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LICHTEN
MAART

uít •an

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

10 Z 6. 8 17.38
11 M 6. 6 17.39
12 D 6. 4 17.41
13 W 6. 1 17.43
14 D 5.59 17.44
15 V 5.57 17.46
16 Z 5.55 17.48
17 Z 5.53 17.50
18 M 5.50 17.51
19 D 5.48 17.53
20 W 5.46 17.55
21 D 5.44 17.56
22 V 5.41 17.58
23 Z 5.39 17.59
24 Z 5.37 18. 1
25 M 5.35 18. 3
26 D 5.32 18. 4
27 W 5.30 18. 6
28 D 5.27 18. 8
29 V 5.26 18. 9
30 Z 5.23 18.11
31 Z 6.21 18.12

f i

i l c ß E i !

HOOG-
WATER

MAART

.  WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

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

10 Z 0.52 13.07
11 M 1.20 13.35
12 D 1.52 14.07
13 W 2.22 14.38
14 D 2.55 15.03
15 V 3.18 15.38
16 Z 4.09 16.19
17 Z 4.58 17.17
18 M 6.03 18.33
19 D 7.30 20.06
20 W 8.57 21.26
21 D 10.07 22.25
22 V 10.58 23.18
23 Z 11.45 —
24 Z 0.04 12.25
25 M 0.45 13.05
26 D 1.28 13.49
27 W 2.12 14.30
28 D 2.59 15.14
29 V 3.46 15.59
30 Z 4.37 16.47
31 z 6.34 17.56
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DE 0.67 “STEUR,, VERGAAN
De Visscherswereld 
rouwt eens te  meer

Toen we verleden week ais t ite l van ons artikel schreven : « IS 
DE 0.67 VERGAAN ? », hadden we reeds een vaag gevoel van w at ons 
verder zou bevestigd worden en dachten  we terug aan een zware ont
ploffing welke wij, en velen m et ons, lm de n ach t van Donderdag 22 
op Vrijdag 23 Februari 1940 gehoord hadden.

Was dat de 0.67 welke op een m ijn geloopen was ?
We w eten h et n iet en  we zullen h et nooit m et zekerheid verne

men, al zijn we de gedachte toegedaan, dat h et zoo zal zijn geweest.
Op het oogenblik vam h et verschijnen van ons rouwnummer van  

heden, is de 0.67 m et zijn vierledige bem anning reeds vijftien  dagen  
uit de thu ish aven  vertrokken, waar hij om de drie of vier dagen re
gelm atig zijm vangsten  ter m arkt afzette.

WANNEER WERD DE 0.67 VOOR DE LAATSTE MAAL GEZIEN ?

Schipper Zoete Pieter die m et de 0.66 «Bruinvisch» van dezelfde
reederij vaart en waarvan de m otor ook een  Bolmes is van 110 P. K„ 
dus goed om de Noodzee te bevaren, is op Donderdag 29 Februari uit 
zee gekomen.

Hij w as op W oensdag 21 Februari te 10 uur ’s m orgens sam en m et 
de 0.67 «Steur» en de 0.78 «Charlotte» de haven uitgevaren m et be
stem m ing naar de vischgronden in de om streken van h et vuurschip  
«West-Himder». Het was mooi weer m et helder zich t en  de visscherij 
kon reeds rond 14.30 uur begonnen worden. Beide vaatuigen  stuurden  
gedurende 2 uur N.O. en  te 16 uur nog praaiden zij eklaar. Toen kwam
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een lichte wind op van h et Zuid-W esten m et m otregen em beiden  
stuurden ze in  W. S. W. richting.

Denzelfden dag, te  23 uur, korden ze ta N.E. richtn ig tot den 
Vrijdagmorgen te 2.30 uur, toen schipper Zoete alm eteens een  ont
ploffing hoorde in h et W esten van hem. Op dat oogenblik bevond de 
0.66 zich op ongeveer elf m ijl S.S.E. van de W est-Hinder en naar de 
schipper en de bem anning van de 0.66 m eenen, m oest de 0.67 zich  
om trent 3 to t 4 m ijl in het W esten van hen  bevinden.

Beide vaartuigen hadden elkaar voor h et la a tst gezien rond m id
dernacht en  toen bevond zich de 0.67 zich op ongeveer 3 tot 4 m ijl 
ta het W esten van de 0.66.

Toen werd h et m istig en verloor schipper Zoete de vuren van de 
0.67 uit) h et oog. Na de ontploffing gingen spontaan de gedachten  
naar de 0.67 en zelfs één van de m atrozen zag een vlam. Hij liep  
naar ’t  kom pas om de richttag er van te kennen en de m atroos be
weerde dat dit in  ’t  W esten ten  Noorden van hem  zou gew eest zijn. 
De 0.67 had op h et oogenblik van h et praaien reeds 20 bennen visch  
en één ben tongen  aan  boord era zou den M aandag 26 Februari ge
m arkt hebben. Schipper Karei Beyen vertelde hen toen  nog d at zij 
een korre gescheurd hadden en dat hij een weinig W est uit zou gaan  
varen. Hij is daarna eera h a lf m ijl in  ’t  W.Z.W. van de 0.66 gegaan.

ALLE HOOP OPGEGEVEN.

Alle hoop nog ooit een der arm e jongens, levend terug te zien  
m ag dus voor goed opgegeven worden en zoo h eeft deze wreedef, 
onm eedoogende oorlog, waar geen rr.ensch naar gevraagd of ver
langd heeft, opnieuw vier nog jonge levens ontroofd aan vrouw en

kinderen, aan vader en moeder en aan talrijke fam ilieleden, die th an s  
zoo verdrietig zitten  te w achten  en te  denken aan hen, die n iet meer 
komen zullen.

En dit alles om den scham elen  broode, welke ze gingen verdienen  
om de hunnen in ’t  leven te houden en  n iets tekort te doen.

De 0.67 « Steur » behoorde toe aan de N. V. Zeevisscherij « K oning  
Albert » en had een uitstekende motor « Bolnes » van 135 PK. aan  
boord. Het schlpje bevaarde alleen de Noordzee en m aakte m et zijn  
korte reisjes en levend versehe visch  zeer mooie besom m ingen, zoodat 
Karei Beyen, die er h et stuur in handen van  had, m et de andere leden  
van de bem anning tevreden waren, ira de huidige ellendige om stan
digheden een cent te  verdienen.

Pas w as Debusscher G ustaaf, m otorist, voor eera reisje thu is ge
bleven m et een stek in zijn vinger. Het had den dokter tera andere 
veel m oeite gekost hem  th u is te  doen blijven, w ant hj gng zoo graag  
op zee m et den flinken en durfkrachtigen stuurm an, die alles trot
seerde.

Marcel Pieters, die to t  dan altijd ais kustvisscher gevaren had  
aan boord van h et garnaalvisschersvaartuigje 0.18, zou in  zijn p laats  
uitgaan, om dat vader en moeder dienden gesteund en hij, ongelukkig  
genoeg, in  geen tw ee m aanden voor hen  een cent had  kunnen ver
dienen. Ook hier w as de armoede, n iettegen staand e den vroegeren  
w elstand, in  huis geteden.

De m oedige, levenslustige Jongen, nog ongehuwd, kon dit n iet  
langer aanzien en vaarde voor zijn eerste reisje mee, m aar... kwam  
n iet meer terug en zal nooit m eer terugkom en om den fam iliekring  
w at te  veraangenam en, zijn rondborstig, zonnig karakter brachten  
vrede in huls.

EEN KRANIGE VISSCHER
Vader Pieters had reeds talrijke tegenslagen  gekend en h et Is 

nog versch ta ieders geheugen hoe hij m et zijn schipje 0.79 « Gods 
G enade » getorpedeerd werd op de visscherij rond 
« S m ith ’s K noll », n a  van uit Low estoft te zijn uitgeva
ren. D it gebeurde den 26 Juli 1918

Volledig beschrijven w at de naarstige vader dien
zelfden dag ondervond, zal h et voorwerp uitm aken van  
eera artikel, welke we in een onzer volgende num mers 
aan onze lezers w enschen  bekend te m aken.

W at we zeker w eten  is, dat dienzelfden dag vader, 
Frans Pieters door een D uitschen onderzeeboot werd  
getorpedeerd, aan boord van dit vaartuig werd genom en  
m et zijn zoem en den m atroos Rau, sam en m et nog een 
vijfta l Engelsche visschers, waarvan h et vaartuig zoó 
pas ook w as gekelderd.

P lots ging de onderzeeër onder, deze acht m enschen  
aan hun lot overlatend, m et h et noodlottig gevolg dat wie 

niet kon zwemm en, verdronk.
De held, w ant dat m ogen we vara dien diepgeschok- 

ten  visscher gerust zeggen, nadat hij gedurende m eer 
dan één uur, sam en m et zijn m atroos Rau, zijn jongen  
zoon boven w ater gehouden had, m oest hem  uitgeput 
loslaten  en nader zijn oogen zien verdwijnen.

Gelukkig voor hem  zelf en den m atroos Rau, wer
den zij enkelen tijd  nadien door een E ngelschen m otor 
opgepikt en  zoo gered.

K an m en begrijpen w at er in  h et h art van  zoo’n  
vader opnieuw m oet om gaan, n adat m en geld, huis en  
schip verloren heeft, zeven kinders h eeft groot gebracht 
en twee zijner zonen tengevolge vara de oorlogsgruwelen
ira den vollen bloei van hun leven zag verdwijnen om

niet m eer weer te  keeren ? fc
T hans is  vader P ieters 63 Jaar. Veel kan hij bij een

bezoek raiet uitbrengen. Het is te veel gevergd van
iem and die jaar in  jaar uit gewerkt h eeft om elkeen h et zijne te 
geven, een schip, een huis, een tw eede schip bezeten te hebben en  
th an s in  zijn  oudem dag nog verplicht is  hard te  gaan sjouwen  
om dat h et vischje hem  n iet gunstig  w as en hem  te* zwaar beproefde.

Frans, in  uwe om geving bestaan  er nog vrienden, waarop ge
zult m ogen rekenen. Uw heldenm oed van tijdens den oorlog, uw
werklust en uw m oedig dragen van uw zoo hard getroffen vader
hart, kan m en n iet onopgem erkt voorbij la ten  gaan.

N iet m inder hard is  ons bezoek aan de weduwe van  Karei 
Beyen. Ze w eet waarvoor we komen. Ze geeft zijn foto al snikkend, 
w ant Karei kenden we goed.

Het was een flinke, durfkrachtige zeem an, die tijdens en n a  
den oorlog reeds veel had  m eegem aakt.

Ook zljm vaartuig werd tijdens den oorlog 1914-1918 in  den
grond geboord, zoodat hij een heelen  tijd  in  een roeibootje bij een
ferm e bries ronddreef.

Na den oorlog, van de v ischvangst terugkeerend m et zijn  
vaartu ig N.116, werd hij door een Engelsch koopvaardijschip aan  
den grond geloopen, zander er ooit voor vergoed te  zijn geweest.

Sedert enkele jaren w as hij voor de tweede m aal gehuwd en  
hij had aan  boord van  hetzelfde vaartuig, de 0.67, zijn  zoon mee, 
die th an s m et hem  in de golven bleef.

Het w as zijn tweede vrouw. Ook zij had reeds veel geleden, 
haar eerste m an stierf onverwachts. Een andere zoon stierf aan  
18 jaar van de vallende ziekte en  nu ze gelukkig m eende te  kun
nen  leven, verliest ze p lots een tweede m an en een tweede zoon.

Zes jaar had de arme vrouw dag en  n a ch t gewerkt om drie

W eer keeren 4  zijner 
zonen niet meer terug

kleine kinders groot te brengen. Nu won K arei w at geld m et dat 
schip en vóór h aar m an en  haar zoon de laatste  m aal vertrokken, 
had ze hun nog gevraagd zich eens te latera fotografeeren.

Thams h eeft ze geen van belden m eer en  ze is  opnieuw zonder 
steun, w ant ze h eeft nog een zoon van pas 17 jaar, die zooveel van  
zijn broer hield.

Volgende reis zou h et zijn  beurt zijn gew eest om m ee te  gaan, 
w ant broer Oscar was zoo bang van  de m ijnen, de duikbooten era 
de vliegtuigen.

Het was inderdaad zijn laa tste  reis, w ant ook hij keert n iet 
m eer terug.

Tenslotte stapten  we m et een bedroefd gem oed bij de laatste  
fam ilie van een aer slachtoffers binnera en  w el nam elijk  bij de 
weauwe van den nog zoo jongen Jozef Vanderputte.

Hij was pas 24 jaar, w as sedert een drietal Jaren gehuwd en  
h ad reeds twee lieve kinders, w aarvan h et oudste nog geen drie 
jaar en  h et joragste pas tien  m aanden oud is.

Een derde kind wordt verwacht, zoodat de jonge moeder, 
24 jaar oud, tn an s gansch  alleen  achter gelaten  wordt m et drie 
kleine snaken, waarvoor ze de kost zal m oeten gaan  verdienen,

Vjerdrietiger kon h et n iet.
W eliswaar zal een perasioen haar stoffelijken  toestand  w at 

verzachten, m aar in  h et leven is d it n iet alles.
M atroos Vanderputte had pas twee m aanden de groote treilers 

verlaten, om dat hij te  lang van  huis weg m óest b lijven en  de zee 
zoo gevaarlijk w as geworden. Ook hij zal n iet m eer terugkeeren, 
w ant in  diera ijselijken  n acht is de 0.67 op een m ijn  geloopen.

De oorlog woedt slech ts sedert enkele m aanden en  reeds h eeft hij 
van onze kleine vloot tw aalf slachtoffers en  drie kleine Noordzee- 
vaartuigen opgeëischt. En w at zullen ons de kom ende dagen bren
gen ?

Geen koningen, geen m inisters en, op een paar uitzonderingen  
na, geen volksvertegenwoordigers noch senatoren  bekommeren  
zich om uw lot, gij ware helden van ons land !

Geen koninklijk, noch m inisterieel bezoek kom en de ram pen  
en  smartem van ons visschersvolk verzachten.

Gij staa t alleen in uw strijd voor uw bestaan.
En, door uw moed, uw zelfverloochening, uw durf en uw  

w ilskracht verschaft gij th an s nog aan duizenden werk e n  be
zorgt gij de bevolking een gezond en krachtig voedsel.

Wij buigen daarom diep voor U, gij stille helden  van  ona 
Vlaam sche volk.

Voor uw bestaan, voor dat van uw huisgezinnen zu llen  we blij
ven strijden, totdat de Hoogere Overheid U ten  m inste op den
zelfden rang ais de andere klasse van onze bevolking za l gesteld  
hebben.

W ant h et m ag niet, dat m en U blijve uitpersen, zooals than s, 
tot uw laatsten  cent !

H et m ag n iet, dat gij m et hetzelfde karig loon ais vóór dezen  
gruwelijken oorlog, alle gevaren m oet blijven trotseeren  !

Het m ag n iet, dat gij voor uwen ouden dag verstoken b lijft van  
een rechtm atig pensioen, U toelatend uwe la a tste  d agen  rustig  
th u is door te  brengen !

Hopen we voor U, dat h et eens en altijd  u it za l zijn  m et Ijdele 
beloften van-»ministers en  politiekers.

W ant uw arbeid, uw bedrijf, geeft recht op m eer waardeerlng, 
steun en welstand.

En daar blijven wij voor strijden.

Een plechtige Lijkdienst
Heden Vrijdagmorgen had in  de parochiale kerk van S t. A nto

nius, op de wijk Opex, eera p lechtige lijkdienst p laats, waarop de 
h. Gouverneur Baels, de h. August Aspeslagh, Directeur van den  
Zeevisscherijdienst te Oostende en talrijke overheden er aan  gehou
den hadden tegenwoordig te zijn.

Vooraan hadden ook p laats genom en : reeder Willy Lorenzen, 
schipper Zoete Pieter vara de 0.66 en de h. H. Lauwereins, visch- 
afslager der vaartuigen van  deze reederij.

Een overtalrijke m enigte vulde de kerk en  toen  op h e t  einde 
van de m is h et B elgisch  volkslied en h et visscherslied  traag  en  
zacht door de kerk galm den, hoorde m en nog alleen h et bedroevend  
geween van. hen , die weer een duurbaar fam ilielid  ontnom en waren.

M enige traan  werd w eggepinkt en in  dergelijke oogenblikken  
overwegen we m aar eens te  m eer d at Inderdaad h et v ischje duur 
betaald wordt.

P. Vandenberghe.
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP —

BIJHUIS OOSTENDE ! 3, WAPENPLAATS
BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW

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

ten of verzegelde kisten.

INGEZONDEN.

Werkloozensteun aan 
Visschers

G eachte Heer,

Bij h et lezen van h et artikel «D e Vis- 
scnerij in  de Kam ers van Volksvertegen
woordigers », verscnenetn in uw geeerd  
blad van 2 M aart 1L, heb í k  vastgesteid  
dat de neer Porta bij de bespreKing van  
de begrooting van  Verkeerswezen, een  
vergissing oegaan heeit, waar n et er om  
ging den eroarm eujisen toestand  van  
onze garnaaivisscners aan te  klagen. 
W eliswaar is ae toestand  der garnaai
visscners zorgwekkend en is tusscneri- 
kom st vanwege den ¡staat m eer dan ge- 
w enscht.

in  m ijn  tusschenkom st in  den Hooge- 
ren R aad voor Zeevisscnerij, heb ik hier 
eveneens op aangeorongen.

De neer Porta verklaart echter in  het  
Parlem ent :

a) aat de garnaaivisschers-werkne- 
m ers m et gesynoikeera zijn ;

b) dat zij geen werkloozensteun kun
nen  genieten.

Volgens n et K am erverslag, werd hij 
hiervoor terecht gewezen door den heer 
Peurquaet.

Inueroaad : de meeste werknemers- 
garnaalvisschers zíjn aangesloten  bij 
den B elgischen  Zeem ansbond, Schip
persstraat, ¿0, Oostende, die een zuivere 
beroepsvereexiiging is, zonder aangeslo
ten  te wezen bij eene of andere politieke 
partij.

Dank zij de werking van den Belgi
schen  Zeem ansbond, kunnen de gesyndi- 
keerde garnaalvisschers, alhoewel aan 
gemonsterd, toch  werkloozensteun ge
n ieten  voor de dagen dát zij aan de 
kaai liggen.

Onderstaamd voegen wij de kopij van  
h et schrijven daarom trent ontvangen  
door onze organisatie, vanwege den Na
tionalen  D ienst voor Arbeidsbem iddeling  
en  W erkloosheid. D it lu idt :

«B ij deze heb ik de eer U kennis te 
» geven van de regelen w e lk e . werden  
» vastgesteld  inzake h et vergoeden van  
» de gedeeltelijke werkloosheid der gar- 
» naalvisschers.

» Bij zijn n ota  NR. 2825/44907 dd. 1 
» A ugustus 1934, stelde de heer M inister 
» van  Arbeid en Sociale Voorzorg vast, 
» dat de werkloosheid der visschers al- 
» leen m aar vergoedbaar w as in  de 3 
» volgende gevallen  :

» 1) W anneer de visscher definitief

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

j » 2 ) W anneer h et vaartuig in  een on- 
» weder werd beschadigd ; 

j » 3) W anneer h et vaartuig aan de 
» ketting werd gelegd ten  gevolge van  

1 » faillissem ent.
» Bij aiw ijking van voorgaande bepa- 

» lingen  zullen de garnaalvisschers, in  
» geval van gedeeltelijke werkioosneid, 
» kunnen aanspraak m aken op werkloo- 
» zensteUn tijdens gansch den duur der 
» der huidige vijandelijkheden.

» Voor ieaeren dag waarop de betrok- 
» kenen zullen gewerkt hebben, zal het 
» norm aal loon dat voor deze categorie 
» arbeiders door de bevoegde K lacnten- 
» com m issie werd vastgesteld , in  reke- 
» n ing worden gebracht.

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

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

D it konden we bekomen n a  m aanden  
onderhandelingen m et de hoogere over- 
neid. De heer Gouverneur Baels h eeft  
eveneens dit schrijven bevestigd in  de 
laa tste  zitting van- den Hoogeren Raad  
voor Zeevisscherij.

H et m inisterie van Arbeid gaf ons 
verleden week' de verzekering, dat dit 
oesliiit in  toepassing gebracht zou wor
den m et terugwerkende kracht vanaf 1 
Septem ber 1939.

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

N am ens den B elgischen  
Zeem ansbond der K ust :

De Secretaris,
R. DEKEYZER.

NOTA DER REDACTIE. — Wij nem en  
akte van deze terechtw ijzing. Het acht
baar Kam èrlid h eeft hier w aarschijnlijk  
bedoeld de talrijke stuurlieden, eigenaars 
van garnaalvisschersvaartuigen, welke 
niet gesyndikeerd kunnen, worden,, ge
zien ze geboekt staan  ais eigenaar van  
een klein visschersvaartuig, waárop  
nochtans m eestendeels een groote vogel 
zit en  w aarvan de verdiensten zoo ge
ring zijn, dat deze categorie van m en
schen th an s grooten honger lijdt.

i Camille Willems
ZEE VISCH- °  
Groothandel 
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OOSTENDE
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Rechtskundige Kroniek
MARIE. —  VRAAG.- — Ik verhuur een  

eigendom  m its 1.0U0 fr. voor 3- m aanden. 
De nuurder verhuurt er een gedeelte van  
m its löU fr. m aandelijks. Mijn huurder 
(dus nr 1) is sedert m aanden gemoDili- 
seerd. Nu betaalt hij 250 fr. te  m aande. 
Nu vraagt huurder nr 2 ook afslag aan  
nr 1, om dat hij ook een eigendom  ver
huurt die hij sedert de m obilisatie m et 
de h elft van den nuurprijs h eeft m oeten  
verm inderen. Moet ik nogm aals een af
slag  toestaan  ?

