 
W IJK  MARIAKERKE

KOOP I.
EEN SCHOONE ONLANGS

met grooten hof, gelegen in de Stockel- 
laan, 102, groot 915 m2.

KOOP II .
EEN SCHOON

perceel Bouwgrond

EEN VROOLIJK PAASCHFEEST 

staat de winnaars

gelegen nevens koop I, Stockellaan, groot 
537 m2, 75 dm2.

Met recht van samenvoeging.
Alle verdere inlichtingen te bekomen 

ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.

m

van de
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5  DE BESTE GASOIL g

« ’s Avonds is Vlietinck met mijn «47» j bediening,
■» wan f»ûP+nlrûr\ ûn Irnrom nvor » __  .

HET PROCES 
GOETHALS • DEBUSSCHERE

Zaterdag jl. werd door de boetstraffe
lijke rechtbank van Brugge de zaak be
handeld van den heer Maurice Debus- 
schere, huisbewaarder, thans toeziener 
in den koninklijken schouwburg.

Niettegenstaande twee advokaten, naar 
het schijnt door de Stad aangesteld, 
beschuldigde verdedigden, werd de heer 
Debusschere veroordeeld tot 26 fr. boete 
vermenigvuldigd met zeven, voorwaarde
lijk voor twee jaar, om politiecommissa
ris Goethals in de uitoefening van zijn 
rechterlijk ambt in den schouwburg ge
smaad te hebben door te bedreigen, hem 
te doen buitenwerpen uit den schouw- 

j burg en hem te doen af zetten uit zijn

HET BESTE M A ZOU T
i r m n im̂ — '■*rn mirirrr—niTiim irtnrmi— inr~r---

voor VISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door de

Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
—- te Langerbrugge — 1 
BESTEL BIJ D E  B. C. C.

f
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0

t
«
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in zee gestoken, en ’s nachts kwam over 
de man, die zich minder in gevaar waan
de, de vreeselijke ramp welke wij ken
nen. ’t Moet toch wel zijn, dat ons al
ler lot ergens beschreven staat !...

t

f  ■

I N M M M K

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

Jos. BOEL & Zonen N. V.

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

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

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Wat van belang is in deze zaak, is het 
feit dat het Oostendsch gemeentebe
stuur twee advokaten op de kosten van 
de Stad zou aangesteld hebben om de
zen toeziener te verdedigen.

Ziet men in de toekomst al de stads- 
bezoldlgden, die processen krijgen, op 
de kosten van de Stad een of twee ad
vokaten krijgen ?

Is dit misschien een gevolg van de 
talrijke kostelooze plaatsen aan ver
schillende hooge ambtenaars in den 
schouwburg verleend ?

En zeggen dat de Oostendsche lasten- 
betalers elk jaar voor den schouwburg 
honderdduizend frank als toelage moeten 
geven om vetbetaalde ambtenaars koste
loos bij de vertooningen te zien bedienen 
van een dienaar, die niets anders kan of 
mag, maar thans in vergelding een ad- 
vokaat kosteloos kreeg voor zijn proces.

Dit en zooveel andere zaken werpen 
eens te meer een schril licht op de wan
toestanden welke wij reeds zoo dikwijls 
hebben aangeklaagd.

«De Zeewacht» zwijgt natuurlijk 
daarover, want ’t is kwestie van druk
werk, zegt Fonten.

Ondertusschen is de heer Debusschere 
reeds in beroep gegaan en hij heeft ge
lijk, want de Stadsadvokaten zullen het 
toch kosteloos pleiten !

Nieuwsjes over aan
bouw of aankoop van 
schepen voor Belgische 

Reederijen
-------■-------

De « Compagnie Maritime Belge » heeft 
zoo pas een nieuw vrachtschip van 9.000 
ton aangekocht, dat te Landskrona 
(Zweden) in aanbouw was voor rekening 
eener Noorsche firma. Deze cargo zal in 
Juli a.s. kunnen afgeleverd worden.

De reederij-groep « Navex-Plouvier- 
Willemsens » kocht het Deensch schip 
« Ellen » aan, dat onder de benaming 
«Bizon» aan kolenvervoer tusschen En
geland en Belgie zal doen.

De groote houthandelsfirma Snau- 
waert, te Oostende kocht twee kleine 
schepen, resp. van 400 en 600 ton aan, 
om zelf haar vervoer van Noorsch hout 
uit Scandinavië te kunnen verzekeren. 
Deze schepen werden opzettelijk klein 
gekozen, om overal in de Zweedsche ter
ritoriale wateren te kunnen varen.

Met dezelfde bedoeling kocht ook de 
N.V. Produits Chimiques de Pont-Brûlé 
een Panameesch schip aan,, dat « Frede
ric » zal heeten en Vilvoorde als aanleg- 
haven zal hebben.

De « Compagnie Belge de Manutention» 
te Gent, kocht voor het vervoer van ijzer
erts, het schip « Boby » aan, varend on
der Panameesche vlag.

De firma J. P. Folchi (tanneries Al
pha) kocht een schip van ong. 800 ton 
voor het vervoer der haar benoodigde 
grondstoffen.

Nopens de 8 « Ville »-schepen, die in 
de Vereenigde Staten werden aange
kocht, heeft de dagbladpers reeds alle 
mogelijke bijzonderheden medegedeeld. 
Toen het bekend werd dat al deze sche
pen tot «Ville de...» zouden worden 
herdoopt, heeft de Vlaamsche Scheep
vaartbond dadelijk aangedrongen opdat 
Vlaamsche benamingen zouden worden 
gekozen, welke vraag trouwens van ver
schillende zijden werd gesteund. De be
slissingen nopens de benamingen met 
«Ville de...» was echter al gevallen en 
de Amerlkaansche geldschieters bleken 
niet te bewegen, om hierop nog terug te 
komen !

Koloniale Loterij
te wachten met 

de trekking van 

Z A T E R D A G

Vergeet niet dat hét 

geluk zijn uur kiest 

Gij zult uwe beurt hebben 

4e SCHIJF 1940 

TR E K K IN G  IN APRIL

njnAuPara®!1
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

G. M A D E L E I N ' B U Y ,  

Gediplomeerde Specialiste 

Pedicure —  Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 

AD. BUYLSTRAAT, S3, OOSTENDE 
Vraag rendez-vous nr Tel. 73740 

Antiseptische behandeling 

— Moderne Methode —

STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende -

en

Pierre DENIS
KokstraaV, 11, te Nieuwpoort

-------■-------
Op DONDERDAG  2 APRIL 1940, te 15 

u., ter gehoorzaal van het Vredegerecht, 
van het Kanton Oostende, Witte Nonnen- 
straat, 13, te Oostende.

INSTEL  
met gewin van 1/2% premie 

van een

gerievig WOONHUIS
te STEENE (Conterdam), Rookerijstraat, 
Nr. 7. Gekadastreerd Sectie B Nr 10/0, 
oppervlakte 90 m2. Onmiddellijk genot.

Bezoek : alle dagen. Voor de sleutel 
zich wenden bij Mijnheer A. Devriendt, 
Nieuwe Dokstraat, 5, te Steene-Conter- 
dam.

Aanbestedingen
5 APRIL. —  Te 11 u., voor den h. Van 

Rysselberghe, te Brugge, vernieuwen 
van dakgoten, platdaken en schaliebe- 
dekkingen met bijkomende werken aan 
de gebouwen van het Koninklijk Athe
naeum te Oostende. Bestek z. n. (Ned.).

19 APRIL. —  Te 11 u„ voor den heer 
Claeys, te Brussel, bouwen van een brug 
over den autosnelweg Oostende-Brussel, 
te Snellegem.

gaat hef bijna altijd. Onverwacht en als mer» 

er *t minst aan denkt heeft een verkoudheid 

O te pakken. Daarom moet U ook steeds 

Aspirine in huis hebben, om bij de eerste 

kenteekenen dadelijk te kunnen ingrijpen.1

B ! X F I O D D O T  V A I  T I B T B O V W I I

jl'*

AtpMne «mo®, , I



« HET VISSCHERIJBLAD » 5

Les Frigorifères du Littoral
N.  V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 TELEFONEN : 71707 —  71708

:Ot

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 15 M aart 1940.

35.490,—
50.690,50

0.301 Kanaal 11 d.
0.345 Kanaal 12 d.

Te oordeelen naar de besomming, wa
ren beide vaartuigen van een schoone 
vangst voorzien. Al de vischsoorten wel
ke de groote marktdagen spijzen, werden 
te koop gesteld, ronde visch inbegrepen, 
zooals kabeljauw, koolvisch en vlaswij- 
ting. Een derde vaartuig, namelijk de 
0.228, van de Spaansche vischgronden 
komende, had ook de haven aangedaan, 
maar zal zijn vangst enkel ’s anderen
daags verkoopen.

Zaterdag 16 M aart 1940.

0.241 3650,—
0.228 Spanje 19 d. 104.565,—
0.316 Kanaal 20 d. 44.710,—
0.246 Kanaal 12 d. 37.768,—
0.303 Kanaal 9 d. 30.368,—
0.217 Kanaal 15 d. 79.251,50
0.320 Kanaal 14 d. 46.654,—
0.140 Kanaal 12 d. 56.826,50
0.229 Kanaal 8 d. 16.014,50

De markt was zeer wel gespijsd, ver
mits de hoeveelheid en de verscheiden
heid voldoening gaven. De 0.228, van 
Spanje, die een weinig visch van het 
zusterschip 0.241 had medegebracht, had 
meer dan 3.000 kg. tongen, bovendien een 
schoone partij rog en roobaard, die de 
hoofdbestanddeelen van de vangst uit
maakten. De overige schepen hebben ge
zorgd voor al de gewenschte soorten, on
der dewelke voornamelijk dienen worden 
vernoemd : rog, wijting, steenposten, En- 
gelsche soldaten, kabeljauw en vlaswij- 
ting. De prijzen waren redelijk.

Maandag 18 M aart 1940.

0.308 Kanaal 12 d. 45.685,—
0.347 Kanaal 9 d. 30.140,—
0.275 Kanaal 15 d. 77.413,50
0.239 Kanaal 12 d. 41.708,—
0.346 Kanaal 9 d. 81.023,—
0.155 Kanaal 12 d. 47.273,—
0.277 Kanaal 12 d. 31.265,50
0.243 Kanaal 10 d. 43.575,—
0.310 Spanje 19 d. 46.380,—
0.109 Kanaal 9 d. 16.602,—
0.191 Kanaal 10 d. 36.828,50
0.179 Clyde 15 d. 96.332 —
0.108 Spanje 21 d. 69.621 —
0.315 Kanaal 12 d. 66.688,—
0.286 Kanaal 14 d. 50.917,50
0.236 Kanaal 14 d. 59.207,—
0.292 Kanaal 11 d. 58.363,—
0.135 Kanaal 12 d. 31.371,—
SS.0.80 IJsland 16 d. 254.240,—
Z.49 Oost 2 d. 3.075,—

0.325 Kanaal 
0.293 Kanaal 
H.77 Oost
55.0.163 IJsland
55.0.97 Kanaal 
0.329 Kanaal 
0.324 Kanaal 
0.340 Kanaal 
H.81 Kanaal 
N.45 Kanaal 
0.137 Kanaal

7 d. 
12 d. 
10 d. 
18 d. 
11 d. 
11 d.
8 d. 
9 d. 
4 d. 
8 d.

10 d.

17.613,—
40.249,—
33.985,—

186.394,50
57.875,—
37.229.50
21.942.50 
32.759,— 
10.890,—
8.955,—

15.928,—

Voor uwe
' #:Electrische Inrichtingen

en alle

Electrische Toestellen
het gekende huls

0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaal, 17 Tél. 72003

Tel. 72813 
Oostende

Verwachtingen
Maandag 25 

visschershaven
M aart. — ln geen 
verkoop van visch.

enkel

De aanvoer is nogmaals bijzonder 
groot. Evenals gisteren, konden al de 
soorten aangekocht worden, ter uitzonde
ring van mooie meid die omzeggens niet 
te zien was. De hoedanigheid liet niets 
te wenschen over. Dank zij de aanwezig
heid van twee IJslandsche vangsten, was 
de kabeljauw en de schelvisch buitenge
woon sterk vertegenwoordigd. Over het 
algemeen beschouwd, zijn de marktprij
zen eenigszins gezakt ; alleen de tongen 
hebben een lichte verhooging ondergaan. 
De verkoop was juist te 12 uur geëin
digd, zijnde één uur vroeger dan den vo
rigen dag.

Woensdag 20 M aart 1940.

0.127 Kanaal 11 d. 24.810,—
0.81 Kanaal 12 d. 27.050,—
B.2 Kanaal 8 d. 18.123,—
H.82 Kanaal 10 d. 9.345,—
H.48 Oost 10 d. 24.925,50
Z.8 Oost 8 d. 35.416,—
SS.0.164 Kanaal 17 d. 52.378,50
0.102 Kanaal 10 d. 20.588,—
0.254 Kanaal 10 d. 18.635 —
0.220 Kanaal 8 d. 13.963,—
0.235 Kanaal 15 d. 55.090,—
0.304 Kanaal 12 d. 39.168,50

Dinsdag 26 M aart. — 0.309, van het 
Kanaal van Bristol ; SS.0.83, van IJs
land, met 8.000 kabeljauwen, 350 b. 
schelvisch, plus gullen, boonen en m i
xed. ln totaal : 25 bakken.

0.237 en 0.241, van heet Kanaal van 
Bristol ; 0.295, van Mine Head, met 10 
bakken ronde visch, tongen en mixed. 
0.290, van Trevose Head, met 7 bakken.

Woensdag 27 M aart. —  SS.0.159, van 
IJsland, met 7000 kabeljauwen, 150 b. 
schelvisch, 800 kools, plus gullen, lengen 
en mixed, ln totaal : 24 bakken.

0.307
Bristol.

en 0.55, van het Kanaal van

Verder warden verwacht : 0.287 
0.154, van het Kanaal van Bristol.

en

N. B. —  Verleden week werd bij mis
greep in de aanvoeren voor den M aan
dag gemeld, dat een IJsiandvaartuig 200 
bennen haring aan boord had. Het was 
geen haring, maar HAAIEN welke dit 
vaartuig mee had.

Onze lezers zullen ten andere begre
pen hebben dat een vischbak van IJsland 
geen 200 b. haring kon meebrengen.

Deze 20 vaartuigen hebben een hoeveel
heid visch aangebracht welke wij nog 
niet hebben gezien sedert het uitbreken 
der vijandelijkheden. De soorten, die ge
ring waren vertegenwoordigd, zijn : pla
dijs, pieterman, zonnevisch en mooie 
meid. De overige soorten, die op de on
derstaande prijzenlijst voorkomen, ken
merkten zich door hun veelvuldigheid. 
De buitengewoon groote aanvoer, ge
paard met de winstgevende prijzen wel
ke werden aangeboden, heeft voor uit
slag opgeleverd dat het hoogste cijfer 
is bereikt geworden sedert het bestaan
van de vischmijn 1.189.423,— fr.

Dinsdag 19 M aart 1940.

SS.0.298 IJsland 18 d. 196.315,—
0.266 Kanaal 12 d. 49.507,—
0.112 Kanaal 14 d. 66.701,—
0.327 Kanaal 12 d. 35.560,—
0.260 Kanaal 12 d. 27.411,—
0.338 Kanaal 14 d. 34.405,—

Best dat de markt niet zoo geweldig 
voorzien was als de voorgaande dagen, 
want de belangstelling was maar gering. 
Veel koopers ontbraken, hetgeen telken- 
jare het geval is den Woensdag vóór 
Goeden Vrijdag. De prijzen hebben dan 
ook een gevoeligen afslag ondergaan. 
Gelukkig voor de 'visscherij dat de uitvoer 
een groot deel van de voortbrengst op- 

, koopt, anders ware het treurig gesteld 
, met de besommingen, bijzonderlijk voor 
I wat aangaat de kleine visch. De hoeda- 
. nigheid was opperbest en alleen pladijs 
I en mooie meid mochten als ontoereikend 
aanzien worden.

Donderdag 21 M aart 1940.

0.255 Kanaal 12 d. 18.337,50
0.265 Kanaal 8 d. 13.967,50

De vangst dezer twee vaartuigen was 
niet groot. De hoedanigheid opperbest, 
terwijl de bijzonderste soorten beston
den uit : rog (3000 kg.), Engelsche sol
daten (3200 kg.), steenposten (1700 kg.), 
wijting (450 kg.), en zeehonden (400 kg.). 
De rest is niet opmerkenswaardig en zou 
beter hebben bestaan uit pladijs, tar- 
bot-griet en tong, die heel zeker goeden 
aftrek hadden gevonden. Nogmaals heeft 
« uitvoer » deugd gedaan door de kleine 
Engelsche soldaten en de steenposten op 
te koopen, anders zouden er spotprijzen 
voor betaald geweest zijn.
Vergelijkende Tabel van aanvoer in Bel
gische havens van visch en garnaal

STEDELIJKE GARNAALMIJN

r  iflQDSt Mier-
Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — G ER O O K TEN  

VISCH E N  GARNAAL

Vischhandel in ’t groot en t klein

VISCHMIJN, 2 - M ECHELEN

—  Tel. 789 —

UMUIDEN

Gewicht h. pr. 1. pr.

Donderdag 14 
Vrijdag 15 
Zaterdag 16 
Zondag 17 
Maandag 18

10
88

868
187

2613

7.10
7.90
8.20
5.70
4.80

7.10
7.80 
6.00
4.80

GENT

Garnalen, 12 ; griet, 16 ; kabeljauw, 
12— 15 ; pladijs, 10 ; paling, 18— 22 ; 
schelvisch, 10— 14 ; rog, 7— 8 ; tarbot, 
18 ; tong, 15— 25 ; wijting, 5—6 ; zeepost, 
8— 10 ; zonnevisch, 8— 10 fr.

NIEUWPOORT

Woensdag : geen aanvoer.

Donderdag 14 M aart 1940.
N.4, 407 ; N.64, 12.136 fr.

Vrijdag 15 M aart 1940.
N.59, 1896 ; N.35, 678 ; N.51, 1596 fr. 

