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PRIJS : 60 C E N T IE M E N ZATERDAG 30 MAART 1940.

LICHTEN

APRIL

uit aan

1 M 5.19 18.14
2 D 5.17 18.16
3 W 5.16 18.18
4 D 5.12 18.19
5 V 5.10 18.21
6 Z 5. 8 18.22
7 Z 5. 6 18.24
8 M 5. 4 1826
9 D 5. 1 18.27

10 W 4.59 18.29
11 D 4.57 18.31
12 V 4.55 18.32
13 Z 4.53 18.34
14 Z 4.51 18.35
15 M 4.48 18.37
16 D 4.46 18.38
17 W 4.44 18.40
18 D 4.42 18.42
19 V 4.40 18.44
20 Z 4.38 18.45
21 Z 4.36 18.47
22 M 4.34 18.48
23 D 4.32 18.50
24 W 4.30 18.51
25 D 4.28 18.53
26 V 4.26 18.55
27 Z 4.24 18.56
28 Z 4.22 18.58
29 M 4.20 18.59
30 D 4.19 19. 1

HOOG-

W ATER
APRIL

1 M 6.49 19.22
2 D 8.20 20.49
3 W 9.33 21.53
4 D 10.27 22.42
5 V 11.06 23.20
6 Z 11.40 23.54
7 z — 12.11
8 M 0.24 12.39
9 D 0.53 13.05

10 W 1.24 13.38
11 D 1.54 14.08
12 V 2.28 14.40
13 Z 3.05 15.19
14 z 3.51 16.02
15 M 4.40 16.59
16 D 5.44 18.13
17 W 7.08 19.38
18 D 8.30 20.57
19 V 9.18 21.59
20 z 10.32 22.54
21 z 11.19 23.29
22 M — 12.03
23 D 0.23 12.46
24 W 1.06 13.28
25 D 1.51 14.10
26 V 2.36 14.53
27 z 3.22 15.37
28 z 4.13 16.26
29 M 5.07 17.25
30 D 6.13 18.46
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De verzekering der 
arbeidsongevallen overkomen 

aan zeelieden
W AT BESTAAT ER IN D IT  O PZICHT  

BIJ ONZE NABUREN?

Het kan belang opleveren na te gaan 
wat er bij onze naburen bestaat ln het 
opzicht der verzekering van de arbeids
ongevallen overkomen aan zeelieden. Wij 
bespreken eerst de wetgeving van toe
passing in Nederland.

Het zoo belangrijk als uitgebreid werk 
van M. Albert Schilthuis «Zeeongeval- 
lenwet 1929» dient ons als vasten leid
draad.

TOTSTANDHOUDING DER W ET OP DE 
ARBEIDSONGEVALLEN OVERKOMEN  

AAN ZEELIEDEN
Zooals in België het geval is geweest, 

was de algemeene wet op de arbeidson
gevallen welke in Nederland dagteekent 
van 1901, niet toepasselijk noch op de 
koopvaardij, noch op de zeevisscherij. 
Deze beide nijverheidstakken werden 
zelfs uitdrukkelijk afgezonderd, en de 
wetgever behield zich voor de ongevallen
verzekering der genoemde bedrijven bij 
een of meer afzonderlijke wetten te rege
len. Verscheidene wetsontwerpen op zeer 
verscheidene tijdstippen werden hiervoor 
ingediend. Vóór den oorlog 1914-1918 
kwam hiervan nochtans niets bepaalds 
terecht.

Onder den drang van de bijzondere ge
varen die de uitoefening van de zee
vaart en de zeevisscherij gedurende den 
oorlog bedreigden, nam de Nederland
sche regeering het initiatief tot een 
noodmaatregel : aldus kwam de Oor- 
logszee-onge vallen wet in 1915 tot stand. 
Deze wet regelde slechts de ongevallen 
den schepeling overkomen tengevolge 
van een oorlogsgebeurtenis.

beidsongevallen overkomen aan Belgische 
zeelieden).

Het dagloon, dienende als grondslag 
voor de berekening der vergoedingen, 
wordt voor de verschillende groepen van 
schepelingen door den Minister bepaald, 
op de wijze aangegeven in de wet zelve.

Bij doodsongeval komt, in het voorko
mend geval, aan de weduwe van het 
slachtoffer tot haar dood of haar opvol
gend huwelijk een uitkeering toe ten be
drage van 30 t.h. van het dagloon van 
den overledene ; aan elk van zijn kinde
ren, tot het voleindigde zestiende jaar, 
sen uitkeering van 15 t.h. van het dag
loon; met dien verstande dat een kind 
dat ouderloos is of wordt, 20 t.h. van het 
dagloon ontvangt en dat, indien weduwe 
jn kinderen samen op een hoogere uit
keering dan 60 t.h. van het dagloon recht 
zouden hebben, leder uitkeering een even
redige vermindering ondergaat. Voor het 
geheele gezin is dus hoogstens 60 t.h. 
beschikbaar.

Er bestaat bijgevolg hier een grondig 
yerschij tusschen onze wetgeving en deze 
welke besproken wordt: deze wetgeving 
stelt ter beschikking van de weduwe een 
kapitaal vertegenwoordigende de waar
de, berekend naar den leeftijd van het 
slachtoffer, op het oogenblik van het 
overlijden, van een lijfrente gelijk aan 
30 t.h. van het jaarloon; kapitaal dat, 
rekening houdend met den leeftijd der 
rechthebbende, in een lijfrente omgezet 
wordt. De weduwe geniet deze rente a l
tijd  to t haar dood en haar opvolgend hu
welijk kan haar van dezelve niet ont
doen.

Aan de kinderen wordt, tot aan den 
ouderdom van achttien jaar, een kapi
taal toegekend vertegenwoordigende de

Nieuw Reddingvlot

1 fe
l

. ....rtv/.v. -v... .........

... '  ̂*" ' *: JflHj

In ons blad van 24 Februari meldden vaniseerde luchtvaten met een omklee- 
we, hoe een Hollandsche firma op gebied ding ter versterking van without, 
van het vervaardigen van reddingvlotten j  Het eigenaardige dat dit vlot ken- 
een groote bekendheid verworven had. ! merkt, bestaat hierin, dat het mogelijk 

Thans vernemen we, dat in onze stad is het toestel langs beide zijden te ge
reeds lang zoo’n reddingvlot vervaardigd bruiken, daar zich eveneens een sluiting
wordt en wel namelijk bij den ScheepS' 
bouwer R. Panesi, van Oostende.

Dit vlot, waarvan hierboven een foto, 
werd enkele maanden geleden geleverd 
voor een vrachtschip van de reederij 
«Handel en Scheepvaart».

Deze vlotten zijn gebouwd uit gegal-

der voedsel- en dranktank langs onder 
en boven bevindt.

Verder wordt de veiligheid der beman
ning nog verhoogd, daar deze binnen in 
het vlot kunnen plaats nemen, waardoor 
minder gevaar bestaat door de overspoe
lende golven meegesleurd te worden.

Vergadering der 
Garnaalvisschers 

van
Heist-Zeebrugge
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J lrt algemeen als noodzakelijk het slachtoffer op het oogenblijk van het
gevoeld. Vóór het eindigen der vijande
lijkheden en daarna werd aangedrongen 
opdat de oorlogszee-ongevallenwet zou 
worden toepasselijk verklaard op de ge
wone ongevallen der zee. De regeering 
ging hierop in en aldus kwam de W ij- 
zingswet van 27 Juni 1919 tot stand. Van 
de daarin vervatte wijzigingen is de 
voornaamste dat in art. 2 de regeling 
wordt uitgestrekt to t alle ongevallen aan 
den zeeman overkomen in dienst van 
het vaartuig. Er werd er nochtans op ge
wezen dat de wet van 1919 slechts een 
noodregeiing was, in afwachting van de 
totstandkoming van een blijvende wette
lijke verzekering van de schepelingen te
gen geldelijke gevolgen van bedrijfson
gevallen.

Het ontwerp to t wijziging der zeeon- 
gevallenwet 1919 had hoofdzakelijk voor 
doel: de vergoeding der geneeskundige 
kosten — welke niet voorzien was — 
insgelijks in de wet op te nemen; en 
verder de wetsbepaling af te schaffen 
waarbij voorzien werd dat een deel der 
vergoedingen voor ongevallen overkomen 
aan boord van zeevisschersvaartuigen 
en andere kleine zeevaartuigen, ten laste 
vallen van het Rijk. Deze voorgenomen 
wijzigingen werden oorzaak dat de voor
genomen wetsherziening niet to t stand 
kwam. De slechte toestand waarin de 
zeevisscherij verkeerde, maakte het be
zwaarlijk nieuwe lasten op dat bedrijf te 
leggen voortspruitende u it de verplichte 
vergoeding der medische kosten en het 
schrappen van het voordeel der Staats- 
tusschenkomst. Van hare zijde verklaar
de de regeering aan een herziening der 
wet, zonder de schrapping van de Rijks- 
tusschenkomst, haar medewerking niet 
te kunnen verieencn.

Aan de noodwijziging van 1919 kwam  
geen wijziging en deze is nog steeds van 
kracht. U it het bovenstaande kan men 
reeds afleiden dat de zeeongevallenwet 
de vergoeding der geneeskundige kosten 
gesproten u it een arbeidsongeval niet 
voorziet en dat de Nederlandsche Regee
ring nog steeds voor een vooraf bepaald 
bedrag tusschenkomt in de vergoeding 
der schade voortspruitende uit de be
drijfsongevallen overkomen aan zeelie
den. We zullen verder zien tot hoever 
deze Staatstusschenkomst, welke in elk 
geval aanzienlijk is, strekt.

WELKE VERGOEDINGEN WORDEN  
DOOR DE «ZEEONGEVALLENWET 1919» 
AAN DEN IN DIENST VAN HET VAAR

T U IG  GEWETSTEN SCHEPELING  
TOEGEKEND?

De schepeling, die in dienst van een 
zeevaartuig door een zeeongeval is ge
troffen en hierdoor zijn geschiktheid tot 
den arbeid geheel of gedeeltelijk mist, 
heeft recht op vergoeding zoolang de a r
beidsonbekwaamheid duurt.

Deze vergoeding bedraagt, ingevolge 
art. 2 der wet, bij volledige arbeidsonbe
kwaamheid, hetzij bestendig of tijdelijk, 
70 t.h. van het dagloon van het slachtof
fer; bij gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
werken, bestendig of tijdelijk, een daar
aan evenredig deel van 70 t.h. van het 
dagloon. (Vergelijk dienaangaande de 
bepalingen van art. 3 der wet van 30 De
cember 1929 op de vergoeding der ar-

overlijden, van een rente gelijk aan 15 
t.h. van het jaarloon voor elk kind, zon
der dat het totaal 45 t.h. van het voor- 
noemd loon mag overschrijden. Men 
merkt bijgevolg onmiddellijk op dat on
ze wetgeving in dit opzicht veel grooter 
voordeelen aan de weduwen en kinderen 
van slachtoffers van doodsongevallen 
schenkt: levenslange rente aan de wedu
we; tijdelijke rente aan de kinderen tot 
aan den ouderdom van achttien jaar; 
een maximum van 75 t.h. op het jaarloon 
van het slachtoffer, ten voordeele van 
weduwe en kinderen mag bereikt wor
den. De daaruit voortspruitende lasten 
zijn van zelfsprekend zwaarder en val
len uitsluitend ten laste van het bedrijf, 
terwijl er in Nederland, zooals hooger ge
zegd, aanzienlijke tegemoetkomingen 
vanwege den Staat plaats hebben.

(’t vervolgt)

C. W.

Bezoek van 
Hoogeschoolstudenten

--- ■----
Het tijdstip van de bezoeken is op

nieuw aangebroken en zoo kreeg onze 
visschershaven Donderdag opnieuw het 
bezoek van een 25-tal studenten van de 
Handelsafdeelmg der Hooge School van 
Gent, geleid door Dr Professor Maes.

Zij werden door den heer Velthof, be
stuurder der Oostendsche visschersha
ven ontvangen en bezochten ook de pak
huizen, waarvan dat van de firma Ca- 
miel Willems terecht als een model mag 
aanzien worden.

Nadien had een vischnoenmaal in het 
restaurant van de nieuwe vischmijn 
plaats.

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om U w  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 --

Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

W EEK VAN 1 TO T 7 APRIL 1940
Van Oostende naar Folkestone (Zo

meruur) :
Maandag, 1 April, te 14 u., door «Prin

ses Joséphine-Charlotte».
Vrijdag, 5 April, te 8.30 uur, door «Prin

ses Joséphine-Charlotte».
Van Folkestone naar Oostende (Zo

meruur) :
Dinsdag, 2 April, te 7 uur, door «Prin

ses Joséphine-Charlotte».
Zaterdag, 6 April, te 11 uur, door «Prin

ses Joséphine-Charlotte».

Op Zaterdag 23 Maart, hielden de gar
naalvisschers (reeders en matrozen) een 
zeer belangrijke vergadering in de Café 
Nippon te Heist. Talrijke reeders en vis
schers waren aanwezig.

Door de heeren Dekeyzer en Deckmyn 
werd de toestand der garnaalvisscherij 
grondig uiteengezet.

Tenslotte werd onderstaande dagorde 
met algemeene stemmen aangenomen:

De reeders en visschers der garnaal
visscherij van Zeebrugge en Heist, in al
gemeene vergadering vereenigd te Heist 
op Zaterdag 23 Maart 1940.

Na de uiteenzettingen van de heeren 
Roger Dekeyzer, secretaris van den Bel
gischen Zeemansbond, en Gerard Deck
myn, voorzitter van de Reedersvereeni- 
ging «Hand in Hand», beiden lid van den 
Hoogen Raad voor Zeevisscherij, aan
gaande den hachelijken toestand waar
in de garnaalvisscherij der Kust ver
keert, aanhoord te hebben;

Aangezien er vastgesteld wordt dat de 
uitbatingskosten met 97 t.h. gestegen 
zijn;

Verzoeken de regeering daadwerkelijk 
te willen tusschenkomen voor deze be
dreigde nijverheid door

a) den invoer van vreemde garnalen 
te beperken;

b) De vergunning voor invoer slechts 
te verleenen aan Belgische onderdanen 
en mits voorwaarde dat deze minstens 
50 t.h. van hun garnalen koopen aan on
ze kust;

c) het leger op te leggen zekere hoe
veelheden garnalen te verbruiken;

d) de premie voor oorlogsrisico onder 
vorm van Staatssteun terug aan de ree
ders te schenken;

e) een Staatsteruggave te schenken 
ten bedrage van 40 t.h. op het verbruik 
van mazout.

Besluiten deze dagorde over te maken 
aan den heer Pierlot, Eerste Minister, en 
aan de heeren Ministers van Verkeers
wezen en Geldwezen.

Steun aan 
noodlijdende 
Kustvisschers

De lijst der stortingen zetten we voort.
Alle personen welke verlangen voor de 

noodlijdende kustvisschers nog iets te 
storten, mogen het doen op postcheck 
1070.98 van «Het Visscherijblad», Oosten
de.

DE LAATSTE STORTINGEN

Froid Industriel...................... 500,—
Frigorifères du Littoral......... 500,—
Firma Camiel Willems ......... 500,—
Hotî l Wellington ................ 50,—
Een radiotelegrafist................ 20,-
V. R .......................................... 100,—
Ad. Cuvelier ...................... 50,—
X.Y.Z......................................... 50,—
V. Debièvre ...................... 5,—
E. Van Weddingen, Leuven ... 100,—
Lijst M. J. Terreyn, Gent ... 682,90

Aan allen, onzen hartelijken dank.

GEBRUIKT

Shell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

ONS VISSCHERSVOLK VAN H EIST BELEEFT OPNIEUW  UREN VAN 
ANGSTVOLLE SPANNING

De verkoop van 
garnaal in de 

nieuwe Vischmijn

In den Provincialen Raad
Hulde van Gouverneur Baels voor onze

Zeelieden
Verleden week kwam de Provinciale voorradlng, leemte aan zeemanszin. Ram- 

Raad Van West-Vlaanderen in buitenge- 
wonen zittijd bijeen.

Gouverneur Baels hield te dezer gele
genheid hiernavolgende rede:

Mevrouwen, Mijne Heeren,
Bij ons uiteengaan in October jl. ging 

een laatste woord naar al diegenen toe, 
voor wie het oorlogsgetijde, zelfs in ons 
bevrijde, doch weerbaar staande land, 
een bittere beproeving zou wezen.

En de klemtoon werd gelegd op onze 
zeelieden.

Op onze zeelieden, zoo deze van de 
koopvaardij als van de visscherij.

Wijzen mocht ik op de gevaren welke 
hun vredelievenden arbeid beloerden.

De vrees werd een rampzalig gebeuren.
Verscheidene levens werden verloren:
November 1939: 0.165: 3.

Januari 1940: B.24: 4.
Februari 1940: 0.67: 4.
Maart 1940: Z.47: 4.
Maart 1940: H.58: 4.
Totaal: 19 menschenlevens.
Het moet ongelukkig gezegd dat buiten 

een vijftal vliegers, de eenigste levens
verliezen deze zijn van zeelieden, deze 
zijn van zonen van West-Vlaanderen.

Het zal de stempel zijn van onze gouw 
een zending te vervullen van schitteren 
op bijna alle gebieden en eilaas ook in 
dit van oorlogswee en levensoffers.

Dit land, heb ik u vroeger gezegd, heeft 
weinig begrip van zeeaangelegenheden; 
het is afzijdig van wat omgaat op den 
Oceaan die nochtans drie vierden van 
den aardbodem beslaat. Het is een volk 
van den wal, van akker en aardsche be
drijvigheid.

Nimmer is deze leemte beter verstaan 
geworden dan tijdens de huidige dagen: 
leemte aan eigen schepen en eigen be-

Het geval van de H.58 door 
ieder als hopeloos beschouwd

VIELEN ER NOGMAALS VIER ONSCHULDIGE SLACHTOFFERS EN TELT  
HEIST WEER NEGEN W EESKINDEREN MEER?

Er is een oud Vlaamsch spreekwoord kon ik het tot den Zaterdag volhouden,

pen op zee verwekken een paar regels in 
de kranten.

Ik heb gedacht dat van uit de tribuun 
van den provincialen raad van West- 
Vlaanderen, op wiens schepen en met 
wiens kinderen het teisteren van den 
reuzenkrijg zijn dramatischen aanvang 
deed, ons land een plechtig rouwbeklag 
diende uitgesproken.

Opdat de droefheid van ouders, echt- 
genooten, kinderen van zulke jonge men
schen, door het medevoelen van de ge
meenschap zou gelenigd worden.

Opdat onze bevolking zou begrijpen 
wat een soort van werkers onze zeelieden 
zijn die ondanks het moordend tuig, de 
verraderlijke mijnen door een uitzinnige 
beschaving op het eigendom van een
ieder het mare libernen, ook het eigen
dom van niet-oorlogvoerenden gegooid — 
die ondanks de gevaren, hun schepen 
sturen, de korre slepen, aan bevoorra
ding denken van die aan wal zijn.

Opdat de gemeenschap eens verneme 
wat voor tragedie zich afspeelt achter 
de grens van waar de kim door de lucht 
wordt gezoend en de gezichteinder alles 
afsluit voor het oog van die aan wal zijn.

Opdat we allen bewust wezen van den 
ijselijken dood van de geblevenen op 
vaartuigen gesprongen of gebroken, al
waar men geen kisten moet schaven, 
geen graven dienden gedolven en geen 
zerken gebouwd als voor diegenen die 
aan wal zijn.

Ik hoor nog het snikken van bleeke 
vrouwen en dit echo van onzeggelijke 
menschensmart. Ik bid U, die onze gouw 
vertegenwoordigt, schenkt de piëteitsge- 
dachte aan de moedige prachtzonen, aan 
de helden van de zee, aan de groote zo
nen van West-Vlaanderen.

dat zegt: «Zoolang er leven is, is er 
hoop!» In andere woorden: Zoolang al
les nog niet bepaald reddeloos verloren 
is, moet de laatste hoop niet opgegeven 
worden.

Gelukkig zouden wij ons achten, en 
duizenden hier met ons, mocht in het 
geval met het visschersvaartuig «H.58» 
het spreekwoord gelijk komen geven aan 
de optimisten.

Wij komen terug van de haven, waar 
wij den ganschen morgen onder onze 
visschers hebben doorgebracht. Wij heb
ben machtig veel vernomen over het met 
den dag erger wordend gevaar voor onze 
vloot om nog zee te kiezen. Wij hebben 
gehoord wat alle visschers zonder uitzon
dering als een zekerheid aanzien, name
lijk: dat alle hoop om de «H.58» nog 
ooit terug te zien, mag opgegeven wor
den.

Toen de stuurman, Dobbelaere, bijge
naamd Frans van Kootjes, zijn reeders 
en makkers verliet voor de vischvangst, 
zegde hij naar de vischvelden van de 
«Falies» te trekken, maar: er is een ver
schil tusschen de Falies ten Zuiden en 
de Falies ten Noorden. Ten Noorden is 
er groot gevaar bij een bries of drift in 
de mijnènvelden gedreven te worden, 
zonder dat men het merken kan...

Is hij naar deze laatste plaats gegaan 
en heeft hij, gedurende den geweldigen 
sneeuw- en hagelstorm van verleden 
week, de fatale zone bevaren? Niemand 
zal het ooit weten te zeggen, maar velen 
veronderstellen het.

Is hij elders naartoe getrokken? Het 
gebeurt dagelijks dat de visscher in zee 
zijn koers verandert, vooral als hij van 
makkers verneemt dat ze ergens liggen 
waar goed gevangen wordt.

Een ander Heistsch vaartuig heeft hem 
ontmoet acht dagen geleden:

—  Als ik zag welke richting hij uit
voer, vertelde ons de ooggetuige, dan 
heb ik bij me zei ven gezegd: Waar trekt 
die nu naartoe? Aldaar ligt er niets 
goeds te vinden...

De «H.58» is een vaartuig om een tlen-

dan zou ik een schoone markt hebben, 
daar die dagen de visch altijd duur gaat.