ANTWOORD. — De reden door huur
der 1 aangenaaid  om een nieuw e ver
m indering te bekomen, kan n iet aan
genom en worden. Indien er redens toe 
zijn om verm indering, m oeten deze door 
den p laatselijken  vrederechter ais ge
grond aangenom en worden.

De onderverhuurder komt den hoofd
huurder ten  goede, hierover bestaat geen  
tw ijfel, gezien de onderverhuring door 
u, eigenaar, n iet is verboden geweest.

A. —  VRAAG. — Ik bezit een stuk  
land. De eigenaar gebuur h eeft een uit
weg lan gs m ijn  eigendom  em een gracht 
gem een m et mij, alwaar er achtkanten  
boomen achter staan. Welke is . de af
stand ?

ANTWOORD. — Het is verboden hoog- 
stam m ige boomen te p lanten  op m inde
ren afstand  dan 2 m. van de scheiding- 
lijm der tw ee erven, en de gebuur heeft 
h et recht dezelve te doen uitroeien, ge
durende 30 jaar. ' '

Worden ais hoogstam m ige boomen  
aanzien, deze die m eer dan 3 m. hoogte 
boven den grond hebben. De boomen 
m oeten dus op m instens 2 m. afstand  
gehouden worden, gerekend van ten  
halven  de gem eene gracht. De wortels 
der boomen m ogen door u afgekapt wor
den.

Andere boompjes m ogen op een h al
ven m eter afstand geplant worden.

A. E. — VRAAG. — Gehuwd m et we
duwnaar m et kinderen. Ons huwcon- 
tract luidt ais volgt :

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

sam en m et zijne kinderen (eigendom  
der le  gem eenschap). Vooraf kocht ik 
een  huis op m ijn naam , en nadien nam  
ik eene 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 
hypotheek aanslaan  ?

ANTWOORD. — Wij hebben üw om 
stand ige vraag goed nagezien.

Het huis door u aangekocht, blijft uw 
persoonlijke eigendom, verm its er schei
ding van goed bestaat tusschen  u en 
uwen m an, 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 
blijft — gaat uw fortuin over, in  vollen  
eigendom , aan uw m an, ten  gevolge van  
h et artikel 6 van uw contract. Dezelfde 
princiepen zijn van toepassing voor de 
gelden gep laatst op hypotheek. Wij 
m oeten u echter doen opmerken dat de 
kinders van uw echtgenoot, indien zij 
zich gehinderd gevoelen door den aan

koop van den eigendom  en de geldplaat
sing gedaan op uw naam ,, m ogen door 
bem iddeling der rechtbank, aan. u de, be
w ijzen en den oorsprong der gelden vra
gen.

De gelden die voorhanden zijn, be- 
hooren toe in  gem eenschap aan m an en  
vrouw.

TERUGBETALING DER TAKS 
VAN OPGEEISCHTE AUTO’S

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

ANTWOORD. — Naar in lichtin gen  die 
wij, op h et M inisteria van Financiën, in
gewonnen hebben, wordt in  princiep de 
caks terugbetaald  voor de voertuigen, 
waarvan m en geen gebruik heeft.

De taksen  worden verdeeld in  kwarta
len. Dus, daar u geen gebruik h adt van  
uw cam ion sedert 1 October tot einde 
1939, zou h et overeenstem m end bedrag 
voor het 4e kw artaal u m oeten terugbe- 
caald worden behoudens onvoorziene 
toestanden.

Ons dunkens m oet h et antwoord van  
den h. Directeur der belastingen  aldus 
opgevat worden, dat u geen recht hebt 
op terugbetaling voor h et kw artaal Juli- 
Augustus-September, daar dit reeds be
gonnen w as op den datum  der opei- 
iching.

Het ware dus geraadzaam  dat u een 
nieuwe aanvraag deedt bij den h. D i
recteur der belastingen  te  G ent em hem  
desgevallend zoudt vragen w aarom  uw  

..eerste aanvraag werd afgewezen.

PREMIE VOOR GOEDKOOPE WONING

J. D., te  S. — Mijn kliënt bouwde een  
w oonhuis dat pas voltooid is. Hij bezit 
nog andere eigendom m en. K an hij een  
prem ie of vrijstelling van grondbelasting  
bekomen ?

ANTWOORD. — D aar uw gem eente  
m inder dan 5.000 inwoners telt, m ag de 
waarde van  h et huis, grond inbegrepen, 
voor h et bekomen der prem ie, 50.000 fr. 
niet overschrijden ; de waarde van den 
grond m ag m axim um  12.000 bedragen, 
lm geval uw kliënt vier kinderen heeft, 
m ag de waarde verhoogd worden m et 
10%, dus 55.000 fr.

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

Indien m en eigenaar was en zijn huis  
verkocht h eeft vóór 1921, m oet men, om  
than s de prem ie te kunnen bekomem, nog  
de redenen opgeven waarom  <Jie verkoop 
geschiedde.

Wat de vrijstelling van grondbelasting  
betreft, deze kan bekomen worden voor 
elk huis waarvan h et kadastraal inko
m en voor uw gem eente de 1.500 fr. n iet  
te bovem gaat, w at ook de waarde van  
het huis zij, de andere eigendom m en of 
het aantal kinderen.

Hiervoor m oet h et gebouw ook vol
doen aan dezelfde voorwaarden ais voor 
h et bekomen eener premie, en dient de 
aanvraag gericht te worden tot den 
Dienst der Goedkoope W oningen, 33, 
K arm elietenstraat, Brussel.
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Dienst der paketbooten 
tusschen Oostende 

en Folkestone

WEEK VAN 11 TOT 17 MAART 1940

Van Oostende naar Folkestone (Zo
meruur) :

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

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

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

Van Folkestone inaar Oostende (Zo
m eruu r):

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

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

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

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

In  geval van storm  of m ist, of 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.

Rechtbanken

BOETSTRAFFELIJKE RECHTBANK 
TE BRUGGE

Onze lezers herinneren zich de d ief
sta l ten  bedrage van talrijke duizenden  
franken welke de portier Aerts van de 
Café Nocturne bij Mme Consart in  de 
Van Iséghem laan, ten  nadeele van de 
uitbaatster pleegde.

Deze zaak h eeft than s haar verloop 
voor de rechtbank van Brugge verkre
gen, waar m eester Thoné van Oostende 
voor h et slachtoffer optrad.

De rechtbank h eeft D insdag de ge
vaarlijke portier veroordeeld tot terug
betaling van de som van 12 duizend fr.; 
zeven pond sterling, 250 fr., een uurwerk 
en talrijke andere juweelen pius een  
lijfsdw ang van een maand.

DIEFSTALLEN. —- Henri Aerts, a f
kom stig van Antwerpen, was er toe ge
komen te Oostende een  som  van 17.000 
fr. alsm ede 5.000 fr. aan juw eelen te 
ontvreemden. Hij werd veroordeeld tot 
1 jaar gevangenisstraf en 700 fr. boe,- 
te, m et onm iddellijke aanhouding.

SPOORWEGWAGON OPENGEBROKEN.
Gh. Joseph, leurder te Gistel, om een  

diefte te hebben gepleegd in een spoor- 
wegwagon m et braak te Oostende, krijgt 
één m aand gevangenisstraf.

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

VERDUISTERING. — C. Honoré, 
slachter, herbergier té Breedene. één  
m aand en 182 fr. of 8 dagen w egens be- 
driegelijke verduistering.

EEN AFDROOGSTER. — J. Phar., uit 
Zandvoorde, loopt 16 straffen  op van 8 
dagen gevang en 182 fr. boete of 8 d a
gen, om m et bedriegelijke m iddels geld  
te hebben ontfutseld.

MATROOS DIEF. — D ... Adam Peter, 
uit Den Haag, dié aan boord van een  
H ollandsch schip te Oostende was aan
gekom en werd er aangehouden voor 
diefte van een geldtasch inhoudende 
100 gulden en 5 pond sterling, alsook 
een vulpen. Dit kost aan de m atroos 3 
m aanden gevang en 700 fr. boete of 1 
maand.

Algemeene Vergadering 
van de 

Gemeenschappelijke 
Kas voor 

Zeevisscherij
De Reeders worden verzocht de Alge

m eene Vergadering te w illen bijwonen  
die, ingevolge art. 30 der standregelen, 
door de leden der G em eenschappelijke 
K as voor de Zeevisscherij zal gehouden  
worden op Zaterdag 16n M aart a.s., te 
10.30 uur voormiddag, in  de raadzaal van  
het stadhuis te Oostende.

Dagorde :
1. Verslag der voorgaande Algem eene 

Vergadering.
2. Verslagen der Beheerders en der 

Comm issarissen.
3. V aststelling der rekening voor 1939.
4. V aststelling der begrooting voor 

1940.
5. V aststelling der rekening voor 1939 

« Bijzondere Afdeeling voor Oorlogsrisi- 
co ».

6. V aststelling der begrooting voor 1940 
« Bijzondere Afdeeling voor Oorlogsrisi- 
c o  ».

7. Verkiezingv an één lid van den Be
heerraad en  één lid van h et College der 
C om m issarissen in vervanging van den 
h. Lucien Decrop, ontslagnem end Be
heerder, en  Geo. Vanderrol, on tslagne
m end lid van h et College der Commis
sarissen.

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

Elk lid kan zich bij volm acht op  deze 
vergadering laten  vertegenwoordigen.

Aanbestedingen
AANKONDIGINGEN

8 MAART. — Te 11 u„ voor den h. Ver- 
schoore, te  Oostende, Langestraat, 69, 
weren van den aanw as op de kielbank  
van den Oosteroever der havengeul van  
Oostende.

22 MAART. — Te 11 u., voor den h. 
Verschoore, te Oostende, onderhoud der 
bevaarbare w aterw egen afhangende van  
den Bijzonderen D ienst der Kust.

EERSTDAAGS. — Ten gem eentehuize  
te Oudenburg, vergrootings- en verbete- 
ringswerken aan de pastorij. Bestek  :

EERSTDAAGS. — Ten stadhuize te  
Knokke : uitbreiding van h et zuiverings- 
station. Bestek : 1.935.000 fr.

22 MAART. — Te 11 u., voor den h. Van 
R ysselberghe, te Brugge, Vrijdagmarkt, 
12, aanleggen van een w andelpad op den 
Zuiderwegberm van h et vak K ustweg  
Oostende en Blankenberge op ’t  grondge
bied der gem eente Klemskerke.

22 MAART. — Te 11 u., voor den h. Ver
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
onderhoud der bevaarbare w aterw egen  
afhangende van den Bijzonderen D ienst 
der Kust.

11 MAART. —  Te 11 u„ verschillende 
werken in de kazerneeringem te O osten
de en Jabbeke .

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

te Oostende, leggen  van  vloeren em in
richting van een lokaal voor stortbaden, 
in  h et nieuw Politiebureau, W apenplaats.

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

1 MAART. — Te 11 u., voor dem h. Ver
schoore, te Oostende, Langestraat, 69, 
weren van den aanw as op de kielbank  
van den linkeroever der havengeul van  
Nieuwpoort en van h et leveren van werk
krachten voor h et uitvoeren van spuibe- 
werkimgen aan  de slu is der vlotkom  in  
deze std>d

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

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

van Gemí

De Vlaamsche
(Vervolg)

In h et gebied der Hinderbanken en  in  
h et Diep W ater vond M. Baak een zand- 
soort, dat blijkbaar afkom stig is van den  
Rijn, die vóór de vorm ing van de 
Vlaam sche Zee, daar een zuid w estelijken  
loop had. Dit zand h eeft hij tot op het 
strand van M argate gevonden. Langs de 
kust van  Essex en ten  w esten  van de 
riinderbanken, aan de m onding van de 
Theems, vond hij fijne afzettingen , die 
hij ais tertiair m ateriaal herkende en 
ais de T-groep aanduidde. Meer noord
waarts, bij Yarmouth, stelde hij h et be
staan  vast van nog een andere zand- 
soort, dat zich uitspreidt tot bij h et Ne- 
derlandsche W addengebied en onge
tw ijfeld  van Fenno-Scandinavischen  
oorsprong is. Bij Cromer is h et verm enga  
m et een hooger gelegen zandsoort, dal 
van Sheringham  tot voorbij de Humber- 
m onding gevonden wordt en  door Dr. 
Baak ais de E-groep aangeduid, deels van 
Engelsche en deels van Scandinavische 
herkom st schijnt.

Volgens M. Baak h eeft aan h et einde 
van den R iss-ijstijd  h et sm eltijs geen a n 
deren uitweg gevonden dan door het 
Nauw van K aies en deponeerde h et in - 
tusschen  haar zand en slijk in  de 
Vlaam sche Zee en h et K anaal. U it de 
sam enstelling en ligging der Noord-H in- 
dergroep, door hem  m et de letters N.H. 
aangeduid, trok hij het besluit dat de 
Rijn door de Vlaam sche Zee stroomde, 
toen die nog n iet betond, en  door het 
Nauw van K ales uitm ondde. De Rijn  
m oet door een bergrug gedwongen ge
weest zijn naar h et zuidwesten zijn loop 
te nem en en M. Baak m erkt inderdaad  
op dat er tegenwoordig nog tusschen  
Norfolk en de W addeneilanden een lage 
bergrug op den zeebodem  bestaat, die 
toenm aals de Vlaam sche Zee van de ei
genlijke Noordzee afscheidde. De hier- 
opvolgende overstroom ing m oet dus zoo
wel uit het zuiden ais uit h et noorden  
gekom en zijn. Het water dat uit h et zu i
den kwam, volgde eerst de toenm alige 
R ijnvallei (het huidige Diep W ater) en 
langzam erhand ontstond een verbinding 
tusschen beide zeeën. De zich uitbreiden
de w estelijke Vlaam sche Zee stuwde, vol
gens M. Baak, h et ter p laatse aanwezige 
en van uit h et Nauw van K ales aan ge
voerde zand naar h et oosten, waar het 
een, zoogenaam d oud, duinlandschap op 
bouwde.

Door de opstuwing van h et zand in  
oostelijke richting ontstond een strand- 
wal, w aarachter groote w aterplassen la 
gen, die hier en  daar door bressen m et 
de zee in  verbinding waren en waarin  
ook rivieren uitm ondden, zoodat het 
brakwater na de dem ping van de bres
sen weldra zoet werd en de m oerassen  
dan spoedig aanleiding gaven tot veen 
vorm ing. ,

De tegenwoordige Vlaam sche banken  
beschouwt M. Baak, op grond van  hun  
ligging, ais oud duinlandschap en de klei 
die tusschen deze banken en de Belgische 
kust gevonden wordt, is dan ook voor 
hem  dezelfde ais de oude blauwe zee
klei, welke in  de diepe droogmakerijen  
van Noord- en Zuidholland te voorschijn  
komt. Volgens hem  werd h et oude duin
landschap grootendeels vernield door de 
voortdurende stijging van den zeespie
gel, terwijl ook geen zand m eer uit het 
K anaal werd aangevoerd, waardoor de 
vroegere duinen stand hadden kunnen  
houden tegen  h et opkom end water. Het 
zand van h et duinlandschap, eenigszins 
gem engd m et h et inm iddels bloot geko
m en Noord-Hinderzand, zou h et m ate
riaal hebben geleverd voor de vorm ing 
van het jonge duinlandschap.

Terwijl M. Baak de sam enstelling van  
de verschillende zandsoorten van den  
zeebodem en de uitgestrektheid  van hun  
gebied in de V laam sche zee zocht te be
palen, was de heer Johan Van Veen be
zig m et heel belangrijke onderzoekin
gen in het Nauw van Kales, anders ge
zegd in de zeeëngte der Hoofden, om 
vast te stellen  of daar werkelijk, zooals 
tot nog toe steeds beweerd werd, groote 
zandm assa’s door den vloed m eege
sleept worden, waaraan de duinvorm ing  
langs de Vlaam sche en H ollandsche kust 
zou te danken zijn.

In  December 1936 prom oveerde M. Van 
Veen ais doctor in  de w is- en  natuur
kunde aan de R ijksuniversiteit te Lei
den met. een m erkwaardig proefschrift 
getiteld « Onderzoekingen in de Hoofden, 
in  verband m et de gesteldheid der N e- 
derlandsche kust » welke thesis geïllus
treerd m et talrijke zeekaarten, op een  
prachtige wijze u itgegeven werd door de 
Landsdrukkerij.

De onderzoekingen van M. Van Veen  
hadden, zooals gezegd, vooral voor doei 
h et al of n iet bestaan van de zooge
naam de zanddrift vast te stellen , die door 
h et Nauw van K ales telkens m et vloed 
h et afslagm ateriaal van de Engelsche en 
Fransche kusten in de Vlaam sche Zoe 
zou brengen. Volgns ingenieur De Mey 
zou de afslag van deze kusten ieder jaar 
10 à 12 m illioen m 3 zand leveren, ter
wijl de zandafvoer van den R ijn slechts  
één m illioen m 1 per jaar zou bedragen. 
De hoofdm assa van h et zee-, strand- en 
duinzand zou dan ook, volgens hem, uit 
h et K anaal afkom stig zijn.

N ochtans had de Fransche hydrograaf 
Keiler, na den overwegenden ebstroom  
bij de R ijn - en M aasm onden te hebben  
vastgesteld, reeds in  1861 geschreven dat 
h et m eer w aarschijnlijk  was dat de 
R ijn- en  M aaszanden de Vlaam sche b an 
ken zouden gevormd hebben. In  een a r
tikel dat de Fransche ingenieur van  
Bruggen en Wegen, A. Plocq, in 1863 liet 
verschijnen in  h et tijdschrift van zijn  
adm inistratie, wees hij op h et bestaan  
van  een eb- en een vloedwinst (gain  de 
jusant et gain de flot,) waardoor hij de 
vorming van onze kust nog beter m eende 
te kunnen uitleggen en wel ais h et gevolg

van de ontm oeting van een zanddrift uit 
het K anaal m et een uit h et Noorden.

In  h et artikel door den Nederlandschen  
geoloog Eug. Dubois in  1910 gepubliceerd  
over de duinvalleien en den vorm van de 
Nederlandsche kustlijn, hernam  deze 
echter weer de oude theorie van den  
zandaanvoer u it h et K anaal en  toonde 
nij aan dat de vorm en richting van de 
Vlaamsche banken h et best kunnen u it
gelegd worden door een zandtransport 
langs de kust van w est naar oost. Volgens 
nem, zou een strandwal, beginnende bij 
Kales, de V laam sch-H ollandsche kust 
nebben gevormd. Tusschen de vaste pun
ten van K ales en Texel zou het zand zich  
nebben neergezet en opgehoogd tot een  
Kustwal, waarop zich allengs een duinke- 
cen verhief.

In  zijn «Duinstudies» h eeft Dr P. Tesch  
sinds 1920 ongeveer dezelfde theorie on t
wikkeld, m et dit verschil dat volgens 
nem  ten  noorden van Bergen aan Zee, 
jij Alkmaar, het duinzand n iet meer uit 
net K anaal zou afkom stig zijn, m aar ter 
plaatse tot m arine afzettingen  om ge- 
wormd afbraakm ateriaal van het Noord- 
Nederlandsche glaciale landschap. Dr 
Tesch h eeft zijn studies sam engevat in  
een uitstekend werkje dat in  1935 ver
scheen  en getiteld  is «De vorm ing van de 
Nederlandsche duinkust».

M. Van Veen h eeft echter door zijn  
m etingen  in de Hoofden bewezen dat er 
geen zandbeweging aldaar waar te n e
m en is en dat de to t nog toe steeds gang
bare u itlegging van  een enorm e en voort
durende zanddrift door de zeeëngte  
geenszins m et de werkelijkheid strookt. 
Hij h eeft zelfs er op gewezen dat er daar 
ook geen stranddrift bestaat, waardoor 
hèt zand in oostelijke richting langs de 
kust zou opgestuwd worden. Hij h eeft 
inderdaad vastgesteld  dat de stranddrift 
evenm in de engte voorbijkomst. Bezuiden  
kaap Gris Nez bezit de stranddrift trou
wens een zuidelijke richting, zooals ook 
Abei Briquet aangetoond h eeft in  zijn  
standaardwerk over de noordkust van  
Frankrijk (Le Littoral du Nord de la 
France) in  1930 verschenen. De stroo- 
m ingen worden door de kaap van Gris 
Nez tegengehouden, zoodat er slechts 
een deel in  oostelijke richting verder kan  
gaan, de rest naar h et zuiden gericht 
wordend, waar voorbij de punt van Cam- 
berlin zooveel zandgrind ligt, dat er een  
betonindustrie ontstond, die sedert jaren  
reeds grind w eghaalt zonder dat een a f 
nam e van h et strand merkbaar wordt, 
het verlies door een gelijken aanvoer ver
goed zijnde.