Zaterdag 16 M aart 1940.
N.49, 338 fr.

Maandag 18 M aart 1940.
N.50, 11.101,50 fr.

Dinsdag 20 M aart 1940.
N.4, 1373 ; N.51, 2684 ; N.63, 3879 ; N.4, 

1095 ; P.4, 3686 fr.

GARNAALAANVOER

14 Maart 200 kg. 4.10—6.80
16 Maart 359 kg. 5.20— 6.70
18 Maart 1015 kg. 3.80— 4.80

3.50 i 19 Maart 816 kg. 3.50— 4.10
20 Maart 158 kg. 5.70—6.10

PRIJS PER K ILO G RAM  
VISCH, VERKOCHT TER

TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN  
VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK VAN 16 TO T 21 

MAART 1940.

_  Zaterdag
Turbot — Groote tarbot....................... 15.00

Mid. tarbot...........................  12.00
Kleine tarbot.......... ............ïo.OO

Barbues — Griet..................  .............  10.00
Soles — Allergroote tongen........... . ... 15.00

Groote tongen ........................ 16.00
Midd. groote tongen .............  17.00
Voorkleine tongen ... ............. 18.00

Kleine tongen ........................  18.00
Carrelets — Gr. pladijs (schol) ............  6.00—

Midd. pladijs.....................  5.00—
Derde slag pladij» ... ... 4.00—
Kleine pladijs ........ ... 3.00

Limandes —  Schar................................ 4.00
Limandes soles —  Groote tongschar ... 6.00- 

Kleine tongschar ... 4.00 
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ... 5.00 

Kl. Schotsche schol ... 5.00
Flottes —  Schaten................................  3.00
Raies — Groote rog ... ........................  3.00— 4.00

Kleine rog ............. ............. 1.00—  2.00
Tacauds — Steenposten.......................  2.00—  2.50

7.00
6.00 
5.00

7.00

4.00
2.00— 2.50
5.00
4.00
3.00

4.00
4.00

Merlans — Gr. wijting
Kl. wijting ........................

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

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

Sébasjtes — Klipvisch.....................................
Charbonnier — Koolvisch ................... 3.00
Lieus — Vlaswijting ........ ... ,M „. 3.00-
Lingues — Lengen................................  3.00
Eglefins — Gr. schelvisch ... ... ... ............

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

Colins — Gr. mooimeisjes ................... 10.00
Mid. mooimeisjes.................  8.00
Kl. mooimeisjes ................... 4.00

Vives —  Pietermannen....................................
Grondins — Knorhaan ........................  2.00
Grondins rouges — Engelsche soldaten 2.00-
Rougets — Roobaard .......  .................. 3.00-
Emissoles — Zeehaal ... ((4 ,u  u, 3.00
Roussettes — Zeehonden ......................  3.00
Dorées —  Zonnevisch ... .................. ... 5.00— 8.00
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  9.00

Kl. zeeduivel .................. ... 6.00
Congres —  Gr. zeepaling ... .................  2.00

Kl. zeepaling............... ....... 1.00
Maquereaux — Makreel ............. ... ... ..................
Harengs — Haring .............................. ...................
Esturgeons —  Steur ... .............  ... .......................
Flétans —  Gr. heilbot ...............................................

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

Maandag
20.00
15.00 
10.00— 10.00
10.00
14.00
15.00
16.00
17.00
16.00
5.00
7.00
3.00
3.00
4.00
6.00—  7.00
4.00—  5.00
5.00
4.00—  5.00
3.00
3.00—  4.00
1.00—  2.00
2.50
3.50
2.50
5.00
4.00
3.00
4.00
3.50
3.00
4.00
3.00
3.00—  4.00
3.00—  4.00
4.00— 5.00
4.00
4.00
4.00
3.00

15.00
12.00
3.00

Dinsdag
20.00
15.00 
10.00— 12.00
10.00
14.00
15.00
18.00
19.00
17.00 
6.00 
6.00
3.00
3.00
4.00
7.00
5.00
5.00
4.00—  5.00
3.00
3.00—  4.00
1.00—  2.00
2.00—  3.00
3.50
2.50
4.00
3.00— 4.00
3.00
3.00
3.00
2.50

2.ÖÓ..........
2.00—  2.50
3.00
4.00
4.00
3.00
3.00
3.00

3.00

Woensdag
20.00
15.00 
10.00— 12.00
10.00 
11.00— 12.00
13.00
15.00
18.00 
15.00
5.00
5.00
4.00 
2.50
3.00 
6.00—
4.00
5.00
4.00
2.00— 3.00
2.00—  3.00
1.00—  2.00
1.50—  2.00
2.50—  3.00
2.00
4.00 
3.00—
3.00

Donderdag
20.00
15.00
12.00 
10.00

15.60
17.00
20.00 
17.00

7.00

2.00—  3.00
2.00—  3.00
1.00—  2.00 
1.50
3.00
2.00

4.00

2.00
2.00—  3.00

In de week van 14—20 Maart 1940 
kwamen aan de rijksvischhallen 17 
stoomtrawlers, 52 motors en 7 Denen 
hun vangsten versehe visch en haring 
verkoopen.

De visscherij op de vangplaatsen van 
het Noorden, Vikingbank, Klondijke, 
Pats en Skagerak is zeer wisselvallig. 
De trawlers die enkele dagen het geluk 
hebben gehad van vischbaar weer, arri
veerden alle met zware ladingen versehe 
visch en haring. De meeste trawlers ech
ter hadden kleine vangsten, daar het al 
geduïende een week achtereen storm
weer is.

Aan de overvloedige kabeljauw vis
scherij van de Groote-Visschersbank, is 
een einde gekomen. De vangsten zijn nu 
hoogstens 700— 1500 stuks witte kabel
jauwen met als bijvangst, schol en wij
ting.

De motors brachten deze geheele week 
enorm veel tongen, schol, bot, schar en 
wijting ter markt. Zeer spijtig is het, 
dat de keuri|igd|ens| eiken dag hon
derden kg. tongen heeft moetan afkeu
ren, daar de hoedanigheid zeer veel te 
wenschen overliet. Wat is de reden hier
van ? De opvarenden van de motors 
vertellen ons per trek 3 à 4 bennen 
tongen te vangen, waarvan 90 procent 
alleen doode tongen zijn. De vorige ab
normale koude winter hadden wij het
zelfde verschijnsel. Toen werden er ook 
zooveel doode tongen gevangen. —  De 
visschersman op zijn beurt zoekt: de 
behoorlijkste tongen er uit, maar bij 
het markten blijkt, dat alle tongen geen 
menscheneten meer is, met het noodlot
tig gevolg dat de keuringdienst deze 
zeer groote kwantums afkeurt. Voor de 
visschersman is het een geduchte te
genvaller. Voor den handel: een goede 
maatregel.

Buitenlandsche aanvoer : 7 Denen, 
alle met schol- en scharvangsten.

De verkoopprijzen van alle ronde 
vischsoorten zijn zeer duur gebleven. —  
Tengevolge van den grooten aanvoer 
van platvisch, kenden al deze soorten 
goedkoope prijzen.

Verwachting toekomende week : 20 
stoomtrawlers en 50 motorschepen. 
Donderdag 14 M aart 1940.

Aan den afslag waren 1 boot van het 
Noorden met een vangst li'chte soort 
schelvisch, 3 booten van de Groote Vis
schersbank met een gezamenlijke vangst 
van 6500 stuks witte kabeljauwen en als 
bijvangst vele wijting. 15 groote çn klei
ne' motors spijsden dtf màrkt met veel 
tongen, schol, schar, bot en wijting.

Binnnelandsche aanvoer : 3 Denen 
met vangsten schol, schar en kabeljauw.

Ondanks den grooten aanvoer van ka
beljauw en platvisch, bleven de verkoop
prijzen op een behoorlijk peil.
IJM 115 Klondijke 540 b. 5730.00
IJM 4 Gr. Visschersbank 245 b. 2950.00 
IJM 94 Gr. Visschersbank 300 b. 3385.00 
IJM 44 Gr. Visschersbank 320 b. 3750.00 
Sch. 61 Terschelling 160 b. 2045.00 
Kw. 58 Terschelling 135 b. 1550.00 
Kw. 162 Terschelling 140 b. 1420.00 
Kw. 138 Terschelling 100 b. 1250.00 
Kw. 33 Terschelling 80 b. 716.00 
Kw. 112 Terschelling 65 b. 620.00 
IJM 23 Doggersbank 30 b. 380.00 
IJM 210 West 80 b. 820.00
Kw. 94 Doggersbank 100 b. 1060.00 
H.D. 125 West 100 b. 1480.00
E. 64 Denemarken 150 b. 1560.00
E. 19 Denemarken 80 b. 980.00
E. 436 Denemarken 150 b. 1875.00
Vrijdag 15 M aart 1940.

1 stoomtrawler, 9 groote en kleine mo
tors en 1 Deen spijsden de markt heden
morgen met veel tongen, wijting, schol, 
bot en schar. Alle soorten kenden goede 
verkoopprijzen.
IJM 45 Terschelling 
Kw. 103 Terschelling 
Kw. 159 Terschelling 
Kw. 132 Terschelling 
Kw. 154 Terschelling 
Kw. 178 Terschelling 
Sch. 132 Terschelling 
E. 503 Terschelling 
Zaterdag 16 M aart 1940.

1 stoomtrawler komende van de Groo
te Visschersbank was ter markt m£t 
1500 stuks witte kabeljauwen. Voorts 7 
motors alle van de vischgronden van 
Terschelling met tong, schol, bot, schar 
en wijting-vangsten. De verkoopprijzen 
waren zeer bevredigend.

©

ê

*

é

'i

» M

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

MODERNE TELEFOON 72291

§ IJSFABRIEK Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

s Dagolijk sche voortbrengst i 250.06(9 kilo* H O F LE V E R A N C IE R

ANTW ERPENIJM 85 Gr. Visschersbank 275 b
173 xerscneiiing 6b b.
luo i'èrscneiimg öU b. 
■<ö Terscnenmg 15u b.

Terscnenmg HO  b. 
107 ierscneiimg «o b. 
35 Terscneüing 165 b.
125 Terscnenmg 100 b. 

maandag 18 M aart 1940.
6 stoomtrawlers en 25 

nedenmorgen ter markt, 
ae scnemsch, liet 
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motors waren 
üitgezondera 

de verscheldenheia 

over.
Er waren vangsten van het Noorden, 

Groote Visschersbank, Klondijke en Ter
schelling. De vangsten van de motors 
waren alle zeer groot. Alleen de hoeda
nigheid van de tongen liet veel te wen- 
scnen over. Honderden kilos zijn aige- 
keurd. Van opvarenden van de motort, 
wordt vernomen, dat bij trek 3 à 4 ben
nen doode tongen worden gevangen. Dt 
oorzaken moeten gevonden worden 
den abnormalen Winter.

Buitenlandsche aanvoer : 2. 
met schar- en scholvangsten.

PiatvioChsooj. *en verdeu goudhoop ver
kocht ; ronde visch kende dure prijzen. 
IJM 26 Klondijke 775 b.
IJM 9 Noorden 2600 b.
IJM 77 Gr. Visschersbank 300 b.

m

Denen

IJM 196 Gr. Visschersb. 
IJM 72 Terschelling 
IJM 87 Terschelling 
IJM 203 Terschelling 
IJM 204 Terschelling 

5 Terschelling 
4 Terschelling
74 Terschelling 
169 Terschelling 
24 Terschelling 
64 Terschelling 
151 Terschelling 
89 Terschelling
75 Terschelling 
155 Terschelling 
86 Terschelling 
95 Terschelling 
16 Terschelling 
19 Terschelling 
169 Terschelling 
64 Terschelling 
91 Terschelling 
108 Terschelling

Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Kw. 
Sch. 
Sch. 
Kw. 
E. 96

60 Terschelling 
25 Terschelling 
15 Terschelling 
77 Doggersbank 
Denemarken

390 b. 
200 b. 
195 b. 
20 b. 
75 b. 

145 b. 
175 b. 
150 b. 
65 b. 

125 b. 
50 b. 

175 b. 
55 b. 
80 b. 
55 b. 

200 b. 
75 b. 
90 b. 
60 b. 

160 b. 
75 b. 
40 b. 
40 b. 
70 b. 

135 b. 
200 b. 
80 b. 

100 b. 
80 b.

7685.00 
14100.00
3345.00
5810.00
2030.00
2660.00
185.00
625.00

1050.00
1410.00
1670.00
680.00

1175.00 
610.00

1450.00
580.00
870.00
760.00

1510.00
845.00
980.00
750.00

1150.00
810.00
310.00
320.00
710.00

1100.00 
2000.00 
1210.00 
1080.00
990.00

105 b. 2375.00
103 b. 1210.00
140 b. 800.00
100 b. 1035.00
125 b. 1250.00
80 b. 855.00
65 b. 940.00

100 b. 1070.00

E. 552 Denemarken 
Dinsdag 19 M aart 1940.

1 stoomtrawler van de Klondijke en 
2 motors waren ter markt. De aanvoer 
was voor vandaag ruim voldoende, na 
den grooten aanvoer van gisteren.

De verkoopprijzen van alle soorten 
visch kenden een goede verbetering. 
IJM 384 Klondijke 425 b. 5070.00
IJM 210 West 140 b. 870.00
Kw. 31 Terschelling 110 b. 1265.00 
Woensdag 20 M aart 1940.

3 stoomtrawlers, 3 motors en 3 snurre- 
vaarders spijsden de markt vandaag met 
een voldoenden aanvoer van versehe 
visch, waarvan de verscheidenheid niets 
te wenschen overliet.

De Noordboot had een vangst bestaan
de uit veel wijting, haring, gullen en ma
kreel ; de Klondijkvangst hoofdzakelijk 
schelvisch, en de Groote-Visschersbank : 
wijting en kabeljauw.

Motors en snurrevaarders verzorgden 
de markt van den noodigen platvisch.

De visch kende bevredigende verkoop
prijzen.
IJM 6 Noorden 1600 b. 9500.00
IJM 117 Klondijke 350 b. 4650.00
IJM 48 Gr. Visschersb. 350 b. 4020.00 
Kw. 76 Terschelling 145 b. 1535.00 
Kw. 51 Terschelling 100 b. 1400.00 
Kw. 10 Doggersbank 100 b. 1060.00 
Kw. 21 Doggersbank 10 b. 110.00
IJM 214 Terschelling 70 b. 1775.00

Heilbot, 15 ; kabeljauw, 8— 12 netto, 
6— 10 buto ; knorhaan, 4— 5.50 ; pla
dijs, 4— 11 ; rog, 10— 12 ; roobaard, 6— 8 ; 
schar, 7 ; vleet, 15— 18 ; schelvisch, 7—  
12 ; tong, 13— 24 ; wijting, 4— 5 ; haring, 
4 ; bakharing, 1— 1.75 ’t stuk ; gerookte 
haring, 0.75— 1.50 ’t stuk ; gestoomde ha
ring, 1.50 ’t stuk ; pekelharing, 0.70 ’t 
stuk ; sprot, 8— 10 ; garnaal, 12 ; mosse
len, 1 ; paling, 10— 14 ; bot, 5 ; forel, 22 ; 
kuit, 6 fr.

BRUSSEL

VISCHM IJN

Griet, 6 ; zeeduivel, 7.63 ; kabeljauw, 
6.33 ; gullen, 6.16 ; zeekarkool, 4.21 ; zee
paling, 6 ; schelvisch, 5.88 ; knorhaan, 
3.17 ; versehe haring, 3.26 ; zeekreeft, 
12.29 ; kreeftjes, 8 ; schar, 7.60 ; wijting, 
4.12 ; koningsvisch, 6.73 ; pladijs, 5.56 ; 
rog, 4.71 ; roobaard, 4.31 ; vervroren 
zalm, 13.04 ; klipvisch, 4.43 ; tong, 17.73 ; 
forel, 8.20 ; pieterman, 9.04 fr.

VISCH M A RK T

Zeeduivel, 10— 14 ; kabeljauw, 10— 14 ; 
gullen, 8— 12 ; zeepaling, 10— 12 ; schel
visch, 10— 12 ; knorhaan, 5— 6 ; schar, 
10— 12 ; wijting, 6— 7 ; koningsvisch, 10—  
12 ; pladijs, 8— 10 ; rog, 8— 10 ; roobaard, 
6— 8 ; klipvisch, 6— 7 ; tong, 20— 26 ; ha- 
irng, 5— 6 fr.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 16 M aart 1940.
Gr. tong, 14.50— 15.50 ; bloktong, 17—

18.50 ; fruittong, 20—21 ; sch. kl. tong, 
18— 19.50 ; kl. tong, 9— 15 ; pieterman,
15 ; gr. platen, 6—6.50 ; midd. platen, 7—
7.25 ; platjes, 6.25— 6.50 ; scharren, 5.25-
5.50 ; gr. wijting, 3.75— 4 ; kl. wijting,
2.75— 3 ; rog, 2.50—6 ; tarbot, 18—22 ; 
griet, 14— 18 ; garnalen, 7.80—9 fr. 
Maandag 18 M aart 1940.

Gr. tong, 14— 15 ; bloktong, 15— 16.50 ; 
fruittong, 17— 19 ; sch. kl. tong, 14.50—
16 ; kl. tong, 7.50— 13.50 ; pieterman, 14 ; 
gr. platen, 5.50—6 ; midd. platen, 6.75— 
7 ; platjes, 6— 6.25 ; scharren, 4— 4.50 ; 
gr. wijting, 3.25— 3.50 ; kl. wijting, 2.25—
2.50 ; rog, 2.50— 5 ; tarbot, 14—20 ; griet,
12— 18 ; garnalen, 5— 7 fr.
Dinsdag 19 Maart 1940.

Gr. tong, 13.50— 14 ; bloktong, 15—
15.50 ; fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong, 
16— 17.50 ; kl. tong, 7.50— 13 ; pieterman, 
14 ; gr. platen, 5.50—6 ; midd. platen,
6.75— 7 ; platjes, 6—6.50 ; scharren, 4—
4.50 ; gr. wijting, 3— 3.25 ; kl. wijting, 2—
2.25 ; rog, 2.50— 4 ; tarbot, 12—20 ; griet, 
10— 18 ; garnalen, 7.40—8.40 fr. 
Woensdag 20 M aart 1940.

Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 14.50—
15.50 ; fruittong, 16— 17.50 ; sch. kl. tong,
15— 16.50 ; kl. tong, 7.50— 13.50 ; pieter
man, 14 ; gr. platen, 5.50—6 ; midd. pla
ten, 6.75—7 ; platjes, 6—6.50 ; scharren,
4.25— 4.50 ; gr. wijting, 2.75—3 ; kl. wij
ting, 1.75— 2 ; rog, 2.50—4 ; tarbot, 12—  
20 ; griet, 10— 18 fr.
Donderdag 21 M aart 1940.

Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 14.50—
15.50 ; fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong,
16— 16.50 ; kl. tong, 8— 14 ; pieterman,
13— 14 ; gr. platen 5.50—6 ; midd. platen,
6.75—7 ; platjes, 6.25—6.50 ; scharren,
4.25— 4.50 ; gr. wijting, 2.75— 3 ; kl. wij
ting, 1.75—2 ; rog, 2.50— 4 ; tarbot, 12— 
20 ; griet, 10— 18 fr.

LEEST EN  VERSPREIDT  

« H E T  VISSCHERIJBLAD >x

r Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipvv^ys) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99138 Handelsregister 95

Donderdag Zaterdag
1.46— 1.26

0.95— 0.88
0.90
0.91
0.75
0.56
0.20

1.34—  1.24

ï.02— 0.98 
1.02—  0.99 
1.08—  1.04 
0.85—  0.76 
0.66—  0.59 
0.35—  0.25

17.00— 13.25
20.00— 15.50
27.00— 22.50
28.00— 21.00 
14.50— 11.00
7.50—  6.50

43.00— 27.50
9.00
9.50
7.50—  5.60

3.00—  6.00

3.00
4.00

2.00 2.00 1.00—  2.00
2.50— 5.00 2.00—  4.00 2.00—  4.00
3.00—  5.00 2.00— 4.00 2.00—  4.00
3.00 3.00 1.00
3.00 3.00 1.50
4.00—  6.00 4 00 5 00
8.00— 10.00 8.00 6.00—  7.00
6.00—  8.00 6.00 6.00
2.00 2.00 2.00
1.00 1.00 1.00

20.00— 22.00 20.00
20.00
12.00— 14.00 12.00 ..................

2.50—  4.00 
2.00—  4.00 

1.50 
1.50

6.66..........
6.00

Tarbot ..............................................
Griet ................................... ... ...
Groote tongen .................................
Gr. mid. tongen................................ 0.98—
Kl. mid. tongen.......  ...........................  1.00—
Kl. tongen ............................................. 0.82—
Kl. tongen (gr. slips) ..................... . ... 0.65—
Kl. tongen (kl. slips) .................  0.34—
Gr. schol .......................... "  23.00— 17.00
Mid. schoi............................. .‘.y .V ;;; 2 3 .0 0 — 1 9 . 0 0

Zet schol.........................  ..................  28.00—24.00
Kl. schol.........................  ............  28.00—25.00
k l  schoi n ......................r. ;;; "■ 1 7 .5 0 — 1 1 . 5 0

K., schol I I I ....................... „ ............ 10.00—  6.00
Tongschar.............................................' ...... *..........
Rog ...................................... 34.00— 26.00
Vleet ................................... ... ' 1.65
Poontjes.................................................14.50— 13.00
Kabeljauw .............  ....................... ” 44.00—23.00
Gr. gullen ... ..................................... 15.00—11.50
Kl. gullen ... ..'...........................  . 13.50— 11.50

{Wijting ................................. ... ... 9.50- 5.10
,Gr. schelvisch ...................... , ........  30.00—21.00
;Gr. mid. schelvisch...............................  27.00— 25.00
• Kl. mid. schelvisch................................ 26.00—23.00
Kl. schelvisch......................................... 25.00—21.50
Braadschelvisch........... . ......................21.50— 18.00
Heilbot ........... . „ ................................. 1.14—  0.95
Leng ......................... .................... 4.30— 1.20
Koolvisch ... ..........................................  25.00— 21.50
Makreel .................................. .............15.00
Wolf ........... ........................  ..................................
Schartong.............................................. ....................
Zalm ..........................................................................
Steurharing...........................................  ..................
Gr. roode poon ...................................... ..................
Mid. roode poon ... ................................ ...................
Kl. roode poon .......  ... .......................  ..............
Schar ... ... ........... . . .. .. 16.50— 7.50
Bot ...................................................... 11.00— 7.10
Hammen ............  ................................. .....................................
Lqm ........................  ...................  ... ..................................
Haring ........ ......................................... 11.50 ..........
Kreeft ........................  ......................... ...................................
Gr. H e e k ............................................... . ..................................
Mid. Heek .................................................. .............................. .

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

2.00

Maandag
1.40— 1.25

"Ï.22—  0.72
1.22—  0.72
1.22—  0.66 
1.14—  0.54 
0.80—  0.34 
0.46—  0.13

15.50— 13.00
17.00— 13.00
27.00— 15.50
22.50— 13.50
12.00—  7.50 
6.50—  4.10

29.66..........
3.00

17.00
60.00—27.00
16.00— 11.00
17.50—  9.50 
8.00—  5.00

30.00— 25.00
29.00—24.50
27.50— 22.00
23.00— 18.50
20.00— 17.50 
1.08
3.05—  1.85

24.00— 17.50
10.50—  8.40

Dinsdag Woensdag
1.30— 1.24 1.30—  1.24 per 50 kg.

37.00 per 50 kg.
0.84— 0.82 1.20—  0.82
0.84— 0.82 1.10—  0.80 »
0.84r- 0.80 1.32—  1.05 »
0.75—  0.72 1.00—  0.65 »
0.60— 0.65 0.85—  0.54 »
0.25 0.52—  0.25 per 50 kg.

13.50— 12.50 16.00— 13.50 >
15.50 16.00— 13.50 >
18.00 22.50— 16.50 >
16.50— 16.00 28.00—24.00 >
11.50— 10.50 13.00— 11.00 >
8.00— 7.50 8.00—  5.30 »

12.00
64.00— 36.00 
15.00
18.50— 14.00 
9.80— 6.00

31.00—25.00
32.00— 31.00
28.00—24.00
24.00—22.50
19.00— 16.00 
1.16—  1.14 
1.07

23.50—20.50 
9.50

17.00

15.00—  9.00
80.00— 35.00 
22.50— 16.00
19.00— 11.50
9.10—  5.00

30.00—24.00
30.00—20.00
25.00— 18.50
22.00— 18.50
19.00— 12.00 
1.26—  1.05
2.10— 1.80

25.00— 19.00 
9.00—  4.70

12.00—
6.30—

6.50
5.00

13.00—  6.60 
8.30—  4.90

10.60—  6.50

15.00— 11.00 
9.50—  6.50

16.50—  9.50 
8.50— 4.80

10.50— 6.90

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.

»



Stokvisch en Klipvisch

« HET VISSCHERIJBLAD »

door Ir. F. Liebert.

(VERVOLG)

Het zijn juist die moeilijkheden met 
het ueaeri ujaens net arogen geweest, 
aie aanieiaing gaven tot ae Knpvisch- 
laoiicage. i-iieioij wordt ae viscn (.veeiai 
KaoeijauvV én itooiviscn.) geneei piat ge- 
sneaen; ae kop, ingewanaen, zwein- 
Diaas, nieren en ook net grootste deei 
aer raggegraat woiaen weggesneaen en 
aan gezouten. iJaai ue viscn gezouten 
gearoogd wordt, is het begrijpenjK aat 
uij au proauct mxnaer nooge eischen 
gesteia woraen aan het klimaat, omdat 
net zout aer verscne viscn den bacte- 
riéngroei nier ai sterk remt. Bovendien 
doet zien bij klipvisch de gelukkige om
standigheid voor, dat het instinct der 
vliegen haar zegt, dat gezouten visch 
geen goede plaats is om eieren op at te 
zetten, omdat de larven zich daarop 
geen geschikt milieu kunnen scheppen, 
ten gevolge van de hocge zoutconcentra- 
tie. üij ait product heelt men dan ook, 
in tegenstelling met hetgeen bij stok- 
vischarogen het geval is geen last van 
vliegenlarven.

Wordt bij stokvisch het water uitslui
tend door verdampen onttrokken, bij 
klipvisch daarentegen speelt het ver
lies van water door pekelvorming, naast 
verdamping een zeer belangrijke rol. De 
opengesneaen visch wordt nl. zeer vrij
gevig met zout bestrooid en dit vaste 
zout vormt met het. water uit het visch- 
vleesch een pekel, die wegvloeit. Men 
ondersteunt deze wijze van verminde
ring van het vochtgehalte als men in de 
open lucht droogt, dooi de vis'à des 
nachts of bij regenachtig of mistig we
der op stapels te zetten, die vaak be
zwaard worden met steenen. De daar
door op de visch uitgeoefende druk doet 
de gevormde pekel beter wegloopen.Juist 
het hooge zoutgehalte geeft de natte 
klipvisch bereids voldoende houdbaar
heid om het droogproces desnoods eeni
ge dagen te kunnen onderbreken. Dit 
maakt dus, dat men in een veel minder 
droog klimaat dan voor stokvisch ver- 
eischt wordt nog met sukses klipvisch 
kan bereiden.

Dit op stapel zetten en bedekken van 
de klipvisch, des avonds of bij ongun
stig weder, is noodzakelik, omdat deze 
anders wederom natter zou worden,daar 
het zout in de dan zeer vochtige 
atmosfeer waterdamp zou aantrekken.

stokvisch, veel handenarbeid medebrengt 
en dus niet in de zeer afgelegen streken 
kan geschieden.

Het ligt voor de hand, dat men deze 
primitieve bereidingswijze heeft trach 
ten te verbeteren, door de klipvisch op 
regelmatige wijze te drogen, door deze 
in droogtunnels met verwarmde lucht 
td brengen. Hier ligt het geval aanmer
kelijk gemakkelijker dan bij de stok
visch, want het zout maakt dat de bac
teriën, ook al is dan de temperatuur der 
drogende lucht niet zeer laag, toch nog 
voldoende in haar groei geremd worden. 
Men moet bij deze wijze van werken er 
evenwel scherp voor waken, dat zich 
nierbij door te snel drogen der buitenste 
■ agen geen harde korst vormt.

Met een enkel woord moge er hier nog 
^p gewezen worden, dat bij kunstmatig 
arogen van klipvisch er uiterst zorgvul
dig op gelet moet worden, dat het ïio- 
uact sléchts zeer weinig kosten van be- 
. aiding kan dragen en dat men de 
grondstof slechts tegen zeer lage rij
den kan inkoopen, zoodat men alleen dan 
iian inslaan (ook in normale tijden) in 
uie perioden, waarop de markt, ten ge
volge van te groote aanvoeren, over- 
toerd is. Deze onregelmatige nanvoer 
aer grondstof brengt mede, dat het vei- 
«aardigen van klipvisch hier te lande 
_.;echts dan met succes geschieden ir-m, 
«anneer het als nevenbedrijf naast een 
anderen tak van visscherij bedrijf kan 
worden ter hand genomen.

Dat men juist vertegenwoordigers van 
de familie der kabeljauwachtigen voor 
as vervaardiging van deze verduurzaam
de producten neemt, vindt o.m. hierin 
z.jn oorzaak, dat men als grondstof 
slechts die visschen kan gebruiken,wier 
spierweefsel zeer weinig vet bevat, daar 
dit vet ook na het drogen oxydeeren zou 
met nadeelige gevolgen voor den smaaK.

Ten slotte moge er nog op gewezen 
worden, dat de houdbaarheid van xlip- 
en stokvisch verschillend is. Het zout 
van de klipvisch trekt nu eenmaal ge- 
makkelijk water aan uit de lucht. Men 
kan daarom deze dus niet in een gewoon 
onverwarmd pakhuis hier te lande op
slaan, tenzij de visch luchtdicht verpakt 
is. Tijdens den oorlog van 1914-1918 zijn 
dan ook groote partijen klipvisch in ons 
land bedorven, omdat men geen acht 
had geslagen op deze omstandigheid.

Stokvisch stelt minder hooge eisciien 
aan het vochtgehalte der lucht tijdens 
het bewaren, maar kan daarentegen 

Dit brengt mede, dat het drogen van | weer meer te lijden hebben van insecten- 
klipvisch, in tegenstelling met dat van vraat dan klipvisch.

VOOR EEN CCOMOMISCHEhersteluhg
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

R E E D E R y K A A I OOSTENDE TEL.So 3 6  PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRIS01

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

In de Propagandacommissie 
voor Vischverbruik

D i e s e l  A .  B .  C .  Scheepsmotoren f?
è

♦  
❖  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  
♦  

♦  
♦  
o

Kreeften en Oesters
STEEDS T E  VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & Cie

Om  onze lezers op de hoogte te stel
len van de activiteit van deze vereeni
ging, laten we hierna het beknopt ver
slag volgen over de activiteit van de 
Huishoudelijke Afdeeling dezer vereeni
ging voor het jaar 1939.

UITGAVEN

Voor het dienstjaar 1939 beloopen de 
uitgaven van de Huishoudelijke Afdee
ling tot de som van fr. 32.177,24.

O O S T E N D E  (Visschers kaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tei. adr. Thielemans-Poisson«

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642

Nieuwpoort
DE VROOLIJKE W IELRIJDERS

Morgen Zondag, in de zaal « Duynen- 

huys », groot dansfeest, gegeven door de 

Vroolijke Wielrijders.

DE KAJOTSTERS
Morgen Zondag, in de feestzaal van 

de E. Z. Arme Klaren, Paaschfeest gege

ven door de Kajotsters. Aanvang om 6 u. 

HANDELSKAMER VAN NIEUW POORT
Zondag laatst had de algemeene ver

gadering plaats van de Handelskamer 

van Nieuwpoort en kanton. De belang

stelling was heel klein, gezien enkel 20 

leden op deze vergadering aanwezig wa

ren op een lidmaatschap van 102 leden. 

Het aantal leden dat op 1 Januari 1939 

122 bedroeg, is nu tot 102 geslonken.

De h. Valère Steyaert, voorzitter, open

de de vergadering en verwelkomde de 

leden. Hij bracht hulde aan het afge

storven lid, den h. Dobbelaere Theofiel.

De h. Jules Mausset, secretaris, gaf 

lezing van het verslag van de algemee

ne vergadering op 5 Februari 1939 en 

bracht ook verslag uit over de werk

zaamheden van de Handelskamer gedu

rende het jaar 1939. Hij liet uitkomen de 

groote bedrijvigheid welke door de Han

delskamer gedurende dit jaar aan den 

dag gelegd werd, bijzonderlijk voor de 

medewerking aan de Watertentoonstel- 

ling te Luik, ook voor het bekomen van 

gunsttarieven voor het vervoer van ci

ment voor den uitvoer bestemd, voor de 

reklaamstoet en veertiendaagsche re- 

klaamverkoop, op toeristisch gebied, enz., 

enz.

Verslag werd gegeven over de haven- 

beweging en den vischaanvoer.

De internationale toestand heeft onze 

haven op gebied van in- en uitvoer lam 

gelegd en er zal voor de toekomst moe

ten gewerkt worden om de visscherij te 

bevorderen.

De hh. Deeren E., Braet M . en Deseck 

G. werden als bestuursleden en de h. J. 

Depaepe als kommissaris herkozen.

B OTSING
Op den hoek van de Oostende- en Lan- 

gestraten had een botsing plaats tus

schen de auto’s van den h. Vandenbrou- 

cke, uit Ramskapelle en den h. Theo Bol- 

sius, handelsreiziger uit Kortrijk. Alles 

bepaalde zich tot belangrijke stoffelijke 

schade.

BEGIN VAN BRAND
Gedurende de afwezigheid van Theo 

Stouff, wonende Willem de Roolaan, ont

stond brand in zijn woning. Men kan de 

oorzaak van dezen brand niet verklaren, 

gezien vóór het vertrek uit het huis van 

Stouff, er geen kachel ontstoken was en 

de bewoner niet rookt. Een onderzoek is 

ingesteld.

IN ZA K K IN G
Een inzakking heeft zich voorgedaan 

op den hoek van de Slachthuis- en Lan-

W W M W W I. m w p v w f  
O B U S  OPGEDOLVEN

VERGADERINGEN

De afdeeling kwam vier maal in ver
gadering bijeen.

Op deze bijeenkomsten werdeh de 
maatregelen besproken welke moesten 
getroffen worden voor het goed verloop 
van de verschillende punten van het 
programma voor 1939 en waarvan mel
ding gemaakt wordt in de verslagen, 
welke regelmatig aan den Heer Voorzit
ter van de Propagandavereeniging wer
den gezonden.

Deze maatregelen zijn de volgende :
a) 2 maanden op voorhand zich in be

trekking stellen met de gemeentebestu
ren ;

b) bij gebrek aan antwoord, na 15 da
gen, een herinneringsschrijven zenden 
en, indien noodig, iemand ter plaatse 
sturen om de gewenschte maatregelen 
te treffen ;

c) voorafgaandelijke onderzoeken in
stellen omtrent de plaatselijke vischbe- 
voorrading, de prijs en de kwaliteit der 
visch, het vischverbruik, enz... (zie ver
der Besluiten daarover).

d) plakbrieven doen uithangen waar
bij de voordrachten worden aangekon- 
digd, artikels zenden aan de plaatselij
ke pers;

e) uitnoodigingen sturen aan de p laat
selijke vrouwenbonden en, indien moge
lijk, eveneens aan de economen en koks 
van de groote gemeenschappen ;

f) het uitdeelen van de korte inhou- 
den van de voordrachten.

Het comité van de Huishoudelijke Af
deeling heeft zich regelmatig op de 
hoogte gehouden van de uitwerking van 
het programma van de afdeeling en ook 
van het feit dat bovengemelde maatre
gelen zeer stipt werden uitgevoerd, even
als alle andere nuttige schikkingen wel
ke de opgedane ondervindingen en de 
plaatselijke omstandigheden zouden 
kunnen aanduiden om van deze demon
straties de grootste mogelijke rendabi
liteit te bekomen.