Hij is niet binnen gekomen... En ook, 
hoe zou hij zich uit den slag getrokken 
hebben me^ brandstof voor hoogstens 
ELF DAGEN?

De «H.58» had geen radiopost aan 
boord en kon dus geen nieuws van zich 
geven. Maar, ware hij in nood geweest, 
dan zou hij zich tot een voorbij komend 
vaartuig gericht hebben, dat al lang be
richt over zijn stand zou laten weten 
hebben. De zee krioelt van oorlogssche
pen die gedurig kruisen en... aan vlieg
tuigen ontb(re|kt het ongelukkig ook 
niet...

— Waren wij nog in gewone tijden, 
sprak een bedreven zeeman, ’k en wil 
niet zeggen dat men nog op ’n mirakel 
zou kunnen hopen. Nu, met wat wij zien 
op zee, kan daar geen kwestie meer van 
zijn, ongelukkiglijk! ’k Ben gisteren bin
nen gekomen, ’k heb precies twaalf uren 
moeten loopen; ’k heb om dien tijd met 
mijn makkers EEN EN TW INTIG  mijnen 
geteld, sommige op geen twee meter af
stand van ons schip! En ik kan u ver
zekeren dat wij uiterst voorzichtig zijn!

En de tongen gaan los en van iedereen 
zou men bijna moeten zeggen dat, als ze 
nog veilig onze haven binnen geloopen 
zijn, het een wonder mag genoemd wor
den. De «H.58» heeft eilaas, dat wonder 
niet mogen beleven.

HET VER M ISTE VAARTUIG
De «H.58» is een vaartuig gebouwd in 

1931 op de scheepswerven van Zeebrug
ge, voor rekening van reeder Jos. Arts. 
Het heeft een bruto tonnemaat van 33.77- 
en bezit een motor van 85 HP. Het draagt 
als naam «Santa-Godelieva». Het werd 
nieuw gevoerd door stuurman Cesar De- 
vooght. Nu was het Dobbelaere (Frans 
van Kootjes) die het voerde. De overige 
bemanning bestond uit drie knappe ele
menten: Pieter Govaert, Achiel Vande- 
veire en Leon Ackx. Deze laatste behoort 
tot een al zeer diepbeproefde visschers- 
familie: namelijk Naas Ackx, waarvan 
verleden jaar drie zonen tegelijk ver-

tal dagen buiten te blijven; nu is het al dwenen. Er zouden negen kindertjes va- 
24 dagen weg. Het allerlaatste wat men" derloos vallen.
nog hoopte, was, dat de stuurman met 
Paschen zou gerekend hebben en gezegd:

Wat het vaartuig betreft, het ls ge
dekt door verzekering met oorlogsrisico.

Nu men op het oogenblik druk in de 
weer is om den garnaalverkoop in de 
nieuwe vischmjin in Çe richten, wen
schen we de aandacht van de gemeente
lijke overheid er op te vestigen, dat, wan
neer daartoe zal overgegaan worden, 
zulks volledig zal dienen te geschieden 
en niet op een onvolmaakte wijze.

Aanvankelijk werd de gedachte geop
perd, dat men met dezen verkoop in de 
vischhalle zou kunnen beginnen in af
wachting dat een garnaalmijn zou ge
bouwd worden.

Een onderhoud met den bevoegden 
bestuurder heeft ons vlug doen inzien, 
dat daarvan geen sprake kan zijn, wil 
men den vischverkoop niet in den weg 
loopen.

En inderdaad, thans reeds is bij nor
malen aanvoeren de vischhalle te klein 
en werd reeds vroeger aangedrongen op 
een verlenging er van.

Thans den verkoop van garnaal daar 
inrichten, staat gelijk met een voorloo- 
pige oplossing, die in feite geen oplossing 
is.

Door sommige anderen wordt de ge
dachte vooruitgezet hen, die ter nieuwe 
vischmijn willen verkoopen, aldaar te 
laten verkoopen en de anderen in de 
huidige garnaalmijn.

Ook deze thesis gaat niet op, niet al
leen voor de groote kosten welke hier
uit voortvloeien, maar omdat dit zeer 
nadeelig zou uitvallen voor de prijzen 
van den garnaal.

Verder dient ook de kwestie van den 
veerdienst geregeld, omdat het er toch 
ook op aankomt de menschen van de 
kleine kaai en de leursters zoo weinig 
mogelijk te benadeelen en het overvoeren 
van garnaal op de best mogelijke ma
nier dient te geschieden.

Wij zijn dus overtuigd dat het vraag
stuk in zijn geheel en op een degelijke 
manier dient opgelost, wil men een prac
tisch resultaat bereiken en dat mag niet 
uit het oog verloren worden, wil men de 
garnaalvisschers niet benadeelen.
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« HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

m jH L IS  OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

Nuttige W erken

LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN  
EN KOOPVAARDIJSCHEPEN

Zooeven is deze lijst verschenen in een 
afzonderlijke brochure.

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

GRONDBEGINSELEN DER 
OCEANOGRAFIE

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

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

STELT U IN REGEL 
MET DE SOCIALE W ETTEN

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

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

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

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

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

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

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

.jsm~
Aanbestedingen

5 APRIL. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, vernieuwen van dakgoten, platdaken 
en schaliebedekkingen met bijkomende 
werken aan de gebouwen van het Kon. 
Athenaeum te Oostende. Bestek z.n. 
(Ned.).

19 APRIL. — Te 11 uur, voor den heer 
Jlaeys, te Brussel, Archimedestraat, 61, 
oouwen van een brug over den autosnel
weg Oostende-Brussel, te Snellegem.

26 APRIL. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
ichoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
oaggerwerken in de havens van Oosten
de, Nieuwpoort en Blankenberge, alsmede 
in de rechtstreeksche kil van de stroom- 
oank. Termijn 3 of 5 jaar. Bestek nr. 24 
yan 1940. (Ned.). Prijs 10 fr.

UITSLAGEN

• Gasolie

22 MAART. — Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, aanneming voor het los
jen, laden en vervoer van allerhande 
materialen voor het onderhoud van ver
schillende Rijkswegen der Provincie 
vVest-Vlaanderen.

Perceel 1: VAN GHELUWE, te Zand
voorde, fr. 29.793,49; Bollenberg R., Bree
dene, 33.410,41; Vandewyngaerde A., 
Oostende, 37.106,50.

Perceel 2: VAN LERBERGHE, Pervijze, 
f4.938,73 ; Bollenberg R., 78.489,65.

Perceel 3: BEUN D. en DE RYCKE A„ 
leper, 21.733 fr.

Perceel 4: VERSTRAETE Osc., Ingel- 
munster, 51.205,15 fr.

22 MAART. —  Te 11 uur, voor den h. 
Ÿerschoore, te Oostende, onderhoud der 
oevaarbare waterwegen afhangende van 
den bijzonderen dienst der kust.

Perceel 1 : VAN PARIJS, Brugge, fr. 228 
duiz. 679 fr.; Braet M  en G., id., 277 duiz. 
293,50.

Perceel 2: CASTELEYN A„ Gistel, 305 
duiz. 049 fr.; Soetaert J., Oostende, 314 
duiz. 404,50.

Perceel 3: N. V. AANNEMINGEN M. 
en J. BRAET, Nieuwpoort, 95.796,70; Ver- 
heye R., Diksmuide, 98.752.

Perceel 6: SOETAERT J., 151.218 fr.; 
Verheye R., 152.408,50; N. V. Aanneming- 
gen M. en J. Braet, Nieuwpoort, 161 duiz. 
981,50; Casteleyn A„ 176.472; Sabbe L„ 
211.519.

22 MAART. — Te 11 uur, voor den h.
« Van Rysselberghe, aanleggen van een
•  wandelpad op den zuiderwegberm van
•  het vak kustweg Oostende en Blanknber-
•  ge, op ’t grondgebied der gemeente

IClPTTl PT*lfP
J VERKEMPINCK P., te Oostende, 20 d.
0  527.65 ; Tjonck H„ Oostende, 22.893,45;
•  Wydooghe J., Gistel, 23.056,20; Vande-
•  wyngaerde A., Oostende, 23.285,24.

Sm

Smeerolie
Benzine

• E E N  K W A L IT E IT - D E  B ESTE

D EPOT» O O S T E N D E

•  T A N K A G E  8 T R A N S P O R T  S.A. •

Dép*. Clal «RADIAN»
— ALLE SLAG VAN VERM AKING EN —
Grauwe, w itte en rieten MANDEN bij

• « m M i m •  • •  •  •  •  • • •  •  •  •  C H * D E S M I D T ■ S L E Y T E R
St. Franciscusstraat, 22 —  OOSTENDE

De nieuwe Huishuurwet
Op Zaterdag 23 Maart 11. is de nieuwe 

wet op de huurp achten welke vóór 1 
September 1939 afgesloten waren, sehrif- 
telijk of niet, voor woongelegenheid 
handels- of gemengd gebruik, of lustge- 
legenheid, van kracht geworden. Alle ge 
schillen dienaangaand moeten worden 
beslecht voor den vrederechter van het 
gebied waar zich het huis bevindt.

A. bekomt van rechtswege: de verlen
ging van de pacht tot het verstrijken 
van de derde maand volgend op den dag 
der demobilisatie van den huurder.

B. heeft recht tot aanvragen van:
a) een vermindering van huurpacht 

die met terugwerkende kracht gaat tot 
op den dag der mobilisatie van den huur
der of een lateren datum die dan door 
den rechter bepaald wordt. Deze terug
werkende kracht kan evenwel geen in
breuk maken op vroeger verworven rech
ten der beide partijen, hetzij uit een 
akkoord na de mobilisatie van den huur
der, gesloten, hetzij uit betalingen rèeds 
door deze laatste gedaan. , ,

b) de vernietiging van de pacht, op 
voorwaarde dat de huurder zijn pacht 
niet kan betalen, zelfs ware deze tot op 
de helft verminderd.

1) de huurder sedert meer dan een 
maand onder de wapens geroepen of zijn 
wettelijke vrouw, ofwel

2) vader, moeder, grootvader, groot
moeder, broer, zuster, voor wie de gemo
biliseerde de voornaamste steun is, ofwel

3) de niet gemobiliseerde Belg, die
a) tengevolge van de economische om

standigheden voortspruitend uit de mo
bilisatie, een ernstige storing ondergaat 
in het genot of de uitbating van het ver
huurde gebouw of

b) wegens een verlaging van zijn be- 
drijfsinkomen met meer dan 5 t.h.

De aanvragen om pachtvermindering 
of pachtverbreking dienen als volgt ge
daan:

1) per aangeteekende brief, mede on- 
derteekend door den Bevelhebber van de 
Eenheid of

2) per aangeteekende brief vergezeld 
van een attestatie van den bevelhebber 
of van het Militiebureau waaruit blijkt 
dat de huurder onder de wapens is, wan
neer de aanvraag gedaan wordt door een 
met den gemobiliseerde gelijk gestelden 
persoon. In beide gevallen dient het mi
litair adres vermeld te worden.

3) voor den niet gemobiliseerde is

het een dagvaardiging voor den rechter, 
met inachtneming dat de vermindering 
de 50 t.h. niet mag overtreffen.

Aanvraag om 25 t.h. vermindering of 
lager.

Deze is van rechtswege toegestaan 
wanneer binnen de maand na ontvangst 
door den eigenaar van de aanvraag, de
ze den huurder niet voor de rechtbank 
geroepen heeft voor een herziening van 
de aanvraag tot vermindering.

Aanvraag om 25 t.h. vermindering of 
meer.

wanneer de huurder binnen de maand 
na ontvangst van de aanvraag door den 
eigenaar geen instemming bekomt, is 
van rechtswege 25 t.h. vermindering toe
gestaan, uitgenomen in geval de eigenaar 
den huurder voor den rechter daagt voor 
de vermindering boven de 25 t.h. of voor 
gelijk welke vermindering.

Opzegging
van ambtswege toegestaan na een 

maand vanaf den dag van de verzending 
van den brief, tenzij de eigenaar binnen 
dit tijdstip den huurder voor den rech
ter roept om hem mede te deelen dat hij 
het contract wil behouden. De rechter 
kan evenwel de opzegging uitspreken.

De Rechtbank heeft natuurlijk het 
laatste woord in alle gevallen welke niet 
van rechtswege worden toegestaan; haar 
voornaamste rol zal zijn verzoening tus- 
schen de twee partijen te scheppen. Dit 
is dan ook de eenige goede en betrouw
bare toevlucht die de huurders hebben.

Enkele aanvullende inlichtingen:
—  Een persoon is van alle rechtsple

ging geschorst, wanneer hij zich onder de 
wapens bevindt.

Evenwel zal dit beperkt zijn tot een 
termijn van twee maanden, wanneer de 
verhuurder den huurder voor de recht
bank daagt, of omgekeerd.

— De eigenaar die minder dan 50 t.h. 
van den huurprijs gedurende zes maan
den ontvangt, wanneer het hem alzoo op
gelegd werd, heeft het recht de pacht te 
verbreken, mits een vooropzeg van drie 
maanden.

—  De schorsing van dezè wet zal door 
een Koninklijk besluit bekend gemaakt 
worden.

— Zoo de huurder een vermindering 
van den huurprijs bekomt, kan de rech
ter den verhuurder, geheel of gedeelte
lijk, ontslaan van zijn huurverplichtin- 
gen.

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEH EN 
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BELIAPD.CRIGHmC
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De Rouwplecht igheid voor de 
Slachtoffers van de Z .47

Gouverneur Baels vertegenwoordigt
den Koning

EEN REUSACHTIGE TOELOOP 
VAN VOLK!

Zooals wij het hadden aangekondigd, 
greep verleden Paaschmaandag te Heist 
de plechtigheid plaats van de laatste 
rouwhulde aan de vier ongelukkige 
slachtoffers van de ramp, welke in den 
nacht van 9 Maart laatstleden, aan de 
«Z.47» is overkomen.

Over geheel Heist hing, als het ware 
een waas van treurnis en rouw. Waar 
men ook kwam, men kon het lezen op de 
gezichten, dat de menschen met bekom
merden geest hun dagelijksche bezighe
den volbrachten, in afwachting dat ze 
straks naar den dienst zouden gaan.

Lang reeds vóór tien uur was het ook 
zichtbaar, dat er machtig veel volk van 
buiten Heist gekomen was om zich aan 
deze daad van piëteit deelachtig te ma
ken. De trams uit Zeebrugge brachten 
een grooten toevoer van mannen en 
vrouwen uit alle standen, in rouwge
waad.

Toen wij ons een beetje vóór tien uur 
door de Kerkstraat begaven, was het een 
echte begankenis. Het Heistsche Bede
huis, dat nochtans geen van de kleinste 
is, bleek dan ook spoedig niet in staat, 
om alle opkomenden een plaatsje te vei 
schaffen.

Wij schatten dat er binnen de kerk 
een goede 500 menschen opeen gestapeld 
stonden en dan mag men rekenen, dat 
er nog minstens een groote duizend bui
ten stonden, die in de aanpalende drank
gelegenheden op het uur der offerande 
wachtten of uit vertwijfeling, huiswaarts 
gekeerd waren.

In de Kerkstraat, St. Jozef en Hermans 
Liebaertstraat was het een eindelooze 
haag van auto’s, die allerhande perso
naliteiten hadden aangebracht.

De offerande in de kerk heeft meer dan 
één uur geduurd. De ordedienst bij het 
binnen en buitengaan der kerk was in de 
puntjes verzorgd door den h. Politiecom
missaris Declerck, bijgestaan door zijn 
inspecteurs en twee brigadiers.

Onder de talrijke overheden bemerken 
wij: heer Gouverneur Baels, vertegen
woordiger van den Koning; burgemees
ter Debra en schepenen Goetinck en 
Dhauw; de hh. R. Verschelde en A. As- 
peslagh, onderscheidenlijk directeur van 
de Zeevisscherijdiensten te Brussel en 
Oostende; senator Vanhoestenberghe, 
burgemeester van Brugge; schepen Pier
re Van Damme; volksvertegenwoordigers 
Devroe en Geuens; burgemeester I)e- 
smidt, van KnokKe; havenmeesters Me- 
laerts en Devriendt, van Zeebrugge; Luc. 
Decrop, voorzitter van het Reedersver- 
bond; Karei Dezutt.ere, voorzitter van de 
Gemeenschappelijke Kas voor Zeevis
scherij; Camiel Willems, voorzitter der 
Syndikate Kamer der Vis.:hhandeJaars; 
notaris De Gheider, van Beist’ Walter 
Baels, directeur Cambier, van het Kon. 
Werk van den Ibis; Charles Decrop, enz.

EEN ONTVANGST OP HET STADHUIS

Na de kerkelijke plechtigheid was er 
een ontvangst op het stadhuis, waarop 
de h. Gouverneur en de families van de 
slachtoffers tegenwoordig waren.

Zondagavond was de heer Burgemees
ter verwittigd geworden per telegram, 
dat de h. Gouverneur Baels officieel op
dracht gekregen had van Z. M. Koning 
Leopold, om de plechtigheid te Heist te 
komen bijwonen in Zijn naam, en aan de 
getroffen families Zijn deelneming te be
tuigen.

In een paar minuten was de groote 
Raadszaal gansch vol geloopen met fami
lieleden en bloedverwanten. Er waren 
immers vier families in dien rouw be
trokken, en wie weet dat te Heist alle 
visschersgezinnen onderling door het hu
welijk verbonden zijn.

Toen de Overheden plaats genomen 
hadden op het podium, stond Burge
meester Debra recht en sprak met krop
pende stem de volgende woorden:

Mijnheec de Gouverneur,

Waarde Familieleden onzer dier
bare slachtoffers,

B E L G I S C H E  R E E D E R S ,

GIJ W O R D T  DOOR  DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST  ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK  DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N

v a n  G e n t

Achtbare Medeburgers,

Op dien tweeden Paaschdag, een feest
dag die de heropleving in de natuur en 
in onze harten zou moeten beteekenen, 
is het een wel erg treurige omstandig
heid, die ons hier vereenigt.

Ëen paar weken geleden kwam een 
jobsbode, medegebracht uit zee door een 
makker-visscher, het vermoeden vesti
gen, dat een onzer visschersvaartuigjes 
zou verloren zijn gegaan en dat er wei
nig hoop bestond, om nog een der vier 
opvarende visschers terug te zien keeren.

Leefde de gansche gemeente in bange 
spanning, de strijd tussehen hoop en 
wanhoop in de gezinnen waar een diep 
beminde echtgenoot en vader verwacht 
werd, moet iets onbeschrijflijks geweest 
zijn...

De HOOP verminderde met den dag en 
de W AN H OOP  nam stilaan zeker de bo
venhand.

Wij zijn zooeven naar het Bedehuis 
getrokken, gevolgd door een ontelbare 
schaar medeburgers —  ook meestal vis
schers — die spijts al de gevaren welke 
de zee heden biedt, toch nog den bewon- 
derenswaardigen moed en durf hebben, 
hunne zure korste brood, door bovenmen- 
schelijken arbeid, aan de onverbiddelijke 
zee te gaan onttrekken.

Wij hebben een laatste en diep ge
voelde hulde gebracht aan de vier op- 
,varenden der «Z.47», want alle hoop 
heeft ons begeven en de wreede werke
lijkheid heeft ons bewezen, dat deze' vier 
brave, stilte helden van de zee, het on
schuldig slachtoffer zijn geworden van 
het brutale oorlogsgeweld, door naburige 
Staten gedreven en waar wij, vreedzame 
Belgen en Vlaamsche visschers, niets 
mede te maken hebben.

Als Burgemeester — als BurgerVADER 
—  dezer zoo vreeselijk geteisterde ge
meente, weze het mij toegelaten aan de

achtbare weduwen en weezen door dezen 
laffen moordenaar op zee, aan onze 
vriendschap en aan hun liefde ontrukt, 
onze innigste deelneming te betuigen. Ik 
ben bij het vervullen dezer treurige taak 
de tolk van gansch den Raad en ook van 
gansch de bevolking.

De slachtoffers, welke wij vandaag be
treuren, zijn gevallen als helden van den 
arbeid; als helden van plicht, van liefde 
en van burgerdeugd! Hun aandenken zal 
ons innig dierbaar blijven en wij zulten 
uit al onze macht medehelpen, om de 
smart te helpen lenigen, welke hun plot
seling verdwijnen heeft geschapen in de 
harten van weerlooze moeders en van 
schamele weeskindertjes.

Zij rusten in vrede!
Zij leven voort in onze harten!

Geachte Medeburgers,
Gisteren ontving ik een telegram van 

den achtbaren heer Gouverneur, Oud- 
Minister Baels, welke hier aan mijn zij
de staat.

Hij verhaastte zich mij te melden, dat 
Zijne Majesteit Koning Leopold diep ge
troffen was geweest door zooveel smart 
en zooveel rampen, die misschien de 
BESTEN en zekerlijk de DAPPERSTEN 
onder alle WERKERS, onze stoere vis
schers, voortdurend treffen, hem verzoe
kend vandaag naar Heist te komen om 
aan de bedrukte families de deelneming, 
den rouw van Zijne Majesteit te komen 
uitspreken.

Wij brengen hulde aan Zijne Majes
teit, onzen geliefden Koning, om dien 
schoonen blijk van sympathie en wij 
danken Gouverneur Baels om zijn aan
wezigheid. Hij, die reeds zoovele blijken 
van belangstelling heeft gegeven voor, 
onze visscherij, wenscht in deze droevige | 
omstandigheden ook nog een woordje  ̂
tot de overblijvende geslachtofferden te 
spreken en wat hij zeggen zal, zal onge
twijfeld een balsem zijn op vele treuren
de harten...

*#*

Heer Gouverneur Baels deelde alsdan 
-mede, hoe onze Koning hem had gelast 
naar hier te komen en zijn diep mede- 
voelen in al dat in stilte geleden leed te 
komen persoonlijk betuigen.

