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LICHTEN
FEBRUARI

uit aan

1 D 7.20 16.31
2 V 7.19 16.33
3 Z 7.18 16.35
4 Z 7.16 16.37
5 M 7.14 16.39
6 D 7.13 16.40
7 W 7.11 16.42
8 D 7.10 16.44
9 V 7.08 16.46

10 Z 7. 6 16.48
11 Z 7. 4 16.49
12 M 7. 3 16.51
13 D 7. 1 16.53
14 W 6.59 16.55
15 D 6.58 16.57
16 V 6.55 16.59
17 Z 6.52 17. 0
18 Z 6.51 17. 2
19 M 6.49 17. 4
20 D 6.48 17. 5
21 W 6.46 17. 7
22 D 6.44 17. 9
23 V 6.42 17.11
24 Z 6.40 17.12
25 Z 6.38 17.14
26 M 6.36 17.16
27 D 6.34 17.18
28 W 6.31 17.19
29 D 6.29 17.21

HET VISSCHERJJBIAD
f ;

HOOG-
WATER
FEBRUARI

1 D 5.30 17.49
2 V 6.35 19.02
3 Z 7.53 2U.26
4 Z 9.17 21.43
5 M 10.23 22.44
6 D 11.13 23.31
7 W 11.52 —

8 D 0.12 12.19
9 V 0.43 13.01

10 Z 1.16 13.32
11 Z 1.49 14.01
12 M 2.24 14.32
13 D 2.52 15.00
14 W 3.25 15.32
15 D 4.03 16.09
16 V 4.40 16.54
17 Z 5.31 17.50
18 Z 6.39 19.09
19 M 8.05 20.39
20 D 9.28 21.57
21 W 10.30 22.49
22 D 11.20 23.39
23 V — 12.04
24 Z 0.24 12.46
25 Z 1.06 13.28
26 M 1.52 14.10
27 D 2.36 14.53
28 W 3.14 15.34
29 D 4.11 16.23
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Zeebrugsche Visschers in 
FranscheTerritor laie W ateren 
en voor den Onderzoeksraad

Uit Heist werd ons een artikel inge
zonden, m et uitdrukkelijk verzoek liet in  
ons Diad op te nem en.

Daar n et ook in  andere bladen overge
nom en werd en geen aibreuk willende 
aoen aan  ons princiep van onam anke- 
lijkneid, zoo iasscnen  we deze proza in, 
op de laa tste  bladzijde van ons nummer 
van neuen, er voorai op wijzend, dat net  
opreent ie  oetreuren valt, uat dergelijke 
m en talite it bij den senrijver en  zekere 
visscners neersent, daar nun grieven  
n iet alleen ongew ettigd  zijn, m aar deze 
proza voor de visscners zeii groot gevaar 
m lioudt en een rel overdreven karakter 
uraagt.

Voor w at het visschen  in Fransche  
territoriale wateren betreit, vooral nu er 
m ijnen liggen  en uaarenooven Frankrijk  
iii oorlog is, zaï elkeen m et ons gem ax- 
kelijk begrijpen, oat de Franschen wil
len  neoDen uat ue gegeven onderrich
tingen  streng gevolgd worden.

« Wees te vertrouwen, m aar betrouw 
niem and » is h et spreekwoord, dat in 
ooriogsom stanuigneuen best past.

Wij zijn h et m et eens m et den inzen
der van h et stuk, d at onze visschers, 
welke opgeleid worden n aar Duinkerke, 
onmensuiieiijK behandeld worden !

Wij, en m et ons ai degenen welke 
reeds opgeleid werden, zuilen m oeten  
toegeven, oa t Frankrijk in  oorlog ver
keert en dat dit land h et recht n een , 
m aatregelen  te  nem en  welke m et zijn  
belangen overeenstem m en.

D aarom  valt h et te begrijpen, dat n ie
m and van booro m ag, en  m en streng is.

W at h et aan  booro ooen van eten  oe- 
trert, w eten wij dat allen  zonder uitzon- 
aerm g, goed, ja, zeer goed behandeld  
worden en de Fransche soldaten  zeus  
h et eten  m et h en  ueeien. Senrijver van  
oeze gevaarlijke, opm tsende proza zou 
best ooen, zen  een kijkje te gaan  nem en, 
vooraleer op uergelijke onverantwoorde
lijke m anier zooveel kwaad te  w illen  
stichten , oaar waar we alle reden heb
ben voorzichtig te zijn  in  ai onze hande
lingen  en  gesen rn ten  tegenover om h et  
even welke oorlogvoerende natie , al zijn  
h et Franschen, D uitscners o ï Engei- 
scnen.

We kunnen er slech ts aan  toevoegen, 
dat we ten slo tte van geluk m ogen spre
ken, d at oe Franschen  n iet strenger op
treden tegenover de B elgische visschers, 
w ant dan zou h et er anoers aan  toegaan  
dan h et totnogtoe h et geval is  gew eest 
m et ai diegenen welke er vischten  en  
opgeleid ox m et opgeleid werden.

We kunnen dus oergelijke opgeschroef
de vuihgneuen slech ts betreuren en  we 
hopen, dat de schrijver, die h ier een  
slech ten  d ienst aan  onze visschers h ee lt  
bewezen, d it zal inzien.

VOOR DEN ONDERZOEKSRAAD

Het tweede gedeelte van dit schrijven  
handelt op een waarlijk droevige wijze 
over de behandeling van onze visschers  
voor den Onderzoeksraad.

Is de schrijver van  d it alles dan zoo 
n a ïef te gelooven, d at de V laam sche vis
schers, die voor den Onderzoeksraad door 
Vlaamsche m enschen en visschers be
oordeeld en veroordeeld worden, op een  
dergelijke m anier behandeld worden V 
Wij die de zittin gen  van den Onderzoeks
raad bijna elke week bijwonen en  w eten  
m et hoeveel vaderlijke goedheid zij er 
door Voorzitter Poli en den Raad behan
deld worden, keuren dergelijke treurige 
taa l af, en  we kunnen de zienswijze, 
geschreven door iem and welke er in  ’t 
bijzonder voor betaald sch ijn t te  zijn, 
n iet bijtreden, om dat de schrijver er van, 
zelf reeds aan de zittingen  van den Raad  
h eeft deelgenom en en zou m oeten weten  
d at alles hier u iterst correct gaat en 
zijn proza veel verderfelijker werkt dan 
al te rest te  zam en.

Het vonnis van den Onderzoeksraad in  
deze zaak geveld, en  door ons op de 2de 
bladzijde w eergegeven, getu igt eens te 
m eer van de breedheid waarm ede aldaar 
opgetreden wordt tegenover de zoovelen

die, op gevaar van hun leven en dat van  
hun m akkers, toch  n iet w illen begrijpen, 
dat ze daar te m idden van de m ijnen
velden gaan  visschen  en er elk oogenblik  
een ware ramp kan gebeuren.

Wie zal dan de gebroken potten  beta
len en in welke ellende zullen talrijke  
vrouwen en kinders n iet achterblijven ?

De visschers w eten m et hoeveel kra
n igheid  wij steeds voor hun bestaan op
treden, daar waar h et noodzakelijk is, 
m aar ze m oeten ook begrijpen, dat ze 
buiten hun rechten ook p lichten  hebben, 
die in  de huidige om standigheden stip
ter dan ooit dienen nageleefd.

Dergelijke onverantwoordelijke proza 
zooals we th an s te lezen krijgen, kan  
n iets anders dan averechtsche gevolgen  
hebben, én op h et gem oed van de licht- 
geloovige, m aar onwetende visschers, én 
op de rechters die in  de toekom st derge
lijke gevallen  zullen te beoordeelen krij
gen.

Wi> geven onze v isschers den goeden 
raad zich hierdoor n iet te  la ten  m islei
den, w illen de gevolgen voor h en  n iet 
onoverkom elijk zijn.

P. Vandenberghe.

GEBRUIK
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Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.
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V oor de  V erlaging 
d e r  P ak h u isp ach ten

Na het Vergaan van de B.24 De Uitvoer naar Frankrijk
Een p lechtige D ienst in 

aanw ezigheid  van  G o u v ern eu r Baels

i i . i a

« <■ 
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GOUUVERNEUR BAELS verlaat de 
kerkelijke plechtigheid

M aandagm orgen had  in de hoofdkerk  
van Blankenberge een p lechtige lijk
dienst p laats, ter n aged ach tenis van de 
vier leden van de bem anning van de 
B.24, die voor h et la a tst op 27 Decem 
ber vetrokken m aar nooit m eer zulfen  
terugkeeren.

Een overtalrijke m enigte had  er aan  
gehouden een laa tste  groet te  brengen  
aan de n agedachtenis van  deze zoo m ys
terieus vergane jongens.

Gouverneur B aels woonde de kerke
lijke p lechtigheid  bij, w at ais een nieuw  
en voor de fam ilies troostend bewijs m ag  
aanzien worden van de groote liefde, 
welke hij zijn visschersvolk toedraagt.

Onder de andere zeer talrijke aanwe
zigen bem erkten we de voltallige Blan-

kenbergsche gem eenteraad, haven
m eester D evriendt van  Zeebrugge, wa
terschout Van Mol van Zeebrugge, Van
denberghe Prosper, griffier der G em een
schappelijke K as voor Zeevisscherij, de 
bevelhebber van de rijksw acht, enz...

D at h et er onder de aanwezige fam i
lies verdrietig aan  toeging, hoeft geen  
betoog.

W oensdag had te Oostende in de SS. 
Petrus en Paulus kerk, te  10 uur ook 
een d ienst p laats voor h et Oostendsch  
lid van de bem anning, nam elijk  Leon 
Eerebout, waarop, n iettegen staand e het 
slecht weder, insgelijks een groote m e
n igte en visschers deze kerkelijke p lech
tigheid  bijwoonde.

NUTTIG WERK VAN 

GOUVERNEUR BAELS

Verleden week is de h. H. Baels, gou
verneur der provincie W est-Vlaanderen, 
na onderhandelingen m et h et « Office 
des Pêcheries M aritim es » en het 
Fransch M inisterie van  Handel, er in  
gelukt te  bekomen dat invoer van visch  
naar Frankrijk in dezelfde hoeveelheid  
zal m ogen geschieden ais voorheen het 
geval was.

Deze m aatregel is  van  Donderdag 11., 
1 Februari, in  voege getreden.

Op te m erken valt echter, dat h et de 
Franschen zelf zijn die over de invoer
vergunningen beschikken, zoodat de Bel
gische exportateurs door h en  vrij m o
gen uitgekozen worden.

Dit is voor onze am btenaars van het 
Zeewezen een schoone verlichting, w ant 
h et m ag gezegd, d at rond de kwestie 
der uitvoervergunningen steeds veel stof 
werd opgejaagd, om dat onverm ijdelijk  
talrijke persoonlijke belangen in ’t ge
drang kwamen.

Belgische Visscherij- 
a im anaititcn

Onze Visschers en de Radio
Naar m en ons m eedeelt en  ingevolge , 7. lii de Belgische of in de vreemde ha-

PRODUKTEN  
GAS'OLIE — ESSENCE 

PETROLEUM  
SPREKEN VOOR ZICH ZELF 

!♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

H et is b ijna tw ee m aanden geleden, 
dat de viscnhandelaars een  vraag voor 
verm indering van p acht indienden.

De vereenigde com m issies van den ge
m eenteraad vergaderden verleden week  
Vrijdag, waar de zaak n a  bespreking 
voor een nieuw onderzoek verschoven  
werd en m en inderdaad van oordeel zou 
zijn gew eest, dat zekere handelaars  
th an s nog geld genoeg verdienen om hun  
geen verm indering toe te staan, waar 
n et voor anderen wel h et geval zou zijn.

Wij kunnen ons bij dergelijke ziens
wijze n ie t aansluiten, daar dezen die 
m eer winnen, of liever koopen, dan an
deren, ook zwaarder la sten  te dragen  
nebben en  ook duurder pachten , en het 
n iet is om dat de eene harder werkt dan  
een ander, dat hij d it m oet beboeten  
m et een straf, geen verm indering te  be
komen.

Voortgaan op h et geschreeuw van
nietsdoeners, wa^e een grove vergis« 
sing en wanneer een pachtverm indering  
wordt toegestaan , w at zeer noodzakelijk staan  in den B elgischen  Visscherijalm a' 
is, dan dient d it voor elkeen toegepast nak, blz. 166.

vaststellingen  door ons gedaan, zijn er 
B elgische v isschers die voortgaan in  
h un gesprekken m et allerlei praat te  
vertellen, welke m et hun bedrijf en  de 
vischvangst n iets gem eens hebben.

Som m igen zien  er zelfs n ie t tegen  op, 
te m elden welke koopvaardijschepen ze 
ontm oeten, enz...

Wij kunnen h ier n iet genoeg wijzen  
op de noodlottige gevolgen welke derge
lijke gesprekken voor deze vaartuigen  
kan hebben en ook voor h en  zelf, daar 
bij gebeurlijk verraad onverm ijdelijk  
door de benadeeldè oorlogvoerende par
tij, represaillem aatregelen kunnen ge
nom en worden tegen  de bem anning van  
h et vaartuig, welke dergelijke onvoor
zichtigheden begaat.

Wij zien ons dan ook verplicht h en  er 
op te  wijzen, dat door h et Zeewezen en  
den bevelhebber van ons m arinekorps 
m et de grootste strengheid  zal opge
treden worden tegen  de visschers, welke 
nutteloos van hun radio gebruik m aken  
en de voorschriften n iet in  ach t nem én, 
welke vóór v ijftien  dagen in  ons blad  
bekend gem aakt w erden en  te  lezen

vens zendapparaten in werking te stel
len.

BETEUGELING

De vergunning van radiotelefonist zal 
ontnom en worden aan  de schippers die 
zich n iet naar de voorgeschreven rege
lingen  w illen schikken.

BELANGRIJKE MEDEDEELING

Het Engelsch beheer brengt ter ken
n is van den B elgischen  S taa t dat de 
visschersbooten die zich schuldig m aken  
aan h et voeren van radiogesprekken in  
de E ngelsche havens, zullen gestraft 
worden in kortgeding m et een boete tot 
een bedrag van  tien  pond. Bovendien  
eigent h et Engelsch gerecht zich het  
recht toe de toestellen  aan  te slaan  en  
ze verbeurd te  verklaren.

D it is  ook h et geval in  de havens van 
de andere landen, waar zij m ochten  
gaan schuilen.

DE VERKOOP 
IN HET BUITENLAND

Deze werd toevertrouwa aan de IJ- 
muiuer stores te u m u ia en , waar nog 
emceie exem plaren voornanaen zijn.

IN BELUIE 
De B elgische V isscnenj alm anak voor 

h et jaar xasu is  reeas uitgeput. s ie cn ts  
nog enxeie exem plaren van n et jaar  
iy jy  m et ue lijst  van visscnersvaartuigen  
en ue xoopvaaruijscnepen veroetera tot 
1 Januari xy*u, zijn  te verxrijgeu tegen  
aen  venm nueraen prijs van zo n a n * ,  
per stuK, te storten op postcnecK iuiu.oo 
van « n e t  V isscn en jo iad », u ostenae.

Taxe iade lien
Om h e t  de t a i n j x e  h a n d e la a r s ,  n ijv e -  

r a a r s , m e in e  D azen  e n  a n e  D eiangneD - 
o e u u e n  g em a m ten jK  te m a n e n , z ijn  te r  
u iu m te r ij  v a n  o n s  D iaa t a x e ta o e i ie n  ver- 
m ijg u a a r , w a a r o p  a e  overaraenitaxe De
r e d e n a  i s  o p  v o e t  v a n  

1 , 0  ir. p e r  n o n a e r d .
3,,öu ir . p e r  n o n a e r d .
7,ui) ir. per honaerd. 

de luxetaxe op voet van  
7,ou ir. en  lu  fr. per nonderd ; 

de taktuurtaxe op voet van 3,00 fr. per 
duizend ;

ae Kwijtschrifttaxe, welke onveran
derd gebleven is.

De prijs er van is vastgesteld  op 2,50 
frank 't stuk.

Zij die dergelijke tabel w enschen  
toegestuurd te woraen, kunnen dat ook 
m its storting van h et bedrag van 2,60 fr. 
op postcnecnrenening 1070.98 van den h. 
Vanaenberghe Prosper, Oostende.

DE GARNAALUITVOER
D at onze garnaalvisschers er het 

slech tst aan  toe zijn, blijkt uit h et feit  
dat, n iettegenstaande h et krachtdadig  
optreden van den h. Gouverneur, hij 
van h et Fransche m inisterie n iet kon 
bekomen dat dezelfde hoeveelheid  gar
n aa l ais vroeger naar dit land zou mo
gen uitgevoerd worden, daar de Fran
schen dit a is een luxe-artikel beschou
wen.

M ocht dit ook ten  onzent waar zijn, 
dan zouden onze kustvisschers geen  
grooten honger lijden zooals h et than s  
h et geval is.

We kunnen h et lofw aardig pogen van  
Gouverneur Baels siecn ts blijven op 
prijs stellen , om dat hij daarm ee meer 
dan ooit h et bewijs levert, waar het in 
zijn m acht ligt, alies voor den handel 
en nijverheid veil te hebben.

Alleen daden tellen  en deze m ogen dan 
ook bekend gem aakt, daar waar zooveel 
politiekers zand strooien in  de oogen 
onzer visschersbevolking, m aar zich in  
werkelijkneid van hun lot weinig of 
n iets aantrekken.

Nieuwe Fiscaliteit en onze  
RooKerijen

H ierom trent ontvingen we, naar aan
leiding van onze vooruitzetting van ver
leden  wjjk* een belangrijk schrijven, 
dat we in ons num m er van volgende 
week w enschen in te lasschen, daar we 
de beweegredenen er in  aangLhaald, 
eerst aan een grondig onderzoek wen- 
schen te  onderwerpen.

De V erw ach te  
V ischaahvoeren

N u ttig e  W e rk e n

in  dezelfde verhouding, daar elkeen  
th an s ook volgens de belangrijkheid van  
zijn pakhuis betaalt.

Waar m en aan h et K ursaal kan den
ken, dat slech ts een speelhol is, waar
aan  m en honderdduizenden franken kan 
terugschenken om in  den W inter fees
ten  (?) in te richten  en nog meer geld 
m et h et spei te verdienen dan anders, 
kan men ook denken aan hen, die er da
gelijks veel voor m oeten riskeeren.

Maar ja, ’t  is van h et v ischje dat men 
h et m oet hebben !

GEBRUIKT

¡Shell
PRODUCTEN

G ij zu lt tev red en  zijn

Wij kunnen ten  andere h et Zeewezen, 
in  zijn voornem en streng op te treden, 
slech ts geluk w enschen  om dat h et hier 
gaat om de strikte toepassing van onze 
neutraliteit en h et behoud van de 
honderden m enschenlevens wfelke er 
som s kunnen vanaf hangen.

VERBOD

Het is ten  strengste verboden :
1. Op zee gesprekken te  voeren of 

uitzendingen te  doen die geen betrek
king hebben op de veiligheid  der sche
pen en der zeelieden of die n iets gem eens 
hebben m et de zeevaart- of visscherij- 
aangelegenheden.

Alle nutteloos gepraat is verboden.
2. Grove, onbetam elijke of kwetsende 

woorden in de gesprekken te  gebruiken.
3. U itzendingen te  doen bestem d voor 

lu isterposten  aan  land. Alle m ededeelin- 
gen te  doen aan  personen te  lande die
nen  over O ostnde-radiofonie te  geschie
den.

4. Een scheepspost op te  roepen anders 
dan m et zijn scheepsnaam  of scheeps- 
nummer; de oproeper m oet insgelijks 
zijn  bootnaam  of bootnum mer opgeven.

5. Gesprekken te  voeren m et schepen  
tijdens hun verblijf in  een haven.

6. Gesprekken voort te zetten wan
neer Oostende-radiofonie, die het radio
verkeer der Belgische schepen regelt, 
bevel geeft  deze te schorsen.

Dienst der paketbooten  
tu ssch en  O o sten d e  

en F ¿lkestone

WEEK VAN 5 TOT 11 FEBRUARI 1940

Van Oostende naar Folkestone : 
M aandag, 5 Februari, te  8 u., door 

« Prince Charles ».
W oensdag, 7 Februari, te  9.30 uur, door 

« Prinses Astrid ».
Vrijdag/, 9 Februari^ te  10 u„ door 

« Prince Charles ».

Van Folkestone naar Oostende : 
Dinsdag, 6 Februari, te 7.30 uur, door 

« Prince Charles ».
Donderdag, 8 Februari, te  11 uur, door 

«P rinses A strid».
Zaterdag, 10 Februari, te 11 uur, door 

«Prince C harles».

p e z e  uurregeling werd vastgesteld  
volgens den hoogwaterstand, ten  einde 
aan de passagiers h et m axim um  van  
veiligheid  te verzekeren.

In  geval van storm  of m ist, o f w egens 
om standigheden voortspruitende u it de 
vijandelijkheden, behoudt de directie 
der lijn  zich h et recht voor, de afvaar
ten  te verdagen en zelfs de overvaarten  
af te  schaffen.

LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN 
EN KOOPVAARDIJSCHEPEN

Zooeven is  deze u jst verscnenen in een  
afzonderlijke brochure.

De prijs er van werd vastgesteld  op 
acht frank. Zij kan insgelijks verkregen' 
worden m its storting van  h et bedrag op 
postcheck 1070.98 van  «H et Visscherij- 
blad ».

GRONDBEGINSELEN DER 
OCEANOGRAFIE

D it belangrijk w etenschappelijk  werk, 
dat alle visschers en reeders aanbelangt 
en bij geen enkel reeder of visscher zou 
m ogen ontbreken, om dat h et in  alle op
zichten  leerzam e gegevens bevat om
trent de zee en zijn bewoners, is ook te  
verkrijgen tegen  den prijs van 15 frank, 
m its storting van dit bedrag op onze 
postcheckrekening 1070.98.

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

STELT U IN REGEL 
MET DE SOCIALE WETTEN

Talrijke handelaars, reeders en  vis
schers zijn nog steeds n iet in  regel m et 
de sociale verplichtingen h en  door de 
w et opgelegd.

Wij w illen er hen  dan ook op wijzen, 
dat volgende form ulieren op onze druk
kerij te verkrijgen zijn  :

1. Loonkaarten : 0,50 fr. per stuk.
2. W erkreglem enten : 3 fr. per stuk.
3. Inschrijv ingstafel der uren en  over

uren : 0.25 fr. per stuk.
4. Inschrijv ingstafel van h et perso

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

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

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

D at er in  de laatste  m aanden een vol
ledige onzekerheid bestaat over de ver
w achte visch a an voer en, zal n iem and nog  
ontkennen.

Sedert verschillende w eken vergadert 
in  h et bureel van den p laatselijken  vis- 
scherij dienst, onder de bevoegde leiding  
van den directeur, een beperkt com ité 
bestaande uit reeders en handelaars om  
de aanvoeren der volgende week te  be
spreken.

Alhoewel we h et nut van dergelijke 
bijeenkom sten n iet betwijfelen, m oeten  
we bekennen dat ze th an s w einig of geen  
n u t opleveren, om dat de aanvoeren te  
onregelm atig gekend zijn.