Om de beurt was een bestuurslid opIn de omgeving van den Tempeliers 

toven worden verscheidene beplantingen 1 de voordrachten en demonstraties aan 
uitgevoerd. Werklieden kwamen op een wezig. Het comité is dus in staat de me-

hard vcorwerp terecht dat bleek een 

obus van groot kaliber te zijn. Het ge- 

\a<irlijk tuig werd door de bevoegde 

dunsten weggehaald.

Vi/E ü K  ON GEVAL 
Alberic Dubuy, dokwerker, was werk

zaam bij het lossen van een schip voor

dewerkers geluk te wenschen om den 
ijver welken zij hebben betoond.

Regelmatig werd bij het Bestuursco- 
mité verslag uitgebracht over de wer
king van de Huishoudelijke Afdeeling.

KOOKLESSEN EN 
VOLKSVOORDRACHTEN

Met de medewerking van de betrok- 
de firma « Handel en Scheepvaart ». Op kene gemeenten, de onderwijsinrichtin- 
een gegeven oogenblik werd zijn hand in gen werden, met zeer grooten bijval, 
de nijper van een kraan gegrepen en kooklessen en volksvoordrachten inge- 

erg gekneusd. . richt te :

HET STEDELIJK MUSEUM ; DIKSM UIDE (17 Februari) in de zaal
Een aantal zilveren en koperen oude van den Katholieken Kring, het gemeen-

munten werden door den heer Dr Karei tebestuur had. op eigen kosten, van huis munten werden door den heer ür Karei tot huig briefjes doen ronddragen waar-

Jngelbeen aan het stedelijk Museum ge- bij ,je huisvrouwen werden uitgenoo-
schonken. digd onze voordrachten bij te wonen ;

, de toeloop was dan ook zeer groot. Toen
[VIOSSELBAK GEZONKEN ! de kooklessen begonnen waren ruim 100

De mosselbak van den mosselkweeker huisvrouwen aanwezig en gedurig aan

Phenfiel Tl a 11 w en eemeerd aan het sta- kwam er nog volk bi;i: de aanwezigheid iheonei oiauw en gemeerd aan net sta bereikte haar toppunt toen, rond 16 u„

iietsel van de vlotkom, werd Vrijdagmor- de gereedgemaakte vischschotels wer-
gen gezonken aangetroffen. Men denkt, den uitgedeeld, men kon, letterlijk ge-
dat er kwaadwilligheid in het spel is, sproken, met het volk geen weg. Al de
,]anr dP bak gp7onken is na den storm aanwezigen vonden de vischspijzen bui- 
‘ ar üe gezonken is na den storm tengewoon lekker en verklaarden nooit
( n geen teekens van lek vertoonde. zoo iets te hebben geproefd.

Klacht werd ingediend en een onder- IEPER (10 Maart) in de conferentie-
Eoek ingesteld. zaal van de Gas- en Electriciteitsmaat-
1 FQf1 wPBnQDi r p u T iP u n n  schappij. Zelfde bijval als te Diksmui-A FoC HEID SPLECH TIG H EID  ^  de zeer grQ0te za£Ü wag nokyol ^

Verleden week had de afscheidsplech- voorrachten begonnen, onder de aan-
Mgheid plaats van de troepen van ons wezigen bevonden zich vele notabelen,
tijdelijk garnizoen. Aan het gedenktee- ° a. de heer burgemeester van Komen,

-en der Nieuwnoortsche eesneuvelden die na afloop van de demonstratie verben der JNieuwpoortscne gesneuvelden klaarde nog nooit zoo>n degelijke kook-

werden door een bevelhebber, vergezeld lessen te hebben bijgewoond en dan ook
van eenige officieren en een afvaardiging vroeg een vischdemonstratie in zijn ge-
van den Nationalen Oudstrijdersbond, meente te willen inrichten,

bloemen neergelegd. Een ontvangst ten WETTEREN (21 April) in de feestzaal

stadhuize »olgae. De militaire overheden ™ > “  « T 2 £ * » ,  £ 2 . ? „ E f ï
werden er door Burgemeester Dr A. Van 

Damme ontvangen die hen verwelkomde. 

De bevelhebber dankte voor het goed 

onthaal welke de troepen te Nieuwpoort 

genieten, bracht hulde aan de bevolking 

en ook voor de goede verstandhouding 

die heerscht tusschen troepen en be

volking.

QIJ ONZE VISSCHERS
Sinds Donderdag van de verleden week 

is de vischaanvoer verbeterd. De N.64 

verkocht te Nieuwpoort. De vangst van 

60 bennen werd verkocht voor 1200 fr. 

Geen enkel vaartuig kan klagen over de 

bekomen prijzen en moet de opbrengst 

van de schepen die hun vangst in Oos

tende verkochten, niet benijden.

— Het garnaalbootje N.24, schipper G. 

Vanden Abeele, kreeg het net in het 

schroef en moest door een ander vaar

tuig binnngesleept worden.

— Het visschersvaartuig N.52 «Saint- 

Pierre », schipper Verbanck Jozef, had 

zich in de Fransche wateren gewaagd en 

werd door een kustwachter aangehouden

j en naar de haven van Duinkerke opge- 

I leid.
gestraten. Het verkeer werd afgeleid.

Het is niet de eerste maal dat grondin-j CINEM A’S
zakkingen zich in de Slachthuisstraat ■ NOVA. — « Laurel en Hardy in het Verre 

voordoen. Dit zijn nog overblijfsels van 1 Westen », een buitengewoon geestige 

de Oiideraardsche gangen gedurende den 1 film. —  « De Zangvogel van Broadway », 

ooilog 1914-1918 onder onze stad ge- ' met Lily Pons, het Amerikaansch film-
maakt.

werking van den Gasdienst te Aalst. —  : vischbereiding.

c) in dezelfde olie gebakken aardap
pelen;

d) in dezelfde olie -gebakken -appel 
koekjes (oeignets).

De 260 deelnemers waarvoor een 
maaltijd werd opgediend mochten kie
zen tusschen een vischschotel of een 
schotel vleesch (gebraden kieken) — 
slechts 9 hebben den vieeschschotel ge
nomen en 251 verkozen de visch boven 
het vleesch.

Aiie dischgenooten vonden de spijzen 
zeer lekker, voor de aanwezige huis
vrouwen was het een echte veropenba- 
nng te hebben mogen vaststellen dat 
aardappelen en appelkoekjes in dezelf
de olie gefruit werd als de visch en 
nochtans even leüker smaakten als wa
ren zij in afzonderlijke olie gebakken 
geweest.

LUIK (7 Juli) in de lokalen van de 
«Ecole d’apprentissage», voor de leerlin
gen en onderwijzeressen van de school 
en de leden van de «Fédération des 
Guildes de Coopératrices». 131 aanwe
zigen.

Hier ook behaalden de kooklessen en 
voordrachten zeer grooten bijval ; tij
dens de degustatie van de gereedgemaak
te spijzen werd aan de lesgevers nog 
vele inlichtingen gevraagd.

ANS (28 Juli) in de lokalen van de 
«Ecole Ménagère des Sœurs de la Pro
vidence», voor de leerlingen en onder
wijzeressen van de huishoudklassen en 
de beroepsschool; vele huisvrouwen die 
reçhtstreeks uitgenoodigd werden door 
den heer Bandront, volksvertegenwoor
diger, waren eveneens aanwezig.

Hier ook was het sukses volledig, de 
heer volksvertegenwoordiger Sandront), 
verklaarde zich, na afloop van de les
sen zoo voldaan dat hij er zou voor zor
gen dat nog vele voordrachten over 
vischbereiding in zijn arrondissement 
zouden worden ingericht.

VLADSLOO (4 Augustus) in het lo
kaal van de plaatselijke landbouwhuis- 
houdschool, voor de leerlingen en onder
wijzeressen en de leden van de Boerin- 
nengilde, 53 aanwezigen. Zelfde succes 
als bij voorgaande voordrachten.

HERVE (20 en 21 Augustus). Op aan
vraag en door de zorgen van den heer 
Sandront werden ter gelegenheid van 
de 75ste verjaring van de «Comité Agri
cole» voordrachten en kooklessen inge
richt in de feestzaal van de «Cercle 
Ouvrier».

In deze streken wordt bijna nooit 
visch gebruikt en garnaal is er totaal 
onbekend ; terwijl de meester-kok bezig 
was met garnaal te pellen, kwamen tal
rijke personen, heel verwonderd vragen:
« Oh, Mr., qu’est-ce pour une béte ? »

Ruim 200 personen hebben de voor
drachten bijgewoond. De plaatselijke 
overheden hebben beloofd een persoon 
te zullen zoeken die zich regelmatig 
met den vischverkoop zou willen bezig
houden.

AARSCHOT (6 Oktober) in de lokalen
van den Aangenomen Meisjesschool. —  
Waren aanwezig de leerlingen en de on
derwijzeressen der huishoudklassen van

a) de Aangenomen meisjesschool;
b) de Gemeentemeisjsschool;
c) de Leerwerkschool voor naaisters 

en linnennaaisters;
Ook waren talrijke leden aanwezig 

van de Vrouwenbond « De Eendracht », 
den Boerinnenbond en de Vrouvenafdee- 
lingen van de kristene en van de so
cialistische werklieden.

De aanwezigen waren zeer tevreden en 
vonden de lessen zoo belangrijk dat de 
leden van de vrouwelijke groepeeringen 
vroegen of het mogelijk was in iederen 
vrouwenbond een demonstratie te komen 
geven, er bij verklarende dat dit al de 
huisvrouwen zou aanzetten meer visch 
te gebruiken en deze beter te bereiden.

NEUFCHATEAU (13 Oktober) in de 
«Ecole Communale pour jeunes Filles» 
voor de groote leerlingen en de onder
wijzeressen van de school. Z.a. gewoon
lijk hadden de leden hier ook zeer 
grooten bijval en het was werkelijk een 
plezier na afloop van de demonstratie, 
de leerlingen te zien smullen van de 
gereedgemaakte schotels.

MARCHIENNE AU PONT (17 Novem
ber) in de zeer ruime huishoudklas van 
de «Atelier d’apprentissage pour jeunes 
filles», 147 aanwezigen. De afgevaardig
de van het gemeentebestuur verklaarde 
dat voortaan eenmaal per week in al de 
huishoudklassen van de gemeente eene 
les zou voorbehouden worden aan de
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Mijnen
Zachtjes klieft de boeg der golven,
’t Spattend water vliegt alom 
Zeetjes volgen ’t schip, — als wolven, 
Snuivend loopen zij erom.

Statig vaart het stoomschip verder 
Vóór den wind en ’t zeetje mee.
Als ’t zoo voortgaat, komt het eerder 
Dan verwacht wordt op de ree.

Meeuwen vliegen op en neder,
Zweven vóór- en achteraan.
Volgen ’t vaartuig, dat hun weder '** 
Menig hapje af zal staan.

Lichte wolken zonder regen ;
Mooie hemel, blauw, licht-grijs.
Alles lacht den zeeman tegen 
Op den laatsten dag der reis.

« Maar wat drijft ginds op de golven ? » 
« ’t Is een vat... misschien met wijn ! » 
Doch de stuurman roept verbolgen : 
«Bakboord ’t roer !... Het is een mijn ! »

Nauwlijks is ’t gevaar ontweken 
Of men ziet er nu nog meer :
Ginds aan stuurboord, —  op twee streken 
Losgerukt door stormig weer.

Vele mijnen, onder water,
Liggen daar thans vastgemeerd.
Menig vaartuig, vroeg of later,
Wordt als prooi door hen begeerd.

Zonnestralen schijnen neder 
1 Op het stoomschip en de zee. 
Wonderschoon is nu het weder 
En ’t getij loopt ook al mee.

Ieder is nu opgetogen ;
Morgen thuis ! Ach, wat een troost ! 
Na een reis zoo zeer bewogen,
Zien ze weldra vrouw en kroost.

Eensklaps hoort men dof gedonder ; 
Schuddend licht de romp zich op... 
«Zou het waar zijn?»... ’t Schip gaat

onder,
Want het is geraakt voorop.

Hoogop vliegen stukken ijzer,
Luiicen, planken, vaten teer,
't Water spuit op —  als een geiser 
’t Komt op ’t dek al kletsend neer.

Schrille klanken kan men hooren, 
Mannen loopen met veel moed,
Om te redden, ginder voren,
Makkers badend in hun bloed.
Spoedig viert men nu de sloepen,

't Wordt hoog tijd, het schip zinkt vlug. 
Nog steeds hoort men klagend roepen. 
Ach ! Men kan niet meer terug.
En nu sluiten zich de golven

Over ’t vaartuig van weleer.
En de mannen zijn bedolven 
In het zeemansgraf van eer.
Op Zee, 14 Januari 1940.

ERNEST BLY. 
(«Toerisme» van l-3-’40).

Te begeven plaatsen
EXAMENS

i aarbij de doctors in de rechten en de 
licenciaten in het notariaat in de ge
legenheid gesteld worden te bewijzen 
dat zij in staat zijn de voorschriften 
van de wet op het gebruik der talen  
in gerechtszaken na te leven.
De gewone zitting van de bij de wet 

van 15 Juni 1935 op het gebruik der ta
len in gerechtszaken voorziene taai
er amens voor de doctors in de rechten 
en de licenciaten in het notariaat zal 
een aanvang nemen op 2 April e.k. voor 
de Nederlandsche examens en op 16 
April e.k. voor de Fransche examens 
(grondige of voldoende kennis van die 
talen).

De inschrijvingstermijn loopt van 18 
tot en met 27 Maart e.k. De aanvragen 
toty inschrijviing moeten, bij aangetee- 
kend schrijven, aan den Minister van 
Justitie worden gezonden. De examinan
dus moet in zijn aanvraag het diploma 
vermelden dat hij bezit en de taal aan
duiden over de grondige kennis of de 
voldoende kennis waarvan hij wil on
dervraagd worden.

De examenkosten bedragen 50 frank ; 
dit bedrag dient, bij de inschrijving, ge
stort op postcheckrekening nr. 90404 van 
het ministerie van Justitie, algemeen se
cretariaat, taalexamens.

KONINKLIJK VLAAMSCH 
MUZIEKCONSERVATORIUM 

TE ANTWERPEN 

Een plaats van zangleerares voor juf
frouwen is te begeven aan het Koninklijk 
Vlaamsch Muziekconservatorium te Ant
werpen.

Aanvangswedde : 21.000 fr. per jaar. 
De kandidaten worden verzocht haar 

aanvraag, samen met een uittreksel uit 
haar geboorteakte en een bewijs van na
tionaliteit, vóór 8 April 1940 tot den di
recteur der instelling (St. Jacobsmarkt, 
te Antwerpen), te richten.

R a p h a ë l  H u y s s e u n e

Poissonà Crevettes

Z E E B R U G G E

Tél. : 441.41 Si 441.42

Compte Chèq. Post, t 142278 

Reg. de Com. s Bruges 2151

Aankoop en Verzekering 
van opgeëischte Rijtuigen

wonder.

Ondanks het feit dat te Wetteren 30 
plakbrieven werden opgehangen, was de 
opkomst, door onvoorziene omstandig
heden, zeer gering. De demonstratie 
werd echter met de meeste aandacht 
gevolgd. De aanwezigen stelden zeer 
groot belang in de bereidingen en deden 
vele vragen; bij de degustatie verklaar
den zij niet te weten dat men met zoo 
weinige kosten, zoo’n gemakkelijke en 
zeer smakelijke vischschotels kon be
reiden.

RONSE (12 Mei) in de lokalen van de 
huishoudelijke afdeeling van de Fran
sche stadsmeisjesschool, voor de leer
lingen van de huishoudklassen en het 
onderwijzend personeel van de stads
meisjesscholen. Zelfde sukses voor de 
bereidingen en de voordrachten. Het on
derwijzend personeel verklaarde, regel
matig in de huishoudklassen sommige 
lessen te zullen wijden aan het visch
verbruik. Zij zouden zich hierbij laten 
leiden door de bevindingen tijdens onze 
modelkookles opgedaan en uitsluitend 
die bereidingen doen welke voorkomen 
in het kookboekje. (Ons kookboekje 
wordt op alle vergaderingen aan de aan
wezigen verkocht).

VILVOORDE (11 Juni) in den hof van 
de lokalen van «La Royale Réunion Nau
tique» ter gelegenheid van de «Gran
des Régates de Propagande» werd eene 
groote vischkookdemonstratie gehouden.
De firma Meganck had ons voor deze 
gelegenheid een bakoven in bruikleen 
afgestaan.

De bereidingen welke ten aanschouwe 
van honderden aanwezigen gedaan wer- \ Vischfacteur —  HaHngrookerij —  Inleggeri 
den bestonden uit :

a) soep;
b) in olie gebakken wijtingen;

H U Y  (24 November) in de «Ecole 
Moyenne professionnelle pour jeunes 
filles, 68 groote leerlingen van de 
school. De belanghebbende leeraressen 
en een afvaardiging van het schoolco- 
mité waren op de voordrachten aanwe
zig.

Na afloop van de demonstratie be
loofden de dames afgevaardigden er te 
zullen voor zorgen, dat in al de huis
houdklassen voortaan regelmatig visch 
zou worden gebruikt.

W AREM M E (22 December) in de lo
kalen van de «Ecole Moyenne et Section 
d’athénée de l’Etat» voor de leerlingen 
van de huishoudklassen en de betrok
kene leeraressen van :

a) Ecole Moyenne et Section d’athé
née de l’Etat;

b) Ecole provinciale d’agriculture et 
ménagère agricole;

c) Ecole des Filles de la Croix; 
waren eveneens aanwezig. Vele leden 
van de vrouwelijke groepeeringen: «Le 
Bluet» — «La Guilde des Coopératrices» 
en «La Ligue des Femmes Chrétiennes».

(wordt voortgezet).