Blanc Nez staat op oude Vlaam sche 
xaarten aangeduid ais h et K alesklif en  
is inderdaad een krijtklif m et loodrechte 
wanden van m eer dan 100 m. hoogte, 
dat veel overeenkom st vertoont m et de 
d iffe n  van Zuid-Voorland bij Dover. 
Gris Nez daarentegen, op dezelfde kaar
ten Zwartenes genoemd, bestaat uit h ar
der m ateriaal en  is een eigenlijke kaap. 
De zeebodem er vóór is diep en de ero- 
siestoep smal. De oever zoowel ais de 
steenlagen duiken steil in  zee.

M. Van Veen, aan w ien wij al deze in -  
.ichtingen ontleenen, doet ons opmerken 
dat bij B lanc Nez integendeel de erosie- 
stoep zich tot 3 km. en h a lf in  zee u it
strekt, Gris Nez wordt dus zeer weinig  
afgeslagen in vergelijking m et Blanc 
Nez.

Tusschen beide hoofden lig t de baai 
van W issant, ons vroeger Vlaam sche 
Vitzand. waarvan h et zand, volgens de 
onderzoekingen van M. Baak tot dezelf
de groep behoort, waartoe ook het 
V laam sch-H ollandsch en Friesch duin
en strandzand m oet gerekend worden. 
Het zand der bovenste lagen van Gris 
Nez is echter van  een geheel andere 
soort.

Dr Van Veen h eeft in  zijn proefschrift 
er bijzonderlijk op gewezen dat in  tegen 
spraak m et de bewering van  Briquot, 
de puinen van de oude vesting, in  1544 
ooven op de kaap Gris Nez gebouwd, nog 
steeds onaangeroerd zijn en n iet gedeel
telijk door de zee w eggesleept werden, 
zooals hij verzekerde. De afslag van  
Gris Nez is ongetwijfeld uiterst gering, 
maar bij Sangatte, ons vroeger Vlaam 
sche Zandgat, is de achteruitgang van 
de kust integendeel gem akkelijk w aar
neembaar en over de m oeilijkheden van 
de strandverdediging aldaar hebben wij 
trouwens tot besluit van ons vorig h oofd 
stuk reeds gesproken.

W issant, waar h et zand zich ophoogt 
achter de vooruitstekende kaap van Gris 
Nez, was in  de m iddeleeuwen een be
langrijke haven, m et Térouanne (Ter- 
waan) verbonden door een Rom einschen  
weg, die toen den naam  had gekregen 
■/an Brunehildeweg, zooals de meeste 
oude heirbanen. Deze weg, door een 
tekst van 1107 «via maris» dus zeeweg 
genoemd, wordt in een andere oorkonde 
/an  de 12de eeuw aangeduid ais « strata  

publica a Francia tendens in  Angliam» : 
openbare weg van Frankrijk strekkend 
naar Engeland. Reeds in de 7de eeuw 
vas daar de heilige Vulganius geland, 
toen hij van Ierland kwam. Het was 
slechts in  de 12de eeuw dat K ales ais 
haven een zeker belang begon te ver
krijgen, dat door de verzanding van Wis
sant, nog veel zou vergrooten. Deze ver
zanding was h et gevolg van de uitbrei
ding in oostelijke richting van een zand
bank, die zich achter Gris Nez gevormd 
had en eerst een goede schuilp laats had 
geboden voor de schepen, die er achter 
kwam en liggen, m aar waarvan de ver
lenging ten  slotte de haven zou ver
sperren.

(Wordt voortgezet).

Abonneert U 
op

“Het Visscherijblad»
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Voor de Verbetering van het 
Lot onzer Garnaalvisschers

Wij ontvingen uit Holland hiernavol
gend schrijven :

G eachte Redactie,

In uw geëerd blad van 24 Februari 
1940 wordt verslag gegeven van een  
vergadering va|a de G am aalcom m issie  
waar om trent ik gaarne eenige opmer
kingen wensch te maken.

Allereerst valt h et den objectieven le
zer, op dat in genoem de com m issie zit
ting  hebben, groothandelaren in garna
len, welke hun m onopolistisch bedrijf 
ten overvloede beiden in dezelfde plaats, 
Zeebrugge, u itoefenen en welke hande
laren n iet van philanthropie verdacht 
kunnen worden.

Het lig t dan ook voor de hand er 
blijkt ook uit h et verdere verloop der 
besprekingen, dat iedere belanghebben
de slechts eigen voordeel op h et oog 
h eeft en de m ogelijkheden daarvan in 
studie h eeft genom en. Dit blijkt ten  dui
delijkste bij het voorstel to t verplaat 
sing der verkoopgelegenheid te Oos
tende, waarvoor ter vergadering weinig 
belangstelling blijkt te bestaan, terwij! 
dit toch het eenige positieve object is 
ter vergadering aangevoerd. Indien de
ze verplaatsing wordt doorgevoerd, zal 
dit een groote verbetering m et zich me
de brengen, waarvan de draagwijdte zelfi 
nog ver buiten de vewachtimg zal gaan

H et punt invoer, waarover de Heei 
voorzitter terecht opmerkt, dat dit van  
ondergeschikt bdlang is geworden, 
blijkt m eer in  h et m idden der belang
stelling te staan, m aar uit h et verder 
verloop der bespreking krijgt m en den 
indruk dat de Heer Vandenberghe eigen
lijk mee de daders ais wel de daad op 
het oog heeft. Tenm inste hij geeft zich  
bloot door den naam  eener Hollandsche 
firm a te noem en, hierbij direkt gesteund  
wordend door eenige handelareai.

Het m ag n iet verondersteld worden, 
waar m en zou geneigd zijn te  denken  
dat de Heer Vandenberghe in dezen een 
politiek voert ten  gunstei van eefuige 
handelaren en n iet ten  gunste van het 
bedrijf zelf, vooral waar ieder overtuigd  
zal zijn dat door de groote Belgische 
garnalenhandelaars toch altijd zal in
gevoerd m ogen worden, gezien hun aam- 
koopen aan de kust. De visschers zul
len  m eenen dat hier voor hen  wordt 
gestreden, om dat h et woord invoer ge
bruikt wordt, zoodat deze geheele scè
ne zelfs nog dient ais propagandam ate
riaal onder de visschers, terwijl geener- 
lei belang voor de visschers hierm ede is 
gemoeid.

Ira ieder geval past dit gedeelte der 
besprekingen n iet in  het raam  «Verbe
teringen  voor h et bedrijf » en men  
vraagt zich onwillekeurig af, w at is dan 
wel h et doei dezer woorden.

Het w il mij dan ook voorkomen, dat 
d|e Heey Gouverneur Baels Zi(3r veel 
kennis van zaken zal m oeten hebbem om 
m et zijn te veel hun eigen  belang op 
h et oog hebbende bestuursleden, lana  
te bezeilen.

Een vaststaand  feit is, dat belangheb
benden, moch visschers, noch handela
ren, in  dergelijke com m issies zitting  
m ogen hebben, behalve dan ais advisee- 
rende leden.

In  p laats van actie te voeren tegen  
invcjl r u it  Nederland, ware h et beter 
voor het B elgisch bedrijf, dat de auto
riteiten  beider landen h et vraagstuk  
der garrnalenvisscherij gezam enlijk on
der h et oog zagen. In  ieder geval zou  
m eer bereikt worden ais m et belangheb
benden hun persoonlijke m eeningen te 
hooren uiteenzetten, w ant het autark- 
tisch  streven h eeft reeds voldoende mi
serie in  Europa gebracht, dan dat een 
verstandige regeerjng dit ¡verder door 
zou voeren dan strikt noodzakelijk is.

Overigens is het vraagstuk invoer 
m oeilijker dan som m igen schijnen te 
beseffen.

Het is voor de Belgische visscherij 
dan ook te hopen, dat al deze soort be
sprekingen m et meer besef en kennis 
van zaken m ogen gevoerd worden. An
ders is h et te vreezen, dat m aatregelen  
van werkelijk belang nog lang zullen  
uitblijven.

Dankend voor de plaatsruim te.

Een medewerker van  
«Het V isscherij blad» 
Jan Spaanderman Jr

(IJmuiden-H olland)

NOTA DER REDACTIE. — Onze on
partijdigheid getrouw, hebben we bo
venverm eld schrijven ingelascht. Wat 
ons daarin verwondert, is h et argum ent 
ais zouden wij de groothandelaars van  
de kust alleen w illen bevoordeelen m et 
den invoer te regelen volgens de aan- 
koopen van Belgische garnaal.

Wij zijn en blijven, w at anderen er 
ook over m ogen denken, bij de gedachte, 
dat we voor den garnaalhandel en de 
garnaalvisscherij in  B elgië to t gezonder 
toestanden zouden terugkeeren, m oest 
elkeen verplicht zijn aan de kust te 
koopen, vooraleer te  kunnen invoeren, 
inderdaad, th an s zijn er m enschen in  
het binnenland die alleen garnaal uit 
Holland betrekken aan veel goedkooper 
prijzen dan de handelaars ze hier 
som s in den Zomer koopen.

Hoe wil men, dat de handelaars van  
de kust, wie ze ook zijn mogen, tegen  
de invoerders kunnen concurreeren in  
het binnenland ?

En w at is  h et gevolg daarvan voor 
onze visscherij ?

Een daling der prijzen, w ant waar 
zullen de Belgische handelaars van de 
kust hun garnaal afzetten  m et veel hoo- 
ger prijzen dan die door de invoerders 
betaald ?

Vermits de overeenkom st tusschen  
Holland en België voor den invoer van  
450.000 kg. ongepelde garnaal bestaat, 
m oet h et kwaad door den invoer ge
sticht, aldus to t h et m inim um  herleid  
worden, zonder den invoer daarom te 
oeletten.

D it slu it n iet uit, dat alleen de groo- 
cen zullen kunnen invoeren, m aar elk
een op voet van zijn aankoopen aan de 
kust, die dus kan geeschieden naar 
gelang de belangrijkheid van zijn han
del. En dit alleen zou de huidige wan
verhoudingen der prijzen uit den weg 
ruim en en voor onze visschers zeker 
verbetering brengen.

Is h et ten  andere aannem elijk vreem
delingen vergunningen toe te kennen  
voor invoer in  ons eigen land ?

Wordt dit in  Holland gedaan, en was 
het Holland niet, welke verleden jaar 
den invoer van ijle haring belette uit 
België ?

H eeft de H ollandsche regeering al 
een oogenblik h et wraakroepend on
recht, onze Scheldevisschers aangedaan, 
hersteld, waardoor allen de eene na de 
andere verdwijnen ?

H eeft Holland gevraagd de uitgebreide 
m osselenkw estie, waarm ede onze Schel
devisschers hun brood wonnen, eens in  
’t belang van beide partijen  op te los
sen, of h eeft het eenvoudig aan ons de 
w etten  opgelegd, zooals h et dit verkoos 
te doen ?

Dit zijn vragen welke we th an s stel
len, om dat we n iet beter zouden vra
gen deze vraagstukken eens en voor al
tijd  door beide landen te zien oplossen.

W ant het gaat hier toch om h et be
staan  van de arm ste klasse menschem  
der beide bevriende naties, die inderdaad  
best zouden doen deze zaak in een geest 
van loyauteit en m et h et doei de v is
schers hun brood te  la ten  verdienen, op 
te lossen.

Hopem we dat de aanstaande confe
rentie van April, waarop besprekingen, 
de visscherij van beide landen aanbe
langend, zullen gevoerd worden, h et  
vraagstuk in zijn geheel zullem oplos
sen.

Ondertusschen is h et ten  zeerste nood
zakelijk, dat onze kustvisschers gehol
pen worden en we m eenen dat, m oesten  
de gedachten  door ons in  de com m issie- 
zitting vooruitgezet, werkelijkheid wor
den, ongetw ijfeld  nuttig  werk zou zijn  
verricht, zonder te  m oeten overgaan tot 
de beperking van de vangsten  en het 
vaststellen  van de minim umprijzen, zoo
als in  Holland, waardoor h et lot der 
kustvisschers van onze Noorderburen er 
in elk geval nog n iet op vebeterd is.

P. V.

Een Kaartenbureel 
voor de Visschers

Binnenkort zal voor de visschers- 
stuurliüden een d ien st ^ing^richt wor
den, waar tw ee kapiteinen ter lange  
om vaart al de kaarten van de visschers- 
vaartuigen zullen naziem en aanpassen  
vooraleer in  zee te gaan. De boeien, de 
vuren en de m ijnvelden zullen er zorg
vuldig op aangebracht worden.

Alle reeders-stuurlieden zullen ver
p licht zijn zich hieraan te onderwerpen.

Deze diemst zal staan  onder de bë- 
kwam e leiding van den heer Carlier, 
w aterschout der haven van Oostende.
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Vrijdagmorgen m oest schipper Smis- 
saert, van de 0.144, voor de B oetstraffe
lijke Rechtbank van Brugge verschijnen  
om bij de keuring n iet in  regel te  zijn  
gew eest volgens de voorschriften van de 
zeevaartinspectie, zonder bewijs van  
deugdelijkheid te hebben gevaren en den  
zeevaartinspecteur Vermeersch gesm aad  
te hebben in de uitoefening van zijn 
ambt m et hem  te verwijten voor mot- 
aap.

De beschuldigde werd ais gevolg daar
van veroordeeld to t 26 fr. m aal 7 of 8 
dagen, 2 m aal 100 fr. of één m aand pius 
drie m aal 100 frank voorwaardelijk voor 
twee jaar.

D it is h et eerste uitwerksel van de be
dreigingen in « Het Zal wel G aan ».

D at de visschers m oeten in regel zijn, 
akkoord, m aar m en h eeft verschillende  
wijzen om dit te bekomen.

Zooals h et th an s gaat, vreezen we ech
ter dat het n iet lang zal duren.

We zijn hier n iet in  een land, waar 
m achtsm isbruik hoogtij m oet vieren.

We kennen schipper Sm issaert m aar 
al te goed en  ais h et waar is dat een in
specteur recht h eeft op den noodigen  
eerbied, dan is h et ook waar, dat hij het 
tuig zooals lijf  corsets n iet m oet aan  
stukken trekken aan  boord. We begrij- 

I pen aldus gem akkelijk de verontwaar
diging vara een anders zoo eerlijken vis
scher.

De Gruwelen 
i van den 

huldigen Oorlog
i — ■ —
I Verleden week deed de SS.0.164 «Jan  
j Dewaele », van de O ostendsche Reede

rij, terug de haven van Oostende aan, 
n a op de Noordzee eens te  m eer bewezen  
te hebben dat onze Belgische zeelieden  
h et hart op de rechte p laats dragen.

I Het verhael van kapitein  Zonnekeyn  
i welke we hierna weergeven, toont te- 
; vens aan hoe gruwelijk de huidige oor

log is en van welken heldenm oed de zee
lieden getu igen  die th an s de belangen  
van hun land aldaar dienen.

Op 13 Februari was de SS.0.164 «Jan  
Dewafele » naar de visscherij gronden  
van Rockall gevaren en waren zij reeds 
130 m ijl in  h et N.W.t.N. van Torry Ei
land (Noordkust van Ierland), toen zij 
in  het Z.W. van  hen  een kleine zeilboot 
zagem m et w at verder een tweede.

A anstonds dachten zij m et schipbreu
kelingen te doen te hebben en zij vaar
den in  die richting.

Aangeland zijnde bij de eerste boot, 
stelden zij vast dat deze een 15-tal kop
pen telde, zijnde schipbreukelingen van  
de Zweedsche stoom boot « Dalaro », 
van Stockholm , die getorpedeerd was. 
Onmiddellijk daarop kwam en zij langs  
zijde van de tweede boot, w aarin  ook 
5 koppen, waaronder de kapitein  die ge
storven w as tengevolge van opgeloopen  
kwetsuren.

Ook deze schipbreukelingen werden  
aan boord genom en.

Allen zagen er zeer ellendig uit, toen  
ze aan boord geholpen werden. Ze w a
ren uitgeput en verkleumd van de koude 
en in het midden lag h et doode lichaam  
van hun betreurden kapitein, dien zij 
allen zoo lief hadden.

Na aanstonds h et noodige gedaan te  
hebben om deze ongelukkigen w at op te 
knappen m et w at voedsel en drinken en 
na een uitstekende verzorging to t groo
te  vreugde van  allen, werden zij op Ier
land aan w al gezet.

De ongelukkigen waren op 12 Februari 
zonder voorafgaande w aarschuw ing be
schoten en getorpedeerd en dan terug  
onder kanonvuur genom en, zoodat ze 
nog ju ist den tijd  hadden om in hun red- 
dingbootje te vluchten.

Zij kwam en van Buenos-Ayres, gela
den m et lijmzaad ter bestem m ing van  
Götenburg (Zweden).

’s Avonds begon het weder te verslech
ten en kapitein Zonnekeyn w as zeer ge
lukkig deze bem anning tijd ig aan boord 
te  hebben kunnen nem en, anders ware 
h et voor deze zwaar beproefde zeelieden  
slech t afgeloopen.

Op 14 Februari, rond 9 uur ’s m orgens 
landden zij te Bunerana.

Diep onder den indruk van h et ge
beurde. droegen zij hun dooden kapitein  
aan wal, terw ijl kapitein  Zonnekeyn  
zich vergew iste of deze brave Zweedsche 
zeelieden, die niem and m isdaan ha-d  
den, al het noodige com fort zouden krij
gen.

Het afscheid  was roerend, m aar har
telijk, tem eer daar allen te  Bunerana  
op de grootste bereidwilligheid van de 
overheid mochten rekenen.

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

Het vaartuig had op Vrijdag 2 Februa
ri de haven van Oostende verlaten om  
de visscherij in  h et K anaal te  gaan  be
oefenen.

Op Zaterdag 24 Februari voer het naar 
Oostende terug en kwam  h et M aandag  
rotnd 19 uur, het anker laten  vallen  
vóór Kaap «G ris Nez'».

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

P as deden zij h et hoofd van K ales 
aan of een soldaat vuurde zijn geweer 
op hem  af en  beval hem  de haven  op
nieuw uit te  varen.

De 0.235 liep Ijerug to t  tegen  het 
vuurschip « Dijck », waarop de patrouil- 
leerboot beval opnieuw de haven  aan te 
doen. Aan h et staketsel gekomen, beval 
men de haven van Duinkerke aan te 
doen. Daar werd h et vaartuig, zonder tc 
w eten waarom, gedurende 24 uur opge 
houden en m oest de B elgische consu, 
eerst een waarborg van tw aalf hondero 
frank storten om hun toe te laten  de 
haven uit te varen.

Zoo werd de W oensdagm arkt gem ist, 
m et h et gevolg dat de prijzen van den 
visch den Donderdag altijd  veel goed
kooper zijn. Een schadevergoedingseisch  
van tien  duizend frank werd gesteld.

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

Beknibbelen we ze dus niet, waar het  
om gaat den gebrekkigen aanvoer te 
vermelden, m aar doen we eerder onzen  
hoed af voor hen, die n iettegenstaande  
alles, toch  dag en n ach t hun leven wa
gen, waar weinigen h et hen  zouden na
doen.

GEBRUIKT

Shell
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zijn

Totale Opbrengst der Garnaal- 
en Visschersvaartuigen

w e lk e  in 1939 ter  Vischhalie van  O o sten d e
v er k o c h ten

De zware 
V erzekeringpremies 

voor Omgevallen

Raphaël Huysseune
Poissons -O’ C revettes
Z E E B R U G G E

TÉL. : 441.41 & 441.42
Com pte C hèq. Post. » 142278 
Reg. de Corn, t Bruges 2151

De Motortreiler 0.297 klopt het record 
bij de Motoren

De SS.0.80 bij de Stoomtreilers

Hierna volgen de resu ltaten  van alle 
garnaal- en  visscnersvaartuigen die in 
aen loop van h et jaar 1939, sprot, ijle 
naring, garnaal en visch ter Oostemd- 
sche viscnualle verkochten, tusschen  1 
jan u ari 1939 en 31 December 1939.

OOSTENDSCHE VAARTUIGEN

Het staa t buiten tw ijfel, dat de ree- 
ders op het huidig oogenblik zeer zware 
lasten  te  dragen hebben en dat vooral 
de prem ies voor arbeidsongevallen an
dragelijk worden.

De reeks doodelijke ongevallen  en  
th an s h et vergaan van drie vaartuigen  
in  een paar m aanden tijd, hebben den 
toestand  van de G em eenschappelijke  
K as zoo verslecht, dat de lasten  nog on
m ogelijk door de reederijen alleen kun
nen gedragen worden en  de S taat onver
m ijdelijk zal m oeten tusschenkom en.

Met h et oog hierop, is  h et n iet van  
belang ontbloot te  vernem en w at door 
de H ollandsche regeerimg m et h et oog 
hierop, gedaan werd.

Naar wij van officieele zijde 'verne
men, h eeft de H ollandsche m inister van  
Econom ische Zaken een regeling getrof
fen ter tegem oetkom ing aan de reeders 
van visschersvaartuigen in de kosten, 
terzake van de uitkeeringen bij zeeonge- 
vallenw et. Hiermede is gevolg gegeven  
aan een m eerm alen in  h et visscherijbe- 
drijf geuiten  w ensch om van de zijde der 
regeering een zekere garantie te  krijgen  
voor h et geval deze kosten, welke uiter
aard een zeer onzeker elem ent in  de pro
ductiekosten vormen, een bepaald be
drag te  boven gaan.

Om te voorkom en dat deze zekerheid  
een ongew enschten  terugslag h eeft op 
de bedrijvigheid in de visscherij, wordt 
door bedoelde regeling daarin onder be
paalde voorwaarden voorzien.