Er bestaat, op vraag van de hande
laars aangebraent, een groot bord in  de 
vischm ijn, waarop al de noodige aandui
dingen, zooals num m er van n et vaar
tuig, datum  van vertrek, bestem m ing  
der vischgronden, verm oedeiijke terug
keer, vangst, opgegeven zijn en  noch de 
reeders, noch  de vischafslagers m aken  
er gebruik van.

Het G em eentebestuur w il zich ook de 
zaak n iet aantrekken zoodat dit bord, 
niettegenstaande de groote d iensten  
welke h et zou kunnen bewijzen, a is nut
teloos m ag aanzien worden.

Alle personen welke ie ts van den aan
voer w illen afweten, m oeten zich tevre
den stellen  m et de opgaven door ons blad  
zoo nauwkeurig m ogelijk weergegeven.

Daarvoor stellen  we ons eiken Vrijdag
morgen m et talrijke reederijen in ver
binding en we m oeten in veel gevallen  
bekennen, dat ook deze n iet altijd  op 
de hoogte zijn van h et terugkom en van  
hun vaartuigen.

H et Zeewezen beschikt th an s over 
verschillende loodsen.

Ware h et n iet m ogelijk bij den sluis- 
m eester eiken dag n a  te  gaan, welke 
vaartuigen de haven uitvaren, waar
heen  en voor hoelang ?

Thans roeren veel personen elke week  
hun snater in  dien pot en  niem and w eet 
er ie ts  zekers van, tenzij van ... hooren  
zeggen.

Wij achten  den p laatselijken  vissche- 
rijdienst wel in  staa t dit zaakje des
noods m et een doortastend optreden  
klaar te  spelen.

Daar h et kennen van deze gegevens 
voor den vischhandel in  ’t  bijzonder, van  
h et grootste belang is, hopen we dat de- 

j ze zaak than s eens en voor altijd in  h et  
klare zal getrokken worden.

HUIS PEB R A !
-, -«¿mceit van : i
•  GARNALEN
•  MOSSELEN
•  VISCH
•  GEPELDE
•  GARNALEN
ZEEBRUGGE - DUINKERKE
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
m jH LIS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW
Bewaring van Effecten — Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring van kostbare waarden, onder omslag, in pakket

ten of verzegelde kisten.

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

ZITTING OP VRIJDAG 26 JANUARI

De Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart kwam  Vrijdagnam iddag onder het 
voorzitterschap van raadsheer J. Poli 
bijeen. De zetel van h et Openbaar M inis
terie wordt door R ijkscom m issaris heer 
D escam ps waargenom en.

De zitting werd ingeleid  m et de uit
spraak in  een drietal zaken.

DE ZAAK VAN DE 0.159

De uitspraak inzake de 0.159, tran s
portschipper Labbeke, die in  zee op I?  
October 1939 door een vliegtuig aange
vallen werd, is de volgende :

De Raad is van oordeel, dat de natior 
n aliteit van h et B elgisch  vaartuig dui
delijk te herkennen was, d at h et schip  
zich op dit oogenblik in  de om geving  
van Scapa Flow bevond e n -h e t  een  
D uitsch  vliegtuig was dat de Engelsche 
basissen  aanviel. De R aad kan dus niet 
uitm aken of h et w etens en w illens ge
beurd is.

VISSCHEN IN DE FRANSCHE 
MIJNENVELDEN

Daarna volgt de uitspraak inzake en
kele schippers, die tijdens de m aand De
cember 11. in  verboden m ijnenvelden, 
vaarden.

B ijna alle betrokkenen zijn ter zitting  
aanwezig en hooren volgend vonnis uit
spreken :

V ijf dagen opschorsing van diploma 
voor de volgende schippers : Serie Ju
lien, van de Z .ll ; Serie G ustaaf, van de 
Z.31 ; V lietinck G ustaaf, van de H.13 ; 
Claeys René, van de Z.71 ; Ramm eloo  
Remi, van  de Z.20. Schipper Everaert 
Prosper, van de Z.50, wordt buiten zaak  
gesteld, en ook tegen  R am m eloorRemi, 
beticht van in de Fransche kustw ateren  
te hebben gevischt, wordt n iets weer
houden.

De Raad doet opm erken dat er in de 
toekom st bij soortgelijke overtredingen, 
veel strengere straffen  zullen u itge
sproken worden. 18

BELEEDIGINGEN JEGENS 
HET MARINEKORPS

In deze zaak, waarbij schipper E.rnest 
Hubrouck, van de 0.224 terecht staat, 
wordt volgende uitspraak geveld :

Gezien h et goed verleden van den be
tichte, neem t de Raad verzachtende om
standigheden in  aanm erking en veroor
deelt Hubrouck tot een opschorsing van  
zijn diplom a gedurende 15 dagen.

DE ZAAK VAN DE «SS. QUENAST »

De h. Voorzitter zegt een schrijven  
te hebben ontvangen, u itgaande van  
advokaat Jooris, u it Antwerpen, raads
m an van kapitein  Bruynooghe, „den Raad  
om uitstel in  deze zaak verzoekende. De 
R aad gaat op dit verzoek ,in en de zaak  
zal dus op Vrijdag 2 Februari voortge
zet worden.

DE ZAAK VAN DE «YVONNE»

In deze zaak wordt de kok Henri R a
ma, 36 jaar oud, onderhoord. Getuige 
verstrekt enkele in lichtin gen  betreffen
de de beschieting van de «Y vonn e»  
door een vreemd vliegtuig. Hij verklaart

dat hij eerst in  de keuken vertoefde en, 
„oen nij op des: kwam, een vliegtuig be- 
.nerKt te nebDen, dat even later een Dom 
iiet vanen, aie op een 20-tal m eter vóór 
n et schip terecht xwam. Daarna nam  h et 
/aariu ig  een halve draai boven hec 
vliegtuig en verdween uit h et zicht. Hij 
/erisiaart geen enkel verkenningsteeken  
ce hebben opgem erkt aan h et vliegtuig, 
viens hoogte, noch  afstan d  hij kan be
palen. Spreker zegt, dat de nationale  
driekleur van de « Yvonne » goed zicht
baar w as en er aan  stuurboordzijde 
cwee Engelscne m ijnenvegers lagen. Be
treffende h et gesprek m et den tweeden  
m achinist, herinnert R am a zich n iets  
meer tenzij dat zijn scheepsgenoot hem  
zegde ; « Hij zal er nog werpen ! »

DE ZAAK VAN DE N.40

Schipper Adolf P incket wordt ter ver
antwoording opgeroepen, beticht in  de 
Fransche territoriale kustw ateren te 
nebben gevischt op 6 Januari jl.

Betichte, een stoere V laam sche vis- 
scherszoon, 44 jaar oud, bevestigt het  
zeeverslag, dat door den Voorzitter af
gelezen wordt. Hij legt er opnieuw na- 
aruk op, dat hij door den Franschen  
kustw achter « D.818 » verrast werd, op 
net oogenblik dat hij zich in B elgisch  
vaarwater bevond. Desondanks werd 
nij gepraaid eh werd hem  bevel gegeven  
de haven van Duinkerke aan te doen. 
Spreker verklaart, dat de Fransche  
kustw achter het recht n iet had zulks 
te doen, verm its hij zich aan geen enkel 
m isdrijf p lich tig  m aakte.

Verder doet schipper P incket een ver
h aal zijner lotgevallen  in  Frankrijk.

R ijkscom m issaris h. D escam ps ziet 
van vervolging af en  ook de Raad stelt 
betichte buiten zaak.

DE ZAAK VAN DE P.47
In deze zaak wordt M aurits Lam

brecht, schipper-eigenaar van de P.47, 
beticht in  verboden m ijnenvelden ge
vischt te  hebben. B etichte, 38 jaar oud, 
bekent de hem  ten  laste gelegde fe i
ten  en zegt zulks te hebben gedaan om  
een stuk brood te kunnen verdienen. De 
Voorzitter w ijst hem  n ochtans op het 
gevaar dat hierm ede gepaard gaat, te 
m eer daar de P.47 n iet verzekerd is.

Het Openbaar M inisterie vraagt een 
opschorsing van diplom a gedurende 15 
dagen.

U itspraak op 2 Februari.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- $  
EN NETTENFABRIEKEN

I Camille Willems

I
N. V.

, REEDERIJKAAI, OOSTENDE«

Alle benoodigdlieden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Maztout « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

Rechtskundige Kroniek
Vraag. — De vrouw van een gem obili- vorm ongesteld, worden zij aanschouwd  

seerden soldaat vraagt, indien de pacht ais gem eenschappelijke waarden. Indien
van café of h and elsh u is kan verbroken 
worden, daar zij n iet m eer betalen kan.

Antwoord. —  Een algem een,, m orato
rium h eeft de w etgever n iet geSchapen, 
h etgeen  noodzakelijk een verlam m ing  
had tew eeggebracht van de ekonom ische 
bedrijvigheid. De eigenaar kan tegen  uw 
echtgenoot de actie to t beta lin g  inspan
nen, gevolgd door uitdrijving bij weiger 
ring van betaling, m aar de vrederechter 
zal de uitvoering n iet bevelen. Elk geval 
zal door dezen m agistraat afzonderlijk  
beoordeeld worden. In  alle vertrouwen  
m oogt gij hem  uw geval voorleggen.

M. — Vraag. — 1) Hebben wij recht 
op de con stat (éta t de lieu) een , dubbel 
of a fsch irft, die gem aakt is bij de in 
kwartiering van de soldaten  ?

2) W aar m oet ik mij w enden om de 
bons te verkrijgen van de inkw artiering ?

3) Ais de soldaten vertrekken, wie is 
er verplicht te  kuischen ?

Antwoord. — Indien een con staat werd 
. opgem aakt, m oet h et in  dubbel bestaan, 

w aarvan één, w ettelijk, aan  den eige
naar onderteekenaar m oet overhandigd  
worden, ten  einde zijn rechten te kun
nen  vrijwaren.

De « bons » voor inkw artiering m oe
ten  door toedoen van h et stadsbestuur 
bezorgd worden en zoo best m ogehjk, met 
de inbezitnem ing overhandigd worden, 
hetgeen  som s m oeilijk past door m enig
vuldige feiten  van allen aard díe onver
w ach ts p laats hebben.

Op w ettelijk  gebied m oet de huurder 
zijn gebruikte p laatsen  in denzelfden  
sta a t brengen ais deze der inbezitnem ing.
Wij staan  hier echter, om zeggens, voor 
feiten  van opperm acht, die geen wetsbe
palingen  eerbiedigen. W at w ilt ge. of 
w at kan er tegen  gedaan worden !

V. A. — Vraag. — Wij zijn gehuwd on
der h et regiem  van « gem eenschap van 
aanw insten  ». W egens een persoonlijke 
reden doet m ijn  broeder mij c .n  g ift von 
10.000 fr. zonder eenig geschrift, dus van  
hand tot hand.

3 Ir. geval van eerst overlijden van  
m ijn vrouw, zou die som  ais gewone aan
w insten  aanzien worden en d - s in  ver- 
deeling m oeten gebracht worden ?

2) B estaat er voor mij w ettige reden 
om die som  ais « eigen goed » te aanzien  
en deze aan de vereffening te onttrek
ken ?

3) Welk geschrift zou hier dienen op
gesteld  te  worden en door wie ? Wil zoo 
goed zijn mij een model van tekst op te  
geven.

Antwoord. — Door h et aannem en der 
gem eenschap van aanwinsten, zijn alle 
m obilaire goederen en waarden, zoo te
genwoordige ais toekomende, van elk 
echtgenoot, uit de gem eenschap geslo
ten  : echter indien h et aanwerven dezer 
goederen en waarden n iet is v astgesteld , 
bij inventaris óf bij akt in behoorlijken vrouw.
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gij aeze som, ais eigen en zijdhoudena  
goed w enscht te  zien doorgaan, m oét akt 
worden onderschreven door den schen
der en den begiftigden en  ter registratie  
worden aangeboden ; aan dergehjke akt 
is n et am bt van den notaris onontbeer- 
njk. Aldus zal de m an, bij h et afsterven  
der vrouw, de wedérnem ing kunnen u it
oefenen jegens de gem eenschappelijke 
boedel.

Indien  de. begiftigde w enscht, dpze 
som zuiver en  eenvoudig in  de gemeen- 
scnap gem engeld te zien, dan kan de 
schenking gebeuren zoo gij h et zegt, ’t  is 
te zeggen, van hand tot hand, zonder 
eenig geschrift. In  dit geval blijft de be- 
giftigae zonder eenig verhaal tot terug
nem ing tijdens de ontbinding des huwe
lijks.

Het is aan u, begiftigden, te oordeelen, 
indien er voor u of voor uw kinders voor
deel bestaat van : of te wel deze som  zui
ver en eenvoudig in  de gem eenschap te 
storten, zonder recht op wederneming, 
of wel, h et recht te behouden, deze som  
vooraf uit de gem eenschappelijke waar
den te trekken, ten  tite l van wederne
m ing, tijdens het overlijden van een der 
echtlieden.

A. E. — Vraag, — Gehuwd m et weduw
naar m et kinderen. Ons huwkontrakt 
luidt ais volgt :

Letterlijke copie volgt.
De eigendom  m ijns m ans is verkocht, 

sam en m et zijn  kinderen (eigendom  der 
eerste gem eenschap). Vooraf kocht ik een  
huis op m ijn naam , en nadien nam  ik een  
hypotheek ais geldplaatsing op m ijn  
naam.

Hebben de kinders h et recht huis en 
m eubelen te doen verkoopen ? Hebben ze 
recht op h et geld ? K unnen ze de hypo
theek aanslaan ?

Antwoord. — Wij hebben uw om stan
dige vraag goed nagezien.

Het huis door u aangekocht, blijft uw 
persoonlijken eigendom , verm its er schei
ding van goed bestaat tusschen  u en 
uw man, en de eigendom  op uw naam  
is gekocht geweest. D iensvolgens hebben  
de kinderen van uw m an hierin n iet het 
m inste recht te doen gelden. Bij uw over
lijden — indien uw echt kinderloos b lijft 
— gaat uw fortuin over, in  vollen eigen
dom, aan uw man, tengevolge van het 
artikel 6 van uw kontrakt. Dezelfde prin
ciepen zijn van toepassing voor de gelden  
geplaatst op hypotheek. Wij m oeten u 
echter doen opmerken dat de kinders 
van uw echtgenoot, indien zij zich ge
hinderd gevoelen door den aankoop van  
den eigendom  en de geldplaatsing, ge
daan op uw naam , m ogen door bemidde
ling der rechtbank, aan u de bewijzen 
en den oorsprong der gelden vragen.

De gelden die voorhanden zijn, behoo- 
ren toe in gem eenschap aan m an en

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Delrue André, van Jo

zef en De Klerck N athaiia , U itkerke ; 
Ladridon Winy, van G ustaaf en Melis 
N athaiia, V hssegem , W endum estr., 6 ; 
De Deyne Suzanna, van Georges en  De- 
grande Georgette, M aldegem  Donck.

Sterfgeval. — Proot Hendrik, 79 j., 
echt. De Cokele Valeriana, J. de Troozi., 
18.

Huwelijken. — |De Coninck Juliaan, 
visscher m et W ittesaele Angela, beiden  
alhier ; Verié Albert, werkm an m et Van 
Antwerpen Andrea, beiden alhier.
GEMEENTERAAD

Bij h et openen van de algem eene ver- 
gaaering van aen  G em eenteraad van  
vrijdag, 26 Januari ji., overhandigde de 
n. Burgem eester Nuyoemans h et burger
lijk eereteeken van  le  k las aan Dr. 
«joetgnebeur, en prijzen geschonken  
aoor de Stad, aan den h. Twens, lau
reaat van den U m versitairen W edstrijd.

De verslagen van de gem eenteraads
zittingen  van 22 en  29 Decem ber 1939 
worden goedgekeurd. Ook m et algem ee
ne stem m en, goedkeuring van de wij
z ig in g 'a a n  de belasting op het leuren.

Ten gevolge van h et a fstaan  van  een  
zeker aantai parochianen door de paro
chie St. Amand van Uitkerke aan St. 
A ntonius van  Blankenberge, m oest er 
een verdeeiing van kerkgoederen tus
schen die twee parochies gebeuren. Zoo 
staat de kerkfabriek St. Amand van U it
kerke gojederen voor een waarde van  
170.202 fr. af aan  de kerkfabriek St. An
tonius van Blankenberge.

Een gunstig advies wordt m et 11 
stem m en uitgebracht.

De kredieten ten  laste van de Stad, 
op de begrooting van 1940, voor de 
Rijksm iddelbare school, worden m et al
gem eene stem m en goedgekeurd.

De prijs van de gewone verlichting, 
voor h et le  kwartaal, electriciteitsver- 
gunning.i s vastgesteld  op 2,65 fr.. Een 
vraag naar uitleg en een gedachtenw is
seling h eeft p laats betreffende h et las
tenboek voor de uit te voeren werken 
voor de luchtbescherm ing. Verscheidene 
leden van den Raad gaan n iet akkoord 
m et die zaak. Het lastenboek wordt 
goedgekeurd m et 5 stem m en tegen  ■ 6 
onthoudingen. Mej. Dem eulenaere stelt 
voor, gezien h et groot gevaar der zee- 
m ijnen, een n et te laten  spannen rond 
de Pier/ zooals dat in  Nederland ge
daan wordt. Verscheidene m ijnen zijn  
reeds op h et strand aangespoeld, juist 
tegen  de Pier. Die zaak zal onderzocht 
worden.

Voor h et K arnaval zal h et toegelaten  
zijn zich te m askeren en te verkleeden  
in  de feestzalen , waar bals ingéricht 
worden. Het is  verboden te  m askeren  
of zich  te verkleeden op de straat of. in 
de drankhuizen.

FONTEINIER VAN DE STAD
Vanaf Zondag 4 Februari en de daar

opvolgende weekdagen, na 16 uur, moet 
de fonteinier W ittevrongel Alfons, Ser
geant De Bruynestraat, 39, verwittigd  
worden.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
Op Zondag 4 Februari e.k. zal de Apo

theek  Vogels, B akkersstraat, den dienst 
verzekeren.

KARNAVAL
Gezien de om standigheden, zal kar

naval zeker n iet zooveel gevierd worden  
ais andere jaren. Het G em eentebestuur  
deed n ochtans goed, het m askeren toe  
te la ten  in  de bals. Zaterdagavond, 3 
Februari h eeft een groot bai p laats in  
het Casino : h et 3e « B ai des Loups ». De
genen die zich w illen verm aken, zullen  
dus hiertoe de gelegenheid  krijgen.

CINEMA’S
PALLADIUM, K erkstraat. —  Gebeur

tenissen. « De M illioenen van Brewster », 
vroolijke film  m et zang en dans m et J. 
Buchanan en Lily Dam ita. — «L e Para
dis de Satan  », groote film  m et J.-P. 
Aumont, Jany Holt, P. Renoir, Jean Max.

Kinderen toegelaten.
COLISEE. Langestraat. — P athé Jour

nal. — « Les G éants du Ciel », m et Ri
chard Dix, Ch. Morris. — « B ossem ans et 
Coppenolle », m et G. Libeau, M. Roels, 
Colette Darfeuil et Aimos.

K inderen toegelaten.
BERICHT

H et College van Burgem eester en 
Schepenen der stad  Blankenberge brengt 
ter kennis der belanghebbenden dat de 
prijzen van den electrischen  stroom, 
zoo voor lich t ais voor drijfkracht, voor 
den éersten trim ester 1940, vastgesteld  
zijn ais volgt :

A. Gewone verlichting : 2,65 fr. Kwu.
B. Nijverheids- en handelsverlichting:
a) K w artaalvergoeding per ter be

schik. geh. Kw. : 139,95 ; b) vergoeding  
per gebruikte Kwu. : 1.30.

C. Zonder verbruikswaarborg : 2,65.
D. Met waarborg van 180 Kwu. per 

jaar en inger. P.K. : 1,38.
E. Inrichtingen  to t 10 P.K. en  liftm o- 

toren :
a) kwartaalvergoeding per ingerichte

I P.K. : 47,58 ; b) vergoeding per ver- 
: bruikte Kwu. : 0.74.

F. Inrichtingen  boven 10 P.K. uitgeno
m en Hftmotoren :

! a) kwartaal verg. per ter beschik, ge
houden Kw : 47,58 ; b) Vergoeding per 
verbruikte Kwu. : 0,74. 

Buiten-kontraktueele tarieven :
Keuken : zonder verbruikswaarborg : 

0,83 ; vriestoestellen  m et verbruikswaar
borg : 0,61.

N achttarief (watërverwarm ing door 
opeenhooping) :

a) zohder verbruikswaarborg : 0,70 ; 
b) )m et verbruikswaarborg van 500 
m aal de inger. kracht : 0,54. 

Lichtreklam en : 1,30 ; terrassen  : 1.90. 
Al de prijzen voornoemd om vatten den 

3.50 t.h. taks ten  voordeele van den 
Staat.

4̂
Raphaël Huysseune
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TE BRUGGE
Afzetterij. — Jan W ..., van St. Jans 

Molenbeek, p leegde een afzetterij van  
225 fr. ten  nadeele van Marie Van de 
Zande, te Oostende. Hij wordt veroor
deeld tot 1 m aand gevangenisstraf en  
700 fr. boete.

Mogen gemobiliseerden 
afgedankt worden door hun

werkgever ?
 É   —

Op een schriftelijke parlem entaire  
vraag, h eeft de m inister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg geantwoord :

« De gedem obiliseerde werkm an kan  
worden afgedankt van den dag af waarop  
hij bij zijn patroon is teruggekeerd en  
zonder vooropzeg, iniden de onm iddellij
ke afdanking bij h et w erkplaatsregle
m ent wordt toegelaten. H etzelfde geldt 
wanneer h et w erkplaatsreglem ent eener 
ondernem ing waar dit m oet voorhanden  
zijn, geen beschikkingen om trent den 
vooropzeg behelst. W anneer bij een zelf
de werkplaatsreglem ent een vooropzeg 
wordt voorzien, kan de opzeggingster
m ijn loopen van den dag af waarop de 
gedem obiliseerde is teruggekeerd.

De vraag wordt n iet precies op dezelf
de wijze gesteld  w at den bediende be
treft, verm its de bediende, in beginsel, 
niet zonder vooropzeg; kan worden afge
dankt en de opzeggingsterm ijn slechts 
begint te  loopen n a  h et verstrijken der 
m aand in den loop w aarvan opzeg werd 
gedaan. De gedem obiliseerde bediende 
kan d ienvolgens slech ts worden afge
dankt onder inachtnem ing der voor
schriften  van artikel 12 der w et op het 
bediendencontract »,

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

P ie rre  H uysseune
Specialiteit in 

GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH 
Heiststraat, 305 Zeebrugge

Telef. 44003

De A angiften  van
^  A u to v o e rtu ig en

— ■ —

In een m ededeeling aan de pers, die 
wij hebben laten  verschijnen, w ijst h et  
m inisterie van  F inanciën er op dat het 
aantal intrekkingen van aangiften  voor 
de belasting op autovoertuigen, van 13 
t.h. op 31 Decem ber 1938, op denzelfden  
datum  van 1939 gestegen  is to t 26 t.h.

In de n ota  wordt betoogd dat dit feit 
norm aal is  en  dat de invloed van de 
verhooging van den benzineprijs op de 
afnem ing van h et gebruik der w agens 
slechts gering is.