Eduard Verberckmoes
V ISC H M A R K T , 28 

Teiegr. Berkmoe

NAUWSTRAAT, 14 

Tel. 12312

M E C H E L E N

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Het blijkt uit de ondervinding, dat de 
Commissies voor AanKOop van ae opge- 
eiscnte rijtuigen wat breeder zijn dan 
voorheen in net toepassen van net ba- 
rema voor net vaststellen der aanKoop- 
waarde. Aldus houden zij zien niet meer 
uitsluitend Uij het jaar van aamcoop 
om den ouderdom van een rijtuig vast 
te stellen, maar houden zij eveneens re
kening van het tijdstip van het jaar, 
waarop het rijtuig werd geleverd. Zoo 
zijn er bij vooroeeld Commissies, die een 
rijtuig als slechts 2 jaar oud zijnde be
schouwen, in plaats van 3 jaar, wanneer 
het in September of October 1937 ge
kocht werd, en bij den aanvang der mo
bilisatie 1939 werd opgeëischt. Hierdoor 
profiteert de verstrekker van een ver- 
hooging van 10% der waarde van aan
koop.

De eigenaars hoeven bijgevolg de aan
dacht der .Commissies te vestigen op 
het tijdstip van levering en gebeurlijk 
de factuur aan den Voorzitter voor te 
leggen.

Verder werd er door een Kamerlid aan 
den Minister van Landsverdediging een 
vraag gesteld, met het doel te vernemen 
of de Commissie van Aankoop rekening 
dienen te houden met de weeldetaxe, 
daar zij het bedrag van de taxe van dit 
der rekening aftrekken. Hierna volgt 
heti antwoord van den Minister, dat 
verschenen is in het « Bulletijn van Vra
gen en Antwoorden » van 29 Februari 
11. ;

« De vergoeding, die door de militaire 
» overheid verschuldigd is wegens op- 
» eisching van een wagen, is vastgesteld 
» met het oog op den prijs waarvoor 
» belanghebbende den opgeëischten wa- 
» gen aangekocht heeft ; hierin dient 
» begrepen het bedrag van de weeldeta- 
» xe die tijdens den aankoop van bedoel- 
» den wagen toegepast werd. De op den 
» gebeurlijken aankoop van een nieu- 
» wen wagen verschuldigde weeldetaxe 
» komt dus niet in aanmerking. »

De eigenaars van aangekochte rijtui
gen hoeven bijgevolg ook de aandacht 
van de Commissies op dit antwoord te 
vestigen, dfiar het' Departement hen 
hierover nog geen onderrichtingen heeft 
gegeven.

Een andere zaak is die van de verze
kering.

Meestal hebben de verzekeringsmaat
schappijen de polissen geschorst bij de 
opeisching der rijtuigen, en de verbin
tenis aangegaan den duur der polissen 
te verlengen met een periode gelijk aan 
die van de schorsing.

Nu stelt zich de vraag of, gezien de 
rijtuigen sinds 1 Maart ambtshalve door 
het Leger opgekocht werden (hetgeen 
met ware onteigening overeenkomt), de 
verzekeringsmaatschappijen niet ver- ; 
plicht zijn de niet verbruikte premie

aan hun verzekerden terug te betalen 
vanaf den dag der opeisching of, ten 
minste, vanaf den dag van aankoop, 
netzij 1 Maart.

Het schijnt dat de Fransche Regeering 
de verzekeringsmaatschappijen zou 
verplicht hebben aan hun verzekerden 
de niet verbruikte premie terug te beta
len en dit vanaf het oogenblik der schor
sing der polissen, tengevolge van op
eisching. Volgens ingewonnen inlichtin
gen zouden de verzekeringsmaatschap
pijen bij ons nog geen vast standpunt 
nebben ingenomen.

Zij beroepen zich op het principe, dat 
de premie onverdeelbaar is, en dat zij 
bijgevolg niet kunnen verplicht worden, 
zelfs in deze buitengewone omstandig
heden, de niet verbruikte premie terug 
te betalen. Verder verwijzen zij naar de 
algemeene voorwaarden der polis en na
melijk naar art. 7 der voorwaarden van 
de Koninklijke Aautomobielclub van 
België, dat luidt als volgt ;

« In geval van overgave van het in de 
» polis aangeduide voertuig, kan de ver- 
» zekerdtvom|erschrijj ver, akkoord met 
» den kooper, aan ae maatschappij de 
/> overdracht der verzekering op naam 
» van dezen laatste voorstellen. De uit- 
» werking van de verzekering is ge- 
» schorst tt(n opzichte van het afge- 
» stane voertuig tot aan de bevestiging 
» der overdracht door een aanhangsel. 
» Bij gebrek aan voortzetting der verze- 
» kering door den nieuwen eigenaar van 
» het aangeduide voertuig, blijft de 
» voor het loopende jaar betaalde pre- 
» mie aan de maatschappij verworven 
» bij wijze van opzeggingsvergoeding. 
» Er zal evenwel met de vergoeding re- 
» kening gehouden worden ingeval van 
» het weder in werking stellen der ver- 
» zekering vóór den afloopdatum. »

Daar het Departement van Landsver
dediging de verzekering niet voortzet, is 
het, bijgevolg, het tweede lid van arti
kel 7 dat van toepassing wordt.

Het gaat hier echter niet om een vrij- 
willigen afstand of verkoop van het rij
tuig, doch wel om een onontwijkbaren 
en ambtshalve verplichten aankoop. Bij
gevolg, zou er hier ook van hooger hand 
moeten tusschen gekomen worden, ten 
einde de kwestie der teruggave van de 
niet verbruikte prmie t regelen.

Enkele \}erzeke,rjngsmaatschappijen 
betalen echter de niet verbruikte premie 
terug, wanneer de afgesloten polissen 
verschillende rijtuigen betreffen.

Wij raden bijgevolg de verzekerden 
aan, eerst en vooral de daarmede ver
band houdende algemeene en bijzondere 
voorwaarden van hun polissen te herle
zen en verder hun aanvraag tot betaling 
der niet verbruikte premie bij hun ver
zekeraar in te dienen.
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Oostendsch Nieuws
ZONDAGAPOTHEEKDIENST

Zondag 24 Maart (Paschen). — Dienst
doende gansch den dag : Apotheek Wan
dels, Mane-Josépiaats, 6. Dienstdoende 
tot 12.30 u. : Apotheken Quaegebeur, 
Torhoutstenweg, 191 en Delang (Opex).

Maanaag 25 Maart (Paascnmaanaag) : 
Dienstaoende gansch den dag : Apo
theek Deketelaere, Torhoutsteenweg, /ö. 
Dienstdoende tot 12.30 u. : Apotheken 
Degraeve, Kaaistraat, 14bis en Delang 
(Opex).

SYLLABUSSEN VOOR DE TAALLESSEN 
VOOR SOLDATEN

Zooals onze lezers reeds weten, zendt 
het N.I.R. eiken Maandag, Woensdag en 
Vrijdag, van 17 tot 17.45 uur over de 
Vi|aamsche golflengte taallessen uit 
voor de soldaten. Ten einde het volgen 
van deze lessen zoo gemakkelijk en 
nuttig mogelijk te maken, worden thans 
syllabussen ter beschikking van de sol
daten en andere luisteraars gesteld.

Deze syllabussen zijn vereenigd in 
brochures die elk de stof bevatten van 
de taallessen (moedertaal en tweede 
taal) voor een periode van veertien da
gen. Voormelde brochures zijn tegen 
kostprijs verkrijgbaar per reeksen van 
tien, mits storting van de som van 10 fr. 
op de postirekening nr. 54.68 van het 

I N.I.R. te Brussel.

EEN Z IE K EN TR E IN
is verleden week Dinsdag in onze stad 

aangekomen met een drie honderd zie
ken. Zij werden onmiddellijk overge
bracht, omringd met de noodige moeder
lijke zorgen van de dames van het Rood 

, Kruis, naar de hotels aan « Petit Nice », 
die als militair hospitaal werden inge- 

I richt.

BIJ DE FIR M A  SNAUWAERT
Wij vernemen dat de groote houthan

del Snauwaert uit onze stad, drie sche
pen aangekocht heeft voor het vervoer 
van hout uit Zweden naar onze haven. 
Het zijn : « Jacqueline », de « Jeannette » 
en de « Themis ». Deze laatste zal her
doopt worden. Deze drie schepen hebben 
elk een bruto tonnemaat van ongeveer 
300 ton. De firma zou thans het inzicht 
neofcen zich een schip van 2.000 ton aan 
be schaffen. Zulke optimistische bedrij- 
vigneid valt te onderlijnen.

HET BURGERLIJK M O BILISATIEBO EK- 
JE

Onze Stadsdiensten en vele firma’s on
zer stad werden verplicht aan hun per
soneel burgerlijke mobilisatieboekjes uit 
te reiken. Een paar weken geleden heb
ben wij gemeld dat de inlichtingen daar
in voorkomende moesten aangevuld wor
den met de vermelding : « houder van 
een strijderskaart » of « houder van de 
kaart met opgave van de oorlogsdien- 
sten». Thans is evenwel een nieuw ko- 
ninUijk besluit verschenen, waarbij ge
legd wordt dat ook de vermelding « hou
der van de vuurkaart » dient toegevoegd 
\oor de oudstrijders die houder zijn van 
het vuurkruis.

KONVOOI SCHEPEN
Zaterdagnacht lagen er een tiental 

schepen, met volle lichten recht vóór de 
Kursaal. Het was nochtans onmogelijk 
de nationaliteit van die schepen te her
kennen. Tegen den morgen waren zij 
verdwenen.

Denzelfden dag voer een ander kon
vooi dicht langsheen onze kusten, en de 
aanwezigen op den dijk betoonden heel 
wat belangstelling daarvoor.

Bouwgrond le koop
G E L E G E N  T E  O O S i ü N D E  W E S T , FRERE ÜRBAJNclRAAT

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

«
«

VERKEER ONDERBROKEN
De Burgemeester der Stad Oostende 

heeft de eer ter kennis te brengen van Gentstraat ;

TOELATINGEN TO T BOUWEN
1 Vande'rbanck, bouwen verandah, 2, 

Broucke

V O O R

U W

i!
VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Vertinde U S
Tel. 71532 Privé 71159 1!

VAN HET ROOD-W ERVING VAN M ANNELIJKE TIJD E- G ELDINZA M ELING  
LIJKE KLERKEN | K R U IS

In de maand April a.s. zal het Vast Het Gemeentebestuur gaf aan het 
Secretariaat voor werving van het Rijks- ' Rood-Kruis de toelating om op Paasch- 
personeel examens inrichten, met het, dag een geldinzameling op den openba- 
oog op het vaststellen van de rangschik- ren weg te doen. 
king volgens dewelke de toelating tot de 
betrekkingen van tijdelijk klerk of daar
mee gelijkgestelde graden bij de Rijksbe
sturen zal geschieden. Dit is geldig tot 
op den dag van het weder op vredesvoet 
brengen van het leger.

De deelnemingsformulieren zijn in de 
postkantoren verkrijgbaar, waar alle na
dere bijzondere inlichtingen dienaan
gaande ingewonnen kunnen worden.

het publiek, dat het verkeer voor alle 
voertuigen en dieren zal onderbroken 
zijn op den Gistelsteenweg :

a) op het vak vanaf den overweg 
spoorweg Oostende-Brugge tot aan de 
Fr. Orbanstraat, van 18 Maart tot 6 
April 1940 ; b) op het vak vanaf de Fr. 
Orbanstraat tot aan de grens van het 
grondgebied Oostende, van 8 April tot 
11 Mei 1940.

DE ZAAK VAN HET CASINO TE NA
MEN

De 9e Kamer van het Hof van Beroep 
te Brussel heeft Donderdag arrest ge
wezen inzake het hooger beroep, aange- 
teekend door sommige veroordeelden in 
het proces nopens het Casino van Na
men.

Men weet dat het hier vervolgingen 
wegens omkooperij betreft. Het Hof 
heeft de straf van Toussaint vermin
derd van 18 maanden op 8 maanden ; 
deze van Paris, die 8 maanden bedroeg, 
wordt teruggebracht op drie maanden ; 
deze van Calonne, die 6 maanden was 
in eersten aanleg, wordt teruggebracht 
op 3 maanden en de straf van den druk
ker Fiévez wordt van 8 maanden ver
minderd op 4 maanden.

De andere veroordeelden in deze zaak 
hadden geen hooger beroep aangetee- 
kend.

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

Alfons, bouwen

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verz weer

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

W IJK K ER M IS  HAZEGRAS
Het Stadsbestuur van Oostende brengt 

ter kennis van de belanghebbenden dat 
ter gelegenheid van de wijkkermis van 
het Hazegras, er muziek zal mogen ge
speeld worden in de inrichtingen van 
veroruik en vermaak op deze wijk, op de 
volgende data :

Donderdag 28, Zaterdag 30 Maart, 
Donderdag 4, Zaterdag 6 April, tot mid
dernacht ; Zaterd. 23, Maand. 25 Maart, 
Maandag 1, Maandag 8 April, tot 1 uur 
’s nachts ; Zondag 24, Zondag 31 Maart, 
Zaterdag 7 April, tot 2 uur s nachts.

Dit ontslaat evenwel niet van de ver
plichting vooraf aangifte te doen bij 
den h. ontvanger der belastingen, Chris- 
tinastraat, 113 te Oostende, alwaar de 
Staats- en gebeurlijke Provincietaxen 
op dergelijke feestelijkheden verschul
digd blijven.

GROOT GALABAL
De Syndikale Kamer der stedelijke 

Kunstmuzikanten geeft op Zaterdag 6 
April 1940, te 20 u. in de zaal Scala, 
Van Iseghemlaan, een groot galafeest, 
dit ten voordeele harer behoeftige ge
mobiliseerde leden. Deze feestavond zal 
plaats hebben in de drie verschillende

DE KEURRAAD
Naar wij vernomen hebben, zou de 

keurraad, of zooals de volksmond dit 
bestempelt «het consul» dit jaar plaats 
hebben in de Leopoldschool. Bevestiging

____  k°n nog niet gegeven worden, daar er re-
Het zal^welniet noodig zijn hier te ! kening dient gehouden met de goedkeu- 

wijzen op de uitstekende en talrijke i rinS v .a n  de militaire overheid. De reden 
diensten welke dit menschlievend werk i van ^ie verplaatsing ligt in het feit dat
bewijst, opdat eenieder zijn 
aan het Rood-Kruis geve.

penning

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

wendt U to t :

Express Transport
Tel. 726.30

U ITN O O D IG IN G

Namens de Koninklijke Weldadig- 
heidsmaatschappij der Gemedaljeerden 
en Gedecoreerden voor daad van moed, 
zelfopoffering en menschheid, gesticht 
te Brussel op 3 December 1865, onder de

de militiezaal door stadsdiensten is be
zet, die wegens de huidige omstandighe
den, geen verhuizing toelaten.

GKOOT SLEM
Verleden week werd er in het café «Le 

Chateiet», een groot slem gespeeld. De 
speiers en de medespelers zijn tot neden 
toe nog niet aKKOora gekomen nopens 
de te oetaien som aan den gelukkigen 
winnaar. De vaste klanten van net caie 
heooen besloten een commissie te benoe
men, die deze lastige zaak zal oplossen.

De liefdadigheid welke tot nu toe 
in dit geval vergeten werd, zal er dan 
misschien wel bij varen.

GALACONCERT VAN HET VERBOND  
U t K  U u U s  I KlilÜ CKoVcncENllililucN

Wat een groot genoegen is het voor 
den muziekuemebDer om opnieuw de 
zoo vertrouwde concertzaal van onze Europeesch land ook.

waschkot, Schietbaanlaan, 17.

NIEUW  POMPSTATION
up den hoek van de K. Janssenslaan 

en de H. berruysiaan wordt tnans een 
groot werk uitgevoerd : men zaï er na- 
menjk onder net voetpad een pompsta
tion Douwen op een diepte van ongeveer 
‘i meter om net overtollig water bij 
overvloedige regens te kunnen opvangen, 
en aizoo ue overstrooming der keiuers 
van dit stadsgedeelte te vrijwaren, daai 
net tot op neuen onmogelijk is geoleken 
voor de noien om ai dat water te slik
ken, niettegenstaande de vone werking 
van de pompen van ons Watergesticnt. 
Dit zal uoor alle bewoners van die stra
ten met vreugde ontnaaid worden.

W IJK K ER M IS  HAZEGRAS
Spijts alle mogelijke geruchten, gaan 

de wijkkermissen toch door en als num
mer een komt net Hazegras op de lijst, 
die met Pascnen haar gewoon program
ma zal alwerken. De Herbergiersbond 
van de wijk Hazegras heeft een feest
programma opgesceid en neeft vanwege 
de ötad een toelage van 250 frank hier
voor bekomen.

Ook de Octoberfoor zal dit jaar, voor 
zoover de omstandigheden het toelaten, 
plaats hebben.

ONTPLOFFINGEN
Maandagmorgen, om 11.30 uur, hoorde 

men twee kort op elkaar volgende ont
ploffingen. Menigeen liep haar buiten, in 
de meening vnegtuigen te zien. Het 
schijnt dat deze ontploffingen voortko
men van het doen springen van enkele 
mijnen, die te dicht langs onze kust ge
dobberd waren.

BEIAARDSPEL
Nu de Lente in aantocht is, heeft 

Meester Chapel zijn beiaardconcerten 
op Maandag, Donderdag en Zaterdag te
rug hernomen. En met zijn goed gekend 
brio klopt hij er duchtig op los, tot 
grootste vreugde van onze moedertjes 
die naar de markt gaan en die heerlijke 
oude wijsjes hooren.

ASCHEN.
Heel wat hotels hebben voorbereidse

len getroffen met het oog op het her
openen met Paschen. Er is een druk werk 
zoowat overal doorheen de stad, van 
verven en reinigen, van het plaatsen van 
terrassen enzoomeer. Dat zijn de opti
misten en het zou ons niet verwonderen 
moesten zij goede zaken doen, want, 
met den huidigen tijd weet men nooit.

W IS T U DAT !
1) Het wordt algemeen aanvaard dat 

de radio vooral voor ontspanning dient 
te zorgen, zonder dat zulks evenwel de 
cultureele en opvoedende taak van den 
Radio-omroep mag schaden. Naast de 
symfonieconcerten, uitvoeringen van ka
mermuziek en recitals, wordt dan ook 
een ruim gedeelte der muziekuitzendin- 
gen, nl. 67 ten honderd, gevuld met on
derhoudende muziek.

