
ACHTSTE JAARGANG. — N r 18. PRIJS : 60 CEN TIEM EN ZATERDAG 4 MEI 1940.

LICHTEN

MEI

uit aan

1 W 4.17 19.3
2 D 4.15 19. 4
3 V 4.13 19. 6
4 z 4.11 19. 8
ó z 4.10 19. 9
0 M 4. 8 19.11
7 D 4.6 19.12
8 W 4. 4 19.14
9 D 4. 3 19.15

10 V 4. 1 19.17
11 Z 3.59 19.18
12 z 3.ä8 19.20
13 M 3.56 19.21
14 D 3.55 19.22
15 W 3.53 19.24
16 D 3.52 19.25
17 V 3.51 19.27
18 Z 3.49 19.28
19 z 3.48 19.30
20 M 3.47 19.31
21 D 3.45 19.33
22 W 3.44 19.34
23 D 3.43 19.35
24 V 3.42 19.36
25 z 3.41 19.38
26 z 3.40 19.39
27 M 3.39 19.40
28 D 3.38 19.41
29 W 3.37 19.43
30 D 3.36 19.44
31 V 3.35 19.45

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgens de zon.

HOOG-

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

w A  T E R

MEI

1 W 7.30 18.58
2 D 8.43 21.06
3 V 9.45 21.59
4 Z 10.30 22.42

! 5 z 11.05 23.18
6 M 11.40 23.53
7 D — 12.09
8 W 0.26 12.42
9 D 0.57 13.14

10 V 1.32 13.47
11 z 2.09 14.26
12 z 2.51 15.05
13 M 3.36 15.51
14 D 4.29 16.48
15 W 5.32 17.56
16 D 6.44 19.13
17 V 8.02 20.27
18 Z 9.08 21.29
19 z 10.07 22.27
20 M 10.59 23.18
21 D 11.45 —

22 W 0.06 12.29
23 D 0.47 13.11
24 V 1.34 13.53
25 z 2.18 14.37
26 z 3.05 15.17
27 M 3.50 16.08
28 D 4.39 16.53
29 W 5.33 17.52
30 D 6.35 18.46
31 V 7.42 20.05

De uurwerken
aan land toonen
één uur later.
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Aan II, Kustvisschers!
Met de koude en de daarbijgaande mi

serie, behoort de strenge Winter 1940 
tot het verleden, maar wellicht zal hij 
niet nagelaten hebben in vele gezinnen 
diepe wonden te slaan, de eene zedelijke, 
de andere stoffelijke, minder zwaar, 
maar daarom niet minder te onderschat
ten, omdat het wellicht, uit de stoffelijke 
miserie is, dat de grootste zedelijke el
lende geboren wordt.

Inderdaad, was het niet omdat onze 
kustvisschers hun brood niet konden 
verdienen en niets tegen slechtere tij
den konden wegleggen, dat ze gedwongen 
werden te midden van het verraderlijk 
oorlogsgeweld hun bete broods te gaan 
verdienen en dat sommigen van de on
zen vóór enkele maanden nog hun leven 
lieten bij het volbrengen van hun taak ?

Was het niet ,omdat een oude vader 
en moeder, wier eenige steun zij waren, 
honger leden, kleine kinders om eten 
vroegen en omdat ze niet op den openba
ren onderstand wilden aangewezen zijn, 
dat ze het gevaar trotseerden ?

De omstandigheden hebben het zoo 
geschikt dat een twintigtal van hen er 
het leven bij inschoten, terwijl thans 
thuis rouwende ouders, vrouwen en kin
deren, broeders en zusters op zichzelf 
aangewezen zijn en verder een hard en 
moeizaam bestaan zullen voort te leiden 
hebben.

Aan u, kustvisschers, die nog het ge
luk hebt tot de levenden te behooren, 
met gezamenlijke krachtsinspanning te 
werken voor een beteren kustvisschers- 
stand, opdat uw kinderen later niet zou
den behooren tot de misdeelden en pa
rias’.

De Winter is thans voorbij, de Lente 
is gekomen ,het weder is beter en mil
der geworden, de garnaalscheepjes va

ren regelmatig uit, de kustvisschers ver
dienen een mager broodje, en heel stil
letjes gaat het verder, want hoevelen 
die leven op uw zweet, die teren op uw 
miserie, liggen met reeeds op den loer 
om u te trachten te ontfutselen, wat gij 
zult over hebben ?

Daarom is het uw plicht, kustvisschers 
der gansche Belgische kust, een sterke 
gemeenschappelijke groepeering te vor
men, om u gezamenlijk te beschermen 
tegen al de handelingen van machts
misbruik, tegen uitzuiging van de 
vruchtbare melkkoe, die gij voor velen 
zijt geweest en nog zijt.

Die plicht hand in hand te werken, 
a!le persoonlijke veeten over boord te 
gooien, hebt ge te volbrengen in ’t be- 
iang van uw vrouw en kinderen, in ’t 
belang van uwe familie.

Afgunst en onderkruiperij moeten ge
kortwiekt worden ; persoonlijke veeten 
moeten voor het gemeenschappelijk be
lang op zij gesteld worden. Onder u moet 
verdraagzaamheid heerschen en daaruit 
alleen kan broederlijkheid ontstaan.

Want hebt gij u al eens af gevraagd 
welke opoffering sommigen van uw mak
kers deden, die voor u voetstappen aan
wendden en de klappen opvingen, ter
wijl gij op hun beleid kritiek uitoefen- 
det en van hun werk misbruik maaktet ?

Kustvisschers, streeft naar eendracht, 
solidariteit, en als ergens in een gebouw 
een steen mislegd is, die kan verlegd 
worden ,breek daarom het geheele ge
bouw niet af, maar helpt dien steen op 
de goede plaats leggen, omdat daarin 
alleen voor u de weg ligt naar een betere 
toekomst en een menschwaardig be
staan.

KUSTVISSCHER.

Het Oorlogsrisico voor de 
Vaartuigen

Nieuwe Regeling in 9t  verschiet

Een gelukkige Benoeming
Het Staatsblad van Zaterdag jl. kon

digt een koninklijk besluit af van 25 
April, de benoeming verkondigend van 
den heer Jozef De Vestele, oorlogsvrij
williger, advokaat, kandidaat-notaris en 
plaatsvervangend rechter bij de recht
bank van eersten aanleg te Brugge.

Onze lezers en vooral de reeders heb
ben den uitstekenden advokaat meest

leeren kennen door de behartiging van 
de belangen der Gemeenschappelijke 
Kas in alle rechtsgedingen.

De h. De Vestele is de zoon van wij
len notaris Jean De Vestele.

Na schitterende studies in het colle
ge St. Louis te Brugge, trok hij in 1915 
aan den ouderdom van 19 jaar, op als 
vrijwilliger bij het Belgisch leger tot 
in November 1918.

Tijdens dezei periode, deed hij zich 
door zijn dapperheid opmerken, want 
de menigvuldige eereteekens welke hij 
bezit, zijn er het beste bewijs van.

Toen was het dat zijn vader stierf, 
zoodat de studie van den notaris Jean 
De Vestele aan zijn zoon ontglipte.

Terug van het front, studeerde hij tot 
in 1£22 in de rechten en deed hij zijn 
proeftijd bij advokaat Vanhoestenber-

ghe, waarna hij zich bij de balie te 
Brugge liet inschrijven.

In 1926 trad hij, op herhaald aan
dringen van talrijke vrienden, in den 
Brugschen gemeenteraad, maar in 1935 
had hij genoeg van het politiek leven, 
dat hij spontaan vaarwel zegde.

’-'ij is ook nog plaatsvervangend vre
derechter bij de rechtbank van eersten 
aanlefe te Brugge en hij bestuurt sedert 
lange jaren de Kredietbank van den 
Middenstand van het arrondissement. 

Sedert 1930, dus vanaf het ontstaan 
van de Gemeenschappelijke Kas voor 
Zeevisscherij, was hij de advokaat van 
deze instelling, aan dewelke hij zeer 
groote diensten bewezen heeft.

Talrijk zijn de andere min gekende, 
mn.ar daarom niet minder verdienstelijke 
werken welke hij leidt en steunt.

Hij is vader van negen kloeke en ge
zonde kinderen en geniet te Brugge en 
bij al wie hem kent, de grootste achting 
en sympathie voor zijn loyale en kor
rekte handelwijze in alle zaken, waar 
hij de gelegenheid had op te treden.

Deze benoeming draagt dan ook zon
der twijfel de algemeene goedkeuring en 
sympathie weg.

Voor de advokatenwereld beteekent 
zijn heengaan, evenals voor talrijke in
stellingen, echter een groot verlies.

«Het Visscherijblad» biedt aan den 
heer en Mevrouw Jozef De Vestele, zijn 
hartelijkste gelukwenschen aan en is 
overtuigd, dat hij als notaris evenveel 
diensten aan de gemeenschap zal be
wijzen, zooals hij als advokaat, vriend, 
voorzitter en lid van talrijke organisa
ties bewezen heeft.

Naar we uit zeer bevoegde bron, bij 
het ter pers gaan, vernemen, zal ge
tracht worden vanaf 1 Juni een nieuwe 
regeling in voege te brengen, vooral met 
het oog de kleine reeders-kustvisschers 
ter hulp te komen.

Thans betalen de schepen van 35 ton 
en minder 1/8 per honderd en per 
maand, zoodat een vaartuig dat verze
kerd is voor honderd duizend frank, 125 
frank per maand betaalt, of 62,50 fr. per 
maand voor een vaartuig dat verzekerd 
is voor 50.000 frank, wat over het alge
meen voor deze categorie van visschers
vaartuigen het geval is.

In den schoot van den beheerraad 
van de V.O.Z.O.R. hadden deze week in 
tegenwoordigheid van de verschillende 
afgevaardigden, leden van die instelling 
en Directeur Generaal Devos, bespre
kingen plaats, waaruit blijkt dat vanaf 
1 Juni door de bovenvermelde reeks 
vaartuigen, nog slechts l/16e per hon
derd en per maand zou hoeven betaald 
te worden van de verzekerde waarde 
van het schip, v/at gelijk staat met de 
helft van wat thans betaald wordt.

Een vaartuig dat thans verzekerd is 
voor 50.000 frank, zou nog slechts 31,25 
frank aan de V.O.Z.O.R. betalen.

Anderzijds zouden die reeders ver
plicht zijn ten minste voor l/16e per

Steun 
aan de noodlijdende 

Kustvisschers
Vanwege den onvermoeibaren helper, 

den heer Terreyn, van Gent, ontvingen 
we nog een som van 50 frank, hem ge
schonken door de propagandavereeni- 
ging voor vischverbruik te Gent, zoodat 
de ingezamelde som thans luidt : 

honderd en per maand verzekerd te zijn Vorige lijsten : 23.285,—
bij een gewone verzekeringsmaatschap- Lijst van den h. Terreyn 1.241,90
pij voor gewoon risico. Dit l/16e per ! Zij die nog een penning te veel heb- 
honderd en per maand zou dus gelijk | ben om onze noodlijdende kustvisschers
komen te staan met 0.75 fr. ten hon
derd per jaar. De rest, tot een beloop 
van 2 t.h., zou, naar we vernemen, door 
den Staat aan de verzekeringsmaat
schappijen in den vorm van toelage per 
verzekerd vaartuig uitbetaald worden.

Aldus zou de klip omzeild worden en 
zou van wijziging van art. 4 van het K. 
B. van 7 Augustus 1939 geen sprake 
zijn.

We deelen dit ontwerp, ons door zeer 
bevoegde bron verschaft, onder voorbe
houd mede en vinden het niet van be
lang ontbloot op voorwaarde, dat een 
ernstige Staatskontrool op deze verrich
tingen bij de bestaande verzekeringen 
geschiedt en dat de belanghebbenden 
daarvan vooraf in kennis gesteld wor
den, om niet, zooals in het verleden, te 
moeten vaststellen dat, althans één de
zer maatschappijen, nooit geen gewag 
maakt bij de aangeslotenen, van 
dien Staatssteun, die dejstijds slechts 
in den vorm van ristourne gegeven 
werd, maar waarvan sommigen nooit 
iets gezien hebben, daar zij te goeder 
trouw altijd alles teekenden wat hun 
door sommigen voorgelegd werd.

te helpen, mogen hun bedrag steeds 
storten op postcheck 1070.98 van «Het 
Visscherijblad », met de melding : «Steun 
voor Kustvisschers».

Ki = :-:éë= h  = ;xi

De Verplichte Verzekering 
tegen Gewoon Risico

Bij den Verkoop 
in Engeland

Voortaan zullen de reeders wier vaar
tuigen hun visch aldaar verkoopen, uit
betaald worden in Belga’s, wat een 
groote verbetering beteekent, daar zij 
thans bij de uitwisseling en de schom
melingen van het pond sterling, geen 
verliezen meer zullen boeken.

Zooals onze lezers weten, zijn de ree
ders ingevolge art. 6 van het K. B. van 
7 Augustus 1939 tot inrichting der on
derlinge zeeverzekeringen tegen oorlogs
risico, verplicht een vaste jaarlijksche 
bijdrage te storten.

Deze verplichte, op de waarde van de 
verzekerde vaartuigen te berekenen bij
drage, is betaalbaar bij de aansluiting.

Betaling er van heeft waarborg van 
het door de vereeniging verzekerd risico 
ten gevolge.

Volgens art. 4 van dit K.B. genieten 
alleen die verzekering de onder Belgi
sche vlag varende vaartuigen, waarvan 
de reeders, naar het oordeel der veree
niging, voldoende tegen het gewoon ri
sico gedekt zijn.

Zoo heeft de V.O.Z.O.R. in September 
1939 van talrijke vaartuigen de gewone 
jaarlijksche bijdrage voor gansch het 
jaar ontvangen, waardoor het die vaar
tuigen, niettegenstaande ze niet verze
kerd waren tegen gewoon risico, aan
vaard heeft als zijnde verzekerd voor 
den duur van één jaar tegen oorlogsri
sico.

Thans heeft men die menschen na 
acht maanden oorlog laten weten, dat 
ze opeens niet meer als verzekerd zullen 
aanzien worden tegen oorlogsrisico, zoo 
ze niet tegen gewoon risico verzekerd 
zijn.

Het weze ons echter toegelaten de 
V.O.Z.O.R. de vragen te stellen :

1. Waarom in September de jaarlijk
sche premie aanvaard werd ?

2. Of er voorbehoud werd gemaakt en 
welk ?

3 Wat de V.O.Z.O.R. verstaat door vol
doende GEDEKT zijn tegen gewoon ri
sico ?

Beteekent dit misschien over voldoen
de middelen (geld, goed, huizen, sche
pen) beschikken, of wil dit zeggen ver
zekerd zijn ?

Tusschen het woord «G E D E K T » of 
«VER ZEK E R D » zijn tegen gewoon risi
co, is er een groot verschil, want ree
ders kunnen voldoende gedekt zijn om 
hun schip gewone risico’s te zien oploo- 
pen, zonder daarom te moeten verze
kerd zijn.

Deze vraag mag door de heeren volks- 

❖

♦

vertegenwoordigers wel eens gesteld 
worden, omdat ze licht zal brengen in 
deze voor de reeders onduidelijke ver
plichtingen.

4. Tenslotte stelt zich de vraag of de 
V.O.Z.O.R. dSe het geld van een ree
der gedurende 8 maanden opraapte, dit 
zal terugschenken, wanneer deze wei
gert zich tegen gewoon risico te verze' 
keren, al kan hij persoonlijk door 
bezit voldoende tegen gewoon risico ge
dekt zijn.

Deze vragen oplossen zullen er veel 
toe bijdragen om wat klaarheid te bren
gen in deze voor velen nog duistere pun
ten.

Wie zal ze ons bezorgen ?

P.Vandenberghe.

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw  onkosten te verminderen.

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

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

Het opvisschen 
van Mijnen

Zullen 
visschersvaartuigen 

opgevorderd 
worden als 
mijnvegers I

Woensdagmorgen deed de zeevaartin
spectie, onder leiding van den h. Ver- 
vaeck met sommige andere militaire 
overheden, een inspectie aan boord van 
verschillende visscne\rsvaartuigen, wel
ke aan de kaai liggen.

Inderdaad, naar het ons schijnt, is 
men zinnens verschillende dezer vaar
tuigen zooals in andere landen op te 
vorderen en om te bouwen tot mijnen
vegers.

Wij vragen ons af waarom men hier
voor bij ons reeds visschersvaartuigen 
wil aanwenden en groote kosten uitge
ven voor de talrijke veranderingen wel
ke hier dienen aangebracht, waar men 
in de haven nog over talrijke rustende 
loodsbooten beschikt, die hiervoor toch 
veel beter geschikt zijn dan visschers
vaartuigen en waarvoor minder groote 
veranderingen dienen aangebracht.

Dit is een vraag waard door onze 
parlementsleden gesteld te worden, en 
we zijn benieuwd wat de bevoegde mi
nister er over zal te vertellen hebben 
om zich uit den slag te trekken.

=  X  =  K  =

Een onderlinge 
Verzekeringsmaatschappij 

voor Reeders gestient

P R O D U K T E N  &

GAS-OLIE —  ESSEN CE  ♦  

P E T R O L E U M  f

SP R E K E N  V O O R  Z IC H  ZE LF  %  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Geen week gaat voorbij of visschers
vaartuigen vangen in hun korren langs 
de Belgische kust, in den grond gescho
ten mijnen.

Deze mijnen zijn van geen gevaar 
ontbloot en het valt buiten twijfel, dat 
de kustvisschers welke deze opvangen, 
met den schrik in het lijf hun ganschen 
boedel afkappen met als gevolg duizen
den franken schade.

Toen wij enkele maanden geleden be
weerden, dat de door onze kustwacht in 
den grond geschoten mijnen gevaarlijk 
bleven en dit aanleiding gaf tot een 
interpellatie van volksvertegenwoordiger 
Adolf Van Glabbeke, beweerden de be
voegde diensten, dat dit gevaar niet be
stond, maar ondertusschen werd dit niet 
bewezen.

Integendeel !
Thans stellen we opnieuw de vraag of 

men in dien zin zal voortgaan, want 
meer en meer worden vooral onze kust
visschers aan dit gevaar blootgesteld.

Waarom neemt men hiervoor geen 
lesje bij onze naburen, die de mijnen 
niet in den grond schieten zooals bij 
ons, zoodat ze toch gevaarlijk blijven, 
m aar ze volledig vernielen.

We stellen de vraag !

Daar het te voorzien is dat, niette
genstaande herhaald aandringen van 
ons en de volksvertegenwoordigers, de 
regeering al de reeders toch vanaf 1 
Juni zal verplichten zich tegen gewoon 
risico te verzekeren, met dien verstande, 
dat de Staat voor een gedeelte geldelijk 
zal tusschenkomen, hebben verschillen
de reeders te Zeebrugge, welke de zaak 
rijpelijk overwogen hebben, besloten een 
onderlinge verzekeringsmaatschappij te 
stichten.

Het Staatsblad van 28 April 1940 kon
digt het bestaan en het in werking tre
den er van af.

Deze maatschappij zal den naam dra
gen van « Hulp in Nood ».

Het voorloopig bestuur er van is als 
volgt samengesteld :

Karei Giese, vorzitter, Blankenberge; 
Henri Cattoor, reeder, te Zeebrugge ; 
Constant Vlietinck, reeder, te Heist ; 
Jan Beernaert, Staatsgepensionneerde, 
te Heist ; Jules Haerinck, reeder- 
scheepsbouwer, te Heist ; Gerard Dobbe- 
laere, reeder te Heist ; Leopold Vantor- 
re, reeder, te Heist ; August Van Heet- 
velde, reeder, te Blankenberge ; Jozef De 
Bruyne, reeder, te Blankenberge.

De zetel van deze maatschappij is 
gevestigd te Zeebrugge, Tijdokstraat, 64.

Ook te Oostende en Nieuwpoort werd 
reeds een afdeeling gevormd.

TE OOSTENDE staat zij onder leiding 
van den heer LEOPOLD VERBANCK, 
FORTUINSTRAAT, 29 en te N IEUW 
POORT houdt de reedersbond zich reeds 
met de zaak onledig.

Daar werd als vertegenwoordiger 
reeds aangesteld : de heer ALFONS 
DUMON, CAFE VIERTORRE, KAAI- 
STRAAT, 3.

« Het Visscherijblad », dat hierin de 
verwezenlijking ziet van een gedachte 
sedert jaren door ons blad vooruitgezet, 
wenscht de onderlinge verzekerings
maatschappij een voorspoedige onder
neming.

Sedert enkelen tijd kenden we het na
kend ontstaan hiervan en hebben we 
die eenvoudige lieden met raad en daad 
bijgestaan, omdat we maar al te wel be
seften, dat we hiermede nuttig werk 
verrichtten.

Zooals onze reeders weten, zullen 
vanaf 1 Juni, grooten en kleinen, ver
plicht zijn zich te verzekeren tegen ge
woon risico, tenware de volksvertegen
woordigers nog het onheil konden af
weren.

We komen volgende week op die zaak 
terug.

De verplichte 
Verzekering tegen 
gewoon Risico to t 

B Juni uitgesteld
VERSCHILLENDE ONDERVRAGINGEN  

EN INTERPELLATIES

Onze artikels zijn niet nutteloos ge
weest en we danken de volksvertegen
woordigers en senateurs van het arron
dissement Brugge-Oostende en leper om 
zoo spontaan te zijn opgekomen voor de 
wijziging van art. 4 van het K. B. van 
7 Augustus 1939, waarbij men de ree
ders heeft willen verplichten tegen ge
woon risico gedekt te zijn, vooraleer hen 
nog te verzekeren tegen oorlogsrisico.

Thans kunnen we alle reeders reeds 
meiden, dat deze verplichting verzekerd 
te zijn, voorloopig uÿt&esteld is tot 1 
Juni.

Ondertusschen hopen we een regeling 
te zien treffen, welke de kleine reeders 
toelaat met meer gerustheid de zaken 
tegemoet te zien.

I' aar we vernemen houdt, > uiten de 
hh. Leuridan, Vanhoestenberghe, Devroe 
en Porta, zich ook de heer Joris 
Vansteenlandt met de zaak bezig, zoo
dat we ons aan een resultaat mogen 
verwachten dat voldoening schenkt.

Wij kunnen er ons slechts om ver
heugen, omdat het voor ons er in de 
eerste plaats om gaat, het algemeen be
lang van onze reeders te dienen.

Rond den 
Vleeschloozen Dag

Zooals te verwachten, heeft de eerste 
vleeschlooze dag het succes niet opge
leverd, welke het landsbelang er wel 
had mogen van verwachten. Inderdaad, 
het landsbelang eischt besparingen van 
runderen en dit in den grootst moge- 
lijken zin.

Kon een slechter dag dan een Maan
dag hiervoor gekozen worden ?