Ais m en rekening houdt m et h et feit 
dat 10 t.h. van de in gebruik zijnde w a
gens werden opgevorderd en  dat, voor 
deze w agens geen intrekking werd be- 
teekend, zou h et aan ta l intrekkingen  
in feite dus slech ts m et 3 t.h. verhoogd  
zijn, vergeleken bij verleden jaar. Dit 
komt onw aarschijnlijk  voor, te m eer 
daar enkele personen er reeds over ge
klaagd hebben een aanm aning to t be
taling te  hebben ontvangen voor een  
opgevorderden wagen.

W egens de ongunstige w eersom stan
digheden is de benzineverkoop in de 
laa tste  dagen nogal geslonken.

Eerst ais h et verkeer weer norm aal 
zal zijn, zal m en zich rekenschap kun
nen geven van den invloed der verhoo
ging van den benzineprijs op h et aantal 
in gebruik gehouden w agens, en  zal m en  
kunnen ervaren of de bewering van h et  
departem ent van F inanciën  m et de 
waarheid overeenstem t.

BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de « Koolzakken » anders ge
zegd de kustw achters te  zien afkomen, 
gebruikt* de verrekijkers van  de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)
Alle verm akingen aan de genadigste  
prijzen. — Groote keus van Barometers.

A anbested ingen
AANKONDIGINGEN

6 FEBR. — Te 11 u., ten  stadhuize te  
Oostende, bouwen van 61 grafkelders op 
het Stadskerkhof, Stuiversstraat. Stuk
ken ter inzage of te koop, prijs 15 fr. ten  
stadhuize, bureau 95, 10-12 u. Aanget. 

inschrijv. 3 Febr.
9 FEBR. — Te 11 u., voor den h. Ver- 

schoore, te  Oostende, Langestraat, 69, 
werken tot het weren van den aanw as 
op de kielbank m et glijbaan, glooiingen  
inbegrepen, gelegen in h et Zuidelijk ge
deelte van de visscherijhaven, te Zee
brugge.

14 FEBR. — Te 10.30 u., in  de M agda- 
lenazaal, St. Jansstraat, Brussel, leveren  
van vuurvaste steenen  en cem ent voor 
de diensten van h et Zeewezen, te Oos
tende. Bijz. lastkohier n. 1-1, prijs 3.50 
fr. p lan n. 22, prijs 1.80 fr. op h et Aan- 
bestedingskantoor, 16, Loxum straat, 
Brussel (postcheck 9455).

16 FEBR. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, levering van 6882 T. teer-bitum- 
m engsël voor den R egiedienst van Diks- 
muide.

16 FEBR. — Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, levering van 682 T. teer-bitum en- 

van het onderhoud, in  1940, van de 
Staatsgebouw en en  aanhoorigheden te 
Blankenberge en Oostende.

16 FEBR. — Te 11 u„ voor den h. Van 
Rysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, aanleg van eên rijwielpad in cem ent- 
betón op den westerberm  van de Louis 
Logiersstraat, te Middelkerke. Bestek z. 
n. (Ned.).

UITSLAGEN

26 INSTEDE VAN 16 JANUARI. — Te 
l lu  ., voor den h. Van Rysselberghe, 
Brugge, leveren van 435 ton bitum en- 
em ulsie ten  behoeve van de regiedien- 
sten  der provincie W est-Vlaanderen.

FR. BRAET en Co, Brugge, a) —, b) 
—, e) fr. 491.093.

26 JAN. — Te 11 u., voor den h. Van 
Rysselberghe, werken tot opschikken en 
onderhouden, in 1940, van de beplantin
gen en grasperken van de hovingen, in  
den doortocht Oostende.

WALRAET M., Steenbrugge en DEMEY 
L., St. Andries, fr. 32.784.

26 JAN. — Te 11 u., voor den h. Ver- 
schoore, te Oostende, onderhoud, in  1940 
der dom einduinen tusschen  Oostende en  
Duinbergen.

CARETE Alb., Blankenberge, fr. 143.137

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

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

V O O R  EEN C CO NOM ISC HC HERSTELUHG
W E N D T  U TO T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  

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

GEKEND VOOR M A A R  BYZONDERE 
U I T V O E R I N G  O P  G E B IE D  VAM ELECTRlSCli

ZEER VLUG EN VERZORGD WERK

Sterft de Walvisch geheel uit I

^■BATTERIJEN
iliU D O P

De jach t op w alvisschen is eeuw enlang  
de hoogeschool voor de zeevaart ge
weest. Deze dieren worden gevangen op 
de open zeeën, ver van eenig contact m et 
de kust.

«The F ish ing News» schrijft over dit 
onderwerp h et volgende:

De voornaam ste soorten, waarop ge
durende eeuwen gejaagd  werd, waren de 
reusachtige Noordkaap W alvisch (Ba
laena G lacialis Bonat) en  de Groenland  
W alvisch (B alaena M ysticus L.). Hon
derden schepen, m et duizenden opvaren
den, hebben aan  çiit werk deelgenomen. 
Het jachtgebied strekt zich uit vair New- 
Foundland tot Spitsbergen.

Heel verschillend w as de jach t op de 
cachelot of potvisch  (Physeter Macroc
ephalus L.), die voornam elijk in  de war
me zeeën werd uitgeoefend en in  1875 
aan 1000 schepen m et 70.000 opvarenden  
werk verschafte.

Dit w as het tijdperk van de zeilsche
pen en de opeii booten. De onverschrok
ken jagers vielen ‘hun buit a an  m et 
handsperen en  harpoenen.

Langzam erhand kwam en er nieuwe 
m ethoden. De uitvinding van  h et wal- 
vischkanon m aakte h et m ogelijk zelfs te 
jagen  op de gevreesde, snelle vinwal- 
visch (Balaenoptera p hysalis L.).

In dé Noorsche w ateren werd de wal- 
vischvangst eerst terdege tegengewerkt. 
De visschersbevolking geloofde nam elijk, 
dat deze groote zeedieren de haring voor 
zich uitdreven naar de Noorsche fjorden. 
Ais de haringvisscherij m islukte, werd 
dit gew eten aan de wal visch jagers. Dit 
veranderde echter. Ais gevolg van  de u it
vinding van h et w alvischkanon werd 
de vinvisch volkom en uitgeroeid. De 
jach t op de reusachtige zoogdieren van  
den O ceaan werd toen uitgeoefend van  
de Noordelijke tot de Zuidelijke Ijszee, 
in  het Oosten en in h et W esten, overal 
waar m aar kans was op succes.

De ontwikkeling tot de nieuw e m etho
den m aakte de vangst onafhankelijk  van  
nederzettingen aan den wal. Drijvende 
fabrieken, m oederschepen van 20.000 ton  
werden gebouwd en zelfs h et m inste zee
dier werd verwerkt tot traan, vleesch- 
meel, beenderenm eel enz. Een vloot van  
jagers zorgde voor de vangst.

Deze groote ontw ikkeling bracht m et

zich mee, dat h et aan ta l in de Noorde- 
iijke w ateren snel verminderde.

Ais ergens een w alvischsoort ontdekt 
werd, dan jaagde m en daar vele m ijlen  
in h et rond den O ceaan af.

Bij Zuid-Georgië begon de van gst in  
1905. De prooi w as hier voornam elijk de 
«gebochelde» w alvisch (M egaptera Boops 
Fabr.). Deze soort werd steeds schaar- 
scher en was ten slotte to taa l uitgeroeid.

De aandacht w as toen  gevestigd op 
de vinvisch en  de blauwe walvisch. Ge
woonlijk volgen de jagers de afgebroken  
ijsbergen to t deze, aan h et eind van het 
seizoen, h et A ntarctische vasteland n a
deren.

De w alvisschen zelf bewegen zich zoo, 
daar zij de enorm e hoeveelheden crusta- 
ceae volgen, de «Euphausia Superba Da
na», die lijken op kleine garnalen (plm. 
3 cm .). Deze vormt bijna uitsluitend het 
voedsel van de blauwe w alvisch.

De snelzwem m ende vinvisch voedt 
zich voor het .grootste gedeelte m et ha
ring.

W alvisschen worden n iet altijd in 
goed gevoeden toestand  aangetroffen. 
Integendeel, h et gebeurt n oga l eens, dat 
het reservevoedsel, dat opgehoopt lig t in 
h et geheele lichaam , is opgebruikt, zoo
dat de dieren van honger sterven.

Deze reservevoorraad m aakt h et voor 
de w alvisschen  in tu sschen  mogeHjk, hun  
lange reizen te ondernemen. De dikke 
speklaag bescherm t hen in de koude zee 
tegen w arm te en energie-verlies. De die
ren zijn, zooals m en weet, warmbloedig.

De vrouw tjes-vinvisch en de blauwe 
w alvisch brengen elke twee jaar een 
jong voort, resp. 6 1/2 en 7 m eter lang. 
Na 2 jaar zijn deze volw assen en m eten  
dan 20 tot 23 meter.

Het is n iet nauwkeurig bekend, hoe 
oud een w alvisch kan worden, m aar deze 
vlugge voortplanting beteekent een groot 
voordeel. Men hoopt, dat hierdoor de 
walvischsoorten in de A ntarctische wa
teren n iet hetzelfde lot zullen ondergaan  
als die van de Noordelijke zeeën: uit
roeiing. Met h et laatste  dient m en ech
ter terdege rekening te  houden.

Het m iddel om deze uitroeiing te voor
komen zou zijn: de visscherij beperken 
ais de opbrengst te k le in  wordt. H et zou 
zeker verstandiger gew eest zijn ais de 
Noorsche reederijen dit middel hadden 
toegepast. ,

BELGISCHE REEDERS,
GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e t s  van  Ger*l
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Les Frigorifères du Littoral
N. V

i j s
GEMAALD E N  IN BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 26 Januari 1940.
0.67 W est 2 d. 9.261,50
0.66 W est 2 d. 8.471,—
0.196 W est 2 d. 4.007,—
0.335 W est 3 d . . 12.425,50

Vier vaartuigen vandaag ter markt, 
van de W est komende, m eesta l hadden  
zij m ooie partijen  ongegutte w ijting en  
pladijs w eten  buit te m aken. Normale 
prijzen. Vrijdag zijnde en  slech t weder, 
was de belangstelling eerder gering. — 
Alles wordt dan ook m eestal ‘opgekocht 
voor de lokale leurhandel. De verkoop 
w as na een h alf uurtje afgeloopen. 
Zaterdag 27 Januari 1940.
0.187 W est 
0.243 K anaal 
0.244 K ust 
0.235 K anaal 
0.277 K ust 
0.131 K anaal 
0.137 K ust 
0.236 K anaal 
N.42 K ust

2 d. 4.145,—
10 d. 22.242,—

2 d. 11.042,50
9 d. 17.850,—
2 d. 10.769,—
5 d. 6.965,—
2 d. 9.383,50
5 d. 14.774,—
2 d. 2.015,—

0.210 K ust 3 d. 9.070,—
Buiten ieders verw achting en om de 

slecht geworden gewoonte n iet te ver
liezen waren er vandaag 11 m otoren ter 
m arkt. T ien daarvan hebben verkocht.
De 0.238 houdt in  to t M aandag. Alle 
vischsoorten worden aan m ooie prijzen  
afgezet. De vangsten  bestonden vooral 
uit mooie partijen ongegutte w ijting die 
verkocht werden, de kleine tegen  80 fr. 
de ben, de groote tegen  110 fr. de ben.
Ook m ooie partijen kleine p ladijs aan 50 
to t 70 fr. de ben. De SS.0.163 van de ¡ vanm orgen, is de belangstelling eerder 
O ostendsche Reederij die verw acht 
wordt van Ijs la n d  en die D insdag m oest 
verkoopen zal eerst t (.^komenden Za
terdag ter m arkt kunnen zijn, dit uit 
oorzaak van h et slech t weder.

Voor M aandag wordt de 0.298 van I j s 
land verw acht m et 16 bakken.
Maandag 29 Januari 1940.

IJslander, een vaartuig van h et K anaal 
m et 30 bennen en een tien ta l vaartui
gen van de W est, is d at alles aan  visch  
en dit voor een Dinsdag. Veel te kort 
zijnde aan  visch  gaan  de prijzen die 
gisteren nochtans zeer hoog w aren,van
daag nog duurder. Er is groote belang
stelling voor alle vischsoorten. 
Woensdag 31 Januari 1940.
0.81 K anaal 12 d. 39.247,50
0.223 K anaal 6 d. 25.750,—
0.306 K anaal 9 d. 30.075,—
0.291 K anaal 10 d. 21.790,—
0.225 K anaal 7 d. 22.940,—

Vijf vaartuigen zijn vandaag ter 
m arkt, komende van h et K anaal van  
Bristol en  w aarvan de vangsten  m eestal 
bestaan uit roggevisch, eenige ronde 
visschen en een drie honderdtal kg. ton
gen. W einig visch zijnde en W oensdag 
zijn de prijzen voor alle vischsoorten  
zeer loonend.

Er is ook veel belangstelling en de 
hoedanigheid  van de visch is  over 
gansch  de lijn  van prim a kwaliteit. Na 
vandaag m ag m en veronderstellen dat 
de groote vloot binnen gew eest is. De
ze groote vloot die voor de drie voor
n aam ste dagen der week uit 17 vaar
tuigen  bestaat.

Wij verhopen dat er toch  toekom en
de week w at meer aanvoer zal zijn. 
Donderdag 1 Februari 1940.
H.63 Oost 6 d. 17.800,—

Eén vaartuig vandaag ter m arkt, ko
m ende van  de Oost, bevattende een 50- 
ta l bennen visch en een 300-tal kg. tong. 
Daar de w egen zeer glad  en ijzelig  zijn,

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het g e k e n d e  huis

&0. OPDEDRYNCKD.
Gediplomeerde Electriekers 

N ieuw poortsteenw eg, 195 — .
V isscherskaai, 17 Tel. 7 2 0 0 3

Tel. 72813  
O o sten d e

0.238 K anaal 9 d. 24.770,—
0.78 West 2 d. 6.320,—
N.45 W est 4 d. 4.683,50
0.342 K anaal 10 d. 34.653,50
0.298 IJsland 22 d. 113.394,—
0.85 K anaal 10 d. 29.290,—
H.37 K anaal 9 d. 26.635,—
0.278 K anaal 10 d. 38.771,50
0.140 K anaal 6 d. 12.560,—

gering. Toch zijn de prijzen loonend, daar 
er tekort is aan visch. De verkoop was 
spoedig afgehandeld.

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 25 Januari 17.910,—
Vrijdag 26 35.321,—
Zaterdag 27 108.396,—
M aandag 29 291.638,50
D insdag 30 143.778,50
W oensdag 31 140.477,50

V erw ach tingen
— ■ —

Zaterdag 3 Februari. — SS. 0.163, van 
IJsland, met 19 bakken, waarvan 850 ka
beljauwen, 5.000 kools, 125 b. gullen, 200 
b. mixed, 95 b. boonen, 230 lengen, en 30 
b. kuiten.

Maandag 5 Februari. —  SS.0.296, van 
IJsland, met 12 bakken, waarvan 2.250 
kools, 400 kabeljauwen, 70 b. gullen, 170 
b. mixed, 150 b. boonen, 50 b. lengen, 15 
b. heilbot.

Dinsdag 6 Februari. —  SS.0.262, van 
het Kanaal van Bristol, met 4 bakken 
visch en mixed ; 0.290, van het Kanaal 
van Bristol ; SS.0 .80, van IJsland, met  
1750 kabeljauwen, 2600 kools, 130 bennen 
schelvisch, 150 b. gullen, 200 b. gutvisch, 
240 b. boonen, 18 b. heilbot. In totaal : 17 
bakken.

Woensdag 7 Februari. — 0.293, van 
het Kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht : 0.265, 0.122,
0.239, 0.231, van het Kanaal v. Bristol.    ----------

r  m
Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — GEROOKTEN  

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in 't groot en 't klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN
— Tel. 789 —

BRUSSEL

9 vaartuigen waren vandaag ter markt. 
Ook de SS.0.298 van IJsland, die m aar 
gedeeltelijk  gelost heeft. De rest wordt 
ingehouden om m orgen te  verkoopen. 
N ochtans is de hoedanigheid  van den 
IJslander n iet prima. Gezien de groote 
vraag van alle handelaars gaan  de prij
zen zeer hoog en  wordt alle visch, zoo
w el van IJsland ais van  alle andere 
vaartuigen aan goudprijzen afgezet. De 
koolvisch bekomt de 50 stuks, de mooie 
som  van 845 to t 1.065 fr. W ijting 1,700 
tot 1.750 fr. de ben. W itches 275 to t 290 
fr.; gullen 315 fr.; k lipvisch 158 to t 165 
fr. de ben. Er w as noch tan s w einig tong  
of schelvisch  te bespeuren. Voor mor
gen wordt er n iet veel verwacht.

De m arkt biedt dan ook een treurig  
uitzicht. Waar gaat dit naartoe ? Nu h et  
W inter is en er overvloed van visch zou 
m oeten zijn. Ais er m aar een tien ta l 
vaartuigen ter m arkt zijn  voor een  
M aandag, D insdag of W oensdag. De 
m arkt w as om 10 uur afgeloopen. 
Dinsdag 30 Januari 1940.

6 d. 
5 d. 
5 d.

0.274 K anaal 
0.245 K ust 
N.60 Oost 
0.298 (overschot)

Is h et vandaag een  
een Donderdag- of Vrijdagmarkt? Maar 
waarlijk, de aanvoer biedt een  treurigen  
aanblik. Buiten h et overschot van den

7.245,—  
12.105,—  
17.790,— 

106.207,50 
D insdagm arkt of

«¡¡sAuParaBja
V oetenverzo rg ing
Cabinet van Massagen en Pédicure

G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplom eerde Specialiste  
Pedicure — M asseerder 

O ntvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE
Vraag rendez-vous n r Tel. 73740 

A ntiseptische behandeling  
— Moderne M ethode —

STEDELIJKE GARNAALMIJN
Vrijdag 26 Januari 19 kg.

De andere dagen, geen aanvoer.
5,-

Eduard Verberckmoes
N A U W ST R A A T , 14 —  V1SCHM A RKT, 28

T eleg r. B erkm oeTel. 1 2312

M E C H E L E N

V isch fac teu r —  H a rin g ro o k e rij  —  In leggeri 

G ro o th an d e l in  P e k e lh a rin g  
G ezouten  w ijtin g  en  schelv isch

BLANKENBERGE
S ta a t van den verkoop van versehe 

visch in de m ijn  van Blankenberge, van 
Donderdag 25 Januari to t W oensdag 31 
Januari 1940 :
D insdag 30 Januari 11.955,—
W oensdag 31 Januari 3.962,50

Gemiddelde prijs per kg. van  de ver
kochte visch, gedurende hetzelfde tijd
perk:

Tarbot 22; griet 14; groote tongen  19; 
bloktongen 20; fruittongen 23; kleine 
tongen 14; groote p laten  5.50; kleine 
p laten  6; kleine visch  4.50; schar 5 ; 
pieterm an 13; kabeljauw 9; w ijting 3.50; 
rog 5 per kg.

VISSCHERS !
DE BESTE

W eet U dat!?
GASOILp  

2  HET BESTE MAZOUT®
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 

®  GEFABRICEERD wordt door d e ®

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

GENT
, .G arnalen, 12 ; griet, 15; kabeljauw, 
14—16 ; pladijs, 9—11 ; paling, 18—20 ; 
schelvisch, 9—10 ; rog, 6— 7 ; tarbot, 15— 

:.  n g ’ I5—20 ; zeepost, 8 ; zonnevisch, 
10 fr. per kg.

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEN D AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN 
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 27 JANUA

Rl TOT 1 FEBRUARI 1940.
Zaterdag

Turbot — Groote t a r b o t ...............................17.00—19.00
Mid. t a r b o t ..................................  12.00— 15.00
K leine tarbot  ............................  9.00— 11.00

Barbues — G r ie t ...........................................  7.00— 11.00
Soles — Allergroote tongen ...............................................

Groote tongen  ..............................  19.60—20.ÓÖ
Midd. groote tongen .................21.00
Voorkleine tongen  .......................18.00 19.00
K leine tongen ..............................  12.00—17 00

Carrelets — Gr. p ladijs (schol) ...............  6.05
Midd. p la d i j s ........................... 4.00— 4.75
Derde slag  p la d i j s ................ 5.00— 5 25
K leine p ladijs .......................  1.20— 1 50

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

K leine tongschar ............................
Soles d ’Ecosse — Gr. Schotsche schol ... 3.75— 4.00 

KI. Schotsche schol ... 2.50—  3.70
Flottes — S c h a te n ......................................... 3.75—  4.25
Raies — Groote rog ... ................  ........ . 2 .OO— 4.75

K leine rog ....................................  0.75—  1.50
Tacauds — S te e n p o s te n .............................  1.50  2.25
Merlans — Gr. w ijting ..............................  2 00— 2 25

KL w ijting ............................... 1.70— 2.00
Cabillaud blanc — W itte kabeljauw ... 7.00— 8.Ö0

Gr. gullen ................................
KI. gullen .........................

Cabillaud d’Islande — IJsl. k a b e lja u w ......................
Gr. g u lle n   ......................
KI. g u lle n ..................................

Sébasjtes — K lip v is c h ..................................  ......................
Charbonnier — K oolvisch .................................................
Lieus — V lasw ijting .............................................................
Lingues — L e n g e n .........................................•,.......................
Eglefins — Gr. schelvisch  ...................... . ......................

Gr. mid. schelvisch  ......... . ......................
KI. mid. schelvisch  ... ... ......................
KI. schelvisch  ........................ .........................
B raadschelvisch  (to tten ) ... ......................

Colins — Gr. m oolm eisjes .................................................
Mid. m o o im e ls je s ......................  ......................
KI. m oolm eisjes ..........................   •••••

Vives — P ie te rm a n n en .................................  900— 11.00
Grondins — K norhaan .............................. .........................
Grondins rouges — Engelsche soldaten  1-50— 1.75
Rougets — R o o b a a r d ...................................  1-25—  1.75
Emissoles — Z e e h a a i ...................................  1-50— 1.75
Roussettes — Z eeh o n d en ............................ 1-50— 1.75
Dorées — Zonnevisch ..................................    ......
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ... ... 6.50—  7.50

KI. zeeduivel .............................  3.50— 5.00
Congres — Gr. z e e p a lln g .............................. 3.75—  4.00

KI. z e e p a lln g ............................  2.00— 2.75
Maquereaux — M a k r e e l............................. .........................
Harengs — H aring ...................................... .........................
Esturgeons — S t e u r ..............................................................
Flétans — Gr. h e i lb o t ..................................  ......................

KI. h e i lb o t .................................. .........................
Ecrevisses — K reeftjes .................................  ......