2) De lezingen, voordrachten en hoor
spelen maken 13.4%, de reportages en 
revues der actualiteiten 18.9%„ de 
nieuwsberichten daarentegen 70.7% van 
de gesproken uitzendingen uit, en naar 
verhouding van den zendtijd welke aan 
het gesproken woord wordt afgestaan, 
besteedt het N.I.R. meer tijd aan zijn 
nieuwsberichten —  ongetwijfeld de( 
drukst beluisterde rubriek —  dan welk

UE SUIKEHVOOKRAAD
in net Jbeigiscn ötaatsblad lezen wij, 

dat ue suikervoorraaa op net einde der 
maand reoruari net gewicnt bedroeg 
van 143 millioen 294.45u kg. Dat zal me
nige nuisxnoeaer wenicnt gerust stenen.

EEN DUITSCHE DUIKBOO T
Op 15 mijl van onze kust werd dezer 

dagen een Duitscne duikDoot opgemerkt, 
die werkelijk op den loer lag.

DE NIEUW E P O L IT IELOKALEN
Men is op dit oogenDiik üruk in de 

weer met net verbouwen van ue poiitie- 
lokaien, en men mag in ieuer gevai zeg 
gen, dat de werken goed opscnieten, 
want er wordt met getaimd. Voigens in- 
gewonnen innemingen, worden tnans de 
toestellen voor de stortbaden aange- 
oraent, om de grootst mogeiijke hygiene 
Dij ons politiekorps te bewerkstelligen.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,

Voor uw aankoop van : 
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste Keus VkiüjZiE KU SI UMEIm 
gemaakt en op maat 

alsooK van alle anaere Kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oua-gekend huis

IN DE S C H A A R
Gaston DELANGHE-ÜE GRYSi^

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

Zelfde huis 105, Congoiaan (Opexj

PASCHEN

BurgerlijkeJtand
GEBOORTEN

8 Maart. —  Monique Vyane, van Pie
ter en Margriet Decoo, Romestr., 48.

9. —  Guiao Gezeile, van Henri en Eliza 
Tahon, Ooststr., 67.

10. — Claudette Hemeryck, van Mau
rits en Zulma Vanacker, Ooststr., 41.

11. —  Freddy Tournoy, van Lieven en 
Germana Ocket, St. Franciscusstr., 18.

12. — Manette Vanhoucke, van Hen
drik en Magdalena Dejongne, Viaaue- 
gang, 13 ; Jacques Descnepper, van 
jcrans en Antoma De Looze, woont te 
Evere ; Robert Casier, van René en Pé
lagie Allemeersch, Vijverstr., 16.

13. —  Nestor Lanssiers, van Josse en 
Irena Peere, Schippersstr., 32 ; Dorothy 
jrfaiuieul, van Raymond en Marie Mar- 
oinsen, de Smet de JSlaeyerl., 76 ; Chris- 
uiane Zwaenepoel, van Raymond en 
•viargriet Doboelaere, woont te Zand
voorde ; Dorothy Focke, van Edmond en 
jora David, Torhoutsteenw., 38.

14. — Arnold Pauwels, van Jules en 
ylaria Madou, woont te Oudenburg ; 
.<ora en Nadia Vyane, van Emiel en 
viarie-Louise Pieters, Langestr., 117 ; Li- 
iane Aspeslagh, van Maurits en Lucien
ne Decramer, Albert I Promenade, 37.

15. —  Ronald Broux, van Gustaaf en 
viargriet Warmoes, Gerststr., 18.

hooge bescherming van Z. M. Leopold j Casino-Kursaal te mogen betreden na 3) Hebben de luisteraars reeds opge
III, en onder het eerevoorzitterschap 
van den h. dr. Van de Meulebroeck, bur
gemeester van Brussel, worden de titu
larissen van voornoemde eereteekens 
wonende te Oostende en omliggende, 
vriendelijk verzocht, ten einde hun een 
mededeeling te laten geworden, zich 
schriftelijk te willen laten kenbaar ma
ken aan den afgevaardigde der filiaal 
van Oostende (in vorming).

Bede alle briefwisseling en mededee- 
lingen te willen zenden aan het volgend 
adres : Mr. Henri Marchand, Villa Eugé
nie, Passchijnstraat, 10, Oostende.

Aigle-Beïgica
FIJNSTE BIEREN

BENOEMINGEN
Naar wij vernemen, zullen de vaste 

benoemingen van Jacques Rogiers, lee- 
raar in de talen aan de Stedelijke Nij
verheidsschool en van Paul Mullier, als 
kok in de Hotelschool, in de eerstvol
gende zitting van den gemeenteraad 
voorgesteld worden.

BELANGRIJKE VOORDRACHT IN HET 
W ILLEMSFONDS

Op Donderdag, 28 Maart e.k., te 19.45 
uur zeer stipt, spreekt de h. Marcel

een dooustinen Winter, om er een groot merkt dat vanaf 1 Maart, de Italiaan- 
concert te mogen beluisteren in die at- sche radio dagelijks de uitzending ver- 
mosieer, die naars gelijke met kent. zekert van Vlaamsche nieuwsberichten, 
En daarvoor reeus dient het Veroond en wel van 11 tot 11.15 u. (M.E.T.) door 
der uudstirijdersvereemguigen geiukge- de korte golfzenders op 19.61 m. en
wenscht,

Aime Mouqué, de zoo talentvolle diri
gent en bestuurder van de Muziekschool 
van Eekloo, moent een groot symiomscn 
orkest leiden, die ons de oorstreeiende 
muziek van de Franz Lehar wereidope- 
rette « Het Land van Glimlach » ten ge- 
hoore zou brengen. En dat heeft hij met 
buitengewoon Drio vervuld, en een deel 
van net behaaide succes is hem onge
twijfeld te danken.

De vier vertonters van die « gekostu-

16.83 m. ?

Casino-Kursaal
PAASCHFEESTEN 1940

zalen dezer inrichting met het volgen-1 Styns, hoofdredacteur bij « Het Laatste 
de programma : I Nieuws » en steller van de hoofdartike-

Benedenzaal (Schweizerhof) : Groot 
Kunstconcert met orkest bestaande uit 
50 muzikanten (leiding : M. A. Mouqué). 
Cabaretuurtje met vooraanstaande kun
stenaars. Non-Stop bal met drie orkes
ten : Jazz Tyroler Orkest, Tango-band.

Bovenzalen, vanaf 21.30 u. : n ans- 
avond opgeluisterd door drie orkesten : 
Jazz, Musette en Zigeunerorkest, met 
afwisselende variéténummers.

Avondkleedij niet verplichtend. Dran
ken vanaf 3 fr.

Algemeene ingang : 5 fr. (toegangs
recht tot de drie zalen).

Kaarten te bekomen bij alle leden- 
muzikanten.

We verzoeken beleefd de verschillende 
locale vereenigingen op 6 April 1940 
geen feestelijkheden in te richten, ge
zien alle leden-muzikanten hun belang- 
looze medewerking verleenen voor bo
vengemeld feest.

len over internationale politiek, in de 
bovenzaal van het Hotel Royal Man
chester, hoek Wapenplaats, over «Ons 
Land en de Internationale Gebeurtenis
sen ».

De h. Styns is niet alleen een zeer 
knap journalist, hij is daarenboven een 
talentvol spreker, die met klaar en 
eenvoudig woord vermag klaarte te bren
gen in den wirwar van de huidige in
ternationale feiten en den weerslag er 
van op ons land.

Daar de h- Styns den trein halen 
moet van 21.20 u. en zijn voordracht 1 
uur en 15 minuten duurt, zal uitzonder
lijk te 19.45 u. begonnen worden, en 
zeer stipt.

De toegang is vrij en kosteloos. Wie 
een prachtige les in hedendaagsche en 
tot op dien dag actueele geschiedenis 
wil bijwonen, verzuime niet 28 Maart 
vrij te houden.

Zaterdag 23 M aart. — Om  9 u., ope-
meerde selectie uit de operette », zooals ning der Tentoonstelling van Kumstwer- 
er ergens gedrukt stond, deden wonae- ken, ingericht door het Komiteit tot 
ren : Karei Locuxier, van den Koninkl. steun van de Kunstenaars der Kust. 
Franschen Schouwburg van Gent, wist Om 3.30 u., orgelconcert door M. L. 
een praentige Sou-Cnong uit te beelden. Vilain.
Stem en geoaar verpiicntten hem meer- Van 4.30 tot 6.30 u„ thé-dansant. Or- 
maais een bisnummer te geven. Irma kest Ach. Zanders and his Boys. 
Dekeukeleire, van de K. Vlaamsche Ope- Om  9 u., groot Symfonisch Concert, 
ra van Antwerpen, was een prachtige onder de leiding van M. Emiel De Vlie- 
Liza die haar roi met begrijpen vertolk- ger, met de medewerking van Mevr. Jula 
te. Haar stem klonk kristal helder en Goldyne, kunstzangeres, 
deed menigeen, vooral in de groote see- Na het concert, soirée dansante, 
nes, sidderen. De twee vroolijke vriend- Zondag 24 M aart. —  Om  3 u., Symfo- 
jes Jane Clen en John Vissers, van den nisch Concert.
Kon. Vlaamschen Schouwburg te Gent, Om  4 u., orgelconcert door M. L. Vi- 
pasten wonderlijk bij elkaar, vooral lain.
Jane Clen wist grappig te zijn, zooda- Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansant. 
nig dat ook hen bisnummers te beurt Om  9 u., groot Symfomisch Concert, 
vielen. Afgewerkt in een vlot tempo, onder de leiding van M. Emiel De Vlie- 
was die opvoering een volmaakt sue- ger, met de medewerking van M. Franz 
ces en de kleine 2000 aanwezigen spaar- Toutenel, baryton van den Kon. Munt- 
den dan ook hun toejuichtingen niet. schouwburg.
Bloemen met complimentjes werden de Maandag 25 M aart. — Om 3 u., Symfo- 
vrouwelijke vertolkers aangeboden door nisch concert.
den h. Bauwerlinck, waarna onmiddellijk Om  4 u., orgelconcert door M. L. Vi- 
het bal, het zoolang verwachte bal in- lain.
gezet werd door Ach. Zanders met zijn Van 4.30 tot 6.30 u., thé-dansajnt. 
volledig orkest. Onze vriend Zanders Om 9 u., Symfonisch Concert, 
was in een goeden dag, of liever nacht. Na het concert, soirée dansante.
Even vóór 1 uur moest de danspartij on- Dinsdag 26 M aart. — Om  3 u., in de

Ambassadeurs, groote Bridgewedstrijd,

Feestprogram m a

Zaterdag 23 M aart
Te ia u. —  (jaauio-ixursaal : Opening 

der Tentoonstelling van kunstwerken, ni
gérien t door net uomite tot steun aan ue 
kunstenaars van de kust.

Te 2 1 u. —  Casino-Kursaal. Symfonisch 
concert onder de leiding van M. E. De 
Vlieger, met de meaewerkiug van Mevr. 
juia uoldyne.

Zondag 24 M aart
Te 12 u. —  Wapenplaats. Concert door 

de Stadsharmonie.
Te 15 u. —  Flein K.V.G.O., Armenonvil- 

le. Voetbalmatch tusschen S.K. Roeselare 
en K.V.G.O.

Te 21 u. —  Casino-Kursaal. Symfonisch 
concert onder de leiding van M. De Vlie
ger, met de medewerking van den h. F. 
Toutenel, baryton van den Koninklijken 
Muntscnouwburg.

Maandag 25 M aart
Te 10 u. —  Wapenplaats. Beiaardcon-

Te 11 u. —  Gedenkteeken Zeelieden. 
Vaderlandsche plechtigheid ter nage
dachtenis der in den oorlog gesneuvel
de zeelieden.

Te 12 u. —  Wapenplaats. Concert door 
de Stadsharmonie.

Te 21 u. —  Casino-Kursaal. Symfonisch 
concert.

Dinsdag 26 M aart
Te 15 u. —  Casino-Kursaal. Groote 

Bridgewedstrijd, ingericht door het Co
mité tot steun aan de kunstenaars van 
de kust.

Te 21 u. —  Casino-Kursaal. Symfonisch 
concert.

Donderdag 28 M aart
Te 10 u. — Wapenplaats. Beiaardcon-

Te 15 u. —  Casino-Kursaal. Groot Kin
derbal.

Te 21 u. — Casino-Kursaal. Symfonisch 
concert.

Zondag 31 M aart
Te 12 u. —  Wapenplaats. Concert door 

de Stadsharmonie.
Te 21 u. —  Casino-Kursaal. Symfonisch 

concert.

STERFGEVALLEN

wed.8. —  Leonie Momorency, 75 j., 
van Carolus Monteyne, Veidstr., 44.

y. —  Ancia ivnssuwe, o* j„ eent. van 
Amatus Bourgoigme, Cnnstinastr., 3U ; 
dementia Depoorter, ‘ia j., weu. van 
inouïs Boery, zwaiuwenstr., 53 ; Helena 
Vandierenaounck, 00 j., eent. van riiiiiei 
Decierck, Langestr., 104 ; Elisa Mee- 
scnaert, 68 j., eent. van Frans Coeius, 
woont te Klemskerke.

10. — Oscar Vankeyserswert, 68 j., 
ong., P. Benoitstr., 50.

11. —  Medard Baeckelandt, 4 m., Ha- 
verstr., 4.

12. —  Melania Barbaix, 83 j., wed. van 
August Tratsaert, Metsersstr., 43 ; Ali
cia Henderyckx, 66 j., wed. van Frans 
Vanderheyden, Jozef II straat, 43.

13. —  Frederic Vandegenucte, 77 j., 
wedr. van Leonie Steveriynck, P. Pype- 
straat, 10 ; Elodie Maenhoudt, 64 j., wed. 
van August Vansevenant, Gerststr., 31.

14. — Sidonie D'Huister, 64 j., eent. 
van August Vandercruyssen, Nieuwpoort 
Stw., 172 ; Raphaël Hubrechsen, 56 j., 
echt. Maria Nierynck, Lijnbaanstr., 37 ; 
Georges Perier, 82 j., echt. van Jozefina 
De Pauw, IJzerstr., 18.

HUW ELIJKEN

12 Maart. —  Robert Denis, zeeman en 
Angela Somers; Roger Vantorre, electrie- 
ker en Madeleine Jonckneere ; Acmel 
Faict, mekanieker en Mariette Lingier, 
naaister ; Albert Eggermont, onderwij
zer en Gabrielle Soenen ; Albert Vanue- 
walle, werkman en Malvina Vander- 
straeten

16. —  Emiel Veile, vloerder en Alice 
Casier ; Eduard Dhelft, vischlosser en 
Irena Rosseel ; Albert Meyer, haarkap- 
per en Rachel Van Baeienoergne ; Au
gust Verschaeve, fabriekwerker en Lau
ra Hautekiet ; Canule Vanaamme, 
kleermaker en Yvonne Mechele.

HUW ELIJKSAFKO NDIG INGEN

17 Maart. —  Helfenstein Anton, bre
vet agent en Krammer Anna, Duiven- 
hokstr., 64 ; Verlaecke Adolf, loodgieter, 
St. Paulusstr., 79 en Germonpré Helena, 
Langestr., 91 ; Zoeter Georges, mekanie
ker en Coppens Irma, Nieuwpoortsteenw., 
137 ; Stevens Robert, bureelhoofd, P. 
Benoitstr., 60 en Serruys Ludovica, P. 
Benoitstr., 71 ; Demey August, bakker, 
Breedene en Roels Simonne, St. Sebas- 
tiaanstr., 22 ; Deckmyn Theodore, vis
scher, Vrijhavenstr., 8 en Gilis Elodie, te 
Saventhem ; Liebaert Carolus, z. b., Am- 
sterdamstr., 30 en Willems Ernestine, 
Amsterdamstr., 30.

Filmkroniek

derbroken worden voor de tombola, 
waarvoor een schrik van briefomslagen 
verkocht was geworden en menigeen 
gelukkig maakte. Daarna zette Achiel 
Zanders terug in met een van die pot
pourri’s, waarvan hij alleen het geheim

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-
kent, maar die een gansche zaal in ver- fonisch Concert.
rukking weet te brengen. Bravo Achiel ! j Om  4 u., orgelconcert door M. L. Vi
dât noemen wij optimist zijn ! En dat lain.

VISSCHERS
De eerste groote zending sedert den 

oorlog van best Engelsch oliegoed is 
aangekomen, ook nieuwe modellen Dun- 
loplaarzen.

Verkooper van de beroemde D RIJF- 
VESTEN «PR O TEC » aangenomen door 
de Regeering. Eenige voordeelen :

1) Men kan er mede werken ; 2) Ver
warmen in koud weder ; 3) houden een 
man gansch gekleed 500 uren met het 
hoofd boven water ; 4) wegen min dan 
een kilo.

Belgisch brevet, zeer lage prijs, komt 
zien.

J U L E S  V E R P O U C K E
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras OOSTENDE

feest ging natuurlijk door, de kleine 
uurtjes werden grooter en de laatsten 
gingen heen met den melkboer, ja met 
den melkboer.

Tijdens de pauzen speelde de ac
cordeon-virtuoos Martin van Beers mo
derne liedjes in dansrhythme en zijn 
optreden was een ware attractie.

Van al de concerten, feesten en ga
la’s dezen Winter ingericht, is de avond 
van Zaterdag 16 Maart wel de best ge
lukte geweest, en het Pakket van den 
Soldaat en de Werken van de noodlij
dende oudstrijders zullen rijkelijk in 
fondsen voorzien geweest zijn. Dank gaat 
uit naar de inrichters, alsmede naar 
hen die hun steun verleenden : het 
Stadsbestuur en de raad van beheer 
van de Casino-Kursaal.