In treffende woorden schetste hij het 
harde lot onzer visschers en sprak de 
hoop en het vertrouwen uit, dat uit de 
algemeen betuigde deelneming, de jon
gere geslachten den moed zulten putten, 
om hunne arme vadertjes toch op te 
volgen en neen nog grootere en betere 
visscherij aan ons land te verzekeren.

—  «Hier staan wij voor een graf», ein
digde Gouverneur Baels zijn gevoelvolle 
improvisatie; «hier is geen zerk. De zerk 
is de dijk en het graf is de onmetelijke 
zee».

» Dat zij er een waardige rust genie
ten!...»

Gouverneur Baels werd hierna door 
Burgemeester Debra aan de Weduwen en 
Ouders voorgesteld en drukte aan alten 
bewogen de hand.

Hiermede liep de eenvoudige, maar 
bijzonder indrukwekkende plechtigheid 
ten einde... en de naaste familieleden 
kwamen het Gemeentebestuur spontaan 
bedanken voor de groote en rechtzinnige 
blijken van deelneming welke zij hier 
geboden hadden.

Vier namen van stilte helden meer zul
ten morgen op het gedenkteeken der 
«Slachtoffers van de Zee» gegrift wor
den: Camiel VLIETINCK, Leon BOEY, 
Guido COUWYZER, Pieter VROOME...

VERONTSCHULDIGING EN

Talrijke telegrammen kwamen toe 
van allerhande belangstellenden die he
laas verhinderd waren, de eene door 
ambtsplichten, de andere door ziekte, 
aan deze plechtigheden deel te nemen. 
Vermelden wij enkel deze van directeur 
generaal Devos, directeur Descamps, ka
pitein Blondé, DrDejaegher en Rau.

Eduard Verberckmoes
N A U W S T R A A T . 

Tel. 12312

14 —  V ISC H M A R K T , 28 

Telegr. Berkmoe

M E C H E L E N  

---- B----

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Handelsberichten
«Ostend Stores et Ropeworks» N.V. 

te Oostende
Bilan op 31 Dec. 1939.
Aktief en passief, 24.285.018 fr.
Winst en verlies: 661.154 fr.

«Cosmos», N.V. te Oostende 
Bilan op 30 Sept. 1939.
Aktief en passief, 1.149.112 fr.
Winst, 144.852 fr.

P.ois$£>E$ “5* Crevettes

■ZÉ EB S U G G E

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

Reg. de Coirt. t Bruges 2151

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

IJMUIDEN STORES
TRAWLERKADE 36

I J M U I D E N
opgerich t in 1900

TELEFOON 4018 (7-18 UUR) 

TELEFOON 5154 ’S AVONDS

Rubberblazen -

Staaldraadkabels

Maniila-trossen

Schotsche Blazen 

- Herculeskabels 

Kettingen

De aanvallen die dezen laatsten tijd in volte zee op sopi- 
mige visschersschepen hebben plaats gehad, onverschillig "of 
zij door de aanvallers gewild dan wel bij vergissing werden 
uitgevoerd, hebben de Zeevaartoverheid, met het oog op de 
mogelijke herhaling van die aanvallen, doen besluiten de vis
schers aan te raden zich tegen dergelijk machtsmisbruik te 
beveiligen.
De volgende vérweermiddelen kunnen beschouwd worden als 

zijnde doelmatig tegen mitrailleurkogels :
a) een 60 centimeter dikke laag zakken zand ;
b) 65 millimeter dikke grès- of porfiertegels ;
c) zacht staten platen tot een dikte van 20 millimeter ;

Daar het roerhuis kan verlaten worden als een aanval dreigt,
zouden die verweermiddelen kunnen aangebracht worden op 
een plaats van het vaartuig waar geheel de bemanning, zoo
lang het gevaar duurt, zich in veiligheid zou kunnen brengen.

Een andere nuttige voorzorgsmaatregel ter voorkoming van 
de mogelijke gevolgen van het ontploffen van bommen of het 
springen van mijnen in de nabijheid van een schip is het be
plakken van de ruiten van het roerhuis met elkander krui
sende strooken bruin papier van 5 tot 10 centimeter breedte. 
Zulks zal eventueel verwondingen door glasscherven voorko
men.

Dü visschers worden herinnerd aan het uitdrukkelijk bevel 
hun draacUoo-je telefonieposten slechts gedurende den volstrekt 
noodigen tijd en alleen voor zaken van dringend belang te ge
bruiken. Op dit oogenblik moet het voeren van belanglooze 
'■Muiriisi i.s een misdaad worden beschouwd, want zulks 
kan noodlottige gevolgen hebben voor schipbreukelingen die 
om hulp vragen, evenals het een overspannen of wantrouwig 
belligerent tot de ergste gevolgen of represailles kan drij
ven.

-.uss.l, Maart 1910.

▼

1

NETWERK VOOR ELKE VISSCHERIJ

Haringtrawlnetten - Patentnetten 
P - netten

Zeilmakerij - Zoutimport
N A U T I S C H E  I N S T R U M E N T E N

KONINKRIJK  BELGIE 

MINISTERIE VAN VERKEERSWEZEN 

BESTU U R  VAN  H ET  ZEEW EZEN

Bijzonder bericht aan de Visschers
Maart 1940 —  Nr 2.

V EILIG H EID SM A A TR EGELEN  T EG EN  

VERSCHILLENDE O O R LO G SG E V A R E N

Aan de Belgische schippers ter visscherij wordt, in het be
lang van hun eigen veiligheid, uitdrukkelijk aangeraden hun 
vischtuigen niet te sleepen door de gebieden die door de oor̂  
logvoerenden als gevaarlijk zijn aangegeven, noch van den 
hoogen waterstand gebruik te maken om door die gebieden te 
varen, alsook ten minste 15 zeemijlen van de grenzen van de 
gebieden, hieronder bedoeld, verwijderd te blijven.

Bedoelde gebieden —  mijnenvelden waarvan het plaatsen ge
regeld door de oorlogvoerenden ter kennis van al de Mogend
heden werd gebracht —  worden aangeduid op aan de schip
pers ter visscherij bezorgde grafieken, en waarin nieuwe exem
plaren altijd bij de Waterschouten van de Kust kunnen ver
kregen worden.

Voorgaande aanbeveling geldt bijzonder voor de volgende 
gebieden :

a) de Oostelijke grens van de mijnenversperring die zich 
langs de Britsche Oostkust uitstrekt, welke grens be
westen op voormelden afstand moet worden gehouden ;

b) de Noordelijke grens van de versperring der Dover Straits 
(parallel 51°20’) die op voormelden afstand Zuidelijk 
moet worden gehouden ;

c) een ingebeelde lijn die Rattray Head en Duncansby Head 
verbindt en welke niet in Westelijke richting mag over
schreden worden.

Een visschersvaartuig welke die voorzichtigheidsmaatregelen 
niet in acht neemt, zou er zich aan blootstellen door den eenen 
of den anderen oorlogvoerende te worden gehouden voor een 
handlanger van zijn vijand die voor rekening van dezen laatste 
verrichtingen in verband met het plaatsen of het vernietigen 
van mijnenvelden zou uitvoeren ; maar hij zou zich bijzonder 
blootstellen aan het groote gevaar in zijn netten een mijn op 
te haten die met haar verankering uit haar veld is losgeraakt, 
of nog met een dergelijk springtuig in aanraking te komen.

De schippers ter visscherij, die den bij dit bericht gegeven 
raad in den wind slaan, stellen er zich aan bloot in geval van 
verlies van hun schip of van avarij tengevolge van een derge
lijke nalatigheid de geleden schade niet door de verzekering 
tegen oorlogsrisico te zien dekken.



c  H ET VISSCHERIJBLAD »

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE W EG , 42 TELEFONEN : 71707 —  71708

Marktberichten
OOSTENDE

12.900,— 
9.365,— 
8.070,

Vrijdag 22 M aart 1940.

0.312 Kanaal 8 d.
N.60 Oost 5 d.
0.66 Oost 5 d.

Deze drie vangsten waren voldoende 
om aan de noodwendigheden te voldoen. 
Meer visch was schadeloos geweest voor 
de eenheidsprijzen, die dan ook bevredi
gend zijn geweest.

Zaterdag 23 M aart 1940.

0.309 Kanaal 
0.212 Kanaal> 
0.210 Oost 
H.13 Oost

12 d.
15 d. 
6 d. 
8 d.

31.673,— 
52.744,— 
14.093,— 
25.890,

De aanvoer was zeer gering voor een 
Zaterdag van Paschen. Dien dag zijn we 
jaarlijks aan een grooter bedrijvigheid 
gewoon. Het is waar, dat de tijdsomstan
digheden nu ook heel anders zijn. De 
soorten welke het meest werden aange
boden, zijn deze welke het minst van 
noode waren (rog, kabeljauw, wijting, 
steenposten en vlaswijting). Vandaar 
hun goedkoope prijzen. Tong, tarbot, 
griet en groote pladijs die voor de kust 
zeer welkom waren geweest, waren on
voldoende en boekten integendeel, hoo
ge prijzen.

Maandag 25 M aart 1940 (2de Paaschdag) 

Geen verkoop.

Dinsdag 26 M aart 1940.

0.241 Spanje 22 d. 54.387,—
0.349 Kanaal 12 d. 26.043,—
0.237 Spanje 20 d. 76.015,50
B.30 Oost 6 d. 12.940,—
0.232 Kanaal 11 d. 45.995,—
0.305 Kanaal 15 d. 45.147,—
T.192 Kanaal 12d. 44.931,—
0.295 Kanaal 14 d. 74.421,—
0.115 Kanaal 7 d. 13.701,—
0.138 Kanaal 5 d. 9.400,—
0.318 Kanaal 13 d 23.609,—
0.214 Kanaal 12 d. 19.680,—
SS.0.83 IJsland 15 d. 226.140,—
0.342 Kanaal 12 d. 37.039,—
0.290 Kanaal 14 d. 31.150,—
0.198 Oost 12 d. 48.555,50
0.307 Kanaal 12 d. 32.674,50
Z. 5 Oost 9 d. 26.034,50

om te markten. De handelaars trokken 
dan ook maar een zuur gezicht, wanneer 
£ij ter vischmijn verschenen. 20 kg. tong 
3n 29 koolvisschen zonder kop, voortko- 
.nende uit een of ander pakhuis, is het 
vveinige dat openbaar werd verkocht.

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 14
Vrijdag 15 
Zaterdag 16 
Maandag 18 
Donderdag 19 
Woensdag 20

Donderdag 21 
Vrijdag 22 
Zaterdag 23 
Dinsdag 26 
Woensdag 27

104.909,—
86.803,50

420.713.50 
1.169.423,—

874.574.50
340.987.50

3.017.411,—

32.785,— 
31.461,— 

132.089,—
849.298.50
364.937.50

1.410.571,- 

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Gewicht h. pr. 1. pr.
Donderdag 21 37 9.60 9.60
Vrijdag 22 3576 11.00 5.00
Zaterdag 23 1973 8.20 6.00
Zondag 24 1017 7.90 6.10
Maandag 25 1087 10.10 5.80
Dinsdag 26 3683 6.00 3.40
Woensdag 27 82 8.10 7.20

18 vaartuigen hebben hun vangst ge 
lost, waarvan twee de Spaansche visch
gronden hadden bevischt en voorname
lijk tong, rog en roobaard hebben meege
bracht; de hoedanigheid liet wat te wen
schen over. De IJslandsche vangst was 
beter en bestond uit kabeljauw en schel
visch. De drie Oostvisscherijen blonksn 
uit door hun levende tongen, rog en 
klein pladijs. Wat betreft het Kanaal, 
zooals naar gewoonte heeft deze vissche
rij de veelsoortige behoeften geleverd.

Woensdag 27 M aart 1940.

0.128 Kanaal 9 d. 24.528,—
SS.0.159 IJsland 17 d. 217.187,—
0.224 Kanaal 10 d. 71.680,—
0.269 Spanje 18 d. 50.460,—

De aanwezigheid van slechts 4 vaartui
gen heeft menig vischhandelaar ontgoo
cheld. Gelukkig dat de vangsten groot 
waren en de soorten nogal keusrijk. Geen 
andere tongen dan Spaansche. Rog, ka
beljauw, koolvisch, leng, schelvisch, wij
ting en Engelsche soldaten hebben de 
bevoorrading in het bijzonder deugd ge
daan. Dat de eenheidsprijzen de hoogte 
zijn ingegaan, zal dan ook geen verwon
dering baren, temeer dat «LTitvoer» een 
groot aandeel heeft ingekocht en voort
durend de visscherij begunstigt.

Donderdag 28 M aart 1940.
Geen enkel vaartuig is binnengekomen

j|we

Vischfactoor in alle soorten 

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

VISCH  E N  G A R N A A L

Vischhandel in 't groot en 't klein

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

—  Tel. 789 —

Verwachtingen
Zaterdag 30 M aart. —  0.55, van het 

Kanaal van Bristol, met 100 b. visch en 
200 kg. tongen.

Maandag 1 April. —  0.92, van IJsland, 
met 8.500 kabeljauwen, 200 b. schelvisch, 
100 b. gullen, ln totaal : 25 bakken.

SS.0.296, van IJsland, met 8.00 kabel
jauwen, 500 lengen, 300 b. schelvisch, 250 
kools, 50 b. mixed. In totaal : 27 bakken.
— 0.124, van Spanje, met 6 bakken 
visch, waarvan 140 groote roggen, 40 b. 
roobaard, 8 b. tarbot, 2.000 g. tongen.

Dinsdag 2 April. —  0.86, van het Kan. 
van Bristol, met mareel en mixed. —  0.88 
van het Noorden, vangst niet opgegeven.
—  0.73, van het Kanaal van Bristol.

Woensdag 3 April. —  0.350, van de 
Clyde, met 8 bakken ronde visch en m i
xed.

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

en

ABON N EER T  U  OP  

« H E T  VISSCHERIJBLAD

PRIJS PER K ILO G RAM  TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W EEK VAN 23 TO T 28

MAART 1940.

3.00
4.00
1.00 
2.00

Zaterdag Dinsdag
Turbot — Groote tarbot......................  25.00 20.00

Mid. tarbot........................... 20.00 15.00
Kleine tarbot.......................  12.00—15.00 10.00— 12.00

Barbues — Griet................ ................. 12.OO 10.00— 12.00
Soles —  Allergroote tongen................. 13.00 11.00

Groote tongen ........................17.00 12.00
Midd. groote tongen .............  22.00 13.00
Voorkleine tongen............. ... 21.OO 14.00
Kleine tongen ........................21.00 14.00

Carrelets — Gr. pladijs («chol) ....... ... 6.00 6.00—  7.00
Midd. pladijs.....................  5.OO 5.00— 6.00
Derde slag pladlj* ... ... 4.00 4.00— 5.00
Kleine pladlj* ..................  2.00 3.00

Limandes — Schar................................ 4.00 4.00

Limandes sole» — Groote tong*char ... 5.00— 6.00 8.00
Kleine tongschar ... 3.00— 4.00 4.00—  6.00

Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche *chol ... 5.00 ..................
Kl. Schotsche schol ... 5.00 ..................

Flottes — Schaten.......................... . ... 2.00
Raies — Groote rog ............................. 2.00

Kleine rog ............................. 1.00
Tacauds — Steenposten.......................  2.00
Merlans — Gr. wijting ... ................... 2.50

Kl. wijting ................... ... 1.50
Cabillaud blano — Witte kabeljauw ... 4.00

Gr. gullen............. 3.00
Kl. gullen............. 2.50

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

Sébasfes —  Klipvisch........................... ....................
Charbonnier —  Koolvi»ch ........ ............................
Lieus —  Vlaswijting...................... . ... 3.00
Lingues —  Lengen............  ... .................................
Eglefins — Gr. schelvl*ch ......................................

Gr. mid. schelviich ......................... ..
Kl. mid. schelvisch ...........................
Kl. schelvi»ch .......................................
Braadschelvisch (totten) ......................

Colins —  Gr. mooimei*je» ......................................
Mid. mooimel*Je* ... .......................
Kl. mooimeisjes ... ... ............................

Vives — Pietermannen....... .......................
Grondins —  Knorhaan ........................  1.00— 2.00
Grondins rouges — Engelsche soldaten 2.00— 4.00
Rougets — Roobaard ... ......................  2.00—  4.00

Emlssoles —  Zeehaal ... ,u J-25
Roussettes — Zeehonden...... » ^  .......  i-*»J
Dorées —  Zonnevlsch..................... . ... 400— 500
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  6.00

Kl. zeeduivel .......................  5 00
Congres —  Gr. zeepaling...................... ..................

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

Kl. heilbot ...............................................
Ecrevisses — Kreeftje* ............ . ... ... .....i...*

Woensdag
20.00
15.00 
10.00— 12.00 
10.00— 12.00 
11.00— 12.00
13.00— 15.00
16.00— 18.00
20.00 
21.00
7.00
7.00

4.00—  5.00 
7.00

2 .00—

2 .00—
0.50—
1.00—
2.50
2.00
4.00
3.00
2.00
3.00
3.00
2.00

3.00 
2 .00-

3.00
5.00
4.00
4.00
5.00

3.00

8.00

1.00— 2.00
2.00— 4.00
2.00— 4.00 
1.00 
1.00
4.00—
7.00—
4.00—
2.00 
1.00

6.00
8.00
6.00

3.00
3.00— 5.00
2.00
2.00—  2.50
3.50
2.50
5.00
4.00
3.50
3.00
3.00
2.50
4.00— 5.00
2.00— 2.50

”3.00..........
7.00
5.00
5.00
5.00

2.00
2.50—  4.00 
3.00— 5.00 
2.50

4.ÖÓ— è.öó
8.00
6.00

2.50
20.00
15.00
10.00

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huls

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nleuwpoortsteenweg, 195 — 
Vlsscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

NIEUWPOORT

Vrijdag 22 M aart 1940.
N.44, 1671 fr.; N.58, 1751 fr.

Zaterdag 23 M aart 1940.
N.46, 5531 fr.

Dinsdag 26 M aart 1940.
N.49, 2183 fr.; N.54, 1050 fr.; N.51, 1985 

fr.; N.26, 926 fr.; N.4, 2266,50 fr.; N.41, 
1373 fr.; N.38, 1508 fr.; N.35, 2584 fr.

GARNAALAANVOER

21 Maart 19 kg. 6.20
22 Maart 241 kg. 6.80—8.90
23 Maart 1994 kg. 3.80—6.10
26 Maart 1656 kg. 3.00— 4.80
27 Maart 323 kg. 4.50— 5.40

ANTW ERPEN

Griet, 13; kabeljauw, 9— 10 netto, 7— 8 
bruto; gul, 5; knorhaan, 3—4; koolvisch, 
6; pladijs, 3.50— 10; rog, 7— 9; konings- 
visch, 5; roobaard, 4— 5; schar, 6; vleet, 
15; schelvisch, 8— 10; steenschol, 6— 10; 
tong, 12—22; wijting, 3—5; kuit, 3.50; 
stuk; gerookte haring, 1— 1.75 id.;c-?o9 
haring, 3.50; bakharing, 0.75— 1.50 ’t 
stuk gerookte haring, 1— 1.75 id.; pekel
haring, 0.60 id.; sprot, 10; garnaal, 12 ; 
mosselen, 1; paling, 12— 16; bot, 5 fr.

GENT

Griet, 12— 16; kabeljauw, 10— 13; pla
dijs, 9— 11; paling, 18—22; schelvisch, 8- 
12; rog, 6— 10; tarbot, 18; tong, 20— 22; 
wijting, 5— 6; zeepost, 6— 10 fr.

10.00
•Mv.’a'Ui.uu*

BRUSSEL

VISCHM IJN

Griet, 16—20; baars, 6—8; steert, 10— 
12; kabeljauw, 12— 16; zeezalm, 5—6; zee
paling, 4— 5; zonnevisch, 8— 10; schel
visch, 8— 10; zeehond, 3— 4; knorhaan,
4— 5; haring, 5— 6; schar, 5— 6; leng, 5—  
6; wijting, 4— 5; heek, 6—8; koningsvisch 
8— 10; schol, 5— 6; rog, 6— 7; roobaard,
5— 6; tarbot, 14— 18; tong, 20—25 fr.

VISC H M A R K T

Griet, 10; steerten, 6.90; kabeljauw, 
5.19; baars, 4.03; zeezalm, 2.10; zonne- 
visch, 5.60; schelvisch, 4.34; zeehonden, 
2.03; zeepaling, 2.08; versehe heilbot, 
11.10; knorhaan, 2.45; versehe haring, 
3.39; kreeften, 10.75; schar, 3.14; leng, 
2.68; wijting, 2.62; heek, 4.21; konings
visch, 5.43; pladijs, 2.58; rog, 3.40; hoofd
krabbe, 3.30 ; roobaard, 3.06 ; vervroren 
zalm, 16.90; tongen, 12.10; St. Jacobs- 
schelpen, 1.55 ; tarbot, 8.28 fr.

BLANKENBERGE

Tarbot, 24; griet, 15; gr. tong, 13; bl. 
tong, 18; fruittong, 19; kl. tong, 13; gr. 
platen, 6; kl. platen, 7; kl. visch, 6; schar
ren, 6; pieterman, 13; kabeljauw, 6; wij
ting, 3.50; rog, 5; garnaal, 6.50—8.50 fr.

VERKOOP VAN DE WEEK

Maart
Maart
Maart
Maart

482,25
19.344,70
2.001,85
1.234,60

@

Weet U  dat J

_______________g a s o i l }

H ET BESTE M A Z O U T *

VISSCHERS !

DE BESTE

voor :VISSCHERSVAARTUIGEN  
GEFABRICEERD wordt door de 9

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 —  

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9

ZEEBRUGGE

Vrijdag 22 M aart 1940.
Garnalen, 9.50 fr.

Zaterdag 23 M aart 1940.
Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 15— 16; 

fruittong, 17— 18.50 ; sch. kl. tong, 16— 
17 ; kl. tong, 8— 14 ; pieterman, 14 ; gr. 
platen, 5—6 ; midd. plaat, 6— 6.50 ; plat
jes, 5.50— 6 ; scharren, 3.50— 4 ; gr. wij
ting, 3—3.25 ; kl. wijting, 2— 2.25 ; rog,
2.50— 6.50 ; tarbot, 12— 24 ; griet, 10— 
20 ; garnalen, 5.80— 9.40 fr.