Maandag
18.00—20.00
14.00— 16.00
10 .00— 12.00 
8 .00— 12.00

19.06—21.60
20.60—21.00
21 .00— 22.00
12.00— 19.60
5.00— 5.50
6.00— 6.75
5.00— 5.50
1.50— 2.25
4.00— 4.25
6 .00—  8.10
4.50— 5.00
4.00— 4.25
2.50— 3.00
4.00— 4.75
2.50— 5.25
2.00— 2.25
2.00— 2.50
3.00— 3.50
1.50— 2.00
7.00— 9.00

5.00— 6.00 
6.00
2.00— 4.30 
3.25
2.75—  3.00

Dinsdag

12.00—14.00
9.00— 13.00

19.06— 23.66
23.00
24.00
14.00—21.40

"6.66— 6.75
5.00— 6.00
2.50— 2.75
4.50— 5.00
7.00— 8.00

4.00— 4.25

5 .06—  5.25
3.50— 5.50
2.50— 3.00
2.75— 3.00
3.75— 4.00
2.75— 3.00

W oensdag Donderdag
22.00—23.00
17.00—20.00
14.00— 16.00 10.00
10.00— 15.00 9.00

19.80—24.00 21.00—24.06
24.00 26.60
25.00 24.60
24.00 13.00—21.00

6.00— 6.75 6.75*...........
4.50— 6.00 6.25
2.50— 3.00 2.50
4.50— 5.00 5.50

4.ÓÖ— ” 5.ÖÖ
5.00— 6.00
5.00— 6.00
3.50— 7.00
3.00—  3.50
4.50— 5.00 4.50
3.50— 4.50 3.50
9.00— 10.00

7.00—
7.00
5.25
3.50
3.50—

8.00

4.00

525—  5.50
5.00— 5.50 . . . . . .  . 5.00— 6.00
4.50— 5.00

"¿’.‘¿O.........................

7.00

7.00— 8.00
4.25— 5.50
2.50— 2.75

Ï.5 0 — Ï.75
4.75
3.50— 4.00
1.25— 1.50
1.50— 1.75
4.50— 6.00
7.50— 8.20
5.00— 6.00
4.00— 4.75
2.50—  3.00

12.00—14.00
10 .00— 11.00

2.50— 5.00

3.00— 4.50

2.00— 2.25 
2.75—  4.00

2.66— 2.25
2.00— 2.25
5.00— 6.50
7.00— 8.50
6.00— 6.50 
4.50— 5.00
3.00— 3.25

VISCHMIJN
Griet, 14— lö  ; Daars, o— 8 ; zeeduivel, 

8— iu ; Kaoeijauw, m— io  ; zeezaim , o—
1 ; z eep cu m g , o— t ; s c n e m s c i i ,  o— xu ; 
K ilo m a a n , ö— o ; s c n a r , o— o ; w ij t in g , 4—  
o ; neeK , 4— 0 ; p ia u ij s ,  o— 0 ; ro g , o— iu  ; 
lo o u a a r a , o— 1 ; K iip v iscn , o— ï  ; to n g ,  
io — 24  ir .  p e r  k g .

VlaOHMARKT 
Griet, 8.55 ; zeeauivei, o.20 ; kabeljauw  

4.72 ; zeeK arK ooi, 4 .io  ; zeezaim , 2.00 ;
0 a a r s , 0,20 ; s c n e iv is c n ,  4 .as ; z e e p a n n g ,  
z.oo ; v e r s c n e  n e i io o t ,  i l . o i  ; k n o r n a a n ,  
r.oö ; sc n a r , ö.o3 ; w ij t in g , 2.69 ; p ia u ijs ,  
0.42 ; rog , 4.20 ; r o o b a a ru , 3.04 ; k n p v isc n  
0.00 ; to n g , U .46 ; fo r e l, 10.63 ; h e e a , 2.14 
ir . p e r  kg.

U iV iU JÜ JNL iM

In de week van 25-31 Januari 1940 kwa
m en aan  de R ijK sviscnnaiien 3 stoom 
trawlers, 9 m otors, 2 D enen en  1 zw eed  
nun vangsten  verscne visen verkoopen.

D at ae vischaanvoer deze weeK veel 
te w enscnen overuet, benoeft geen ver- 
«ïer betoog, indien  m en h et aan ta i sche
pen te zam en telt, w at deze week de 
m arkt aandeed. Een gelukkig verschijn
sel is  echter, dat er op h et oogenblik  
een 25-tal stoom traw lers ter visscnerij 
zijn vertrokken, zoodat wij b innensort 
een redeüjker aanvoer m ogen verw ach
ten.

De vangsten  van  de stoom traw lers be 
stonden u it schelvisch  en  vela lichte  
schelvisch  en  gullen. De m otorvangsten  
waren zeer m ooi ; scnopne vangsten  aan  
tongen, schol, schar en  w ijting.

De buitenlandsche aanvoer w as deze 
week van geen  beteekenis : 2 D enen en
1 Zweed m et senoi- en  seharvangsten. 
Over land werd deze week geen visen  
van beteekenis aangevoerd. Alleen van  
Zweden waren tw ee w agons haring en  
sprot.

De visch  kende de geheele week ab
norm aal hooge verkoopprijzen.

V erwachting toekom ende week : zeven  
stoom traw lers en  acht motors.

Donderdag 26 Januari 1940.
Geen aanvoer van  versehe visch, h a

ring en  garnalen.
Vrijdag 26 Januari 1940.

S iecnst 1 D een w as ter m arkt m et een  
van gst bestaande u it 50 k isten  schol en  
scnar, welKe voor veel geld werden ver
kocht.
Zaterdag 27 Januari 1940.

Vier groote m otors w aren ter m arkt, 
welke deze sp ijsden  van veel tongen, 
schol, schar en  w ijting ; vooral de ton
genvangsten  w aren zeer mooi. Geen bui- 
qenlanasche aanvoer ; de m arkt was 
zeer willig.
Kw. 154 West 100 b. 2360.00
Kw. 162 W est 135 b. 2885.00
IJM 203 W est 100 b. 1510.00
IJM 211 W est 100 b. 1525.00
M aandag 29 Januari 1940.

2 stoom traw lers en  5 m otors waren ter 
markt. De van gsten  van  de stoom traw 
lers kom ende van  de K londijke beston
den hoofdzakelijk  u it w at schelvisch  en  
veel lich te schelv ischj es.

4 m otors kom ende van  de W est hadden  
alle wederom  schoone van gsten  schol, 
schar, w ijting en  gezam enlijk  3.000 kg. 
tongen.

G een b u iten landsche aanvoer.
De verkoopprijzen van de versehe visch  

waren zeer hoog.
U M  183 K londijke 825 b. 9001.00
U M  49 K londijke 550 b. 5707.00
Kw. 114 W est 100 b. 2274.00
Kw. 35 W est 100 b. 2295.00
Kw. 10 D oggersbank 45 b. 610.00
IJM 210 W est 80 b. 1410.00
Dinsdag 30 Januari 1940.

Geen aanvoer van  versehe visch. 
W oensdag 31 Januari 1940.

2 booten, 1 m otor en  1 Deen waren ter 
m arkt. De aanvoer w as onbevredigend.De 
vangsten  van de traw lers leverden ons 
hoofdzakelijk schelv isch  en  totten . De 
m otorvangst : w ijting, schol en  schar en  
de D eensche van gsten  : sch ar en  schol.

B uiten landsche aanvoer : van  Zweden,
2 w agons h arin g  en  sprot, en  van  Dene
m arken, 100 k isten  gullen.

De visch  kende goudprijzen.

iK.■p."
'é
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ANTWERPEN
Kabeljauw, 8— 11 netto, 6—9 bruto ; 

knorhaan, 3 ; pladijs, 3—8 ; rog, 6—7 ; 
roobaard 7; schar, 6; vleet, 9— 12; schel
visch, 5—9 ; steenpost, 4 ; tong, 13— 17 ; 
bakharing, 1—1,75 ’t  stuk ; gerookte h a
ring, 1—1,50 ’t  stuk ; gestoom de haring, 
1,—  voor 3 stuks ; pekelharing, 3,— voor 
5 stuks, 6,— voor 11 stuks ; sprot, 8— 10 ; 
paling, 11 fr. per kg.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • *

HEYST

RADIAN
Gasolie

Smeerolie
Benzine 

KWALITEIT: DE BESTE
•  D E P O T . O O S T E N D E

•  TANK AG E 6 TRANSPO RT S.A.
•  Dept. Cial «RADIAN»

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Van R olleghem  Ivo, van  

R ichard en H erem ans Albertine, Asirid- 
plein.

Sterfgevallen . — De Paepe Rosalia, 62 
j., echt. van Verbeke Augustijn, St.een- 
straat, 12 ; Coppens Arthur, j3 j„ echt. 
van G heselle Maria, K ursaalstr., 46 ; 
Deloof M alvina, 41 j„ echt. van Vande 
Moortel Oscar, Consciencestr., 64 ; Vlie- 

© tinck  Pieter, 68 j., echt. van M allefeydt 
0  Maria, Knokkestr., 110-112.
?  Huwelijken. — Van Belleghem  Alfons, 
J landbouwer m et Vandam m e Lydia, land- 
« bouwster, beiden alhier.
•  H uwelijksafkondigingen. — Savels Re-
•  né, werkm an te H eist m et Van der Veen
•  M arguerite, fabriekwerkster te  Brugge.

•E E N

O pbrengst der &•  ___
•  ^Garnaalvisschersvafartuigen
• in Januari 1940.
0  Zooals onze lezers kunnen vaststellen ,
•  werd er in  Januari 1940, w einig of geen
•  garnaal aangevoerd te  Oostende en

•  REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93 •  wordt onze ziensw ijze om trent onze
•  •  «am aoivissohprs daardoor volledig be-•  garnaalvisschers  

vestigd.

U M  384 K londijke

U M  115 K londijke  
U M  204 K londijke

40 b. 850.00
(gebroken reis) 

570 b. 7100.00
50 b. 830.00

ZEEBRUGGE
Vrijdag 26 Januari 1940.

Garnalen, 5.90—6.60 fr.
Zaterdag 27 januari 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bioktong, 17—18 ; 
fruittong, 20—22 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
kl. tong, 8—14.50 ; pieterm an, 12—13 ; gr. 
platen, 4—4.50 ; midd. p laten, 5.75—6.25; 
platjes, 4.50—5 ; scnarren, 3.50—4 ; gr. 
wijting, 3—3.25 ; kl. w ijting, 1.25— 1.50 ; 
rog, 2—5 ; tarbot, 10— 18 ; griet, 8—16 ; 
garnalen, 6.10—7.50 fr.
Maandag 29 Januari 1940.

Gr. tong, 16—17 ; bioktong, 18— 19 ; 
fruittong, 22—23 ; sch. kl. tong, 18—19 ; 
Kl. tong, 9— 14.50 ; pieterm an, 12— 13 ; gr. 
platen, 4.50—5 ; midd. platen, 6.25—6.50; 
platjes, 5—5.60 ; scharren, 4—5 ; gr. 

I w ijting, 3.25—3.75 ; kl. w ijting, 1.50—2 ;
! rog, 2.50—5 ; tarbot, 12—20 ; griet, 10—16. 

Dinsdag 30 Januari 1940.
Gr. tong, 18—19 ; bioktong, 21—22 ; 

fruittong, 23—25 ; sch. kl. tong, 20—21 ; 
kl. tong, 9—15 ; pieterm an, 13—14 ; gr. 
platen, 5—5.50 ; midd. p laten, 7.25— 7.50; 
platjes, 5.50—6 ; scharren, 5—5.50 ; gr. 
w ijting, 4—4.25 ; kl. w ijting, 2—2.50 ; rog, 
3—6 ; tarbot, 14—24 ; griet, 12— 18 fr. 
W oensdag 31 Januari 1940.

Gr. tong, 18—19 ; bioktong, 21—22 
fruittong, 23—24.50 ; sch. kl. tong, 20— 
21 ; kl. tong, 9— 15 ; pieterm an, 13— 14 ; 
gr. p laten, 5—5.50 ; midd. p laten, 7—7.50; 
platjes, 5.50—5.75 ; scharren, 5—5.50 ; 
gr. w ijting, 4—4.25 ; kl. w ijting, 2—2.50 ; 
rog, 3—6 ; tarbot, 16— 25 ; griet, 12— 18. 
Donderdag 1 Februari 1940.

Gr. tong, 20 ; bioktong, 22—23 ; fruit
tong, 25 ; sch. kl. tong, 21—23 ; kl. tong, 
10—15 ; pieterm an, 13— 14 ; gr. platen, 
5.50 ; midd. p laten, 7.50 ; platjes, 5.75 ; 
scharren, 5.25 ; gr. w ijting, 3.75—4 ; kl. 
w ijting, 2—2.50 ; rog, 4—6.50 ; tarbot, 30; 
griet, 22 ; garnalen, 9.10—10.40 fr.

Hopen we voor onze kustvisschers dat 
h et Zeewezen de m iddelen zal vinden  
om hen zoo spoedig m ogelijk te  steunen.
O.l 108,50 0 .2 60,—
0.4 223,70 0 .7 1359,60
0.9 296,80 0.10 984,20
0.12 86,— 0.22 50,40
0.24 132,— 0.27 1297,60
0.29 288,— 0.37 70,40
0.39 81,90 0.39b 331,50
0.41 347,40 0.44 93,—
0.60 2105,40 0.64 74,—
0.68 152,50 0.90 689,30
0.95 294,60 0.96 390,40
0.100 148,20 0.113 384,—
0;123 105,40 0.162 119,60
0.182 35,70 0.193 16,—
0.197 1503,20 0.206 46,40
0.331 152,40

T otaal : 12.028,—.

i= X  =  X:

— ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN —
Grauwe, witie en rieten MANDEN bij

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

f f

Voor de Gemobiliseerden
 ■------

ZIJ KUNNEN UITSTEL VAN 
RADIOTAKS BEKOMEN

Talrijke gem obiliseerden vragen ons, 
hoe zij m oeten handelen in  verband m et 
de radiotaks.

De betrokken d ienst verzekert dat zij 
uitstel van betaling konden bekomen, in 
dien zij daartoe een schriftelijke aan
vraag deden aan Radio-Omroep-Taksen, 
42, Paleizenstraat, te Brussel.

Hiermede echter is de kwestie n iet ge
regeld, w ant na de m obilisatie zouden de 
soldaten nog deze achterstallige taks  
m oeten betalen.

Het ware dan ook billijk dat de gem o
biliseerden, voor den duur van den onder 
de wapens doorgebrachten tijd, van deze 
taks heelem aal zouden vrijgesteld  wor
den.

Er zijn talrijke gezinnen, waar vrouw  
en kind van de scham ele vergoeding m oe
ten  leven en waar de radio een afleiding  
is in  deze benarde tijden. Het vrijstellen  

i de taks zou op de m oreel van  deze 
personen zeker zijn goeden invloed n iet  
m issen.

« w w m  - « e

Stoommachienen - Motoren - Stoomkete Is

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaier setraat, 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.,
T el. 71741 en  72781 P o s tch eck  9 9 1 3 6

enz.
H a n d e l s r e g i s t e r  3 0

Donderdag Zaterdag
1.20

1.50— 
1.60— 
1.45—
0.90- 
0.83— 
0.52—

26.00—17.50
23.00— 18.00
27.00—23.00
27.00—24.00
17.50— 15.00
10.50— 7.50

80.00—60.00

Ï5.ÓÓ—ÏÓ.5Ö 
8.00— 7.70

Tarbot ................................ ........................
Griet ................................................................... r ......................
Groote tongen  ..................................................
Gr. mid. t o n g e n ...............................................
Kl. mid. t o n g e n ................................................
Kl. tongen ............................................ ..........  ......................
Kl. tongen (gr. slips) ...................................
Kl. tongen  (kl. slips) .................................... .................
Gr. schol  ..........................................................
Mid. schol ..........................................................  . . . . . . . . . . . . . . . . .
Zet s c h o l .............................................................
k l  s c h o i ................................ ;;;;;;;;;;;;;;;;;
Kl. schol I I ..................................... **................  22.50—21.60
Kl. schol I I I ....................... ................................ 1 7 .50— 15.50
Tongschar ...........................................................
Rog .................................... ..  ........................
Vleet ................................... ... ........................ "
P o o n t je s .............................. .............................
K a b e lja u w .......................* .. .....................................................
Gr. g u l le n ......................  ................................. . .......................
Kl. g u l le n ......................................................................................
W ijting .......................................................................... ................
Gr. schelvisch  ............ ... ............................. .........................
Gr. mid. schelv isch  .*. ...  ......................... .........................
Kl. mid. s c h e lv is c h .........................................  .......................
Kl. s c h e lv is c h ..................................................... ......................
B raadschelvisch ... *.................................................................
Heilbot ...........................................................................................
Leng ......................... .................................................................
K o o lv isc h ................  ................ ..................................................
M akreel .......... ............................................................................
Wolf ..............................................................................................
S c h a r to n g ...................................... ................................. .............
Zalm ...............................................................................................
Steurharing .................................................................................
Gr. roode poon . . .  ....................................................................
Mid. roode poon . . .  „.................................................................
Kl. roode poon ...  ..................................................................
Schar ................. ............................................ 18.00— 11.50
B ot ............  s ,. ... ... ...    .„•••..................*
H am m en ... * ....................................................................................................
Lom .................................................................. ...............................................
Haring .......... .................................................... ...............................................
K reeft .................. ... ................................ ............................................
Gr. H e e k ................................................. „ . ... .................... .. .............
Mid. Heek ...  ...............................................  - ................................ ...... .
Alles In gulden aangeduld. Ben gulden ls  ongeveer 18 fr.

1.40
1.50
1.32
0.90
0.76
0.46

Maandag
1.20— 1.07

'Ï.4Ó—"l.3Ó 
1.60— 1.55 
1.45— 1.32 
1.02— 0.98 
0.81— 0.73 
0.52— 0.48

18.00— 17.50 
1800— 17.50
25.00—20.50
25.00—16.50
18.00—13.50
12.00— 7.80

Ï3.5Ó—"Ó'.ÖÓ 
1.65— 0.95

8Ó.ÖÓ—45.00
22.50— 16.50
20.00— 15.00
10.50— 4.50
31.00—25.50
32.00—26.00
28.00—20.50
23.00— 15.00
18.50— 12.50 

1.33— 1.06 
1.05— 0.68

25.00— 11.00

Dinsdag Woensdag
1.40

Ïr55
1.60
1.55
1.24
1.05
0.75

34.00
25.00 
20.00—26.00
30.00—22.50
23.00— 14.50
15.00—10.50

3.25— 1.90
11.50—11.00 

100.00—69.00
31.00
30.50—17.50 
11.70—11.20
32.00
36.00
32.00—28.00
25.00—23.50
18.50— 17.50 

1.40— 1.15 
4.20— 2.60

24.00— 8.00

yper 50 kg.
. per 50 kg. 

>

12.00— 10.50
11.50— 11.00

18.50— 4.90
11.00— 9.00
23.00—19.50

Ï3ÜSÖ.............

18.50— 12.50 
17.00—12.50
21.50— 17.50

15 00—13.50

>
>
>
>

per 50 kg 
>
>
>
>
>
>
>

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

>
»
»
>
>
»
>

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

>
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
>
>
>
>

stuk  
125 kg.

>

per
P.
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

N. V.Jos. BOEL à Zonen
•  TEMSCHE •
W ERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREÏLERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE D WARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

^Handelsregister : St. Niklaas 1018

Bij de Kadetten van den 
Belgischen Zeevaartbond

De locale sectie oer K adetten  van den 
B elgischen  Zeevaartbond hield  Zaterdag 
la a tst in  h et H otel du Littoral, zijn al 
gem eene vergadering onder voorzitter
schap van den h. Com m andant Coûteaux, 
bestuurder der R ijksm arineschool. Wa
ren nog aanwezig : de hh. H. De Vos, di
recteur generaal en eerevoorzitter van  
het K adettenkorps ; Vroome, Schepen ; 
m ajoor Chôme ; Van Strydonck, com 
m andant der Marine ; J. Bauwens, De- 
pire en  Dum ortier ; lu itenanten  van  
m arine Gonze en Vaerenbergh ; lu ite
n an t Billet, van de S taatsm arine ; offi
cier m ekanieker Springuel, enz.

Vooraf werden verschillende film en af
gerold betrek hebbend op de zee. Een 
eerste, opgenom en door com m andant 
vlieger Benoidt, was gewijd aan de vis- 
scnerij in  de Moray Firth ; die van lui
ten an t Billet, aan de propaganda voor 
m eer vischverbruik en  de overvaarten  
Oostende-Dover van onze m ailbooten. 
Dienen nog aangestipt, de film en over 
de vischw eek te Heist, de inhuldiging  
van het Zeepaleis te  Luik, h et bezoek van 
Prins Boudewijn aan het Koninklijk  
Werk van den Ibis, een film  gewijd aan  
de zeilbootenwedstrijd en een onvoltooi
de film  over h et m arinekorps, welke ge
la st is m et h et vernietigen van oorlogs- 
mijnen.

Al deze film en werden flink geapplau
disseerd.

REDE VAN COMMANDANT COUTEAUX

Gedurende het in tiem  feestje dat nu  
volgde, werd door den h. Com m andant 
Coûteaux hiernavolgende rede uitgespro
ken :

Heer D irecteur Generaal, Eere Voorzit
ter van het K adettenkorps van den Bel
gischen  Zeevaartbond.

Heer Schepen Vroome.
Heeren Sym path isanten  van h et K a

dettenkorps van den Belgischen  Zee
vaartbond.

N iettegenstaande wij in  troebele tij
den leven, hebben wij ons toch  veree- 
nigd.

De jeugd zou n iet begrijpen, dat de 
boog steeds gespannen kan zijn en  dat 
wij ons ten  m inste één m aal per jaar 
n iet m et genoegen rond een goed voor
ziene ta fe l scharen.

De jeugd h eeft gelijk en de oversten van  
die jongens, vindt m en nog bij de jong- 
sten.

Ik noem  hun schitterenden Comm an
dant Baes, om ringd van een schaar elite 
medewerkers, die naam  en hoedanighe
den bezitten :

W essels, m oniteur-secretaris-schatbe- 
waarder, aanvoerder van h et K adetten
korps ; Deschepper, m oniteur, die dezen 
W inter een kadettenafdeeling m otoristen  
gevormd h eeft ; aalm oezenier Delbaere ; 
Decerf, David, Baeckelandt, Delannoy en  
Brouckxom.

D at ieder, hier aanwezig, de uitdruk
king vinde van m ijn levendige erkente
n is voor deze schoone krachtsinspanning, 
die zij verrichten voor h et K adetten
korps, alsook voor de nieuw  gevormde 
« Toekom st », w aarin  de K adetten  van  
den Belgischen  Zeevaartbond gelegen
heid zullen vinden hun hoedanigheid  van  
toekom stige chefs te ontwikkelen.

De huidige toestand  verm indert n iet 
onze geestdrift, zooals U h et ziet. Zon
der eenige verzwakking vervolgen wij 
m et alle m iddelen, om h et jonge geslacht 
kennis te laten  m aken m et h et onverge
lijkbare Ideaal der Zee.

Leve h et K adettenkorps van den Bel
g ischen  Zeevaartbond !

Leve « Toekom st » !
Nu wend ik mij m et vreugde naar die

genen, die ons de eer en h et genoegen  
gegeven hebben, onze uitnoodiging te 
aanvaarden.