Had men vooraf niet alleen de been
houwers, maar die belanghebbende ree
derijen geraadpleegd, dan zou ook in ’t 
belang van hen eens iets kunnen gedaan 
geweest zijn, met de nuttigste gevolgen 

-voor het volk zelf, dat alras zou gewoon 
geweest zijn aan visch.

Gouverneur Baels heeft al de West- 
Vlaamsche volksvertegenwoordigers en 
senators hierop attent gemaakt, zoodat 
niet alleen verscheidene schirftelijke 
verzoeken tot den bevoegden minister 
werden gericht, maar de hh. Devroe en 
Vansteenlandt een interpellatie inge
diend hebben, ten einde den dag van 
vleeschderving in ’t belang van ’s lands 
veestapel van Maandag op Woensdag te 
zien verschuiven, ten voordeele van ge
heel de visscherijnijverheid.

Hopen we dat men te Brussel de za
ken wat practischer zal inzien.

EEN SCHRIJVEN VAN DEN 
EERSTEN M IN ISTER

Heer Gouverneur Baels ontving van 
den heer Eersten-Minister als gevolg van 
zijn tusschenkomst, hiernavolgend 
schrijven :

Mijnheer de Voorzitter,

Ik heb wel uw telegram van 20n dezer 
maand ontvangen betreffende de over
wogen maatregelen inzake omzichtig ge
bruik van ’s Lands voorraden aan 
vleesch.

De Regeering, na rijp onderzoek van 
het vraagstuk, heeft geoordeeld zich te 
moeten houden aan het verbod van een 
dag vleeschgebruik per week. Ander
deels, slechts na zich omringd te heb
ben van alle nuttig geachte voorlich- 
tingsgegevens, heeft zij bepaald dat de 
Maandag in aanmerking diende te ko
men voor dit verbod van vleeschverkoop 
en vleeschverbruik in de spijshuizen.

Het spijt me dat de door de Regee
ring getroffen beslissing met de wen
schen van de zeevisscherij niet strookt. 

Met bijzondere hoogachting.

De Eerste Minister, 
get. : PIERLOT.

NOTA DER REDACTIE. — De regee
ring zal ondertusschen moeten toegeven 
dat het huidig verbod slechts een lap
middel is, welke geen of weinig waarde 
heeft. Men heeft gesproken er den 
Dinsdag bij te nemen. Hopen we dat men 
thans de belangen van de visscherij 
zal inzien en thans den Woensdag er bij 
zal nemen. Ten andere kunnen we hier
in een voorbeeld nemen aan Frankrijk, 
waar drie vleeschlooze dagen werden 
ingesteld, waaronder den Maandag. 
Thans heeft men van dien dag, gezien 
zijn weinig practisch nut, ook afgezien.

! Nemen we de ondervinding van onze 
i Zuiderburen te baat om dus den Woens- 
j dag te nemen, en indien twee dagen 
moeten aangewend worden, dat men 
dan den Woensdag en Donderdag neme.

We vernemen dat Gouverneur Baels 
ook verder zal aandringen.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

BIJHUIS OOSTENDE : 3, WAPENFLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW  

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

ten of verzegelde kisten.

Onderzoek tegen Belgische Loodsen

In de laatste dagen werd er op het 
Gerechtshof te Brugge, een toeloop waar
genomen van Staatsambtenaren behoo- 
rende tot het Belgische Zeewezen.

liiCterdaad, een streng onderzoek werd 
aan onderzoeksrechter Fraeys toever
trouwd op aangifte van het beheer van 
Zeewezen tegen een 22-tal Belgische 
loodsen van Oostende en Vlissingen voor 
om-: Imatigheden.

Deze loodsen, die als Staatsambtenaars 
aanzien worden, zouden zien pllohtig ge 
maakt hebben aan het in ontvangst ne 
men van fooien voor het afhalen of weg
brengen van schepen binnen en buiten 
onze territoriale wateren. Deze ambte
naars zouden aldus inbreuk gepleegd 
hebben tegen een traktaat dat afgeslo
ten werd tussehen België en Ned-'tland 
tn vaar in verbod aangege/jn wordt 
fooien te ontvangen.

De zaak « 1 haar beslag krljf, u voor 
d,e rechtbank te Brugge.

Dat hier de zaak fel opgeschroefd 
wordt, valt te begrijpen.

Moest men in de gemeenten ook be
ginnen de voornaamste ambtenaars, die 
schoone fooien of vischjes ontvangen 
voor bewezen diensten, vóór de recht
bank brengen, dan zou men nog veel 
meer processen zien afdraaien.

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

Tel. 12312 Telegr. Berkmoe

M E C H E L E N

BELGISCHE REEDERS,

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

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

O O K  D E  BELGISCHE NIJVERHEID  E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN  

C â F C l$  van Gent

Aanbestedingen

'/ischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

8 MEI. —  Te 13.30 u., in de Magdalena- 
zaal, Brussel, leveren van stalen staven, 
hoekstukken en platen ten behoeve der 
werkhuizen van het Zeewezen te Oosten
de.

17 MEI. — Te 11 u„ ten stadhuize te 
Oostende, sanitaire inrichting, gasvoor- 
zieningen en brandbeveiliging in de lo
kalen van het nieuw gerechtsgebouw. 
Stukken ter inzage bij den h. stadsingr.- 
archit., van 10 tot 12 u.

UITSLAGEN  
26 APRIL. —  Te 11 u., voor den heer 

Verschoore, te Oostende, Langestraat, 
69, baggerwerken in de havens van Oos
tende, Nieuwpoort en Blankenberge. Ter
mijn 3 tot 5 jaar.

a = nachtwerk verboden ; b = idem 
toegelaten.

M o s s e l v e r g i f t i g i n g  te  Z e e b r u g g e
Naar aanleiding van ons antwoord op U niet te bestaan. Evenmin hecht ü oe- 

het artikel op 6 April 1940 in ons blad ! iang aan ae nerneming van nec onder
verschenen, kregen wö[ van den heerjzoeK, aan aen aruK van ae openoare 
Dentant hiernavolgend schrijven.

We verwijzen onze lezers naar de nota 
der redactie welke we er als antwoord 
op geven.

Mijnheer,

Als antwoord op uw artikels van lb 
en zu April, moet ik in ae eerste piaats 
opmericen aat net voor een bestuuraer 
van een locaal aagblaa immer verveiena 
is, een artiKei te aoen versemjnen, waar
in ae waarneia kort en bonaig uiteen- 
äjpzet worat, wanneer üeze waarheid nu 
eenmaal in strija is xnet de stelling die 
oincieei ais waarheiü aangenomen is. 
indien ik goed begrijp, bevinüt ae be
stuuraer van « Het Visscherijblad » zich 
neden in dezen lästigen toestand.

Deze toestand is des te moenijker, 
daar het artikel van uw medewerker O.
S. Waarlijk geen uitwegen laat aan arog- 
redenen en niet voor een terechtzetting 
vatbaar is.

(Nota der Red. — Deze drogredenen van 
o. fc>. weerleggen we gemaKkelijK).

in dat geval is maar één oplossing 
mogenjK. jan inaien u zen aeze opioo- 
sing met gevonaen heeit, moet ergens 
een goeae ziei u aezen uitweg aange- 
toonu nebben : namenjK ae tegenpartij 
van chantage te bescnulaigen, art ge- 
maKkenjK argument aat blaaen van een 
oepaalae soort immer gebruiken ter 
veraeaigmg van een slecnte zaak.

üen aergelijke bescnuiaiging, aaarla- 
tenae üat ze U  bepaalde ongemakken 
zou Kunnen berokkenen, kan zich op 
geen enkel stevig argument of afdoenae 
openbaring beroepen. U konaigde noch
tans aan uw lezers aan, dat weldra 
streng wetenschappelijke gegevens zou
den gepubliceerd worüen aie mijn stel
ling zouden wraken. Geduldig hebben 
wij die afgewacht en wij stellen vast, 
dat heel uw literatuur van 20 April er 
zich toe bepaalt in lange kölonnen een 
thesis te verdedigen die een jaar geleden 
nog staande gehouden werd en die se
dertdien op wetenschappelijke wijze 
weerlegd is geworden, en dat dus het 
artikel van uw medewerker O. S. in 
niets afgebroken werd.

Inderdaad, op het wetenschappelijk 
congres te Gent, heeft Dr. Koch moeten 
erkennen dat het verlammend gift in 
het water van het zeekanaal aanwezig 
is, ook wanneer er geen dinoflagellaten 
zich in het water bevinden, waaruit dus 
voortvloeit dat het niet de dinoflagella
ten zijn die dit verlammend gift voort
brengen.

Om  alle dubbelzinnigheid uit den weg 
te ruimen, moet ik doen opmerken dat 
er inderdaad een vergissing is geweest 
in den naam van den persoon die ons 
op het spoor bracht dat tot het ge- 
wenscht resultaat heeft geleid. De typo
graaf heeft Piscari geschreven, daar 
waar wij Dr. Castille bedoeld hadden.
Deze geleerde heeft, zooals wij het ge
schreven hadden, enkel en alleen onze 
aandacht gevestigd op het feit dat er 
op een bepaalde plaats te Brugge een 
fabriek staat die stoffen in het water 
laat vloeien, waardoor, volgens hem,
« een zeer gevaarlijke besmetting » kan 
ontstaan. Deze meening werd door onze 
proeven bevestigd, en vindt in steeds 
wijder kringen van scheikundigen ge
hoor.

Indien U wat minder bezorgd was ge
weest om de waarheid te verstooten, zou 
U misschien een meer degelijk en doel
matig antwoord gepubliceerd hebben. Ik 
geef toe dat dit niet gemakkelijk was 
en daarom heeft U  zeker verkozen er 
zoo maar op los te gaan en onbezonnen 
te verklaren : uw tegensprekers, de 
chantagemenschen, weten niets af van 
de mosselvergiftiging. U moest hen het 
evangelie van Dr. Koch verkondigen, al
hoewel de oorsprong van dezen on ver
dachten ijver niet ver te zoeken is.

Niettegenstaande de doctorale toon 
die U aanslaat tegenover de zoogenaam
de chantagemenschen, verklaar ik rond
uit dat U een jaar ten achter is en dat 
het hoog tijd is U meer op de hoogte 
van den waren toestand te stellen. Voor 
U is het resultaat van mijn proeven 
waardeloos, echter niet voor vele weten
schappelijke autoriteiten. Zelfs het 
congres van Gent, dat nu juist geen 
triomf was voor Dr. Koch, schijnt voor

meening aie een zaaK aoet neropieven, 
waarvan men overtuiga was, aat ze ae- 
iinitiei in aen aooipot gestoben was.

voor u komt aiie waarneia uit Dr. 
Koen, en uit nem alleen. Zijn stelling, 
uie noentans aan veel kritiek blootstaat 
en geenszins ae overtuiging van alle ge- 
ïeeraen gewonnen heeit, is heilig. Met 
wat meer overleg, had IJ op minuer on- 
iioozeie manier partij kunnen Kiezen. 
Overigens, het hing slechts van U af 
om op mmüer categoriscne manier den 
aard van den leiddraad te bepalen die 
J, niettegenstaande uw titel van be
stuurder, gemeend heeft te moeten voi- 
gen.

Indien ik U deze opmerkingen durf 
maken, dan is dit enkel te wijten aan 
mijn wensch om ü in de toekomst der
gelijke onhandigheden te vermijden.

Nota der Red. — En vooral omdat M. 
Dentant zich daardoor in zijn plannen 
voelt gedwarsboomd, omdat wij alleen 
de waarheid en geen chantage verkondi
gen. Wij vreezen ten andere die bedrei
gingen niet).

vVant ik aenK aat ü  erg bezorgd is ovei 
aeüe lueuweung, ue ryroanuum m o 
ue us, ue nieuwe ainofiagenaat, uuscum- 
uig en onscnaaeiijK ais ue anaere, maar 
aie oestema is om Dr. i\.ocn te reaaen, 
ais net uaartoe met te iaat is. Dit rea- 
aingsweris zaï noentans niet gemaiace- 
11 jK zijn en zaï geen vaiscn maneuver 
uuiden. Deze nieuwe taaK zaï van u eeu 
oeKiagenswaaraig man maken, want het 
ïigt met, in mijn beaoeiing ae verant- 
wooraehjkneaen die U in uw noeaamg- 
neia van bestuuraer van «Het Vissche
rij blad » op U neemt, te verminderen.

Daar er in uw artikel van 13 April 
sprake is van chantage en er ook mijn 
naam in genoemd wordt, bid ik U mij 
ce laten weten, indien ik soms met deze 
zinspeling bedoeld word. Uw uitürukking 
chantagemenschen duidt in ieder geval 
oepaalae personen aan. Ik hoop dat U de 
openhartigheid zal hebben te verklaren 
wie daarmee bedoeld wordt. Zooniet zou 
ik tot mijn spijt aan dit in-gebreke-blij- 
ven de beteekenis hechten die het ver
dient.

Gezien daarenboven uw uiteenzetting 
on het huidige oogenblik waardeloos ge
worden is, meen ik dat deze zelfs geen 
terechtzetting verdient. De heeren die

ven), over Dinoflagellaten als oorzaak 
van verlammende vergiftiging door mos
selen.

Begonnen te 16 u. 15, geëindigd te 16 
u. 30.

Korte irihoud van de mededes...

In Juni 1938 stierven vier personen 
korten tijd na het eten van enkele mos
selen uit het zeekanaal Brugge-Zeebrug- 
ge, terwijl twaalf andere ernstig leden 
aan verlamming, zware storing van de 
ademhaling en bloedsomloop.

Al de mosselen uit deze vaart bevat
ten een buitengewoon actieve giftstof. 
Deze stof schijnt de mosselen zelf niet 
te storen. De giftigheidsgraad van de 
mosselen verminderde sterk in den loop 
der maand Juli, en bleef op een laag peil 
gedurende de volgende maanden.

Einde Mei 1939 nam de toxiciteit van 
de mosselen weer buitengewoon sterk 
tóe, bereikte voor den mensch uiterst 
gevaarlijke waarden in het begin der 
maand Juni, om naderhand weer vlug 
te dalen.

Uit het water van het kanaal kon een 
bepaalde soort Dinoflagellaat worden af
gezonderd die de giftstof bevat, terwijl 
kon worden aangetoond dat in de an
dere, gelijktijdig aanwezige organismen, 
deze stof niet voorkomt. De mosselen 
werden toxisch door het opnemen als 
voedsel van deze Dinoflagellaat, thans 
beschreven onder den naam van PYRO- 
DINIUM PHOREUS N. SP. WOLOS- 
ZYNSKA en Conrad.

Korte inhoud van de discussie

Oostende : eerste reeks.
N. V. Decloeat en Zn, Brussel, a) 6 fr.; 

b) 5.50 fr. per m3 (3 jaar) en a) 5.70 fr.; 
b) 5.30 fr. (5 jaar).

N. V. Laboremus, Antwerpen, a) 6.50, 
b) 6.30 en a) 6.35, b) 6.20 fr.

H. Smis, Oostende, a) 8.45, b) 8.00 en 
a) 8.95, b) 8.70 fr.

2e reeks :
N. V. Decloedt en Zn, a) 8,00, b) 7.50 

en a) 7.60, b) 7.20 fr.
N. V. Laboremus, a) 7.95, b) 7.65 en a

7.50, b) 7.20 fr.
H. Smis, a) 9.80, b) 8.00 en a) 9.25, b)

9.00 fr.
Nieuwpoort : 1e reeks.
N. V. Decloedt en Zn, a) 7.00, b) 6.50 

en a) 6.70, b) 6.20 fr.
N. V. Laboremus, a) 7.50, b) 7.30 en a) 

7.20, b) 7.00 fr.
H. Smis, a) 8.90, b) 7.20 en a) 8.60, b) 

8.45 fr.
2e reeks :
N. V. Decloedt en Zn, a) 8.00, b) 7.50 

en a) 7.60, b) 7.20 fr.
N. V. Laboremus, a) 8.30, b) 8.00 en a) 

8.00, b) 7.80 fr.
H. Smis, a) 9.35, b) 9.50 en a) 8.80, b)

8.00 fr.

Blankenberge : 1e reeks.
N. V. Decloedt en Zn, a) 6.00, b) 5.50 

en a) 5.70, b) 5.30 rf.
N. V. Laboremus, a) 6.80, b) 6.50 c

6.50, b) 6.30 fr.
H. Smis, a) 7.80, b) 6.65 en a) 7.80, b) 

7.65 fr.
2g reeks *
N. V. Decloedt en Zn, a 10.00, b) 9.00 

en a) 9.50, b) 8.00 fr.
N. V. Laboremus, a) 11.80, b) 11.50 en

a) 11.50, b) 11.00 fr.
H. Smis, a) 10.50, b) 10.00 en a) 11.80,

b) 11.00 fr.

Stroombankkil. — Z = uitstorting in 
zee ; V =  opspuiten van den ouden 
sluisput der visscherijhaven.

N. V. Decloedt, Z, a) 6.00, b) 5.50 en a) 
5.70, b) 5.30 ; V., a) 10.00, b) 9.50 en a)
9.50, b) 9.00 fr.

Ontslibbing door middel van zuig- en 
persmachine. — N. V. Decloedt, 8.00 fr.

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
opgericht in 1900

TELEFOON 4018 (7-18 UUR) 
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NETWERK VOOR ELKE VISSCHERIJ

Haringtrawlnetten - Patentnetten 
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Manilla-trossen

Schotsche Blazen 

- Herculeskabels 

Kettingen

Zeilmakerij
N A U T I S C H E

Zoutimport
INSTRUMENTEN

per u., voor 3 en 5 jaar met en zonder 
nachtwerk ; N. V. Laboremus, 9 fr., id., 
id. ; N. V. Travaux de Dragages, 600 fr. 
id., id. ; H. Smis, 1.000 fr. id., id. ; N. V. 
Ackermans en Van Haaren, a) 5.00, b) 
5.00 en a) 5.00, b) 4.80 fr.

26 APRIL. —  Te 11 u., voor den heer 
Serruys, aanleg van electrische inrich
tingen in de slaapzalen en studiezaal der 
Rijksnormaalschool te Blankenberge.

O. ALLEYN, Oostende, fr. 23.975,55 ; 
Carden, Gent, 25.569,25 ; Quevlier, Brus
sel, 26.227,50 fr.

26 APRIL. —  Te 11 u„ voor den h. Ge- 
vaert, te Brugge, binnenschilderen in de 
gebouwen van het Koninklijk Atheneum, 
Oostende.

NORM AN A., leper, fr. 21.386,46 ; Ros
seneu J., Knokke, 23.080,63 ; Van Loocke 
M., Brugge, 26.397,06 fr.

Vragen van Lezers
BETALING OORLOGSRISICO

KUSTVISSCHER BLANKENBERGE. — 
Een visscher, getrouwe lezer van ons 
blad, vraagt ons, of men het recht heeft 
oorlogsrisico drie maanden vooraf te 
doen betalen, daar hij gansch den Win
ter stil gelegen heeft.

Verder vraagt hij ons, wat hij moet 
betalen voor zijn vaartuig, waarvan de 
waarde op 25 duizend frank wordt ge
schat.

zulks niet werd gedaan, gezien het be
lang van de kwestie. Hij vraagt vervol
gens wie deze opzoekingen heeft ver
richt.

M. DENTANT noemt Dr Peeters van 
Brugge, Prof. Van Oye.

Prof. Dr H. KOCH verklaart dat de 
van de zaak op de hoogte zijn, kunnen Heer Peeters hierover geen onderzoek 
slechts lachen met deze oude geschiede- heeft gedaan dat de uitslag, door den

M. DENTANT verklaart dat het ver- 
iammenae gift in het water van het ka
naal aanwezig is, ook wanneer de Dino- 
fiageliaten er niet in voorkomen. De
gisting van glutine geeft aanleiaing tot , .
een stof die, toegeaiend aan muizen, i ANTW OORD. —  Wij moeten onzen 
giftig blijkt te zijn. Hij sureekt desbe- getrouwen lezer antwoorden, dat hij al- 
treffend over onderzoeKingen die wer- reden heeft den raad te volgen van 
den gedaan. ,den heer Vander Biest, inspecteur van

Prof. Dr À. DE WAELE vraagt of de- de V.O.Z.O.R., die elke week te Blanken- 
ze onderzoekingen werden gepubliceerd kerSe zetelt de Woensdagen, tussehen 10 
in een wetenscnappelijk tijdschrift. Op en ^  uur bij den heer Gerard Wittrock, 
het negatieve antwoord van den heer , schipper van den vuurtoren.
Dentant, betreurt eerstgenoemde dat I , Oorlogsrisico voor het vaartuig moet

slechts per maand en m  den beginne van

nis, zelfs indien ze opgesmukt is met 
de ontdekking van een nieuwe schulaige 
in de persoon van de pyrodinium pho- 
neus.

(Nota der Red. — Moest onze uiteen
zetting waardeloos geweest zijn, dan 
zouden wij in de plaats van M. Dentant 
er niet op geantwoord hebben op een 
maar al te wrokkige manier).

Hoogachtend.

DENTANT.

ONS ANTWOORD

Indien wij werkelijk de perscampagne 
die men rond de zaak der vergiftigde 
mosselen tracht te doen oplaaien, had
den willen verzwijgen, dan ware het ons 
eenvoudig geweest het artikel van O. S. 
(April) in het geheel niet on te nemen. 
Wij hebben daarmede onze lezers echter 
willen inlichten. Wij gaven onmiddellijk 
ons scepticisme aangaande de betrouw
baarheid van de gegevens, die er in 
voorkwamen, te kennen, omdat een klei
ne verificatie ons aanstonds leerde, dat 
er aan de Universiteit te Leuven geen 
Professor met name Piscari bestond : 
inderdaad komt de naam Piscari als 
zoodanig voor in den tekst dien wij ont
vingen en is niet te wijten aan een fout 
van onzen typograaf.

Aangaande het congres te Gent, was 
het ons ook niet moeilijk de waarheid 
te achterhalen : we laten hier de tekst 
volgen van de verslagen van dat Con
gres, die betrekking hebben op de me
dedeeling van Prof. Koch en de discus
sie die daarop volgde :

VEREENIGING VOOR  WETENSCHAP

Congres voor Natuur- en Geneeskunde.
Afdeeling voor Plant- en Dierkunde, 

op 30 Maart namiddag.
Spreekbeurt van1 Prof. Dr. Koch (Leu-

Milford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz., enz.

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

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

Goed gelegen stand 
Officieele kantoren

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

Heer Dentant aangehaald, zou hebben 
opgeleverd.

Prof. Dr P. VAN OYE verklaart dat 
het wel een misverstand moet zijn dat 
zijn naam vernoemd werd, want dat hij 
moet bekennen, over de kwestie der 
mosselvergiftiging geen enkel onderzoek 
te hebben gedaan. Wel heeft hij hier
over een meening die gunstig is aan de 
stelling van den Heer Dentant.