Maandag 25 M aart 1940.
Garnalen, 5.80—6.50 fr.

Dinsdag 26 M aart 1940.
Gr. tong, 11— 12 ; bloktong, 14— 15 ; 

fruittong, 16— 17.50 ; sch. kl. tong, 15—
15.50 ; kl. tong, 7— 15 ; pieterman, 14 ; 
gr. plaat, 5— 6 ; midd. plaat, 6— 7 ; plat
jes, 6— 6.25 ; scharren, 4— 4.25 ; gr. wij
ting, 2.75— 3 ; kl. wijting, 1.75— 2 ; rog,
2.50— 6.50 ; tarbot, 12—20 ; griet, 10— 18 ; 
garnalen, 4— 5.40 fr.

Woensdag 27 M aart 1940.
Gr. tong, 11.50— 12 ; bloktong, 14—

15.50 ; fruittong, 18.50— 19.50 ; sch. kl. 
tong, 17— 18.50 ; kl. tong, 7— 16 ; pieter
man, 14 ; gr. plaat, 5— 6 ; midd. plaat,
6.50—7.50 ; platjes, 6.75— 7 ; scharren,
4.50 ; gr. wijting, 3.75— 4 ; kl. wijting, 
2.75— 3 ; rog, 2.50— 6.50 ; tarbot, 12—20 ; 
griet, 10— 16 ; garnalen, 7.70— 8.20 fr.

Donderdag 28 M aart 1940.
Gr. tong, 12— 13 ; bloktong, 16— 16.75; 

fruittong, 20— 21.50 ; sch. kl. tong, 19.50-
20.50 ; kl. tong, 9— 18 ; pieterman, 14 ; 
gr. plaat, 5.50— 6 ; midd. plaat, 8.25 ; 
platjes, 8 ; scharren, 5 ; gr. wijting, 4—. 
4.25 ; kl. wijting, 3—3.25 ; rog, 2.50— 6.50; 
tarbot, 13—20 ; griet, 10— 1# fr.

UMUIDEN

In de week van 21-27 Maart 1940 kwa
men aan de Rijksvischhallen 17 stoom
trawlers, 60 motors, 2 Denen en 1 Zweed 
de markt bevoorraden met vele versehe 
visch en haring. De verscheidenheid liet 
deze week niets te wenschen over.

De Noordvangsten bestonden uit schoo
ne vangsten mooie meiden, haaien, 
zwarte koolvisch, haring, wijting en 
schelvisch.

Klondijkevangsten zijn hoofdzakelijk 
schelvisch en wijting en een 300 stuks 
kabeljauwen.

Kleine stoomtrawlers hadden alle 
schoone vangsten tongen, echter weinig 
bijvisch. Dinsdag jl. arriveerde de IJM 
106 met een vangst van 5200 kg. tongen, 
verwezenlijkt in 10 dagen tijds.

Motors brengen enorm veel wijting, 
schar, schol en bot ter markt, echter 
geen tong of tarbot.

Tengevolge van den grooten toevoer 
van kleine visch, o.a. schol, bot, schar, 
wijting en kleine sch3ivisch, werdan de
ze soorten de geheele week tegen abnor
maal lage prijzen verkocht, zoodat voor
al de motors zeer schrale besommingen 
hebben verkregen. De mooie vischsoor
ten kenden alle goede prijzen.

Buitenlandsche aan voer: 2 Denen en 
1 Zweed, belde met schol- en scharvang- 
sten.

Dinsdagmorgen ging door IJmuiden 
het bericht, dat wederom een stoom
trawler, de IJM 85, op een mijn was ge- 
loopen. Volgens de toegekomen berichten 
zijn van de twaalf leden der bemanning, 
acht leden gered door een Engelsch oor
logsschip, tietfwijl er vier worden ver
mist. Nadere berichten ontbreken nog.

In verband met dit feit, dat er nog 
geen nadere berichten zijn binnengeko
men, weigerden de zeelieden vanmorgen 
uit te varen. Eerst wil men definitief we
ten door welke oorzaken de IJM 85 ver
gaan is, want latere berichten spreken 
dat deze trawler gebombardeerd werd 
en zoodoende is gezonken.

Verwachting toekomende week: 18 
stoomtrawlers en 50 motors.

Donderdag 21 M aart 1940.

Drie stoomtrawlers en 6 motors waren 
aan de markt. De twee Noordvärgsten 
waren niet groot, daar het stormweer 
maar niet tot bedaren schijnt te komen. 
Eén stoomtrawler van de vischgionden 
van Terschelling had een schoone buit 
van 2400 kg. levende tongen, welkd aan 
flinke prijzen werden verkocht.

Zes motors hadden groote vangsten 
schol, bot, schar en wijting. Hun aange
voerde tongen werden voor het grootste 
percentage afgekeurd, 
koopprijzen.
IJM 15 Noorden 410 b. 4680.00
IJM 98 Klondijke 250 b. 2450.00
IJM 161 Terschelling 130 b. 3900.00

Vrijdag 22 M aart 1940.

Eén stoomtrawler komende van de 
Groote Visschersbank was ter markt 
met een 1.000 stuks witte kabeljauwen 
en 1 motor van de gronden van Terschel
ling met een schoone vangst schol, 
schar, bot en wijting.

De vischprijzen waren zeer duur.
IJM 2 Gr. Visschersbank 315 b. 3160.00 
Kw. 177 Terschelling 130 b. 1111.00

Zaterdag 23 M aart 1940.

20 motors en 1 Deen spijsden de 
markt vanmorgen met enorm veel klei
ne schol, bot, schar en 90.000 kg. wij
ting. Tongen en tarbot waren zeer 
schaarsch. Behalve de tongen en tar
bot welke zeer dure prijzen kenden, 
werden de overige soorten goedkoop ver
kocht.

Dinsdag 26 M aart 1940.
Zeven stoomtrawlelrs en 20 motors 

spijsden de markt ruim voldoende. De 
twee Noordvangsten bestonden uit veel 
mooie meiden, koolvisch, haring, wij
ting, schelvisch en haaien; vangsten 
van de Groote Visschersbank: kabel
jauw, schol en wijting; van de Terschel- 
linger-vischgronden. De motors hadden 
veel schol, schar, bot en wijting, echter 
geen tongen. De stoomtrawlers hadden 
zeer veel tongen. Er was er eene van 
5.000 kg„ maar geen bijvisch.

De visch kende bevredigende ver
koopprijzen.

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

I Froid Industriel
•
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IJM 14 Terschelling 225 b. 1780.00
IJM 95 Gr. Visschersbank 375 b. 3090.00
IJM 97 Terschelling 140 b. 2825.00
IJM 106 Terschelling 190 b. 6180.00
IJM 37 Klondijke 600 b. 4500.00
IJM 10 Gr. Visschersbank 420 b. 3900.00
Ro. 53 Klondijke 430 b. 3480.00

en 20 motors van 1200-450 guldens be
somming.

Woensdag 27 M aart 1940.

Zes stoomtrawlers, 10 motors en 1 
Deen en Zweed brachten ruim voldoen
de visch ter markt, waarvan de ver
scheidenheid niets te wenschen over
liet.

De vangsten van de Klondijke be
stonden hoofdjzakelijk uiïji schelvisch, 
totten en wijting, de motors geen ton
gen, maar veel schol, schar, bot en wij
ting. Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen 
en 1 Zweed, beide met schol- en schar- 
vangsten. Alleen de tongen, kabeljauw 
en schelvisch kenden goede prijzen; de 
overige soorten kenden goedkoope prij
zen.

IJM 44 Gr. Visschersbank 415 b. 3685.00 
IJM 94 Gr. Visschersbank 295 b. 3395.00 
IJM 4 Gr. Visschersbank 270 b. 3240.0Ü 
IJM 19 Klondijke 515 b. 4300.00
IJM 45 Terschelling 225 b. 2800.00 
IJM 59 Klondijke 370 b. 2945.00
E. 64 Denemarken 100 b. 1220.00

Nog een bond 
te  Heist

Onze gamaalvisschers en reeders 
weten waarlijk niet meer waarheen 
om te trachten uit het moeras van de 
ellende te geraken. Zoo zagen we thans 
te Heist ook een bond tot stand komen 
met het doel de belangen der garnaal- 
visschers aldaar te verdedigen.

Wij wisten, dat er te Heist een bond 
bestond van reeders en wij dachten dat 
die bond de belangen van elkeen verde
digde zooals het behoort.

Dit schijnt niet het geval te zijn en 
daarom staken allen Zaterdag de kop
pen bijeen om een nieuwen bond te 
stichten met de benaming «Recht door 
Zee» en onafhankelijk van het even 
welke politieke strekking.

Indien het zoo is en dat «Recht door 
Zee» zijn leuze getrouw wil blijven, dan 
wenschen we haar veel geluk, al had
den we graag gezien, dat te Heist de 
nieuwe bond misschien beter had ge- 
dlaan alleen e,en afdeeling te vormen 
van den oudien bond, waardoor de 
macht grooter werd.

De jonge voorzitter Albert Neyts 
steekt dus van wal met 230 leden en 
60 aangesloten vaartuigen.

Als secretaris werd de heer Meyers 
Marcel aangesteld.

We wenschen voor onze kustvis
schers maar één ding te melden en 
wel namelijk, dat hun belangen om ter 
best gediend worden, want ’t is toch 
allemaal voor dezelfde zaak dat ze 
ten strijde trekken : namelijk voor een 
beter bestaan.

Hopen we dus voor hen, dat ze zich 
volledig onafhankelijk zullen houden en 
dat ze niet doen, zooals te Oostende het 
geval is geweest.

Op onzen steun mogen ze altijd reke
nen, op voorwaarde dat het algemeen 
belang gediend blijve, en daar twijfelen 
we niet aan.

KREDIET
[.aan de 

Kustvisschers Z
Vrijdagnamiddag werden verschillen

de kustvisschersreeders in het kabinet 
van den heer Gouverneur Baels uitge- 
noodigd om er het verleenen van een 
klein krediet aan de kustvisschers-ree- 
ders te bespreken.

Dit zou geschieden langs een bepaald 
organisme zooals de Mij « Krediet aan 
de Zeevisscherij », om hen toe te laten 
de noodige netten en mazout aan te 
koopen om te kunnen varen.

Een som van twee duizend frank zou 
aan elk verleend worden, terug betaal
baar na een zestal maanden, aan een 
percent van 6 p.h. Daarvoor zou men 
iemand moeten vinden welke voor eiken 
ontleener borg staat.

Men zou bij een garnaalafslag moeten 
lid zijn, waar de afslager tien ten hon
derd van de opbrengst zou bestemmen 
voor die teruggave.

Die bankinstelling zou rechtstreeks 
den leverancier betalen.

Tot daar het voorstel en de besprekin
gen, welke er deze week te Oostende met 
de betrokkenen het gevolg van waren.

m

Wat ons btreft, meenen we, dat dit 
krediet onmogelijk voor onze kustvis- 
schers-reeders nuttig kan zijn.

Ten andere zijn er weinig voordeelen 
aan verbonden en zijn er ook weinigen 
die niet in zee kunnen gaan. We noemen 
het des te gevaarlijker, omdat er ie
mand voor den ontleener zou moeten 
borg staan en omdat de afhoudingen 
van de terugstortingen op den verkoop 
van garnaal zou geschieden.

Op te merken valt, dat de garnaalvis- 
schers op percent varen en met een per
cent te zien afhouden, zouden de maats 
onrechtstreeks mee betalen in de afkor
ting van de ontleende gelden, wat nie
mand zal willen.

Wij blijven de meening toegedaan dat 
de redding van onze gamaalvisscherij 
niet gelegen is in lapmiddels, maar in 
die door ons in de zitting van de gar- 
naalcommissie uitgedrukt.

Deze zijn :
1) Bevordering van den af zet ln het 

leger en de gemeenschappen.
De heer Gouverneur zou hiervoor een 

uiterst geschikte persoon kunnen aan
werven en het resultaat zou niet weg
blijven.

2) De regeling van den Invoer van ge
pelde en ongepelde garnaal volgens de 
aankoopen aan de kust.

3) Het beter ziften van de garnaal bij 
het binnen brengen in de mijnen, waar
door de overtollige kleine garnaal van 
de markt zou weg kunnen blijven en be
stemd worden voor de drogerijen.

4) Goedkooper spoorvervoer als voor 
de landbouwproducten.

Geschiedt dit niet, dan zullen alle an
dere lapmiddelen den toestand nog ver
ergeren in plaats van verbeteren.

Het eindje zal ten andere uitwijzen 
dat wij, niettegenstaande alles, het 
bij het rechte eindje hebben.

P. Vandenberghe.

ADVERTEERT  IN  

HET  VISSCHERIJBLAD

Stoommachien«n- Motoren- Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover dc Slippy*) en 33, Lijndraaier»traat 

Alle mekanieke vermakingatn en constructies 

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

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkel*, Katoen, Carbure, enz., 
Tel. 71741 en 72781 Po*tch««k 9B13« HandeUregister
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Donderdag
1.40— 1.20

Zaterdag Maandag

1.42—
1.38—

1.35
1.35

Kl. mid. tongen............  ... .................  1.38—  1.34
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Kl. tongen 
Gr. schol .. 
Mid. schol

(gr.
(kl.

slipa)
slip*)

1.20— 1.16 
0.98— 0.93 
0.52 

20.00— 16.00 
21.00— 18.00

Zet schol............................................... 21.00— 18.00
Kl. schol .......  ................. ... ............. 20.00— 17.00
Kl. schol I I ........................................... 14.50— 10.00
Ki. schol I I I ...................... « ............  7.50—  5.60
Tongschar...................... ..................... ....................

Rog ........................  ........  ... ... ... 15.50— 14.00
Vleet ...................................................  2.40
Poontjes........................... . ..................11.00— 7.50
Kabeljauw ................... ................ . ... 105.00— 41.00
Gr. gullen ... ,f, ..................................... 18.50— 17.50
Kl. gullen............................... . ............  15.00— 10.00
Wijting ................................. . .............  7.50—  4.30
Gr. schelvisch............ ... ,,, ... 24.00— 14.00
Gr. mid. schelvi*ch...... . ... ... „. 25.00— 19.00
Kl. mid. schelvl»ch........... . ........... . 21.00— 18.00
Kl. schelvisch...... . ............ .. ... 19.50— 15.50
Braadschelvlich....... ........... .. ............ 15.00— 13.50

1.42—  1.40 2.25—  1.60

‘Ï.6Ó—  L58 2.25—  1.75
1.65—  1.60 2.45— 1.90
1.70—  1.65 2.35—  2.00
1.35—  1.30 1.50—  1.25
1.15—  1.10 1.15—  1.10
0.48 0.52—  0.28

17.00 17.00— 16.50
20.00— 18.00 18.00
20.00— 19.00 24.00— 20.00
26.00—22.50 24.00— 19.50
15.00— 14.50 9.50—  6.00
8.00—  7.80 5.00—  2.70

14.00
»

12.00—  4.30

58.00—28.50 45.00^-32.00
15.00 15.50
14.00— 12.50 ........ .
7.50—  3.60 5.40—  3.30

17.50

Heilbot .,
Leng ... 
Koolvisch 
Makreel .
Wolf ........... «
Schartong...... .
Zalm ........... .
Steurharing ... . 
Gr. roode poon 
Mid. roode poon 

Kl. roode poon
Schar ...........
Bot
Hammen .
Lom
Haring ...
Kreeft ...
Gr. Heek 
Mid. Heek

TtJ !*! »*( IM 'M (» f*f
ttl  nr ftf *»» M) Aft .»w T**

*». 1«. f*-*

1.30— 1.04 
3.60— 2.00 

24.00— 15.50 
8.00— 5.20

Dinsdag
1.50— 1.30

42.00—24.00 
1.01— 0.85 
1.83— 0.95 
1.35— 1.18 
0.98— 0.90 
0.80— 0.73 
0.52— 0.46

16.50—12.00 
1.700—15.00
22.00—20.00
19.00— 16.00
12.00— 7.50 
5.80— 4.00

18.00— " 6.55
0.70— 2.00

13.00— 8.00
62.00—28.00
16.00— 12.50
20.00—11.00
8.50— 2.90

25.00—21.50
24.00— 19.50
25.00— 15.50
22.00— 15.50
18.50— 10.50 
1.30— 1.05
3.00— 1.30

24.00— 16.00
7.00— 4.90

Woensdag
1.35— 1.15 per 50 kg.

31.00— 18.00
1.00— 0.90 
1.05— 0.95

...1.15— 1.08
1.01— 0.91 
0.85—  0.73 
0.55— 0.45

18.00— 17.00
20.00—16.50
21.50—16.50
20.00— 14.50
15.50— 7.50
6.50— 2.90

Ï8.ÖÓ—ïé!óö 
1.80— 1.50 
7.00— 5.50

57.00—24.50
17.50— 13.00
18.00— 11.00 
7.20—  3.30

27.00—20.50
27.00—25.00
26.00—20.00
22.00— 18.50
18.50— 16.00 
1.40— 1.00 
3.70— 1.40

30.00—15.60
8.50— 7.50

IM

»A*

13.00— 10.50 
8.50—  4.50

12.00

14.50—
7.00

9.70 11.50— 
4.50—

4.80
2.20

10.00— 7.60 
4.50— 2.10

12.50—
3.60—

6.50
2.30

8.00— 4.40 13.00

58.00—46.00
20.00—17.00

per 50 kg.

»
»
>
»

per 50 kg 
>
»
»
>
»
*
»

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

>
»
»
>
>
»
>

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

>
»

per kg.
>

per 50 kg.
>
»
>
*
>
»
»

per stuk
p. 125 kg.

>

Alles ln gulden aangeduld. Een golden Is ongeveer 10 Ir.
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BOUW EN : MOTORTREILERS, CABOTEURS
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MODERNE D WARSHELLING V A N  130 M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157
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In den j  
Provincieraad
Op de eerste bladzijde van ons blad 

hebben we de rede weergegeven door 
den heer Gouverneur Baels in den pro
vincieraad uitgesproken.

Verder werden in den Raad, de heeren 
H. Edebau en Breyne als plaatsvervan
gers van de heeren Neirynck en Gunst 
benoemd.

Het voornaamste feit van den dag is 
wel het amendement van den heer Van- 
demoortele J., van Oostende, die een voor
stel indiende in zake rijwieltaks waar
bij ontslagen worden, de verminkte en 
gebrekkige personen die de afzetting 
van ten minste één voet ondergaan heb
ben of die een rijwiel noodig hebben 
met trappers voorzien, welke niet op 
normale wijze gebouwd zijn, vermits zij 
genieten van toelagen uit het bijzonder 
fonds ten bate der gebrekkigen en ver
minkten, of slachtoffer zijn van arbeids
ongevallen.

Dit voorstel werd met 46 ja tegen 22 
neen aangenomen en is van toepassing 
met terugwerkende kracht vanaf 1 Ja
nuari 1940.

We kunnen deze beslissing slechts 
goedkeuren, daar de gebrekkigen hier
door van een gunstmaatregel genieten, 
welke hen terecht toekomt.

HUiS DEBRA}
«V<.«cuireit van :

•  GARNALEN
•  MOSSELEN
•  VISCH
•  GEPELDE
•  GARNALEN
Z E E B R U G G E  - D U IN K ER K E

Tel. ZEEBRUGGE 44033

Geen kredieten 
voor 

Garnaaluitvoer

Nuttig Werk« 
van onzen 

Visscherijdienst te  
Oostende

We komen te vernemen dat de Fran
sche regeering voor de komende maan
den geen kredieten heeft ter hand ge
steld voor den invoer van versehe gar
naal uit België, welke als een luxearti
kel worden beschouwd.

Moest dit zoo blijven, dan zal het er 
voor onze kustvisschers voorwaar veel 
ellendiger uitzien dan aanvankelijk ver
wacht.

Hopen we dat het Beheer van het 
Zeewezen er in gelukken moge het kre
diet voor Februari en Maart uitgestoken 
en dat niet gebruikt werd, voor de 
maanden April en Mei te mogen gebrui
ken voor den uitvoer van garnaal.

a^ A u P ara s ffi
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

Gediplomeerde Specialiste 

Pedicure — Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 

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

Antiseptische behandeling 

— Moderne Methode —

Rechtbanken
RECHTBANK VAN BRUGGE

—  Zekere Kieken Pieter, uit Oostende, 
had zijn kind in nood achtergelaten. 
Dit kost hem een geldboete van 700 fr. of
1 maand gevang, voorwaardelijk 3 jaar.

—  Franckx Clara, dienster, afkomstig 
uit Brussel, wist op behendige wijze ten 
nadeele van Van Brabant R., uit Oosten
de, dezes weekloon, bedragende 550 fr„ 
te ontvreemden. De herbergmeid kreeg 
3 maand gevang en 700 fr. boete of 1 
maand gevang.

—  Leruth Camille, van Poulseur, bij 
Luik, werd door de Brugsche rechtbank 
veroordeeld wegens afzetterij van 157 fr. 
te Breedene, tot 1 maand gevang en 700 
fr. boete of 1 maand.

—  Embie August, uit Brussel, werd 
veroordeeld wegens een dubbele afzette
rij te Oostende, voor een som van 438 fr., 
tot 2 maal 1 maand en 2 maal 700 fr. of
2 maal een maand.

—  Bl. Romanie, uit Heist, stond terecht 
wegens lasterlijke aangifte, bij de over
heid ten laste van Vereecke Jozef. Ze 
werd verwezen tot 15 dagen gevangenis- 
zitting en 300 fr. boete of 15 dagen plus 
1 frank schadevergoeding, voorwaarde
lijk 3 jaar.

V. D. Br. August, uit Oostende, kreeg 
wegens het onderhoud van een bijzit 700 
frank boete of 1 maand.

— S... Mina, uit Oostende, had in een 
hotel afzetterij gepleegd. Ze hoorde zich 
veroordeelen tot een geldboete van 250 
frank of 15 dagen, voorwaardelijk 3 jaar.