H ieraan kan nog worden toegevoegd  
dat deze voorziening n iet de eenige is, 
welke de H ollandsche regetering heeft  
getroffen  om h et visscherijbedrijf tege
m oet te  komen in de bijzondere bedrijf- 
la sten  ten  gevolge van den oorlogstoe
stand. Zoo h eeft bv. de regeering reeds 
geruim en tijd  h et grootste deel van de 
prem ie voor de casco-molest-verzekerimg 
voor haar rekening genomen. Ook de ri
sico’s welke voor h et bedrijf voortvloeien  
uit den toeslag op de w ettelijke uitkee
ringen bij zeeongevallen komen gedeelte
lijk ten  laste van h et rijk. Op deze en 
andere wijze wordt er naar gestreefd  
h et visscherijbedrijf in  staat te steilem 
aan de huidige m oeilijkheden het hoofd  
te bieden.

Hopen we dat ook ten  onzent, men  
zal begrijpen, dat er aan de vele 
lasten  welke de reeders te dragen heb
ben, een beperking is en  dat de regee
ring zal begrijpem dat de talrijke kleine 
reeders h et in de huidige om standighe
den n iet m eer kunnen bolwerken.

ZEEBRUGSCHE VAARTUIGEN

0.1 58.008,10 O.2U0 435.244,50
0.2 66.723,60 O.Zu3 98.800,—
0 .4 74.066,35 'D ¿04 401.600,—
0.5 35.9eu,50 U2Ü6 70.386,55
0 .7 38.947,40 0.207 209.1UÜ,—
0.9 89.754,15 0.208 102.163,45
0.10 68.065,20 0.210 156.600,—
0.11 40.460,35 0.211 270.146,10
0.12 56.563,50 0.212 197.809 —
0.14 69.464,15 0.214 324.100,—
0.15 36.756,50 0  215 272.400,—
0.16 34.266,30 0 .2  j 7 646.300,—
0.17 55.996,70 0.220 328.771,—
0.18 90.506,80 0.223 294.815,95
0.19 71.469,55 0.224 863.100,—
0.21 30.740,40 0.225 217.155,—
0.22 30.59« 7,0 0.226 188.860,—
0.23 32.564,95 0.227 379.000,—
0.24 60.446,40 0.228 530.600,—
0.25 448.570,— 0.229 365.767,—
0.26 58.994,50 0.231 739.200,—
0.27 80.641,10 0.232 522.000,—
0.28 33.683,95 0.235 460,000,—
0.29 59.926,10 0.236 453.500,—
0.31 52.159,45 0.237 710.200,—
0.32 53.166,— 0.238 436.572,—
0.36 103.800,— 0.239 441.900,—
0.37 25.937,40 0.240 118.000,—
0.38 74.193,40 0.241 632.300,—
0.39 52.8*8,z5 0.243 247.821,—
0.40 61.413,50 0.244 346.684,—
0.41 46.827,40 0.245 229.663,80
0.43 33.937,70 0.246 270.257,—
0.44 51.774,60 0  243 29.136,70
0.46 46.944,60 0.249 287.722,—
0.47 37.470,50 0.250 781.500,—
0.49 105.847,55 0.253 79.165,90
0.52 54.440,50 0.254 303.743,50
0.53 83.133,65 0.255 256.500,—
0.54 351.600,— 0.256 289.403,—
0.55 335.676,40 0.260 296.900,—
0.56 3.690,— 0.263 433.800,—
0.60 62.079,45 0.265 177.700,—
0,61 23.600,30 0.266 434.400,—
0.63 101.920,70 0.269 488.300,—
0.64 66.160,65 0.270 204.190,—
0.65 221.071,50 0.272 277.276,25
0.66 197.600,— 0.274 450.410,—
0.67 247.700,— 0.275 750.400,—
0.68 75.138,75 0.276 302.961,35
0.69 55.097,30 0.277 356.346,50
0.73 349.500,— 0.278 447.000,—
0.74 11.206,20 0.279 291.400,—
0.78 115.768,20 0.280 244.700,—
0.79 38.353,65 0.281 61.760,35
0.81 455.800,— 0.282 569.800,—
0.82 549.210,— 0.285 669.400,—
0.84 83.539,25 0.286 670.800,—
0.85 455.800,— 0.287 332.209,—
0.86 1.698.669,— 0.288 745.600,—
0.87 447.100,— 0.289 556.600,—
0.88 1.145.866,50 0.290 523.700,—
0.89 1.097.800,— 0.291 427.400,—
0.90 101.300,05 0.292 631.000,—
0.91 108.967,15 0.293 661.700,—
0.93 72.356,10 0.294 44.280,—
0.94 46.353,— 0.295 617.300,—
0.95 51.442,20 0.296 272.500,—
0.96 81.071,15 0.297 1.981.600,—
0.97 5.467,— 0.300 221.400.—
0.100 81.043,30 0.301 316.190,50
0.101 109.085,90 0.302 319.633,—
0.102 309.500,— 0.303 277.100,—
0.105 513.700,— 0.304 334.820,—
0.108 779.100,— 0.305 495.700,—
0.109 280.335,15 0.306 238.000,—
0.110 54.015,65 0.307 515.500,—
0.112 415.400,— 0.308 159.312,20
0.113 56.502,85 0.309 581.700,—
0.114 49.500,— 0.310 281.900,—
0.115 303.600,— 0.311 167.300.—
0.116 31.327,50 0.312 348.585,35
0.118 431.291,50 0.314 309.800.—
0.119 529.004,50 0.315 506.600,—
0.120 233.663,30 0.316 544.500,—
0.121 127.800,— 0.317 305.600,—
0.122 593.100,— 0.318 253.700,—
0.123 41.396,95 0.320 517.780,—
0.124 461.700,— 0.322 122.200,—
0.127 324.668,75 0.323 166.600,—
0.128 269.454,— 0.324 219.000,—
0.129 84.043,10 0.325 230.800,—
0.131 402.900,— 0.326 382.400,—
0.132 259.400,— 0.327 366.200,—
0.133 6.957,30 0.328 411.800,—
0.135 355.827,— 0.329 352.031,—
0.137 254.144,— 0.330 55.597,50
0.138 279.078,50 0.331 12.550,90
0.139 53.150,20 0.334 44.900,—
0.140 322.391,20 0.335 279.271,50
0.141 258.399,50 0.336 244.700,—
0.144 54.315,95 0.338 402.900,—
0.145 571.000,— 0.340 341.100,—
0.152 192.400,— 0.341 209.400,—
0.153 323.000.— 0.342 561.147,50
0.154 280.483,15 0.345 1.025.400,—
0.155 440.200,— 0.346 699.300,—
0.162 66.485,30 0.347 525.500,—
0.166 192.465,50 0.348 288.400,—
0.168 302.000,— 0.349 406.700,—
0.173 256.857,70 0.350 405.500,—
0.175 242.200,— OPEN BOOTEN
0.176 346.880,50 O .llb 15.147,70
0.178 188.100,— 0.25b 32.511,75
0.179 852.712,50 0.26b 16.682,20
0.182 77.581,45 0.39b 35.502,70
0.186 313.395,— 0.42b 5.075,40
0.187 167.879,85 0.64b 11.182,10
0.189 4.802,— 0.71b 4,661,—
0.190 74.258,55 0.79b 1.542,70
0.191 301.570,— 0.82b 2.053,30
0.192 482.400,— 0.87b 35.704,50
0.193 25.659,60 0.91b 29.132,80
0.195 643.300,— 0.95b 21.339,05
0.196 177.215,— O.lOlb 154,—
0.197 62.108,80 0.115b 15.208,70
0.198 507.300;— 0.129b 7.103,40

ST00MVISSCJ4ERSVAARTUIGEN

0.104 563.569,50 0.296 833.300,—
0.298 1.114.731,— 0.299 784.177,50
SS.0.80 2.009.898,— 0.83 1.805.958,50
SS.0.92 1.918.730,50 0.97 765.346,50
0.98 593.789,— 0.146 293.810,—
0.157 172.983,50 0.158 1.417.065,50
0.159 1.409.538,50 0.160 1.468.914,—
0.161 155.893,50 0.163 1.822.771,—
0.164 1.235.416,50 0.262 1.859.331,50

Z.l 2.717,— Z.32 1.280,—
Z.2 16.046,35 Z.35 6.UUU,—
¿.3 3.979,75 Z.39 4.30U,—
Z.4 4Ö.ZUU,— Z.40 2.8* (,60
Z.5 59.200.— Z.42 3.6(1,—
Z.6 542,50 Z.44 5.20 (,(5
Z.8 24.600,— Z.47 ll.boo.üU
Z.10 16.800,— Z.48 1.900,—
Z.12 377,50 Z.49 48.335,50
Z.14 8.400,— Z.oO 504,—
Z.20 154,95 Z.51 1.9oo.o0
Z.21 12.300,— Z.52 831,60
Z.22 2.384,75 Z.53 6.189,30
Z.23 15.500,— Z.54 200,—
Z.24 1.856,— Z.55 4.154,60
Z.25 41.300,— Z.60 6.624,90
Z.28 5 953,75 Z.69 147,—
Z.29 59.276,90 Z.71 5.953,—
Z.30 245,— Z.72 1.036,40
Z.31 385,—

N IEUWPOORTSCHE VAARTUIGEN

N.23 2.491,50 N.53 40.300,—
N.40 104.500,— N.56 32.700,—
W. 43 30.800,— N.58 26.900,—
N.46 7.900,— N.64 204.800,—
N.49 10.800,— N.60 18.400,—
N. 50 5.100,— P.4 67.440,—

HEISTSCHE VAARTUIGEN

H.1 57,— H.51 6.296,50
H.2 5.190,25 H.52 134,30
H.3 124,30 H.53 16.986,50
H.4 331,50 H.54 33,—
H.6 2.745,55 H.55 5.905,70
H.7 17.727,10 H.56 96.800,—
H.12 2.540,40 H.57 9.109,20
H.13 132.339,60 H.58 26.600,—
H.14 23.100,— H.60 19.300,—
ii.15 144,20 H.61 7.480,50
H.18 10.200,— H.62 1.saz,60
H.22 1.443,80 H.63 69.400,—
H.23 5.300,— H.64 8.538,90
H.24 10.655,55 H.65 5.998,60
H.26 860,60 H.66 1.926,30
H.27 125,— H.67 2.780,50
H.28 22.200,— H.69 2.400,60
H.29 6.705,— H.70 7.520,—
H.31 4.375,70 H.75 130.200,—
H.33 2.000,50 H.76 1.806,80
H.34 2.084,— H.76 337.900,—
H.36 3.138,50 H.78 56.200,—
H.37 55.200,— H.80 49.400,—
H.40 2.502,70 H.81 23.100,—
H.42 31.466,50 H.82 235.900,—
H.44 78.464,25

BLANKENBERGSCHE VAARTUIGEN

B. 210.700,— B.24 139.300,—
B.15 12.700,— B.29 8.000,—
B.20 37.800,— B.30 99800,—

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - G a s  Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE : 
  TELEFOON 71462 ------

De Nood onzer 
Kustvisschers

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- 
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE<

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —
— Mazmt « Purfina » — 
Diesel Motoren « Sulzer »

De nood blijft bij onze kustvisschers  
even scherp heerschen, w ant van naar  
zee gaan, kan er voor h et oogemblik 
geen sprake zijn. Opnieuw werden nieu
we m ijnvelden aangelegd, welke zelfs  
strekken to t drie m ijl vóór Nieuwpoort 
en ten N. W. van Oostende.

In deze om standigheden valt er voor 
de kustvisschers van Nieuwpoort em 
Oostende in ’t  geheel n iet aan  te denken  
op de garnaalvisscherij uit te gaan, daar 
de gevaren te groot zijn. In  talrijke huis
gezinnen heerscht bittere nood en in  hun  
vertwijfelimg w eten velen n iet m eer w at 
doen.

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

Ondertusschen blijven alle giftem 
voor de ärm sten onzer bevolking steeds 
welkom.

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

EEN KRANIG INITIATIEF
Onze lezers hebben m et veel voldoe

n ing kunnen vaststellen , hoe vam ta l
rijke zijden giften  zijn toegekom en, 
waardoor reeds m eer dan 24 duizend fr. 
werd sam engebracht.

Zooals we reeds m eedeelden, w as die 
spontane steun bijzonder treffend vam 
iem and, die steeds even belangloos de 
vischpropaganda ter zijde stond en die 
te G ent in dit opzicht vorige jaren, reu
zenwerk h eeft helpen verrichten.

We noem en hier dem G entschen vriend  
J. Terreyn.

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

Daarenbovem w ist hij van h et Ge
m eentebestuur van St. Amandsberg 
(G ent) te bekomen dat in  al de scholen  
van de gem eente aldaar voor de arme 
visscherskindertjes door h et onderwij
zend personeel een om haling zal gedaan  
worden.

Burgem eester Haemers, de heer Van. 
Pottelsberghe, Schepem van Openbaar 
Onderwijs en de gem eentesecretaris J. 
Cordon dienen hiervoor nam ens de vele 
ongelukkigen, hartelijk  bedankt.

’t  Is een edel gebaar en een sprekend  
bewijs dat de propaganda voor h et  
duurgewonnen vischje te  Gemt n iet al
leen er op gericht is de m enschen den  
visch te leeren eten  en waardeeren, 
m aar hen  te overtuigen van den m oed  
en de w ilskracht welke onze v isschers 
aan den lag leggen om h et lamd van de
ze visch te voorzien.

Djit alles strekke to t voorbeeld van  
hen, die door den visscher, m aar er ook 
voor, zouden m oeten leven.

DE GIFTEN

Opbrengst vorige lijst 21.260,—
Froid Industriel 500,—
Frigorifères du L ittoral 500,—
Lijst M. J. Terreyn, Gent.
Opbrenst vorige lijst 378,—
K. Parlevliet 20,—
Prof. Dr Van Oye 25,—■
Prof. De Clercq 25,—
E. Blanckaert 5,—
Mr. Van Durme 20,—
Baele en  Blandeel 10,—
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen N. V.

•  TEMSCHE •
W ERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: M O T O R T R E IL E R S , C A B O T E U R S
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018
X SSCC S i  ÏT - *9*3)^«

Minister Delfosse 
te  Oostende

W oensdagmorgen, te 9.30 u„ kwam  m i
n ister D elfosse te O ostende-Kaai aan, 
om er een bezoek te  brengen aan onze 
visscherij-instellingen.

Hij was vergezeld van Gouverneur 
Baels, zijn kabinetssecretaris en direc- 
teur-generaal h. De Vos.

Te Oostende aangekom en, vertrok hij 
onm iddellijk %er bestem m ing van de 
visschershaven, waar hij er door Sche
pen E. Vroome, den h. G. Velthof, be
stuurder der O ostendsche visschersha
ven en den h. August Aspeslagh, direc
teur van den Zeevisscherijdienst te  Oos
tende, begroet werd.

De halle, h et bestuursgebouw, de loka
len  van den nieuw en visscherijdienst, 
h et tij dok van de garnaalvisschers, de 
sluizen werden vluchtig bezocht. Vooi 
onzen nieuw en m inister m oet dit iets  
nieuws, ie ts schoons, ie ts heerlijks ge
w eest zijn.

Of dit bezoek de liefde voor de visch- 
nijverheid in  hem  zal doen ontvlam 
m en, is echter ie ts anders, al d ient ge
zegd dat hij n iets beloofd heeft, zooals 
m inister Marck h et zoo dikwijls heeft 
gedaan.

Ter visschershaven werd hem  de noo
dige uitleg verschaft over al w at het 
visscherijvraagstuk aanbelangt. Daarna  
bezocht hij de stedelijke visschersschool, 
bestuurd door den h. A. Callant en de 
vrije visschersschool, waar volksverte
genwoordiger Porta hem  kwam  vervoe
gen, alsook de h. Lefèvre, inspecteur van  
h et visscherijonderwijs.

’s Nam iddags werd een bezoek ge 
bracht aan h et koninklijk werk van  den 
Ibis, aan  de Oostende-Doverlijn en  aan  
de R ijksm arineschool, waar hij ont
vangen werd door den knappen bestuur
der, Cdt. Couteaux.

U iterst tevreden over zijn korte inspec
tiereis en  overtuigd dat hij er veel zal 
geleerd en  gezien hebben, is de m inister  
naar Brussel teruggekeerd.

Hopen we nu m aar dat de visscherij 
er h et practisch nut zal van ondervin
den en dat deze inspectietocht voor on
ze visschers, en in  ’t bijzonder voor de 
nijverheid hare vruchten zal afwerpen.

De Visscherij 
in Oorlogstijd

•  VISSCHERS !
§ DE BESTE 

I  HET BESTE MAZOUT®

W eet U d a t j
g a s o i l |

%V  voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
© G EFABRICEERD wordt door de &

Q Belgian Cracking Gy
e
©
©
©
©

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.

©

©
©
©
©

In de Propagandacommissie 
voor Vischverbruik

NUTTIG WERK WERD ER VERRICHT
MET GEBREKKIGE FINANCIEELE 

MIDDELEN

Dinsdagvoorm iddag vergaderde de 
beheerraad van de propagandacom m issie  
onder h et eere-voorzitterschap van Gou
verneur Baels.

W aren verder aanwezig : de h. H. De
vos, directeur-generaal van het Zeewe
zen, voorzitter ; hh. Van Hal, secretaris; 
Bauwens, De Vuyst, C. W illems, onder
voorzitters ; V laem inckx, afdeelings 
hoofd van h et Zeewezen ; Vandenber
ghe Prosper, Cuvelier en  Lt. Billet.

Aan de hand van een lijvig docum ent 
w aarvan we de voornaam ste gedeelten  
zullen beginnen publiceeren en n iette
genstaande geringe geldelijke middelen, 
m oeten we bekennen dat er onder de 
le id in g  van Zeewezen’s directeur-gene
raal, zeer n uttig  werk werd verricht, 
w aaraan niem and zich had kunnen ver
w achten, gezien de geringe publiciteit 
en h et gebrekkig of n iet voorlichten van  
de belanghebbende kringen.

N uttige wenken en voorstellen in ver
band m et h et huidig jaar werden achter
eenvolgens door de hh. Baels, Devos, 
Vandenberghe, C. W illem s en Bauwens 
gedaan.

Plaatsgebrek belet ons verder over 
dit alles heden uit te  w ijden en we be
perken ons dan m aar m et h et bestuurs- 
com ité en  in ’t  bijzonder den h. Devos, 
secretaris J. Van Hal, en den h. Vlae
m inckx, schatbewaarder, m et h et ver
richte werk geluk te  w enschen.

Een bijzonder woordje van hulde en 
gelukw enschen gaat naar den heer De 
Vuyst, voorzitter van de huishoudelijke  
afdeeling en naar Mevrouw De Rycke- 
Geerinckx, die voor de huism oeders een  
groote verrassing aam ’t voorbereiden is.

We hopen hierop in onze volgende 
num mers te kunnen terugkomen.

DEENSCHE KOTTERS 
KEEREN NAAR HUIS TERUG

De kottervloot van Ebsjerg is de laat  
ste dagen vrijwel geheel naar de thu is
haven teruggekeerd.

Naar wij vernem en, h eeft de Deen sehe 
politie aan de regeering van Ebsjerg 
verzocht een onderzoek in te stellen  naar  
de reden, waarom  de D eensche visschers  
gedwongen zijn weg te blijven van de 
Doggersbamk: D it is nam elijk een harde 
slag voor h et econom isch leven van Ebs
jerg en verscheidene andere steden aan  
de W estkust vam Jutland, waar honder
den gezinnen bestaan  van den verkoop 
van visch  aan Engeland.

Ongetwijfeld is  de oorzaak hiervan  
het gevaar dat zij vreezen van uit de 
lucht beschoten te worden.

KOGELS IN DE VISCHLADING ?

Vanwege de Deemsche m arine is een  
onderzoek ingesteld  naar de herkom st 
der kogels, welke op de Noordzee op den 
Oeenschen kotter « Olym pia », E.544,
door een onbekend vliegtuig waren af
geschoten.

Van de acht gevonden kogelgaten wa
ren er zes ontstaam door scham pscho
ten. Twee kogels hebben h et dek door
boord. Vermoed wordt, dat deze beide 
kogels in de lading visch terecht geko
m en zijn.

Een kans b estaat dus nog, dat een  
consum ent dezer dagen op zijn bord een  
kogel aantreft. Wamneer de eerlijke vin
der dezen aan de m arine-autoriteiten  
ter hand zou w illen stellen , dan zal mem 
aan de hand hiervan alsnog een onder
zoek naar de herkom st van h et bewuste 
vliegtuig kunnen instellen.

WEDEROM AANVALLEN OP TREILERS

D uitsche bom bardem entsvliegtuigen  
hebben Zaterdag weer aanvallen  gedaan  
op visschersschepen in de Noordzee. 
Britsche gevechtsvliegtu igen  zijn  opge
stegen om de aanvallende D uitsche  
vliegtuigen te verdrijven. Een visschers- 
boot is eem haven binnengeloopen, er 
was een bom in  de buurt van h et schip  
gevallen  en een van de drie leden van  
de bem anning had een zenuwschok. Een 
ander schip h eeft noodsignalen u itge
zonden. Twee andere treilers zijn ter hulp  
gesneld.