Heer D irecteur G eneraal van h et Zee
wezen, die alles in  h et werk ste lt om  
onze taak  te vergem akkelijken en ons 
nog vandaag is kom en aanm oedigen ; h. 
Vroome, Schepen van  Geldwezen, den h. 
Burgem eester vertegenwoordigend, die 
de grootste belangstelling toont in  onze 
werken ; en de hh. vertegenwoordigers 
van de Pers, die sedert altijd, ons hun  
bezorgdheid toonen en aan  wie wij een 
onverm inderden steun hebben. ; h. Bau  
wens, lid van h et Bescherm ingscom iteit 
van het K adettenkorps, die zich verdeelt 
om ons op elk gebied de grootste dien
sten  te bewijzen ; m ajoor vliegenier Guil
laum e, Com m andant van de L uchtsch iet
school, err. kapitein-vliegenier Benoidt, 
waarvan de groote vriendschap en de in
n ige m edewerking ons duurbaar zijn ; 
m ajoor van het Artillerie Chôme, zeeof
ficier, groot bezieler van den Belgischen  
Zeevaartbond die van harte m et ons is ; 
Com m andant Van Strydonck, de majoor 
Decarpentrie, Com m andant van het 
M arinekorps vertegenwoordigend, en de 
lu iten anten  Gonze en Van Vaerenbergh, 
w aarvan wij de sym pathie voor onze ka- 
detten  kennen ; h. Com m andant Louis 
Depière, die ons steeds een m ilde gast
vrijheid in  de Roy a l 'Y acht Club aan
biedt ; h. Spiltoir, secretaris-generaal en 
groot bezieler van de vereeniging «T oe
kom st » (D em ain), die zich in de laatste  
tijden  sterk ontwikkeld h eeft ; h. Van
der Biest, lid van h et Bescherm ingscom i
te it van h et K adettenkorps, een bijzon
der d ienstig  m an ; L uitenant Billet, van  
h et Rijkswezen, die de welwillendheid  
h eeft gehad, onze kleine sam enkom st te  
verhoogen m et zijn uitm untende kine- 
m atografische werken ; officier werk

tuigkundige instructeur Springuel, die 
steeds onze sym pathisant is.

Aan allen een hartelijk  dank om ons 
gezelschap te kom en houden.

Nu stel ik voor, onze glazen op te hef
fen op de gezondheid van Zijne M aje
steit den Koning.

TELEGRAM AAN ZIJNE MAJESTEIT

« Aan Zijne M ajesteit den Koning,

» De K adetten  van den B elgischen  Zee- 
i> vaartbond, afdeeling Oostende, veree-
> nigd ter gelegenheid  van hun jaarlijk-
> sche bijeenkom st, drukken nun geloof 
» uit in de m aritiem e toekom st van Bel- 
.> gië en  sm eeken Zijne M ajesteit den 
» K oning de uitdrukking van hun diep- 
» ste gevoelens van verknochtheid te 
» w illen aanvaarden.

Com m andant-Bestuurder Coûteaux, 
Voorzitter van het Bescherm ingscom iteit 
van het K adettenkorps van den Belgi
schen Zeevaartbond, Rijksm arineschool,

Oostende.
AAN DEN GRAAF VAN VLAANDEREN

« Aan Zijne Koninklijke Hoogheid
» M onseigneur den G raaf van Vlaande-
» ren,- Prins K arei van België,

» De K adetten  van den B elgischen  Zee- 
» vaartbond, afdeeling Oostende, veree- 
» n igd  ter gelegenheid  van hunne jaar- 
» lijksche bijeenkom st, sm eeken Zijne 
» Koninklijke Hoogheid hun te beschou- 
» wen ais zijn geestdriftige en m eest 
» eerbiedig verkleefde onderdanen tot 
» h et verwezenlijken van een M arine on- 
» der h et bevelhebberschap van onzen  
» Prins-Zeeofficier.

Com m andant-Bestuurder Coûteaux, 
Voorzitter van h et Bescherm ingscom iteit 
van h et K adettenkorps van den Belgi
schen Zeevaartbond. R ijksm arineschool,

Oostende. »
DE REDE VAN DEN HEER H. DE VOS

Vervolgens u itte de h. H. De Vos zijn 
dankbaarheid voor de vriendelijke woor
den aan  zijn adres gericht en bracht 
hulde aan al degenen die onverm oeibaar 
m eewerken tot de opleiding van  de jon
geren.

Het land h eeft nood aan de vorming 
van de zeevaartgedachte. De huidige om
standigheden vergen een degelijke koop
vaardij- en  visscherij vloot.

De directeur-generaal w ijst verder op 
de groote tekortkom ingen in de Belgi
sche koopvaardijvloot, voor de ravitail- 
leering van de bevolking en drukt er op, 
dat onze kust m oet bescherm d worden 
door zeelieden.

Zonder zelf in oorlog te zijn, ondervin
den wij toch  de m oeilijkheden, de geva
ren en de bekom m ernissen er van.

De heer De Vos eindigt zijn rede m et 
een hulde te brengen aan diegenen die 
in deze onzekere tijden  de gevaarvolle 
zeeën trotseeren, en w ijst de jongeren op 
de lessen  welke ze hieruit kunnen put
ten.

Deze redevoeringen oogstten  een har- 
telijken bijval, waarop h et feest in  de 
beste stem m ing en tot in de late uurtjes 
voortgezet werd.

I Adolf VERRECAS
I  Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10 

•  BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN T GROOT van

Voetbal
In verband m et de ongunstige weers

om standigheden die den indruk verwek
ken, dat de w edstrijden voor eerstko- 
m enden Zondag ophieuw n iet zullen  
doorgaan, achten  wij h et overbodig het 
ontworpen kalender der ontm oetingen  
voor 4 Februari af te  kondigen.

Zwemmen
We vernem en dat ons n ationaal trio  

Mej. Caroen en Vandekerckhove, even
als Mon Everaerts, door de «K openha- 
ger Schwim m  Union » uitgenoodigd  
werd van 21 to t 25 April, om deel te  
nem en aan een reeks feesten  die geor
ganiseerd zullen worden te K openhagen  
en te Aarus. Het is vanzelfsprekend dat, 
overgelukkig, ons trio « ja » h eeft ge
antwoord, te m eer daar de verplaatsing  
per vliegtuig zal geschieden, en m en al- 
zoo frisch ter p laats zal aankom en. Om 
een zoo prachtig m ogelijk figuur te 
slaan, is Mon onm iddellijk begonnen  
m et de oefening van zijn tw ee kam pioe
nen, en m et volle vertrouwen zien wij 
hen vertrekken, vast overtuigd, dat zij 
met lauweren zullen terugkeeren.

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

«RAYG UY H O U SE», 22, Plr.ce de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN
PAKKEN VA N VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« JPAPIERAFROLMACHINES »

H a rin g tra w ln e tte n
voor groote en kleine schepen, zoowel alle visschersbenoodigdheden  
levert in  prim a kw aliteit

N. V. Agentuur en Handel Mij
TE IJMUIDEN

Agent voor B e lg ië : den Heer JAN TROOST, Congolaan, 121

Oostendsch Nieuws
VISSCHERSGILDE «’T ZAL WEL GAAN»

Zondag a.s., 4 Februari zal er een  
feestavond p laats hebben in de Vis- 
schersgilde, P. Pypestraat, 1. Al de leden  
van de gilde worden m et fam ilieleden, 
vrienden en kennissen  vriendelijk u itge
noodigd om aanwezig te  zijn.

L uitenant B illiet zal zijn laa tste  film  
over onze M ariniers vertoonen.

A anvang om 20 uur. Ingang kosteloos.

RADIOLAMPEN
Alle soorten Europeesche en Ameri- 

kaansche radiolam pen in voorraad bij 
Radio De Meester. Beproeven en uitm e
ten  van Uwe lam pen in Uw bijzijn.

SOLO-SLIM
« Ergens te Velde s- werd door sergeant 

infirm ier Oscar K nockaert, gunstig be
kend in de O ostendsche vischm id- 
dens, een solo-slim  gespeeld m et een  
vierde klaver aas, negen, zes, vijf en 
vier en herten  aas, heer, vrouw, boer en  
acht. D it gebeurde in  de m ess der onder
officieren te velde van de eerste groep 
7 A, m et volgende m edespelers : w acht
m eesters Vermeulen, V anderlinden en  
Gerryn. Daar h et de eerste m aal is dat 
Oscar zoo’n  m eesterstukje verwezenlijkt, 
hoeft h et geen betoog dat er een flinke 
pot gepakt werd. Proficiat jongen, n iet 
voor den pot, m aar voor de solo-slim.

OUDSTRIJDERSGALA
Men zal zich herinneren dat, w egens 

de onzekere om standigheden ten  tijde, 
de 11de Novem bergala, telk en  jare op 
touw gezet door h et Verbond der Oud- 
strijdersm aatschappijen, in  de Casino- 
Kursaal, dees jaar n iet kon doorgaan.

In de laa tste  vergadering wérd de be
slissing genom en h et feest te  zetten  op 
Zaterdag 9 Maart. Er zal een prachtcon- 
cert gegeven worden, gevolgd door bai en  
tombola, m et prachtige prijzen. D it al
les ten  bate van h et « Pakk'et van  den 
S old aat»  en de noodlijdende Oudstrij
ders. A lgem eene ingangsprijs : slech ts 5 
frank.

Het èom iteit van het Verbond uit zijn  
dankbaarheid aan h et beheer van onze 
K ursaal die zaal, licht, verwarm ing en  
dienst gratis a fstaan  voor dit edel doei.

Toekomende week m eer over dit gala
feest, dat h et puik van  h et W intersei
zoen zal zijn.
RADIO’S VOOR VISSCHERIJ

Nieuwe m odellen 1940 aangekom en bij 
Radio De M eester. Tel. 714.61 — Oost- 
straat, 18, Oostende (hoek K apelle- 
straat). Overname van Uw oude radio 
aan hoogsten  prijs. Groot gem ak van  be
talen.
BIJ DE VRIENDEN VAN HET NEDER- 
LANDSCH TOONEEL

Het is op D insdag, 13 Februari e.k., 
te 20 uur, dat h et gezelschap van den 
K oninklijken N ederlandschen Schouw
burg uit Antwerpen, directie Joris Diels, 
te Oostende zijn tweede W intervertoo- 
ning kom t geven.

Iedereen kent te Londen, in  de Ken
sington  Gardens, h et m onum ent, dat de 
Engelsche kinderen hebben opgericht 
voor Peter Pan, den held  uit h et ont
roerende boek van  J. M. Barrie.

H et is m et één van de m eesterwerken  
van Barrie, dat te  O ostende wordt opge
treden, « H et Wondei/Jilandi», in  het 
Engelsch « The adm irable Crighton ».

D it stuk werd destijds ook verfilm d  
door Param ount, m et Gloria Swanson
0.a. in  een van de titelrollen. Verder is 
van Barrte nog overbekend h et tooneel- 
stuk « De M edailles van  de oude Vrouw».

«H et W ondereiland» is een zeer aan
trekkelijk stuk. Het eerste bedrijf speelt 
in  een deftige Engelsche fam ilie, de ver
dere bedrijven op een tropisch eiland, 
waar aan zeer eigenaardige experim en
ten  wordt gedaan. Men houde den da
tum  vrij en bespreke zoo vlug m ogelijk  
zijn kaarten bij den schouwburgbewaar- 
der.

ELECTRISCHE BEDVERWARMERS
95 fr. Laatste nieuw igheid, zonder ge

vaar. Op aanvraag dem onstratie ten  
huize zonder verbintenis. Radio De 
Meester. Tel. 714.61.

IN HET WILLEMSFONDS
Na de boeiende causerie voor een keur- 

publiek door M aurits R oelant, kom t op 
Zaterdag 17 Februari, te  20 uur in  ae 
bovenzaal van h et H otel R oyal M anches
ter, Groote Markt, Dr. Albert Goris, alias  
M arnix G ysen spreken. De h. Goris, één  
van onze m eest fijnzinnige letterkundi
gen, werd zoo pas to t eereburger van  
New York benoemd. D it voor de bewezen 
diensten aan Amerika, toen  hij er ad- 
junct-com m issaris generaal w as van h et  
B elgisch  paviljoen op de W ereldtentoon
stelling. M arnix G ysen schreef vroeger 
een boek : «O ntdek  A m erika». Voor alle 
belangstellenden kom t hij th a n s over 
hetzelfde onderwerp spreken. Wie Mar
n ix  G ysen kent a is d ichter en criticus, 
zal zijn scherpen geest eveneens bij den  
causeur A. Goris w illen  bewonderen.

Toegang vrij en  kosteloos.

1, 2 OF 3 FRANK DAAGS

zijn voldoende om ‘een nieuw'e radio te  
verkrijgen bij Radio De M eester. B eta
ling naar keus, 30, 60 of 90 fr. per
m aand. U kunt zelf kom en betalen of 
la ten  ontvangen, dus gem akkelijk, ver
trouwelijk en volle waarborg.

PAKKET VAN DEN SOLDAAT.

Stortingen  gedaan door Cinem a
R ialto en Rex fr. 1296,90

Vorige g iften  39.705,10

41.002,—
Het Comité begon aan de uitdeeling  

van 2000 nieuw e pakketten  aan  onze 
gem obiliseerden.

WERK PAKKET VAN DEN SOLDAAT.
S ectie Steun aan de B ehoeftige Fam ilies  
der Gemobiliseerden.

O ntvangen van :
Les Am itiés Françaises 137,50
Feest in  Café Prosper 452,40
N aam loos 100,—
M. Ravinsky, feest Royal 

M anchester 65,80
Lied gezongen in Café Bockhodt 30,— 
Feest K. V. G. O. 63,25

Vorige stortingen
848,95

3.935,15

4.784,10
Tot heden toe werden er 370 jetons 

voor melk en 7200 kg. kolen uitgedeeld 
Hartelijken dank aan al onze stads- 

genooten die onverpoosd ijveren ,om gel
den in te zamelen ten voordeele Van on
ze werken.

UW RADIO WORDT SEFFENS HER
STELD :

goed en goedkoop. Zend een kaartje 
of beter nog telefoneer naar R adio De 
M eester, Tel. 714.61, 18, O oststraat (hoek  
K ap ellestraat), Oostende.
BOND VAN H AA RKAPPERSBEDI EN
DEN.

Op M aandag 5 Februari h eeft te 8 
uur ’s avonds een groot geparfumeerd  
BAL p laats in  de Casanova, m et attrac
ties.

M iss Coiffure wordt er verkozen.
Niem and zal dezen feestavond willen  

m issen. A lgem eene in gang 3 fr.
NATIONAAL WERK VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON AAN DE GEZINNEN 
VAN MILITAIREN

D it werk, dat zijn zetel h eeft Spaan- 
sche Loskaai, 1 te Brugge, h eeft zoo pas 
een postkaart uitgegeven, welke te  koop 
is aan 1 fr. per stuk.

H et geld hiervan voortkomende, m oet 
dienen om de gezinnen van m ilitairen, 
welke in  nood zijn, te  steunen.

Al wie een aan ta l van dergelijke post
kaarten verlangt, kan zich to t boven
staand  adres wenden.

Wij kunnen hen, die veel briefw isseling  
doen, slech ts aanraden hun postkaarten  
dáár te  bestellen.

Zij verrichten er tevens n uttig  werk 
mee.

DIEFSTAL AAN BOORD VAN EEN 
KOOPVAARDIJSCHIP

Zondag is h et H ollandsche koopvaar
dijschip «S t. A m eland» de haven van  
O ostende binnengevaren, waar h et in  
de handelsdokken vertoeft.

M aandag stapte w aterschout Carlier, 
b ijgestaan  door den tw eeden w ater
schout Huys, hulpw aterschout Vermeu
len  en den zeevaartagent M athys, af 
aan boord van h et vaartuig, om een on
derzoek in te  stellen  om trent een  dief
sta l ten  nadeele van kapitein  Vincke, 
van dit vaartuig, dien n ach t gepleegd.

Er w as n iet m inder dan 2300 frank in  
gulden, een vulpen van een waarde van  
twee pond sterling en een portefeuille 
m et talrijke papieren gestolen.

De gansche bem anning werd onder- 
hoord en n a  een korte, doch bliksem 
snelle huiszoeking in zekere gebouwen 
van stad, gelukte de w aterschout er in  
het grootste gedeelte van de som terug  
te  vinden bij een serveuze van een café  
van h et Hazegras, die h et geld in  bewa
ring had gehouden voor den slechten  
dief, die n iem and m inder w as dan Pie
ter Adam, afkom stig van Den H aag en  
m atroos aan boord van dit vaartuig.

W oensdag werd c{e dief gevankelijk  
naar Brugge overgebracht, waar hij ter 
beschikking werd gesteld  van den heer 
prokureur des konings.

Aan de w aterschouten en de zeevaart
politie, die hier vlug een m oeilijk werk
je opklaarden, onze hartelijke gelukwen- 
schien.
UITGEDREVEN

W oensdagnam iddag is de Belgische  
m ailboot « Prinses Astrid » de haven  
van Oostende binnengevaren m et 72 
passagiers aan boord, waaronder 45 
D uitsche vrouwen en m eisjes, welke uit 
Engeland verbannen werden, na er vijf 
m aanden in concentratiekam pen te  heb
ben vertoefd.

PROVINCIE WEST-VLAANDEREN 
FONDS VOOR MEESTBEGAAFDEN

Er wordt den belanghebbenden, die ¡ 
een studieleening op de Fondsen voor 
M eestbegaafden begeeren, bekend ge- i 
m aakt dat de aanvragen vóór 15 Maart 
aanstaande, aan den heer Gouverneur 
der Provincie dienen overgem aakt, uit
genom en w at de ingezetenen van  Brug
ge, Kortrijk, Moeskroen, Oostende en 
Roeselare betreft, die hun aanvraag  
rechtstreeks bij h et bestuur van  hun  
stad m oeten indienen.

De verzoekschriften, na den bepaal- ¡ 
den datum  ingezonden, zullen zonder 1 
gevolg blijven.

Sterfgevallen
— ■ —

We vernem en h et overlijden van  

. MEVROUW

A m édée Seghers
geboren JEANNE DAEMS

in den ouderdom van 57 jaar.
De begrafenis had gisteren Vrijdag Jn 

fam iliekring plaats.
De afgestorvene w as de weduwe van  

w ijlen heer Amédée Seghers, pas een  
paar jaar geleden n a  een korte ziekte 
overleden.

Aan de vrienden Charles en  Victor

ZIELMIS
De fam ilie Desom er-Carton h eeft 

de eer vrienden en kennissen  uit 
te noodigen to t de zielem is, die zal 
p laats hebben op Donderdag 8 Fe
bruari 1940, om 10.30 uur, in  de 
kerk van Zeebrugge, to t ziellafenis 
van

MIJNHEER

Julien D esom er
stoker

en
MIJNHEER

Ju lien  Moens
matroos

slachtoffers van h et ss. « Meuse » 
Dit bericht geldt ais officieele  

uitnoodiging.

Seghers, die door dit overlijden eens te , 
meer zwaar getroffen  zijn, bieden we on
ze innige rouwbetuiging aan.

Notarieele
Aankondigingen

— ■ —

STUDIES VAN DE NOTARISSEN

Jean DE W Y ÍN TER
Kerkstraat, 43 te OOSTENDE en

H. DELLOYE
105, Handelstraat, te BRUSSEL

▼t
I 
♦

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

i  Koloniale Loterij»
♦  De 2de Schijf 1940 wordt t
Á  ▼
^  in FEBRUARI uitgeloot ♦

6  t

Het “Bai du Rat Mort,,

L O • T R I - K O

spreekt tot U : 

OM UW FORTUIN 

TE BEPROEVEN

m et de m eeste  

Kans van SLAGEN

Neem deel aan de

Het is op Zaterdag 10 Februari, dat 
h et « Bai au R at Mort » zal p laats vin
den. Om onkosten te verm ijden die n iet 
bij de huidige m oeilijke om standigheden  
zouden passen, h eeft m en besloten geen  
bijzondere costum eering aan  te  bevelen ; 
h etgeen  n iet belet dat er aan  alle deel
nem ers, en  vooral aan onz|e Oostend
sche burgers, gevraagd wordt zich te 
verkleeden naar eigen keus, om aan dit 
bai h et eigenaardig karakter te  geven, 
dat tot h iertoe tot zijn succes h eeft bij
gedragen, en dat totaa l verschillend is  
van hetgeen  m en in  andere steden  aan
treft.

Talrijke deelnem ingsaanvragen komen  
toe uit alle hoeken van het land  en  
reeds van nu a f m ag m en er stellig  op 
rekenen dat deze gala-avond een echten  
bijval zal genieten. Men m ag n iet uit 
h et oog verliezen dat dit jaar de w inst 
zal dienen, n iet alleen  to t h et verzach
ten  der ellende van een aan ta l onzer 
medeburgers, m aar ook to t de opbeuring 
van degenen die op onze grenzen een  
nauw lettende en  lastige w acht betrek
ken.

M enschlievendheid en Vaderlandslief
de zullen dus tw ee doelen zijn van dit 
C arnavalfeest, doelen wier edel karak
ter al de O ostendenaars, die over ge
noegzam e geldm iddelen beschikken, zal 
aanm oedigen h et « B a i du R at M ort»  
bij te wonen. Twee uitstekende jazz
bands en een w andelend orkest zijn  be
steld  ; de groote ronde zaal van onze 
K ursaal zal versierd zijn  en  zal haar  
feestelijk  C arnavalsuitzicht hebben zoo
als steeds h et geval is voor dergelijke 
om standigheid.

De toegangsprijs is verm inderd ge
worden en verlaagd to t 20 frank. Het 
avondtoilet wordt vereischt voor al wie 
n iet vermomd is. U itnoodigingen zal 
m en kunnen bekomen in  h et lokaal van  
« Cercle Cœ cilia », W apenplaats, op Vrij
dag 9 en Zaterdag 10 Februari, van  18 
to t 19 uur.

We vernem en h et overlijden, in den 
ouderdom van 25 jaar, van  

MEJUFFROUW

Luciana B erden
le  prijs van klavier van h et Muziekcon
servatorium  van Oostende en  2e prijs 
van klavier van h et Koninklijk Muziek- 
debestelling, h eeft heden Zaterdag, te 

dochter van den Heer en Mevrouw  
Gustaaf Berden-Verschelde 

De begrafenis, gevolgd van de teraar- 
deb estelling, h eeft heden Zaterdag, te 
10.30 uur p laats in  de kerk van O. L. Vr. 
Hazegras.

Wij bieden aan de achtbare fam ilie  
onze innige deelnem ing aan.

GROOTE LIEFDADIGHEIDS AVON D IN 
DE CINEMA RIALTO, OP VRIJDAG 9 
FEBRUARI, TE 20.30 UUR

Ingericht door h et O fficieel Comité van  
de Stad Oostende, ten  bate van h et werk ¡ 
« Het Pakket van den S oldaat en Hulp 1 
aan de Fam iliën  der Opgeroepenen van  
Oostende. »

I De L iefdadigheidsavond in  de RIALTO 
ingericht, zal een eenige gelegenheid  

¡ zijn voor de burgers, om de opofferingen  I  van de soldaten naar waarde te sch at
ten.

Het program m a buiten serie bevat 2 
groote film s : I

« AFRIKAANSCHE TOO VERI J », de 
groote reportage in  B elgisch  Congo ver
w ezenlijkt. H et zal voor m enigeen een  
echte veropenbaring wezen van h et folk
lore der Kolonie. De Pygm eeënrassen, de 
reuzen trekken op h et w itte scherm  
voorbij. Wij volgen er ook h et bezoek 
tot bij de m odelhoeve, die ais opvoe- 
dingspark dient, een langdurigen en ge
duldigen arbeid : h et n uttig  werk to t de 
olifanten  aanleeren en hun benuttiging  
ais arbeiders. Deze film , die h et Hoog 
Patronaat van Z. M. K oning Leopold III 
geniet, is en zal steeds blijven, een prach
tige beeldengeschiedenis van het 
grootsch werk van een grooten K oning : 
Leopold II.