Prof. Dr H. KOCH zegt, dat de kwes
tie alleen door onderzoek haar beslag 
kan krijgen, en niet door meeningen die 
niet berusten op resultaten hierbij ver
kregen. Hij geeft verder uitleg betreffen
de zijn werkmethodes.

M. DENTANT blijft bij zijn stelling 
van giftigheid van het water zelf, ook in 
afwezigheid van Dinoflagellaten.

Prof. Dr A. DE WAELE vestigt de aan
dacht er op dat het periodisch optreden 
van de giftigheid, hetwelk samenvalt 
met den periodischen opbloei van de 
Dinoflagellaten, in strijd  is met deze 
stelling.

M. DENTANT, zoon, verklaart dat de 
giftstof het heele jaar door in het ka
naal bestaat, maar dat zij door de Di
noflagellaten wordt opgenomen en dat 
deze op die wijze giftig worden.

Prof. Dr H. K O C H  verklaart zich hier
door in het gelijk gesteld .vermits de 
mosselen slechts dan voor den mensch 
giftig zijn, wanneer de Dinoflagellaten 
in massa optreden.

Gezien door den Voorzitter,
(w.g.) A. De Waele.

De secretaresse, 
(w.g.) M w  Pennoit

De zaak verliep dus heel wat anders 
dan sommige menschen het hadden ge- 
wenscht. De ontdekking van Prof. Koch 
werd door het groot aantal aanwezige 
wetenschapsmenschen (meer dan 30) 
zonder discussie aanvaard : de mosselen 
uit het' zeekanaal worden toxisch door 
een welbepaalde soort micro-organisme. 
Onze documentatiebron voor het arti
kel van 20 April waren de verslagen van 
en aan de Commissie voor Zeevisch- en 
Mosselkweek : we hebben aldus onze le
zers volledig en alzijdig willen inlichten.

Indien wij van chantagemenschen 
spreken, bedoelen wij hiermede niet den 
Heer Dentant, maar wel al deze die van 
zijn ongelukkig geval wijllen gebruik 
maken om eigen doeleinden te bereiken.

De Heer Dentant meent ons het hier- 
bovengedrukt recht tot antwoord te 
moeten sturen. Wij hadden de inlas- 
sching kunnen weigeren, daar derde 
personen daarin vermeld staan, doch 
wij houden er aan het proza van den 
Heer Dentant aan onze lezers bekend 
te maken : aldus zullen zij kunnen opr- 
deelen wie objectief is in deze zaak en 
waar de passie steekt.

Daarmede sluiten wij dit kapitel.

de maand betaald worden.
Oorlogsrisico voor de manschappen 

moet per trimester en in den beginne 
van de eerste maand van den trimester 
betaald worden.

Wanneer het vaartuig gedurende 
gansch dien trimester stil ligt, dan 
wordt dit geld hem teruggegeven op het 
einde van de drie maanden of dient het 
als aftrek voor de betaling van de som 
voor den volgenden trimester.

Het gewoon risico voor de rompen 
van het vaartuig, dient ingevolge de be
staande polis betaald.

Voor een vaartuig van 25.000 fr. waar
de ,is de oorlogspremie 1/8 per honderd 
en per maand of 31,25 fr. per maand te 
betalen in den beginne van elke maand. 
Velen betalen hun oorlogsrisico per tri
mester vooraf.

VERLIES VAN ZEEGOED

W. BLANKENBERGE. —  Bij verlies 
van zeegoed, dient gij hiervoor beroep 
te doen op uwen reeder.

Deze is verplicht, volgens beslissing 
van den beroepsraad van 12-1-1939, te 
betalen :

1. Kleeding der visschers op kustvis- 
schersvaartuigen 710 fr.

Op deze som wordt 75 t.h. betaald na 
aftrek van alle geredde voorwerpen 
voor de visschers, en 50 t.h. voor de 
scheepsjongens.

2. Visschers op de motorvisscherssche- 
pen. Totaal : 1185 fr.

Op deze som wordt 75 t.h. betaald na 
aftrek van alle geredde voorwerpen voor 
de visschers en 50 t.h. voor de scheeps
jongens.

Voor de motoristen wordt de som ge
bracht op 1225 fr. en voor de kapiteins 
op 1360 fr. Op deze sommen wordt er 
75 t.h. betaald, na aftrek van alle ge
redde goederen.

3. Grootvisscherij :
1600 fr. voor kapitein en machinist.
1300 fr. voor ander dekpersoneel.
1100 fr. voor alle machinepersoneel.
Op deze sommen wordt er 75 t.h. be-

De Bezoldiging 
van het 

Loodspersoneel

Het Staatsblad van 27 April 1940 kon
digt een koninklijk besluit af van 27 
Maart 1940, waarbij de bezoldiging van 
het loodspersoneel als volgt wordt gere- 
geld.

Vanaf 1 September 1939 en tot latere 
beschikking, zullen de agenten in wer| i 
kelijken dienst die tot de hierna aange
duide reeksen behooren, het maande- 
lijksch commissieloonbedrag ontvangen 
dat naast hun titel aangewezen is, van 
zoodra het maandelijksch commissie
loon, naar de thans in voege zijnde 
gronden berekend, lager zal zijn dan di 
bedrag.

Loods van Antwerpen : 3,730 frank, 
mits aftrek van 583 frank en van 389 
frank voor wat de loodsen aangaat die 
onderscheidenlijk min dan drie jaar ei 
min dan vijf jaar dienstouderdom in den 
graad tellen.

Loodsschipper van le klas : 4.350 fr.
Loodsschipper van 2e klas : 4.040 fr.
Loods der Scheldemonden : 3.730 fr.
Loods van Terneuzen-Gent : 85 t.h. der 

door belanghebbende getrokken commis- 
sieloonen voor de overeenkomende 
maand van het tijdperk 1 September 
1938-31 Augustus 1939, met maximum 
van 3.730 fr.

Bovenloods van Antwerpen : 2.330 fr.
Bovenloods van Wintham : 1.630 fr.
De toepassing der thans in voege zijn-taald, na aftrék van alle geredde voor

werpen. 1 de regelen in zake berekening van het 
Hierbovenstaande kosten zijn te dra- commissieloon van belanghebbenden, 

gen door de reeders. (Zie Belgische Vis- zal geschorst worden vanaf het oogenblik 
scherijalmanak 1940, blz. 257). j waar zij de toepassing van voorgaand 

De vraag stelt zich nu, of veel kleine artikel zullen hebben beginnen geniete:;.

Op het einde van het tijdperk vc 
toepassing van dit besluit of, indien de

reeders nog in staat zijn dit te doen.

STEUN AAN SCHOONMOEDER
VRAAG. —  Ben rustend Staatsbedien

de, met een inkomen van 18.400 en on 
effen frank per jaar. Ik word lastig ge 
vallen voor het betalen van ouderdoms
pensioen van schoonmoeder. Er zijn be

duur er van langer is dan één jaar, op 
het einde van ieder jaar van toepassing, 
zal desgevallend bijkomend commissie
loon betaald worden aan belanghebben 
den, dat gelijk zal zijn met het verschi. 
tussehen eenerzijds, het totaal bedrag

halve mijn vrouw, nog 5 kinderen. Mijn der naar de tot nu top in vnp„„ 7i,nd;

ppnS7nnn0vnne R̂a1nnUit v^der’. IPoeder> | regelen berekende commissieloon voor 
een zoon van 38 jaar zonder inkomen, den aangezienen termiin en ander7ii(i«i 
behalve deze tegemoetkoming aan we- g  S
duwe van zoon met 3 kinderen, waarvan 
er reeds één bij mij inwoont. Wat staat 
er mij te doen ?

ANTW OORD. —  Alles hangt af van 
de verdiensten van de vijf andere kin- 
ders die, in geval het bewezen ls dat ze 
genoeg verdienen, evenzeer moeten tus
schenkomen in den bijstand voor uw 
schoonmoeder als gij, en elk volgens 
verdienste.

Deze zaak kunt gij desnoods bij den 
heer vrederechter aanhangig maken en 
uwe argumenten dan doen gelden.

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

(tijdperk werkelijk betaald commissie
loon.

M EK AN IEKE TOUW-, GAREN ^ 

EN NETTENFABRIEKEN

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

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer » X

Nederlandsch CIRCUS
Bestuurder : F. Mikkenie, Amsterdam

De OPEN INGS- GALA  van het grootste en prachtigste reizende circus, welke het 

Winterseizoen komt te eindigen in het Koninklijk Circus van Brussel, zal plaats hebben

DINSDAG 7 MEI teuu2r° te OOSTENDE
op het terrein der oude Stedelijke Vakschool (Hazegras)

met een nog nooit gezien programma van

20 Inlernalionale Attracties
met de beste kunstenaars van de geheele wereld 

met een prachtige stal van 60 paarden 
met niet minder prachtige dieren 

met een uitgelezen menagerie

W oensdag 8 en Donderdag 9 Mei, twee voorstellingen
matinée te 15; uur 

’s avonds te 20 uur SLECHTS DRIEl DAGEN
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S C H E E P S B O U W W E R V E N

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

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

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Adresveranderingen 
van Reeders

Alle reeders en schippers-elgenaars 
van vaartuigen worden verzocht, telkens 
zij van woonst veranderen, dit aan de 
heeren waterschouten bekend te maken.

Zoo worden voor hen en voor alle 
diensten veel moeilijkheden gespaard.

IN D IEN  UW RADIO DEFECT IS
wendt U in volle vertrouwen tot Ra

dio De Meester (hoek Kapellestraat, in
gang Ooststraat), die ALLE radio’s van 
ALLE merken seffens en goed herstelt 
aan de laagste prijzen. Nazicht ten hui
ze 5 tot 10 frank. Alle herstellingen bin
nen de 24 uren. Tel. 714.61.

Voor radio-depannagen langsheen de 
kust worden geen reiskosten aangere
kend.

Oostende
RADIOLAMPEN

Alle lampen, Philips, Telefunken en 
Amerikaansche in voorraad, aan de oude 
prijzen, zonder verhooging. Uitmeten van 
alle radiolampen in uw bijzijn. Radio De 
Meester, 18, Ooststraat (hoek Kapelle
straat), Oostende.

HET PROCES SURM ONT-HET V IS 
SCHERIJBLAD

Om  wantoestanden aan te klagen en 
zootjes visch kosteloos te ontvangen, 
werd door den Oostendschen stadsse
cretaris een proces ingespannen, waar
bij hij honderd duizend frank schade
vergoeding vroeg.

Na een advies van het Openbaar Mi
nisterie, waarbij het van oordeel was 
dat de h. Surmont diende afgewezen, 
heeft de Brugsche Rechtbank toch ge
meend hem duizend frank te moeten 
toekennen en een inlassching van het 
vonnis in Het Visscherijblad » alleen.

We hebben beslist ons bij dit vonnis, 
dat de vrijheid van drukpers bij het 
aanklagen van wantoestanden, aldus 
aan banden legt, niet neer te leggen en 
de zaak in hooger beroep te laten beoor- 
deelen.

Volgende week hopen we de debatten 
en het vonnis te kunnen weergeven en 
zullen we de lezers zelf laten oordeelen.

UW OUDE RADIO EN EEN OPLEG VAN
AF 500 FRANK

en wij leveren U een der beste en laat
ste modellen van Philips, S.B.R., Novak, 
Telefunken, H.M.V., enz. Ook met groot 
gemak van betalen, niettegenstaande de 
lastige tijden. Radio De Meester, 18, 
Ooststraat (hoek Kapellestraat), Oos
tende. Vraagt kostelooze geïllustreerde 
prijslijst.

GEEN TWEEDE K W A L IT E IT  VISCH  
MEER

Door de Syndikale Kamer van visch- 
handelaars, bij monde van den heer Ca
miel Willems, werd einde verleden week 
een protesttelegram gestuurd naar het 
Oostendsch Gemeentebestuur, verzie
kend de huidige rangschikking van visch 
in eerste en tweede kwaliteit te willen 
behouden.

Men weet dat een proef van een 
maand zal genomen worden met den 
visch zonder onderscheid van kwaliteit 
te verkoopen.

fiA D IO ’S VOOR VISSCHERIJ
Nieuwe modellen 1940 aangekomen bij 

Radio De Meester. Tel. 714.61. 18, Oost
straat, OOSTENDE (hoekKapellestraat). 
Overname van uw oude radio aan hoog
sten prijs. Groot gemak van betalen.

PROPAGANDA VOOR VISCH EN GAR
NAAL

Dinsdagnamiddag had ten gemeente- 
huize van Zeebrugge een vergadering 
plaats van de propagandacommissie 
voor vischverbruik, waal- de h. Aspe
slagh, directeur van den zeevisscherij- 
dienst, de hh. Van Mol en Vlaeminckx, 
van de commissie, aan deelnamen.

Deze vergadering had voor doel de 
vrijwillige bijdrage van de reeders en 
vischhandelaars te bespreken voor de 
propaganda, alsook het vraagstuk van 
de verpakking en de verzorging van den 
visch.

De plaatselijke handelaars en reeders 
waren in gemeenschappelijk akkoord 
bereid, elk 3 centiemen af te dragen op 
den verkoop van visch en garnaal in 
de vischmijn te Zeebrugge en verzochten 
dit aan te wenden voor propagandadoel
einden der Zeebrugsche visch en gar
naal aanbelangend.

1, 2 OF 3 FRANK DAAGS
zijn voldoende om een nieuwe radio 

te verkrijgen bij Radio De Meester. Be
taling naar keus : 30, 60, of 90 frank per 
maand. U kunt zelf komen betalen of 
laten ontvangen, dus gemakkelijk, ver
trouwelijk en volle waarborg.
EEN ENKEL VAK DOEN, MAAR GOED !

Radio is ons vak 100% sedert 20 jaar. 
Radio De Meester.

1' T ’ t 1 5  3 ! F* 10' A  ]
f  %.) % 3  ê J  &  b  A 1

Specialiteit van :

1 •  GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

2 • 
\  • 
4 9

4  ZE E B R U G G E  - D U IN K E R K E ,

£  Tel. ZEEBRUGCE 44033

9 VISSCHERS ! 

• DE BESTE
Weet U  datZ

g a s o ilJ

I2  HET BESTE MAZOUT
#  voor VISSCHERSVAARTUIGEN  
9 GEFABRICEERD wordt door de •

J  Belgian Cracking Cy #
9  die nooit de belangen van den
£  kooper uit het oog verliest
g| Al hare producten komen voort
m* van de Belgische Werkhuizen
rj —  te Langerbrugge —

J  BESTEL BIJ D E  B. C. C.

*  :
Propaganda voor 

grooter 
Vischverbruik
N U TTIG E  OPMERKINGEN

We hebben in onze vorige nummers 
enkele nuttige beschouwingen weerge
geven door h. A. Van Caillie, directeur 
generaal van de Algemeene Directie van 
het Middenstandswezen en vertegen
woordiger van den h. Minister van Eco
nomische Zaken in de propagandacom
missie, gedaan naar aanleiding van de 
algemeene vergadering van de propa
gandacommissie op 20 Maart jl. gehou
den.

Als gevolg hiervan werd door 
den heer H. Devos, voorzitter der ver
eeniging, hiemavolgdnd antwoord ge
geven, waarin het vraagstuk van de 
vischkeuring opgeworpen wordt, welke 
inderdaad op het huidig oogenblik de 
grootste aandacht verdient.

Wij laten hier dit schrijven volgen en 
hopen hierop later te kunnen terugkee- 
ren. Dit schrijven luidt :

Geachte Collega,

Ik heb de eer U van harte te danken 
om uwe nota van 9 APRIL 1940 welke 
op uitstekende wijze den toestand weer
geeft van de handelsmentaliteit onzer 
visschers en vischhandelaars, eener- 
zijds, en anderzijds betreffende de ver
houding van belanghebbenden tegenover 
de Propagandavereeniging en hare sec
tie.

Uit de zeer grondige besprekingen 
welke over deze zaken gevoerd werden 
op de laatste algemeene vergadering — 
(20 M AART 1940) —  hebt U kunnen op
maken dat de vereeniging, sedert jaren, 
niet opgehouden heefti sommige wan
toestanden welke in de zeevisscherijnij- 
verheid heerschen, aan de kaak te stel
len ; wat aangaat de verhouding tus
schen de reeders en de vereeniging, hebt 
U kunen nagaan dat zekere verbeterin
gen zijn waar te nemen. Op economisch 
gebied heeft onze propaganda ook zeke
re blijvende successen kunnen boeken, 
aangezien het vischverbruik in ons land, 
sedert 1932 met 1 kgr. per jaar en per 
kop verhoogd werd.

*#*

Er zijn ontegensprekelijk reeders, vis- 
scheïs-reeders en vischhandelaars dije 
de visch verzorgen zooals het behoort 
en die uitsluitend Produkten leveren van 
eerste kwaliteit, en deze personen zul
len niet liever wenschen dan met onze 
vereeniging te mogen medewerken om 
tot gezonde toestanden te komen ; tegen 
het grootste gedeelte onzer verzenders, 
bij wie de Produkten te wenschen over
laten, kan wettelijk niet worden opge
treden, OM DAT  OP HET OOGENBLIK 
VAN DE VERZENDING DE VISCH NIET 
M AG  GEKEURD W OR DE N  ; artikel 2 
der wet van 15 MEI 1870 is formeel op 
dat gebied ; bedoeld artikel luidt 'als 
volgt :

« Het is verboden den handel in visch 
te verhinderen, hetzij door het opleg
gen van een keuring vóór het te koop 
stellen, hetzij door het gebruik der mijn 
verplicht te stellen, hetzij door den ver
koop aan huis of het leuren te verbie
den, hetzij door eiken anderen beper
kenden maatregel ».

Onze Eerevoorzitter, de heer Gouver
neur H. BAELS houdt zich thans bezig 
met dit vraagstuk en de propaganda
vereeniging hoopt dus binnenkort in 
staat te zijn hieromtrent nuttige en ge
paste voorstellen te kunnen indienen.

In afwachting hiervan kan misschien 
wel worden onderzocht hoe wij de mid- 
denstandsmentaliteit onzer vischhande
laars kunnen veranderen, daar namelijk 
waar U het hebt over « de zinlooze en 
zelf moordende concurrentie —  (strijd 
bij middel van de prijzen) —  die een 
euvel daarstelt waartegen alle propa
gandacampagnes ten voordeele van het 
vischverbruik moeten schipbreuk lij
den ».

Onnoodig U te zeggen dat de Propa
gandavereeniging te allen tijde bereid 
is uit al hare krachten mede te werken 
om dit euvel te bestrijden en mede te 
helpen tot het scheppen eener gezonde 
middenstandsmentaliteit bij onze visch
handelaars.

Het ware mij dus zeer aangenaam, ge
achte Collega, van U te mogen verne
men welke practische voorstellen uwe 
administratie meent hieromtrent te 
kunnen doen.

In afwachting bied ik U, geachte Col
lega, met mijn herhaalden dank, de 
verzekering mijner genegen gevoelens 
van hoogachting aan.

De Voorzitter,
(get.) H. DE VOS.

Directeur Generaal van het Zeewezen.
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Camille Willems
ZEEVISCN- 
Groothandel 

gesticht in 1889 

O O S T E N D E

DAGELIJKSCKE VERZENDING:

BELGIE — BUITENLAND
Tel Adr. Willemseo, Oostende 

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

ONDERZOEKSRAAD VOOR DE 
ZEEVAART

BENOEMINGEN
Bij koninklijk besluit van 18 April 1940, 

werden benoemd als bijzitters van den 
onderzoeksraad voor de zeevaart, voor 
een tijdperk eindigend op 15 Juni 1942 :

De hh. Potvliege, V., kapitein ter lan
ge omvaart ; Van Steen P., scheepsmeca- 
nicien.

VAKRAAD VOOR  DE 
KOOPVAARDIJ

BENOEMINGEN
Bij ministerieel besluit van 22 April 

1940, werden benoemd :
De hh. Speth (C., plaatsvervangend lid 

van den vakraad voor de koopvaardij, 
als werkend lid, ter vervanging van den 
heer Good (F.), werkend lid ontslaggever 
wiens mandaat hij zal voleindigen ;

Stroobants (F.-M.), als plaatsvervan
gend lid van den vakraad voor de koop
vaardij, ter vervanging van den h. Speth 
(C.), bovengenoemd.

GEMEENSCHAPPELIJKE KAS 
VOOR DE KOOPVAARDIJ

BIJZONDERE AFDEELING  
« OORLOGSRISICO » 

BENOEMING

Bij ministerieel besluit van 16 April 
1940, is de heer Engels (A.), aangesteld 
als lid van den technischen raad, opge
richt bij de afdeeling « Oorlogsrisico » 
der Gemeenschappelijke Kas voor de 
koopvaardij, in vervanging van den heer 
Le Jeune (A.), overleden, wiens man
daat hij zal voleinden.

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

DE ZEEVISSCHERIJ

K oninklijk  besluit van 16 November 1929

De volgende brevetten, diploma’s en

vergunningen zijn in den loop der maand 
Maart 1940 toegekend :

Brevet van kapitein ter lange om
vaart : Renard, R.

Brevet van luitenant ter lange om
vaart : Huynen, G.-A.

Brevet van mecanicien le klasse : 
Boedt, A.-C. ; Spruyt, W.-M.-J.

Brevet van mecanicien 2e klasse : 
Maertens, E.-A.-G. ; Liénaux, C.-E.-P.

Brevet van machinist voor motoren 
met inwendige verbranding : Dhelft, L.- 
P.

Brevet van stuurman ter kustvaart 
voor de particulière pleziervaart : Le- 
naerts, J.-A.

Diploma van leerling ter kustvaart : 
Zanders, F.-M. ; Meersman, J.-F.-J. ; 
Coenye R.-P. ; Dekeyser E.-L.-A. ; Cattoor 
A.-J.-C.-M. ; Merckx, E.-H.

Brevet van schipper ter visscherij le 
klasse : Lenaers, A.-H. ; Blondé, A.-L. ; 
Pincket, C.-V.

Brevet van schipper ter visscherij 2e 
klasse : Maes, F.-J.-A. ; Pauwels, A.-J. ; 
Ryssen, Ch. ; Vandierendonck, R.-J.-M. ; 
Vantorre, J.-F.

Vergunning van schipper ter visscherij 
le klasse : Cordenier, Ph.-E. ; Deweert, 
J.-M. ; Laforce, L.-J. ; Vileyn, H.-F.-C.

Vergunning van schipper ter vissche
rij : Falleyn, K.-A. ; Lauwerens, E.-P. ; 
Vantorre, C.-A. ; Wittevrongel, J.-G.