Milford Fisheries Limited
Milford Haven-Wales (England)

Reeders, bevoorraders, scheepsherstellers, enz., enz.

Zijn bereid alle visschersvaartuigen, die Milford Haven aan
doen, te bevoorraden aan gem atigde voorwaarden.

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

Goed gelegen stand  
O fficieele kantoren

D irecteur: O. W. LIMBRICK. F.C.I.S.
— Telefoon : Milford H aven n r 262 —
Telegram adres : M ilfish, Milford Haven

IS A

Oostendsch Nieuws
JPGEEISCHTE FIETSEN

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

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

En hoeveel is dat ? 0.75 fr. per dag en 
per fiets, zoodus dat h et m eerendeel der 
m enscnen tw ee jaar hebben moetem 
wachten om 2.25 fr. (en n iet meer) te 
ontvangen !...
VERLOREN IDENTITEITSKAARTEN

Zooals m en weet, m oet elke persoon  
die zijn  paspoort voor de eerste m aal 
verliest, op n et stadhuis zich een ande
re verschaffen, en daarvoor 2 fr. beta
len, 1 fr. voor de kaart en 1 fr. ais soort 
ooete. Maar ais nu visschers, waarvain 
hun schip verging en zij zoo gelukkig 
waren nun leven te reaaen m aar jam 
mer genoeg hun paspoort verloren, 
waarom  m oeten die ook 2 frank betalen?  
Dit is een m aatregel die onrechtvaardig  
senijmt, vooral in  deze tijden, dat de vis- 
scners h et zoo m oeilijk hebben.

DE LENTE IS DAAR
Ja gewis, de W inter is  voorbij en de 

Lente nadert stilaan , w ant wie de fris- 
sche heldere kleuren ziet- van de tulpen, 
de m im osa, m ag er van overtuigd zijn. 
En ais onze beplantim gsdienst het om
sp itten  begint van hoven en' parken, ja, 
dan keeren de vogeltjes ook wel terug.

VOOR DE CINEMA’S
Het Staatsblad  h eeft een besluit ge 

puDiiceerd, waarbij de film cabine van  
alle zalem waar fiim vertoonm gen gege 
ven woraen, ten  m inste 2.30 m. breedte 
en 2.50 m. hoogte m oet bedragen.

OPGEROEPENEN

HER DISCONTEER ING- EN WAARBORG- 
INSTITUUT

Een koninklijk besluit van 28 Februa
ri h eeft den duur vam het Herdiscontee- 
ring- en  W aarboginstituut m et een ter
m ijn ingaande op 22 Juni 1940 voor 5 
jaar verlengd, evenals de m andaten der 
voorzitter en leden van h et bestuursco- 
m ité.

VOOR SEIZOEN 1939-1940. W ensch in 
voervergunning van Zeelandsche m osse
len te koopen. Schrijven Ag. Pim, Luik. 
R.101.

Ambtelijke en Notarieele 
Berichten

Notarieele
Aankondigingen

 s ---------
STUDIE VAN DEN NOTARIS

Jean DE WYNTER
Kerkstraat, 43 Oostende

t e a
BIJ DE G.V.C.E.’ers

Donderdag 29 Februari w as voor vele 
gem obiliseeden bij de G.V.C.E. een w el
gekom en dag, w ant al wie kon bewijzen  
dat hij werk had,, m ocht h et soldaten
plunje verw isselen voor de burgersklee- 
deren. Of velen van dergelijken m aatre
gel genoten hebben, hoeft miet gezegd !

MIJN ONTPLOFT
Dinsdagavond, even na h a lf negen, 

werden de inwoners een geweldige ont
p loffing gewaar, kort gevolgd door een  
tweede, waarbij deuren en vensters  
rammeldem. Ter hoogte van  h et Palace  
Hotel, was een m ijn gesprongen door in 
botsing te komen m et een golfbreker.

DAVIDSFONDS OOSTENDE
Op D insdag 12 M aart a.s., te 20 u., in  

de feestzaal van h et O. L. Vrouw Colle
ge, prachtige Goochelavond door den h. 
Or Belm ans.

Leden : 1 fr. ; n iet-leden  : 5 fr.

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

TOESLAG VAN :

gerievig Woonhuis
te OOSTENDE, W arschaustraat, 32. — 
Oppervlakte : 55 m2. Onm iddellijk genot.

Bezoek : M aandag en Donderdag, van 
14 to t 16 uur.

INGESTELD : FR. 66.000.
Voor alle nadere in lichtingen , zich be

vragen ter studie van den verkoopenden 
notaris.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11

Op DONDERDAG 14 MAART 1940, om 
drie uur nam iddag, ter afspanning «S t. 
S eb astiaan», St. Sebastiaanstraat, 26, 
te Oostende.

STAD OOSTENDE

TOESLAG van :
EEN

ZEER SCHOONEN UITGESTREKTEN

Handeiseigendom
m et bijzonderen ingang, inrijpoort, 
groote koer, pakhuizen m et verdiep, sta l
lingen  en woonhuis, gelegen Cairostraat, 
66, groot 405 m2.

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

putwater .
Inbezitnem ing m et 1 Mei 1940. 
Zichtbaar : M aandag, W oensdag en

Vrijdag, van 2 to t 4 uur.
Alle verdere in lichtin gen  te  bekomen  

ter studie van den N otaris Serruys voor- 
noemd.

Deze week hebben wij opnieuw een  
politieagent gezien die de beuende blau
we Drieven aan h et bestellen  was. D it 
tafereeltje woraen we stilaan  gewoon en  
valt zeus miet m eer op bij ae bevolking.

HET PAASCHSEIZOEN . }

De bevoegde stadsdiensten  zijn op het 
oogenblik aruis in  ae weer m et h et op
sten en  van n et program m a aer feeste- 
iijKiieaen wence in onze staa  zuuen  
p iaats grijpen ter gelegenheia van Pa- 
scnen. Keitening houaenae m et ae om- 
stanaigneatm , Delooit h et in teressant te 
zijn.

TWEE BESCHOTEN HOLLANDSCHE 
BOUTEN IN ONZE HAVEN

® Zaterdagnam iddag, rond 6 uur, is  de 
«  H ollanasehe cargoboot « Schieland », 
® onder bevel van kapitein Bcmdewel, onzeRADIAN

: X

Wat is er gaande op?...
Donderdag 7 Maart

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

Zaterdag 9 Maart 
In den Schouwburg : om 20.30 u., 

Feest van O.T.V. « Noordzee ».
Zondag 10 Maart 

Om 15 uur, op h et terrein vam Arme- 
nonville : V oetbalm atch V. G. Oosten
de - A. S. Oostende.

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

Om 20 uur, in  « Onze Toekom st », Ie- 
perstraat : opvoering door «N a  Werk 
Vermaak » van « De Bokskam pioen », 
spei in  3 bedrijvem.

Zaterdag 16 Maart 
In  den Schouwburg, om 20.30 u.: Feest 

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

laconcert ingericht door h et Verbond 
der Oudstrijdersvereenigingen. Orkest 

haven binnengeloopen, en ’s n ach ts 1 onder leiding van Aimé Mouqué. Na het 
kwam  dan nog de « Limburg », kapitein  j concert, groot bai m et het orkest Ach.

Nuttige Werken

STUDIE VAN DEN NOTARIS

SERRUYS
te OOSTENDE, Koningstraat, 11 ■-----

Op DONDERDAG 21 MAART 1940, om  
drie uur des nam iddags, ter afspanning  
« St. Sebastiaan  », S int Sebastiaanstraat, 
26, te  Oostemde, m et gew in van 0.50% 
instelprem ie.

STAD OOSTENDE

INSTEL VAN
KOOP I.

een schoon handelshuis
zeer w el gelegen te Oostende, V isschers- 
kaai, 32, groot 78 m2.

KOOP II.

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

Deze beide koopen zijm zichtbaar den 
M aandag en Donderdag, van 2 to t 5 uur.

KOOP III.

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

Zichtbaar : D insdag en Donderdag, van  
2 to t 5 uur.

Alle verdere inlichtim gen te bekomen  
ter studie van den N otaris SERRUYS 
voornoemd.

STUDIE VAN DEN NOTARIS

S E R R U Y S
te Oostende Koninklijkestr., 11

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

TOESLAG van 
STAD OOSTENDE—OOST 

EEN SCHOON

HAJNDELSHU1S
than s d ienstig  a is café, gelegen te Oos
tende, K leine W eststraat, nr. 19, groot 
47 m2.

INGESTELD : 55.000 FR.
Inbezitnem ing : éém m aand na den  

toeslag.
Electriciteit, gas, stads- en regenw a

ter.
Alle verdere in lichtin gen  te  bekomen  

ter studie van den N otaris Serruys voor
noemd.

=:-:§§=xë

STAD NIEUWPOORT
LIJST DER VISSCHERSVAARTUIGEN „ c D .n u -r

EN KOOPVAARDIJSCHEPEN j
De Burgem eester m aakt bekend dat 

Zooeven is deze lijst verschenen in een een tijdelijke p laats vam toezichter aan
* ü T  pHjs^er van wlird vastgesteld  op | de bouwwerken van den kerktoren te  
acht frank. Zij kan insgelijks verkregen 1 begeven is.

J  Visser, zijn landgenoot vervoegen.
•  Beide schepen zijm in onze haven ge- j
•  vlucht, kom ende uit N ew castle m et een j 
«  partij cokes voor de Union Chimique.
•  D at is gewoon, m aar, dat deze twee 

J EEN KWALITEIT: D E BESTE •  schepen aangevallen  werden door een ; 
® DEPOT t OOSTENDE ® D uitsch  vliegtuig, dat is ie ts  anders. De

Gasolie
Smeerolie

Benzine

Zanders.

« Schieland » werd zelfs to t tw eem aal
werd

Voor onze 
Westvlaamsche Kunst

•  TA NK AG E 8 TRANSPO RT S.A. J  toe aangevallen, m aar gelukkig
•  Dépt, Cial «RADIAN» •  niem and gekw etst, alhoew el overal ko-
•  REEDER1JKAAI -  Tel. 727 93 «  gels aangetroffen  werden, to t zelfs in 
i * * i i i i a ê i t i i ê « t * * * « a *  •  2 de m a r̂as van ben m achinist. De « Lim

burg » had h et roerhuis m et verschillen
de kogels doorboord.

Het is onbegrijpelijk dat een D uitsch  
vliegtuig een dergelijken aanval onder
neem t op neutrale schepen, w aarvan de 
naam  « Holland » zeer zichtbaar was, 
zooals wij trouwens zelf zagem.

W oensdag, bij h et krieken van den  
dag, zijn  de schepen vertrokken ; de 
« Schieland » had zelfs eerder m oeten  
vertrekken, m aar de afvaart m oest uit
gesteld  worden w egens h et p lotse over
lijden van de m oeder van kapitein  Bon- 
dewel.

Geem vergane schepen, geen gekw et
sten  of dooden, zoodat m en m ag zeg
gen, dat dit hachelijk  zaakje nog be
trekkelijk goed is afgeloopen.

Ondanks den druk der ongunstige tij
den m ocht de tentoonstelling van schil
der- en beeldhouwwerk, welke door de 
zorgen van de vereeniging zonder w inst
bejag «Voor Grnze W estvlaam sche Kunst» 
onder voorzitterschap van  Zijn Excel
lentie den heer Gouverneur Baels, te 
Brugge werd ingericht en gedurende 
nagenoeg een m aand open bleef, op on- 
gem eene belangstelling bogen.

Deze aanzet van een werking, welke 
in  de eerstkom ende m aanden gaande
weg uitbreiding zal nem en en alle  
Kunst vertakkingen bereiken, m ag door 
de kunstenaars, zoo getroffen  door' den 
angst der tijden, vertrouwend aangeke- 
.ten worden, verm its zij zelf hebben  
Kunnen vaststellen  hoe, ondanks h et . .
heerschend scepticism e, de verkoop w e l1 Verbond der

a¡£¡AuPara@§a
Voetenverzorging
Cabinet van Massagen en Pédicure

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

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

A ntiseptische behandeling  
— Moderne M ethode —

DE OUDSTRIJDERSGALA

uitgeiokt is kunnen worden en voor de 
toekom st belooft.

De Vereeniging w il dan ook voortie- 
veren in jeugdig optim ism e en volhar- 
dingskracht

Binnenkort zullen de kunstenaars die 
alhier tentoonstelden, bericht krijgen  
over de m n cn tin g  eener nieuwe ten 
toonstelling. Het is best m ogeiijk dat de
ze m et een gecom bineerd systeem  van  
tomoola zal uitgewerkt woraen, ten  ein
de de afzetm ogelijkheden te verhoogen.

Wie totnogtoe geen voldoening m et 
ae Vereeniging nam , kan zich in de eer
ste dagen bij haar aanm elden; hij zal 
jegrepen worden in de lijst der kunste
naars die reeds alhier om de voordeelem 
der werking hebben verzocht 

Hiermede worden ook bedoeld zij die, 
n c hun kunst, m in of meer aanleunen  

. i H- kunstschilders en kunstbeeldhou- 

. rs, zoo o.a. de toegepaste kunst over 
■H algem een, glasschilders, kunstkant- 

werk, enz.
Titans wordt in overweging genomen, 

ap welke m anier een actie kan worden 
ia n g ev a t ten  voordeele van toondich
ters en  bouwkundigen. Ook de letter
kundigen krijgen straks hun beurt. De
ze rij kunstenaars kunnen zich reeds 
van nu af bij de Vereeniging aanmel- 
len.

«LA COCARDE DE MIMI PINSON»

Voor een flink bezette zaal gaf de h. 
Coens Donderdagavond in ons theater  
de vertooning van een heerlijke Fran
sche m ilitaire operette uit de oude doos, 
m aar die th an s actueeler is dan ooit : 
«L a Cocarde de Mimi P in son».

Deze operette van Goublier werd op 
verrassend goede wijze vertolkt door de 
dam es Drossaert, Berthot en de hh. De 
Meester, Rem yo en de vroolijke noot 
werd door Geo Cox verzorgd.

Alle andere m edespelesr verdienen lof, 
Een volldig succes zal, hoogst w a a r -1 w ant alles w as flink verzorgd, zooals het 

schijnlijk, het streven beloonen van h et trouwens de gewoonte is  bij den heer 
Verbond der O udstrijdersm aatschap- Coens.
pijen van Oostende, voor h et wellukken In  h et kort, een genoeglijke avond, 
van h et G alafeest van Zaterdag 16 M aart waarbij vele aangenam e herinneringen  
om 9 uur in  de Casino-Kursaal. D it con- wel zullen opgerakeld zijn geworden, 
eert gaat im m ers door onder een nieu
we en aanlokkende formule, en wel on
der vorm van een gecostum eerde selec-
r ° Ii^reí teM<< Land van den De eenige rechter van  de 5de boet- 
«jtliri N ederlandsch voorge- straffelijke kam er van h et arrondisse-

,, m ent Brugge h eeft een vrijspraak ge-
otippen  wij de nam en aan van de vier _ veld ten  voordeele van M. Lucien Carlier, 

vooraanstaande vertolkers : HH. Char- ' nijveraar, Vrijheidstraat, 19 te Oostende, 
les Locufier en John Vissers, Mevrouwen

worden m its storting ván h et bedrag op 
postcheck 1070.98 van «H et Visscherij- 
blad ».

GRONDBEGINSELEN DER 
OCEANOGRAFIE

Dit 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 
postcheckrekenjng 1070.98.

V anaf heden zal dit werkje ook ver
krijgbaar zijn bij den Internationalen  
B oekhandel 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 hen door de 
wet opgelegd.

Wij w illen er h en  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 V isscherijblad », Oos
tende.

De candidaten  m oeten Belg zijn, van  
goed gedrag, en  de bewijzen leveren van  
de vereischte techn ische bekwaam heid.

Alle in lichtingen  te  verkrijgen op het 
secretariaat.

De aanvragen m oeten ingediend zijn  
vóór W oensdag 13 M aart 1940.
N am ens het College van Burgem eester 

en Schepenen :
De Secretaris, De Burgem eester,
H. VAN HECKE. Dr. A. VANDAMME.

Kleine
Aankondigingen

 ■-----
TE KOOP GEVRAAGD

Een triporteur. Voorwaarden bureel 
van ’t  blad.

JONGEN, 17 JAAR, reeds gediend heb
bende ais derde gast, vraagt standvas
tige p laats in  bakkerij, m et kost en in 
wonen. Schrijven Bollingier, 4, Janse- 
n iusstraat, 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  
wenden K apellestr., 9.

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

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

VRIJSPRAAK

De Keukeleire en  Jane Clenn, uit de 
Schouwburgen van Gent, Antwerpen en  
Brussel. H et orkest staa t onder de lei
ding van den h. Aimé Mouqué. K aarten  
aan slech ts 5 frank.

Het concert wordt gevolgd door een  
groot bai m et Ach. Zanders en zijn  
Boys.

Het clim ax van dezen grooten avond  
staa t w ellicht in  h et teeken van een  
weergalooze tom bola, waarvan de prij
zen zijn tentoongesteld  bij M. Hubrecht- 
sen, 6, V indictivelaan. U m oet deze prij
zen gaan bewonderen.

De algeheele w inst gaat naar h et wérk 
van h et Pakket van den Soldaat en de 
noodlijdende Oudstrijders.

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

Deze werd vervolgd, om op 4 October 
1939, zijn groene zeep verkocht te heb
ben aan een hoogeren dan den vastge- 
stelden  prijs.

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

Er werd bewezen dat beklaagde de 
zeep gekocht had  aan 3.75 fr., m et ver
p lich ting  de verzendingskosten te b eta
len  ; dat h ij een voertuig m oest huren, 
daar zijn  eigen vervoerm ateriaal opge- 
eisch t w as ; dat h et loon van  den werk
m an die h et vervoer deed, den aankoop
prijs verhoogde m et 4 p.h. en  dat indien  
m en de algem eene onkosten bijvoegt, die 
de u itbating van zijn h and el m eebren
gen, er geen  spraak kan zijn van  te 
hoogen prijs.

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

1
v e r o o r z a a k t  e e n  

k o u d e  luchtstroom 
maar al te dikwijls 

zenuwpijnen.
Dan is U het beste ge

diend met:

A s p i r i n e
PRODUCT VAN VERTROUWEN

onait Code» 'vbo» » C tablatlan Ir*. 10.. Kliin» Verpakking Ir», JJJ



« HET VISSCHERIJBLAD »

Les Frigorifères du Littoral

«
« I

GEMAALD EN IN BROKKEN

N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Marktberichten
OOSTENDE

17.310,- 
1.605,—

Vrijdag 1 Maart 1940.
0 .2 ’J,4 K anaal 8 d,.
0.78 K ust 1 d.

Eén vaartuig van h et K anaal en één  
van de Kust. Alle visch werd m eestal ver
kocht voor locaal gebruik.
Zaterdag 2 Maart 1940.
0.328 K anaal 8 d. 51.295,—
0.176 K anaal 12 d. 33.405,—
0.279 K anaal 8 d. 26.300,—
N.60 K ust 3 d. 5.870,—
SS.0.299 IJsland 21 d. 192.904,—
SS.0.262 IJsland 18 d. 132.294,50

Mooie partij visch ter m arkt van IJs-
land en het K anaal. Groote partijen ka
beljauw, koolvisch en rog.

Mooie prijzen voor alle vischsoorten. 
Groote partijen  opgekocht, bestem d voor 
uitvoer. Er was groote belangstelling  
voor alle vischsoorten. De prijzen bleven  
vast tot h et einde.
Maandag 4 Maart 1940.

44.010,-
33.239,-

0.350 K anaal 14 d
0.249 K anaal 10 d

Mooie aanvoer vandaag. De hoedanig
heid is uitstekend op gansch  de lijn. Er 
is veel kabeljauw op de markt. Ze is 
goedkooper dan gisteren. De rog, in te
gendeel, gaat de hoogte in  ; ook de prij
zen der tongen zijn zeer loonend.

De m arkt sloot zeer vast.
Donderdag 7 Maart 1940.
0.245 K anaal 8 d. 12.810,—

Eén enkel vaartuig bevoorraadde van
daag de markt. De opbrengst w as be
stem d voor locaal gebruik. Er waren  
mooie prijzen.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huls

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 —
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

GENT

VERKOOP VAN DE WEEK

Donderdag 29 Febr. 
Vrijdag 1 Maart 
Zaterdag 2 
M aandag 4 
Dinsdag 5 
W oensdag 6

195.877.50 
19.145,—

442.612.50
562.483.50 
188.636,—  
290.912,—

0.348 K anaal 11 d. 26.555,—
0.269 Spanje 18 d. 75.902,50
0.232 K anaal 11 d. 50.864,—
0.153 K anaal 14 d. 40.394,—
0.276 K anaal 7 d. 27.175,—
0.326 K anaal 10 d. 20.854,—
0.198 K anaal 5 d. 17.345,—
0.336 K anaal 4 d. 2.520,—
N.45 K anaal 8 d. 12.695,—
0.124 Spanje 20 d. 93.102,50
0.204 K anaal 14 d. 41.255,—
S S .0 .158 IJsland 18 d. 152.665,50

40.795,— 
32.090,— 
72.449,-— 
41.755,—

Tw aalf vaartuigen bevoorraadden he
den de markt, waaronder de SS.0.158, 
van Ijsland. De hoedanigheid  w as iets  
minder mooi dan Zaterdag, toch  worden 
mooie besom m ingen gem aakt. De vaar
tuigen  van Spanje hadden een mooie 
partij tongen  w eten  buit te m aken.