Wie was daar zoo allemaal tusschen 
die 1700 menschen ? zal de aanwezige 
zich afvragen. Wij antwoorden : al wie

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, balletmeester, 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. —< Voor het heele 

Paaschseizoen : éétn persoon, 40 fr. Per 
volgende persoon derzelfde familie : 20 
fr. Kinderen van 7 tot 12 jaar : 15 fr.

naam had was daar en verhoogde met Voor de Abonnementen zullen de winket- 
zijn tegenwoordigheid het succes van, ten geopend zijn vanaf 19 Maart, van 11 
dezen avond, die iets « hors serie » was. 1 tot 13 en van 15 tot 17 uur.

« De jonge Dr. Kildare » (Palace) is 
een compromis tusschen het medische 
beroepsdrama (zooals we het reeds heb
ben gezien in «De Citadel») en het de
tectiveverhaal. In deze romaneske aan
gelegenheid werd de klemtoon gelegd op 
de karakterteekening, die boeiend mag 
heeten. Voornamelijk de jonge Kildare 
(Lew Ayres) vertolkt een sympathiek en 
karaktervol jong geneesheer. Lionel Bar
rymore treft weer een kolfje naar zijn 
hand in de rol van den ouden knorpot, 
waarvan hij een breedsprakerige en 
theatrale figuur maakt. Een knappe ac
trice, Jo Ann Sayers, boeit door haar le
vendig en karakteristiek spel.

Wat vooral merkwaardig is in «Stan
ley en Livingstone» (Rialto), is de heer
lijke indruk van goedheid die straalt uit 
het avontuur van dezen Engelschen rei
ziger in Afrika die missionnaris wordt 
—  een « menschelijke missionaris », zoo
als hij zich zelf noemt —  uit liefde voor 
de zwarte inboorlingen, en Stanley, den 
dagbladschrijver, die eerst alleen maar 
bekommerd is om een mooie reportage 
te verwezenlijken, en, wanneer hij Li
vingstone heeft gevonden, dezes diepe 
genegenheid voor de broeders van een 
ander ras deelt, en, na den dood van 
Livingstone, zijn nobele taak overneemt.

Stanley wordt vertolkt door Spencei 
Tracy. Hij doet het op prachtige wijze. 
Sir Cedric Hardwick, in de rol van Li
vingstone, heeft zich met deze helden
figuur volkomen vereenzelvigd.

Uit het beroemdste van Fenimore Coo
per’s verhalen : « De laatste der Mohi
kanen », heeft George B. Seitz, onder den 
titel van « Sagamore de Mohikaan » (Fo
rum), een film getrokken. Flinke inter
pretatie van Randolph Scott, Henry Wil- 
coxon, Binnie Barnes, en Bruce Cabot, 
« de verrader ».

« Het Leven is heerlijk » ! Zoo beweert 
men ten minste in een Franschen film 
welke dezen titel draagt (Rex en Roxy). 
Toen deze film werd gedraaid, dacht 
niemand nog aan oorlog... Maurice Clo
che, de kineast, heeft gewerkt naar een 
adaptatie van een roman van Marcelle 
Vioux. In de verrukkelijk-schoone streek 
der Landes, in Zuid-West-Frankrijk, 
stelt men ons een troepje jonge lieden 
voor, jongens en meisjes in den bloei der 
jeugd, die er spelen en stoeien in de 
vrije lucht, en alleen den zonnigen kant 
van het leven willen beschouwen.

Deze frissche film wordt vertolkt door 
een aantal jonge acteurs, waaronder 
uitblinken : Gilberte Clair, Katia Lova, 
Jean Servais, Jean Daurand en Robert 
Lynen.

Ook de bijfilms zijn in deze Paasch- 
week bijzonder verzorgd. Wij vermelden: 
«Eerste Liefde» (Palace), waarin wij de 
geboorte bijwonen van Deanne Durbin’s 
eerste liefde ; verder : « Tourbillon de 
Paris » (Forum), waarin Ray Ventura en 
zijn collégiens bijzonder op dreef zijn ; 
«Laurel en Hardy ln het Vreemdelin

genlegioen» (Rex en Roxy), een koddige 
film, en last not least : «Vaarwel, Wee
ner walsen» ORialto), een film die ons 
wel wat weemoedig stemt, omdat het 
Weenen uit de gelukkige jaren er in her
leeft, maar ons tevens aantrekt door de 
lieve stem van Martha Eggerth en het 
geestige spel van Théo Lingen.

De bewonderaars van Femandel zul
len hem terugvinden in «De Trein van 
8.47 u. » (Caméo) en « Een dolle nacht » 
(Rio).

Cinema’s
F O R U M

« Sagamore de Mohikaan », met Ran
dolph Scott, Binnie Barnes. — «Tour
billon de Paris », met Ray Ventura en 
zijn orkest.

Kinderen toegelaten. 
CAM EO

Eclaiir Journal in eerstle week. —< 
«Witte Traliën», met Freddie Bartho
lomew, Mickey Rooney. —  «De Trein 
van 8 u. 47 », met Bach en Fernandel.

Kinderen toegeiaten. 
STUDIAC 

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten. 

RIALTO
Actualiteiten Fox Movietone. — 

Vlaamsch gesproken actualiteiten Ufa.
— Een walsrevue : « Vaarwel Weenen ».
— Spencer Tracy en Richard Greene in 
«Stanley en Livingstone, de vreedzame 
veroveraars ».

Kinderen toegelaten. 
R E X

Actualiteiten Fox Movietone ih elfer
ste week. — Jean Servais in « Het leven 
is heerlijk». — Het grootste lachsucces 
van het jaar : Laurel en Hardy in «Lé
gionnaires ».

Kinderen toegelaten. 
RIO

Actualiteiten Fox Movietone. — 
Vlaamsch gesproken actualiteiten Ufa.
—  Fernandel in « Een dolle nacht ». — 
Een groote atmosfeerfilm : « Rendez-vous 
huizen ».

Kinderen streng verboden. 
R O X Y  

Zelfde als REX.
PALACE 

Actualiteiten Paramount. —  «De klei
ne Dokter Kildare », met Lew Ayres, 
Lionel Barrymore. — « Eerste Liefde », 
met Deanna Durbin, Robert Stack, Helen 
Parrish. Kind, toegeiaten.

CINE O PE X  
« Manège », met het cirkus Sarrasini.

— « Groen Licht », met Erroll Flynn, 
Anita Louise. Kind, toegeiaten.



Oostendsch Nieuws
(Vervolg)

DE RANTSOENEERINGSZEGELS
Deze week werden in vier scholen on

zer stad, naar gelang de wijken, de ze
geltjes van de rantsoeneering uitgedeeld 
aan de bevolking. Vol bewondering heb
ben zij die geheime cijfers bekeken en 
menig moedertje schudde daarna niet 
begrijpend het hoofd. De politieagenten, 
met dit werk belast, hebben zich uitste
kend uit den slag getrokken en overal 
liep het werk vlot van stapel.

Het Proces vac de 
N. V. Opex tegen de 

Stad Oostende

EISCH TOT EEN SCHADEVERGOEDING  
VAN 8OO-OOÜ IFRANK

Dinsdag 5 Maart 11. hadden voor de 
RechtbanK van Eersten Aanleg te Brugge 
de debatten plaats van het proces in
gespannen door de Naamlooze Vennoot- 
scliap Opex tegen de Stad Oostende, 
strekkende tot het bekomen van een be
taling van een som van ongeveer 800.000 
franK wegens door Opex uitgevoerde 
aanaardingen aan de straten, dit inge
volge een zoogezegde verbintenis van de 
Stad.

Opex is hier vertegenwoordigd door 
haar beheerder, Meester Seeldrayers, 
uit Brussel, en de Stad Oostende wordt 
verdedigd door Meester Thoné.

Alvorens de feiten uiteen te zetten en 
tot klaar besef dienen onze lezers eerst 
het volgende te weten :

Bij de oprichting van de N. V. Opex, 
werden de volgende taksen vastgesteld : 
een eerste op het aardewerk van 4.50 fr. 
per m3 en een tweede van 120 fr. per 
m2 voor het openen van straten. Dit al
les zou Opex toekomen. Daar echter deze 
belastingen nogal zwaar waren en de 
uitbreiding van dit kwartier sterk be
lemmerden, vroeg Opex zelf de afschaf
fing aan van die 120 fr. taks.

Na een onderzoek tusschen Opex en de 
Stad Oostende ten jare 1930, werd op 14 
Juli 1931 een overeenkomst gesloten en 
werden de twee voornoemde taksen ver
vangen door een van 30 frank per m2.

En nu komt Opex voor den dag met 
een vraag tot betaling van 6 fr. per m3 
voor aanvulling van het straatbed, als 
vergoeding voor dat verschil van 90 fr.

De Stad Oostende weigert op deze eisch 
in te gaan, want moest de Stad dit wer
kelijk doen, dan zou zij tweemaal beta
len voor hetzelfde werk. Immers, de aan
vulling der straten werd betaald door 
middel van de voorziene taks van 4.50 fr. 
per m3.

Inderdaad : de taks van 4.50 fr. per 
m3 werd door het avenant vervangen 
door een taks van 10 fr. per m2 begrepen 
in de taks van 30 fr. Want de taks van 
30 fr. wijzigde niet alleen de taks van 
120 frank op het openen van straten, 
maar ook deze van 4.50 fr. per m3 op het 
aardewerk en wel namelijk 20 fr. +  10 
frank.

De Stad Oostende heeft altijd die be
lasting betaald van 4.50 fr. per m3 of 10 
fr. per m2. Zoo het waar is dat geduren
de 4 jaar, de taks van 30 fr. niet kon 
ontvangen worden, spruit dit voort uit 
het uitblijven van het Koninklijk besluit 
dat daartoe noodig was. Opex leed geen 
schade, want zij werd volledig schadeloos 
gesteld. Ook de bewering, als zou Opex 
die taks nooit ontvangen hebben, houdt 
geen steek, vermits de Stad in het bezit 
ijs van brieven die de onAvangst van 
die sommen melden.

Dit bewijst genoegzaam, dat Opex 
geen recht heeft 6 frank vergoeding te 
vragen voor aanaardingen die reeds 
vergoed werden. De vroegere beheerder 
van Opex, M. Lebleu, wist dit maar al 
te wel. Trowwens, nooit werd vroeger 
daarover een woord gerept, want dan 
zou dit den gemeenteraad voorgelegd ge
weest zijn, dat bewezen wordt door het 
feit dat Opex onlangs met die eisch voor 
den dag kwam.

Nu, Opex kan geen aanspraak maken 
op vergoeding, vermits zij geen verlies 
leed. Die 120 fr. — 30 fr. zijn inderdaad 
geen verlies, want in 1928 reeds zag 
Opex zelf af van de toepassing van die 
taks van 120 fr. Kon zij naderhand 20 
frank ( + 1 0  fr. voor de aanaardingen), 
ontvangen, dan is dit een winst voor 
Opex !

Een zeer belangrijke opmerking is- 
ook de volgende : de Stad Oostende heeft 
225.000 m3 grond kosteloos ter plaatse 
gevoerd. Moet men dan nog een vergoe
ding van 6 frank op den koop toe ge
ven ? ♦

In dit bewuste avenant van 1931 is 
er wel degelijk sprake van een vergoe
ding van 6 frank, maar deze heeft be
trek op de gebeurlijke aanvulling van 
de bouwgronden, daar het lastenkohier 
de bepaling niet bevatte in welken toe
stand die gronden moesten geleverd 
worden, aangevuld of niet. Dus niet vQor 
de straten, zooals Opex wil doen uit
schijnen en die zij in ieder geval moest 
nivelleeren. Trouwens, voor de aanvulling 
van bouwgronden kon geen taks worden 
toegepast.

Op het proces deed Opex voorlezing 
van een brief haar door de Stad gericht 
op 25 Mei 1936 in een gansch tegenover- 
gestelden zin dan deze waarin gezegde 
brief werd gesteld, die eigenlijk niets 
anders bevatte dan dat de Stad beweer
de die taks niet schuldig te zijn.

Bijgevolg is de Stad Oostende van oor
deel dat het ingespannen geding belee- 
digend, vermetel en kwetsend is voor 
haar, temeer de Stad Oostende ge
woon is al haar verplichtingen na te 
komen en haar schulden te betalen en 
voorbehoud maken zooals Opex het deed 
is kwetsend en rechtvaardigt de volgen
de tegeneisch : Opex schoot in haar 
plichten te kort, want zij betaalde de 
onteigenden niet en zoo komt het dat de 
Stad reeds plus minus 1 millioen heeft 
voorgeschoten, zonder daartoe de min
ste waarborg te hebben.

Ter zitting verklaarde Meester Seel
drayers, beheerder van Opex, evenwel de 
de sommen der Stad ontvangen te heb
ben, maar houdt staande dat het terug
brengen van de taks van 120 fr. op 90 
frank haar een verlies bezorgde van on
geveer 15 millioen frank.

De uitspraak van dit zeer belangrijk 
geding zal op Dinsdag 2 April plaats 
grijpen, en intusschen is de Oostendsche 
bevolking vol verwachting over het ver
der verloop van deze zaak die iedereen, 
en vooral de bewoners van Opex, het 
meest aanbelangt, niettegenstaande het 
een karakter draagt van administratie- 
ven aard.

P- S. —  In bevoegde kringen is men 
de meening toegedaan, dat dit proces 
door andere zal gevolgd worden. De Stad 
heeft zich te beklagen dat Opex niets 
meer betaalt en zij heeft er genoeg van 
nog geld voor te schieten voor onteigen
den, enz.

OVERLIJDEN
Wij vernemen het afsterven van den 

heer Prosper Van Hoorickx, rustend 
Staats-rivierloods en schoonvader van 
havenkapitein René Becu.

Wij bieden aan Mijnheer en Mevrouw 
René Becu-Van Hoorickx en hun achtba
re familie onze innige deelneming aan.

IN HET LEOPOLDPARK
werden de nieuwe banken langs beide 

oevers van het eilandje in een reeks ge
plaatst, zoodat de ouden van dagen er 
aangename namiddagen zullen kunnen 
doorbrengen in het zonnetje.

ïN HET M ARIA-HENDRIKAPARK
werden mastenboomen geplant bij 

het Spiegelmeer, waar door het opspuien 
van het slijk uit den vijver veel boomen 
gestorven waren.

„R W ORDT GEKLAAGD
over den zeer vuilen toestand van den 

zeedijk en voor het huidige Paaschsei- 
zoen is een degelijke en spoedige kuisch 
vereischt.

FEBRUARI EN DE MAALBOOTEN
Tijdens de maand Februari hebben 

de maalbooten enkel 25 overvaarten ge
daan en 11.131 reizigers min overge-

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

« R A YG IIY  H O U S E  », 22, Place de Broudkère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  B E D R U K T  ALS O N B E D R U K T , V O O R  H E T  IN 
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DE REGATTEN

Tijdens het Zomerseizoen worden er 
telken jare groote zeilwedstrijden inge
richt en ook dit jaar, niettegenstaande 
alles, zullen deze doorgaan. Een voorloo
pig programma werd opgesteld en het 
bestuur heeft een aanvraag ingediend 
voor een toelage, die naar alle waar
schijnlijkheid door de Stad zal toege
staan worden.

GOEDE RECLAME

In de bijzonderste groote dagbladen 
uit het land hebben wij de publiciteit 
gelezen, over onze stad gemaakt. En wij 
kunnen niets anders dan dit prachtig 
initiatief volledig goedkeuren, want onze

bracht dan in dezelfde maand van 1939. \ kust kan een goed seizoen hebben, zij het
dan van eigen volk dat toch ook verteert.

DE ZAKJES ZAND
Deze vuilhoopen waarover in den laat- 

sten tijd zooveel werd gesproken, zullen 
eindelijk verdwijnen dank zij het kracht
dadig ingrijpen van Burgemeester Dr Mo
reaux. Alleen blijft nu nog te betwisten 
wie die zakjes moet weghalen : de Stad 
of de militaire overheid.

Hopen wij dat tegen Paschen, onze 
dijk volledig vrij zal zijn.

« DE WANDELAAR »

« De Wandelaar », die sinds het uitbre
ken der vijandelijkheden naar onze ha
ven gebracht werd, heeft opnieuw zijn 
werkzaamheden als lichtschip begonnen 
aan de Wielingen.

tiEN AANGENAME AVOND
Up Zaterdag 30 Maart, te 20 uur in 

ue leestzaal « Oud Oostende », Ieperstr., 
zz, worde aoor de leden der Poiitiever- 
eeniging de nieuwe Mobilisatierevue « Ze 
xnaggen 't al stoppen, weie », van den ge- 
itenaen schrijver Leonard, opgevoerd.

De liefhebbers van echte Oostendsche 
leute worden aangeraden zich bijtijds 
van kaarten te voorzien om niet teleur
gesteld te worden. Tot slot : prachtig 
ual niet jazzorkest. Algemeene inkom : 
3 fr. Kaarten te bekomen bij de leden, 
xn het lokaal « Oud Oostende » en bij 
Emiel Vanderjeugd, K. Janssenslaan, 41.

SN DEN SCHOUWBURG
De plaat op de ingangsdeuren van 

ons tneater waarop eertijds stond : De 
heer Debusscher, huisbewaarder », werd 
tnans vervangen door « toeziener », dit 
ais gevolg van de verhooging in graad 
der werkzaamheden van onzen vriend 
Debusscher.

PAASCHFEESTEN
Zaterdag, laatste dag voor de Paasch- 

vacanties, werden in de lagere klassen 
onzer stadsscholen, mandjes met Paasch- 
eieren uitgereikt aan de leerlingen, zoo- 
ais alle jaren. Of de jongens en meisjes 
hiermee in hun schik waren, hoeft niet 
gezegd.

IJSCREEM
De bekende ijscreemwinkel aan het 

Marie-Joséplein heeft opnieuw zijn deu
ren geopend. Nog een beetje vroeg om 
«cornets d’amour» te gebruiken, vindt 
u niet ?

PALMENZONDAG
Zondag laatst kon men doorheen de 

straten van onze stad talrijke kinderen 
zien loopen, die een groote waschmand 
droegen, gevuld met gewijde palmtak
jes. Er waren er meer dan vorige jaren, 
zoodat men zou mogen beweren, dat zoo’n 
dag winst kan afwerpen en de armoede 
tot alles leidt.