Diploma van leerling-schipper ter vis
scherij : Vantorre, J.-C. ; Westerlinck, 
F.-I. ; Marvellie, G.-C. ; Creyf, A.-A. ; 
Utterwulghe, L.-R.

LIJST DER VERANDERINGEN  
VOORGEKOMEN IN DE VISSCHERS- 

VLOOT DER HAVEN OOSTENDE, 
GEDURENDE APRIL 1940

Schepen die niet meer onder Belgische 
vlag varen :

0.166 « Bonne Espérance », verkocht 
om onder Fransche vlag te varen. — 0.74 
« Reine Astrid », id. —  0.216 « Alex-Ma
rie », id. — 0.229 « Albert-Madeleine », 
id. —  0.320 « Moed en Werk », verkocht 
om onder Engelsche vlag te varen.

Ambtelijke en Notarieele 
Berichten

Kleine
Aankondigingen

IN IEDER DORP EN STAD, prov. West- 
Vlaand. gevraagd, voortverkoop. beider 
geslacht, van extra margarine en koffie 
aan part. HADI, Ontvoogdingsstr., 28, 
Meenen.

KAM ER M EID  GEVRAAGD, die van kin
deren houdt. VI. en Fr. sprekend. 8, E. 
Beernaertstraat.

OCCASIE TE KOOP, AUTO-MINERVA
1932, 12 H.P., 6 cyl., zeer goeden staat. 
Zich bevr. Kerkstraat, 74, Blankenberge. 
Tel. 410.80.

PLAATS GEVRAAGD. — Heer, ernstig 
persoon 36 jaar, zoekt betrekking : bu
reel of vertegenwoordiging.

Volledige humaniora. Volledig op 
hoogte van Vlaamsche, Fransche, En
gelsche en Duitsche taal. Schrijven naar 
oureel van blad onder letters L. H.

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

Z IT T IN G  OP VRIJDAG 26 APRIL

De Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart kwam Vrijdagnamiddag bijeen on
der het voorzitterschap van den heer J. 
Poll, raadsheer, met Rijkscommissaris 
Descamps als Openbaar Ministerie.

HET VERGAAN VAN DE H.58

De zitting word|t aang^vangen met 
de zaak van de H.58, het Heistsch vis- 
schersvaartuig dat op 18 Maart ver
dween zonder nog van zich te laten 
hooren.

DE HEE RVOORZITTER houdt lezing 
van een beknopt verslag van het onder
zoek dat tijdens de vorige bijeenkomsten 
plaats had en waarvan we onze lezers 
op de hoogte hielden. De H.58 is echter 
vermoedelijk met man en muis vergaan 
en zoodoende kon geen enkele recht- 
streeksche getuige in de zaak optreden.

Een der « onrechtstreeksche » getuigen 
is de h. Jos. Aerts, gewezen reeder-eige- 
naar van de H.58, die vóór een tweetal 
jaren het vaartuig verkocht aan Frans 
Dobbelaere die er nu eigenaar-stuurman 
van was. Uit de verklaringen van den h. 
Aerts blijkt, dat de H.58 zich nog in goe
den staat bevond en de bemanning als 
ervaren en bekwaam stond aangeschre
ven.

P^ze bemanning bestond uit : Frans 
Dobbelaere, eigenaar-stuurman, 32 jaar 
oud ; Leori Ackx, motorist, 27 jaar ; de 
matrozen Achiel Vandeveire, 30 jaar en 
Petrus Govaert, 27 jaar.

Uit het onderzoek, door den h. W a
terschout Van Mol, van Zeebrugge, in
gesteld. blijkt eveneens dat de H.58 voor 
het laatst opgemerkt werd op 18 Maart 
11., terwijl het de visscherij pleegde op 
55 mijlen N.t.O. van Zeebrugge. Rond 
het vaartuig bevonden zich op dat oo- 
É,eiiblik nog talrijke andere schepen van 
Zeebiugge en Heist. De H.58 zou dan de 
korre gewonden hebben om meer West
waarts te gaan visschen, en van toen af 
is men zijn spoor bijster geraakt. Het 
weder was dien dag mooi en het zicht 
uitstekend.

HULDE AAN DE WATERSCHOUTEN  
VAN DE KUST

DE HEER VOORZITTER brengt ver
volgens een warme openbare hulde aan 
de werkzaamheid der heeren Water
schouten van de kust die, niettegen
staande ze door administratief werk 
'ijQ overstelpt, niets onverlet gelaten 
hebben om zich steeds met de meeste be
reidwilligheid ten dienste te stellen, en 
met ijver en stiptheid hun medewerking 
verleenden tot het mogelijk oplossen de
zer droevige zaken. De h. Voorzitter is 
overtuigd dat deze hulde ten zeerste 
verdiend is.

NOTA DER RED. — Wij sluiten ons 
bij die hulde volgraag aan, want de taak 
van onze waterschouten der kust is on
dankbaar en op het huidig oogenblik 
zeer lastig.
DE HEER DESCAMPS is van oordeel 

dat het den Raad onmogelijk is een be
slissend advies uit te brengen in de zaak 
van de H.58 en hij slechts de verdwij
ning er van kan vaststellen, zonder het 
raadsel bepaald op te lossen.

De Raad zal uitspraak vellen op Dins
dag 7 Mei e.k.

DE ZAAK VAN DE Z.63

Vervolgens wordt de zaak van de Z.63 
behandeld, die bij gebrek aan brandstof 
met moeite en na allerhande verwikke
lingen in de nabijheid der haven van 
IJmuiden terecht kwam, waar de be
manning lenslofcte uit haai- neteligen 
toestand werd gered.

Getuige DESM IDT CONSTANT, moto
rist, wordt onderhoord. Deze verklaart 
dat het zijn eerste reis was aan boord 
van dit vaartuig. De Z.63 was uitgerust 
voor een reis van acht dagen en had 
voldoende brandstof aan boord voor 9 
dagen. Vóór de afvaart heeft hij de ma- 
zouttanks nog eens gemeten en besefte 
dat deze 3200 liters brandstof inhielden. 
De motor verbruikt gewoonlijk 350, en 
in uitzonderlijke gevallen 400 liters ma
zout per 24 uur. Tijdens de eerste dagen 
was het een normale reis en na vijf da
gen visschen peilde hij om vast te stel
len dat er reeds 2000 liters verbruikt wa
ren. Hij besloot dit mede te deelen aan 
den schipper, die hem antwoordde dat 
hij baas was op zijn schip en getuige 
zich hiermede niet in te laten had. Er 
werd verder doorgevischt. Twee dagen 
later was de voorraad brandstof reeds 
tot 600 liters geslonken en toen achtte 
de motorist het geraadzaam naar de ha
ven terug te keeren. Op bevel van den 
schipper werd er echter nog vier uren 
gevischt, waarna zij aanstalten maakten 
om terug de haven van Zeebrugge aan 
te doen, van dewelke ze op dit oogen
blik nog 13 uren verwijderd waren. Vol
gens de berekeningen van den motorist, 
was er nog brandstof genoeg aan boord, 
wat niet belette dat de motor plots stil

viel, met het bekende gevolg.
Desmidt Kan moeilijk het overdadig 

verlies van brandstof uitleggen en vol
gens zijn meening is defect aan de olie- 
pomp er de oorzaaK van.

—  De Raad zal uitspraak doen op 
Dinsdag e.k.

ONJUISTE ZEEVERSLAGEN

Daarop worden de zaken van de 0.300 
«Jonge i^rans » en 0.306 «Frans Suzan
ne » onderzocht.

Voor de schippers van bedoelde vaar
tuigen kan de zaak op een gevaarlijk 
keerpunt uitdraaien, want het onderzoek 
wijst uit dat ze zich plichtig maakten 
aan het opstellen van een valsch zee- 
rapport, of alleszins een verslag dat tal
rijke onnauwkeurigheden gevat.

Schipper ISIDOOR ENGELBRECHT, 
van de 0.306, wordt het eerst onder
hoord.

DE HEER VOORZITTER houdt lezing 
van het zeeverslag van betichte en laat 
opmerken dat hetzelve vatbaar is voor 
talrijke fouten. Bedoeld verslag maakt 
melding dat de 0.306 de haven van Mil
ford binnenliep op 27 Februari, tenge
volge van een defect aan de dynamo. De 
vischvangst werd te Milford aan den 
man gebracht. Daa,rna werd opnieuw 
zee gekozen, maar andermaal ten ge
volge van defect de haven van Milford 
aangedaan, waar een twéede vangst 
verkocht werd.

DE HEER VOORZITTER zegt dat het 
hem niet kan deren of de schipper te 
Milford of elders heeft verkocht, maar 

» hij doet nogmaals opmerken dat het 
zeeverslag van den schipper niet is op
gesteld zooals vereischt, zoodat betrok
kene hier een eerste fout beging.

DE SCHIPPER wordt vervolgens on
derhoord. Hij antwoord afwijkend op de 
vragen die hem gesteld worden. Behen
dig in het nauw gebracht, moet hij ten
slotte toch bekennen dat hij in opdracht 
van den reeder in Engeland ging ver
koopen en dat een verklaring van defect 
hiertoe het best geschikt middel zou 
zijn. Het ingeroepen defect kon in alle 
geval niet als een verontschuldiging in 
het midden gebracht worden, om den 
verkoop in Engeland te wettigen.

Daarna komt motorist LOUIS DE- 
VRIENDT aan het woord. Deze kan niet 
veel zeggen, maar verklaart dat er een 
slecht contact was en defect aan de 
diepmachine oorzaak van het binnenloo- 
pen in de haven van Milford.

Zeevaartinspecteur SOREL komt ech
ter deze verklaring den kop indrukken, 
daar hij bij terugkomst van de boot, een 
onderzoek aan boord heeft gedaan. Toen 
vertelde motorist Devriendt hem dat er 
van avarij geen sprake was en dat hij 
trouwens wel zijn plan zou getrokken 
hebben, daar er nog een hulpgroep aan 
boord was.

DE HEER VOORZITTER laat hierop 
terecht opmerken dat het hier niet gaat 
over het verkoopen van visch in Engel
sche haven, noch over defect, maar al
leen over het indienen van een onjuist 
zeeverslag.

Daarna komt schipper MONTEYNE, 
van de 0.300, aan het woord; De 0.300 
is een zusterschip van de 0.306, zoodat 
beide zaken samengaan.

Ook de schipper wordt er door den 
Voorzitter op gewezen dat hij een on
nauwkeurig zeeverslag heeft ingediend, 
maar betrokkene beweert dat hij zijn 
rapport in eer en geweten opmaakte en 
dat het eigenhandig van hem komt. Hij 
kan echter het defect aan den motor van 
zijn vaartuig niet verklaren en het is 
op aanraden van den motorist, dat hij 
de haven van Milford is binnengeloopen. 
De motorist, samen met deze van de 
0.86, heeft den motor nagezien, zonder 
echter het defect volledig te kunnen her
stellen. Dan werd besloten de terugreis 
naar Oostende aan te vangen.

DE HEER VOORZITTER doet den 
schipper opmerken dat hij zich niet tot 
een herstellingsplaats heeft gewend om 
de geleden schade te doen herstellen en 
dat zijn beweringen geen steek houden. 
Betichte houdt echter bij hoog en bij 
laag staande dat zijn rapport echt is.

DE HEER SOREL komt daarna op
nieuw getuigen dat de herstelling te 
Oostende slechts een half uur duurde.

De Raad is van oordeel dat het nutte
loos is nog verdere getuigen in deze za
ken te onderhooren.

Rijkscommissaris HEER DESCAMPS 
neemt het woord om de schippers te 
wijzen op het groot belang der zeever- 
slagen door de schippers opgesteld. Hij 
is van oordeel dat beide schippers aan 
hun plicht tekort gekomen zijn en 
vraagt voor ieder van hen een opschor- 
sing van diploma van 21 dagen.

De uitspraak zal geschieden op Dins
dag 7 Mei e.k.

Wij kunnen van nu al zeggen, dat de 
debatten in deze zaak waarschijnlijk 
zuilen heropend worden, daar beide 
schippers een advokaat hebben aange
steld en wel namelijk de heeren advoka- 
ten Vandenbroele en Kesteloot.

TE KOOP, GARNAALVISSCHERSVAAR- 
TU IG , zoo goed als nieuw, voorzien van 
een motor Anglo-Belge van 25 PK. — 
Schrijven bureel van het blad letters P. 
V.

Aanbesteding te 
Blankenberge

Eene openbare aanbesteding is 
geopend voor de verpachting van 
het recht tot leuren met ijschoco- 
lade (choco-glacé) op het strand.

Biedingen, op zegel, in te dienen 
onder omslag op Vrijdag 17 Mei 
aanstaande, om 11 uur, in het 
Schepencollege. Het lastenboek 
der verpachting ligt ter inzage 
van eenieder in het Gemeentese- 
cretariaat.

Blankenberge, 1 Mei 1940.
De Secretaris : D. VAN HOOREN.

Burgemeester en Schepenen :
L. NUYTEMANS. 
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De
vleeschiooze

Dag
---■---

TUSSCHENKOMST VAN DE 
PROPAGANDAVEREENIGING VOOR 

VISCHVERBRUIK
Zoodra het besluit van den vleeschloo- 

zen dag bekend gemaakt werd, is ook 
door de propagandavereeniging voor 
vischverbruik, bij monde van den voor
zitter, directeur generaal Devos, in den 
volgenden zin aangedrongen.

Heer Minister,
Ingevolge de bepalingen van de Be- 

sluit-wet van 23 APRIL 1940, houdende 
regeling van den handel en het verbruik 
van vleesch, en waarbij de vleeschiooze 
dag in ons Land vastgesteld wordt op 
den Maandag van elke week, hebben 
wij de eer U te vragen of het niet mo
gelijk is de verbodsbepalingen uitge
vaardigd in artikelen 1 en 2 van dit be
sluit, over te dragen op den Woensdag.

Dergelijke wijziging zou van zeer groot 
belang zijn voor onze Nationale Zeevis- 
scherijnij verheid ; zij zou immers toela
ten den vleeschloozen dag te vervangen 
door een vischdag, wat niet het geval is, 
indien de Maandag moest behouden 
blijven.

Inderdaad de visch, die een aan be
derf onderhevig voedsel is, en die den 
Maandag aan den verbruiker moet wor
den geleverd, moet den Zaterdag reeds 
van de kust naar het binnenland worden 
gezonden, in geval zij den Woensdag 
moet worden gebruikt, kan zij den Dins
dag worden verzonden en is onze markt 
in staat te voldoen aan de vraag naar 
versehe visch.

De door ons voorgestelde schikking, 
biedt nog een tweede en zeker niet te 
versmaden voordeel aan. Immers de 
visch, die door onze visschers op Zater
dag, Maandag en Dinsdag wordt aange
bracht en in de kustmijnen verkocht, 
wordt in de pakhuizen van de visch
handelaars gehouden om op Woensdag 
en Donderdag naar het binnenland te 
worden gezonden voor het verbruik op 
Vrijdag ; de kwaliteit van de visch zou 
er zeker bij winnen, indien een gedeelte 
onzer aanvoeren reeds den Woensdjag 
moest kunnen worden verbruikt.

Wij houden ons gaarne te uwer be
schikking, Heer Minister, om U al de in
lichtingen te verstrekken welke U voor 
het onderzoek van het vraagstuk moch
ten noodig zijn.

In de hoop dat het U zal gelieven aan 
dit voorstel een passend gevolg te ver- 
leenen, bieden wij U, Heer Minister, met 
onzen oprechten dank bij voorbaat, de 
verzekering onzer gevoelens van bijzon
dere hoogachting aan.

De Secretaris, De Voorzitter, 
(get.) J. VAN HAL. (get.) H. DE VOS.

NOTA DER RED. — Hopen we dat 
deze poging en talrijke andere, de re
geering haar beslissing zal doen wijzi
gen.

Notarieele
Aankondigingen

---- ■----

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYWTER
Kerkstraat, 43 —  OOSTENDE

Op DONDERDAG  9 M ET 1940, te 
15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende

TOESLAG VAN

schoonen Bouwgrond
met afsluitingsmuren, Professor Ver- 
couilliestraat (voorheen Onderwijsstr.), 
te OOSTENDE.

Façade : 5,50 m. Diepte : 37,20 )m. Op
pervlakte 190,84 m2.

Onmiddellijk genot.
INGESTELD : 11.500 FR. 

Voor alle nadere inlichtingen, zich 
te wenden ter studie.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
te OOSTENDE, Kerkstraat, 43

Op DONDERDAG 16 Mei 1940, 
te 15 u. ter afspanning St. Sebas
tiaan, St. Sebastiaanstraat, 26, te 
Oostende

INSTEL, MET % %  PREMIE 
van een

gerievig Woonhuis
Oppervlakte 75 m2. 
Onmiddellijk genot.
Bezoek : Maandag en Vrijdag, 

van 3 tot 6 uur.
Alle nadere inlichtingen te be

komen ter studie van den verkoo- 
penden notaris.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koninklijkestr., 11

OPENBARE VERKOOPING 
van een SCHOON ONLANGS 

Nieuwgebouwd Woonhuis 
te Oostende, Duivenhokstraat, 29.

De notaris Serruys voornoemd 
zal overgaan tot de openbare ver
kooping, op de hiernavolgende zit
dagen, met gewin van 0.50% in- 
stelpremie, van :

STAD OOSTENDE

EEN SCHOON GERIEVIG ON
LANGS NIEUWGEBOUW D 

WOONHUIS

met hofje, bestaande uit 8 plaat
sen, Duivenhokstraat, 29, kadaster 
sectie A, nr 61 b/6, groot 142 m2. 

Electriciteit, gas, regenwater. 
Zichtbaar : Maandag en Don

derdag, van 2 tot 4 uur.
Onmiddellijke bezitneming, zijn

de ledig.
Zitdagen :
Voor den INSTEL : 
DONDERDAG 16 MEI 1940.
Voor den TOESLAG : 
DONDERDAG 30 MEI 1940. 
telkens om drie uur namiddag, 

ter afspanning « St. Sebastiaan », 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oos
tende.

Alle verdere inlichtingen te be
komen ter studie van den notaris 
Serruys te Oostende, Koninklijke- 
straat, 11.

IK!

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koninklijkestraat, 11

--- ■----

Op DONDERDAG, 16 MEI 1940, om 
drie uur des namiddags, ter afspanning 
« Sint Sebastiaan », Sint Sebastiaanstr., 
26, te Oostende, met gewin van 0.50% in- 
stelpremie.

STAD OOSTENDE 

INSTEL van :

Een schoon 
nieuwgebouwd 

Woonhuis
met hof, gelegen te Oostende, Duiven
hokstraat, Nr. 29, groot 142 vierkante 
meters.

Inbezitneming een maand na den toe
slag.

Electriciteit, gas, stads- en regenwa
ter.

Zichtbaar : Maandag en Donderdag, 
van 2 tot 4 uur.

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

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

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

BATTERIJEN

ifiÜ D O R



1 c H E T  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

Vrijdag 26 April 1940.
N. 53 West 8
Z.53 Oost 4

Beide vangsten waren

13.385,- 
4.313,—

geschikt om
voldoening te geven aan de handelaars, 
die visch van noode hadden voor plaat
selijk verbruik.
Zaterdag 27 April 1940.
0.138 Kanaal 12 d. 20.430,—
N.42 Kanaal 8d. 10.285,—
0.243 Kanaal 13 d. 30.564,—
0.198 Oost 14 d. 29.900,—
0.135 Kanaal 12 d. 24.663,—
0.137 Kanaal 7 d. 13.745,—
0.86 Kanaal 6 d. 16.897,50
0.312 Kanaal 12 d. 23.615,—
N.58 West 6 d. 10.206,—

Deze negen vaartuigen hebben de 
markt buiten alle verwachting goed be
voorraad. Aankoopen konden worden 
gedaan om ze te bewaren in geval de 
aanvoer van de volgende dagen te gering 
zou wezen. De meeste en noodigste soor
ten waren voorhanden aan redelijke 
prijzen, uitgezonderd voor de groote 
tarbot en de kleine tong die zeer duur 
werden afgezet.
Maandag 29 April 1940.
SS.0.160 IJsland 18 d. 217.917,50
0.122 Kanaal 16 d. 43.680,—
0.290 Kanaal 15 d. 38.667,50
0.272 Kanaal 8d. 12.885,—
SS.0.163 IJsland 18 d. 57.800,—
0.305 Kanaal 12 d. 37.846,—

Zondag 28 
Maandag 29 
Dinsdag 30 
Woensdag 1 Mei 

VERKOOP  
Donderdag 25 
Vrijdag 26 
Zaterdag 27 
Maandag 29 
Dinsdag 30 
Woensdag lMei

544 kg. 5.30— 4.10 
4887 kg. 4.90— 3.70 
2709 kg. 5.70— 4.00 
3170 kg. 5.80— 4.30 

VAN DE WEEK
58.656,—
17.786,—

181.557.50 
409.626,—
624.676.50 
270.360,—

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 — 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

BLANKENBERGE
OPBRENGST DER 

VISSCHERSVAARTUIGEN

1.562.662,-

r  lügssl Mr-öass
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

I• -1

VISCHMIJN, 2

—  Tel.

- M E C H E L E N

789 —

De aanvoer was eerder gering. De eer
ste IJslandsche vangst werd totaal uit
verkocht, terwijl de tweede maar een 
vierde van haar geheel heeft gelost. Ka
beljauw, koolvisch en schelvisch maak
ten het grootste bestanddeel uit. De vier 
overige vaartuigen hebben in beperkte 
mate voor de andere vereischte soorten 
gezorgd. De eenheidsprijzen hielden 
stand.
Dinsdag 30 April 1940.

oversch.
18 d.
18 d.
11 d.
9 d.

veel gelijkenis bij 
de aanwezigheid

214.859,50 
249.442,— 
78.655,— 
44.011,— 
36.710,— 

gis- 
van

55.0.163 IJsland
55.0.298 IJsland 
0.179 Kanaal
55.0.97 Kanaal 
0.310 Kanaal

De markt had 
teren. Dank zij 
twee IJslanders, waarvan de eerste zijn 
groot overschot van den dag heeft ge
lost, was de aanvoer ln gewicht aanzien- 
lijker dan het aantal vaartuigen zou 
doen veronderstellen. Ten bewijze de be
langrijke besomming van den dag : 
624.676,50 fr. Tong en pladijs waren ui
terst schaarsch, doch deze laatste soort 
kon vervangen worden door de schol. 
Woensdag 1 Mei 1940.
0.128 Kanaal 4 d. 7.730,—
0.285 Spanje 17 d. 61.930,—
0.346 Kanaal 11 d. 54.091,50
0.231 Clyde 17 d. 73.124,50
0.348 Kanaal 12 d. 30.223,—
H.82 Kanaal 8 d. 15.012,—
0.55 Kanaal 6 d. 12.440,—
Z.46 Oost 6 d. 14.220,—

De visch door deze acht vaartuigen 
binnengebracht, mocht aanzien worden 
als de beste bevoorradingsdag van de 
week. Niet zoozeer wat betreft de hoe
veelheid, maar inzonderheid wat aan
gaat de verscheidenheid en de goede hoe
danigheid. De soorten zooals tong, tarbot, 
griet en pladijs, die zeer schaarsch zijn 
geweest, waren beter vertegenwoordigd. 
Alles werd aan flinke prijzen afgezet. 
Donderdag 2 Mei 1940.