Er was groote keus aan verscheiden
heid.

De m arkt sloot over de gansche lijn  
zeer vast.
Dinsdag 5 Maart 1940.
0.238 K anaal 12 d.
0.73 K anaal 13 d.
0.289 K anaal 13 d.
0.154 K anaal 11 d.

Zeer w einig aanvoer vandaag. In het 
geheel n iet bevredigend. Naar wij ver
nom en hebben, komt h et om dat eenige 
vaartuigen opgehouden zijn geweest 
aan de reede van Duinkerke.

Voor m orgen m ag men ze dus ter ver
koop verwachten. 0.288 van Spanje, zal 
m orgen ter m arkt zijn. De verkoop was 
vandaag spoedig afgehandeld  en onnoo- 
dig te zeggen dat de prijzen zeer loonend  
waren. Er w as groote belangstelling  
voor alle vischsoorten.
Woensdag 6 Maart 1940.
0.210 Oost 
0.78 K ust 
0.288 K anaal 
0.339 K anaal 
0.305 K anaal 
0.307 K anaal 
Z.61 Oost

1.699.666,50

5 d. 11.200,—
1 d. 1.240,—

12 d. 51.367,—
12 d. 43.765,—
12 d. 40.925,—
12 d. 43.394,—
7 d. 21.107,—

lí"' i H S t  flM
Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — GEROOKTEN 

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in 't groot en 't klein

VISCHMIJN, 2
Tel.

- MECHELEN
789 —

Garnalen, 11— 12 ; griet, 14 ; kabeljauw  
10— 13 ; pladijs, 9— 10 ; paling, 18— 22 ; 
schelvisch, 8 ; rog, 7 ; tarbot, 16— 18 ; 
tong, 18—22 ; w ijting, 7—8 ; zeepost, 7 fr.

BLANKENBERGE
S taat van verkoop van versehe visch  

in  de m ijn van Blankenberge, van  Don
derdag 29 Februari tot W oensdag 6-3-40. 
M aandag 4 M aart 10.675,50
D insdag 5 13.305,50
W oensdag 6 1.188,—

Gem iddelde prijs per kg. van de ver
kochte visch gedurende hetzelfde tijd
perk :

Tarbot, 24 ; griet, 15 ; gr. tongen, 16 ; 
bloktongen, 20 ; fruittongen, 22 ; kleine 
tongem, 15 ; gr. platen, 6 ; kl. p laten, 7 ; 
kl. visch, 6 ; scharren, 6 ; pieterm an, 14 ; 
kabeljauw, 7 ; w ijting, 4 ; rog, 5 ; gar
nalen  : geen.

ZEEBRUGGE
Vrijdag 1 Maart 1940.

Garnalen, 6.80—8.10 fr. 
Zaterdag 2 Maart 1940.

Gr. tong, 17—18 bloktong,
fruittong, 19—20 ; sch. kl. tong, 
kl. tong, 8— 14 ; pieterm an, 
platen, 4—5 ; midd. p laten

17-
17-

Verwachtingen

Zaterdag 9 Maart. — 0.175, van het  
Kanaal van Bristol pius een zestal an 
dere vaartuigen van het Kanaal.

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

Maandag 11 Maart. — SS.O.160, van 
Ijsland, met 5.000 kabeljauwen, 240 b. 
gullen, 235 b. schelvisch, 130 b. mixed, 
40 b. boonen, 40 b. lengen, 20 b. kuit, 
In totaal, 17 bakken.

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

Dinsdag 12 Maart. — SS.0.98, van I js 
land, met 3,600 kabeljauwen, 130 b. gul
len, 200 b. schelvisch, 50 b. mixed, 15 b. 
platvisch. In totaal, 14 b.

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

18 ; 
18 ;

13— 14 ; gr. 
6.50—6.75 ; 

platjes, 5.25— 5.50 ; scharren, 4—4.50 ; 
gr. w ijting, 3.50—3.75 ; kl. w ijting, 2.25—
2.50 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 18—25 ; 
griet, 12—20 ; garnalen, 6.20—8 fr. 
Maandag 4 Maart 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 18— 19 ; 
fruittong, 20—21 ; sch. kl. tong, 17— 18 ; 
kl. tong, 8— 15 ; p ieterm an, 13— 14 ; gr. 
platen, 4.50—5 ; midd. p laten, 6.25— 6.50 ; 
platjes, 5.50—5.75 ; scharren, 4.50—5 ; gr. 
wijting, 3.25—3.75 ; kl. w ijting, 2.25— 
2 50 ; rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18—25 ; 
griet, 12—20 ; garnalen, 7.70 fr.
Dinsdag 5 Maart 1940.

Gr. tong, 16 ; bloktong, 18— 19 ; fruit
tong, 20 ; sch. kl. tong, 22 ; kl. tong, 8—  
18 ; pieterm an, 15 ; gr. p laten  5.50—6. ; 
midd. p laten, 7.50—8 ; p latjes, 5—6 ; 
scharren, 5 ; gr. w ijting, 3.25—3.75 ; kl. 
wijting, 2—2.50 ; rog, 2.50— 4.50 ; tarbot, 
18—24 ; griet, 12— 20 ; garnalen, 7.50— 
8.70 fr.
Woensdag 6 Maart 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 18— 20 ; 
fruittong, 22—23 ; sch. kl. tong, 19—20 ; 
kl. tong, 8— 16 ; pieterm an, 15— 16 ; gr. 
platen, 5.50—5.75 ; midd. p laten, 7—7.75 ; 
platjes, 6.25— 6.75 ; scharren, 5— 5.25 ; 
gr. w ijting, 3.25— 3.75 ; kl. w ijting, 2—
2.50 ; rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18—25 ; 
griet, 12—20 fr.
Donderdag 7 Maart 1940.

Gr. tong, 15— 16 ; bloktong, 19— 19.50; 
fruittong, 22—23 ; sch. kl. tong, 18— 19 ; 
kl. tong, 8— 15 ; pieterm an, 15 ; gr. p la
gen, 5—5.50 ; midd. p laten, 7—7.50 ; 
platjes, 6—6.25 ; scharren, 5 ; gr. w ij
ting, 3.25— 3.75 ; kl. w ijting, 2—2.50 ; 
rog, 2.50—4.50 ; tarbot, 18—25 ; griet, 
12—20 ; garnalen, 10.40— 11.60 fr.

P R I J S
V IS C H ,

PER KILOGRAM 
VERKOCHT TER

TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN
VISCHMIJN VAN OOSTENDE. 

MAART 1940.
WEEK VAN 2 TOT 7

Maandag
18.00—21.00
17.00— 18.00
10.00— 14.00
10 . 00— 11.00 
15.80—16.00 
15.40— 18.00
15.00— 19.00
18.00—22.00 
12 . 00— 22.20
6.50— 6.75
6.75— 7.00
4.50— 5.75
2.75—  3.50
3.50— 4.50 
7.00— 9.00
5.50— 6.00
4.50—  5.50

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

3.00-
2.50-

3.50
3.00

Zaterdag
Turbot — Groote t a r b o t ............................. 19.00—20.00

Mid. t a r b o t .................................. 15.00—17.00
K leine tarbot ................................11.00—13.00

Barbues — G r ie t ...........................................  9.00—12.00
Soles — Allergroote t o n g e n ...............................................

Groote tongen  ..............................16.00
Midd. groote tongen .........   ... 22.00
Voorkleine tongen .......................26.00
Kleine tongen .............................. 22.50

Carrelets — Gr. p ladijs (schol) ...............  6.50— 7.00
Midd. p la d ij s ........................... 6.75— 7.25
Derde slag p la d i j s ...............  4.50— 5.50
K leine pladijs .......................  3.00— 3.50

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

K leine tongschar ............................
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche s c h o l  , ..................

Kl. Schotsche schol .............................
F lottes — S c h a te n ......................................... 2.00— 2.50
Raies — Groote rog ....................................  2.50— 3.00

K leine rog ................  ................  1.50— 2.00
Tacauds — S te e n p o s te n .............................  2.00— 2.50
Merlans — Gr. w ijting ..............................  3.50— 3.75

Kl. w ijting ............................... 3.00— 3.25
Cabillaud blanc — W itte kabeljauw ... 4.50— 5.00

Gr. g u l le n ................  3.50
Kl. gullen ................  3.00

Cabillaud d’Islande — IJsl. kabeljauw 3.00— 3.50
Gr. g u l le n   2.00— 2.50
Kl. gullen ..................................

Bébasjtes — K lip v is c h ..................................  2.00— 2.50
Charbonnier — K oolvisch ........................ 3.00— 3.25
Lieus — V lasw ijting ....................................  3.00— 3.50
Lingues — L e n g e n ......................................... 3.00— 3.25
Eglefins — Gr. schelvisch  ........................ 6.00— 7.25

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

Colins — Gr. m oolm eisjes ................................................. 10.00—11.00
Mid. m oolm eisjes ..................................
KL m oolm eisjes ...................................

Vives — P ie te rm a n n en ................................... 10.00
Grondins — K norhaan ..........................................
Grondins rouges — Engelsche soldaten .........
Rougets — Roobaard ...............................................
Emissoles — Zeehaai ...
Roussettes —  Zeehonden
Dorées — Zonnevisch ............................................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ....................................

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

Kl. zeepaling .....................................................
Maquereaux — M akreel ......................................................
Harengs — Haring ...............................................................
Esturgeons — Steur ..............................................................
Flétans — Gr. h e i lb o t ..................................  12.00—15.00

Kl. h e i lb o t .................................. 11.00— 12.00
Ecrevisses — K reeftjes ........................................................

Dinsdag
20 .00— 21.00
17.00— 19.00
11.00— 13.00 

8 .00— 11.00

15.00—2LÓÖ
18.00—22.00
18.00—23.00
13.00—22.00
6.00— 7.00 
6J5— 7.50
4.50— 5.75
3.00— 4.00
3.00— 4.50
7.00— 9.00
4.00— 5.50
4.50— 6.00

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

Woensdag
19.00—22.00
17.00— 18.00
10 . 00— 12.00
9.00— 11.00

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

‘ 5ÏÓÖ— 7.ÖÓ
5.00— 7.00
3.00— 3.50
2.50— 2.75
3.50— 4.00 
2.75— 3.05
4.00— 4.50

Donderdag

10.00— 14.00

16.00
18.00
20.00
15.00

UMUIDEN
Ln de week van 29 Februari — 6 Maart 

1940 kwam en aan de rijksvischhallen  20 
stoom trawlers, 28 groote en 20 kleinere 
m otors, 4 D enen en 2 Zweden de m arkt 
spijzen m et versehe visch en haring.

Zulk een groote aanvoer vam versehe 
visch is dit jaar nog n iet voorgekomen. 
Alle stoom trawlers, m otors en  snurre- 
vaarders hadden prachtige vangsten  
visch en de verscheidenheid liet dan  
ook n iets te  w enschen over.

M oesten wij verleden week m elden dat, 
vanwege h et slechte weêr in  h et Noor
den en Skagerak, de vangsten  sterk ver
minderd waren, deze week waren de 
vangsten  van h et Noorden zoo groot, dat 
in  kwantum  de IJslandbootem deze n iet 
in 10 à 12 dagen tijd s aan kunnen bren
gen. Hierna volgt zulk een van gst aan
gebracht door de stoom trawler IJM 19 
<- H aarlen » :

650 bennem koolvisch, 100 b. gullen, 90 
b schelvisch  en  totten , 100 b. kleine 
schelvisch, 900 b. haring, 760 b. w ijting. 
Totaal : 2600 b. versehe visch en haring.

De vangsten  afkom stig van h et Skage
rak, b estaan  uit prachtige schelvisch, 
zwarte en  wit,te koolvisch, zeeduivel, 
lengen, kabeljauw, gullen, w ijting, 
schartong, rog, v leet en 600-900 kg. tar
bot.

Van de G roote-Visschersbank kwam en  
deze week 8 booten toe m et een geza
m enlijke vangst van  circa 20.000 stuks 
groote w itte kabeljauw. Van deze 8 boo
ten  deden een viertal een zeereis van  
m in dan eem week. De gevangen bij- 
visch b estaat uit tarbot, schol en  wij
ting.

Van de vischgronden van Terschelling  
kwam en toe 4 stoom trawlers en  28 groo
te m otors. Met de tongvangsten  van  de 
kleine motors, is er circa 40.000 kg. ton
gen verhandeld. De bijvangsten leverden  
vele schol, bot, schar en w ijting op.

B uitenlandsche aanvoer : 4 Denen en 
2 Zweden, m et schar- en scholvangsten.

Het w as een prachtige vischw eek en 
alle aangevoerde visch bestond uit de 
schoonste kw aliteit. Omdanks den rui
m en aanvoer, zijn de verkoopprijzen  
zeer bevredigend gebleven. Alleen de 
tongen hebben een gevoelige daling on
dergaan tengevolge den enormem aan
voer.

De verkoop van 29 Februari-6 Maart 
1940 zal ongeveer 2.725.000 fr. bedragen.

V erwachting toekom ende week : 18
stoom traw lers en 20 motors.

Donderdag 29 Februari 1940.
1 m otortrawler komende van h et Noor

den en de Groote-Visschersbank, m et 
eem vangst koolvisch, w ijting, gullen, 
schelvisch  en to tten  en 1.000 stuks w it
te kabeljauw.

2 m otors komende van de gronden van  
T erschelling m et een gezam enlijke

i vangst van 2.000 kg. tongem en 200 ben
nen  visch  (schol, bot, schar en w ijting).

3 D enen m et schol en  scharren.
De verkoopprijzen waren zeer bevre

digend.
Ro. 53 Noorden 475 b. 5674.00
IJM 204 Terschelling 100 b. 1160.00
Kw. 28 Terschelling 200 b. 2050.00
E. 246 Denemarkem 200 b. 1817.00
E. U l  Denem arken 180 b. 1500.00
E. 51 Denem arken 135 b. 1110.00
Vrijdag 1 Maart 1940.

1 stoom trawler, 3 groote en 15 kleine 
m otors spijsden de m arkt m et vele ton
gen, schol, bot, schar en w ijting.

Tengevolge van den grooten toevoer 
van platvisch , kendem alle soorten een
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aanm erkelijke inzinking van verkoop
prijzen.
U M  97 Terschelling 165 b. 2650.00
Kw. 59 Terschelling 165 b. 1290.00
Kw. 138 Terschelling 100 b. 1080.00
Zaterdag 2 Maart 1940.

7 groote en  3 kleine m otors spijsden  
de markt gelijk g isteren  van zeer vele 
tongen, schol, bot, schar em w ijting. Al
le schepen kwam en van de vischgronden  
van Terschelling.

Verkoopprijzen bevredigend.
UM  201 Terschelling 100 b. 1015.00 
Kw. 169 Terschelling 150 b. 1430.00
Kw. 64 Terschelling 190 b. 1975.00
Kw. 162 Terschelling 235 b. 2375.00
Kw. 166 Terschelling 145 b. 1300.00
Kw. 125 Terschelling 165 b. 1445.00
Maandag 4 Maart 1940.

10 stoom trawlers en  9 m otors verzorg- 
dem de m arkt van  enorm  veel visch  en  
haring. De verscheidenheid liet dan ook 
niet te w enschen  over.

De booten komende van h et Noorden 
hadden vangsten  bestaande uit haring, 
de G roote-Visschersbank verzorgden de 
m arkt m et circa 10.000 stuks groote w it
te kabeljauw. T enslotte brachten de mo
tors van Terschelling aan de m arkt cir
ca 14.000 kg. tongen en zeer veel schol, 
bot, schar en w ijting.

Alleen de tomgen kenden een prijsin- 
zinking. De overige soorten, ondanks den 
grooten aanvoer, hadden alle zeer be
vredigende verkoopprijzen.
U M  59 Gr. Visschersbank 465 b.
UM  94 Gr. V isschersbank 245 b.
U M  85 Gr. V isschersbank 555 b.
U M  44 Gr. V isschersbank 540 b.

3 stoom traw lers vam h et Skagerrak, m et 
prachtige vangsten  verscheidenheid. 
Vooral hun heilbotvangsten  van  600-900 
kg. waren ie ts  buitengewoons.

Van den Groote-Visschersbank : twee 
stoom trawlers m et 5.000 groote w itte  
kabeljauwen. De 5 m otors komende van  
de vischgronden vam Terschelling had
den een flinken buit aan tongen, schol, 
bot, schar en wijting.

De Zweedsche snurrevaarders hadden  
vangsten  bestaande uit schol en  schar.

De tongem kenden goedkoopere prij
zen, doch de overige soorten werden aan  
flinke prijzen afgezet.
UM  73 Gr. V isschersbank 450 b.
U M  384 Skagerrak 545 b.
UM  98 Skagerrak 580 b.
UM  117 Skagerrak 500 b.
U M  77 Gr. V isschersbank 365 b.

4500.00
2795.00
4870.00
5200.00
2300.00
2830.00 

10500.00
5225.00
8300.00

U M  87 Terschelling 170 b.
U M  72 Terschelling 260 b.
U M  6 Noordem 1700 b.
U M  196 Noorden 695 b.
U M  26 Noorden 1070 b.
U M  9 Noorden 2750 b. 13550.00
Kw. 74 Terschelling 200 b. 2370.00
Kw. 152 Terschelling 90 b. 930.00
Kw. 151 Terschelling 175 b. 2150.00
Kw. 107 Terschelling 110 b. 1200.00
Kw. 35 Terschelling 150 b. 1500.00
Kw. 75 Terschelling 125 b. 1500.00
Kw. 154 Terschelling 145 b. 1680.00
Kw. 25 Terschelling 200 b. 2370.00
Kw. 86 Terschelling 230 b. 2800.00
Dinsdag 5 Maart 1940.

Wederom groote aanvoer van  w itte ka
beljauw. Twee booten komende vam de 
Groote-Visschersbank, hadden een geza
m enlijke van gst van 5500 stuks w itte  
kabeljauw, welke in  één week waren  
verwezenlijkt.

1 m otor van de W est m et veel w ijting, 
schar en schol en 2 snurrevaarders, bei
de m et schol- en scharvamgsten.

De verkoopprijzen waren nog duurder 
dan gisteren.
UM  4 Gr. V isschersbank 280 b.
U M  95 Gr. V isschersbank 375 b.

U M  23 Doggersbank 100 b.
G.G. 892 Zweden 100 b.
G.G. 69 Zweden 100 b.
Kw. 76 T erschelling 250 b.
Kw. 4 Terschelling 250 b.
Kw. 5 Terschelling 185 b.
Kw. 155 Terschelling 100 b.

4750.00
5850.00
6650.00
5775.00
4225.00
1400.00
1130.00
1480.00
2490.00
2600.00
2175.00
1400.00

U M  45 Terschelling 100 b.
Kw. 94 Doggersbank 100 b.
Kw. 173 W est 100 b.
E. 290 Denem arken 135 b.
Woensdag 6 Maart 1940.

Aan den afslag waren heden morgen

3087.00
4400.00
3050.00
1110.00 
1000.00 
1350.00

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 Cinem a Caméo)
Alle verm akingen aan de genadigste  
prijzen. — Groote keus van Barometers.

ANTWERPEN
Kabeljauw, n etto  8— 11, bruto 6— 9 ; 

kuit, 4 ; knorhaan, 5 ; mooie meid, 3 ; 
pladijs, 4—8— 9 ; rog, 5— 7 ; konimgs- 
visch, 6 ; roobaard, 6 ; schar, 5—7 ; vleet 
9— 12 ; schelvisch, 9—10 ; steenpost, 4 ; 
tarbot, 12 ; tong, 10—22—25 ; steenschol, 
7—8 ; haring, 5 ; bakharing, 1.25— 1.75 ’t 
stuk ; gerookte haring, 1.00—1.75 id. ; 
gestoom de haring, 7 voor 5 fr., 10 voor 7 
fr ; sprot, 8 ; garnaal, 12 ; m osselen, 1 ; 
blonktongen, 20 ; fruittongen, 22 ; kleine

BRUSSEL
VISCHMARKT

Griet, 16—22 ; baars, 4—8 ; zeeduivel, 
4—8 ; kabeljauw, 6—14 ; gullen, 6— 10 ; 
zeezalm, 4—6 ; schelvisch, 6— 10 ; zee
honden, 4—6 ; knorhaan, 6— 8 ; gezouten  
haring, 4— 6 ; schar, 6—8 ; w ijting, 4—6; 
heek, 4—8 ; koningsvisch, 6— 10 ; pladijs, 
6—8 ; rog, 5—6 ; roobaard, 6—8 ; klip- 
visch, 4— 5 ; tang, 18—25 fr.