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

zegd de kustwachters te zien afkonien. 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

Onze visscherijdienst te Oostende, on
der leiding van den h. Aspeslagh, heeft 
zich langzaam maar zeker de moeilijke 
problema’s van de visscherij toegeëigend 
en we mogen zeggen, dat de practische 
gevolgen zich reeds zullen doen gevoe
len.

Thans heeft deze dienst weten te be- 
xomen, dat de aanvoeren regelmatig 
door de reeders bekend gemaakt wor
den met de hoeveelheden visch aan 
boord.

Deze opgave zal steeds degelijker en 
veelvuldiger worden en als we weten van 
welk groot nut dit werk voor den visch- 
aandel is, dan mogen we zeggen dat eens 
ce meer nuttig werk is verricht.

Langzamerhand zal de visscherijdienst 
te Brussel en Oostende de visscherij van 
al de vroegere maatregelen kunnen ont
slaan, zoodat de visscherij er de goede 
gevolgen zal van ondervinden.

De Verzekering 
onzer Visschers

vaartuigen
Hieraan zullen we in ons volgend 

nummer een artikel wijden, omdat de 
huidige wantoestanden welke bestaan, 
ook een der redenen zijn van de ondrage
lijke lasten welke vooral de kleinen tref
fen.

De verplichting tegen gewoon risico 
te moeten verzekerd blijven, vooraleer 
men zich tegen oorlogsrisico kan verze
keren, mag niet blijven bestaan en is 
een der grootste wantoestanden welke 
ooit bestaan hebben.

Thans is het alsof de assuradeuren de 
wetten opgesteld en doen uitvoeren heb
ben, want we kennen zelfs een verzeke
raar die aan de betrokken overheid op 
voet van die ongerijmde wet een aanbe
volen schrijven heeft gestuurd, hen ver
zoekend de schepen welke tegen gewoon 
risico niet verzekerd zijn, de haven niet 
te laten uitvaren.

Dat noemen we wat al te kras !

Oostende

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

De Vlaamsche Zee

OPGESLEEPT
De 0.245 « Evolution », toebehoorende 

aan L. Verhaeghe en F. Vandamme, was 
aan de Bishops aan het visschen, toen 
de motor van het vaartuig onklaar ge
raakte en door de 0.267 « Ixous », van 
René Lenaers, naar Newline moest op
gesleept worden.

Ware de 0.287 een uur later gekomen, 
dan sloeg de 0.245 stuk tegen de rotsen.

ERNSTIG ONGEVAL
Dcnderdagvoormiddag moest de 

scheepsbouwer Henri Deweert aan de 
Cockerill voor onze Tilburybooten een 
prachtige nieuwe reddingboot leveren.

In het draaien van den traktor aan 
de statie sloeg de boot onverwacht ten
gevolge van een onbekende oorzaak om 
en kwamen verschillende werklieden er 
onder terecht, waarvan twee tamelijk 
erg gekwetst werden en naar het bur
gerlijk hospitaal dienden overgebracht.

De prachtboot bleef gelukkig onge
deerd. Op het laatste oogenblik verne
men we dat de kwetsuren onbeduidend 
zijn.

NATIONAAL VERBOND DER B ELG I
SCHE IN NEDERLAND G EÏNTERN EER 
DE M IL ITA IR E N

Sectie Oostende. — Lokaal : Vander- 
sweepplaats, 4.

De leden worden vriendelijk verzocht 
de algemeene vergadering bij te wonen 
welke zal plaats hebben op Zondag 31 
Maart, om 10 uur, bij den h. August De- 
lanoye (oud bekend huis Costenoble), 
rechtover de oude statie.

Dagorde : Voor onze Recht/en, Door 
onzen Plicht.

Dat niemand ontbreke, het is van 
zeer groot belang.

Namens het bestuur : De secretaris, A. 
Van Langendonck.

K O N IN K L IJK E  HANDBOOGGILDE  
« W ILLEM  TELL »

De Koninklijke Handbooggilde « Wil
lem Teil » richt op Zondag a.s. 31 Maart 
een buitengewone beschrijving in op 
twee liggende persen in haar lokaal, 
feestzaal « Oud Oostende », Ieperstraat, 
22, Oostende.

Pers 1 : 1 hoogvogel 150 fr. ; 2 zijd vo
gels van 75 fr. ; 2 kallen van 50 fr. ; 20 
primés van 25 fr.

Pers 2 : 1 hoogvogel van 100 fr. ; twee 
zijd vogels van 50 fr. ; 2 kallen van 25 fr.

Totaal prijzen : 1150 fr.
Eenige inleg : 25 fr. ; terug : 20 fr.
Zooveel vogels als schutters, alles in

begrepen.
Min twee pelotons van zes man voor

op onvergeld.
Inschrijvingen vanaf 1.30 u. om te be

ginnen te 3 u. et te eindigen rond 7 u.

CAFE GESLOTEN
Het café « Ali-Baba » op het Hazegras, 

werd wegens geheime ontucht gesloten.

KOLONIALE DER KUST
De Koloniale der Kust heeft de eer en 

het genoegen haar leden uit te noodigen 
op de feestelijkheden van Zondag 31 de
zer, te 10 u. stipt, in de kinema Forum.

Voorstelling van koloniale films.
1. Het Goud. — 2. Het Diamant. •— 3. 

Voordracht door F. Demortier, voorzitter. 
Onderwerp : De Pionniers van het held
haftig tijdstip. —  4. De inlandsche Kun
sten. —  5. Foreami. Koningin Elisabeth
fonds voor medische hulp aan de inboor
lingen. —  6. De Ruandi-Urundi. —  7. De 
Congo, Belgische provincie.

HET PROCES GOETHALS— DEBUS- 
SCHER

Bij het ter pers gaan ontvingen we 
hieromtrent een schrijven, welke we bij 
plaatsgebrek ons verplicht zien tot 'vol
gende week uit te stellen.

(Vervolg)

In eerstgenoemde verhandeling is 

jpraak van den storm van Januari 1767, 

i,oen 41 cm. water op de Wapenplaats 

stond, terwijl de hoogste waterstand als

dan 1 m. 20 hooger was dan tijdens den 

storm van Januari 1877. Hieruit besloot 

Van Rysselberghe dat een zelfde water 

waterstand een eeuw later heel wat meer 

schade zou hebben berokkend en dat dus 

de kust moest gedaald zijn. Volgens 

waarnemingen van dom Mann lagen de 

straten van Oostende 3 m. 61 boven het 

gemiddeld zeepeil, terwijl Van Ryssel 

üerghe een eeuw later slechts een hoogte 

van 2 m. 55 vaststelde. Maar zelfs indien 

men veronderstelt dat de latere secreta 

ris van de Oostenrijksche Academie, in 

de verhandeling die hem haar poorten 

opende, zich zoo erg zou vergist hebben 

dat hij meer dan één meter te veel zou 

hebben gerekend en vermits hij in voe

ten rekende, zou men dan moeten aanne

men dat hij van 4 voet miste en een ver

gissing beging van 33 t.h., wat al heel 

onwaarschijnlijk is, dan blijven er toch 

nog, zooals Van Rysselberghe deed op

merken andere, zeer belangrijke en over

tuigende bewijzen van de daling der 

kust.

De dienst van Bruggen en Wegen heeft 

immers gedurende het Hollandsch be

wind het gemiddeld peil van eb bij 

springtij vastgesteld op 1 m. 48 boven 

den drempel van de sluis aan den ingang 

der handelsdokken te Oostende. Van 1834 

tot 1853, hetzij gedurende 19 jaar, wer

den door het toenmalige Oorlogsdepot 

waarnemingen gedaan, waarvan de uit

komst was dat dit peil op 1 m. 65 boven 

den drempel moest gebracht worden. 

Doch luitenant ter zee Stessels liet als 

hoofd van den hydrographischen dienst 

eveneens waarnemingen doen die van 

1867 tot 1871 duurden en waardoor vast

gesteld werd dat de laagste waterstand 

1 m. 76 boven denzelfden drempel gele

gen was.

Van Rysselberghe deed opmerken hoe 

men aldus steeds grooter diepten gevon

den had, alsof het merkteeken zelf ge

stadig zou gezakt zijn.

Weliswaar heeft hoofdingenieur Bovie 

in 1886 in het tijdschrift der openbare 

werken (Annales des travaux publics) 

een studie laten verschijnen over de re

geling van het getij in de haven van Oos 

tende (Etude sur le régime de la marés 

au port d’Ostende) waarin hij de oorza

ken aanduidde waardoor Stessels zoo

wel als het Oorlogsdepot vergissingen 

moeten begaan hebben en allebei het ge

middeld zeepeil 12 à 13 cm. te hoog had

den vastgesteld. Zij hadden inderdaad 

slechts den hoogsten en den laagsten 

waterstand opgeteekend en een gemid

delde genomen zonder rekening te hou

den met de gewone tijden. Ook bestond 

er nog een mogelijkheid van vergissing 

door het gemis aan een juiste bepaling 

van het eigenlijke springtij. Daarbij was 

de ingang van de handelsdokken heel 

slecht gekozen om de getijen te meten, 

vermits men daar ver van de havenmon- 

ding was en wateropstuwingen noodza

kelijkerwijs zoowel bij eb, wanneer te

vens de spuikommen geopend werden, als 

bij vloed, vooral niet een feilen wind uit 

het noordwesten .moesten geschieden en 

de berekeningen in de war stuurden.

De getijdenaanwijzer die geplaatst 

werd op het uiteinde van het oostelijk 

staketsel, teekende uur na uur de dia

grammen van den waterstand en uit 

een vergelijkende studie van deze grafie

ken opgenomen van Januari 1873 tot 

December 1885, trok Bovie het besluit, 

dat het gemiddeld peil van de zee 3 m. 65 

hoog was ten opzichte van den sluis- 

drempel, hetzij 6 cm. minder dan het ge

middelde bekomen door alleen, zooals 

het Oorlogsdepot en Stessels, rekening 

te houden met de hooge en lage getijen 

en aldus was tevens de onbetrouwbaar

heid van hun werkmethode bewezen.

Sedert de publicatie van Bovie’s be

langwekkende studie, werd de daling van 

de kust niet zoo licht meer aanvaard als 

uitleg voor de vorming van de polder- 

streek en talrijke werken over den oor

sprong van de kustvlakte verschenen in

tegendeel, waarin de stabiliteit van on

zen bodem als ontwijfelbaar werd be

schouwd, zoo bv. in het werkje van 

Edward Jonckheere over den oorsprong 

van de Vlaamsche kust (L’origine de la 

côte de Flandre) dat in 1903 verscheen 

en in een speciaal hoofdstuk deze onver

anderlijkheid poogde te bewijzen.

De theorie van A. Rutot over de op

eenvolgende dalingen en rijzingen van 

den grond was in 1897 uiteengezet ge

worden in een verhandeling over den 

oorsprong van het quartair van België 

(Les origines du quaternaire de la Belgi

que) verschenen in de «Mémoires» van 

de Belgische Maatschappij voor Aard

kunde, maar ingenieur Van Mierlo had 

met zijn gewonen scherp critischen geest 

nog in hetzelfde jaar deze zienswijze be- 

kampt in een mededeeling over de ge

tijden op het einde van het quartair tijd

perk (Note sur les marées à la fin de l’é

poque quaternaire) waarin hij vooral 

aantoonde dat een daling en een latere 

stijging van den grond geenszins noodig 

zijn voor den uitleg van de vorming der 

polderstreek.

Daarmee had de theorie van de stabi

lity nog meer aanhangers gewonnen. In 

1920 en 25 publiceerde Dr Bruno Schulz 

van de Hamburger «Seewarte» twee 

schriften over de hydrographische onder

zoekingen (Hydrographische Untersu

chungen) op onze kust uitgevoerd gedu

rende de vijandelijke bezetting, doch de

ze waarnemingen waren van te korten 

duur geweest (zij begonnen slechts in 

October 1915 en moesten reeds in Sep

tember 1918 stopgezet worden) om een 

oplossing te kunnen leveren voor het 

vraagstuk der kustdaling, te meer daar 

de getijdenaanwijzer, de « Selbstschreib- 

pegel» weer aan den ingang van de dok

ken en ten slotte nog verder in de haven 

moest geplaatst worden.

Eerst door de onderzoekingen van den 

heer J. Lauwers, hydrograaf bij het Zee

wezen, en M. Ch. Charlier, astronoom 

van het Koninklijk Observatorium te Uk- 

kel, nopens de getijden van 1925 tot ’27, 

is bewezen geworden dat het gemiddeld 

zeeniveau ongeveer 12 cm. moet gerezen 

zijn boven het peil aangeduid door hoofd

ingenieur Bovie, wiens berekeningen,zoo

als wij gezien hebben, de getijden van 

1878 tot ’85 betroffen, zoodat in het veer

tigtal jaren tusschen beide waarnemin

gen de kust van 12 cm. moet gedaald 

zijn.

Zooals generaal Seligmann heeft doen 

opmerken in een artikel over de hoogte- 

bepalingen in België (Les nivellements 

en Belgique) in 1939 verschenen in het 

bulletin van de Belgische Koninklijke 

Maatschappij voor Aardrijkskunde, is 

deze bevinding slechts de bevestiging van 

een op de Hollandsche en ook op de En

gelsche kust waargenomen rijzing van 

de zee, een algemeen verschijnsel dus, 

waaraan onze kust niet kon ontnappen.

In het Duitsch tijdschrift «Bauinge

nieur» verscheen in 1938 een artikel over 

de kustdaling bij de Jade, den Olden- 

burgschen zeeboezem, en daar er ook 

veel spraak is van de Hollandsche kust, 

willen wij enkele gegevens er aan ontlee- 

nen, die eveneens voor een beter begrip 

van de vorming der Vlaamsche kust kun

nen nuttig zijn.
De Düsseldorfer hoogleeraar Nicolaas 

Hartsoeker, die zich bijzonder verdienste

lijk gemaakt heeft door de verbetering 

der microscopen en telescopen, schreef in 

1722 dat, volgens zijn berekeningen, de 

Nederlanden iedere eeuw een voet daal

den. Zijn land- en tijdgenoot Lulofs, 

hoofdinspecteur der rivieren van Hei

land, hoogleeraar in de wis- en sterren

kunde te Leiden, schreef in 1744 dat de 

daling van de kust bij Katwijk 24 cm. 

per eeuw bedragen zou.

De gedachte van een daling der zuid

kust van de Noordzee schijnt echter nog 

al spoedig opgegeven te zijn geweest om 

haar stabiliteit te aanvaarden, die noch

tans moeilijk te vereenigen is met een 

uitleg van de vorming van het veen, dat 

gewoonlijk onder den poldergrond gevon

den wordt. Dit yeen heeft zich immers 

slechts kunnen ontwikkelen in open lucht 

en alleszins niet in zout water. In 1788 

meende Tetens, leeraar in de wiskunde 

te Kiel, deze moeilijkheid te kunnen op

lossen door de veronderstelling dat het 

turf voortkwam van planten die door 

hooge vloeden van de «geesten» of hoog

ten weggerukt werden en meegesleept tot 

in de polders of meerschen. De naam 

van «geesten» meestal aan zulke hoogten 

gegeven, vindt men thans nog terug in 

veel plaatsnamen, zooals in Geestemün

de, Geestland en waarschijnlijk zelfs in 

ons Westvlaamsche Gistel, dat eveneens 

op een hoogte ligt tegenover het dras

sige Moere.
De veronderstelling van Tetens is ech

ter onhoudbaar, want in de wadden en 

halligen van Sleeswijk werd vastgesteld 

dat de planten die de turf gevormd heb

ben, wortel hadden geschoten in den er 

onder liggenden grond.
In zijn lijvig werk over de «Natuurlijke 

historie van Nederland» in 1856 uitgege

ven, beweerde de geoloog Staring dat de 

daling van de Nederlandsche kust ten 

einde was en de aanwezigheid van turf 

legde hij uit als voortkomend van water

planten die in groote meren zouden ge

groeid zijn. De gestorven planten waren, 

volgens hem, op den bodem gedaald en 

met slijk overdekt geworden. Dr B. Po

lak heeft deze zienswijze nog ln 1929 

weerlegd door «Een onderzoek naar de 

botanische samenstelling van het Hol

landsche veen».

(Wordt voortgezet).

Am btelijke en Notarieele 
Berichten

Kleine
Aankondigingen

DACTYLO GEVRAAGD, op de hoogte 
van comptabiliteit en briefwisseling, 
Vlaamsch en Fransch. Zich aanbieden 
Zaterdag, 14 u., met getuigschriften, Ca
sino de Breedene.

LOOPJONGEN GEVRAAGD. Coulier, 114, 
Van Iseghemlaan.

GOEDE NAAISTER GEVRAAGD, onnoo- 
dig indien niet bekwaam. Guido Gezelle- 
straat, 83, Conterdam.

§X

Les Frigorifères 
du Littoral n. v.

B R EEDEN EW EG , 42 

O O S T E N D E

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 :

1) 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 
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.

HEYST

ZONDERLINGE VANGST VAN DE H.61
Door de visschersboot H.61 « Belgica », 

schipper Leon Depaepe, uit Heist, is in 
de Noordzee het omhulsel van een ballon 
opgepikt geworden, dat waarschijnlijk 
afkomstig is van de Britsche luchtaf
weer.

Zooals men weet, deed enkele maan
den geleden een andere Belgische vis
schersboot een dergelijke zonderlinge 
vangst.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Van Crombrugge Yolan

da, van Leon en Tousseyn Dorothea, 16, 
Kerkstr.; Leerman Hubert, van Robert en 
Desmidt Madeleine, Yzerstr., 26.

Huwelijken. — Innegraeve Theophile, 
i bloemist te Assebroek en Kerckaert Ali
ce, z. b. te Heist-aan-Zee.

Huwelijksafkondigingen. —  Gheselle 
Jan, zeevisscher en Vantorre Marie-Loui- 
se, z. b., beiden te Heist-aan-Zee; De 
Zutter Leon, landbouwer te Hoeke met 
Van Belleghem Emilie, z. b. te Heist-aan- 
Zee; Vlietinck René, onderwijzer te Heist 
met Zwaenepoel Alice, z. b. te Knokke.

Overlijden. —  Leber Amaury, 40 j., 
echt. van Vandepitte Irma, Koninklijke- 
straat.

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

LEEST EN  VERSPREIDT  

« H ET  VISSCHERIJBLAD »

N. V.
. REEDERIJKAAI, OOSTEN DE<

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazïout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Blankenberge
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. —  Bielen Louis, van Alfons 
en Bultinck Maria, Uitkerke, Zwarte- 
leeuwstr., 12; Arents Erik, van Augustijn 
en Frederyck Esperancia, Gr. Markt, 3; 
Claeys François, van René en Waeghe 
Irma, Zeebrugge), Distelstil.; Leeïman 
Hubert, van Robert en Desmidt Made
leine, Yzerstr., 26, Heist; Sandelé Julien
ne, van Henri en Slabbinck Maria, Kem- 
melbergstr., 23; De Geeter Francine, van 
Frans en De Meulenaere Agnès, Van 
Monsstr., 3; Vandepitte Rachel, van Cy- 
riel en Willems Ernestine, Uitkerke, Lis
se wegestr., 5.

Overlijden. —  Laporte Karei, 79 j., 
echt. Scheire Josephine, Haelenstr., 7.

Huwelijksafkondiging. — Mestdagh Re
né, handelaar met Collignon Elisabeth, 
beiden alhier.

BIJ ONZE VISSCHERS
Er was Zaterdag tamelijk veel visch 

voor Blankenberge en gezien den daar
op volgenden hoogdag, waren de prij
zen der kleine visch zeer gedaald. De an
dere visch werd ook veel goedkooper ver
kocht dan voorheen het geval was, doch 
dit was op al de markten waar te ne
men. De B.20 besomde het meest, nl. 
9.200 fr. van 5 dagen. Rare visch wordt 
er zeer weinig aangevoerd. Vandaar de 
hooge prijzen. — De B.36 kwam Vrijdag 
de haven binnen met niet minder dan 13 
vaten appels aan boord. De schipper ver
telde dat er tengevolge van de bries uit 
het Z.W., veel mijnen dreven. Bij de te
rugreis had hij er niet minder dan ne
gen gezien.

CINEM A’S
COLISEE. — Pathé Journal. — «Gip

sy», met John Beal, Katherine Hepburn, 
Alan Hale. —  «Raphaël le tatoué», met 
Fernandel, Armand Bernard, Aimos, Mo
nique Roland. Kind. toegelat.

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 :
KOOP I.

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

INGESTELD : 142.000 FR.

tCOOP II.

jen schoon handelshuis
<seer wel gelegen te Oostende, nevens 
Koop één, Visscherskaai, 33, groot 80 m2.

INGESTELD : 132.000 FR
Deze belde koopen zijn 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 inlichtimgen te bekomen 
ter studie van den Notaris SERRUYS 
voornoemd.

STU D IE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te Oostende Koninklijkestr., 11

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

nieuwgebouwde V1LLA
met grooten hof, gelegen in de Stockel- 
laan, 102, groot 915 m2.

KOOP II.
EEN SCHOON

perceel Bouwgrond
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.

: V =-=■= V ■ E

STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

en

Pierre DENIS
Kokstraatë 11, te Nieuwpoort

-------■-------
Dp DINSDAG 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.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

Op DONDERDAG, 11 APRIL 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
«Sint Sebastiaan», Sint Sebastiaanstraat, 
Nr. 26, Oostende ; met gewin van 1/2% 
instelpremie.

STAD OOSTENDE 

INSTEL van:
EEN SCHOON G ER IEV IG
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Woonhuis
met hofje, gelegen te Oostende, Vrijheid
straat, Nr. 12, nabij de Ste Catharina- 
plaats, bestaande uit 6 plaatsen en zol
der. Groot, 98 m2.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

Inbezitneming een maand na den over
slag.
Zichtbaar: Maandag, Donderdag en Za
terdag, van 2 tot 4 uur.