Geen verkoop ter gelegenheid van O. 
H. Hemelvaart.

STEDELIJKE
Donderdag 25 
Vrijdag 26 
Zaterdag 27

GARNAALMIJN
3457 kg. 4.60—2.80 
4580 kg. 4.70—2.80 
1702 kg. 6.20— 4.20

Verwachtingen
Zaterdag 4 Mei. —  0.140, van het K a

naal van Bristol.
Maandag 6 Mei. — 0.81, van het K a

naal van Bristol, met 120 b. visch, en 
200 kg. tongen. — SS.0.159, van IJsland, 
met 10.000 kabeljauwen, 500 b>. schel
visch, 140 b. mixed, plus kools, gul, boo
nen. ln totaal : 30 bakken. —  0.112, en 
0.287, van het Kanaal van Bristol ; 0.228 
van Spanje.

Dinsdag 7 Mei. —  0.309, 0.178, 0.25, 
en 0.204, van het Kanaal van Bristol ; 
SS.0.83, van IJsland, met 9.000 kabel
jauwen, 300 b. schelvisch, plus mixed, ln 

1 totaal : 25 bakken ; 0.85, van het K a
naal van Bristol, met 130 b. mixed en 
200 kg. tongen ; 0.345, van IJsland, mat 
12 bakken kabeljauw en schelvisch j 
0.232, van het Kanaal van Bristol, met 
200 b. visch en 300 kabeljauwen.

Woensdag 8 Mei. — SS.0.164, van IJs
land, met 6.000 kabeljauwen, 400 b. 
schelvisch, plus kools, gullen, boonen en 
mixed, ln totaal : 20 bakken. —  0.87, 
en 0.82, van het K anaal van Bristol, 
met 5 bakken visch en 200 kg. tongen ; 
0.224, van het Kanaal van Bristol, met 
8 bakken visch ; 0.237 en 0.214, van het 
Kanaal van Bristol. — Verder worden 
verwacht : 0.263, 0.303, 0.254, 0.212, 
0.309, 0.115, 0.336, 0.102, 0.263, van het 
Kanaal van Bristol.

VOETENVERZORGING — MASSAGEN 
FOOT COMFORT —  SERVICE

ajjnAuPara^
G. M A D E L E I N  — B U

Voetverzorger (Pédicure)
(Hoek Marie-Josépl. en M adridstraat)

Ontvangst dagelijks van 2 tot 5 u. 
en op afspraak, telefoon 73.740)

N.B. —  Alles wat verpleging en benoo- 
digdheden aangaat van zieke of pijn
lijke voeten, zooals : Elastieke kousen, 
Zokjes, Omniped, Steunzolen, Schuim- 
zolen, Foot Bed, Hiel kussens, Réduc
teurs, Zinopads, Proma’s, Corma’s, Pe- 
difix, Isolcor, Correcteur Dr Roberts, 
Stocking heel protector Dr Scholl’s, 
Poeders, Badzouten, Foot-Comfort-Acty, 
enz.

Donderdag 25 
Vrijdag 26 
Zaterdag 27 
Maandag 29 
Dinsdag 30 
Woensdag 1 Mei

3.711,—
894,15

8.958,90
7.796,—
1.061,50

23.004,45

45.426,—

PRIJS DER VISCH PER KG.
Tarbot, 25 ; griet, 14 ; gr. tongen, 12 ; 

bloktongen, 16 ; fruittongen, 19 ; kl. ton
gen, 15 ; gr. platen, 6 ; kl. platen, 7 ; kl. 
visch, 6 ; scharren, 6 ; pieterman, 15 ;
kabeljauw, 6.50 ; wijting, 
garnalen, 2— 4 fr per kg.

3.50 ; rog, 5

?<5ï35öïï5 «5» Ct

J'

TÉL. : 441.41 Si 441.42
Compté Chèq. Vi®. - 142278 
Reg. de Corrt..i Bruge» 2151

ÜMÜIDEN

ZEEBRUGGE
Vrijdag 26 April 1940.

Garnalen, 3.20— 3.90 fr.

Zaterdag 27 A pril 1940.
Gr. tong, 12.50— 13 ; bloktong, 18— 19 ; 

fruittong, 22— 24 ; sch. kl. tong, 22—23 ; 
kl. tong, 9— 18 ; pieterman, 14 ; gr. pla
ten, 5— 5.50 ; midd. platen, 6.75— 7 ; plat
jes, 6— 6.25 ; scharren, 4— 4.50 ; gr. wij
ting, 2.75—3 ; kl. wijting, 1.75— 2 ; rog,
2— 4 ; tarbot, 18— 26 
nalen, 3.80— 5.20 fr.

griet, 12—20 ; gar-

Maandag 29 April 1940.
Gr. tong,12.50— 13 ; bloktong, 17— 18 ; 

fruittong, 20—21 ; sch. kl. tong, 19— 20 ; 
kl. tong, 9— 16 ; pieterman, 14.50 ; gr. 
platen, 5—5.50 ; midd. platen, 6.25— 6.50; 
platjes, 5.75— 6 ; scharren, 4.50—5 ; gr. 
wijting, 3—3.25 ; kl. wijting, 1.75—2 ; 
rog, 2— 4.50 ; tarbot, 12— 25 ; griet, 10— 
18 ; garnalen, 3.20—4.60 fr.

Dinsdag 30 April 1940.
Gr. tong, 12— 12.50 ; bloktong, 16— 17 ; 

fruittong, 19—20 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
kl. tong, 9— 16 ; pieterman, 15.50 ; gr. pla 
ten, 5— 5.50 ; midd. platen, 6.25— 6.50 ; 
platjes, 5.75—6 ; scharren, 4— 4.50 ; gr. 
wijting, 3— 3.25 ; kl. wijting, 1.75—2 ; rog, 
2— 4.50 ; tarbot, 18—22 ; griet, 10— 18 ; 
garnalen, 3.40— 4.50 fr.

Woensdag 1 Mei 1940.
Gr. tong, 12— 13 ; bloktong, 16— 17 ; 

fruittong, 21—23 ; sch. kl. tong, 19— 21 ; 
kl. tong, 9— 16 ; pieterman, 15 ; gr. pla
ten, 5— 5.50 ; midd. platen, 6—6.50 ; plat
jes, 5.50— 6 ; scharren, 4—4.50 ; gr. wij
ting, 3—3.25 ; kl. wijting, 1.75— 2 ; rog, 
2-4.50 ; tarbot, 10-20 ; griet, 8-15 ; gar
nalen, 4.80— 5.60 fr.

Donderdag 2 Mei 1940.
Garnalen, 4.50—5.80 fr.

PRIJS PER KILOG RAM  TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCH M IJN  VAN OOSTENDE. W0EK VAN 27 APRIL

TOT 2 MEI 1940.

Zaterdag
Turbot — Groote tarbot....................... 25 00

Mid. tarbot............................15'oo
Kleine tarbot ........................10.00— 12.00

Barbues — Griet.................................. 10.00— 12.00
Soles — Allergroote tongen ................. .13 00

Groote tongen ........................15 00
Midd. groote tongen ............. 22 00
Voorkleine tongen ...................24 00
Kleine tongen ........................20 00

Carrelets — Gr. pladijs (schol) .............7 00
Midd. pladijs..................... .g'oo

Maandag
25.00
15.00 
10.00— 12.00 
10.00— 12.00
13.00
15.00

Dinsdag
30.00
20.00 
10.00— 12.00 
10.00— 12.00
14.00
16.00

Woensdag
25.00
20.00 
10.00— 12.00 
10.00— 12.00 
13.00— 14.00
17.00
21.00
23.00
24.00

Donderdag

Derde slag pladijs
Kleine pladijs .............

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

Kleine tongschar 
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol

Kl. Schotsche schol ...
Flottes — Schaten................................  3 q0
Raies — Groote rog .......................  / nn

Kleine rog ............................  1.00—
Tacauds — Steenposten.......................  2.OO
Merlans — Gr. wijting ........................ 3.OO—

Kl. wijting ........................  2.00—
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw ... 6.00 

Gr. gullen............. 4.00

6.00
3.00
4.00
6.00
4.00
5.00 
4.00- 5.00

3.00

4.00
3.00

4.00
6.00
4.00-
4.00-
4.00-

6.00
5.00
5.00

Cabillaud
Kl.

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

•3.00

Sébasjtes — Klipvisch
Charbonnier —  Koolvisch .............
Lieus — Vlaswijtlng .......................
Lingues — Lengen...........................
Eglefins — Gr. schelvisch ........ ...

Gr. mid. schelvisch ...
Kl. mid. schelvisch ...
Kl. schelvisch .............

Braadschelvisch (totten)
Colins — Gr. mooimeisjes .............

Mid. mooimeisjes............
KL mooimeisjes .., ........

Vives — Pietermannen..........................  ........
Grondins — Knorhaan ........................ 2.00
Grondins rouges — Engelsche soldaten 3.00
Rougets — Roobaard............................ .........
Emissoles — Zeehaal ... .................. 1.50
Roussettes — Zeehonden ......................  1.50
Dorées —  Zonnevisch ......................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........ 7.00-

Kl. zeeduivel .......................  5.00-
Congres — Gr. zeepaling ................................

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

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

3.00
4.00
2.00
2.50— 3.00
2.50— 3.50
2.00— 3.00
6.00
4.00
3.00
4.00
4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
3.00
5.00
5.00
5.00
4.00

8.00
6.00
3.00— 4.00

2.00— 3.00
3.00— 6.00

8.00
6.00

1.50
1.50
7.00
8.00 
6.00 
3.00 
1.00— 2.00

10.00— 13.00

3.00
4.00— 5.00
8.00
4.00— 6.00
5.00— 6.00
4.00— 6.00
3.00— 4.00
4.00— 5.00
2.00— 3.00
2.50
3.00
3.00
6.00— 8.00
4.00— 6.00
3.00— 4.00
3.00— 4.00
3.00— 4.00
3.00
4.00
3.00
4.00
2.00— 3.00
5.00
5.00
5.00
5.00

8.00
6.00
3.00— 5.00

2.00— 3.00
3.00— 6.00
6.00
2.00
2.00
6.00— 8.00
8.00
6.00
3.00
2.00

10.00— 15.00

6.00
6.00
3.00
5.00
8.00
4.00— 6.00
5.0Q,
4.00— 5.00
3.00
3.00— 4.00
1.00— 2.00
3.00
4.00
3.00
6.00— 8.00
4.00— 6.00
3.00

2 .00—

4.00
3.00

3.00

10.00
6.00—
3.00—

"2.ÖÖ—
3.00—
4.00— 
2.00 
2.00
6.00— 
8.00 
6.00
3.00
2.00

8.00
5.00

3.00
5.00
5.00

8.00

•ilMmUMIilli

In de week van 25 April-1 Mei 1940 
kwamen aan de Rijkshallen 21 stoom
trawlers, 50 groote en 25 kleine motors 
en 4 Denen hun vangsten versehe visch 
en haring verkoopen.

De aanvoer van versehe visch is de 
geheele week zeer bevredigend ge
weest. De vangsten van het Noorden 
waren machtig groot en leverden ma
kreel en haring. Van de Groote Bank, 
Pats en Lengbank, kwamen schoone 
vangsten kabeljauw en de bijvangsten 
leverden veel verscheidenheid op.

De booten komende van Terschelling, 
hadden nu veel minder tongen. De 
vangsten zijn nu hoogstens 800 tot 1000 
kg. per vaartuig. De bijvangsten geven 
veel schol, schar en wijting.

Buitenlandsche aanvoer : 4 Denen 
met schol- en scharvangsten.

Met de verkoopprijzen van de ver
sehe visch en haring, was het anders 
deze week zeer droevig gesteld. Schol, 
schar, wijting, haring en makreel ken
den belachelijke verkoopprijzen. Ton
gen, tarbot, griet en kabeljauw kenden 
niet meer dan bevredigende prijzen. 
Mocht hier volgende week geen verbete
ring in komen, dan is het te begrijpen 
dat veel reederijen hun schepen, al is 
het dan tijdelijk, uit het bedrijf zullen 
nemen want met zulke prijzen is geen 
loonend bestaan te verkrijgen.

Verwachtng toekomende week : 20 
stoomtreilers en 80 groote en kleine mo
tors.

Donderdag 25 April 1940.

2 stoomtrawlers komende van de 58 
graden N. B., kwamen met vangsten be
staande uit haring, makreel, wijting, tot
ten en kabeljauw.

4 groote motors en 20 kleine motors 
spijsden de markt ruim voldoende met 
tongen, tarbot, griet, schol, schar en 
veel kleine wijting.

De verkoopprijzen waren zeer bevre
digend. Duur waren de kabeljauw en 
tongen, die een aanzienlijke prijsver- 
hooging kenden.

IJM. 130 Noorden 
IJM. 9 Noorden 
SCH. 121 Terschelling 
KW . 74 Terschelling

Vrijdag 26 April 1940.

2 motors en 20 kleine motors brachten 
veel schol, schar en wijting aan de hal
len. Alleen de goede soorten schol en ton
gen kenden goede prijzen. De overige 
soorten werden zeer goedkoop af gezet.

Zaterdag 27 April 1940.

Aan de markt waren 1 stoomtreiler, 
komende van de Bank met 500 stuks 
witte kabeljauw, schol, wijting en ton
gen. Van de vischgronden Terschelling 
en West 12 groote motors en 25 kleine 
motors met voldoende tongen, schol, 
schar en wijting. Alleen de tarbot, ton
gen en kabeljauw kenden uitstekende 
prijzen. Alle overige soorten visch wa
ren spotgoedkoop.
IJM. 2 Groote 270 2735,00

Maandag 29 April 1940.

9 stoomtrawlers 23 motors en 4 kot
ters spijsden de markt met een grooten 
aanvoer van versehe visch, waarvan de 
verscheidenheid niets te wenschen over
liet. De vangsten van het Noorden be
stonden uit makreel e nharing, Booten 
komende van de Pats en Lengbank met 
mooie vangsten kabeljauw, totten, wij- 

i ting, wolf schol, tarbot en tongschar.
De motors hadden voldoende vangsten 

tongen en veel schol en wijting; de 
snurrevaarders veel schar en schol.

Uitgezonderd de tongen, tarbot, ka
beljauw, en schelvisch, werden de ove
rige vischsoorten aan 
prijzen verkocht .

IJM. 44 Pats 
IJM. 161 Terschelling 
IJM. 4 Terschelling 
IJM. 196 Lengbank 
IJM. 26 Noorden 
IJM. 17 Noorden 
IJM. 97 Terschelling 
IJM. 88 Terschelling 
IJM. 106 Terschelling

Dinsdag 30 April 1940.
1 vangst van Noorden 

met makreel en haring.

500 4670,00
1670 7525,00
200 2260,00
200 2380,00

spotgoedkoope

305 3920,00
230 2500,00
200 1975,00
570 4220,00

1530 5980,00
2500 7500,00
225 2260,00
180 2350,00
110 1560,00

f»

&
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Froid Industriel
R EEDERIJK AAI, 36, O O S T E N D E

TELEFOON

IJS
MODERNE 

FABRIEK
72291

Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

Degclijkscha voortbrangit > 250.000 kilo* H O F L E V E R A N C I E R

GENTen 6 motors van Terschelling met vol
doende tongen en veel schol, schar en 
wijting. Van Denemarken 1 boot met 
een vangst schol.

Alleen de fijne vischsoorten kenden 
goede prijzen; het overige kende bela
chelijke verkoopprijzen.
IJM. 147 Terschelling 120 1650,00 
IJM. 6 Noorden 2200 4630,00

Woensdag 1 Mei 1940.

7 stoomtrawlers komende van het 
Noorden, Pats, Lengbank, Terschelling 
en West spijsden de markt van een rui
men aanvoer van visch, waarvan de 
verscheidenheid niets te wenschen over
liet. De kabeljauw was zeer overvloedig. 
3 motors en 3 Denen brachten voldoen
de platvisch aan de markt.

Uitgezonderd de fijne visch, bleven al
le prijzen wederom zeer goedkoop. Zelfs 
de witte kabeljauw kende goedkoope 
prijzen.
IJM. 129 Terschelling 
IJM. 103 Terschelling 
IJM. 183 Noorden 
IJm. 10 Lengbank 
IJM. 48 Lengbank 
IJM. 16 Pats 
IJM. 98 Lengbank

DE TERUGKOM ST DER 

SCHOONE DAGEN 

In Mei 

DOET ONS AAN DE

200 1587,00
100 1650,00

2000 4250,00
345 3245,00
400 2975,00
400 2985,00
440 3450,00

27 April—4 Mei 1940. — Garnaal 8;-. 
griet 15; kabeljauw 10-14; makreel 7; 
pladijs 11; paling 18-22; schelvisch 11- 
14; rog 7-8; tong 18-22; wijting 5; zon
nevisch 9 fr. per kg.

ANTWERPEN

26 April. —  Zeeduivel 10; roode knor
haan 4.50; griet 14-18; heilbot 17-27 ; 
kabeljauw 12-16 (netto); 9-13 (bruto); 
gul 7; pladijs 6-11; rog 9-11; roobaard 
5.50; schar 7; vleet 14-16; schelvisch 9 
-12; Schotsche schol 5-8; steenpost 6; 
tarbot 12; tong 18-25; vlaswijting 10 ; 
wijting 4; bakharing 0,75-1 fr. per stuk; 
gerookte haring 1-2 fr. per stuk; ge
stoomde haring 1,75 fr. per stuk; pe
kelharing 0,70 fr. per stuk; spiering 11 
fr.; garnaal 6-10; paling 12-14 fr. per 
kg.

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

zegd de kustwachters te zien afkomen, 

gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste 

prijzen. — Groote keus van Barometers.

♦

♦

VACANTIE DENKEN

en raadt U aan ook te denken 

aan de

die U

DE SCHOONSTE VACANTIE  

kan bezorgen 

VOOR ENKELE FRANKS !

♦ KolonialeLoterij

!
t
♦

t

NIEUWPOORT

Donderdag 25 April 1940.
N.26, 612 fr. ; N.59, 2104,50 fr. ; N.62, 

9711 fr. ; N.31, 1426 fr. ; N.49, 2130 fr. ; 
P.86, 624 fr. ; N.38, 1223 fr. ; N.4, 2286 fr.

Vrijdag 26 April 1940.
N.51, 1841 fr. ; N.35. 1285,50 fr.

BRUSSEL

VISCH M A RK T

22-27 April. —  Griet 16-20 ; baars 8- 
10; zeeduivel 14-18; kabeljauw 8-12; 
gullen 8-10; zeezalm 6-8; zeepaling 6- 
8; zonnevisch 10-12; schelvisch 8-10 ; 
zeehonden 8-10; knorhaan 4-5; schar 
10-12; leng 4-5; makreel 8-10; wijting 
3-4; heek 8-10; koningsvisch 6-8; pla
dijs 8-10; rog 7-8; roobaard 6-8; klip
visch 4-5; tarbot 26-30; tong 28-34 fr. 
per kg.

VISCHM IJN

22-7 April. — Griet 10,10; zeeduivel 
3,92; kabeljauw 5.84; gullen 5,03; zee
zalm 3,33; zonnevisch 6,95; schelvisch 
,28; zeehonden 4.51; gerookte spiering 

1,28; baars 5,05; zeepaling 4.07; knor- 
aan 2,41; schar 5.90; leng 2,46; makreel 
.22; wijting 1,80; heek 5.92; konings- 
sch 3.68; pladijs 5.82; rog 3,75; roo- 
aard 4.14; stokvisch 1,82; vervroren 
lm 17; klipvisch 2,33; tong 17.92; fo

il 15.71; tarbot 17.53 fr. per kg.