VISCHMIJN
Griet, 16,44 ; zeeduivel, 4.18 ; kabeljauw  

5.47 ; gullen, 4.28 ; zeezalm , 3.54 ; baars, 
4.36 ; schelvisch, 4.80 ; tong, 3.00 ; zee- 
karkool, 6.05 ; knorhaan, 4.92 ; gezouten  
haring, 4.00 ; kleine karkool, 0,32 ; schar, 
4.00 ; w ijting, 3.78 ; heek, 3.59 ; konings
visch, 6.10 ; pladijs, 4.68 ; rog, 3.00 ; roo
baard, 5.53 ; vervroren zalm, 13.67 ; klip
visch, 2.73 ; tong, 14.26 ; forel, 14.12 ; 
pieterm an, 12.73 fr.
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* Stoommachienen - Motoren- Stoomketels

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., enz.
T el. 7 1 7 4 1  en  7 2 7 8 1  P o s tc h e c k  9 9 1 3 6  H a n d e ls re g is te r  9 5

5 # — ■ » • » ig w a a a suwM W M wM W si'wm ’X f w w w * * * — 'x m i»
Donderdag

1.17— 1.12

3.50—
2 . 00—

4.00
3.00

Mt • *, «IS Wï

2.50— 3.50 
2.75— 3.00
3.00—i 4.00
3.00— 3.50
6.00— 7.00
6.00— 7.00
4.50— 5.00

3.50— 5.00 
11.00

2.00— 2.50
1.75— 2.00
2.00— 4.00
2.00— 2.50
1.75— 2.00
3.00— 4.50
8.00— 9.00
4.00— 6.00
3.00— 4.00
1.50— 2.00

12.00— 14.00
10 .00— 11.00

375— 4.00 3.00— 4.00

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

2.00— 2.50
2.00— 2.50
2.50— 3.50 
1.75— 2.50
2.00— 2.50
4.00— 6.30
7.50— 9.00
5.00— 6.00
3.00— 4.00
2.00— 2.25

Tarbot ..........................................................
G riet .................................................................. .........................
Groote tongen ............................. ................  1.20— 1.18
Gr. mid. t o n g e n ..............................................  1.20— 1.15
Kl. mid. t o n g e n ..............................................  1.30—  1.24
Kl. tongen  ........................................................  105— 1.00
Kl. tongen (gr. slips) ..................................  0.85— 0.80
Kl. tongen (kl. slips) ................................... 0.52— 0.45
Gr. s c h o l ............................................................15.00—13.00
Mid. schol ......................................................... 20.00—14.00
Zet s c h o l ............................................................21.00— 18.00
Kl. s c h o l ...................... ...................................19.00— 16.50
Kl. schol I I .......................................................14.50— 10.50
Kl. schol I I I .....................................................  8.50— 5.70
T o n g sc h a r   ..............................................  ......................
Rog .................................................................. .........................
V leet ..........................................................................................
P o o n t je s ..............................................................1100— 9.50
Kabeljauw .........................................................  43.00—21.50
Gr. gullen ...  ..................................................13.00— 11.50
Kl. g u l le n ........................................................... 14.50— 9.50
W ijting .................................................................. 12.00— 10.70
Gr. s c h e lv is c h .................................................  24.50—24.00
Gr. mid. s c h e lv is c h ........................................ 25.00—22.00
Kl. mid. schelvisch  ...  .........................  24.50— 19.10
Kl. s c h e lv is c h ...................................................  24.50—23.00
B ra a d sch e lv isch .............................................. 21.00—19.00
Heilbot ................................................................  102
Leng ................................................................... 1.35*— 0.90
K o o lv isc h ............................................................16-50— 15.50
M akreel ...............................................................12.00
W olf ............................................................................. ..............
S c h a r to n g ....................................................................................
Zalm .............................................................................................
S te u r h a r in g .................................................... ...........................
Gr. roode poon .........................................................................
Mid. roode poon ...  ....................................... .......................
Kl. roode p o o n ................................................ .........................
Schar ...............................................................15.50— 6.80
Bot .................................................................... 12.00— 7.50
Ham men ............................................................. ........................................
Lom ...............................................................  *...............................
H aring ................................................................... 12.00 ..........
K reeft ............................................................................ ................................
Gr. Heek ........................................................................................................
Mid. Heek .....................................................................................................
A lles In gulden aangeduld. Een gulden Is ongeveer 16 fr.

Zaterdag
1.16— 1.06

1 . 10—  1.02 
1.08— 1.00 
1.12— 1.05 
0.90— 0.85 
0.70— 0.64 
0.42— 0.32

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

42.00—23.00
12.00— 9.00

9.70— 6.30

Maandag
1.16— 1.04

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

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

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

9.00— 5.10
35.00—27.50
35.00—25.50
24.50—26.50
19.00— 16.50
18.00— 14.50 

1.10— 0.96 
1.05— 0.85

16.50— 15.00 
12.00

Dinsdag
1.16— 1.04

Woensdag
1.10— 0.92 per 50 kg.

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

14.00— 12.00
18.00—17.00 
27.50—23.00
22 . 00— 20.00  
16.00— 14.50
9.50— 5.70

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

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

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

21 .'00— 12.00 
3.50— 2.00

11.00— 9.50
45.00—22.00
13.50— 10.50
12.50— 7.60
10 .00—  8.10
29.00—24.00
30.00—25.00
30.00—23.00
28.00—21.50
20.00— 15.00

1.00—  0.88 
2.25— 1.00

21.00—15.00

6.80-
6.80-

4.50
5.50

12.50— 8.50 
8.50— 6.80

15.00— 6.80 
8 .00—  6.00

16.00— 6.60 
10.00—  6.50

10.00— 7.75 13.00—12.00 11.00

>
>
»
>

per 50 kg 
»
>
»
»
»
>
>

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

>
>
>
>
»
>
»

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

»
»

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
»
>
»
>

per stuk  
p. 125 kg .

>



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

Blankenberge
ZON DAG DIENST DER APOTHEKERS

Op Zondag, 10 M aart zal de Apotheek 
Fevery, K erkstraat, den dienst verzeke
ren.

FONTEINIER VAN DE STAD
V anaf Zondag, 10 M aart en  de daar

op volgende werkdagen, na 16 uur, m oet 
de fomteinier Boute Florimond, Cons- 
ciencestraat, 45, verw ittigd worden.

CINEMA’S
COLISEE, Langestraat. — P athé Jour

nal. — « L’Homme de m es R êves », met 
Harry Roy en Princess Pearl. — « Pa
trouille en mer », m et R ichard Green, 
Nancy Kelly.

Kinderen toegelaten.
Toekom ende week : « Les six de la  

Marine » en « Louise ».
PALLADIUM, K erkstraat. — Pathé  

Journal. — « Les Dieux du Stade », een 
eenige film  over de O lym pische Spelen. 
— « Visage Voilé », naar de beroemde 
rom an van Henri Bordeaux, m et Char
les Vanei, Denise Rose, José Noguero.

Kinderen toegelaten.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — R etsin  Willy, van Ray

m ond en W ittesaele Joanna, V isschers- 
straat, 26.

Overlijden. — Janssoone Lodewijk, 72 
j., wedr. Rock Virginie, de Sm et de 
Naeyerl., 122.

H uw elijksafkondiging. — Fockenier 
Pieter, werktuigkundige alhier, m et Sa
ver M argareta, Uitkerke (huwelijk te 
Uitkerke).

Heist
INNEMINGEN TE VERWEZENLIJKEN 
OP HET GRONDGEBIED VAN HEIST- 
AAN-ZEE VOOR DE VERPLAATSING 
VAN DE SPOORBAAN ZEEBRUGGE- 
HEIST-KNOKKE

Een koninklijk besluit van 1 M aart 
1940 m achtigt de N ationale M aatschap- 
pjl der Belgische Spoorwegen tot het 
verwezenlijken op het grondgebied der 
gem eente Heist-aan-Zee, van de inne
m ingen, noodig voor de uitvoering van  
de werken van verplaatsing van de lijn  
Zeebrugge-Heist-Knokke.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — De Groote Marie-Thérè- 

se, van G ustave en Ackx Lia, Knokkestr., 
188 ; Vantorre Joseph, van Franciscus en  
T ytgat M adeleine, Onderwijsstr., 23.

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

H uw elijksafkondiging, — Innegraeve 
Théophile, bloem ist, wedr. van Crul Ber
tha, te Assebroek, m et Kerckaert Alice, 
z. b. te H eist aan Zee.

OORLOGSMIJN GESTRAND
Een oorlogsmijn, die reeds den gan- 

schen dag vóór de badplaats dobberde 
en dreigde iets aan te raken of in  bot
sing te kom en m et de dijken, is ten  slot
te bij h et vallen  van bij eb, om streeks 17 
uur gestrand, tegenover Heist-Sas. De 
bevoegde m ilitaire overheid, onder lei
ding vaai kom m andant Sam ijn, kwam  
spoedig ter p laatse om h et gevaarlijk  
oorlogstuig onschadelijk te maken.

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE W ERKHUIZEN

B E L IA R D .C R IG fim C
OOSTENDE S .A .

Verbond der B elgische  
Reeders en Visschers ter 

Zeevisscherij
VERSLAG OVER DE ACTIVITEIT 

VAN HET JAAR 1939

Het Verbond der Belgische Reeders en  
Visschers, gestich t irn November 1933, 
vindt zijn  oorsprong in  de noodzakelijk
heid door de verschillende visschersm id- 
dens gevoeld, hun werking ter verdedi
ging van hunne beroepsbelangen te cen- 
traliseerem om aldus door een grootere 
m acht, een grooteren invloed te  beko
men.

Aldus is ons Verbond in eerste in stan 
tie  n iet een vereeniging van particulie
ren, m aar wel een Verbond van vereemi- 
gingen.

Met genoegen hebben wij kunnen vast
stellen  dat de invloed die van ons Ver
bond u itgaat, steeds sterker wordt en 
dat ook de visscherijm iddems steeds lie
ver op de bem iddeling van het Verbond 
beroep m aken voor alle kwesties, die on
ze N ijverheid aanbelangen.
Het zal nutteloos zijn een opsom m ing te 
m aken van de uiteenloopende kwesties, 
waarm ede h et Verbond im den loop van  
dit eerste jaar zich h eeft bezig gehouden. 
De verslagen van onze vergaderingen  
m aken er m elding van.

Vermelden we nochtams de succesvolle 
tusschenkom st van  h et Verbond, begin  
1939, inzake de contingenteering bij den 
invoer. Er werd nam elijk  van de over
heid bekomen dat h et invoercontingent, 
vroeger theoretisch  vastgesteld  op 21 
m illioen kilogam m en per jaar, inge
krom pen werd tot een cijfer dat meer 
m et den werkelijken invoer op dit oogen
blik rekening hield, nam elijk  ie ts meer 
dan 8 m illioen kilogram m en.

Door de huidige om standigheden ech
ter h eeft deze m aatregel voor het oogen
blik geen practisch  nut.

In h et bijzonder in den loop van ver
leden jaar en n iet alleen September, is 
h et gebleken hoe de belangen van de 
visscherij dikwijls heelem aal uiteenloo- 
pend zijm m et de belangen van den 
vischhandel. Hevige polem ieken tegen
over de Reeders werden rond deze kwes
tie  uitgelokt en we hebben ons h ierte
gen h eftig  hoeven te verzetten en ons te  
verdedigen, zoowel rechtstreeks bij de 
bevoegde overheid ais onrechtstreeks bij 
h et publiek in de pers. Deze polem ieken  
dragen gewoonlijk op de bewering dat 
h et de stricte p lich t is  van de V issche
rij h et b innenland op een bevredigende 
wijze te spijzen. De Visscherij is hier
mede heelem aal akkoord, doch voegt 
hieraan toe, d at h et spijzen van de Bel
g ische m arkt geen p licht m eer kan zijn, 
w anneer deze aanvoer m et groot verlies 
om gezet wordt.

Het is de vurigste w ensch van de Bel
gische Visscherij hare productie hier ter 
m arkt aan te brengen, doch de vrucht 
van zijn arbeid m oet echter beloond wor
den m et een redelijke w inst.

We zien ten  andere elders, ondermeer 
bij de kolennijverheid en andere nijver
heden, dat ook zij n iet bezield zijn m et 
de neiging h et land te spijzen aan ver
lieslatende prijzen.

Waar de hond precies gebonden ligt, 
kunnen we vaststellen , zoodra de m oge
lijkheid in h et vooruitzicht staat groote 
kw antum s van uit Oostende naar de 
ons om ringende landen te kunnen uit

voeren. Het n ation aal argum ent van de 
voedselvoorziening van de bevolking is 
op h et achterplan geschoven en de ver- 
koopcom m issie die den vischhandel kan  
h effen  op dezen uitvoer, m aakt van de 
voedselvoorziening van het land een  
overweging, die n iet m eer zooveel op het 
voorplan komt te staan.

De algem eene evolutie van onze nijver
heid  sedert Septem ber laatstled en  kun
nen wij ais volgt schetsen  :

In h et binnenland is het vischver- 
bruik tengevolge van de verminderde 
koopkracht der bevolking, veroorzaakt 
door h et m obiliseeren van pius m inus 
700.000 m an en de verm inderde econo
m ische bedrijvigheid can h et land m et 
circa 60 t.h. verminderd.

Het gem iddeld verbruik dat vroeger 
schom m elde rond 26 m illioen kg., zal 
dus w ellicht tot 11-12 m illioen kg. terug- 
loopen.

Verder is onze norm ale uitvoer naar 
Frankrijk en Engeland ook door den in 
ternationalen  toestand in de war ge
stuurd. Indien er een wanverhouding  
on tstaan  is tusschen  de vraag en het 
aanbod op onze m arkt inzake hoeveelhe
den, zoo is  er insgelijks een netelig  pro
bleem van prijzen ontstaan. In  een zeer 
korte tijdspanne zijn de exploitatiekos
ten  van de Zeevisscherij geweldig geste
gen, in  zulke m ate dat de verbruiker 
niet in dezelfde verhouding onze visch  
duurder kan afkoopen. Aldus h eeft onze 
nijverheid een uitw eg gezocht door 
rechtstreekschen verkoop in vreemde 
havens.

Deze verkoop in vreemde havens was 
voor de Zeevisscherij voorloopig h et ee- 
n igste m iddel om het stilleggen  van de 
exploitatie en h et verwekken van u itge
breide werkloosheid te vermijden, om dat 
de Belgische m arkt zelfs n iet de h elft  
van de norm ale productie kon opnemen.

In de vreemde havens hebben wij al
dus een afzet gevonden, die ons eigen  
laind ons n iet m eer kon bezorgen. Dit 
afzetgebied konden wij bereiken m et de 
besparing van kosten en h et K anaal te  
verm ijden, dat voor de scheepvaart zeer 
gevaarlijk is.

Voor w at betreft de nabije toekom st, 
m ogen wij voorzien dat h et productie
overschot van onze uitbating zal schom 
m elen tusschen  20 à 30 m illioen kg. We 
hoeven alleen te betrachten dit over
schot uit te voeren naar onze naburen : 
Engeland, Frankrijk en D uitschland. On- 
derhandelingen rond dit probleem dat 
het bestaan zelf van  de visscherij be- 
heerscht, zijn m et hoogervem oem de lan
den aan den gang, en we hebben alle 
redenen te hopen dat ze zullen leiden  
to t overeenkom sten die voor onze nijver
heid ais bevredigend m ogen beschouwd  
wordein.

Ais conclusie kunnen wij m et genoegen  
vaststellen  dat sp ijts een m oeilijk be
gin, er van nu af een werkelijke sam en
werking bestaat onder de leiders van de 
onderscheidene visschersverbctnden die 
in den schoot van ons Verbond vereenigd  
zijn.

Aldus w eet de overheid zich te richten  
tot één enkel organism e, dat n iet alleen  
op papier, m aar in feite de algem een
heid van de visschersbelamgen vertegen
woordigt.

Vragen omtrent het 
Engelsch-Belgisch 

Handelsverdrag in het 
Lagerhuis

 ■-----
DE BEVOEGDE MINISTER WEIGERT 
IETS AAN ZIJN VORIGE VERKLARIN

GEN TOE TE VOEGEN

In h et Lagerhuis werden den h. Cross, 
m inister van Handel, opnieuw eenige 
vragen gesteld  in  verband m et de h an 
delsverdragen die door Engeland m et 
neutrale landen werden gesloten. De m i
n ister weigerde echter nog iets toe te 
voegen aan de verklaringen die hij om
trent deze verdragen op 20 en 27 Februa
ri in  h et Lagerhuis aflegde.

De vragen betroffen onder m eer het 
Engelsch-B elgisch handelsverdrag en  
de bepalingen om trent den wederuitvoer 
naar Duitschland. Men vroeg den h. 
Cross ook of het akkoord inzake de En- 
geisch-Noorsche contrebande toelaat  
dat visch, welke door de Noorsche vis- 
schersvioot in de Noordzee of in de 
Noordelijke IJszee wordt gevangen, aan  
Duitschland wordt geleverd. Eveneens  
werd de vraag gesteld of de regeering 
maatregelen had getroffen om te ver
hinderen dat de vangst van Belgische  
en Nederlandsche visschers buiten hun 
territoriale wateren aan Duitschland  
zou worden verkocht.

De h. Cross antwoordde dat deze pun
ten  werden onderzocht tijdens de be
sprekingen m et de betrokken regeerin- 
gen.

Op 20 Februari had de m inister ver
klaard, dat de neutrale regeeringem het 
om begrijpelijke redenen van zeer groot 
belang achten, dat de bepalingen van  
cie gesloten  verdragen vertrpuwelijk  
zouden blijven.

Zooals we kunnem vaststellen , is ons 
onafhankelijk  landje en  dus ook onze 
visschers, aan allerlei gevaren bloot ge
steld.

Het kan daarom  n iet genoeg herhaald, 
dat in  alle opzichten voorzichtigheid ge
boden is  bij de perscam pagne’s tegen  een  
te veel of te geringen aanvoer of uitvoer 
naar bepaalde landen.

De handelaars hebben hiermede het 
land en de visscherij reeds vroeger een  
slechten  dienst bewezen en zoo dit zich  
herhaalt, dan stellen  ze onverm ijdelijk  
h e t  leven in  gevaar van talrijke vis
schers, die toch brood m oeten hebben 
voor vrouw en kinderen.

Ten andere, eens dat h et bedrijf niet 
meer rendeerend zal zijn en de vaartui
gen in den hoek m ogen gelegd worden, 
dan zal er voor den vischhandel ook 
m eer na- dan voordeel aan verbonden  
zijn.

’t Is veel gem akkelijker te zeggen dat 
de m enschen  hier m oeten komen m ark
ten, terwijl wij aatn geen gevaar bloot
gesteld  zijn, dan de Noordzee te  door
kruisen en elk oogemblik gevaar te  loo- 
pen in de golven te verdwijnen.

Buitenland

Reeders vervolgd 
voor 

ongehoorzaamheid

DENEMARKEN
DEENSCHE KOTTER VERGAAN

Twee dooden, twee vermisten
De D eensche vischkotter « Ejjam » is 

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

HOLLAND
MIJNEN IN HET NET

De D eensche kotter E 40, die verleden  
week M aandagm orgen aan den afslag  
w as en er f  1110 besom de h eeft den 
schrik te pakken. Op de laatste reis 
kreeg het scheepje eenige m ijnen  in het 
net, waardoor m en genoodzaakt w as het 
net te kappen, zoodat alle v ischtu ig ver
loren ging.

De schipper gaat naar Denem arken  
terug en h eeft gezegd, n iet m eer ter 
visscherij te  zullen gaan  voordat de zee 
weer veilig is.

VOOR DE VEILIGHEID VAN DE 
SCHEEPVAART

Nieuwe voorschriften ín Nederland
Bij koninklijk dekreet worden nieuwe 

m aatregelen afgekondigd betreffende de 
veiligheid van de scheepvaart.

Hierbij wordt onder m eer voorgeschre
ven, dat de kapitein  onm iddellijk moet 
stilhouden op h et bevel van een oorlogs
schip of een m ilitair vliegtuig en  niet 
van weg m ag veranderen bij het ont
waren van een duikboot of een m ilitair  
vliegtuig. In  die om standigheden m ag  
ook geen gebruik gem aakt worden van  
h et radiotoestel.

ENGELAND
OVEREENKOMST IN DE STAKING TE 

ABERDEEN.

In de staking —der traw lvisschers te 
Aberdeen is m en to t een overeenkom st 
gekomen, m eldt de F ish ing News. Het 
aanbod der reeders om per dag een  
sixpence m eer te betalen, behalve bij 
pondsbedragen, is  aangenom en. De aan
vankelijke eisch der visschers w as vier 
sh illing per dag.

De reeders boden aan een ponds-sys- 
teem  in te voeren, waarbij de oudste 
m atroos vier en een halve penmy van  
het pond der n etto  besom m ing, m atro
zen en koks anderhalve penny en m a
chin isten  en stokers 3 /4  penny zouden 
ontvangen. «Dit», zeiden zij, zal de 
m annen een verhooging van twee tot  
vijf sh illing per dag geven, m its de prij
zen zoo hoog ais nu blijven.

Men weigerde dit aanbod. Een ver
hooging van zes pennys per dag werd 
aangenom en, daar m en begreep, dat de
ze binnen drie m aanden herzien zou 
worden.

Nu zullen de m atrozen en koks tien  
sh illing per dag ontvangen, tweede 
m achinisten  dertien sh illing em eerste 
m achinisten  veertien sh illing en zes 
pennies per dag, pius een pond per 
week gevarengeld em andere bijverdien
sten.

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

Zooals onze lezers weten,' worden op 
h et huidig oogenblik door h et Zeewezen  
talrijke reeders vervolgd om te  lang uit 
de thu ishaven  weg te blijven.

D insdag m oest een proces aanvang  
nem en tegen  de O ostendsche Reederij, 
de « Pêcheries à  Vapeur » en de Motor- 
visscherij.

De zaak werd tot een nader te bepa
len datum  uitgesteld.