ALLEEN ENGELEN HEBBEN VLEU
GELEN » verplaatst ons in  een ander 
werelddeel, in  een klein haventje, aan  
den voet van h et kettinggebergte der 
Andes verdoken, vertrekpunt van een 
lu ch tlijn  die den postd ienst verzekert, 
’t Is  h et opgewekt leven der vliegeniers 
tot op den dag dat een vrouw ver
schijn t ! Liefde on tstaat tusschen  twee 
luchtritten , tw isten  komen op, doodelij- 

; ke ongevallen, en gelukkig eindigt alles 
goed.

] De p laatsen  zijn in ’t bereik van alle 
! beurzen : van 5 tot 12 frank.

Alle vrienden der m ilitairen hoeven op 
h et rendez-vous van Vrijdag 9 Februari 
in de R ialto tegenw oordig te zijn.

Wat is er gaande op ?...
Zaterdag 3 Februari :

Om 9 u. ’s avonds : Officieele opening  
van de M ontmartrewijk, in  h et kwartier 
van de Langestraat.

Om 20.30 u. : Bridge wedstrijd in de 
« Cercle Littéraire », ten  voordeele van  
de noodlijdende soldaten en fam ilie.

Zondag 4 Februari :
Tot en m et 14 Februari : feest der 

Boruwers. Alle ca fé’s zullen versierd  
zijn, naar aanleiding van een wedstrijd  
begiftigd m et 3.500 fr. prijzen.

Maandag 5 Februari :
Om 20 u., in  de Casanova : geparfu

meerd bai, door den Bond der Haarkap- 
persbedienden.

Dinsdag 6 Februari :
; M askerwedstrijd in  h et M ontmartre. 

(Zie plakbrieven).
Donderdag 8 Februari :

In het Theater : « Het Land van den 
G lim lach », opgevoerd door den Fran
schen Schouwburg van G ent (leiding R. 
Coens), m et M orisson in  de hoofdrol.

Vrijdag 9 Februari :
In de Cinema R ialto : G alavoorstelling  

ten  voordeele van de Oostendsche gem o
biliseerden : « A lleen Engelen hebben
vleugels»  en «Afrikaansch Wonderland».

Zaterdag 10 Februari :
In  de K ursaal : « Bai du R at Mort ».

Dinsdag 13 Februari :
Om 20 uur, in  h et Theater : « Het Won

dereiland », door groep Joris Diels.
Zaterdag 17 Februari :

Om 20 uur, in de bovenzaal van h et  
Hotel Royal M anchester, W apenplaats : 
Spreekbeurt : « Ontdek Amerika », door 
Marnix Gysen, door bem iddeling van het 
W illem sfonds.

Zondag 18 Februari:
Te 20 u. : in h et Hotel St. Sebastiaan, 

Bonte Avond ingericht door de Liberale 
Jonge W acht.

Op DINSDAG 6 FEBRUARI 1940, te  
15 uur, ter gehoorzaal van h et Vredege
recht, W ittenonnenstraat, 13, te Oosten
de

INSTEL, MET 1/2 t.h. PREMIE van

Heerenhuis
Rogierlaan, nr. 15, te OOSTENDE. Opper
vlakte, 132 m2.

Genot : Verhuurd bij p ach t van 3-6-9 
jaar, ingaande op 1 A ugustus 1937, m its 
10.000 fr. s jaars, benevens de belastin
gen en taxen.

Bezoek : ’s M aandags en ’s Vrijdags, 
van 14 to t 16 uur.

Voor alle nadere in lichtingen , zich te 
bevragen ter studie van voornoemde no
tarissen.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43, OOSTENDE ■-----

Op DONDERDAG 8 FEBRUARI 1940, 
te 15 uur, ter afspanning St. Sebastiaan, 
St. Sebastiaanstraat, 26, te Oostende

TOESLAG, IN EENEN ZITDAG, van 

P R A C H T I G

Heerenhuis
te OOSTENDE, Leopoldlaan, 2, hoek K a
rei Janssenslaan. Oppervlakte, 117 m2.

Bevattende : 3 kelderkeukens, kool-, 
wijn-, provisiekelders, Stokerij, K askot 
en W. C. G elijkvloers : Haii, Salon, suite  
salon, eetkam er, office, le  en 2e verdiep, 
4 kamers, kas en W. C. ; 3e verdiep : 4 
m ansarden en zolder.

Centrale verwarming. Genot : onm id
dellijk.

Bezoek : M aandag en W oensdag, van  
14 tot 16 uur.
» H M 9 ® ® U M M M M « M M M M M M
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Kleine
Aankondigingen

JONGEN, 17 JAAR, reeds gediend heb
bende ais derde gast, vraagt standvas
tige p laats in  bakkerij, m et kost en in 
wonen. Schrijven Bollingier, 4, Janse- 
niusstraat, leper.

TE HUREN pakhuis m et kelders en  ga
rage, rem ise en hof, kunn. dienen voor 
allen handel of nijverheid, boven pak
huis 2 app. 4 pi. water, gas, electr., W. C., 
kan ook afzonderlijk verhuurd worden, 
gel. G erststraat, 122. Voor voorw. zich  
w enden K apellestr., 9.
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ONDERHUIS te  huren, gel. H. Borgers- 
straat, 54. Water, electr., 175 fr. p. m aand  
Z. w. Torhoutsteenw., 284, 2 m. bellen.

SERVEUSE of SERVANTE-SERVEUSE
gevr. bij « Eveline », 7, Vrijhavenstr., Ha
zegras.

TE HUREN app. 1ste verd., 3 pl., water, 
gas, electr., gen. prijs. Zwaluwenstr., 63.

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

A bonneert U 
o p

“H et V isscherijblad,,

WEKT DÊ GAL VAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calom el en s morgens zult gij 
m onter en frisch uit het bed springen.

De lev er m o e t e ik en  dag één  U ter ga l 
In  d e  in g e w a n d e n  u its to r te n . W an n ee r 
d e  gal n ie t  v rij to ev lo e it, k a n  uw  voedsel 
n ie t  v e r te re n ; h e t  b e d e rf t. K w ade gas
se n  do en  uw  lic h a a m  zw ellen ; U l i jd t  
a a n »  v e rsto p p in g . Uw o rg an ism e  w o rd t 
v e rg if tig d  en  U is zw aarm o ed ig  en  te r 
n e e rg es la g en . U w o rd t een  z w a rtk ijk e r .

E en  lax ee rm id d e l Is een  n o o d h u lp .
E en  gedw ongen  s to e lg a n g  b e re ik t h e t  
d o e i n ie t. A lleen  de  K LEIN E CARTERS 
PILLEN  voor de  LEVER k u n n e n  h e t  
v rij to ev lo e ien  v a n  de  gal v erzekeren , 
w a t U e r  Weer bo v en o p  za l h e lp en . H et 
z i jn  z a c h te  p la n te n u i t t r e k s e ls ,  d ie  w er
k e li jk  op  v e rra sse n d e  w ijze  h e t  toe
v lo e ien  v an  de gal b ev o rd eren . E ise lti  
d e  K le in e  C a rte rs  P ille n  voor de  Levec 
I n  a lle  a p o th e k e n  : f r .  12.50. o

Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & Cie
OOSTENDE ( Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tol. adr. Thielem ans-Poiuon«
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642
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< HET VISSCHERIJBLAD »

S edert Z a te rd a g  6 Jan u a ri
O N D A N K S  D E  Q A l  H I T  M  BMAS1M

O P S L A G  w W L L S d V  e in d e  s e r ie ë n

A la  Ville de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE

(10061

Dostendsch Nieuws
POTHEEKDIENST OP ZONDAG 4 FE- 
RUARI 1940.
Dienstdoende gansch  den dag: Apo- 

leker Degraeve, K adestraat, 14b. D ienst- 
oende tot 12.30 uu: Apothekers Dekete- 
.ere, steenw eg op Torhout, 76 en  De- 
tng (Opex). N achtdienst : Apotheker
legraeve.

OTSING
Op dn hoek der W apenplaats en Ad. 
uylstraat botste de auto van Emiel La- 
arrée op de tax i van Henri Lust, uit 
ï Nieuwstraat. De tax i werd lich tjes be- 
hadigd.

* i r o n k e n s c h a p
Om zich te verwarm èn had Marie PI... 

en ferm stuk in  haar kraag gedronken, 
lij werd in  h et politiebureel to t ontnuch- 
fring opgesloten.

ÍOELATINGEN TOT BOUWEN
Mylle Juvenal, bouwen houten  afdak, 
lekorfstr., 2 ; Dem an Georges, bouwen  
>ertje en keuken, Edm. Laponstr., 5 ; 
ebuf Charles, overdekken koer, Tarwe- 
raat, 43.

Ie r i c h t
De uitbaters van drankhuizen, dansza- 

tnen alle openbare inrichtingen  van
■ ''erbruik en  verm akelijkheden worden 

tjdens de Carnavaldagen 1940 toegela-
3 en  in hun inrichtingen  m uziek te m aken  
3 in te laten  dansen. In  den n ach t van
■ Dinsdag 6 Februari op W oensdag 7 Fe- 

iruari 1940 blijft die toelatin g  beperkt 
ot 4 uur ’s morgens.

Dit on tslaat evenw el n iet van de ver- 
e (lichting vooraf aangifte te doen bij den 
‘ leer O ntvanger der B elastingen , Chris- 

inastraat, 113, te Oostende, alwaar de 
itaats- en gebeurlijk de Provinciebelas- 
ingen op dergelijke feestelijkheden ver- 
chuldigd zijn.

DIEFTE VAN EEN AUTOCAMION
Een autocam ion, geleid door L. Van  

Peteghem , uit Brugge en toebehoorende 
aan een firm a dezer stad, werd ont
vreemd. Het voertuig werd later verlaten  
teruggevonden te Breedene.
GEVALLEN

D at er m et de huidige g ladheid  der we
gen  ongelukken te betreuren vallen, is 
n iet te  verwonderen. Irène S teenkiste, 
Fortuinstraat, 21, viel rechtover de kine- 
m a Forum en werd m et een erge hoofd
wonde opgeraapt. Zij werd door dr. Hey- 
m an verzorgd.

— Rechtover den Schouwburg deed  
Louis Clement, W eidenstraat, 5, eveneens 
een val en werd erg aan h et hoofd ge- 
kwetst.Na verzorging door dr. M aertens, 
werd h et slachtoffer naar h et gasthu is  
overgebracht.

— August Jans, wonende P. Benoitstr., 
w as nog ongelukkiger. Hij viel op den 
hoek der K apellestraat en W ittenonnen- 
straa t m et h et gevolg dat hij m et een  
gebroken been naar h et hosp itaa l diende 
overgebracht.

□E COMMISSIES
Vrijdag 11. vergaderden de vereenigde 

com m issies van den gem eenteraad, en  
hadden er o.m. te  beslissen  over de aan
vragen van prijsverm indering van pach
ten  door zekere vereenlgingen. A lgem een  
werd aangenom en dat aan  h et Schepen
college de m ach t verleend wordt om  de 
verandering van  den pachtprijs toe te  
staan, terwijl een verm indering nog al
tijd  in  de bevoegdheid van den g em een -, 
teraad zal liggen, die alle aanvragen  
m et de m eeste bereidwilligheid zal on
derzoeken in  de m aand September, na  
afloop van h et seizoen, om er m et ken
n is van  zaken te kunnen over oordeelen. 
W ant gezien de huidige om standighe
den, zal er hier veel werk zijn.

Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORB AN STRAAT

EN  WIJK ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidggebouwen Voordeellge prijzen
TE BEVRAGEN :

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

VOOR
UW VERVOER -  Afhaling en Bestelling j

Odilon Verlinde
Í Tel. 71532 P rivé 71159

h u i z e

>E «PRINSES ASTRID »
is M aandag m oeten terugvaren naar 

le Oostendsche haven, om dat de toe- 
;ang in Folkestone ontzegd was. D ins- 
lag werden de 70 passagiers overge- 
iracht m et een specialen dienst.

4AATSCHAPPIJ DER CONCERTEN VAN 
IET CONSERVATORIUM

Spijts de m enigvuldige m oeilijkheden  
vaarmede m en in  deze troebele tijden  
,e kam pen heeft, werd door h et Comité 
1er M aatschappij der Concerten van het 
Conservatorium h et besluit genom en  
lezen W inter twee groote sym phonische  
oncerten in te richten.

Het eerste gaat door op Zondag 25 Fe- 
>ruari, te 15 uur, in  de groote zaal van  
iet Stadhuis, m et de m edewerking van  
1. Grumiaux, violist, prijs Vieuxtem ps 
;939, en h et Orkest der M aatschappij 
1er Concerten van h et Conservatorium, 
inder de leiding van den h. Emiel De 
ITlieger.

Door h et feit dat de gewone reeks der 
der concerten dit jaar n iet kon inge- 
:icht worden, zullen er dus geen abonne- 
nenten  afgeleverd worden. De personen  
lie  dit ç'TXîert w enschen bij te wonen, 
tunnen hun p laatsen  bespreken op het  
Secretariaat van h et Conservatorium, 
?anaf M aandag 5 Februari, van 17 tot  
.9 uur.

A lgem eene intree : 5 fr.

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 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

Ei

DE BONTE AVONDTREIN
In h et stadsth eater vond Zaterdag 27 

Januari 11. de uitvoering p laats van de 
bonte « Zaterdagavondtrein ». Laten we 
er direkt bijvoegen, dat ook weer deze 
voorstelling er een in alle opzichten ui
terst geslaagd was, zoowel ais h et optre
den der artisten  ais w at betreft de m as
sale opkom st van h et publiek.

Een flink orkest, onder de bekwame 
leiding van den h. Depoplim ont, hield  
de stem m ing er in  door h et spelen van  
allerlei populaire m elodieën.

De h. G. Decleer fungeerde wederom  
ais conferencier en weer ging hem  dit 
uitstekend af. Vooral de scène van de 
I.N.R. studio, waarbij allerlei dwaze be
richten zoogenaam d in  den aether ge
zonden werden, ontketende een onbe
daarlijk lachsucces. Het geheel stond  
onder leiding van den h. Goddemaer.

Mevr. Vanwynsberghe is  een zangeres 
met een bijzonder aangenaam  stem or
gaan en h aar voordracht was onberis
pelijk. Zij zong eerst h et bekende « Cha
land qui p asse », van Bixio, in  sam en
werking m et den h. M artin van Beers, 
accordeon virtuoos, die ook h ierna nog 
eenige num m ers, waaronder de «V alse  
Militaire Belge » van  Frém aux ten  ge- 
hoore bracht. M. Serge de la  Forge was 
zooals steeds, uitm untend.

De stom m e accordeonist, gespeeld door 
den h  . De Stickere, was een com pleet 

i succes, d at m eegespeeld werd door de 
hh. Decleer en Goddemaer, respectieve
lijk ais rechter en politieagent.

Een verm akelijk tooneel was, waarin  
de h. R avinsky « de m an die de klappen  
krijgt», speelde, waarbij bij woord en  
daad uiteengezet werd, hoe h et er te  
Ramskapelle gedurende den oorlog toe
ging.

Vermelden we tenslotte dat een bij 
Amerikaansch opbod verkocht sierkussen  
den aanzienlijken prijs van 1150 fr. op
bracht, zoodat we m et genoegen op de
zen w elgeslaagden avond terugzien en  
den w ensch uitspreken, dat ook deze 
voorstelling een nakomeling moge tel- 
1«. M.V.B.

VOOR DE RADIO
Onze stadsgenoot G aston Duribreux, 

die in  korten tijd  zeer populair geworden  
is  voor h et lezend publiek, zal op Vrij
dag 9 Februari, op de V laam sche golf
lengte van h et N.I.R., om 17.45 u„ frag
m enten  voorlezen u it zijn  laa tste  werk : 
Bruun.
NOTARIS VEROORDEELD

De rechtbank van Brugge h eeft uit
spraak gedaan in de zaak van den Oos- 
tendschen notaris Schautteet. B eschul
digd van h et gebruik van vervalschte  
authentieke akten en h et n alaten  van  
h et publiceeren van een verkoop van ge
bouwen, waarm ee hij belast werd, werd 
S ch autteet veroordeeld to t tw ee straffen  
van 6 m aand gevangen isstraf en twee 
boeten van 350 frank.

DE REVUE VAN RIK WIES
Zondagavond gaf de tooneelvereeniging  

van h et K.V.G.O., in  de zaal St. Sebas
tiaan, de opvoering van een Revue door 
Rik Wies : « O, die Vrouwtjes ». Spran
kelende tafereelen  volgden elkander op, 
waardoor een echte clim ax ging. De 
aanwezigen spaarden hun toejuichingen  
n iet aan  h et adres van de medewerkers 
die hoogstaand am usem entsw erk ge
bracht hebben. Spelers, zangers, muzi
kanten, hebben zich waarlijk overtrof
fen. De tom bola m et een bai m aakte 
vele gelukkigen.

A i g l e - B e l g i c a
FIJNSTE BIEREN

WERPEN MET CONFETTI EN SERPEN
TINES

Het werpen m et con fetti en  serpentines 
wordt toegelaten  op de Carnavaldagen, 
van 14 to t 22.30 uur.

Het is  streng verboden op de straat uit
geworpen con fetti en serpentines op te 
rapen en dezelve opnieuw tot. verm ake
lijkheden of andere doeleinden aan te 
wenden.

De overtreders zullen gestraft worden 
m et een geldboete van 1 tot 25 frank en 
een gevangzitting van 1 to t 7 dagen, ’t 
zij afzonderlijk, ’t zij gezam enlijk.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN,
Voor uw aankoop van : 

BEST DUBBEL OLIEGOED 
Eerste keus VRIEZE KOSTÜMEN 

gemaakt en op m aat 
alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huis

I N  D E  S C H A A R
G aston DELANGHE-DE GRYSE
16, St. Franciscusstraat, Oostende

(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis 105, Congolaan (Opex)

OPGEEISCHTE PAARDEN
In het S taatsb lad  is  een m inisterieel 

besluit verschenen betreffende den aan
koop van opgeëischte paarden en de wij
ze van betaling.

Alle sedert 26 A ugustus 1939 door het  
leger gedane opeischingen in  huur van  
paarden worden veranderd in  opeischin
gen in eigendom. De vergoeding voor de 
waarde van h et paard zal, n a  aftrek van  
de reeds uitgekeerde huurvergoedingen, 
uitbetaald  worden door een m ilitaire 
com m issie, welke te Brugge zal zetelen. 
In geval de eigenaar n iet m et den toege- 
kenden prijs instem t, m oet hij dezen 
toch  aanvaarden en beschouwen ais een  
voorschot. In  dit laa tste geval m oet de 
eigenaar h et mod. 23ter tegen  on tvan gst
bewijs aan den burgem eester zijner 
w oonplaats overhandigen, die dan het 
noodige zal doen om  h et gesch il voor 
den vrederechter te brengen. Een forfai
taire vergoeding van 100 frank wordt ook 
uitbetaald  voor de verplaatsingsonkosten  
en deze ter gelegenheid  van  de opei- 
sching in huur van het paard.

CINEMA-MOEILIJKHEDEN
Nu de oorlog over de drie vierden der 

wereld woedt, en ju ist waar groote en  
goede film s vervaardigd worden, is h et  
onverm ijdelijk of in  dezen artikel kom t 
er gebrek. En dat begint m en van nu af 
aan gewaar te  worden. Te Brussel geven  
de groote cinem a’s reprises of onbenul
lige film s, ofwel worden cinem a’s onder 
dezelfde directie, gesloten. Ook onze ci
n em a’s zullen binnenkort hieronder te  
lijden hebben, m aar h et is te hopen dat 
dan vrede over de wereld zal heerschen.

Onfeilbaar geneesmiddel voor §
EKSTEROOGEN, W EEREN |

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK  

M . W A N D E L S
Marie-Joséplaats, 6 - Oostende 
Algemeen agent der Cyphoids

VRIJEN TIJD VAN DEN ARBEIDER
Bij Kon. B eslu it van 28 Decem ber 1939 

werd de N ationale D ienst voor den vrijen  
tijd  van den arbeider, opgeheven. Noch
tan s zullen de bevoegdheden van dezen  
dienst blijven bestaan, en wel bij het  
bestuur van Schoone K unsten, van  waar 
zij th an s afhangen.

RADIO’S IN BELGIE
De laatste  officieele cijfers betreffen

de h et aan ta l ontvangtoestellen  in  Bel
gië zijn  deze voor de m aand November 
jl. en  luiden ais volgt :

O ntvangtoestellen  m et lam pen : 1 m il- 
lioen 102.768 ; ontvangtoestellen  m et 
kristallen  : 2.965 ; kostelooze vergunnin
gen : 17.724 ; om loopende vergunningen : 
856 ; aangeslotenen bij de Radiodistribu- 
tie  26.468; algem een totaal: 1.147.101.

Sedert einde Septem ber is dit een voor
u itgang van  7.355 toestellen .

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

wendt U tot :

Express T ra n sp o r t
Tel. 726.30

AUTO-ONGEVAL 1
D e 47-jarige taxi-chauffeur A. M., 

woonachtig in  de A artshertogstraat, had  
een rit gedaan op Eernegem  m et drie 
Oostendenaars. In den nam iddag keerde 
hij terug m et zijn klanten, toen hij even  
voorbij Snaaskerke tw ee personen, die 
een paard m enden, m idden op den weg 
ontwaarde. A. M. rem de onm iddellijk, 
m aar door de gladheid  van den weg  
kon de w agen n iet tijd ig stoppen en reed  
vlak in den groep. Een van de tw ee per
sonen werd op slag gedood ; h et w as de 
27-jarige André Joseph, van  Koekelare ; 
de andere, zijn broer, w as bij wonder aan  
h et gevaar ontsnapt. H et paard had een  
gebroken poot en m oest a lgem aak t wor
den. De inzittenden van de auto kwa
m en er eenvoudig m et den schrik van  
af. Het parket van Brugge stapte ter 
p laats ar voor h et noodige onderzoek.

SOLIDARITEIT
,De strijd  voor h et « allem an soldaat » 
gaat eindelijk eens w erkelijkheid wor
den. Door de liberale volksvertegenwoor
digers Mundeleer, M aistriau en Joris 
werd h et volgende w etsvoorstel inge
diend :

«A l de vrijstellingen  van legerdienst 
toegestaan  aan  de m llitiepuchtig^n  
der klassen  van 1920 to t 1940 zijn atge- 
schaft.

De m iltiep lichtigen  dezer klassen, die 
geen legerdienst gedaan hebben, zullen  
ïngelijfd  worden, m et uitzondering van  
diegenen die w egens licham elijke ge
breken onbekwaam  zullen verklaard wor
den door de w ervingscom m issies. »

En dat is m aar ju ist ook.

«LA SOURIS»

W at een stuk vol leven, vol dynam is
me, geen enkele speler zw ijgt een oogen
blik, denkt geen oogenblik, hij m oet er 
m aar altijd  op Ios, spreken m oet hij, 
geestigheden  verkoopen, en ... dat is  te 
begrijpen ais m en w eet dat er 5 groo
te vrouwenrollen in  voorkomen tegen 
over één  enkelen san, en  deze (F. Mo- 
renne) trok zich dan nog eervol uit den 
slag ! « La Souris », vertolkt door Mar
celle D am irem ont, gaf eens te  m eer een  
bewijs d at er sto f in  haar zit. De andere 
dam es babbelden m aar, en  speelden  
werkelijkheid op h et tooneel.