Zaterdag 27 April 1940.
N.4, 1052 fr. ; N.10, 519 fr. ; N.26, 431

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • A *

fr. ; N.45, 14971,50 fr. ; P.86, 880 fr. ; N.38, «  
1091 fr. •

Maandag 29 M aart 1940. $
N.49, 1754 fr. ; N.59, 3297 fr. J

Dinsdag 30 April 1940. •
N.38, 2329 fr. ; N.10, 1223 fr. ; N.l, 960 •  

fr. ; N.37, 676 fr. ; N.35, 1393 fr. ; N.26, ? 
848 fr. 1

Woensdag 1 Mei 1940. *
N.37, 362 fr. ; P.45, 346 fr. ; N.52, 900 fr.; 5  

N.10, 350 fr. ; P.86, 758 fr. ; N.63, 10737 fr.; «
N.59, 3504 fr. ; N.50, 6957 fr. ; N.4, 2875 fr. •  g ^ N

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Gasolie
Smeerolie

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

DEPOT* OOSTENDE

25 April 1728 kg.
26 April 1707 kg.
27 April 728 kg.
29 April 1504 kg.
30 April 659 kg.
1 Mei 793 kg.

3.00-3.60 •  T A N K A G E  6 T R A N S P O R T  S.A.
o 4ft__Q c;n •
3 30 170 *  DéP'- C,al « R A D IA N »
3 40-4-20 3 R EEDER IJK A A I - Tel. 727.93
3.60— 5.30 •
4.10— 5.50 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

23.00— 21.00
20.00—  5.00 
6.00— 2.40

was ter markt 
1 stoomtrawler

Donderdag
Tarbot.......................  72.00— 28.00
Griet ........................  J" 35.00— 22.00
Groote tongen .......................... .. ... 0.77—  .61
Gr. mid. tongen.................................. "  0.83—  0.72
Kl. mid. tongen................  ..........  0.88— 0.77
Kl. tongen ................................0.74—  0.66
Kl. tongen (gr. slips) .................... . 0.57— 0.48
Kl. tongen (kl. slips) .................... .! ... 0.64—  0.24
Gr. schol...........................  ' ..................
Mid. schoi...... ............................„V ;;; 21.00
Zet schol.................  31.50—22.00
Kl. schol....................... .....................  26.00— 14.00
Kl. schol I I ...................... .................. 20.00— 6.00
k l  schoi m ........................... .v.'. ;;; 7 30— 2.60
Tongschar......................................... " .  37.00—24.00
Rog .........................................  ....... ....................
Vleet ........................................  2.33
Poontjes.......................................” . " . 8.50— 5.50
Kabeljauw ..................................  88.00— 35.00
Gr. gullen ... ............................... ..................
Kl. gullen.......................................  ..................
Wijting ..................................................  9.50— 5.50
Gr. schelvisch.......................................  35.00 ..................
Gr. mid. schelvisch..........................  ... 31.00—29.50 ..................
Kl. mid. schelvisch...................... .. 22.50—20.00 ..................
Kl. schelvisch......................................... 19.50— 17.50 ..................
Braadschelvisch............................... 15.00— 12.00 .................
Heilbot ...... . ........................................  1.48— 1.22 ..................
Leng ..........................................  ..................................
Koolvisch............................... ............  33.00—22.00 ..................
Makreel .......................... .. ..................  5.70— 3.90 ..................
Wolf .......................................... ........  18.00— 15.60 ..................
Schartong..............................................  27.50— 13.50 ..................
Zalm .................................. . .............. ............................................
Steurharing...... . ... ............................  ..........................................
Gr. roode poon .......  ........................................................................
Mid. roode poon ... ................................ ............................................
Kl. roode poon......................................  -.........................................
Schar .................................................. 10.00— 2.10 16.50— 1.90
Bot ...................................................... 13.50— 4.10 ..................
H a m m e n ................................................  ..........................................
Lom .................................................................................................
Haring ...................................................  5.50— 4.60 ............ .
Kreeft .................................................... ............................................
Gr. Heek .......................................................................................
Mid. Heek .......................................................................................... '

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

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

Stce^>m >eeee»e eeeee>8 M w i M M ^ a » W W M M a » w e w ee« m w m » ' (r

Zaterdag Maandag
......................70.00—20.00
......................30.00— 18.50
0.90—1 0.72 0171—  0.62 
0.92—  0.86 0.85—  0.69 
0.93—  0.86 0.86—  0.74 
0.73—  0.66 0.75—  0.61 
0.55—  0.49 0.49— 0.38 
0.36—  0.26 0.30—  0.19

4.90—  2.70

22.00— 17.00
25.00— 16.00 
21.50—  8.50
18.00—  3.00 
4.30— 1.30

27.00— 16.50

3.80— 2.43
11.00—  2.20 
7200— 30.00 
1600— 12.00 
11.00— 5.50
9.10—  1.50

25.00— 18.00
18.00— 17.00
19.00— 12.50 
1.55—  1.30 
290—  0.61

25.50—23.00 
4.70— 3.50

16.00— 13.00
22.50— 15.00

Dinsdag
63.00— 19.00
40.00—22.00 
0.71—  0.61 
0.81—  0.73 
0.86— 0.80 
0.68— 0.63 
0.48—  0.37 
0.34—  0.25

23.ÖÖ— 22.ÖÖ
22.00— 15.00
16.00—  7.50
12.00—  2.70 
4.70—  1.00

8.00— 3.80
69.00— 31.00
18.00— 12.00

5̂ >Ö—  1.25

16.00— 14.00

3.50— 1.60
23.00—21.00 
4.60—  2.80

per 50 kg.

Woensdag
60.00—21.50 per 50 kg.
28.00—21.00 
0.80—  0.64 
0.81—  0.75 > 
0.90—  0.77 » 
0.70— 0.61 » 
0.40—  0.40 » 
0.35—  0.24 per 50 kg

...............  »
>
>
>

21.00
22.00— 16.50
19.00— 9.50
11.50— 7.90 
6.00—  0.75

25.50— 16.50

7.00— 3.00
56.00—25.00
12.00— 9.00
16.00—  6.00
9.00— 4.10

21.00— 15.50
16.00— 13.00
14.00— 11.50 
1.42—  1.08
2.50—  1.00

20.00— 18.00
4.50— 2.75 

16.00— 12.50

1.06

7.00— 1.50 
13.50— 7.00 
28.00—24.00

6.50—  1.15
8.50— 6.50

4.90—  1.50 
10.00— 9.00

6.00— 2.20 3.10—  1.00 3.50— 1.15

>
>

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.
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NA DE HARDEN W IN TER  
MOOIE ZONNIGE DAGEN

EenXallernieuwste collectie van
zeer schoone Drukkingen op zijde
A la Ville de Londres

Kapellestraat.. O O S T E N D E
(1006)

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST

Zondag 5 Mei : Dienstdoende gansch 
den dag : Apotheek Quaeghebeur, Tor
houtsteenweg, 191. Dienstdoende tot 12.30 
uur : Apotheken Wandels, Marie-Josépl., 
6 en Delang (Opex).

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

BIJ HET PO LITIEKO RPS
Sedert geruimen tijd volgden de mo

torrijders en kandidaat-motorrijders van 
ons politiekorps de lessen over auto
techniek gegeven door den heer Emiel 
Bakker, leeraar aan de stedelijke Vak
school alhier. Verleden maand hadden 
de eindproeven plaats. Allen wisten zich 
schitterend te onderscheiden. Hier volgt 
de uitslag van het afgenomen examen :

1. Verburgh Jozef, 96 p. ; 2. Van Hoo- 
ren Hector, 92 p. ; 3. Nieuwenhuyse M„ 
92 p. ; 4. Deprez Marcel, 86 p. ; 5. Bals 
Pierre, 86 p. ; 6. Simoens Frans, 82 p. ; 
6. Hendrickx Albert, 82 p. ; 6. Deprez G„ 
82 p. ; 9. Deroo Henri, 81 p. ; 10. Huys
seune Jules, 78 p. ; 10. Koekelberg Leo
pold, 78 p.

Onze hartelijke gelukwenschen aan de 
geslaagden.

K ER M IS  « W IJ K  HOSPITAAL»
Vrijdag 3 Mei : om 3 u., prijskamp voor 

de jeugd (75 fr. prijzen) en prijskamp 
met teerlingbak (125 fr. prijzen).

Zaterdag 4 Mei : om 8 u., kaartspel, 
bieden (175 fr. prijzen).

Zondag 5 Mei : Kaartspel met een 
« smakje » (150 fr. prijzen).

Maandag 6 Mei : Monsterprijskamp 
met 175 fr. prijzen en om 9 u., begraving 
van een « hammebeen ».

Of er daar leute met emmers zal ge
goten worden, hoeft niet gezegd !

ROOD-KRUIS
Op Donderdag 9 dezer, om 19.45 uur, 

gaai in het stadhuis de plechtige uitrei
king door van de diploma’s van ambu
lancier (ster) en volksgezondheidsassis- 
tent(e) aan de laureaten van het laat
ste examen.

Een paar toespraken staan insgelijks 
op de dagorde.

Alle belangstellenden zijn welkom.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

NOG DE VLEESCHLOOZE DAG
In afwijking met de algemeen ge!d 

de bepalingen op het verbod van 
vleesch op een Maandag te verhandelen, 
publiceert het Staatsblad het volgende :

a) de uitstalling tot den verkoop, het 
koopen, verkoopen, te koop bieden en le
veren aan de verbruikers, van vleesch 
in luchtdichte blikken, evenals van 
vleeschpreparaten in luchtdichte blik
ken, is eiken Maandag toegelaten ;

b) de verrichtingen tusschen personen 
die handel drijven in vleesch in ’t groot 
of in het half klein, is ook ’s Maandags 
toegelaten.

BONTE AVOND
Op Dinsdag 7 Mei a.s. gaat, te 20 uur, 

in ons Theater de voorstelling door van 
een heerlijke revue « Y ’a d’la Joie », door 
René de Roly met zijn troep, ingericht 
door « Les Galas Artistiques », met een 
militair orkest. De voorstelling is inge
richt ten voordeele van de behoeftige 
gemobiliseerden van het regiment.

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

E N  W IJK  ST. JAN

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

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

s

VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling

Odilon Verlinde ten huize

Tel. 71532 Privé 71159

DE RANTSOENEERINGZEGELS
Op de deur van het Inlichtenbureau 

gevestigd in « Chez Pan », werd een twee
talig bericht aangeplakt waaruit men 
verneemt, dat de uitdeeling van rant
soeneeringszegels geëindigd is.

B ER EID IN G  VAN TARW EMEEL
Sinds Zondag 28 April is de besluitwet 

van 22 September 1939 op de bereiding 
van het tarwemeel, waarbij het verboden 
was meel te malen van louter inlandsch 
graan, ingetrokken.

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 TT IG E  GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

TOONEEL
We neuoen dan eindelijk weer eens 

enuiousiasme gezien dij üostendscne 
iiemeobers ! De Cercle uœcina riep au 
jaar naar « section Dramatique » weer 
in net xeven en neen ^ateraag laatst 
aaar aerae vertooning gegeven met het 
ituK « etienne », van Jacques Devai.

ue « üecuon Dramatique » heeft aan 
haar leaen een tooneelïestijn geboden, 
aat veei meer verdient dan eenvoudige 
waardeering om het stoute aandurven, 
veei meer ook dan een eenvoudig dank
woord, omdat zij ons in de gelegenheid 
stelde met het werk kennis te maken. 
Zij verdient den grootsten lof om de uit
stekende vertolking van een volledig be
grepen zielKundig processus, om de zeer 
aegeiijke uitdieping der karakters, om 
ae ernstige studie en het zeer waardeer
baar talent waarvan blijk werd gegeven.

Werden sommige scènes met « brio » 
gespeeld, andere droegen het kenmerk 
van eenvoud en natuurlijkheid, die daar
om niet minder ontroering verwekten.

M. Beeken, in een zware, maar niet al
tijd sympathieke rol ; Mej. A. Speegelae- 
re, in twee voor een debutante gevaar
lijke scènes, en M. Marcel Declerck, in 
een met gemak te overdrijven composi
tie, gaven ons zeer juiste typeeringen, 
zonder stoutmoedige aandikkingen die 
soms wel in den smaak van een publiek 
vallen, maar daarom niet minder smaak
loos zijn. Met meer zucht naar persoon
lijk succes, zouden zij een grootere aan
dacht op zich hebben gevestigd, maar de 
homogeneïteit van het spel geweldig 
hebben geschaad.:

Mej. G. Devriendt en M. Groensteen, 
die den zwaren last droegen het psycho
logisch gebeuren te veruiterlijken in 
tooneelen, waarin de onbewustheid van 
de drijfveer der handelingen hunner 
personages duidelijk merkbaar is, heb
ben van zeer sterk emotief talent bewijs 
geleverd. Mocht Mej. Devriendt in het 
ïerste bedrijf een welverdiend « open 
äoekje » in ontvangst nemen, en kon M. 
îroensteen gansch het stuk door, de 
>assende noot aanslaan, wij hebben ze 
leiden meest bewonderd in de finale van 
Irie, beginnende met de klinkende moe- 
lerlijke oorveeg en eindigende met de 
œnnismaking van Etienne met zijn eer- 
ite bittere liefdesontgoocheling ! Het 
vas zeer mooi) !
Mevr. Lousberg, Mej. Tygeman, Mej. 

ferstraete, M. Declercq Julien en M. 
3eauprez gaven aan de kleine rollen een 
eliëf, dat den regisseur allerlei moge- 
tjkheden voor de toekomst biedt. Zij 
lebben het stuk gediend ! Ze zullen aan- 
lemen dat de plaatsruimte waarover we 
beschikken, ons geen diepere ontleding 
toelaat ! Maar ze zouden niet aannemen 
ilat we diengene voorbijloopen die is en 
jllijft DE regisseur van verdienstelijk 
ooneel te Oostende. M. Van Aerden heeft 
iens te meer blijk gegeven van zijn rijke 
saven als tooneelleider, van zijn onver
stoorbare geestdrift en van zijn gren- 
elooze toewijding. De hulde, hem door 
ien h. Gillet, secretaris van « Cœcilia » 
ffibracht, verheugde iedereen en in de 
illereerste plaats de leden van de «Sec
tion Dramatique » die aan hartelijkheid 
ta opzichte van M. Van Aerden niet te 
tort schoten.

DE V IN D IC T IV E -D A G
Op Zaterdag 11 Mei moet de jaarlijk- 

sche plechtigheid doorgaan ter herden
king van de slachtoffers die deelnamen 
aan den Vindictiveslag. Wegens de hui
dige omstandigheden werd beslist alle 
feestelijkheden af te lasschen. Toch zul
len de vaderlandsche vereenigingen in 
volledige stilte en intimiteit dit heug
lijk wapenfeit eerbiedig en vroom her
denken.

CONSERVATORIUM — P R IJS U IT R E I
K IN G

De prijsuitreiking aan de leerlingen- 
laureaten van het Muziekconservatorium 
zal plaats hebben op Zondag 19 Mei a.s., 
te 15 uur, in het Casino-Kursaal. Te de
zer gelegenheid zal een groot concert 
plaats hebben, met de medewerking van 
de leerlingen-laureaten. De toegang is 
vrij.

GEREDDEN AANGEKOMEN
Zondagnamiddag is de «Prince Char

les » onze! haven binnengeloopen, met 
een dag achterstand, te wijten aan de 
mist. Aan boord bevond zich de beman
ning van de Belgische cargo « Bobby », 
die zonk na een aanvaring met een Ne
derlandsch schip : « Midland », die de 
ongelukkige bemanning redde. Niemand 
werd gekwetst of vermist. Waterschout 
Carlier verwelkomde de geredden bij hun 
aankomst.

GEMLENTELEEN1NG
Bij koninklijk besluit van 19 April werd 

de beslissing van onzen gemeenteraad 
strekkende het opnemen van een leening 
bij de Maatschappij van het Gemeente
krediet, goedgekeurd.

VREEMDELINGEN
Een scherp toezicht wordt thans op de 

vreemdelingen gehouden. Dienaangaan
de verscheen in het Staatsblad een nieuw 
ministerieel besluit op de vreemdelingen
politie, waarbij gezegd wordt dat vreem
delingen alleen in België zullen toegela
ten worden, wanneer zij houder zijn van 
een nationale reispas met visum en toe
lating van den minister van Justitie.

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 :

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

M .  W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoids

VOORSTELLING
Op Zondag 12 Mei (Pinksteren) zullen 

de leden van de Passieve Luchtbescher
ming, sectie Oostende, officieel voorge
steld worden aan den h. Burgemeester 
Dr. Moreaux, omringd van de stadsover
heden. Deze plechtigheid grijpt plaats 
te 11 u. ’s morgens aan « Chez Pan ».

NIEUW E BELASTINGEN
Minister Gutt heeft dezer dagen te

DE VARIETE-GALA
Donderdagavond werd door een regi

ment een groote variété-avond gegeven 
in den Schouwburg, die een goede op
komst kende. Het programma bestond 
hoofdzakelijk uit muzikale nummers, 
waarin het amusementsorkest van het 
...regiment onder leiding van korporaal 
P. Delsing, Oscar Moerman, tenor aan 
den Kon. Schouwburg te Gent, sergeant 
N. Desaunois, 1ste prijs Gentsch Con
servatorium, en Arthur D ’Hont vooral 
uitblonken. Het hoogtepunt van den 
avond was echter wel Leonard van 
Dyck, een humorist die met liedjes, 
moppen en Sketchen de zaal deed dave
ren. Een gezellige avond, meestendeels 
te danken aan P. Delsing, orkestleider.

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

wendt U to t :

Express Transport
Tel. 726.30

H. DE VLIEGER TE HILVERSUM
De h. Em. De Vlieger, directeur van 

het Conservatorium, zal op Zondag 5 
Mei aanstaande, een concert dirigeeren 
voor de Radio te Hilversum.

DE LANDSVERDEDIG ING
Senator Vanremoortele zal, naar een 

artikel, dat verscheen in een Brusselsch 
blad, de oproeping vragen van alle jon
gelingen die deel uitmaken van de werf- 
reserve en ook van al de vrijgestelden 
die de 35 jaar niet overschreden hebben. 
Deze laatste kategorie bestaat, volgens 
een verklaring van den minister van 
Landsverdediging, uit honderdduizen
den mannen. Zij zouden gemakkelijk de 
plaats kunnen innemen van dezen die 
behooren tot de landweer en meer dan

VOOR EEN CCOMOM I5C MC HERSTELLIHG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF

A iW H iM
REEDERyKAAI • O O S T E N D E  T E L .2 o .3 6  PRIVAAT 21.11.

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

U IT V O E R IN G  O P  G E B IE D V A N  E IE C T R IS C H

ZEER VLUG EN VERZORGD WERK

CARGO
Van onzen talentvollen stadgenoot K. 

Jonckheere zijn thans in boekvorm de 
indrukken verschenen over zijn reis naar 
Cuba. Het is een boek vol poësie-humor 
geworden, vol vreugde en optimisme, 
juist iets wat wij nu van doen hebben.

Het is overal te koop bij onze boeken- 
handelaars aan den prijs van 18 frank, 
in eenieders bereik dus.

DE OMLOOP VAN BELGIE
Deze prachtige wielerwedstrijd die 

Parijs-Brussel vervangt, zal door de zor
gen van het N.I.R. te 15.40 uur uitgezon
den worden. Frans Dierickx zal u den 
wedstrijd doen beleven.

' HET T IJD SEIN
! Enkele lezers vroegen ons, wanneer zij 
het tijdsein op Vlaamsch Brussel kon
den hooren. Wel, dit geschiedt vier maal 
per dag : te 12, te 13, te 17 en te 20 uur. 
De juiste tijd wordt aangegeven bij het 
laatste tikje.

GROOT CIRCUS
Dinsdag 7 Mei en volgende dagen, zal 

een groot circus in onze stad vertoonin- 
gen inrichten, gedurende drie dagen.

Volgens de programma’s zal een be
zoek de moeite waard zijn.

R IJW IELBELASTING
De wijziging op de provinciale belas

ting op de rijwielen, waarbij gebrekkigen 
vrijgesteld zouden worden, is bij konink
lijk besluit van 16 April goedgekeurd. 
Deze wijziging geschiedde in de buiten
gewone zitting van onzen provincieraad 
op 26 Maart 11.

Brussel afvaardigingen ontvangen van noodig zijn in het burgerlijk leven. Voe- 
de cinemauitbaters en van de brouwers 1 gen wij er aan toe, dat de Militiewet 
over de voorgenomen verhooging van de toelaat de hierboven opgesomde maatre- 
taksen op de cinema’s en op het bier. | gelen uit te voeren, wanneer het land 

Ook zal de belasting op koffie, suiker in gevaar verkeert, toestand dien wij 
en tabak verhoogd worden. j thans beleven.

BIJ HET W ILLEMSFONDS
Zaterdagavond, te 20.30 uur, komt 

Prof. Stan Leurs, van de Gentsche Hoo- 
geschool ons spreken, in de salons van 
net Hotel Royal Nord et Manchester over 
« Toerisme in beroerde tijden, op uitnoo- 
diging van het Willemsfonds.

Daar spreker algemeen voorzitter is 
van den V. T. B., zal er hier een zeer in
teressante causerie gegeven worden.

GEW ESTELIJKE R IJKSTUINBOUW - 
SCHOOL

Zondag 5 Mei heeft in de stedelijke 
vakschool. Koninginnelaan, te 9 uur, een 
les van groèntenteelt plaats gegeven 
doo rden h. C. Van Hoecke, die zal han
delen over de teelt van komkommers, 
meloen en pompoen.

Ingang vrij en kosteloos.

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

BELIABD.CRIGHTON&C
OOSTERDE S. A.

F i l m k r o n i e k

CASINO - KURSAAL

ZATERDAG 11 EN ZONDAG 12 M EI

Te 3 u. —  Symfonisch Concert. Orkest 
Ach. Zanders.

Te 4 u. —  Orgelconcert door M. Lean
der Vilain.

Van 4.30 tot 6.30 u. — Thé-Dansant. 
Orkest Ach. Zanders and His Boys.

Te 9 u. —  Groot Symfonisch Concert, 
onder de leiding van den h. Emiel De 
Vlieger.

Na het concert, in de Ambassadeurs: 
Dansavond.

Zaterdag 11 Mei, om 9 u, :
LOTTE LYRA, kunstzangeres.
Zondag 12 Mei, om 9 u. :
ALBERT LERTY, van de Kon. Vlaam

sche Opera te Antwerpen.
Het groot orkest onder de leiding van 

den h. Emiel DE VLIEGER.
Maandag 13 Mei :
Te 3 u. —  Symfonisch concert.
Te 4 u. —  Orgelconcert.
Van 4.30 tot 6.30 u. — Thé-Dansant.
Te 9 u. — Symfonisch concert.
Na het concert : Dansavond.

##*

Zooals ieder jaar, wordt het Zomersei
zoen te Oostende, in het Casino-Kursaal, 
ingeluid door een reeks feestelijkheden, 
welke telkens beginnen om 3 u. namid
dag, met een symfonisch concert door 
het orkest van den h. Ach. Zanders ; 
waarop dan volgen : om 4 uur, orgel
concert van den h. Léandre Vilain, die 
sedert lange jaren één der bijzonderste 
aantrekkelijkheden daarstelt van het 
Casino-Kursaal ; van 4.30 tot 6.30 u„ een 
Thé-Dansant, met Ach. Zanders and his 
Boys ; om 9 u., een groot symfonisch 
concert, onder de leiding van den heer 
Emiel De Vlieger, kunstbestuurder en 
eerste orkestmeester van het Casino- 
Kursaal ; en, tenslotte, na het concert, 
in de Ambassadeurs, een soirée dansan
te.

Op Zaterdag 11 Mei en Zondag 12 Mei 
zal het Avondconcert worden opgeluis
terd door de zeer gewaardeerde mede
werking van Mevr. Lotte Lyra, kunst
zangeres (11 Mei) en M. Albert Leroy, 
van de VI. Opera van Antwerpen (12 
Mei).

De bijval van « Vier knappe Meisjes » 
heeit Warner Bross er toe verleid een 
min of meer gelijkaardig produkt op het 
getouw te zetten : « Moedige Dochters ) » 
(Rialto), waarin de vier knappe meisjes: 
Priscilla,, Rosemary en Lola Lane, en 
Gale Page, evenals Claude Rains, ander
maal samen optreden. Het gebeuren 
verschilt echter aanmerkelijk van het 
model. Thans is Claude Rains niet meer 
de intelligente, wijze en liefderijke va
der van ae vier doenters, doch een zwerf- 
lustige vader die zijn vrouw en dochters 
verlaten heeft om gedurende een periode 
van eventjes twintig jaar van een avon
tuurlijk leventje te kunnen genieten.

Zooals het in zulke optimistische mo- 
raal-komedies past, blijft ook hier het 
nuweiijk een beschermenden zegen te
gen roekelooze uitstapjes op het pad der 
liefde. Trouw en verantwoordelijkheids
gevoel worden er vlijtig in gewaardeerd, 
en ofschoon de vader van de onderne
ming zeer charmant en zelfs een tikje 
onweerstaanbaar is, moet hij niettemin 
gelooven aan het feit, dat zijn jonge 
Amerikaansche dochters met een glim
lach, doch vastberaden, zwerflustige 
echtgenooten voor de verantwoordelijk
heid hunner neigingen plaatsen, en ove
rigens niet in aanmerking laten komen 
voor een stevig huisgezin. Voorwaar, de
ze komedie werpt een tintelend licht op 
de mentaliteit van jong Aifierika ten op
zichte van het huwelijk.