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

HET IS ERGENS 
I N  B E L G I E
dat in deze maand 
------  de ------

Koloniale Loterij
TW AALF M ILLIOEN  

zal uitdeeien
der 4e SCHIJF 1940

waarvan de biljetten nu 
te koop gesteld zijn 

*44.000 loten van 100t ot 250 fr:

800 loten van 2.500 fr.
200 loten van 10.000 fr.

64 loten van 20.000, 40.000 
en 100.000 fr.

9  en altijd het groot lot 
Ÿ  E E N  m i l l i o e n  
^ N ie u w e  schijf — Nieuwe w in n aars^

doe
wee
om
zoo
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NA DE HARDEN W IN TER  
MOOIE ZONNIGE DAGEN

E en allernieuw ste collectie van 
zeer schoone D rukkingen op zijde 
A la Ville de Londres

Kapellestraat, O O S T E N D E

(1006)

Oostendsch Nieuws
m
ig
it,

!

11

APO THEEKDIENST OP ZONDAG 31 
MAART.

Dienstdoende gansch den dag : apot
heker Vande Weghe, Kapellestraat, 85. 
Dienstdoende tot 12.30 u. : Apothekers 
Welter, Torhoutsteenweg, 262 en Delang 
(Opex). Nachtdienst : apotheker Van
de Weghe, Kapellestraat, 85.

STANLEY IN ONZE STAD.
Wie van de oude Oostendenaars her- 

" innert zich nog het bezoek, dat de ver
maarde ontdekkingsreiziger Stanley aan 
onze stad bracht ? Hij logeerde in het 

,’Fontaine Hotel, in de Langestraat, waar 
thans een groote meubelzaak is. Stanley 
had er een ontmoeting met koning Leo
pold II en hij onderteekende er zelfs een 
contract voor een ontdekkingstocht.

Men verhaalt dat de pen waarmee het 
contrakt onderteekend werd, twee frank 
kostte, en dat zij de duurste en de mooi
ste was die er te Oostende gevonden kon 
worden !

OP DE TRAMS.
Dezer dagen werden in sommige tram

wagens waarvan de buitendeuren in el
kaar schuiven, veiligheidskleppen aan
gebracht, daar het dikwijls gebeurde, 
dat de gesloten linkerdeur bij het aan
zetten van den tram opengleed en alzoo 
aan niets vermoedende reizigers onge
vallen konden veroorzaken.

PASSIEVE LUCHTBESCHERM ING.
Deze week zullen al de leden B. L. B. 

ers voor den herzieningsraad verschij
nen, die als volgt is samengesteld : 
Voorzitter : Directeur der P. L. B. sche
pen Vroome, Bijzitters : Inspecteur Van 
Laere, secretaris Brys en twee militaire 
geneesheeren.

VERGADERING.
Vrijdag a.s. vergaderen de Vereenigde 

Commissies van den Gemeenteraad met 
als hoofdpunt, de Paardenkoersen.

ONZE SCHOUWBURG EN HET SEIZOEN
Deze week werd de heer Coens door 

het Schepencollege ontvangen en wer
den drukke besprekingen gevoerd met 
het oog op het inrichten van voorstel
lingen in onzen schouwburg gedurende 
den Zomer. Mogen deze besprekingen 
tot een goed einde leiden.

Aigle«Belgica
FIJNSTE BIEREN

Bouwgrond le koop §
G E L E G E N  T E  O O S T E N D E  W E S T , FRERE ORB  A N  STRA A T

E N  W IJK  ST. JAN

B e s t  g e s c h i k t  v o o r  c o t t a g e s ,  w o o n h u i z e n  

e n  n i j v e r l i e i d s g e b o u w e n  Voordeellge prijzen

T E  B E V R A G E N  :

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

NATIONALE BOND DER GEPENSION- «H E T  D IN G »
NEERDEN VAN DEN STAAT EN VAN j dat rechtover de Kursaal gebouwd 
DE N.M.B.S. — Gewestelijke Afdeeling : werd op de dijkhelling, is eindelijk klaar

WEGENHERSTEL.
De prachtige weg van de Elisabeth- 

laan tussehen de Nieuwpoort- en de 
Torhoutsteenweg wordt hersteld. Daar
voor wordt thans in plaats van maca
dam een nieuw materiaal gebruikt na
melijk gebroken glasafval. Het schijnt, 
dat dit sterker en langer duurt dan ma
cadam.

PRACHTIG E DAAD.
Door den Raad van Beheer van de S. 

E. O. werd de prachtige som van 12 dui
zend frank gestort voor het werk van 
«De Kom Melk». Deze prachtige daad, 
die aan duizenden genot zal verschaffen 
dient ten volle onderlijnd te worden en 
de Raad van Beheer der S. E. O., voor dit 
bewijs van meeleven met den nood der 
huidige tijden, dient van harte gelukge- 
wenscht.
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Oostende
De leden worden uitgenoodigd de alge

meene driemaandelijksche vergadering 
bij te wonen op Donderdag, 4 April 1940, 
om 15 uur, in ’t lokaal «Oud Oostende», 
Ieperstraat, 22, te Oostende.

Dagorde :
1. Voorstelling van den afgevaardigde 

van het centraal verweerscomiteit. Zijn 
toespraak.

2. Aanwerving van nieuwe leden voor 
het verweerscomiteit.

3. Verslag der voorgaande vergadering.
4. Mededeelingen.
5. Toestand der kas.
6. Inschrijving van nieuwe leden en 

abonnementen.
7. Kostelooze tombola.
Het bestuur verzoekt de leden die hun 

bijdrage betaald hebben aan het ver
weerscomiteit, hun Udkaart in ontvangst 
te nemen, na afloop der algemeene ver
gadering. Nieuwe leden worden nog 
steeds aanvaard.

DE VERREKIJKERS I IN DE STUDIAC.
hebben met de Paaschdagen opnieuw, Na gedurende een jaar geen of weinig 

hun intrede gedaan op den Zeedijk. Het Belgische aktualiteiten te hebben afge- 
schijnt dat de eigenaars nogal goede rold in de bij uitstek leerrijke cinema- 
zaken deden, vooral in de eerste dagen,1 zaal Studiac wordt vanaf deze week weer 
daar menig peir. jon een «mijn» wilde Pathé-journal afgerold, de beste journal bevïgad door’ de straten reden tijdens de

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 A L  A P O T H E E K  

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 

Algemeen agent der Cyphoids 

M M M M M M M f M M M t M M N * «

GARNALEN
Met Paschen stonden langs de Vis- 

scherskaai opnieuw de helder witte 
kraampjes met hun werkzame verkoop
sters, die garnaal aan de «vreemdelin
gen» verkochten, ’t Is maanden geleden 
dat wij nog zooiets zagen.

ONZE TRAMS
droegen tijdens de Paaschweek een 

reclame van een Fransch likeurmerk, 
dat hen wat opfleurde en een getooid 
uitzicht verleende. Dat herinnert ons 
aan vroegere jaren wanneer de trams

zien drijven in de verte. Hij kwam na
tuurlijk bedrogen uit, maar tevens ge
rustgesteld !

EXAMENS VOOR B IB LIO THEC AR IS
SEN.

Binnenkort gaat het Ministerie van 
Openbaar Onderwijs over tot het inrich
ten van examens voor biliothecarissen 
te Brussel en Luik. Deze examens heb
ben niet tot doel het toekennen van een 
plaats maar wel het uitreiken van een 
bekwaamheidsdiploma voor het ambt 
van biblothecaris in een door den Staat 
erkende openbare bibliotheek. Belgen, 
van beider geslacht, minstens 19 jaar, 
oud, worden toegelaten na storting van 
50 frank inschrijvingsrecht op postcheck 
rekening 718.35. De beweegredenen die
nen op de achterzijde van het stortings- 
bulletin vermeld geldend als inschrij
ving.

VISSCHERS,

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

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

voor Belgisch nieuws. Wij moeten er M. 
P. Seynaeve er hartelijk om feliciteeren.

U ITB ETA LIN G  M IL IT IE V ER G O ED IN G
Vanaf Woensdag 27 Maart heeft de 

uitbetaling van de militievergoeding 
plaats in de stede](ijke meisjesschool 
van de Wittenonnenstraat, nabij de 
Groote Post. Een klas, links bij het bin
nentreden, werd hiervoor speciaal in or
de gebracht. Daar deze verhuizing zoo 
plotseling gebeurde, staat een politie
agent bij de deur van het vroegere lo
kaal om de menschen het nieuwe aan te 
wijzen.

FEESTAVOND K UN STM U ZIK AN TEN
Het galafeest ingericht op Zaterdag 6

weken van het groote seizoen.

RONDE VAN VLAANDEREN.
Op Zondag 31 Maart dezer, wordt de

eerste groote wegwedstrijd in Vlaande
ren gereden. Deze openingsrit zal door 
Frans Dirickx langs de Micro van 
Vlaamsch-Brussel uitgezonden worden, 
en wel rond 13 u. bij den doortocht der 
renners te Ronse en rond 15.15 u. voor 
de aankomst te Wetteren. Alle sportlief
hebbers zullen ongetwijfeld aan hun 
luidspreker dezet prachtige sportrepor- 
tage voljen.

KUNSTTENSTOONSTELLING IN DE 
KURSAAL

Zaterdagnamiddag werd door het Co- 
April aanstaande in de feestzalen der 1 mité tot Steun der Kunstenaars van de

IN HET KURSAAL
In de groote rotonde van het Kursaal 

werden de vlaggen der verschillende bui
tenlandsche naties weggenomen. Alleen 
onze kleuren samen met die onzer kolo
nie en de stad Oostende blijven over.

Triestig beeld van de huidige omstan
digheden.

RADIO UITZENDINGEN NAAR KONGO
De uren der zendtijd over den Zender 

Ruiselede worden van begin April ge
wijzigd, en zijn als volgt ingedeeld 
19.30 u. Vlaamsche nieuwsberichten 
19.40 u. Fransche nieuwsberichten. 20 u. 
tot 21 u. koncert. En hier moet de prach 
tige programmaverbetering aangestipt 
worden : de eindelooze reeks gramafoon- 
platen is thans uit. Concerten door het 
radio-orkest, Nationaal Orkest van Bel
gië, jazzorkest worden thans uitgezonden 
tot zelfs relais uit de Vlaamsche Opera 
van Antwerpen.

En daar de zender thans met 45 Kw. 
werkt zal men deze programmas de we
reld door kunnen beluisteren.

ONS STRAND.
Vele wandelaars is het opgevallen hoe 

weinig zand er nog aanwezig is, juist te
gen den dijk, tussehen het Kursaal en 
het staketsel. Zelden was er over zoo’n 
groote lengte gelegenheid de bloote 
grondvestingen te zien van onzen dijk.

ONZE GARNAALBOOTEN.
zijn druk uitgevaren op 2en Paasch- 

dag. Dat is iets wat zij maar zelden 
doen, maar het vele volk en het mooie 
weer, zullen hen wel aangezet hebben 
om garnaal aan wal te brengen, en al
zoo iets te kunnen verdienen.

Scala, gaat een overweldigend succes 
te gemoet. 1400 kaarten zijn reeds ver
kocht en dit is niet te verwonderen als 
men de groote verscheidenheid van het 
programma ziet.

Het kunstconcert is bijna uitsluitend 
gewijd aan de Belgische toonkunste
naars. Het orkest van 50 muzikanten zal 
onder de bevoegde leiding staan van h. 
Aimé Mouqué. Als medewerkers treden 
belangloos op: de gekende lievelingszan- 
ger Ch. Locufier en de h. G. Vanthuyne, 
violist. Het cabaretuurtje zal pittig toe
gelicht worden door onzen Oostendschen 
animator h. Decleer, en dit zegt genoeg.

Dan hebben we het optreden van zes 
dansorkesten in drie verschillende feest
zalen, welke zullen afgewisseld worden 
met puike attracties.

Ieder stadsgenoot zorge tijdig voor 
zijn ingangskaarten, die te bekomen zijn 
bji alle leden muzikanten en in het lo
kaal, Vindictivelaan, 7. Prijs : 5 frank.

GROOT SCHOOLFEEST
Op Maandag 1 Juli zal een groot 

schoolfeest worden ingericht door de 
twee goed gekende animators voor het 
op touw zetten van schitterende feesten: 
K. Savonie en Aimé Mouqué.

Wij komen hier trouwens nader 
terug.

op

BIJ DE M IL IC IE N S  VAN 1941.
Alle miliciens toebehoorende tot de 

lichting 1941 en die in Januari laatst 
een aanvraag hebben ingediend om een 
jaar uitstel op grond van art. 11 te be
komen en alzoo deel uit te maken van 
de klasse 1942, hebben deze week een 
kennisgeving ontvangen dat hun ver
zoek ingewilligd werd.

PLAATS VAN VIOOLLEERAAR
De aanvragen samen met een uittrek-

gemaakt. Kjiklustigen voelen zich wat 
bedrogen, daar, volgens zekere bladen, 
men gewag maakte van «groote verwe
zenlijken» !

HET INDEXCIJFER
Vergeleken bij verleden maand, is het 

indexcijfer voor ons land lichtjes geste
gen van 117,8 naar 117,9, terwijl hij 
daalde voor Oostende van 114.2 naar 
114.1. Voor de provincie, een daling van 
117.1 op 116.7.

PASCHEN 1940
Zelden hebben wij een Paschen gezien 

met zoo’n prachtig mooi zomerweer en 
zooveel volk, niettegenstaande den hui
digen toestand. Trouwens dat mag wel 
zoo, Paschen op 24 Maart is een der 
grootste wereldzeldzaamheden. Inder
daad het was in 1799 dat het de laatste 
maal was en opdat het nog eens zal ge
beuren, zal men moeten wachten tot 
2391, dus tot binnen 451 jaar !

Im CTDIE^^
UWE LEVER OP-

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

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

Een laxeermiddel is een noodhulp.
E en  gedwongen stoelgang bereikt heti 
Eoel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  Voor de L E V E R  kunnen heo 
vrij toevloeien van de gal verzekeren,
,wat U  er weer bovenop zal helpen. Hed 
-Zijn zachte plantenuittrekselsi die wer
kelijk op verrassende wijze het toe-j 
Vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
Ae Kleine Carters Pillen voor de Levgtf 
fa »ü e  spotheken : fr. 12.50. »

VISSCHERSHULDE
Voor de 23 gestorven visschers, waar

van 6 op zee, van Paschen 1939 tot Pa
schen 1940, werd een roerende hulde ge
bracht aan het gedenkteeken bij de ou
de vlaggestok. Stipt om 11 uur werden 
in alle stilte bloemen neergelegd door 
Maj. Decarpentrie, bevelhebber der Ma
rine ; Vandewyngaerde, eerevoorzitter 
der Vischmijnvrienden, Cdt. Couteaux, 
bestuurder der Staatsmarineschool ; 
Brouxon, voorzitter der Gilles van de 
Zee en door feestbestuurder Albert Vroo
me, in naam der Stad Oostende, terwijl 
een detachement van de Marine de eere- 
wacht hield. Onder de talrijke aanwe
zigen hebben wij opgemerkt, benevens 
voormelde personen, Ct. Van Strydonck, 
Ct. Loze, het bestuur met vaandel der 
gewezen zeelieden van den oorlog en het 
bestuur der Vischmijnvrienden.

Deze korte plechtigheid, dit jaar in 
allen eenvoud gehouden wegens de om
standigheden, maakte op de aanwezigen 
en vooral op de vreemdelingen een die
pen indruk.

TO ELATING  TO T BOUWEN
Mw. We Avonture Florent, bouwen 

scheidingsmuur, Torhoutstw., 400.

KUNSTTENTOONSTELLING.
Zaterdag laatst had in de salons 

de Scala de plechtige opening pl£ 
van de tentoonstelling der werken 
gemobiliseerde militairen, die deel

9
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DÄGEL1JKSCHE VERZENDING:

BELG1E — BUITENLAND

Tel Adr. Willernsco, Ooateuüc 

Tel. 73876-73875-73877-73878

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

kust, een grootsche tentoonstelling inge
richt in de gangen van de Casino-Kur- 
saal. Op de vernissage was een groote 
menigte aanwezig, hoofdzakelijk bestaan
de uit kunstenaars uit de streek met 
aan het hoofd James Ensor. En verder 
volksvertegenwoordiger Pierard, Schepe
nen Van Glabbeke en Peurquaet en ande
re personaliteiten met naam. Gouver
neur Baels liet zich verontschuldigen.

Even na 3 uur nam de h. Serruys, als 
voorzitter van het Comité tot Steun aan 
Kunstenaars, het woord om eerst in het 
Nederlandsch en daarna in het Fransch, 
het doel uiteen te zetten van die ten
toonstelling en tevens te herinneren aan 
den aanstaanden bridgewedstrijd en de 
groote tombola die binnenkort gehouden 
wordt ten voordeele van de noodlijdende 
kunstenaars. Hij bracht ook vleiende 
hnlrlp aar T Wnsnr vnnr 7iin 80en ver- " CBC waims uie uyen oiijii. tui.
faarda*en verleende daarna het woord ' Zondag 31 Maart a.s. zal hëel zeker veel 
aan volksvertegenwoordiger Pierard, sukses hebben- Schepen Van Glabbeke

LENTE.
Met die enkele warme dagen zijn de 

takken der boomen reeds aan het botten 
gegaan en dit met een buitengewone 
snelheid. Het scnijnt dat moeder natuur 
haar schade wil inhalen en de aange- 
geaane koude wil vergoeden. Dank bij 
voorbaat. 
t i lF T

De h. Burgemeester heeft eigenhandig 
de som van 5 frank ontvangen van een 
zieke aie wensent onbekend te blijven.

Dit bedrag komt ten goede aan het 
werü van het PaKket van aen Soldaat.

GEW ESTELIJKE RIJKSTUINBO UW - 
SCHOOL

Zaterdag, 30 Maart, een practische les 
over bloementeelt, door den h. E. Ver
huist.

zondag, 31 Maart, te 9 uur, een les 
over de teelt van konkommers, meloenen 
en pompoenen, door C. Vanhoucke.

Deze lessen worden gegeven in de ste
delijke vakschool, aan de Koninginne- 
laan.

NIEUW S U IT  DE V ISCHM IJN

V.G.O.— A.S.O .
Denk niet dat een «derby» tussehen 

beide Oosoendscne voetbalploegen zal be
twist worden in de Vischmijn. Wij be
doelen alleen maar dat er een «derby» 
heelt BESTAAN in de Vischmijn, en wei 
sedert de opening in 1934 tot voór eenige 
dagen.

Inderdaad al de huurders, op twee uit
zonderingen na, hadden hun naam op 
hun paknuis geschilderd in W ITTE ven. 
Gusten Simon en Jan David wilden deze 
kleur niet aannemen en verkozen lievei 
de rood-gele en de rood-groene kleuren 
van d Club die hen wederzijds aan het 
hart ligt.

Ziedaar dus de «derby» waarvan sprake 
en die 6 x 365 dagen heeft geduurd in 
plaats van de gewone 2 x 45 minuten.

Jan David komt de match op te geven, 
vermits hij vóór eenige dagen het op
schrift van zijn pakhuis in overeenstem
ming heeft gebracht met de witte kleu
ren van de 91 overige pakhuizen, zoodat 
Gusten Simon als de overwinnaar van 
de «derby» moet aanzien worden.

Wij weten niet wat de inzet van dezen 
belangrijken kamp zal zjin geweest, en 
weten nog min de oorzaak bekend te 
maken van Jan’s opgave. Wie kan en zal 
het geheim oplossen?

Cinema’s

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

Uurregeling der treinen 
van 15 Maart 1940

ke belangstelling werd het woord 
voerd door kolonel Dewaele in het 
derlandsch die alle kunstenaars i 
teerde voor hun kostelooze en spontane 
medewerking. Voor elke persoon welke 
deze tentoonstelling mogelijk maakte, 
had hij een hartelijk woord. Daarna ver
klaarde Generaal-Majoor Duthoy de ten
toonstelling voor geopend, gevolgd door 
een rondgang terwijl een strijkorkest 
aangename muziek speelde en een prijs 
van de groote tombola getrokken werd. 
Deze tentoonstelling die open blijft tot

voorzitter van het Nationaal Comité voor 
steun aan noodlijdende kunstenaars die 
in een gemoedelijke taal sprak over het 
weinige dat de regeering doet voor de 
kunstenaars. Spreker kwam op voor sa
menwerking onder alle locale comités, 
die reeds gesticht werden, na hen geluk 
te hebben gewenscht voor de reeds be
reikte uitslagen.

Na den Franschen redenaar kwam Ka
rei Jonckheere naar voren en gaf, met 
zijn gewone kleurrijke opmerkingen, een 
overzicht uit het dagelijksch leven van 
een kunstenaarsziel, dat hij ontwikkelde 
in alle aspecten, en toonde aan dat 
steun onontbeerlijk is, wil een kunste
naar in nood kunstenaar blijven. Karei 
Jonckheere eindigde met een vleiende 
hulde aan James Ensor.

Dan kwam James Ensor zelf aan de 
beurt en las in zijn eigen kleurrijke

sei uit de geboorteakte, voor de plaats en wijze een gedicht voor, waarin 
van vioolleeraar aan het Koninklijk Mu- j alle namen voorkwamen, met de noodige 
ziekconservatorium te Gent, te begeven ! geestige opmerkingen, van personen uit 
door een wedstrijd dienen gericht vóór | ^e Oostendsche wereld, die door hun 
8 April a.s. tot den secretaris-schatbe- werkzaamheid zich de sympathie van de
waarder van het Conservatorium, Hoog
poort, 54, Gent Het programma omvat 
een schiftingsexamen (concerto naar 
keuze van den mededinger) en een eind- 
proef omvattende : 1) uitvoering van 
een werk door de jury uit het door den 
mededinger voorgelegd repertorium van 
minstens zes stukken; 2) het concerto 
van Brahms uit het hoofd; 3) lezing op 
zicht en transpositie; 4) mondeling exa
men over algemeene muziekgeschiedenis 
en over de viool; 5) geven van een les in 
aanwezigheid der jury. De kandidaten 
moeten zelf voor een begeleider zorgen. 
De gebruikelijke taalexamens worden 
ook toegepast.