R IJKSTUINBO UW -

Blankenberge

Verd<m€k*Minne
BREUKMEESTERS - ORTHCPEDISTEN

Het Faillissement der 
“Palaces (TOstende,,

GEW ESTELIJKE  
SCHOOL

Maandag 25 Maart 1940, te 10 uur, 
geeft de heer C. Van Houcke les in 
Groententeelt. Onderwerp : « De Teelt 
van Aardbeien en Tomaten onder glas ».

HET POMPSTATION

Naar wij vernemen zouden werken voor 
het bouwen van het pompstation op den 
hoek van de H. Serruyslaan en K. Jans
senslaan een zestal weken in beslag ne
men, zoodat met het groote seizoen, in
dien zonder tegenslagen mag voortge- 
werktï worden, alles opgedaan en verge
ten zal zijn.

DURE TRA M S

Het is oprecht treurig te moeten vast

stellen, dat te Oostende waarde tram- victor en Büé Marguerite, Nieuwstr., 22 ; 
toestanden zoo ellendig zijn, men daar- Vandemoortele Erna> van Guillaume en

Sandelé Hortensia, Landdijk, 1 ; Louagie 
Annie, van Joris en Gezelle Adriana, 
Groenstraat, 105 ; Bellaert Rita, van Leo 
en De Coninck Yvonne, Bakkersstr., 27 ; 
Deklerck Freddy, van René en Seynaeve 
Aline, Kerkstr., 199.

Sterfgevallen. —  Guillaume Juliana, 
66 j„ echt. De Jonghe René, Bakkersstr., 
32 ; Monte Sidonie, 40 j., echt. van Van 
Wulpen Lodewijk, Stationstr., 10 (over
leden te Brugge)..

ZON DAG DIENST DER APOTHEKERS
Met de Paaschdagen zullen al de 

apotheken open zijn.

FO N TEIN IER  VAN DE STAD

Vanaf Zondag 24 Maart en de daarop 

volgende werkdagen, vanaf 16 uur, zal 

de fonteinier Vandeputte Marnin, Ka

rei de Swertlaan, 85, moeten verwittigd 

worden.

CINEM A’S

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Jour

nal. — « Trois Souris aveugles », met L. 

Young en Joël Mac Crea. —  «Croc 

Blanc », met Michael Wahlen, J. Muir, 

Slim Summerville, Charles Winniger.

Kinderen toegelaten.

PALLADIUM, Kerkstraat. — Dagblad-

actualiteiten. —  « Professeur Snoek »,

met Harold Lloyd. —  « Pilote d’essai »,

met Clark Gable, Myrna Loy, Spencer 

Tracy.

Kinderen toegelaten.

IN DE HAVEN

Maandag deed de B.32 terug de haven 

aan, na enkele uren afwezigheid. Het 

slechte weder was hiervan de oorzaak.

—  Dinsdag keerde de B.l terug na vier 

uren afwezigheid. De stuurman Jan 

Strobbe verklaarde gedurende zijn korte 

afwezigheid drie drijvende mijnen ge

zien te hebben. Hij besloot maar niet te 

visschen en terug te keeren.

— De B.2 is terug de haven binnenge- 

loopen, na een lange afwezigheid. In 't 

Kanaal visschende, heeft de B.2 verschel, 

dene malen in Engeland verkocht en 

laatst te Oostende.

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  STA A L  en Z O N D E R  
ELASTIEK 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  ON M IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  ©

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

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

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  — 

ELAST IEKE K O U S E N  

ALLE  KINDER- E N  

Z IEK EN A R TIK ELEN  —

O R T H O P E D IS C H E  K O E S S  FS 
cm scheefgegroeide kinderen terng
---- redit 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 EE N D E R ZIE K T E  —

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

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

wßSiämffl -- * %

SPORTNIEUWS
Voetbal

BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — lie Reese Roger, van

DE STAD OOSTENDE ZAL DE 
ACHTERSTALLIGE HUUR VER

MEERDERD MET DE 
INTERESTEN, ONTVANGEN

enboven niet beter gevonden heeft dan 
de prijzen er van op te slaan.

En zeggen dat hiertegen weinig of geen 
protest verschijnt, omdat de meeste dag
bladschrijvers een vrijgeleide hebben en 
geen onrechtvaardigheden durven aan
klagen.

« De Zeewacht » schreeuwt moord en 
brand, wanneer hij maar een vuiligheid 
kan doen ten opzichte van eerelijke men
schen, maar wantoestanden als deze 

! aanklagen, dat doet het niet.
! Er zijn te veel belangen mee gemoeid.

G ELU K K IG E GEBOORTE
I Wij vernemen de geboorte van Doro- 
thy-Hélène Focke, dochtertje van Mijn
heer en Mevrouw Edmond Focke, gemo
biliseerde stadsbediende ter vischmijn.

I Moeder en dochter verkeeren in blo
zende gezondheid.

Aan de gelukkige ouders onze hartelij
ke gelukwenschen.

Van het oogenblik dat iemand 
failliet verklaard wordt, brengen 
de schuldvorderingen geen 
resten meer op. Trouwens, de 
schuldeischer hecht er weinig be
lang aan, daar hij zich reeds ge
lukkig acht, wanneer hij een ge
deelte van zijn schuldvordering 
terug ontvangt.

Maar de wet maakt een onder
scheid tusschen de gewone schuld
vorderingen eenerzijds en bevoor
rechte of hypothecaire schuldvor
deringen anderzijds. Zoo zijn de

TENTOONSTELLING
SOLDATEN

interesten, in zekere gevallen, wel; Hij is ongedeerd, 
verschuldigd, wanneer het bevoor-l 
rechte schuldvorderingen geldt, ■ 
onder andere wanneer de bevoor
rechte schuldeischer vóór het tijd
stip van de faillietverklaring het 
noodige gedaan heeft, opdat deze 
interesten zouden blijven aan
groeien.

Op het oogenblik dat de S. A.
Les Palaces d’Qstende » failliet 

verklaard werd, moest zij reeds 
aan de Stad een achterstallige 
huur betalen, ten bedrage van" 3

BELGISCH JA C H TVLIEG TU IG  NEERGE
STORT

. j Maandagnamiddag is een Belgisch 
mie- ! tweepersoonsjachttoestel, tijdens schiet- 

oefeningen, in botsing gekomen met een 
schietdoel, dat door een ander vliegtuig 
werd voortgetrokken.

De piloot, een korporaal, sprong met 
zijn valscherm uit het stuurlooze toestel 
en viel in zee, ter hoogte van Wenduine. 
Na zich van het valscherm bevrijd te 
hebben, trachtte hij zwemmende de kust 
te bereiken. _

Een patroeljeboot van de Staatsma- 
rine, onder bevel van kwartiermeester 
Dufait, voer uit en kon den zwemmenden 
piloot oppikken. Deze werd naar het 
krijgsgasthuis te Oostende overgebracht.

UITSLAGEN VAN ZONDAG 17 MAART

Hoogere Afdeeling
: F. C. Brugge —  V. G. Oostende ... 4— 3
! S. R. Roeselare — Knokke ......... 7— 1

Klassement
C. S. Brugge .....  15 12 0 3 80 20 27
Kort4ijk Sp.........  15 9 4 2 41 37 20
A. S. Oostende ... 13 6 4 3 39 30 15
S. C. Meenen .....  15 5 7 3 33 38 13
F. C. Brugge .....  13 6 5 2 36 27 14
V. G. Oostende ... 15 4 7 4 33 41 12 
S. K. Roeselare... 14 5 9 0 42 50 10
F. C. Knokke ...... 13 3 8 2 24 35 8
St. Moeskroen ... 13 3 9 1 25 66 7 

Gewestelijk A
Koksijde — Torhout F. C ............... ges.

j Veurne —  Daring ......................  1— 6
! Oudenburg —  Middelkerke .........  ges.

Scholieren A
Torhout — C. S. Brugge (A) ......  1— 4
S. . Blank. — F. C. Brugge (A) ... ges.
C. S. Brugge (B) —  Knokke .....  5— 2
F. C. Brugge (A) —  Daring ...... 5— 1
V. G. Oostende — A. S. Oostende 2— 3 

Kadetten A 
F. C. Brugge — Knokke ................ 15-1

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

CH. DESMIDT-SLEYTER
Franciscusstraat, 22 — OOSTENDE

Het vliegtuig verdween in de golven. 
De nieuwe motor snelbooten hebben 

hiermede ineens hun sporen verdiend-en 
bewezen van groot nut te zijn.

WERKEN VAN

Op Zaterdag, 23 Maart, te 17 uur, wordt 
in het salon van de Scala, Van Iseghem- 
laan, de tentoonstelling, gewijd aan wer
ken van soldaten, plechtig geopend in 
tegenwoordigheid van burgerlijke en mi
litaire overheden.

Deze tentoonstelling werd ingericht 
met het doel de gemobiliseerde kunste
naars toe te laten, hun talent aan het

nen en aanmoedigen. Een gedeelte van 
den verkoop der werken zal gestort wor
den aan het werk der kolen van de 13e 
divisie, ten voordeele van de noodlijden
de families onzer gemobiliseerden.

De tentoonstelling, waaraan de Stad 
Oostende haar welwillende medewerking 
verleende, blijft open tot 31 Maart en is 
toegankelijk van 10 tot 13 en van 15 tot 
18 uur.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

millioen. Deze som werd reeds ge- publiek te openbaren, dat hen zal steu- 

stort in de Gemeentekas, uitgeno
men een bedrag van ongeveer 
50.000 frank.

Maar geen enkele beslissing was 
getroffen aangaande de vervallen 
interesten vanaf de faillietverkla
ring.

Het is in deze omstandigheden 
dat het Gemeentebestuur van 
Oostende er toe besloot de kura- 
tors te dagvaarden tot het ver
krijgen der interesten in kwestie.
De belangen van deze zaak werden 
aan Meester Thoné opgedragen.

Achtereenvolgens pleitte Mees
ter Thoné voor de Rechtbank van 
Eersten Aanleg te Brugge en voor 
de Handelsrechtbank te Oostende 
voor de kwestie van het verschul
digd zijn der interesten op den 
huurprijs, die een burgerlijke zauk 
is, terwijl het aanvaarden der in
teresten als schuldvordering han
delszaak is.

Zoo werd door de Rechtbank van 
Eersten Aanleg te Brugge, een som 
van 325.000 frank interesten aan 
de Stad Oostende aangewezen, ter
wijl de Handelsrechtbank zoo 
juist een vonnis uitgesproken 
beeft, waarbij dit bekrachtigd 
wordt.

Binnenkort zal dus deze som in 
haar geheel gestort zijn in de Ge
meentekas.

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

ALLES N A A R  M A A T  ©

M A D E L E I N - B U

Bandagist —  Masseerder

A D O L F  BUYLSTR . 53, O O S T E N D E  i
Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —

op aanvraag naar 
T ELEFO O N  73740

Adolf VERRECAS j
Vischmijn ZEEBR U G G E , tel.l 10 | 

BRUGGE, tel. 319.59 ]

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

ÏBF
iteifi!

ST. LEUVEN 6 —  A. S. OOSTENDE 2
öcneiasrecnter öwiïien heeft de lei- 

aing over mernavoigenae eiitailen :
Bi. L i ju v ^  : ue vneiiat pesage en 

Uux ; iiaesaei ts, WacJters en oorae- 
nians ; ue Aguirre rn., ue Aguirre A., 
Antnoons, Wmana en van Ertrijk.

a . ö. oUüiüiNUE : PmcKet ; Uepauw 
C. en uepauw fr. ; Wets, VanaenoroucKe 
en ue üooat ; van uierenuoncK, uejon- 
gne, Ue tue, j_,eenaers en Depooter.

wet spel venoopt aanvanueiijü in het 
vooraeei aer .Leuvenaars aie zien in net 
oostenascn kamp nestelen en Pincket 
üuentig op ae proei stellen. Oostende 
verplaatst net spel en na 15 minuten 
opent Dejongne aen stand. Het spel ver
volgt verdeeld en na 22 minuten spei 
zet Van Ertrijk goed voor aan Anthoons 
die de elftallen gelijk stelt. Leuven is nu 
de meerdere en als A. De Aguirre den 
bal toegespeeld krijgt van Anthoons, 
doelt hij buiten het bereik van Pincket 
een tweede doelpunt voor de localen. 
Het laatste kwartier verloopt met we- 
derzijdsche aanvallen, waarna de rust 
aanbreekt.

De herneming vangt met verdeeld spel. 
Dan krijgt Leuven meerdere doelkansen, 
maar kan hiervan geen gebruik maken. 
Na 14 minuten zet Leenaers andermaal 
de ploegen gelijk. Oostende wordt op 
verdediging gehouden, maar verdedigt 
zich moedig. Op pas van Van Ertrijk 
geeft Anthoons zijn ploeg den voor
sprong. Oostende is nu uitgespeeld en 
Pincket moet onophoudend ingrijpen. 
Na 35 minuten spel doelt Anthoons op
nieuw voor de localen, waarna Wets op 
zijn beurt in eigen netten stuurt. Vier 
minuten vóór het einde net Winand een 
zesde doelpunt.

Oostende is dus tamelijk zwaar geha
vend uit dezen wedstrijd gekomen en 
zonder eenigen twijfel heeft Leuven ten 
volle de overwinning verdiend, daar de 
Oostendenaars ver beneden hun waarde 
gespeeld hebben. Daar de laatste wed
strijden aangetoond hadden dat de 
« rood-groenen » opnieuw in forme ge
komen waren, had menigeen den indruk 
dat Leuven het niet gemakkelijk zou 
hebben. Daar is echter niets van ge
weest en na een moedig verweer werden 
onze stadsgenooten zwaar geslagen.

F. C. BRUGGE 4 — V. G. OOSTENDE 3

Vóór weinig volk stelt scheidsrechter 
Delannoy volgende ploegen in lijn :

F. C. BRUGGE : De Muynck ; Verleye 
en Ricquier ; Deveen, Legon en Himpe ; 
Versyp, Naessens, Rooseboom, Carpels en 
Van Vyve.

die door Van Vyve met kopstoot in doel
punt wordt omgezet. Oostende laat den 
moed niet vallen en valt nu geweldig 
aan. Na 15 minuten spel zal Mycke dan 
ook met kopstoot het achterstel zijner 
ploeg verminderen. Vijf minuten later 
stuurt Verleye in eigen netten en de elf
tallen staan gelijk. Er volgt nu geruimen 
cijd verdeeld spel, waarna Oostende ge
weldig komt opzetten en Club indrukt. 
Dezes verdediging houdt echter goed 
stand en met 2-2 wordt de rust geblazen.

De tweede speelhelft zet in met een 
bliksemsnellen aanval der Clubmannen 
die langs Carpels-Van Vyve een derde 
doelpunt netten, evenwel in buitenspel- 
stand. Het punt wordt nochtans geldig 
verklaard. V. G„ hierdoor geprikkeld, 
valt verwoed aan en verplaatst het spel, 
dat nu geruimen tijd in het locale kamp 
verloopt. De Muynck onderscheidt zich 
en houdt menigen gevaarlijken bal. Ten
slotte zal Gosselin na een mooie poging 
opnieuw den stand gelijk maken. Beide 
elftallen, en vooral ’t V. G„ dringen nu 
heftig aan, maar het is Club die op 
ontsnapping langs Van Vyve het win
nende punt net.

Aldus verwerven de Bruggelingen een 
gepaste, maar zeer gevleide overwinning, 
want Oostende was geruimen tijd de 
meerdere en ontwikkelde het beste spel 
van beide ploegen.

M IL IT A IR E  VOETBALW EDSTRIJD

Woensdagnamiddag werd op het veld 
van A. S. Oostende voor een groote mi
litaire opkomst, een voetbalwedstrijd 
gespeeld tusschen het elftal van een re
giment Karabiniers, alhier gekanton- 
neerd en het elftal van overseiningstroe- 
pen. Beide ploegen, samengesteld voor 
het meerendeel uit eereklasspelers, ga
ven prachtig spelvertoon dat eindigde 
met een verdiende 4-1 overwinning voor 
de Karabiniers.

KALENDER VOOR ZONDAG 24 MAART

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

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

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

V. G. O. —  S. K. ROESELARE

Ter gelegenheid van de match V.G.O.— 
S. K. Roeselare die Zondag aanstaande 
doorgaat op het veld van Armenonville, 
zullen de Oostendenaars volgende ploeg 
in lijn stellen :

Huwaert ; Marchand en Crekillie ; 
Vanhoecke, Zwaenepoel en Schaecken ; 
Gosselin, Delporte, Vandenbussche, Ed. 
Mycke en Hubrechsen.

Wielrijden
DE BRUSSELSCHE ZESDAGEN

De sportliefhebbers zullen ongetwij
feld met voldoening vernemen, dat de 
micro van het N. I. R. van Zaterdag 23 
Maart af zal opgesteld worden op de 
Brusselsche Winterbaan tijdens den 
Zesdagenwedstrijd waarvan Frans Di- 
rickx reportages zal geven op de hier
na vermelde dagen en uren :

Zaterdag : van 21 tot 21.20 uur. 
Zondag : van 15.30 tot 15.45 u., van 

V. G. OOSTENDE : Ruysschaert ; Van- 19.45 tot 20 uur en van 22.10 tot 22.20 u. 
denberghe en Crekillie ; Van Houcke, > Maandag : van 19.15 tot 19.30 u. en 
Dujardin en Schaecken ; Gosselin, Del
porte, Zwaenepoel, Mycke en Hubrechsen.

Van bij den aanvang dringen de loca
len aan en reeds na 4 minuten spel kan 
Versyp op misverstand der Oostendsche 

! verdediging, den stand openen. Drie mi- 
I nuten later verwerft Club een hoekschop

van 22.10 tot 22.25 u.
Dinsdag : van 19.15 tot 19.30 u. en van 

22.30 tot 22.45 u.
Woensdag : van 19.15 tot 19.30 u. en 

van 22.40 tot 23 u.
Donderdag : van 19.15 tot 19.30 u. en 

van 21.45 tot 22.10 u.

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

BESTEL U W  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

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

—  M EN BRENGT TEN HUIZE —