De film is echter niet sociaal-ernstig 
bedoeld, doch in de eerste plaats afge
stemd op guitigheid en speelsche gezel
ligheid. Het ensemble der vertolkers dat 
wij hooger vermeld hebben, vormt een 
homogeen, gelukkig geheel. Het jongste 
zusje Lane draagt het pluimpje van de 
luimige levenslust weg.

« Nadia » (Forum) verdient haar brood 
als vioolspeelster in een cabaret. Een ge
heimzinnig personage, een zekere Dami- 
noff (Pierre Renoir) bekomt liât zij ont
slagen wordt en verder geen engagement 
vinden kan. Zooals men ziet, kan dit 
scenario niet zeer oorspronkelijk worden 
genoemd. De waarde van de film ligt 
dan ook voornamelijk in de interpreta
tie der hoofdpersonnages door Mireille 
Perrey, Pierre Renoir en Roger Duches
ne.

In « De kinderen van rechter Hardy » 
(Forum), brengt het dochtertje de eer en 
de faam van haar voorbeeldigen vader 
leelijk in ’t gedrang. En het is het on
stuimige zoontje André .Mickey Rooney) 
die het probaat middeltje aanwijst om 
zijn vader, en meteen zijn zusje, uit 
den neteligen toestand te redden. Elk 
tooneeltje van deze familie-lotgevallen 
eindigt met een aardig zedelesje, zoo 
gemoedelijk als stichtend. De handeling 
is blijkbaar berekend op het vertolkings- 
talent van Mickey Rooney, en tevens op 
het boeiende spel van Lewis Stone in de 
roi van den rechter. De dialoog is vrij le
vendig, met menige verrassende, geesti
ge zet.

In « Kleine Gangsters » wordt de vader 
van een gezin wegens moord naar den 
electrischen stoel verwezen. Een vrij 
lichtzinnig optimisme drukt zijn stem
pel op deze stichtende film. Sommige fel 
realistische tooneelen verleenen hem 
weliswaar een harde, gruwelijke betee- 
kenis.

We vermelden verder nog : « Een ver
wezenlijkte droom» (Palace), komedie 
in kleuren ; « Ligaya » en « De Saint te 
Londen» (Rex), twee aantrekkelijke 
films, en de reprises : « Un déjeuner de

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,

Voor uw aankoop van :
BEST DUBBEL OLIEGOED 

Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 
gemaakt en op maat 

alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

IN  D E  S C H A A R  I
Gaston DELANGHE-DE G R  Y SE !

BLAUWE VLINDERS —  FIETSTO CHT
De reis in een vorig verslag aangekon- 

digd, zal doorgaan op Zondag 5 Mei. Ver
trek om 7.30 uur aan het lokaal. Daar 
het inrichten van dezen uitstap eenige 
moeilijkheden veroorzaakte en onzeker 
bleef tot het laatste oogenblik, zullen de 
leden die ingeschreven hebben, een kaart 
ontvangen met den datum en het uur 
van vertrek. Daar de afstand niet te 
groot is —  100 km. heen en terug zul
len we op ons gemak langs goede wegen 
Ruisselede kunnen bereiken. Indien de 
reis toch moest uitgesteld worden, door 
slecht weder of een andere oorzaak, dan 
gaat zij door, zooals gemeld, op 19 Mei. 
Maar laat ons het beste hopen. Een lek
ker zonnetje en veel leute zooals tradi
tioneel bij de reizen van de Blauwe Vlin
ders.

Dus Zondagmorgen om 7.30 uur aan 
het lokaal. Knapzak meebrengen en 
fietsvlag.

WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-

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

De lever moet eiken dag één liter gaJ 
ï »  de ingewanden uitstorten. Wanneec 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw  vopdseï 
niet verteren; het bederft. K w ade gas
sen doen uw  lichaam zwellen; U lijdt; 
aan® verstopping. U w  organisme worde 
vergiftigd en U  is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U  wordt een zwartkijkers

Een laxeermiddel is een noodhulp. 
E en  gedwongen stoelgang bereikt heC 
doel niet. Alleen de K L E IN E  C A R T E R S  
P IL L E N  voor de L E V E R  kunnen  heO 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U  er weer bovenop zal helpen. Heu 
zijn  zachte plantenuittreksels-, die wer-1 
Jcelljk op verrassende wijze het toe-j 
»loeien van de gal bevorderen. E is c h t  
Uo-Kleine Carters Pillen voor de LeveS 
Tri gllg. gpotheken : fr. 12,50. @ x

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

lß St Franri<tt>nsstnat Oostende! 19 Aprih ~~ Jeannette Verheile, van io, »I. f  ranciscusstraat, uosienae Georges en Germana Vanmullem Tor-
(bij üe ViSChmarkt) houtsteenw., 177 ; Maria Lambregt, van

Zelfde huis 1U5, Congolaan (Opex) ; Karei en Marcellina Major, Reederijkaai,

•-------------------- ---- —  Î 20. — André Deschacht, van Camiel en
I Georgette Monteny, P. Pypestr., 8. 

TOELATINGEN TO T BOUWEN i 21. Gilbert De Goe, van Michel en
Bourgain Louis, verandermgswerken, Maria Vandenbussche, Westkerkestr., 1,

SteenoaKKersstr., 9 ; Bonte Henri, plaat
sen W. C., Steenbakkersstr., 72.

UI; KURSAAL
Stellingen werden geplaatst aan 

geveis van de Oostramp van onze Casi
no-Kursaal, waar herstellingswerken 
worden uitgevoerd.

Oudenburg ; Jacqueline Verburgh, van 
Gustaaf en Victorina Vanhoucke, Oost- 
straat, 68 ; Annie Hoorens, van Maurits

; en Elza Devriendt, Torhoutsteenw., 94 ; 
de : Willy Coenye, van Pieter en Gabriela

Soleil » en « Loufoque en Cie » (Caméo) ;
«De Dochter van Mme Angot», naar de
beroemde operette van Lecoqq, en «Van ___  __________ ____ __ ___
’t Westelijk front geen nieuws», de be-1 Diauw lint veroverd, want het werelüre-

Pieters, Gelijkheidstr., 137.
23. — Roger Vyvey, van Raymond en 

Agnès Staël, Leeuwerikenstr., 57, 
t 24. —  Bernadette Cavereel, van Henri 

H e r  «BLAUW E L IN T »  ONTNOMEN en Germana Kerckaert, Brabantstr., 1 ;
aeaert verieaen jaar lo Mei reden de , Pierrette Ferrand, van André en Yvonne 

treinen op ae njn oostenüe-Brussei aan pietersoone, Sluizestr., Breedene ; Chris- 
et-.n gemiüaeiae uursneineia van lM,o | tiane Fockaert, van Albert en Elisa De- 
km. mermeae nad ae in. m. B. S. eeai putter, Katharinapl., 32 ; Lucien Bun-

faamde oorlogsfilm (beide in Rio), en, 
tenslotite, « De zingende Cow-boy » en 
« Liefdebladzijden » (beide in Roxy).

C i n e m a ’s
RIALTO

Actualiteiten Fox Moviétone in eer- 
te week. ■— Vlaamsch gesproken actuali
teiten Ufa in eerste week. — Leo Carillo, 
Steffi Duna, in een schoone comedie : 
« Liefdesjager ». —  John Garfield, Pris
cilla, Rosemary en Lola Lane in «Moe
dige Dochters ».

Kinderen niet toegelaten.

REX

Actualiteiten Fox Moviétone in eer
ste week. —  « Ligaya, het eiland der ge- 
folterden », een buitengewone film, voor 
de eerste maal in België. — George San
ders, Sally Gray in een politiefilm : « De 
Saint te Londen ».

Kinderen niet toegelaten.

RIO

Actualiteiten Fox Moviétone in eer
ste week. —  Vlaamsch gesproken actua
liteiten Ufa in eerste week. — André 
Baugé, Arletty in de beroemde operette 

De Dochter van Mme Angot ». — Lew 
Ayres, Louis Wolheim, Slim Summerville 
in «Van ’t Westelijk Front geen nieuws».

Kinderen niet toegelaten.

R O X Y

Actualiteiten Fox Moviétone in eerste 
week. — Gene Autry in «De zingende 
cow-boy ». —  Lily Darvas, Hans Jaray in 
« Liefde-Bladzijden ».

Kinderen toegelaten.

FORUM

Pathé Journal in eerste week. — Le
wis Stone en Mickey Rooney in « De kin
deren van rechter Hardy ». —  Pierre Re
noir, Mireille Perrey in « Nadia ».

CAMEO

« Een zonnige dejeuner », met Gaby 
Morlay, Jules Berry. —  «Loufoque en 
Cie», met Joan Crawford, Clark Gable.

STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

PALACE

« Gangsters en herbe », met Helen 
Parish, Robert Wilcox. —  « Een verwezen
lijkte droom», met Merle Oberon, Rex 
Harrisson.

Kinderen niet toegelaten.

CINE OPEX

Journal Gaumont. — « De Onweer
staanbare », met Joë Brown, Jean Muir.

Een man is verdwnen », mot Errol 
Flynn, Joan Blondel.

Kinderen toegelaten.

cord voor stoomtreinen, dat toebehoorae 
aan een AmeriKaansche vereeniging, was 
met U.3 ion. verbetera. 

achter is deze laatste vereeniging er

dervoet, van Achiel en Yvonne Bauwens, 
Steenbakkersstr., 5 ; Stanislas Moerman, 
van August en Denise Colleman, Ouden- 
burgsteenw., 32b ; Henri Broucke, van 
Pieter en Amanda Nierynck, Tarwestr.,

thans opnieuw in gelukt den tijd met 1 132 ; Freddy Cornette, van Gustaaf en
minuut te verminderen, zoodat zij nu 
weer net blauw lint veroverd heeft.

Belgié zal nu wei ai het mogelijke 
doen om dit terug te bezitten, met de lo
comotieven « Atlantic » en de speciale 
spoorwegen, spijts den internationalen 
toestand.

GEMEENTERAAD
Heden Vrijdag komt de Gemeente

raad te 17 uur in openbare zitting bij
een. Op de dagorde komen o.a. de defi
nitieve overeenkomst inzake de Paarden- 
koersen. Ook nog de veerdienst op de 
visschershaven. Enkele andere belang
rijke punten zullen de zitting aan vuiler

NIEUW E OPROEPINGEN
Op het einde van vorige week werden 

opnieuw een zeker aantal personen ver
wittigd door een blauwen brief, dat zij 
het uniform mochten aantrekken en het 
vaderland vgrdedigen.

BUITENGEW ONE OPTIMISTISCEHE GA
LA VERTOON ING TEN VOORDEELE  
VAN DE BEHOEFTIGE SOLDATEN EN 
ARTISTEN

Op Dinsdag, 7 Mei, te 20 uur, wordt er 
in den Koninklijken Schouwburg der 
Stad Oostende een buitengewone Kunst
avond ingericht met de medewerking van 
het militair muziekkorps van het In 
fanterieregiment te Oostende en de ol 
ficieele troep der Kunstgala’s uit Brus 
sel, die een optimistische onberispelijke 
voorstelling zal geven met Nederlandsen 
intermezzo : « Y ’ A D ’LA JOIE ! » met 
René de Rolly, de auteur-speler in eigen 
persoon, bijgestaan door Mej. Lou Au- 
bel, van den St-Michel Schouwburg te 
Parijs ; Mevr. Raymondi, van den Mo
lière Schouwburg te Brussel ; h. Jean | 
Schouten, van den Molière Schouwburg ! 
te Brussel ; h. José Nicaise, van den St- ; 
Michel Schouwburg te Parijs.

Het amusementsorkest staat onder de 
kundige leiding van P. Delsing. Daar de 
ze Galavertooning een philanthropisch 
doel beoogt, zijn wij zoo vrij te rekenen 
op een sympathiek onthaal vanwege de 
burgerbevolking, dewelke wij hartelijk 
uitnoodigen op dezen avond.

Prijzen der plaatsen : 15, 12, 10, 8 er 
4 fr.

Huurbureel open in den Koninklijken 
Schouwburg der stad, van 10 tot 12 en 
van 15 tot 17 uur.

I Magdalena Mespreuve, Vrijheidstr., 23 ; 
Freddy Vanhyfte, van Aimé en Elisabeth 
Z)umarey, Ooststr., 58.

25. — André Lecluyse, van Fernand en 
Maria Sys, Prof. Vercoulliestr., 27.

STERFGEVALLEN

20 April. — Floribert Watticant, 67 j., 
echt, van Helena Vanpraet, Koningstr., 
67 .

22. —  Gaston Diederich, 8 d., woont te 
Brussel ; Marguerite Vande Casteele, 54 
j., echt. van Desideer Aemoudt, Cons- 
ciencepl., 10 ; Servaat Commeyne, 69 j„ 
wedr. van Alina Deboutte, Metselaarstr., 
12 ; Valeer Delie, 50 j., echt. van Pha- 
raïlde Devreker, Stockholmstr., 21.

23. —  Nicole Rommelaere, 1 m., H. 
Serruysl., 36.

24. —  Augustijn Arents, 76 j„ wedr. van 
Romanie Azaert, Tarwestr., 49 ; Jacques 
Bovy, 71 j.., wedr. van Marie Smagge, 
echt, van Alexia Gillot, Eendrachtstr., 
53.

25. — Ferdinand Blomme, 64 j„ echt. 
van Julia Mylle, Schaafstr., 2 ; Fran
çoise Ketelers, 10 m„ St. Paulusstr., 29.

HUW ELIJKEN

27 April. Albert Gryspeerdt, hande
laar en Suzanne Lauwers ; Fernand Rou
lant, sergeant en Lucia Kimpe.

HUW ELIJK SA FKO ND IG IN G EN

28 April. — Seurynck Juvenal, slach
ter, Vooruitgangstr., 4 en Joos Marie ; 
Rau Victor, St. Paulusstr., 68 en Asseloos 
Irena, Vaartstr., 13 ; Asseloos Joannes, 
visscher, Vaartstr., 13, en Depuydt Fer- 
dinanda. Visscherspl., 9 ; Schalandryn 
Gustaaf, machinist en Willaert Magda 
lena, St. Sebastiaanstr., 51 ; Vanhu /sse 
Jack, bediende, Kapellestr., 99 en Engjl 
Marcelle, Ad. Buylstr., 9 ; Decostjr Fer
dinand, motorist, Nieuwpoortsteenw., 
18.0 en Deman Florrie, Leeuwerikerstr, 
53 , Denuwelaere Robert, haark :j.r.er 
Aamhrtcginnestr., 4 en V -n I «.ir.me Ty. 
dijt Gelijkheidstr., 35 ; Soetaert Ea- 
mend, werkman, Goedheidstr., 59 en De- 
plancke Paula, Overvloedstr., 41 ; De- 
schepper Harry, visscher, Straat zonder 
Einde, 4 en Deckmyn Hilda, Visschers
kaai, 47 ; Demeester Fernand, haarkap- 
per, Leffingestr., 134 en Delanoye Jeanne, 
Plantenstr., 61.

Kreeften en Oesters
STEEDS T E  V ER KR IJG EN  BIJ

A, Vermeersch
O O S T E N D E  ( Visscherskaai X

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

&  C ie
Zelfde Huis : 

Vischhandel Thielemans
Tel. «dr. Thielemans-Poisscm«

18. Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642
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Bijzonder Berichten aan de Visschers

Mijnen werden gelegd in het gebied begrepen tusschen 

de verbindingslijnen der volgende punten :

a) Dunnigh Point : 55°19,5’ N.. en 5"33’ W.

b) Craigani Point : 55u03,5’ N. en 5°03’ W.

c) Bennane Head : 55"08,5’ N. en 4°59,5’ W.

d) Rhuad Point : 55°21,5’ N. en 5°3I’ W . 

Tengevolge van dezen maatregel, (is de visscherij in

de Firth of Clyde voortaan onmogelijk. (Bericht aan zeeva

renden 17/447).

Het is verboden te ankeren of te visschen in het gebied 

begrensd door de verbindingslijnen der volgende punten :

1. —• a) 50°58’43” N. - 2°02’38” E. (Kerktoren 

van Oye).

Nabij Grevelingen b) 51°03’54” N. - lu58’42” E.

c) 51°07’00” N. - 2°05’36” E.

d) 51"07’00” N. - 2°09’48” E.

e) 51°00’57” N. - 2°05’44” E. (Hoofd E.

pier van Grevelingen).

Nabij Zuidcote 2. — Het gebied begrensd door de parallel 

van 51°08’10” E., de meridianen van 

2°28’24” E. en 2°31’ E. en de kustlijn.

GEBRUIK RADIOPOST,

Het is ten strengste verboden de radiopost in vreemde 

havens te gebruiken.

In vreemde territoriale wateren is dit gebruik slechts in 

geval van hoogdringenden nood veroorloofd.

Elke overtreding stelt bloot aan zware strafmaatregelen. 

Dit bericht moet aangeplakt blijven in het zicht van hen 

die van de radiopost gebruik maken.

Berichten aan Zeevarenden
WEEK VAN 20 TO T 26 Af»RJL 1940

DENEMARKEN —  KLEIN E BELT 
verooaen ankergebied

Nabij Freaencia is net vtrooden te an
keren in net geoiea geiegen binnen vol
gende grenzen :

bevV. : ae meridiaan van 9°47’ E. ;
beü. : ae meriaiaan van 9"51 E. ;
Dew. : de verbindingslijn tusschen 

55"33',9 N. - 9°47’ E. en !>5"3ö',l N. - 9"51’ 
E.

beS. : de kust van Fyen.
SUHOTLANU — F IH T H  OF FORTH

Hindernissen —  Verboden Gemed
1. a) Scheepvaartmnaernissen be

vinden zich in het gebied begrensd ais 
volgt :

vanaf het lage baken van Pettycur 
2,ob mijlen in richting 155" naar Pallas 
Rock liciitDoei, daarna 0.75 mijl in rich
ting 1)61°,5 ; daarna 0.98 mijl in richting 
129“ naar Herwit licntbrulDoei ; daarna 
2.4 mijlen in ricnting 000°, tenslotte in 
richting 303° naar den wal.

AnKeren, korren oï het bezigen van 
Seine netten is volstrekt verboden in 
dit gebied.

b) op 56"02’,5 N. en 3"05’,5 W., op 1.53 
mijl richting 067° van den lichttoren van 
Inchkeith, zijn onverlicht stompe ton
nen gelegd. Vaartuigen moeten deze ruim 
passeeren.

2. — a) Het gebied beS. het eiland 
Inchkeith hierna aangegeven, is voor de 
scheepvaart gesloten : van Martello to
ren (55"59’ N. en 3U10’ W.) 2,2 mijlen in 
richting 351° naar Gunnet Ledge licht
boei, daarna 1,8 mijl in richting 081"5, 
daarna 0.98 mijl in richting 129° naar 
Herwit brulboei, ten laatste in richting 
180" naar den wal. Ankeren of het be
varen van dit gebied is ten strengste 
verboden voor alle vaartuigen. Schepen 
bestemd voor harens beW. Inchkeitfn 
eiland moeten het N. vaarwater gebrui
ken opgegeven in bericht aan zeevaren
den nr 3/69 van 1940. Vaartuigen welke 
deze onderrichtingen niet opvolgen, doen 
dit op eigen risico.

b) op 2,1 mijlen richting 227°5 van den 
lichttoren van Inchkeith, is een zwarte 
lichtboei gelegd, toonende een rood 
schitterlicht! elke 6 sec. Op 2,5 mijlen 
richting 213° van denzelfden lichttoren, 
is een zwarte lichtboei gelegd, toonende 
een rood groepschitterlicht met twee 
schitteringen elke 12 sec.

Beide lichtboeien duid/Sn de W.lijke 
grens aan, van het onder 2. — a) vermeld 
gebied.

Berichten aan zeevaerenden nrs 11/13, 
12/12 van 1939, 3/70 en 11/281 van 1940 
vervallen.

SCHOTLAND — F IR T H  OF FORTH  
Hindernissen

1. —  Scheepvaarthindernissen en on- 
derzeescne kaoels bevinden zich in het 
gebied bepaald door de volgende gren
zen :

a) beW. : de meridiaan van 2°43’ W. ;
b) beE. : vanaf Crail (56"15’30” N. en 

2°37’40” W.) in richting 149" naar het 
S.E. punt van May eiland, daarna in 
richting 199" naar South Carr ;

c) beN. en beS. : de kusten van de 
Firth of Forth.

Ankeren, korren of het bezigen van 
Seine netten is volstrekt verboden in dit 
gebied.

2. —  Scheepvaarthindernissen bevin
den zich in de omgeving van Bass Rock, 
binnen het gebied bepaald door de vol
gende grenzen, van uit een punt op 2,5 
mijlen richting 244° van den lichttoren 
van Bass Rock, 1 mijl in richting 000", 
daarna 2,2 mijlen in richting 066°, daar
na 1,2 mijl in richting 118", tenslotte in 
richting 170° naar de kust.

3. — Vaartuigen welke inde Firth of 
Forth in- of uitvaren, moeten het vaar
water tusschen May eiland (56"11’ N. en 
2"33’ W.) en Bass Rock (56"05’ N. en 2"38’ 
W.) gebruiken.

Vaartuigen welke beS. Bass Rock pas
seeren, doen dit op eigen risico.

Berichten aan zeevarenden nrs 1/5, 
9/10, 14/10 en 14/11 van 1939 vervallen.

ENGELAND —  MOND HUMBER  
W rak.

Zie bericht aan zeevarenden nr 13/334 
van 1940.

Op 0,1 mijl richting 080° van het wrak 
vermeld onder § C, is een bolvormige 
groene lichtboei gelegd, toonende een 
groen schitterlicht elke 5 sec. De licht
boei met groepschlitterlichti even beE. 
het wrak werd opgenomen.

Op 100 yards richting 260° van het 
wrak is een tweede bolvormige groene 
lichtboei gelegd, toonende een groen 
schitterlicht elke 10 sec.

ENGELAND —  MOND HUMBER  
W rak.

Op 11,3 mijlen richting 096° van Spurn 
point lichttoren, is het symbool voor een 
wrak aan te brengen, waarboven 4 3/4 
vadem water staat.

ENGELAND —  HUMBER  
Gevaarlijk gebied

Op ongeveer 53°44’ N. en 0°21’ W., op 
880 yards richting 218° van Clock tower, 
Albert Dock, is een gevaarcirkeltje met 
noot « Foul » aan te brengen.

ENGELAND —  DOVER STR A IT  
Bebakening gewijzigd

A. —  Het mistsein van het lichtschip 
« South Folkestone », 51°02’45” N. en 
1°15’48” E„ is gewijzigd en geeft thans 
twee stooten elke 60 sec.