VISSCHERS
De eerste groote zending sedert den 

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

Verkooper van de beroemde DRIJF- 
VESTEN « PROTEC » 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

bevolking wisten toe te eigenen. James 
Ensor, de alomgevierde, behaalde dan 
ook groot succes, waarna de h. Serruys 
overging tot den officieelen rondgang.

Deze tentoonstelling, waaraan al onze 
groote schilders deelnemen, kende den 
eersten dag een groote belangstelling.

DE KON. ST. SEBASTIAANGILDE
Het programma der persschietingen 

voor het jaar 1940 dat zich zal uitstrek
ken van 7 April tot 3 October, van de 
Koninkl. Maatschappij St. Sebastiaan, 
zit goed ineen. Toekomende week hopen 
wij deze te kunnen mededeelen.

! vertegenwoordigde de stad.

AAN P E T IT  NICE.
Tijdens de Paaschdagen heeft het mu

ziekkorps van het regiment karabiniers 
dat thans in onze stad verblijft, prachti
ge concerten gegeven op den dijk, voor 
de leeszaal van het Kursaal. Dit initia
tief werd zeer op prijs gesteld.

SCHEPEN VROOME EN DE VISSCHE
RIJ.

Woensdagmorgen om 10 u. werd de 
schepen Vroome te Brussel door den ka- 
binetsoverste van Minister Delfosse ont
vangen. De besprekingen liepen over de 
inrichting van den verkoop van garnaal 
in de vischmijn.

In verband hiermede mag gezegd wor
den dat op het stadhuis een lijst is toe
gekomen met 140 handteekeningen van 
garnaalvisschers die de verplaatsing 
naar de nieuwe vischmijn aanvragen.

BILJARTEN
Op 6, 7, 13 en 14 April wordt in de 

café « Trois Fontaines », Ad. Buylstraat, 
een groote biljartwedstrijd gehouden 
waaraan zullen medewerken : wereld
kampioen Gustaaf Van Belle, de eerste 
kategoriespelers Claeys (Gent), De Sut
ter (Gent), Hardy (Oostende) ; de twee
de kategoriespelers Deborst (Gent), De- 
lahaye (Oostende), Jacobs (Gent), Stub
be en Catrysse (Oostende). De matchen, 
waarvoor de toegang vrij is, hebben 
plaats om 15, 17 en 19 uur en worden in
gericht door de Biljartacademie « L ’Os- 
tendaise ». Gedurende de wedstrijden 
zal een omhaling gedaan worden ten 
voordeele van het pakje van den sol
daat.

VOOR EEN CCONOMISCflC HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

A -tW IK M
REEDERYKAAI - O O S TE N D E  TE L.2o .36 PRIVAAT 21.IL

G E K E N D  V O O R  H A A R  B Y Z O N D E R E  

U I T V O E R I N G  O P  G E B I E D V A N  E L E C T R I S C H

Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK

(De

■i

V E R T R E K  

STATION • KAAI

expresstreinen zijn in vetjes

Uur

gedrukt)

Bestemming
4.10 Gent St. Pieters
5.41 Gent St. Pieters
ö.öö Brussei-Zuid
6.43 Gent St. Pieters
/.*o brussei-Zuid
8.20 Brussel-Zuid
8.25 Gent St. Pieters

10.20 Brussel-Zuid
12.01 Gent. St. Pieters
12.20 Brussel-Zuid
13.20 BrusseliZuid
14.20 Brussel-Zuid
15.20 Brussel-Zuid
16.20 Brussel-Zuid
17.00 Brussel-Zuid
17.20 Brussel-Zuid
17.32 Gent St. Pieters
18.20 Brussel-Zuid
19.20 Brussel-Zuid
19.24 Gent St. Pieters
21.20 Brussel-Zuid

STATION VANDERZWEEPPLAATS

4.44 Kortemark
7.06 Kortemark
8.49 Kortemark

12.14 Torhout
16.45 Kortemark
17.41 Kortemark
19.19 Kortemark
20.31 Kortemark

Uur

A A N K O M S T  

STATION - KAAI 

Herkomst
6.31 Gent St. Pieters
7.41 Gent St. Pieters
8.15 Brussel-Zuid
9.15 Brussel-Zuid
9.25 Brussel-Zuid
9.40 Gent St. Pieters

10.15 Brussel-Zuid
11.15 Brussel-Zuid
11.52 Gent St. Pieters
13.15 Brussel-Zuid
14.15 Brussel-Zuid
14.41 Gent St. Pieters

14.43
(niet op Zaterdag) 

Gent St. Pieters

15.15
(op Zaterdag)

Brussel-Zuid
17.15 Brussel-Zuid
18.03 Gent St. Pieters
18.15 Brussel-Zuid
19.15 Brussei-Zuid
20.15 Brussel-Zuid
20.39 Gent St. Pieters

21.15
(niet op Zon- en feestdagen) 

Brussel-Zuid
22.15 Gent St. Pieters

22.15
(op Zon- en feestdagen) 

Brussel-Zuid

23.15
(niet op Zon- en feestdagen) ( 

Brussel-Zuid
(op Zon- en feestdagen) 

STATION VANDERZWEEPPLAATS

Uur Herkomst
6.30 Kortemark !
7.43 Kortemark
9.18 Kortemark

11.05 Kortemark
13.57 Torhout ;
16.52 leper ■
19.01 Kortemark 1
21.24 Kortemark 1

FORUM

« Haar Majesteit trouwt », met Jenny 
Jugo». — « Het onzichtbaar Koppel», 
met Constance Bennett, Cary Grant.

Kinderen toegelaten.

CAMEO

«jDe Ridderj zondör Harnas», met 
Marléne Dietrich, Robert Donat. —  «Het 
vreemd Avontuur van Dokter Halliday », 
met Ralph Bellamy, Gloria Shea.

Kinderen toegelaten.

STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

PALACE

« Drie kleine Apen», gekleurde teeken- 
film. —  «Kleine Papa», komiek met 
kinderen. —  « Tarzan vindt een Zoon », 
met Johnny Weissmuller, Maureen 
O ’Sullivan.

Kinderen toegelaten. 

RIALTO

Vlaamsch gesproken actualiteiten. — 
Actualiteiten Fox Moviétone. —  Irène 
Dunne, John Boles, in « De onschuldige 
Leeftijd ». —  Ginette Leclercq, Albert 
Préjean in « Métropolitain ».

Kinderen niet toegelaten.

REX

Actualiteiten Fox Moviétone in eerste 
week. — Gary Grant, Jack Oakie, Fr. 
Farmer in « De Vrouw en het Goud ». — 
Een liefdefilm met een grootsche en- 
sceneering : « Slavenhandelaars ».

Kinderen niet toegelaten.

RIO

Vlaamsch gesproken actualiteiten. —
« George O ’Brien, Beatrice Roberts in 
« De houthakker millionnair ». —  Het 
meesterwerk van Walt Disney ; «Sneeuw
witje».

Kinderen toegelaten. 

RO X Y

Actualiteiten Fox Moviétone in eerste 
week. —  Bob Steele, Frances Grant in 
«De Drang naar het Westen». — Bobby 
Breen in een van zijn mooiste films: 
«Het Lied van de Missouri».

Kinderen toegelaten.

CINE OPEX

Dagblad Gaumont. —  «’t Is voor mijn 
Papa». —  «Luchtmisdadigers». —  «De 
Tijger van Bengalen».

•  Kinderen toegelaten.

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

wendt U tot :

Express Transport
Tel. 726.30

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

16 Maart. —  Stefaan Vandaele, van 
Pieter en Elisabeth Sabbe, Boomgaard- 
straat, 8.

18. — Daniël Vangheluwe, van August 
en Albertine Bauwens, Oost. Haardstr., 
16; Anne Vandekerckhove, van Pieter en 
Florentine Lefebvre, Tarwestr., 69 ; Ma
ria Van Iseghem, van Fernand en Elisa
beth Lauweres, Metsersstr., 59 ; Pierre 
Laforce, van Eduard en Jeanne Severy, 
Romestr., 34.

19. — Jean Saudemont, van Alfons en 
Margriet Haeck, Torhoutstw., 121 ; Fer
nand Vandewalle, van Prosper en Deni
se Lauwers, Th. Vanloostr., 38.

20. —  Theodora en Melanie Verbanck, 
van Hendrik en Germana Vanhooren, 
Spoorwegstr., 15.

21. —  Julien Meyfroodt, van Odilon en 
Raymonde Descheemaeker, woont te 
Steene.

22. —  Nadine Folens, van Fernand en 
Georgine Peeren, Gen. Jungbluthl., 4 ; 
Johnny Carton, van Maurits en Maria 
Adriaen, Nijverheidstr., 90 ; Armand 
Neven, van Armand en Elisabeth Fran
çois, Kaaistr., 35 ; Victor Rau, van Ka
rel en Yvonne Devos, Visscherskaai, 31.

STERFGEVALLEN

17 Maart. —  Arthur Zonnekein, 2 m., 
Visscherspl., 8; Antoon De Winne, 75 j., 
echt, van Maria Vandenheuvel, Verlaat- 
straat, 6 ; Sophia Desitter, 72 j., wedr. 
van Eduard Vanhoucke, echt. v. Gustaaf 
Florens, Kl. Weststr., 14.

18. —  Frans Vanhamme, 2 j., woont te

19. —  Audomarus Van Gheluwe, 32 j., 
;ht. van Helena Declercq, Dwarsstr., 5;
20. —  Elisa Hollevoet, 72 j„ wed. van

21. — Hector Faes, 67 j., echt, van Va-

Pietersl., 106 ; Charles Vanhalst, 80 
wedr. van Marie Declercq, Van Ise-

HUW ELIJKEN

23 Maart. —  Marcel Goes, steward en

HUW ELIJKSAFKO NDIG ING EN

24 Maart. —  Mollet Lucien, sergeant, 
tockholmstr., 31 en Abicht Winifred, 
fieuwstr., 13; Libert Willy, luitenant 
taatswezen, Zeedijk, 101 en Rayée Irma, 
'orhoutstw., 35; Germonpré Maurice, 
isscher, Ed. Hammanstr., 33 en Legein 
ladeleine, Timmermansstr., 69; Rou-



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

SPORTNIEUWS
ï.l Ü  Voetbal
UITSLAGEN VAN ZONDAG 24 MAART

Hoogere Afdeeling
S. C. Meenen —  A. S. Oostende ... 3— 1 
V. G. Oostende — S. K. Roeselare 2—2
F. C. Brugge —  Kortrijk Sp...........  3— 3

Klassement
C. S Brugge .....  15 12 0 3 80 20 27
Kortrijk Sp..........  15 9 3 3 44 40 15
F. C. Brugge ...... 14 6 5 3 39 30 15
A. S. Oostende ... 14 6 5 3 40 34 15
S. C. Meenen .....  16 6 7 3 36 39 15
V. G. Oostende ... 15 4 6 5 35 43 13 
S. IC. Roeselare ... 15 4 9 2 38 53 10
F. C. Knokke .....  13 3 7 3 25 30 9
St. Moeskroen ... 13 3 9 1 25 67 7

V. G. OOSTENDE 2
S. K. Roeselare 2

Scheidsrechter Deprez leidt volgende 
ploegen:

V. G. OOSTENDE: Huwaert; D ’Ever- 
lange en Crekillie; Devynck, Zwaenepoel 
en Kuysschaert; Gosselin, Delporte, Van- 
denbussche, Verburgh en Hubrechsen.

S. K. ROESELARE: Theuninck; Debois 
en Van Hecke; Vermote, Dubois en Brys- 
se; Van Coillie, Cottyn, Décru, Vansteen- 
kiste en Wynants.

In een meer spannend dan fraaie par
tij gingen in de eerste helft de kansen 
gelijk op. Weliswaar kan Vansteenkiste 
na 16 minuten spel reeds het eerste doel
punt scoren, doen een minuut later ston
den de ploegen gelijk, toen Van Hecke 
het leder met kopstoot in eigen doel deed 
afwijken. Na 42 minuten spel gaf Oosten
de te zien dat het ook nog schutters had 
en op een wijden voorzet van Devynck, 
trapte Vandenbussche onhoudbaar in de 
netten.

In de tweede speelhelft bracht de 
thuisclub een gewijzigd team in het veld. 
Ruysschaert die geen voldoening had ge
schonken, verving Huwaert tusschen de 
palen en Huwaert zelf ging plaats nemen 
op den linkervleugel. Ruysschaert ont
popte zich hier als een zeer betrouwvol 
doelwachter die meerdere puike schotten 
er uit hield. Roeselare kon dan ook en
kel een maal doelen langs Vansteenkiste, 
die aan de 25ste minuut de ploegen ge
lijk stelde. Oostende verdiende echter 
een beter lot, daar Zwaenepoel onmid
dellijk na de rust wegens een spierver-

rekking het veld had moeten verlaten, 
zoodat «rood-geel» bijna gansch de twee
de speelhelft in numerieke minderheid 
was.

S. C. MEENEN 3 A. S. OOSTENDE 1

Scheidsrechter Tanghe riep volgende 
ploegen in ’t veld:

S. C. MEENEN: Meurisse; Samyn en 
Desloovere; Meerschaert, Adams en De- 
neckere; Gezelle, Dellaert, Caerts, Spies- 
sens en Marysse.

A. S. OOSTENDE: Pincket; Depauw C. 
en F.; Deboodt, Vandenbroucke en Aspe- 
slagh; Vandierendonck, Deschacht, De 
Bie, Leenaers ne Depooter.

Over het algemeen gaf deze ontmoe
ting aanleiding tot een gelijkopgaande 
;>artij. De localen toonden zich echter 
heel wat schotvaardiger dan de Oosten- 
c'.enaars die meerdere prachtkansen ver
knoeiden. Reeds aan de 7e minuut kon 
Gezelle uit een mooi opening van Caerts 
den stand openen en na 28 minuten spel 
zou Caerts den stand op 2-0 brengen. 
Ofschoon Oostende nu tot aan de rust 
Ce toonaangevende ploeg was, schoten 
haar voorwaartsen zoo slecht, dat Mee
ren den verworven voorsprong kon be
houden.

De tweede speelhelft zag de partij an
dermaal op en af gaan, maar eens te 
meer stelde Meenen zich schotvaardiger 
aan. Toch konden de bezoekers langs De 
Bie na 15 minuten hun achterstel ver
minderen, maar verdere pogingen liepen 
spaak op een goed spelende locale ach
terhoede. Op het eind kwam Meenen in 
de meerderheid en wanneer Gezelle ze
ven minuten vóór het einde een derde 
c o'elpunt nette, werden de Oostendenaars 
alle verdere illusies ontnomen.

KALENDER VOOR ZONDAG 31 MAART

Beker Ringoot
F. C. Brugge — Schaerbeek 
S. C. Charleroi — Thienen 
St. Leuven — Forestoise 
R. C. Doornik —  A. S. Oostende 

Gewestelijk A 
Nieuwpoort —  Koksijde 
Oudenburg — Gistel

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

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

« R A Y G U Y  H O U S E » , 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  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 
P A K K E N  V A N  VISCH, KIPPERS, G E R O O K T E  SPR OT  —  

« PA PIERA FR OLM A C HIN ES  »

Nieuwpoort

De Haven van Nieuwpoort
Van de hand van Dr Karei Engelbeen, 

verscheen in het nummer van Maart 
1940 een belangwekkend artikel over de 
haven van Nieuwpoort waaruit we het 
volgende lichten :

OUKLUUoOilVläTANükGH EDtN

De oonog in Europa, aie tot nog toe
hfcu sciicipoi/ <->p ic e s  cvociu w eru , u e e n

de scneepvaaiuoeweging in onze navens 
sterk aoen acnterungaaii. m  met gerin
ge mate neeit net georek aan eigen 
scheepsruimte hier scnuid aan. Zooais 
algemeen geweten, oereikte de tonne- 
maat van ae in- en uitvoerende Belgi
sche senepen in de haven van Antwer
pen, nog geen 5 t.n. van de totale bewe
ging. Wij waren dus voor het uitbreken 
van den oonog omzeggens volledig af- 
hankeujK van ouitemanasche reeuerijen 
De groote ziener L. De Raet had noen- 
tans, reeds in 1905, gewaarschuwd: «Een 
enkele gebeurtenis : ooriog tusschen En
geland en uuitscniana, bijvoorbeeld, kan 
aeze welvaart tijdelijK  of voor immer 
vernietigen ».

Onmiadellijk na het uitbreken der 
vijandelijkheden zijn de Duitsche sche
pen aenterwege geoleven, wat reeds een 
vermindering van een vierde beteekent. 
In 1938 immers vaarden te Antwerpen 
2.128 Duitscne schepen in en uit met 
6.199.048 ton, wat juist 25 t.h. van de 
totale tonnemaat vertegenwoordigt. Ook 
de Engelsche schepen bleven gedeelte
lijk weg, alhoewel in minder aanzienlij
ke mate (vermindering van 25,3 t.h. in 
1938 tot 17.8: 8 eerste maanden 1939). 
Alhoewel het aandeel van de kleine neu
trale landen (Woorwegen, .Nederland, De
nemarken) naar de verhouding steeg, 
was er ook voor hen een absolute achter
uitgang vast te stellen.

De havens langs de kust ondergingen 
denzelfden achteruitgang.' Voor de klei
ne haven van Nieuwpoort is de toestand 
allererbarmelijkst. Sedert begin Sep
tember legden slechts 4 koopvaardij
schepen aan de verlaten kaai aan, en er 
zijn voorloopig geen vooruitzichten op 
verbetering. Met de scheepvaartbeweging 
was het reeds hachelijk gesteld sedert 
jaren. Slechts kleine booten met geringen 
diepgang konden de havengeul binnen
varen. Onder de trouwe bezoekers dien
de vooral aangestipt te worden een En- 
gelsch schip, de «Hawarden Castle» 
(pl.m. 300 ton) dat een der eerste slacht
offers van de mijnen werd (Oct. 1939), 
en de «Vadder Gerrit» (plm. 300 ton), 
een Duitsche boot, die niet meer terug
kwam. Af en toe kwamen verder enkele 
kustvaarders, die eveneens wegbleven, 
zoodat er voor de eerste toekomst slechts 
kan gerekend worden op de «Anna» 
(Nieuwpoort, 900 ton), die steenkolen 
aanbrengt. )

Tijdens de groote koude in Januari jl. 
vroor de haven niettegenstaande de ge
tijen dicht, zoodat de visschersbooten 
niet meer konden uitvaren. De ijskorst 
bereikte van 20 tot 30 cm. dikte, zoodat 
de schaatsers zich er konden op wagen, 
een verschijnsel dat in geen halve eeuw 
meer gezien werd ! De wekenlange ge
dwongen rust bracht in sommige huisge
zinnen nijpende ellende; verschillenden 
onder hen trachtten in de vaart te ko
men op Oostendsche booten, wat de 
meesten echter niet gelukte. Het beeld 
van desolaatheid dat de haven thans 
biedt, is werkelijk schrijnend, te meer 
daar niet alleen de tijdsomstandigheden 
hier schuld aan hebben, maar wel de 
bestendige toestand van slenter en ver- 
waarloozing, die het eeuwige lot van de
ze zoo gunstig gelegen plaats schijnt te 
moeten zijn.

De haven van Nieuwpoort is sedert ve
le jaren een probleem, en het is een pro
bleem waaraan het Vlaamsche volk zich 
dient te interesseeren, omdat er Vlaam
sche belangen mee gemoeid zijn, waar
voor nooit mild begrijpen en tegemoet
koming getoond werd. Wij meenen daar
om de aandacht hierop te moeten vesti
gen voor de lezers van «Lichtbaken», 
niet uit enggeestig particularisme, — 
daarvoor ligt ons het algemeen belang 
van ons volk te nauw aan het hart — 
maar wel omdat hier nog een bron van 
economische volkskracht onontgonnen 
ligt, die den Zuid-Westhoek van ons 
land brood en arbeid kan bezorgen, waar 
sedert jaren een deel van de bevolking 
zich genoodzaakt ziet uit te wijken naar 
het nijverige Wallonië, of werk te zoeken 
in Noord-Frankrijk, of aan te schuiven 
in lange rijen aan de dopbureelen.

In diezelfde belangen zijn verbonden 
de drie kleine martelaarssteden : Nieuw

poort, Diksmuide en leper, die allen met 
den grond gelijk gemaakt werden tijdens 
den wereldoorlog, maar die niettegen
staande de heropbouw nooit de levens
kracht weervonden van vóór 1914, om
dat die heropbouw nooit volledig is ge
weest in de gekwetste levensorganen.

TR A G IEK

Op de haven van Nieuwpoort schijnt 
een eeuwenoude tragiek te rusten. Na 
de teekening van de keure van 1163, door 
graaf Filips van den Elzas, ontwikkelde 
de stad zich zeer snel als visscherijha- 
ven, zoodat zij in haar beste tijd (XVe 
en XVIe eeuw) een bevolking van onge
veer 10.000 zielen moet geteld hebben, 
wat volgens de middeleeuwsche bevol- 
kingsvernoudingen als aanzienlijk moet 
beschouwd worden. Toen kwamen de 
opstanden van de Nederlanden tegen 
öpanje en de ellendige reeks van oorlo
gen tijdens de XVIIe eeuw, die Nieuw
poort herhaaldelijk vernietigden, de be
woners op de vlucht dreven, hoofdzake- 
iijk naar Duinkerke en visscherij en 
handel volledig in verval brachten. Nog 
af en toe kwam een efemere bloei nieuw 
leven brengen, zooais ten tijde van de 
«Compagnie van Vischvaart» (1727-1737) 
en van den Amerikaanschen Vrijheids
oorlog (1775-1783), maar nieuwe belege
ringen en nieuwe bezettingen ruineer- 
aen het steeds weer opnieuw.