Ja, dat is  dan ook zoo gem akkelijk  
n iet !... De inhoud is  eerder bijzaak te
genover de talrijke geestige zetten  en  
karakterschilderingen die van  «L a Sou
r is»  een aangenaam  stuk  m aken, en  de 
gelegenheid  geven aan  de artisten  van  
den Parkschouwburg om a c h  flink te 
onderscheiden.

«AMITIES FRANÇAISES»

W aarlijk, de letterkundige nam idda
gen in  h et th eater ingericht door de 
« Am itiés Françaises », m et m edewer
king van  den Parkschouwburg uit Brus
sel, lokken volle zalen.

D it w as nu Zondag la a tst weer h et ge
val. Op h et program m a stonden « Grin- 
goire », een  éénakter van  Théodore de 
Banville w elke de tribulaties verhaalt 
van een armen, m aar rondborstigen  
zanger, Gringoire die, op een gril van  
Lodewijk XI, een jong, rijk m eisje, Loy- 
se, m oet huwen. Theo Varlet, in  de rol 
van Gringoire, w ist zijn persoon langs  
alle k anten  te belichten. A. Gobert, ais 
Lodewijk XI, gaf prachtige m om enten. 
M arcelle Dam brem ont, als Loyse, was 
teer, m aar scheen  haar rol n iet m eester.

Het tw eede stuk, «L es P laideurs», 
van Racine, w as een  prachtige satire op 
de advokatenstreken, sterk sam engevat 
en fe l bewogen. Voornaam  individueel 
spei werd hier geleverd en iedere speler 
bezat een hoofdrol.

Jam m er dat de reeks voor 1939-40 uit 
is, en vol verw achting zien we uit naar  
nieuw  werk. In tusschen  dient de veree- 
n iging «A m itiés F ran ça ises»  geluk ge- 
w enscht te  worden voor de prachtige, 
succesvolle tooneelnam iddagen die eenig  
in onze stad zijn.

Schandelijke 
Tramto e standen

W eliswaar h eeft m en overal geklaagd  
over n et m oeilijk verxeer, m aar waar er 
m et veel zou m ogen over gex iaaga  wor
den, is over h et verxeer m et ae tram s, 
aat vooral voor Oostende en zijn buiten- 
wijxen zou m oeten verm eerderd zijn ge
w eest, gezien talrijke m enscnen  van hun  
anaer norm aal verxeer, zooals velo, au
to, veerdienst, enz., verstoxen blijven.

Het tram oestuur, dat deze verxeersre- 
geiing op ae ellendigste m anier, weike 
m en ooit vastgesteid  heeft, verzekert, 
houdt hier allem aal geen rekening mee 
en  waar de m enscnen  van den Opex, 
öas-Slijkens en de viscnm ijn  telkens een  
n alf uur m oeten  w acnten  vooraleer een  
tram  te  heoben, is h et ter stede zelf 
m et beter gesteld.

Men h eeft zich  n iet alleen vergenoegd  
talrijke tram s af te  scnaffen  in  p laats  
van er bij te voegen, m aar th an s rij
den de locale tram s n iet m eer tot aan  
de M arie-Joséplaats en gaan  ze zelfs 
m et m eer rond de Kaai.

Ondertusschen, is  h et volk m eer en  
m eer verbitterd over dezen toestand  en  
durft geen  enkel locaal blad dezen wan
toestand  aanxlagen.

Wij hopen dat ons gem eentebestuur 
eens en voor altijd  die zaak krachtdadig  
zal aanpakken, in  ’t  belang der bevol
king, w ant de tram s zijn  er th an s n iet 
voor de bevolking, m aar de bevolking 
m oet w achten  to td at h et bestuur van  
de tram  h et belieft van tram s te  geven.

O ndertusschen worden de tram s op 
zekere oogenbiikken volgestam pt en mo
gen de m enschen  aan  zekere h alten  
blijven staan. Zoo is  h et dagelijksch het  
geval m et de stadstram s en zoo ook m et 
de avondtram s voor De Panne.

Het m ag, w at m en ook tracht in  te 
brengen, een echte schande genoem d  
worden.

Wij zullen dan ook deze toestanden  
blijven aanklagen, to t er verbetering  
in treedt en we verzoeken al onze lezers 
ons feiten  aan  te klagen, zooals ze zich  
in  w erkelijkheid voordoen.

D aaraan m oet een  einde kom en !

Burgerlijke Stand
GEBOORTEN

19 Januari. — C hristiane Puis, van  
R aym ond en M argriet Vanieke, Gelijk- 
heiascraat, ö ; W uiried Lagrou, van  o s 
car en G abrielle Van Dycxe, w oont te  
Breedene.

zu. — Vera Maes, van Ju liaan  en Ma
riette Depaep, H. Harti., 27 ; E nk Vyvey, 
van Georges en P rudentia Lasat, Louisa- 
straat, 7 ; R ene N aesen, van K arei en 
B erm a M eesscnaert, w oont te Steene.

21. — Y vette V ansteene, van Albert 
en  Suzanna Cappelie, w oont te Breede
ne ; Lucien Bogaert, van  Jozef en  Sim on
ne Neyt, Cirxeistr., 27 ; C hristiane Koels, 
van Roger en A licia Beyats, Nieuwpoort- 
steenw., 379.

22. — B eatrijs Chenot, van Leo en  Ma
ria Vermeire, Vrijheiastr., 25 ; Yvonne 
De B ui, van Filem on en M arcellina De- 
clercx, Tarwestr., 43 ; Gabriela Vermote, 
van Hendrik en Irm a Jonckheere, woont 
te Steene.

24. — B rigitta  Rodenbach, van G aston  
en Joanna De Graeve, G erststr., 138 ; 
Raym ond Crabeeis, van  Omer en  Irm a  
Van Audenaerde, w oont te Breedene ; 
D enise Van M eenen, van G erm aan en  
M an a Vermeulen, Edm. Laponstr., 13.

25. — D iane Sehreurs, van  Roger en  
M aria G oetgneoeur, Hennepstr., 30 ; 
D iana Soete, van G eorges en  M adeleine 
Vanryckeghem , w oont te W estende.

2 6 . — G hisla ine Van Steenlandt, van  
Jan en  E rnestina W illaert, M olenstr., 16.

27. — Andrea Gryson, van Frans en Si
m onne D eoosschere, A. Liebaertstr., 36.

STERFGEVALLEN

20 Januari. — Joannes Eerebout, 83 j., 
wear, van R osalia  Spiinaert, R enteniers- 
straat, 25 ; Frans xw iesseim an , 82 j., 
wear, van R osalía  Deloor, ecnt. van  Ma
n a  De Bruyne, A. Pietersl., 3.

21. — so la n g  Francnois, 16 j„ Werk- 
zaam heidstr., 67 ; JacoD Deckm yn, 81 j., 
wear, van M aria Vulsteke, Congoi. ; Leo- 
m e Defraeye, 65 j .,  wed. van Petrus Grys- 
peert, ecnt. van Leopold Vanmoortel, 
Torhoutsteenw ., 206 ; M aria Moreno, 85 
jaar, ong., M aria-Theresiastr., 14.

22. —  M athilde D espiegelaere, 81 j., 
wed. van  Leonard Dombrecht, H. Ser- 
ruysl., 1 ; Carolus Valcke, 86 j., echt. van  
M an a Borrey, Rogierl., 45 ; Henriette 
B niiet, 15 j., w oont te Brussel.

23. — M arcel Biondé, 8 m„ Cirkelstr., 
26 ; Leontina Kimpe, 50 j., wed. van Fre- 
derik De Rycke, Cadzandstr., 4 ; D iony
sia  Tierssoone, 20 j„ echt, van Arthur De- 
langhe, Hennepstr., 39 ; Urbanie Ha
mers, 64 j„ wed. van G u staaf M atte, 
echt. van Frans V ancraeynest, W agenstr. 
50.

24. — Alfons V andenbussche, 64 j„ 
echt. van Paulina Duflou, Fr. Orbanstr., 
400 ; C hristiane Blomm e, 20 d., Kerkstr., 
50 ; H elena N aessens, 52 j., ong., Elisa- 
bethl., 324.

26. — Adolfina Cools, 62 j., echt. van  
R ichard M aene, N ieuwpoortsteenw., 151 ; 
Arthur Declerck, 60 j „  wedr. van M aria 
Kieken, Congoi. ; V ictorina Deplanterd, 
60 j .,  echt. van Albert H intjens, Blauw  
K asteelstr., 51.

27. — Redgy K ieken, 1 j„ Visschersk., 
23.

HUWELIJKEN

23 Januari. — Charles Glibert, m aga
zijnier en Juliana Spiets.

27. — Em iel D asseville, bootroeier en 
R achel D aele ; M arcel M alesys, werkm an  
en  Gabrielle Cornells ; Edgard Baert, 
onderlu itenant voetvolk, en S im onne  
Broutin ; Jean P etit, w ijnhandelaar, en 
Suzanne Feys.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

28 Januari. — Schuyten  Fernand, be
am bte, W ittenonnenstr., 50 en  W outers 
Sim onne, Christinastr., 50 ; K oten Philo- 
gène, stoker, V erlaatstr., 1 en Vanhoucke 
Elza, Jozef II straat, 39 ; D hont Robert, 
soldaat en M asure Sim onne ; D esw elgh  
Albert, visscher, Cadzandstr., 6 en De- 
sedt Julia, Bloeme|nstr., 13.
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ZOMERTIJD
Engeland h eeft besloten to t den Zo

m ertijd terug te keeren in  den n ach t vau  
24 op 25 Februari. België zal w aarschijn
lijk een eensluidende beslissing treffen, 
er wordt alleen nog gew acht op het be
slu it van den kabinetsraad..
GEWESTELIJKE RIJKSTUINBOUW- 
SCHOOL

Op Zondag 4 Februari heeft, te 9 uur, 
in  de Stedelijke Vakschool van de Ko- 
ninginnelaan, een landbouwles plaats, 
gegeven door den h. C. Van Houcke, 
over Het W ater en de Lucht en De Or
ganische Stoffen  : K oolhydraten, vetten  
en eiwitten.

Deze lessen  zijn kosteloos.

DE SNEEUW
Onze straten  liggen  overal vol sneeuw  

en belem m eren in hooge m ate de veilig
heid  van h et verkeer. Per fiets is  h et  
bijna onm ogelijk om nog te rijden, de 
auto’s slippen gevaarlijk. Het w as dan  
ook groot tijd  dat m et de opruim ing van  
de sneeuw begonnen werd, en wel M aan
dag, m et een ploeg vant ien m an, in de 
K apellestraat. Nog nooit waren onze 
straatvagers zoo n uttig  ais nu.

TAALLESSEN VOOR DE SOLDATEN
Luidens een m ededeeling van h et m i

nisterie van Openbaar Onderwijs, hebben  
de lessen  in de eerste en tweede taal, 
uitgesteld  w egens de jongste gebeurtenis
sen, op M aandag 29 Januari een aanvang  
genom en.

VISSCHERS !

De
EERSTE GROOTE ZENDING LAARZEN

sed ert den oorlog is aangekom en.

Dunlop, nieuw e m odellen. K om t ze zien.

Beste kw aliteit Engelsch Oliegoed  
— lich t en d icht —

Faroë baaien, vette breiwol, G utwanten,
enz.

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras Oostende

F ilm k ro n ie k
In « Jacht op Bespieders » (Rex) wordt 

een benae spionnen ontm asxera en oii- 
scnaueujx geinaaxt. De m engue vertoom  
oovenui.cn een aan ta l siuw oeuaein^  
verw ixxenngen, die n et op zien  zei, 
reeus geheim zinnig geoeuren uiten», 

i p ioo iem atiscn  inaxen. u eze m m  ooen. 
aoor zijn nandige beeldwisseling en  niei, 
m inaer aoor ae levendige vaart waarm  
ae nanaeiin g  zien aispeeit. u e  xineas., 
(jn n sty  uauanne n ee it  aus Diijxoaar een  
in n x  aanueei in  n et w eisiagen  van aez& 
ie tw at seiisatM nceie onuspanm ngsinni. 
u e  nooiuvei turners staan  oexena a n  
eerste rangxraenten ; net zijn naineujx  
K aïpn Benam y, r ay Wray en  R egis Too- 
mey.

iviet « De Juffrouw en haar Baoy » 
(K iaito), oew ijst ae u itstexen ae zeven- 
en-tw intigjarige xm east H anui, a a t nij 
ueii viottcn  stijl van ae geestige m in  
vüixomen oencersent. «D e ou in ou w  eu  
uaar rsaoy » tue oorspronxenjxe n ie i ís . 
« Hacneior iviotner ») vernaait ons vau  
een m eisje uat uit naar w erxnuis weru 
ontslagen  en  op ae straat getuige is 
van een z.g. ontaarde m oeaer aie naar 
xuiuje te vuiuen legt. u aar n et m eisje 
sien  om ae uaoy Dcxommert, worat z í j  
uauenjx voor ae eente m oeaer aangezien  
aoor een nurse van n et vonuenngeiige- 
otient. n e t  m eisje w orat Uitgenoouiga 
uinnen te Xomen. En van dit oogenonx  
a i voigen ae verw ixxenngen eixaar ín 
cen suei tem po op. De a n ectie  van het 
gesnerii w aarsenuw t de direcue van net 
warennuis,, waar de « jonge m oeaer»  
¿oo pas wera aan de deur gezet, u n  lou
ter m edelijden worat zij m eteen op
nieuw aangew orven en zeu s bevorderd, 
ü en  anaere verw ixxenng spruit voort 
uit n et ie n  dat ae aeuga van den ver- 
looiae van net m eisje oox spoedig in  net 
gearang worat georacnt door een naam - 
ioos sonnjven  aan zijn yaaer, w aann  
spraxe is  van een verm eend vaderscnap. 
n a  m em g vrooiijx tusscnenspel, kunnen  
ae jonge m enscnen n iettem in  aeitig  
trouwen. En m m iadeis is h et m eisje 
aan  oox in ie ite  de m oeaer van h et von- 
uenngsxe geworden. Deze film  m unt uit 
aoor geestige vonasten, een levendigen  
en p iiu g en  dialoog, benevens een fijne 
ironie, die een tixje levensw ijsheid  ver- 
loixt. Gm ger Rogers ontpopt zich hier 
ais een talentvolle actrice.

Een prettige fiim  is ook « The young  
in  h eart» , in  t  N eu en anasch  : «D e zor- 
geiooze F am ilie» ) (Faiace). Vader en 
moeder C aneton  zijn werxiooze tooneel- 
speiers ; zij hebDen zoolang dezelfde 
tooneelrol gespeeld  dat zij in  die rol 
zijn gaan  geiooven. Zoon en dochter le
ven eveneens aan  den zelfkant der wer- 
xeiijkneid. W anneer eenter de toestand  
n acn eü jx  worat, zet de voorziem gneid  
een oude dame op hun levensw eg, die 
zoo pas een Hink erfdeel h eeft verwor
ven. zij vertroetelen de oude dame en  
eten  liefta llig  uit haar hand. W anneer 
eenter de zaakgelastigde de fam ilie op 
de proef stelt, en  hun w ijs m aakt dat 
m iss Fortuna (zoo heete de oude dame) 
naar erfdeel h eeft verspeeld, reageeren  
allen buitengewoon m enschlievend : 
m et of zonaer fortuin, zij zullen de oude 
zieke dame voor eigen rekening verzor
gen. De fam ilie Carleton zal nu vroolijk 
en deftig leven in  eer en deugd... Deze 
stichtende fan tasie is  doorspekt m et 
allerlei doile en  geestige « treffers », zoo
dat de spanning en de lach lu st altijd  op 
peil blijven.

Vlotte film beelding ; ongedwongen en 
schalksche vertolking door Janet Gay- 
nor, D ouglas Fairbanks Jr, P aulette God
dard, en vooral door R oland Young en 
Billie Burke.

N iet m inder verm akelijk dan de vori
ge film s is  « Fric-Frac » (Forum ), naar  
h et boulevard-tooneelwerk van Edouard 
Bourdet. D aarin wordt een taa ltje  ge
sproken, nl. h et Parijsche « argot », 
waarm ede m aar w einig Vlam ingen ver
trouwd zijn. Over dit euvel heen, treft 
deze film  dikwijls accenten van karika- 
turalen aard die den lach lu st prikkelen. 
Fernandel verliefd, ais bediende van een  
juw eelhandelaar, op een deerne van de 
onderwereld, wier loensche vriend wel
dra de kans klaar ziet om m et Fernan- 
del’s hulp enkele juweelen te bem achti

gen. De dochter van  den juwelier laat  
naar uitverxoren Fernanaei zoo m aar 
m et voor den neus wegxapen, en xom t 
toevaiug den d ie ista i venjaeien. Het 
xoopje is m et onaaruig : ais r ernanael 
zijn aeerne aizweert en  de aoenter van 
den juwelier wn toeoenooren, zal ue zaax  
geen veruere reenternjxe gevolgen neb- 
oen. Fernanael zen is n iet weung ont
stem d, aocn zijn geiieiue aeerne urengt 
nein tot reae. De locare xreur van n et  
m ineu worat goed weergegeven, m et een  
cixje ironie op den xoop toe. De lach-  
w exxenae scenes zijn  regio, en  M icnel 
öim on, Fernande! en  ae p ittige Arietty  
op nun oesc. Deze vauaevm e-ium  on- 
uerscneidt zich gunstig van ae veie ba
naliteiten  weixe op a it geoied aan  den  
m an worden georacnt.

a is  goede bijm m s w ijs ik  verder op 
«G evaarlijk  om te k en nen» (Faiace), 
een detectivefilm  ontieend aan een ro
m an van Edgar Wanace, en « e  Emprein
te Rouge », een Franscne d eiecu eim m .

Onaer de reprises van deze w eex die 
onze aanaaent verdienen, verm eid ix  : 
«De Dam e van M alacca» (Cam eo), «Zie
len in  de Zee» en « J u a n ita »  (R ió), en  
«D e Vliegende M annen» (Roxy).

Cinema’s
FOKUM

« O perettenprinses », m et Robert Arm- 
strong en Irene Mervey.

« Fric Frac », m et M ichel Simon, Fer
nandel.

CAMEO
«L a Dam e de M alacca», m et Edwige 

Feuillère, P.-R. Wilim.
« Is h et een spion v » m et Lida Baaro- 

va, M atnias Wieman.
Kinderen toegelaten.

STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

RIALTO
«De roode Stempel» m et Colette Dar- 

feuil, Maurice Legrenée.
« Juffrouw en haar Kind », m et Ginger 

Rogers, David Niven.
K inderen toegelaten.

REX
«D e Ruiter L afleurk, m et Fernandel, 

Larquey.
« Spionnen jagers », m et R alph Bella

my, Fay Wray.
K inderen n iet toegelaten. 

RIO
« Zielen op Zee », m et Gar Coopery, Fr. 

Dee.
« Juanite », m et Mireille Perrey, Alfred 

Rode.
Kinderen toégelaten.

ROXY
« Herberg de K leine Draak », m et Alb. 

Préjean, Paulette Dubost.
«V liegende M annen», m et Fred Mac 

Murray, Ray Milland.
Kinderen toegelaten.

PALACE
A ctualiteiten  Param ount.
« Gevaarlijk om te kennen », m et Gall 

Patrick, Akim Tamiroff, Anna M. Wong.
«D e Fam ilie zonder zorg», m et ja n e t  

Gaynor, Douglas Fairbanks, Paulette  
Goddard.

CINE OPEX

Journal Gaumont.
« Hooren,zien en zwijgen », m et Monty 

Banks.
« Brum es », m et Jam es Cagney, O’Brien

Kinderen toegelaten,
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< HET VISSCHERIJBLAD »

in Fransche Territoriale
en Onderzoeksraad

» Fransche vaartuigen, ais er al één  
naar België opgebracht werd, kwam en er 
af m et TWAALF FRANK VIJFTIG BOE
TE !... »

H oelang zal de groote liefde, L’AMITIE 
FRANÇAISE ETERNELLE, nog altijd  van  
een en denzelfden kant m oeten blijven  
komen ?

Zullen onze V laam sche sukkelaars van  
visschers daar im m er h et gelag en de ge
broken potten van m oeten betalen ?

De m aat loopt meer dan over !...

II. — IN EIGEN LAND : 

RECHTER VROEG STRAF TEGEN 

VISSCHERS DIE OP HET GEVAAR VAN 

HUN EIGEN LEVEN AF, MAKKERS VAN 

DEN DOOD REDDEN !

Eenige weken geleden geraakte de Z.31, 
stuurm an-eigenaar Star öerie, in  grooten  
nood door h et ontp loffen  van een oorlogs- 
xnijn, welke h et vaartuig in zijn korre 
nad gevangen. Eerst wera het scnip m e
iers noog boven h et w ater gesm eten, en 
„oen n et Krakend nedergeploit was, wera  
net letterlijk  versm oora aoor een water- 
KOlonne. Het ruim, het roei, de m achine
kamer, alles w as onaer warer en de Z.31 
ware onwederroepelijk in  de golven ver
dwenen, ware er geen spoedige hulp op
gedaagd ! I

Wij hebben destijds uiteengezet, hoe ¡ 
de Z.31 tengevolge van de sterke m ist in  1 
¿en m ijnenveld verdwaald w as geworden.

Andere sprotvangers lagen  talrijk  in  
de nabijheid  en  waren ooggetuige van  
den dreigenden ondergang van h et schip. 
Daar lagen  o.m. de Z .ll, aoor S ta f Serie s 
broeder gevoerd ; de Z.71 en de Z.20, m et 
Rem y Ram m eloo ais stuurm an, waarvan  
wij nooger de lotgevallen  in Duinkerke 
nebben vermeld.

De drie bevriende vaartuigen snelden  
de zinkende Z.31 ter hulp. M annen  
worden aan  boord van h et bedreigde 
schip gezet, om door aanhoudend pom 
pen, te trachten  h et vlot te houden en  
naar Nieuwpoort binnen te  sleepen.

Het offervaardig' pogen der m oedige 
redders m ocht gelukkiglijk ten  beste sla 
gen en iedereen zou er zich aan verwacht 
nebben deze plichtgetrouw e visschers 
m et een Kruis van Eere beloond te zien, 
roor Moed en Burgerdeugd. De reglem en
ten van h et Zeegerecht denken daar ech
ter anders over en ... de m oedige jongens  
werden ais BELOONING, voor de R echt
bank gedaagd

Inderdaad, Vrijdag laatstled en  stonden  
zij te Oostende voor de Zeerechters, waar 
de aanklagende Staatscom m issaris de 
volgende beschuldiging tegen  Ram m eloo  
en consoorten uitspeelde :

«T oen gij de Z.31 ter hulp geloopen  
oent, bevond deze zich in een m ijnen
veld ; een verboden vaarw ater dus. Gij 
wist dat en zijt er toch  naartoe gegaan ; 
gij hebt u dus o o k  in  fout gesteld  en zijt 
üerhalve ook strafbaar ». En de Commis
saris vroég ais straf, de dappere jongens 
te verbieden gedurende acht dagen in zee 
nun brood te gaan  verdienen !