B. —  Het lichtschir. «North Folkesto
ne » is opgenomen, en vervangen door 
een roode luchtbrulboei, op 51°03’10” N. 
en 1°15’ E„ toonende een rood schitter
licht elke 10 sec.

C. —  Op 50°50’ N. en 1°07’ E. is het

hchtscliip « Lydd » geplaatst. Het licht- 
scnip is rooa geschiiaerd, en toont een 
rooa scnitterilcnt van beperkte kracnt 
ente 20 sec. De mistnoorn geeft twee 
stooten elke 90 sec.

ü. —  Volgende lichtboeien werden ge- 
piaatst :

a) een rood-wit vertikaal gestreepte 
spitse lichtbelboei « K  », toonende een 
wit schitterlicht elke 5 sec., op 50°57’ N. 
en 1"37’ E. ;

o) een stompe zware lichtboei « N° 5 », 
toonende een rood schitterlicht elke 10 
sec., op 50"59’15” N. en 1"41’30” E. ;

c) een stompe roode lichtboei « N" 14 » 
toonende een wit schitterlicht elke 20 
sec., op 50"49’30” N. en 1"30’ E.

ENGELAND — DOVER STRAIT  
Scheepvaartvoorschriften

De scheepvaart door Dover Strait 
dient in de volgende voorwaarden uitge
voerd :

1. — a) Schepen bestemd voor een 
Britsche haven, moeten op 3 mijlen S.E. 
van Dungeness passeeren ; beS. de licht
boei op 50"57’21” N. en 1°05’02” E. ; daar
na beN. de lichtbelboei S.W. Gate op 
51"01’06” N. en 1°13’04” E. en tusschen 
het lichtschip « S. Folkestone » (51°02’45” 
N. en 1"15’48” E.) en de lichtbrulboei op 
51°03’18” N. en 1"15’ E. ; verder beN. de 
lichtbelboei « A » op 51°04’38” N. en 
120’48” E. en vervolgens door de Downs;

b) Schepen bestemd voor een haven 
van de E.kust der Noordzee, moeten 
voorgaande voorschriften opvolgen en 
daarna beN. de parallel van 51°18’ N. 
blijven en beE. den meridiaan van 2"40’ 
E. ;

c) Wanneer bestemd voor een Fran
sche haven, Boulogne naderen om er 
instructies te ontvangen.

2. — Vaartuigen komende van een 
haven beE. den meridiaan 2°40’ E. en 
naar het Engelsch kanaal gaande, moe
ten beN.E. het punt 51°18’ N. en 2"40’ E. 
blijven, daarna beN. de parallel 51°18’ N. 
en door de Downs, verder in tegengestel
de richting de voorschriften onder 1. — 
a) opvolgen tot het punt 3 mijlen S.E. 
van Dungeness.

3. — Vaartuigen varende tusschen de 
havens op de E. of S. kust van Engeland 
eri Fransche havens tusschen Boulogne 
en den meridiaan 2°40’ E., moeten door 
de Downs naar een punt op 3 mijlen S.E. 
van Dungeness gaan, zooals opgegeven 
onder § 2 ; daarna beS. The Ridge (Le 
Colbart) naar Boulogne voor verdere 
instructies. Varende van een Fransche 
naar een Engelsche haven, moeten de 
voorschriften in tegengestelde richting 
uitgevoerd worden.

4. — Vaartuigen welke zich in een ha
ven der Noordkust van Frankrijk bevin
den, worden door de Fransche overhe
den onderricht aangaande koersinstruc- 
ties naar Boulogne.

5. — Vaartuigen die ten anker wen
schen te komen, moeten dit doen hetzij 
in de Downs, hetzij beW. de verbindings
lijn Dungeness-Cap d’Alprech (50°4^‘
en 1°34’ E.). Ankeren tusschen deze plaat
sen is verboden.

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

NOTA. —  Vaartuigen welke deze be
palingen niet naleven, doen zulks onder 
hunne algeheele verantwoordelijkheid en 
op eigen risico. #

Berichten aan zeevarenden nrs 3/72 
7/186 en 11/288 van 1940 vervallen.

ENGELAND — PORTLAND  
Wrakken

Wrakken gevaarlijk voor de scheep
vaart bevinden zich in de volgende posi
ties :

a) 50°32’26” N. - 2"16’04” W.
b) 50°32’04” N. - 2"20’06” W.
C) 50"30’00” N. - 2°20’43” W.

Een grijze spitse ton werd even beS. 
het onder a) vermelde wrak gelegd.

FRA NK RIJK  —  DUINKERKEN  
Verboden gebied

Het gedeelte van het vaarwater van 
Duinkerken, gelegen tusschen de meri
dianen 2"18’56” E. en 2°23’24” E. is niet 
langer verboden gebied.

Bericht aan zeevarenden nr 9/241 van 
1940 vervalt.

FRA NK RIJK  — D UINKERKEN  
Vsrboden ankergebied —  Voorschriften

Op de reede van Duinkerken blijft het 
verboden te ankeren tusschen den meri
diaan van de zwarte lichtboei 15 W  en 
dezen van de roode lichtboei 12 E.

Vaartuigen welke de reede kruisen in 
W.lijke richting, moeten nauwkeurig de 
rechterzijde van het vaarwater houden.

Vaartuigen welke de reede in E.lijke 
richting kruisen, moeten het midden van 
het vaarwater houden.

NOORDZEE
Mijnen

Bij het korren kreeg een visschersvaar- 
tuig een verankerde mijn in zijn net 
op ongeveer 51°32’,5 N. en 2°34’ E., en 
was verplicht zijn tuig te kappen.

Blankenberge
BURGERLIJKE STAND

Geboorten. — Stubbe Arnoldus, v. Ge
rard en Gardin Romanie, Wenduine ; 
Dryepondt Marcel, v. Gustave en Mar- 
menout Helena, Van Maerlantstr., 34 ; 
Vermeulen Pierre, v. Juliaan en De Dey- 
ne Maria, Maldegem ; Amandels Jeanne, 
v. Firmin en Debacker Flora, Uitkerke ; 
Vonck Christine, v. Marcel en Boom Se
rafine, L. Dujardinstr., 3b ; Cloetens Gui
do, v. Albert en Heynst Lia, Pinsenl., 22.

Sterfgevallen. — Wuytack Maria, 71 j., 
wed. Van Hulle Petrus, P. Benoitstr., 14; 
Neels Albert, 34 j., echt. Mingouw Mal
vina, Uitkerke ; Dehenauw Theofiel, 79 
j., wedr. Duynslaeger Paulina, de Smet 
de Naeyerl., 50 ; Cattoor Emiel, 47 j„ 
echt. Alleyn Yvonne, Akkerstr., 7 (over
leden te Brugge).

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

Paradijsvogel ». —  «,Op de Helling », 
met Phyllis Brooks en Ricardo Cortez.

Kinderen niet toegeiaten.

PRIJZEN VAN DEN ELECTR ISC HEN 
STROOM

Hjet College van Burgemeester en 
Schepenen der Stad Blankenberge 
brengt ter kennis der belanghebbenden, 
dat de prijzen voor den electrischen 
stroom, zoo voor licht als voor drijf
kracht, voor den 2den trimester 1940, 
vastgesteld zijn als volgt :

A. —  Gewone verlichting : April en 
Mei, 2.65 fr. per kwu. ; Juni, 2.95.

B. —  Nijverheids- en Handelsverlich
ting : a) kwartaalvergoeding per ter 
beschikking gehouden kw., 155.25 ; b) 
vergoeding per verbruikte kwu., 1.30.

Drijfkracht :
C. —  Zonder verbruikswaarborg, 2.65.
D. — Met waarborg van 180 kwu. per 

jaar en ingerichte PK., 1.38.
E. —  Inrichtingen tot 10 PK. en lift- 

motopen : a) kwartaalvergoeding per 
ingerichte PK., 52.78 ; b) vergoeding per 
verbruikte kwu., 0.74.

F. —  Inrichtingen boven 10 PK., uit
genomen liftmotoren : a) kwartaalver
goeding per ter beschikking gehouden 
kwu., 52.78 ; b) vergoeding per verbruik
te kwu., 0.74.

Buiten-kontraktueele prijzen :
Keuken, waterverwarmer en vriestoe- 

stel, zonder verbruikswaarborg : April 
en Mei, 0.83 ; Juni : 0.90.

Vriestoestellen met verbruikswaarborg 
0.66.

Nachttarief (waterverwarming door 
opeenhooping) : a) zonder verbruiks
waarborg, 0.70 ; b) met verbruikswaar
borg van 500 maal de ingerichte kracht, 
(per jaar), 0.54.

Lichtreklamen met benuttigingswaar- 
borg van minsten 360 uren per jaar van 
de ingerichte kracht, 1.30.

Terrassen : April en Mei, 1.90 ; Juni : 
1.95 fr.

Al de prijzen voornoemd omvatten de 
3.50 t.h. .taks ten voordeele van den 
Staat.

Heist
VISSCHERS, OPGELET !

Het Beheer van Buurtspoorwegen ves
tigt er voor de laatste maal de aandacht 
op, dat visschers zeer dikwijls den dienst 
in de trams bemoeilijken, doordat zij uit 
eigen beweging hunne visscherskaart 
aan den ontvanger niet vertoonen, of 
met een briefje van honderd frank af
komen, om één frank te betalen.

Het Trambestuur dreigt er mede dat, 
als dat blijft voortgaan, de visschers
kaart eenvoudig zou kunnen afgeschaft 
worden.

Gaarne deelen wij deze mededeeling 
aan onze visschers mede, maar wij ma
ken toch van de gelegenheid gebruik, 
om voor de zooveelste maal aan het 
trambeheer te vragen, waarom het stel
selmatig zelve in gebrek blijft tegenover 
de Heistsche visschers die, op gansch het 
net langsheen de kust, ontegensprekelijk 
hunne beste klanten zijn.

Meer dan twee jaar vragen we reeds 
opdat er ten behoeve van de visschers 
van Heist, die soms tot driemaal daags 
de reis Heist-Zeebrugge Haven moeten 
afleggen, een speciale visscherstram 
worde ingeschakeld, zooals dat te Oos
tende van den eersten dag na de ope
ning der vischmijn werd gedaan.

Een trammetje, waar nooit geen tien 
menschen tegelijk op zitten, loopt, in 
den Zomer voor het plezier der vreemde
lingen van Het Zoute naar Heist ; maar 
een tram voor de visschers, die regelma
tig bomvol zou zitten, moest er om de 
drie kwartuurs heen en terug gereden 
worden, van aan het Molentje naar de 
haven, met stilstand op vraag aan : de 
statie van Heist, de St. Antoniusstraat, 
de Forrierstraat, de kerk van Zeebrugge 
en de Tijdokstraat, dat kan het Beheer 
niet bolwerken !

LEEST EN VERSPREIDT 

« HET VISSCHERIJBLAD »

B R E U K B A N D E N  - B U IK B A N D E N  
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 NAAR M A A T  •

*§«AuPara»§œ
G  M A D E L B 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 
g-ansch de Kust. —  T ELEFO O N  73740

Verdonck-Hinne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

SPECIALE B R E U K B A N D E N  Z O N D E R  ST A A L  en Z O N D E R  
3LASTIEK 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  A LLE  •
•  LE N D E N PIJN E N  ON M IDDELLIJK  V E R W IJD E R E N  •

K U N S T B E E N E N

Nieuwpoort

IN  D U R A L U M IN

DE M ODER N STE  EN DE 

STERKSTE T O T  H EDEN  

— U IT G E V O N D E N  — 

ELASTIEKE K O U S E N  

ALLE KINDER- E N  

Z IEK EN A R T IK ELEN  —

O R T H O P E D IS C H E  K OR SETS  
em scheefgegroeide kinderen terag
----recht te brengen -----

A LLE  T O E S T E L L E N  V O O R  M IS

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

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

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

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

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

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

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Vanheuverswyn Hu- 

guette, van Victor en Vandelvelde Agnès; 
Moerman Claudia, van Jeroom en Corteel 
Leontine.

Overlijdens. — Christiaens Joannes, 77 
jaar, echt. De Smet Leonie ; Vyaene Lu- 
dovicus, 71 j., wedr. Decrop Amelia.

Huwelijk. — Zonnekein Camiel en 
Minne Jeanne.

CINEM A’S
NOVA. —  Van 4 tot 6 Mei : Spencer 

Tracy, Sylvja Sidney in « Furie », en 
« Scoutsparade ».

Volgende week : « Sérénade sur la 
Glace », met Bobby Breen, en « Alerte 
aux Indes », met Sabu, den olifantjon- 
gen.

ZANNEKIN. —  « De man die tweemaal 
leefde », met Ralph Bellamy en Marion 
Marsh. —  Verder : « Liefste », met Kay 
Francis. Kind. niet toegelat.

MEIKOERS
Uitslag van den Meikoers. —  32 ver

trekkers, 45 km. —  l. Deschacht, in 1 u. 
22 min. ; 2. Verhaeghe ; 3. Lingier ; 4. 
Dalle ; 5. Maere ; 6. Ingelbrecht ; 7. 
Jonckheere ; 8. Dhert ; 9. Bonaventure ; 
10. Vandendriessche.

De koers had een grooten toeloop van 
volk uitgelokt, zoowel van Nieuwpoort- 
naars als uit het omliggende. De anders 
zoo kalm geworden Zondagnamiddagen 
schenen vergeten en Zondag laatst leek 
als een kermisdag. De rferingdoeners wa
ren tevreden en het is spijtig te verne
men, dat zeer weinig koersen dit jaar 
zullen plaats hebben. Wij denken dat het 
beter ware de feesten aan te moedigen. 
Er zal meer nering zijn en de lasten zul
len des te gemakkelijker kunnen betaald 
worden.

VERKOOPING
De openbare verkooping, aangekon- 

Blankenberge
digd voor het verkoopen van het groot 
Hotel, Casino en gronden te Nieuwpoort- 
Baden, ging door in het Vredegerecht 
Maandag 11. Het groot hotel, met meu
belen en materieel, werd ingesteld voor 
fr. 500.000. De Casino, met aanhoorighe- 
den, voor fr. 130.000, en de gronden aan 
ongeveer fr. 4.00 den m2. Wij vernemen 
dat de toeslag op 24 Mei zal plaats heb
ben. Voor inlichtingen wende men zich 
tot notaris Denys, te Nieuwpoort.

VOETBAL
Zondag laatst had een voetbalwed

strijd plaats op het terrein van de Sport- 
vereeniging tusschen twee militaire elf
tallen. De publieke belangstelling was 
groot. De uitslag was 2— 2.

BIJ ONZE VISSCHERS

Het visschersvaartuig N.41 «Marie», 
dat reeds een mijn in de korre vischte, 
had voor een tweede maal hetzelfde we
derbaren. Hij zag zich verplicht zijn 
touw door te kappen en de gansche boel 
prijs te geven.

—  De schepen P.45 en N.14 hebben 
ook een mijn in hun korre opgehaald.

— Het visschersvaartuig D.858, ter 
vischvangst zijnde, sloeg vast en wer
kende om zijn boel los te krijgen, brak 
zijn winch. De schipper gaf zijn boel

over aan het schip D.563, dat het moest 
prijsgeven. De D.858 deed onze haven 
aan om de winch te laten herstellen.

—  Het schip N.27 heeft de voelhoorn 
I van een mijn in de gamaalkorre opge-
vischt.

—  Het schip N.49 « O. L. Vr. van Vlaan-
i deren » kreeg oen deklooper in het : 
schroef en strandde ter hoogte van Mid
delkerke om den looper vrij te maken. |

—  Het schip 0.74 « Toekomst », schip
per Ad. Pincket, strandde in de mist ter 
hoogte van de Casino van Nieuwpoort- 
Baden. Het schip werd op eigen krachten 
bij de volgende tij vlot gebracht.

STEDELIJK HULPCO M ITÉ VOOR DE 
GEMOBILISEERDEN

Nu de werking van het comité niet 
r, eer zoo intensief doorgevoerd wordt, 
gtzien de Zomermaanden en de tijden 
van feesten geven voorbij zijn, heeft het 
Stedelijk Hulpcomité voor de Gemobili
seerden een algemeen verslag over de 
werking en over wat de verschillende 
organismen in nauwe en hartelijke sa
menwerking met het stedelijk hulpcomi
té presteerden.

Het laatste verslag sloot met de som 
van fr. 7.427,80 inkomsten. Sedertdien 
werden er nog prachtige feesten gegeven 
die volgende uitslagen gaven :
Bal in het « Duynenhuys » door

de Liberale Groepeeimg 1.500,—
Duivenmaatsch. « Yzerbode » 159,65 
Steun : Michiels Ch. 100,—
Bal Rood Kruis 1.926,45
Gevonden op het bal 50,—

' Bal «Vroolijke Wielrijders» 133,70
1 Steun : Esperanto Nieuwpoort 100,—• 
Vorig bedrag 7.427,80

Totaal : fr. 11.398,50 
Er werd aan steun gegeven :

3.335,50
De feesten brachten op 8.063,30

11.398,80Inkomsten :
Als uitgaven :
Pakjes voor de Nieuwpoortsche

gemobiliseerden 3.770,10
Kolenuitdeelingen 4.644,50
Drukwerk : feesten 78,—
Bureauonkosten 12,75

8.505,35
Batig saldo : fr. 2.893,45 nog in kas.
Er werden niet minder dan bij de 350 

pakjes gestuurd alsook sokken, gebrei
de mutsen, sjerpen, handschoenen door 
de offervaardige dames van Nieuwpoort 
gebreid. 13.500 kg. kolen werden uitge
deeld aan de familiën van de gemobili
seerden. Tusschenkomsten om land- 
bouwverloven, veranderingen van regi
ment en andere aangelegenheden, die 
rechtstreeks onze gemobiliseerden aan
belangen, werden ook door het stedelijk 
comité gedaan.

Het comité dankt allen die er het 
hunne hebben toe bijgedragen, opdat de 
werking voor onze gemobiliseerde stad
genooten ten volle zou slagen, namenlijk 
de pers die bereidwillig regelmatig alle 
berichten in de bladen liet̂  verschijnen ; 
de dames en juffers die zoo offervaardig 
zijn geweest om te breien voor onze sol
daten en de leden van de stedelijke groe
pen en kringen die feesten hebben geor
ganiseerd.

Ouderdomspensioenen
----■----■

Het ministerie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg spoort de perso
nen die ertoe niet verplicht zijn 
bij de Lijfrentekas stortingen te 
verrichten, dringend ertoe aan, 
vrijwjllig, als vrije verzekerden, de 
vereischte inspanning te doen ten 
einde zich een ouderdomspensioen 
te verzekeren. Deze oproep wordt, 
meer inzonderheid, tot de jeugd 
gericht.

Het bedrag der stortingen is be
paald op een jaarlijksch minimum 
van 120 fr. wat de mannen betreft 
en op een jaarlijksch minimum van 
60 fr. wat de vrouwen betreft. De
ze bijdragen zijn echter slechts 
minima ; de verzekerden hebben 
er groot belang bij hoogere stor
tingen te doen, daar het bedrag 
van het pensioen in rechtstreek
sche verhouding staat tot het be
drag der stortingen en de regel
matigheid ervan.

Ziehier twee voorbeelden :
1. —  Indien een man van den 

leeftijd van 18 jaar af, jaarlijks 
een storting verricht van een 
frank, vestigt hij zich, op den leef
tijd van 65 jaar, een jaarlijksche 
rente van fr. 8.926. In geval hij ge
regeld jaarlijks 240 frank stort — 
dit is 20 fr. per maand, wat nog 
geen 5 fr. per week is —  zal hij een 
jaarlijksche rente van fr. 2.142,24 
bekomen, waarbij een Rijksbijdra
ge dient gevoegd gelijk aan de 
helft van het beloop dier rente, 
zoodat een totaal pensioen van fr. 
3.212,36 zal worden verkregen.

2. —  Indien een vrouw jaarlijks, 
van den leeftijd van 18 jaar af, een 
storting verricht van 1 frank, ves
tigt zij zich, op den leeftijd van 65 
jaar, een jaarlijksche rente van 
fr. 17.908. In geval bedoelde per
soon slechts fr. 120 per jaar stort 
— dit is 10 fr. per maand, minder 
dan 2.50 f.r per week —  zal zij dus 
een ouderdomspensioen bekomen 
dat, de Rijksbijdrage inbegrepen, 
fr. 3.223,44 zal beloopen.

Twee echtgenooten die aldus op 
gebied van voorzorg een inspan
ning zouden hebben gedaan, zou
den ertoe komen de inkomsten

SPORT
Rolschaatsen

Zondag 5 Mei 1940, in de « Chamonix 
Skating », Rogierlaan, 42, Oostende : In
ternationale wedstrijd Oostende-Knokke.

Rink Hockey —  Kunstschaatsen.
O'.n 15 u. : Ostend R. H. C. Kadetten— 

Ki ocke H. C. Kadetten.
Om 10 u. : Ostend R. H. C. ploeg C te

gen Knocke H. C., ploeg C.
Om 17 u. : Ostend R.H.C., ploeg B te

gen Knocke H. C„ ploeg B.
Om 18 u. : Ostend R.C.H. dames tegen 

Kr ocke H. C. dames.
Om 19 u. : Ostend R.H.C. ploeg A te

gen Knocke H.C. ploeg A.
Alg» meene ingang : 3 frank.
Poorten open om 14 uur.

Voetbal
BiJ ONZE ATHENAEUMJONGENS

Ons Athenaeum heeft altijd een ster
ke voetbalploeg weten samen te stellen, 
bijna iedere ma'al sedert de instelling 
van den inter-atheneawedstrijden, kwam 
zij in de beslissing. Ook dit jaar was het 
weer het geval, maar er werd jammer 
genoeg tegen Elsene met 5-0 verloren.

Maar voor toekomend jaar staan zij 
reeds paraat om met dubbelen ijver den 
beker te Oostende te mogen terugzien.

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

BRUGGE, tel. 319.59

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

ma, pi 
i r t i i r a M
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van het gezin tot een aanzienlijk 
bedrag op te drijven en zoude. 
wanneer zij een gevorderden leef
tijd bereiken, tegen de gevolgen 
van tegenslagen zijn gevrijwaard.

Dat het barema gunstiger is voor 
de vrouwen, is hieraan te wijten 
dat door de stortingen van de 
mannen niet alleen hun persoon
lijk pensioen wordt gevormd, 
maar, daarenboven, wanneer zij 
gehuwd zijn, in geval van overlij
den, een weduwerente ten guns+e 
van hun overlevende echtgenoote.

BESTEL U W  OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

A. Rau & Zoon
O O S T E N D E  (Vuurtoren) Tel. 710 

—  MEN BRENGT TEN  HUIZE

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 

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

« PA PIER A FR OLM A C H IN ES  »

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