Ook vanwege de achtereenvolgende 
bewindvoerders mocht het weinig tege
moetkoming ondervinden. Niettegen
staande vele gunstige studies, betoogen 
en verzoekschriften, werden nooit ingrij
pende herstel- en verbeteringsw)jrken 
ondernomen. Een van de merkwaardig
ste studies is deze van Kanunnik Th. 
Mann, in 1781 gericht tot Prins Stahrem- 
oerg, Gouverneur van de Oostenrijksche 
Nederlanden, waarin met tal van argu
menten gewezen wordt op de zeer gun
stige natuurlijke, economische en strate
gische ligging van de haven. Zoo 
schrijft hij o.m.:

« Quel autre port sur le continent, de
puis Brest jusqu’à l’embouchure de l’El- 
oe, offre tant d’avantages et de commo
dités réunies ensemble que Nieuport, par 
sa situation, par son local et par ses ar- 
rières-eaux.» En verder: «Il est pres- 
qu’inutile d’ajouter qu’on pourrait creu
ser autant de bassins soit ouverts, soit 
fermés qu’on voudrait, à l’un ou à l’autre 
côté du port. Tout le terrain compris 
entre la ville et les dunes est très con
venable à cette fin et assez spacieux pôur 
y creuser des bassins capables de con
tenir à l’aise toute la flotte royale de 
l’Angleterre».

Van denzelfden aard zijn de uitlatin
gen van Ingenieur Demey, in een werk 
van 1874 getiteld: «Amélioration du Port 
de Nieuport». Doch dat alles mocht wei
nig baten. Men moet wachten tot 1884 
vóór er een vlotkom gebouwd wordt. 
Het was een eerste verbetering. Eindelijk 
in Mei 1913, werd een overeenkomst ge
sloten tusschen de Stad en den Staat, 
waarbij een heele reeks gelukkige wer
den voorzien werden. Deze overeenkomst 
werd bekrachtigd op 25 Mei 1914. Twee 
maanden later brak echter de oorlog 
uit, die de uitvoering van de plannen on
mogelijk maakte. De stad werd grondig 
vernield en de haven was onbruikbaar 
geworden en in aanzienlijke mate toege- 
slibt, doordat gedurende vier jaar de re
gelmatige uitspoeling van den IJzer en 
ie kanalen, ten gerieve van de strategi
sche overstroomingen van de frontstreek, 
/erhinderd werd.

Het herstel van de haven gebeurde na 
3en oorlog langzaam en onvolledig en 
van de uitvoering van de in 1914 voor- 
i(sne werken, werd bepaald afgez’jen. 
Daar hebben we weer de tragiek !

(’t vervolgt)

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBR U G G E , tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

W ILLEMSFONDS. — JEUGDAFDEELING
Morgen Zondag 31 Maart te 20 uur in 

de zaal «Duynenhuys» groot Gala-Bal, 
gegeven door ’t Studenten Jazz-ensemble 
«Mare and his Entertainers».

Dit dansfeest staat onder de bescher
ming van de moederafdeeling Willems
fonds. De opbrengst is ten voordeele van 
de Bibliotheek en de Cultureele werken 
van ’t Willemsfonds.

Attracties, buitengewone aantrekke
lijkheden, variéténummers. Buffet met 
gewone consommaties. Inkomrecht 3 fr. 
Steunkaarten ten minimum bedrage van 
5 fr.

VISSCHERSBOND.
Heden Zaterdag om 6 uur in de con

ferentiezaal van het Stadhuis: algemee
ne vergadering.

BOEKERIJ DAVIDSFONDS.
De bibliotheek is met een aantal wer

ken van den Franschen romanschrijver 
René Bazin verrijkt. Toegang vrij voor 
iedereen.

HET KO N IN G  ALBERT MONUMENT.
De lift van het monument werd terug 

in dienst gesteld en het gedenkteeken 
werd gedurende de Paaschdagen druk 
bezocht.

DE PAASCHDAGEN.
De Paaschdagen hebben de eentoonig- 

heid van ons stadje eenigszins weggeno
men. De trams Oostende—De Panne wa
ren vol, en een groot aantal autos reden 
langs de kaai voorbij. Veel bezoek werd 
door de vreemdelingen aan onze vis
schersvloot gebracht en de N.64 voor de 
Paaschdagen bevlagd, trok de aandacht. 
Op Nieuwpoort-Baden was ook veel volk 
en de neringdoeners schijnen tevreden 
en in hun verwachtingen bedrogen.

SOLDAAT VERDRONKEN.
Zondag morgen begaf visscher J. Van- 

den Abeele zich naar de kaai. Het water 
was zeer laag en bij het schip N.33 ge
komen, zag hij een menschenarm uit het 
slijk steken. Onmiddellijk werd de po
litie gewaarschuwd. De arm werd bij 
middel van een koord aan het schip be
vestigd. Door het rijzende water kwam 
het lijk uit het slijk boven. Bij middel 
van een platte boot werd het lijk naar 
den overkant gebracht en dààr langs den 
trap over de Kaaistraat naar boven ge
haald en naar het stedelijk doodenhuisje 
overgebracht. Daar werd de identiteit 
herkend. Het gold de soldaat Maurice 
Dhaenens van St Niklaas. Hij was ge
huwd en vader van twee kinderen. Het 
stoffelijk overschot werd Maandag 1.1. 
op het stedelijk kerkhof van Nieuwpoort 
begraven.

DE V ER LIC H TIN G  AAN DE KAAI.
j Reeds dikwijls is er op gewezen dat 
I de verlichting aan de Kaai en bijzon
derlijk aan de nieuwe kaai onvoldoende 

I is. Aan de nieuwe. kaai is er totaal geen 
j verlichting. Tegen den hoek, aan de ver
binding van de oude en nieuwe kaai, 
staat de kraan van Handel en scheep- 
vaart en daarbij liggen een aantal bak
ken en nijpers. Daar is er ook een moor- 
paal en de schepen mooren er aan vast.

1 De kabels loopen over de arduinen kaai- 
tablet. Wie met de kaai wel bekend is, 
moet in den donker heel voorzichtig 
zijn ten eerste om de tablet van de kaai, 
ten tweede om de moortouwen te zien 
en er niet over te vallen en in beide ge
vallen niet in de kaai terecht te ko
men. Zouden deze toestanden geen aan
leiding gegeven hebben tot het verdrin
ken van den soldaat die op Paaschzon- 
dag uit de kaai gehaald werd ? Over 
enkele maanden werd ook het lijk van 
koopman Bacquaert van Oostduinkerke 
uit de kaai gehaald. Deze kan ook aan 
den hoek in de kaai gesukkeld zijn of 
langs de kaaitablet van de vergunning 
van Handel en Scheepvaart over moer- 
kabels. Dààr is om zoo te zeggen geen 
verlichting. In ieder geval is het hoog 
tijd dat er grondige verbeteringen aan
gebracht worden wil men geen verdere 
ongelukken te betreuren hebben. 

ZEVENDE ZOON.
Bij de echtelingen heer en mevrouw 

Daniel Gesquiére-Calcoen werd een ze
vende opeenvolgende zoon geboren. Bur
gemeester Dr André Van Damme heeft 
het peterschap aanvaard. De doop had 
plaats op Paaschzondag. Mevrouw Dr. 
Hubert Van Hecke was de meter. Het 
kindje heeft den naam van André ont
vangen.
PLECHTIGE EEREMIS.

Maandag laatst droeg Eerw. Heer 
Maurits Billiet, Saleziaan van den H. 
Joannes Bosco, en zoon van Heer en Me
vrouw Jules Billiet van onze stad zijn

plechtige Eeremis op in de O. L. Vrouw- 
• kerk. Een groote menigte woonde deze 
! plechtigheid bij. De Marktplaats en de 
Recolettenstraat waren voor de gelegen
heid bevlagd.
ANKER GESTOLEN.

Gedurende den nacht van Dinsdag op 
Woensdag werd een imker gestolen van 
de boot van der. mostelkweeker Theof. 
Clauw aan het staketsel van de vlotkom. 
BIJ ONZE VISSCHERS

Het schip N.52 «St. Pierre» dat naar 
de haven van Duinkerke opgeleid werd, 
werd na onderzoek vrijgelaten. —  Het 
schijnt dat de motor stil gevallen was 
wanneer het schip nog in de Belgische 
waters was en door de strooming in de 
Fransche waters dreef. Het is dan dat 
het schip door den Franschen kustwach
ter opgeleid werd.

Het ware misschien nuttig aan onze 
visschers te herinneren dat zij een an
ker aan boord hebben tegen dat zij in 
dergelijke gevallen verkeeren.

— Het visschersvaartuig N.46, schip
per Depotter Karei ter vischvangst zijn
de, pikte een reddingsboot op van En
gelsche afkomst en kunnende 42 perso
nen bergen. De boot ward naar de ha
ven van Nieuwpoort gesleept. De boot 
droeg geen naam, enkel een klein kope
ren plaatje waarop te lezen stond : «Dia
mond Building, Cardiff». Hetzelfde schip 
vischte ook een vat appels op, maar ver
loor van een anderen kant een boel.

TOCH EEN NIEUW E VISCH M IJN  ?
Op het laatste oogenblik vernemen wij 

dat onze visschers in het korte toch vol
doening zullen bekomen en dat de nieu
we vischmijn zal gebouwd worden. Er 
valt juist nog te beslissen over de plaats 
en met dat doel wordt, Maandag aan
staande, om 10 uur, een zeer belangrijke 
vergadering belegd op het stadhuis. Zul
len op deze vergadering aanwezig zijn : 
Heer Delfosse, minister van Verkeers
wezen, heer Gouverneur Baels, een af
vaardiging van den Hoogen Raad voor 
de Zeevisscherij, van Bruggen en Wegen 
van de Nationale Maatschappij van Bel
gische Spoorwegen enz.

Na de vergadering, rond 11 uur, zal 
een bezoek gebracht worden aan de kaai 
om ter plaatse te kunnen oordeelen over 
de voorgestelde plaatsen en een defini
tieve beslissing te treffen.

NATIONAAL M IL IT IE B E R IC H T .
Het College van Burgemeester en Sche

penen van Nieuwpoort brengt ter kennis 
van belanghebbenden dat het werfbureau 
van Oostende vergadering zal houden op 
22 April 1940, te 13.30 uur te Veurne.

De niet uitgestelde miliciens der lich
ting 1941, die geen oproepingsbrief moch
ten ontvangen hebben, moeten zich on
verwijld tot het Gemeentebestuur wen
den.

I BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Beschuyt Maria, van Jo- 

I seph en Van Elverdinghe Rachelle ;
! Gesquière André, van Daniël en 'Calcoen 
1 Bertha.

Overlijdens. — Rau Charles, 83 j., wedr. 
De Cloedt Emma; Rempteau Maria, 85 
j., wed. Verbanck Frans; D ’Haenens 
Maurice, 30 j., echt. Van Dam Maria.

Huwelijksafkondigingen. — Vanhoet 
Julien en Delilet Yvonne, alhier wonen
de; Legein August, visscher te Nieuw
poort en Coulier Angèle, z. b. te Oost
duinkerke.
CINEM A’S

NOVA. — «Mijn Zoogzuster», met Lu
cien Baroux, Meg Lemonnier, H. Garat. 
— «De aanbiddelijke Vijandin», met Lilli 
Palmes, Tullo Carminati; een film vol 
spanning, zang en liefde.

Kinderen toegelat.
ZANNEKIN. — «Masker af», met Nor

man Foster, Donald Cook. — «Baron 
Gregor», met Boris Karloff, M. Marsh. 
Een geheimzinnige en boeiende film.

Kinderen niet toegelat.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

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

K U N S T B E E N E N  

IN D U R A L U M IN  

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

STERKSTE  T O T  H E D E N  

—  U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE K O U S E N  

ALLE KINDER- E N  

ZIEK EN A R TIK ELEN  —

O R T H O P E D IS C H E  KORSETS  
om scheefgegroeide kinderen terug 
----  recht te brengen ----

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

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

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

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

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

Berichten aan Zeevarenden

B R E U K B A N D E N  - BU IKBA NDEN  
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  •

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

Bandagist —  Masseerder

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

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  T E LEFO O N  73740

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

BESTEL U W  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

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

—  MEN BRENGT TEN HUIZE

f Diesel-Deutz Scheepsmotoren 
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♦ VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

1 VERBODEN ANKERPLAATS NABIJ 
GRIS NEZ

De aandacht der visschers wordt er 
op gevestigd, dat het met het oog op 
de bescherming der onderzec^che ka
bels, verboden is te ankeren in de vol
gende gebieden tusschen Kales en Gris 

*Nez :
! 1) Het gebied gelegen binnen volgende 
grenzen :

be E: de peiling 187° van den kerkto
ren van Petit Courgain, over een afstand 
van 4,5 mijlen uit de kust, naar punt a) ; 

i be W : de peiling 160° van den kerk
toren van Petit Courgain over een af
stand van 3,3 mijlen uit de kust, naar 
punt b);

be N: de verbindingslijn tusschen de 
punten a) en b).

2) Het gebied gvlegen binnen volgen
de grenzen: 

be E: de peiling 158' van den molen 
van Coquelles, over een afstand van 
3,3 mijlen uit da kust. naar punt a);

be W : de peiling 141° van den lichtto
ren van Kaap Gris Nez, over een afstand 
van 3,1 mijlen uit de kust, naar punt b) ;

be N: de verbindingslijn tusschen de 
punten a) en b).

Nochtans mag binnen dit laatste ge
bied geankerd worden in het gedeelte 
begrepen tusschen den wal, de peiling 
90° van den kerktoren van Sangatte, en 
de peiling 180° van den kerktoren van 
Tardinghem.

BELGIE —  KUST
Schietoefeningen

1. Zeewaartsche schietoefeningen (met 
kanon) tegen vliegtuigen zullen plaats 
hebben in de streek Nieuwpoort-Lom- 
bardsijde van 1 April tot 30 Juni 1940, 
van 0900 H  tot 0400 H GMT.

De schietplaats ligt in de plaatsing 
bepaald door

51°09’33” N. en 2o44’08” E.
De gevaarlijke strook ligt binnen een 

sector met 10 mijl straal (ongeveer 18,5 
km.) afgebakend door de peilingen van 
den vlaggemast : 108° en 218°.

2. Zeewaartsche schietoefeningen (met 
machinegeweer) tegen vliegtuigen zul
len plaats hebben in dezelfde streek en 
van dezelfde schietpositie van 1 April 
tot 30 Juni 1940, van 0830 H  tot het val
len van den avond.

Gedurende dit tijdstip ligt de gevaar
lijke strook binnen een sector met 4 mijl 
(ongeveer 7,5 km.) straal afgebakend 
door de peilingen van den vlaggemast: 
108° en 208°.

3. Zeewaartsche schietoefeningen door 
vliegtuigen, die zich boven de zee ver
plaatsen, zullen plaats hebben in de 
streek Den Haan-Wenduine van 1 April 
tot 30 Juni 1940 van 0830 H  tot het val
len van den avond.

De schietsector komt overeen met hier
onder bepaalde streek:

51°16’10” N. 2°59’40” E.; 
51°18’20” N. 3°04’40” E.; 
51°18’30” N. 2°57’00” E.; 
51°20’40” N. 3°02’00” E.

De verschillende schietoefeningen 
waarvan spraak, zullen uitgevoerd 
worden alle dagen (Zon- en feestdagen 
inbegrepen) op de uren hierboven aan
geduid.

De bewaking dpr schietstreken zal ver
zekerd zijn door een Staatsvedette.

Bij dag zullen in eiken sector een roo
de vlag en een bol vormig signaal aan 
land geheschen worden, één kwartier 
vóór het begin der schietoefeningen. Aan 
boord van de bewakingsboot zullen tege
lijkertijd een bolvormig signaal met 
daaronder de vlag B van het Internatio
naal Seinboek geheschen worden.

’s Nachts worden de vlag en het si
gnaal aan land en aan boord van het 
bewakingsvaartuig vervangen door drie 
lichten vertikaal boven elkaar geheschen 
t.w. één rood licht boven twee witte 
lichten.

Deze signalen zullen gedurende de on
derbrekingen en op het einde van het 
schieten neergehaald worden.

De gevaarlijke streken, hierboven aan
geduid, zullen, zoolang de hierboven be
schreven signalen vertoond worden, 
streng verboden zijn voor de scheep
vaart.

Het schieten zal desnoods in de streek 
Nieuwpoort-Lombardsijde nu en dan on
derbroken worden om de scheepvaart 
naar en van Nieuwpoort te vergemakke
lijken.

NEDERLAND  
ZEEGAT AAN DEN HOEK VAN 

HOLLAND
Territoriale wateren

Ter aanduiding van de territoriale 
grens nabij het zeegat aan den Hoek van 
Holland zijn volgende boeien gelegd: 

a) op 52°02’14” N. en 4°04’10” E. een 
rood-wit-blauw horizontaal gestreepte 
lichtbrulboei, toonende een wit onder

broken licht elke 10 sec., helder 5 sec., 
richtbaar 6 mijl.

b) op 51°57’53” N. en 3°58’26” E. een 
ood-wit-blauw horizontaal gestreepte

lichtbrulboei, toonende een wit onder
broken licht elke 5 sec., helder 2,5 sec., 
3ichtbaar 6 mijl.

c) naar 52°00’10” N. en 4°00’ E. zal bin
nenkort worden verlegd de rood-zwart 
vertikaal gestreepte lichtbrulboei N.R.W. 
liggende op ongeveer 52°00’ N. en 4°01’,9 
E.

SCHOTLAND —  ORKADEN EILANDEN  
SCAPA FLOW  

Verboden Ankergebied
Verboden ankergebieden zijn ingesteld 

en moeten op kaarten 3729 en 2180 bin
nen de volgende grenzen in stippellijn 
worden aangebracht:

1. — a) vanaf een punt 0,8 mijl in rich- 
;:ng 234° van Calf of Flotta baken, op 
58°51’ N. en 3°04’ W., 0,82 mijl in richting 
300°, daarna 0,9 mijl in richting 060°, 
iaarna 1,08 mijl in richting 072°, daar
na in richting 057° naar den wal te San- 
doyne baai;

b) vanaf een punt 0,64 mijl in richting 
247° van het vast rood licht van St Mary, 
ï8°54’ N. en 2°55’ W. in richting 167° naar 
liet hoofd van Echnaloch baai;

c) vanaf een punt 2,25 mijl in richting 
197° van hiervoren genoemd licht, 1,42 
mijl in richting 345°, daarna 2,35 mijlen 
n richting 240° naar de N. grens van het 
reeds bestaande verboden gebied.

Opmerking. — De noot «Prohibited 
anchorage » moet binnen dit gebied aan
gebracht worden. Het vroeger binnen de- 
;e grenzen opgegeven gebied, moet te sa
men met de noot « See caution n° 2 » ge
schrapt worden. Op kaart nr 2581 moet 
het S.deel der Westelijke grens aange
bracht.

2. — Vanaf een punt 0,46 mijl in rich
ting 171° van Fara kerk, 58“51’ N. en 
3°09’ W. in richting 117° naar den wal 
of Flotta eiland en een lijn evenwijdig 
aan deze op 0,2 mijl be S.W.

De noot « Prohibited anchorage » moet 
tusschen beide lijnen aangebracht wor
den.
SCHOTLAND — ORKADEN EILANDEN

Verboden gebied
De Oostelijke grens van het verboden 

?ebied in Stronsay Flrth is gewijzigd van 
2"39’ W . in 2°33’ W.

ENGELAND —  EAST GOODWIN  
Lichtschip verplaatst 

Het lichtschip «East Goodwin» werd 
verplaatst naar 51°15’45” N. en 1°36’42” 
E., op 2,8 mijlen beN. zijn vroegere lig
ging.

Op kaarten nrs. 1828 en 1895 moet in 
de tabel «Tidal Streams» «Position C.» 
^angebracht worden ter vervanging van 
;<E. Goodwin Lt Ves1». Evenzoo op kaart 
nr 1431 «Position B».

ENGELAND — LONGSAND HEAD 
Boei herplaatst 

Longsand Head licht- en belboei, op 
51°48’15” N. en 1°38’30” E„ bevindt zich 
terug op haar normale ligplaats 
ENGELAND — THAMES EN HUMBER  

Loodsstations 
De posten der loodsvaartuigen zijn 

als volgt verplaatst :
a) van Dungeness, 50C55’N. en 0°58’ E. 

naar The Downs;
b) de loodspost bij het lichtschip 

«Sunk» 51°52’ N. en 1°37’ E. is weer inge
steld;

c) van het lichtschip «Spurn» 53°34’ N. 
en 0°14’ E., naar Bull Fort.

ENGELAND —  DOVER
Meer- en lichtboeien opgenomen

De meerboeien op 450 voet richting 270° 
en 250 voet richting 278° van de twee vas
te roode lichten op Eastern Arm, 51°07’,3 
N. en 1°20’,7 E. zijn opgenomen.

Zijn ook opgenomen de meerboei op 
0,64 kabellengten richting 019° van het 
rood onderbroken licht op het W.hoofd 
van den «Detached Mole» 51°06’,7 N. en 
1“20’,1 E.; de stompe lichtboei op 1,3 ka
bellengte richting 290° van genoemd 
licht, alsmede de meerboeien en onver
lichte tonnen welke in N. richting tus
schen deze beide gelegd waren.

FRANKRIJK —  KALE S 
W rak

Het wrak vermeld in bericht aan zee
varenden nr 9/240 van 1940, bevindt zich 
thans op 50°58’28” N. en 1°44’27” E. en 
is niet langer gevaarlijk. De groene ton 
werd opgenomen.

Genoemd bericht aan zeevarenden 
vervalt.

FRA NK RIJK  —  OUESSANT 
Verboden gebied 

Een verboden gebied voor de scheep
vaart en de visscherij, voor alle vaar
tuigen van meer dan 2 m. diepgang, is 
ingesteld in de baai van Pen ar Roch en 
wordt bepaald door het cirkelvormig ge
bied met 1,5 mijl straal van uit het 
draadloos station van Lampaul, 48°28’ N. 
en 5°05’ W.