Onze Zeebrugsche visschers verdedig
den zich in hunne sim pele, m aar soms 
des te treffender taal, m et de volgende 
subliem e antwoorden :

« Wij hebben m isdaan tegen  DE LET
TER van een W et of R eglem ent, wij heb
ben gehandeld volgens de stem  van ons 
h art en ons gew eten ! K ristelijke n aas
ten liefde is een hoogere w et dan deze 
door de m enschen gem aakt. K ristelijke  
n aastenliefde wil, dat m en alles offere 
om een bedreigd m enschenleven  aan den 
dood te ontrukken. DAT hebben wij ge
daan, op gevaar af er ons eigen leven bij 
in  te schieten. Wij zijn  fier over onze 
daad en beklagen geen oogenblik w at 
wij gedaan hebben. Wij hebben broeders 
gered !... »

Op h et oogenblik dat dit blad  
van de pers zal verschijnen, zul
len  te Oostende de R echters en  de 
aangeklaagden weerom  tegenover elkan
der staan, om h et vonnis in  deze treurige 
zaak te hooren uitspreken. Zal er daar 
EEN ENKEL MENSCH te vinden zijn om  
de voorgestelde straf rechtvaardig te vin
den en onze ziels-goede jongens een stroo 
in den weg te leggen ?

Wij kunnen h et n iet veronderstellen ; 
want, nogm aals, wij oordeelen, en de 
openbare opinie stellig  m et ons, dat onze 
koene visschers, in  p laats van voor de 
R echtbank gedaagd te worden, bij de 
eerste prom otie voor daden van moed en  
zelfopoffering, aan de eer zouden die
nen  gebracht te worden !

De V laam sche visschers, zooals vast 
alle eenvoudige, sim pele m enschen, zijn  
gevoelswezens. Voorvallen ais voorgaan
de tegen  hen gesteld, zijn van aard den 
ongelukkigsten en kw aadaardigsten in 
vloed op anders kalme, bezadigde harten  
te verwekken...

W anneer zullen er aan het hoofd der 
Beheeren die m et onze V laam sche vis
schers te  doen hebben, eindelijk eens  
m enschen kom en te staan, die onze jon
gens naar ziel en inborst kennen ?

Daaruit zou zooveel goeds kunnen ge
dijen en zooveel schrijnend kwaad kun
nen verm eden w orden...

NOTA DER REDACTIE. — Op de eer
ste bladzijde van ons num m er van he
den komen wij hier breedvoerig op terug.

Nieuwpoort
RIJWIELPLATEN

De heer O ntvanger der B elastingen  
laa t w eten  dat de rijw ielplaten nog n iet  
ingekom en zijn en dat h et toegelaten  is 
m et de oude p laten  te rijden to t 1 M aart 
1940.

OVERLIJDEN
M aandagavond deed de droeve m are 

de ronde in  stad, dat de heer Theofiel 
Dobbelaere, eere-(secretaris der stad, 
plots overleden was. R eeds een drietal 
dagen gevoelde hij zich onpasselijk  en  
toch  deed hij zijn werkzaam heden voort. 
M aandagavond bevond hij zich in het 
bureel van den Openbaren Onderstand, 
wanneer hij p lots door een beroerte ge
troffen  werd en stierf.

Hij w as geboren te Nieuwpoort op 9 
Mei 1872. Onder het burgem eesterschap  
van w ijlen h. W illem de Roo werd hij op 
6 Juni 1893 to t secretaris van Nieuw
poort aangesteld. Hij bekleedde dit ambt 
tot 20 October 1933. Vóór den oorlog 
1914— 1918 had hij ten  koste van on- 
noem baren ijver de stadsarchieven  ge
klasseerd. Hij redde ze ook tijdens den  
oorlog.

Sedert zijn ontslag ais stadssecreta
ris, w as hij bestuurder der Intercom 
m unale W aterm aatschappij van Veurne- 
Ambacht. Hij was voorzitter van het  
Kerkfabriek, van de Vrije Visschers- 
school, van  de spaarm aatschappij « Het 
Volksbelang » \m  van den Arrondisse- 
men-tsbond der sekretarissen van Veur- 
ne-Ambacht.

Hij w as ridder van de Orde van Leo
pold II en  vereerd m et verscheidene  
eereteekens.

De plechtige teraardebestelling heeft  
p laats heden Zaterdag, om 11 uur.

Wij bieden aan de diepbeproefde fa
m ilie onze innige deelnem ing aan.

DE BEVROREN HAVEN
Tot W oensdag la a tst bleef de haven  

toegevroren. D agen en dagen hadden de 
visschers gewerkt om hun booten in het 
ijs Ios te houden en avarij te  verm ij
den. Vele reeds hadden avarij opgeloo- ‘ 
pen en dreigden te zinken.

De ijsblokken van de achterhaven  
vergaderden tegen  de lange brug en  
dreigden deze uit de grondvesten te lich 
ten. Door h et toedoen van h et Beheer 
van Bruggen en W egen werden groote 
steenen  tegen  de voeting der palen ge
worpen en werd de sleepboot van Oos
tende aangevraagd om h et ijs te  bre
ken. De groote sleepboot kwam  dan  
W oensdag h et ijs breken om aan onze 
visschers toe te laten  hun brood op zee 
te verdienen.

OPEISCH INGEN.
De Burgem eester m aakt bekend dat 

alle opeischingen m oeten u itgaan  van 
het Schepencollege. De bevolking wordt 
aangem aand geen gevolg te geven aan  
opeischingen die u itgaan van andere

diensten, ten  ware h et een bevolen  
spoedeischend bevel geldt.

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten : Van Loo Georges, van  

M aurits en  Cys Angela. B ulthé Lodewijk 
van Alois en Calcoen Valentine.

Overlijdens : Roose Lodewijk, echtg. 
M essen Leonie, 78 jaar. — W illaert Eli
sa, wed. Desodt Karei, won. te Ram s- 
kapelle, 79 jaar.

H uwelijksafkondiging! — Laplasse 
Carolus, postbediende te  De Panne en 
Clarysse Denise, z. b. te Nieuwpoort.

STEDELIJK HULPCOMITÉ VOOR DE 
GEMOBILISEERDEN EN HUN FAMI
LIEN.

Op Zondag 4 Februari te  20 uur in de 
Stadshalle, prachtig Bai, door de Rood- 
K ruisafdeeling, m et de m edewerking  
van «The Lucky Swingers». Ingang langs  
h et stadhuis. Inkom geld 5 fr. Verwarm
de zaal. Warme dranken.

— In h et D uynenhuis wordt door de 
Vroolijke W ielrijders een bai gegeven. 
Begin te  20 uur.

—  Het duivenfeest gehouden door de 
duivenm aatschappij «Eerlijk m oet voor
uit» bracht 159,65 fr. op.

—  Deze week werden er opnieuw ge
breide sjerpen, handschoenen  en sok
ken alsm ede m utsen naar onze Nieuw- 
poortsche gem obiliseerden gestuurd. 
Wie m ogelijks nog w enscht ie ts naar  
zijn gem obiliseerden op te sturen kan  
zich wenden bij h et stedelijk  hulpcom i
té.

CINEMA’S
NOVA. — De groote V laam sche pro

ductie : « Ons Leger w aakt », een n a
tionale film. — « B ossem ans en Coppe- 
nolle », m et G ustave Libeau, M. Roels, 
Colette Darfeuil.

K inderen toegelaten.
ZANNEKIN. — « Beschuldigd », m et 

Dolores del Rio, Douglas Fairbanks Jr. 
— « Vrouwen in ’t  Spei », m et Loretta 
Young, Warner Baxter, Virginia Bruce.

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

»¡■AuParasfs
G M A D E L E I N . B U Y S

B a n d a g is t — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
B e g e e f t  z ic h  t e n  h u iz e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g -ansch  d e  K u s t .  —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0

Berichten aan Zeevarenden

Verdonck Mínne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

SAMENVATTENDE STAAT DER 
DRINGENDE BERICHTEN

WEEK VAN 20 TOT 26 JANUARI 1940

NOORDZEE
MIJNEN

Bericht aan zeevarenden nr. 3/82 van  
1940 vervalt.

NEDERLAND

SEINEN AAN IN NOOD VERHEERENDE 
VAARTUIGEN

Onder de huidige om standigheden kan  
n iet m eer de hand worden gehouden  
aan de op blz. 3 van  den Zeem ansgids 
voor de N ederlandsche kust verm elde 
vuurpeilseinen van N ederlandsche lich t
torens aan in  nood verkeerende sche
pen. Instedè hiervan zullen, zoo m ili
taire belangen zich h iertegen  n iet ver
zetten, m et vlaggen  of seinlam p de sei
nen  uit het In ternationaal Seinboek : 
V D (Uw noodseinen zijn  begrepen, het 
naastb ijzijnd  reddingsstation  wordt ge
w aarschuwd) of V C (Uw noodseinen  
zijn begrepen, hulp is  onderweg) wor
den gedaan. Indien verondersteld wordt, 
dat schipbreukelingen n iet of n iet m eer 
over h et In ternationaal Seinboek kun
nen  beschikken, zal m et de seinlam p  
in  open schrift worden geseind in  Ne- 
derlandsch of Engelsch «G ij zijt opge
m erkt, reddingsboot onderweg) «Y ou  
are observed, lifeboat is  com ing ».

NEDERLAND — WESTERSCHELDE

WRAK

Be N. de Spijkerplaat, op 51“25’52” N. 
’en  3°41’16” E. bevindt zich  een wrak 
in  ong. 30 m. water. De gevonden m inste 
diepte boven h et wrak bedraagt 18 m. 
Er zijn  geen tonn en  gelegd.

NEDERLAND —  VLISSINGEN

VOORSCHRIFTEN

De haven  van V lissingen is van  26 Ja
nuari 1940 n iet ten  allen  tijde toegan
kelijk voor schepen m et een diepgang, 
grooter dan 6 m.

Indien dergelijke schepen de haven  
w illen  binnenloopen, m oet h et verzoek 
hiertoe gericht worden aan den Chef 
van h et Bureau Zeeverkeer te V lissin
gen:

1) Uit zee komende, door tusschen- 
kom st van den onderzoekingsofficier.

2) Van de Schelde afkom end, recht
streeks per telefoon  (Vlissingen Nr 264) 
of per optisch  sein aan den uitkijkpost 
haven V lissingen.

Bovendien zal de haven van V lissin
gen m et ingang van 27 Januari 1940 ge
durende eenige dagen van 0800 h — 1630 
h gesloten  zijn voor in- en  uitgaand  
scheepvaartverkeer. D it zal kenbaar ge
m aakt worden door h et hij sehen van 
drie roode ballen  op den W lijken ha- 
vendam.

SCHOTLAND — SKYE EILAND

NIEUW LICHT

Te Ardtreck Point, op 57°20’21” N. en 
6°25’49” W. werd een onbewaakt wit 
licht, m et verduistering elke 4 sec. ge
p laatst. Hoogte 55 voet.

SCHOTLAND — FIRTH OF FORTH

WRAKBOEI

Zie bericht aan zeevarenden nr 16/13 
van 1939.

Aan de S.W. zijde van h et wrak werd

een baken gep laatst m et een vierkant 
topteeken toonende een rood vast licht 
m et geringe lichtsterkte.

ENGELAND — THE DOWNS
BEBAKENING GEWIJZIGD

A. Het lich tsch ip  «Brake» werd bin
nengehaald  en vervangen door een bel- 
boei m et zwarte en gele vertikale stre
pen.

B. Op 6,5 kabellengten richting 120“ 
van K ingsdown kerk, op ong. 51°11’ N. 
en 1°25’ E., werd een zwarte boei «D 2» 
gelegd.

ENGELAND —  BROADSTAIRS
VERBODEN ANKERGEBIED

Een verboden ankergebied is inge
steld  en begrepen tusschen  de volgende 
grenzen :

be N. : van North Foreland lich tto
ren, in  richting 90° over 3 m ijlen ;

be Z. van het licht op de E. pier van  
R am sgate, in richting 96° over 3 m ijlen.

Telegraafkabels bevinden zich binnen  
dit gebied.

ENGELAND — LIVERPOOL
VOORSCHRIFTEN

Schepen m et bestem m ing Liverpool 
m oeten h et lich tsch ip  «Morecambay» 
m aken en van daar zoo dicht onder den 
wal sturen, ais de veiligheid der scheep
vaart zulks toelaat.

ENGELAND — OUTER DOWSING 
CHANNEL.

WRAKKEN

In Outer Dowsing Channel, op 53°19’ 
N. en 1°10’ E. lig t een gevaarlijk wrak.

Be S. het lichtschip  «Cromer Knoll» 
op 53T3’ N. en 1°18’30” E. bevindt zich  
een gevaarlijk wrak, waarvan de m as
ten  boven water uitsteken.

ENGELAND — WEYMOUTH BAAI

BEBAKENING

Volgende boeien werden gelegd op de 
aangegeven afstanden en richtingen  
van h et w itte sch itterlich t op h et r.oofd 
«A» van Portland N.E. breekwater (50° 

! 35’ N. en 2°25’ W.)
i a) op 1.45 m ijl richting 360°, een roo
de lichtboei «A» toonende een w it sch it
terlicht elke 10 sec.;

b) op 8 kabellengten richting 075°,een 
roode lichtboei «B», toonende een wit 
sch itterlicht elke 10 sec. ;

e) op 5,1 kabellengten richting 333°, 
een meerboei;

d) op 50°32’10” N. en 2°22’ W. een licht
boei «W» toonende een w it schitterlicht
piirp 1 n Qpf* •

e) op 50“32’18” N. en 2°20’ W. een 
lichtboei «X», toonende een groen 
sch itterlicht elke 10 sec.;

f) op 50°33’32” N. en 2°17’06” W„ een 
lichtboei «Y» toonende een w it schitter
lich t elke 5 sec.;

g) op 50°34’45” N. en 2°15’00” W. een 
lichtboei «Z» toonende een w it schitter
lich t elke 10 sec.;

Alle vaartuigen varende naar of ko
m ende van Portland of W eymouth, moe
ten  be N. en be E. de lichtboei «B» hou
den, om vrij te loopen van gelegde ver
sperringen.

SPANJE — KAAP FINISTERRE

RADIOBAKEN BUITEN DIENST

Het radiobaken van den lichttoren  
van Kaap Finisterre (42°53’ N. en 9°16’,5 
E.) is tijdelijk buiten dienst.

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  
ELASTIEK WELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAM ES EN
•  HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •
•  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN •

KUNSTBEENEN  

IN DURALUMIN  

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN  

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  
ZIEKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
------------ recht te b r e n g e n  —

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE -  _

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25

Diesel-Deutz Scheepsmotoren :
¡
I:
♦

!

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

♦♦

!

BESTEL U W * OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE

bij vader, die m et den dag stiller wordt 
en zich verwijt, dat hij mij in  dien toe
stand h eeft gebracht... W,e zijn n iet 
arm geworden... we blijven op ons hof... 
m aar ik heb er een duren prijs voor 
betaald. Het w as bij vader ook uit hoog
moed, dat hij zoo lang over zijn verlie
zen zweeg en liever in  h et geheim  naar 
W aals liep.

Aan het eind van den dijk gingen  
Gelders en Gerda van elkaar.

— Ja, we worden diep vernederd, zei 
de boer bij zich zelf.

De volgende m aand zou Tilda trou
wen. Ze wilde van geen lu ister en  praal 
bij h et huw elijk weten. Ze had haar  
verhuisbiljet reeds naar Kadzand ge
vraagd, opdat h et huw elijk daar kon 
p laats hebben.

Gelders kwam  op de hoeve. Hij sloop 
naar de schuur en daar, in  de schem e
rige ruim te, bij al zijn rijkdom van  
vruchten, barstte hij in tranen Ios. Ger
da had hem  to t in  h et hart getroffen

— O, David, had ik u m aar m et Griet
je laten  trouwen, zoodat ge hier geble
ven waart, sn ikte hij.

Lang stond hij daar. Hij voelde zich  
zoo verlâten, zoo eenzaam  op de « Gou
den Schoof ». En nu ieder op David  
schim pte, w at hij zelf zoo geweldig had  
gedaan, voelde hij innig m edelijden m et 
zijn kind.

— David, keer terug ! snikte hij.
Maar zijn zoon was zoo ver en hij

zond geen nieuws.
Stil trad Gelders in huis. Zijn vrouw  

zat w at linnen te herstellen. Haar ge
zicht was ingevallen, m ager en bleek. 
Nu zag Gelders het scherper dan vroe

ger en ook deernis m et haar over
stroom de hem.

Hij boog zich en sloeg zijn arm om  
haar hals, en zei :

— Moeder, zoo gauw we Davids adres 
kennen, schrijf ik, dat hij m oet terug- 
keeren. En hij m ag die Engelsche vrouw  
m eebrengen. Het zou beter Grietje ge
w eest zijn.

—  O, God, ik dank U ! zei vrouw Gel
ders bij zich zelf.

Haar gebeden waren verhoord. Zoo 
lang had ze op dit woord van onderwer
ping, van verzoening gewacht.

Gelders schreef een brief naar Griet
je ; hij had  haar adres gehad van  
M aarten Goedhart. Hij bekende zijn  
hardheid en onrechtvaardigheid en 
w enschte haar veel geluk m et Willem.

Veertien dagen later voer de «Op  
Hoop van Zegen » naar Nieuwpoort. Aan 
boord waren, behalve Willem, ook zijn  
vadei’, Bertha, oom M aarten en de 
vrouw of h et m eisje der m atrozen.

De Nieuwpoortsche n ich t w as eerst 
nijdig gew eest, toen ze hoorde dat Griet
je toch m et W illem zou trouwen. Het 
w as dus m eer gew eest dan de bezorgd
heid van een stiefbroeder, en  de oude 
vrouw zou weer spoedig haar gezelschap  
m issen  en haar dagen alleen slijten.

W illem kwam  op bezoek en beloofde 
haar m aandelijks w at te  sturen, omdat 
ze Grietje, in  al haar verlatenheid toch  
opgenom en had. En toen  vond n ich t al-: 
les zeer goed. Grietje zou uit haar huisje 1 
trouwen en in een zeem ansherberg o p 1 
de Kade werd een bruiloftsm aal besteld, i

’s  Avonds van den grooten dag lag  de 1 
« Op Hoop .van Zegen » in  de haven, ’s

M orgens vlagden de Nieuwpoortsche 
visschers ter eere van den visscher, die 
heden huwde.

I Grietje w as vroeg opgestaan  en naar 
de oude kerk gegaan, die getuige was 
gew eest van veel oorlogs- en  visschers- 
leed., Koperen letters verm eldden er 
grafschriften  van Spaansche officieren, 
die in  1600 vóór de stad  gesneuveld w a
ren en hier te ruste werden gelegd. Ge
slachten  van visschers hadden er gebe
den vóór h et beeld van Onze Lieve 
Vrouw m et den scheeven hals, die zoo 
verwrongen was, naar m en vertVlde, 
toen de H eilige Maagd naar dieven keek, 
die haar juweelen wilden stelen  en dan  
angstig  op de vlucht sloegen.

Grietje knielde neer. Ze was zoo dank
baar voor h et groote geluk, dat in  haar  
leven kwam, en nu w ist ze, hoe innig  
ze den trouwen W illem beminde.

G isterenavond w as hij gew eest m et 
zijn vader, Bertha en oom M aarten, en  
allen hadden haar vriendschap be
toond. Zij werd weer ais kind van den 
huize opgenomen.

Om negen uur kwam  het gezelschap  
naar het h u is van n icht, die een n ieu
wen zw arten kapm antel en  hagelw itte  
m uts gekregen had.

Te voet trokken allen  n aar h et stad 
huis. Hier werden WJllem en G rietje 
voor de wet vereenigd. D an zegende de 
pastoor h et huw elijk in  en  veel visschers  
en hun fam ilieleden woonden de m is bij. 
Ze kenden de volle gesch ieden is van  
G rietje n iet, m aar de visscher nam  een  
visschersm eisje en voor zulk een  veree- 
n igin g w aar de zee zoo spoedig een bruid 
weer weduwe kon m aken, m ocht veel

gebeden worden.
! ’t  W as of daar onder de oude gewelven  
I bij de vensters, die zuchtten  onder den  
druk van den dollen wind, W illem Goed
hart zijn moeder hoorde fluisteren : 
Jongen, nu is alles goed».

Hij volgde de gebeden in  zijn kerk
boek, door m oeder hem  nagelaten .

Eerst p lechtig, dan vroolijker zaten  
de bruiloftsgasten  aan  tafel. In  den n a
m iddag vaarde de « Op Hoop van Ze
gen » heen. ’s Avonds kwam de sloep  
te Reigersdam m e aan en Willem geleid
de G rietje naar de nette woning, die hij 
achter de haven  gehuurd had. Nu bezat 
Grietje een eigen huis.

Ze m oest den volgenden dag nog veel 
nieuwsgierige blikken trotseeren, toen  
ze m et Willem nog allerlei boodschappen  
deed. Maar m enigeen knikte haar toch  
genegen toe. Het volksgem oed slaat zoo 
licht om ; vooral naar de zijde van ver
zoening.

Grietje vreesde Reigersdam m e niet 
meer.

Vier dagen later zeilde de « Op Hoop 
van Zegen » uit. Onze Lieve Vrouw van  
R eigersdam m e stond op ’t kastje en ’s 
avonds stak G rietje er een kaars voor 
aan. Ze zou ais een visschersvrouw ook 
den angst kennen van storm en en mist.

D ien eersten eenzam en avond kwam  
vrouw Gelders op bezoek. Ze vroeg ver
g iffen is voor haar zoon. Haar m an w ist 
het, dat ze dezen tocht zou doen, en 
had h et goedgekeurd.

DE KLUIZENAAR

Twee jaren waren voorbijgegaan, ’t

Was weer W inter en  de «Gouden Schooft 
stak donker af tegen  de sneeuw die het 
erf en den polder bedekte.

Gelders en zijn vrouw zaten  stil in I 
de groote kamer. Ze hadden van David | 
geen nieuw s m eer gehoord sedert hij 
nun den leugenachtugen brief zond, 
waarin hij G rietje wilde bezwaren, 't 
Was voor de ouders een dagelijksch ver
driet. W at baatte hun rijkdom, macht, 
de glorie van de groote hoeve ?

Tilda woonde te Kadzand en kwam I 
zelden over. En M athilde zei ook, dat ze | 
m oeilijk weg kon uit de stad.

Eenzaam  gingen de dagen ... Somsl 
wandelde vrouw Gelders eens to t  bij 
Gerda die van W aals gescheiden  was eu 
troost zocht in de opvoeding van haar 
zoontje. In h et verdriet en de ontgooche
lingen van het leven zochten beide moe-1 
ders — de oudere en de jongere — el
kaar.

Gelders had zich uit alle vèreenigin-| 
gen teruggetrokken. Hij kwam  alleen 
voor de kerk of voor een dringende zaak [ 
op h et dorp.

Weer brak een lange avond aan ... ’t l  
Was pas zes uur... De klok tikte zoo 
traag. De boer en de boerin schenen | 
oude m enschen, van wien allen waren 
heengegaan. En w at konden ze nog te
gen elkaar zeggen ? Ze waren al zoo | 
lang uitgepraat.

(Wordt voortgezet).
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(Verboden nadruk).