Deze processen, welke van het groot
ste belang zijn voor de reeders, zullen  
m et de grootste aandacht gevolgd wor
den, om dat h et miet opgaat hen te  ver
p lich ten  de thu ishaven  aan te doen, hen  
steeds zwaarder en zwaarder lasten  op 
te leggen  en geld te  doen verliezen, waar 
ze h et nu zeer noodig hebben.

a  DE TREKKING $
Á ▼

van de ^

derde schijf 1940 a

van deI K oloniale Loterij %
^  heeft plaats

#  ZATERDAG 23 MAART

Visch- en Garnaalaanvoer in Februari

$  te Antwerpen

£  45.064 loten van 100 fr. tot

£  100.000 FRANK

#  GROOT LOT: EEN MILLIOEN

Onderzoeksraad voor 
Scheepvaart

De Onderzoeksraad voor de Scheep
vaart vergaderde Vrijdagnam iddag on
der het voorzitterschap van den h. Poli. 
R ijkscom m issaris Descam ps zetelt ais 
openbaar m inisterie.

HET VERGAAN VAN DE B.4

De Raad doet uitspraak in de zaak  
van de B.4, die in  den n ach t van 12 op 
13 Februari 11. bij storm achtig weder 
verging en w aarvan de bem anning op
gepikt werd door de Z.50.

De Raad is van oordeel, dat het ver- 
gaam van de B.4 te w ijten is aan  het 
aanstooten op een tusschen  twee w aters 
drijvend voorwerp en dat de bem an
n ing ten  volle haar p licht gedaan heeft, 
zoodat de schipper buiten zaak gesteld  
wordt en de kosten ten  laste van den 
Staat gelegd worden.

DE ZAAK VAN DE SS. «CHARLES»

Deze zaak die reeds opgeroepem werd 
in  de vorige zitting, zal heden Vrijdag 
haar beslag krijgen.

DE ZAAK VAN DE SS «MEUSE»

Het onderzoek in deze zaak zal heden  
Vrijdag voortgezet worden.

Eduard Verberckmoes
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M E C H E L E N

V isc h f a c te u r  —  H a r in g ro o k e r i j  —  In le g g e r i  

G ro o th a n d e l  in  P e k e lh a r in g  
G e z o u te n  w ijtin g  eu  s c h e lv isc h

Allerlei

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

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

De lev er m o e t e ik e n  dag  één  l i te r  g a l 
Sn de  in g e w a n d e n  u i ts to r te n .  W a n n e e 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  d o en  uw  lic h a a m  zw ellen ; U l i j d t  
a a n »  v e rs to 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  t e r 
n e e rg e s la g e n . U w o rd t een  z w a r tk ijk e r .

E en  la x e e rm id d e l ís  een  n o o d h u ip . 
E en  g ed w o n g en  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 CA R TER S 
PIL L EN  voor d e  LEVER k u n n e n  h e t  
v r ij  to ev lo e ien  v a n  de  gal v e rzek eren , 
(wat U e r  w eer b o v en o p  za l h e lp e n . H e t 
e l j n  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 l i jk  op  v e rra sse n d e  w ijze  h e t  to e j  
v lo e ien  v an  de  gal b ev o rd e ren . Eisclia
Êe K le in e  C a r te r s  P il le n  v oor de  Leveu 

3 a l le  a p o th e k e n  : f r .  12.50. »

TE OOSTENDE
Gedurende de m aand Februari 19-iO 

werd 1.802.974 kg. versehe visch aange
voerd en verkocht voor 7.472.112,50 fr., 
’t zij tegen  gem iddeld 4,15 fr. per kg.

Voor dezelfde m aand van 1939 bedroeg 
de aanvoer 2.355.779 kg. verkocht voor 
7.792.443 fr., ’t zij tegen  gem iddeld 3,31 
fr. per kg.

Er werd dus in 1939, 552.805 kg. visch  
m eer aangevoerd dan in 1940 en voor 
320.330,50 fr. meer verkocht.

Gedurende de tw ee eerste m aanden  
van 1940 werd 3.258.725 kg. visch aange
voerd en verkocht voor 12.123.233,50 fr., 
’t  zij tegen  gem iddeld 3,72 fr. per kg.

Voor de tw ee eerste m aanden van 1939 
bedroeg h et aanvoercijfer 4.613.395 kg 
verkocht voor 16.154.890,50 f., ’t  zij teger. 
gem iddeld 3,50 fr. per kg.

Er werd dus gedurende de tw ee eer 
ste m aanden van 1939, 1.354.670 kg. visci 
m eer aangevoerd dan binst hetzelfdt 
tijdperk in 1940.

GARNAAL
Te Oostende werd geduremde de maanc 

Februari 1940 geen garnaal aangevoerd

Dit was grootendeels te  w ijten  aan de 
w eersgesteldheid  en gedeeltelijk  aan den  
oorlogstoestand die de garnaalvisschers  
belet hebben de haven uit te  varen.

In Februari 1939 werd ¡27.936 kg. gar
n aal aangevoerd en verkocht voor 150 
duizend 354,50 f.

Voor de twee eerste m aanden van 1940 
boekt m en voor garnaal een aanvoercij
fer van 2.959 kg. verkocht voor 12.028 fr., 
’t  zij tegen  gem iddeld 4.07 fr. per kg.

Voor dezelfde periode van 1939 be
droeg h et aanvoercijfer 31.192 kg. ver
kocht voor 174.043,80 fr., ’t  zij tegen  ge
m iddeld 5,58 fr. per kg.

D it m aakt dus een verschil uit in  ge
w icht van 28.233 kg. en  in prijs van 162 
duizend 015,80 fr.

TE BLANKENBERGE
Gedurende de m aand Februari 1940, 

werd te Blankenberge 8.713 kg. visch  
aangevoerd en verkocht voor 38.945 fr., 
’t  zij tegen  gem iddeld 4,46 fr. per kg.

Dit werd door 7 vaartuigen aange
bracht.

Een vaartuig bracht 51 kg. garnaal 
aan, die verkocht werd voor 306 fr., ’t zij 
tegen gem iddeld 6 f. per kg.

VOOR EEN C C O  P10M ISCHE HERSTELLING
W E N D T  U T O 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.

G EKEN D  VO O R  HAAR B YZO N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAN ELECTRISCH

ZEER VLUG EIN VERZORGD WERK

Nieuwpoort

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUN
NINGEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN 

DE ZEEVISSCHERIJ

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

der m aand Januari 1940 toegekend :
Brevet van kapitein  ter lange om

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

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

KOLONIALE LOTERIJ

1 De openbare trekking van de derde 
; snede 1940 der Koloniale Loterij zal 
p laats hebben op 23 M aart 1940, te  20.45 
u. in  h et Sportpaleis, te  Merxem-Ant- 
werpen.

.LIJST DER VERANDERINGEN VOOR
GEKOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT 

i DER HAVEN OOSTENDE
GEDURENDE FEBRUARI 1940

Schepen die n iet meer onder Belgische 
vlag varen :

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

0.195 « Jeanne-Paulette », idem.

DE RANTSOENKAARTEN
De personen die hun rantsoenkaarten  

nog n iet afgehaald  hebben, worden ver
zocht deze zoo spoedig m ogelijk op het 
stadhuis te komen halen.

TOONEELFEEST
Het toem eelfeest voor Zondag 11. bij 

de E. Z. Arme Klaren, in ons num mer 
van verleden week aangekondigd, werd 
door onvoorziene om standigheden ver- 
schqyen to t morgen Zondag 10 Maart.

ZIELEMIS
Morgen Zondag, om 8 uur, in de P£ 

rochi aid kerk, dienst voor de Nieuw- 
poortsche visschers, die gedurende de: 
huidigen oorlog op zee vergaan zijn. De
ze m is wordt opgedragen op aanvraas 
van den Visschersbond en ook om  de 
bescherm ing over onze visschers te vra
gen.

DAVIDSFONDS
Al de werken van Courths-M ahler zijn  

te verkrijgen in de openbare boekerij 
van h et Davidsfonds. Toegang vrij voor 
iedereen.

BOTSING
Op den hoek van de M arktplaats en 

de M arktstraat kwam  de bestelw agen  
van den h. Henri Lombaert, van Nieuw
poort, in botsing m et ee.n legerauto. Al
les bepaalde zich bij stoffelijke schade.

VERJARING
Zondag la a tst werd in de parochiale 

kerk een Te Deum gezongen ter geleger. 
heid van de eerste verjaring van de 
Pauskeuze van Z. H. Pius XII. In  b 
koor hadden afgevaardigden van de 
plaatselijke katholieke vereenigingen  
p laats genom en.

STATISTIEKEN HAVENBEWEGING TE 
NIEUWPOORT

M aanden Januari en Februarj 1940. 
1939 ;

Handel en  Scheepv. 14 T2377.59
Nieuport N avigation 4 T 548,C6

1940 :
Handel en Scheepv.
Nieuport N avigation —

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

18 T2925.65 

1 T431.35

VINGER GEPLET
De genaam de Pieter Vanhove, wonen

de Oude Veurnevaartstraat, is werkzaam  
in  de slote.nfabriek. Zijn hand werd in 
een pletm achine gevat en de top van  
den m iddenvinger der rechterhand af
geplet.

OUD-LEERLINGENBOND VAN DE 
RIJKSMIDDELBARE SCHOLEN

Zondag laa tst richtte de Oud-Leerlin- 
genbond van de Rijksm iddelbare scho
len een feestavond in. De zaal w as prop- 
pensvol. De opbrengst gaat n aar het 
boeken- en studiefonds der rijksm iddel
bare scholen. Het feest eindigde m et 
een tom bola m et prachtige prijzen.

LEGGEN VAN TELEFOONKABEL
Men is begonnen m et het leggen  van  

den telefoonkabel voor den autom ati
schen telefoondienst. De kabel wordt 
eerst in de stad gelegd en zal later waar
schijnlijk  m et Veurne aangesloten  wor
den.

DE NIEUWE KERKTOREN
Aannem er Priem, uit Brugge, brengt 

zijn m aterieel ter p laatse om het bou
w en van den n ieuw en  kerktoren te be
ginnen. Eenige werklieden zijn reeds aan  
het opruimen begonnen.

ONZE BEPLANTINGEN
Overal hoort m en klagen, om dat de 

prachtige boomen van onze haven die 
■ verleden jaar gesnoeid werden en een  
; bos jong getak  vertoonden, nu nogm aals  
¡ afgekapt worden. In p laats van lom mer 
j te geven en de haven te  versieren, staan  
I  ze daar nu ais bloote stom pen .

Het is te verhopen dat de h aagjes van  
de kaai m eer zullen geëerbiedigd worden 
dan de vorige jaren en dat de opschr' t  
ten  « Verboden op de hagen te leunen » 
n iet vruchteloos zullen gep laatst, zijn. 
De hovingen staan  onder de bescher
m ing van h et publiek en dit laa tste  zou 
m oeten alle vandalenstreken bij de over
heid aanklagen.

r
BIJ ONZE VISSCHERS

Dinsdag verkocht N.52, schipper Ver- 
banck, 25 kg. garnaal aan 6.90 fr. de kg.

— Tot W oensdag inbegrepen w as er 
voor deze week nog geen visch in de 
stedelijke vischm ijn aangebracht. Zon
dag n ochtans lag h et schip N.45 in de 
haven m et 100 bennen visch en n iette
genstaande dat het h et eenige vaartuig  
zou zijn om den M aandag hier te  ver- 
koopen, vertrok h et toch  naar Oostende 
om daar te verkoopen, dit in de hoop te 
Oostende duurder te verkoopen. Het was 
het geval n iet en m oest de vangst in  
Nieuwpoort verkocht gew eest zijn, dan  
w as de opbrengst merkelijk hooger ge
weest.

Al de koopers, die gewoonlijk naar  
de vischm ijn van Nieuwpoort komen, tot  
de leurders van Nieuwpoort zelf, m oes
ten  naar O ostende ga£|a, w ilden ze 
visch hebben.

Zullen onze visschers dan nooit h et 
gevaar inzien, van onze m arkt zonder 
visch te laten  ? Wij hebben reeds ge
zegd, dat veel koopers den weg naar 
Oostende gevonden hebben, waar ze nu 
ook visch kunnen koopen even versch ais 
de Nieuwpoortsche. Wij kunnen aanne
men dat n iet alle koopers van de om ge
ving van Nieuwpoort onze m arkt zullen  
verlaten ; m aar wij zijn nu reeds de 
Brugsche koopers kwijt, die een belang
rijke factor waren voor h et bekomen 
van goede prijzen. Koopers van Roese- 
lare, Gent, Kortrijk, Isegem , Lichtervel- 
de, enz. zijn reeds gedeeltelijk w egge
bleven. Nog een duwtje en we zijn ze al
lem aal kwijt. En dan ?

Van uit Nieuwpoort werd al gedaan  
w at eenigszlns m ogelijk was om de 
vreemde koopers naar hier te lokken. 
Dit is eein m oeilijke en lange taak ge
w eest Maar deze koopers verliezen is 
zeer gem akkelijk en  het werk van en
kele weken.

— In de algem eene vergadering van  
den Visschersbond werd medegedeeld, 
dat de kleine m edecijnkisten in Oos
tende te bekomen waren aan 125 fr. im

• p laats van 425 fr., zooals reeds door veel 
visschers betaald. Deze m ededeeling is 
onjuist. In ons blad van 24 Februari heb
ben wij reeds gem eld dat het bestuur 
der Apothekersvereeniging van Oosten
de en om liggende den prijs van 110 fr. 
vastgesteld  em toegepast had voor het 
vullen der kleine kisten en 235 fr. voor 
het vullen der groote kisten. D it is dus 
zonder kist.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. — Provoost Ita, van Je- 

room em Vanderheyde Euphem ie ; Cloedt 
Rolande, van Livinus en Mercy Rosa ; 
Adam Raymond, van Frans em Moeyaert 
Maria ; Delucauw Monique, van Cyriel 
en Louwagie Maria.

Overlijdens. — Dechièvre Madeleine, 
35 j„ ong. ; Dobbelaere Elisa, 80 j., wd. 
Vanlandschoote Lodewijk.

Huwelijk. — Debacker Georges en 
Vanderhaeghen Jeannette.

CINEMA’S
ZANNEKIN. — « O ngew enschte Vreem

delingen », m et Don Amèche, Arleen 
W helan. — «D e Duivelsche K apitein», 
m et George Bancroft, Ann Sothem .

NOVA. — « Gelukslied », m et Bobby 
Breen, Basil Rathbone. —  «E en  Nacht 
in  de Opera, m et de Marx Brothers 
Allan Jones, K itty Carlisle.

K inderen tpegelaten.



« HET VISSCHERIJBLAD » 7

f Bouwgrond te koop |
•  GELEGEN TE O O SIE N D E  W EST, FRERE ORB AN 6 IRA AT •
•  EN WIJK ST. JAN •

• Best geschikt voor cottages, woonhuizen |  
{ en nijverheidsgebouwen Voordeellge prijzen |
•  TE BEVRAGEN : |

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

|D t e s e l  A. B. C. Scheepsmotoren %VOOR PASCHEN
van schoone kwaliteit  en Nieuwigheid 

IN DE MAGAZIJNEN VAN DE 
DAMENNIEUWIGHEDEN —

de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE, 

(10061

STOFFEN
A la  Ville

Oostendsch Nieuws IDE VRIJE UNIVERSITEIT VAN BRUS
SEL — SECTIE OOSTENDE

die M aandag 1.1. in  de W itte Zaal van  
h et Stadhuis een spreekavond had in 
gericht over «Zonnevlekken en Aardbe
vingen» door den prof. P. Bourgeois, op
geluisterd door projecties, kende een  
groot sukses. Een select publiek, w aar
onder verschillende leeraren onzer stad  
had er aan gehouden deze zeer in 
teressante spreekbeurt bij te wonen, 
die eenieder m oet bevredigd hebben. — 
Het O ostendsch com ité, waarvan de h. 
Blankoff secretaris is, m oet geluk ge- 
w enscht worden m et hun opvoedende 
werking.

VERMAKING VAN ALLE SOORTEN 
STOFZUIGERS EN ICIREUSEN

door bedreven specialist ; spoedig en  
goed werk aan  m atigen prijs. Radio De 
Meester, 18, O oststraat, Oostende (tel. 
71641).
DE Ste GODELIEVEKERK

Nu de strenge W inter voorbij is, die 
alle bouwbedrijvigheid stillegde, is m en  
opnieuw aan de bouw begonnen van de 
Ste Godelievekerk op h et W esterkwar- 
tier. S tilaan  begint h et gebouw vorm te  
krijgen, en de werken schieten flink op.

ZONDAGAPOTHEEKDIENST
Zondag 10 M aart 1940. Dienstdoende  

gansch  den dag : Apotheek W illaert, 78, 
Nieuwpoortsteenweg. D ienstdoende tot 
20.30 uur : Apotheken Caenen, W ittenon- 
nenstraat, 58 en  D elang (Opex).

EXAMENS OP DE UNIVERSITEIT
Geruchten deden de ronde, ais zouden  

de exam ens van onze universiteiten  in  
April a.s. reeds p laats grijpen. Volgens 
een m ededeeling van den m inister van  
Openbaar Onderwijs zou hij h et inzicht 
koesteren de academ ische overheden  
onzer vier universiteiten  bijeen te roe
pen, ten  einde te vernem en of h et wen- 
schelijk  is, dat de exam endata’s ver
vroegd zouden worden.

BIJ DE FOORKRAMERS
Het sch ijn t dat de foorkramers echte  

optim isten zijn. Zoo blijkt a lthans den  
uitslag van de openbare verpachting der 
standplaatsen  voor de kerm issen te 
Nieuwpoort. N iet alleen was de belang
stelling grooter dan vorige jaren, maar 
lioogere prijzen werden aangeboden.

K an zoo iets n iet bestaan voor Oos
tende ?

DE TRAMPRIJZEN
Nu de buurtspoorwegen hun» tarieven  

verhoogden, wordt er veel gesproken  
over de verhooging van de prijzen in de 
stadstram s. Deze zouden 5 centiem en  
per ticket worden verhoogd en de kaar
ten  van 20 reizen m et 1 frank. Er wordt 
noch tan s gezegd dat deze m aatregel 
niet voor onze stad zal gelden, daar deze 
prijzen reeds sedert lang toegepast zijn. 
Inderdaad, wij kennen 18 reizen voor 10 
frank (in p laats van 20) enz.

ANGLQ'BELGIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEIDSKAAI

LICHTING 1940
Een lid van den Senaat h eeft de grie

ven kenbaar gem aakt van  de m iliciens 
der lichting 1940, die binnenkort opge
roepen worden, en alzoo geen enkele be- 
trexKing kunnen bexomen. De M inister 
van Landsverdediging h eeft geantwoord, 
dat zooveel m ogelijk gem obiliseerden  
van oude k lassen  en die werk hebben, 
naar huis werden gezonden om vervan
gen te worden door m iliciens van 1940, 
dit door vervroegde oproepingen. Zoo 
Olijven er n a  29 feb ru ari n iet veel op te 
roepen jongelingen m eer over.

Deze van de lichting 1940 kunnen, in 
norm ale om standigheden, volgens de 
w et n iet eerder dan op 1 Januari 1941 
opgeroepen worden.

VISSCHERS,
WERKLIEDEN
Voor uw aankoop van : 

BEST DUBBEL OLIEGOED 
Eerste keus VRiEZE KOSTÜMEN 

gemaakt en op maat 
alsook van alle andere kleedij

wendt U in volle vertrouwen tot 
het oud-gekend huisVOOR

L'W

Privé 71159

VISSCHERS,

Wonderzalf indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer

wonden, alsook 
gpeen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

Aigle ~ Belgica
FIJNSTE BIEREN

Filmkroniek

Cinema’s

3 Maart. — Vandam m e Camille, kleer
maker, gesch. van Dumon Emma, Tor- 
houtsteenw ., 24 en M echele Yvonne, 7, 
ZufidiptV. ; Vascellam  Joseph, bediende, 
en B ostijn  Irène, Van Iseghem l., 46 ; 
Fretin Gerard, werkm an, gesch. van  
Roels Bertha, Schippersstr., 7 en De- 
clercq Adriana, wed. van Doom Camille, 
Schippersstr. ; Larsen Albert, tim m er
m an, Mijnpi., 3 en Lancres Valerie, 
naaister, Ed. Cavellstr., 54; Veile Emile 
vloerder, Ed. Cavellstr., 84 en Casier 
Alice, Rogierl. ; Berten Polydoor, bak
ker, en Tanghe Marie, Tarwestr., 85 ; 
Debrock Josephus, visschers, V isschers- 
kaai, 26 en Sm essaert M adeleine, Schip
persstr., 29 ; Van Baelenberghe Albert, 
visscher, Mijnpi., 3 en Hagers Gilberte, 
Ooststr., 60 ; Verschaeve August, fa 
briekwerker, wed. van Proot Irma en 
H autekiet Laura, gesch. van K nockaert 
Bernardus, Beekstr., 19.

VISSCHERS !

De
EERSTE GROOTE ZENDING LAARZEN

sediert den oorlog is aangekom en.

Dunlop, nieuw e m odellen. Kom t ze zien.

B este k w aliteit Engelsch Oliegoed  
— lich t en d icht —

Faroë baaien, vette breiwol, G utwanten,
enz.

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras Oostende
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Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A. Vermeersch & Cie
O OSTENDE (Visadierskaai) 

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thielemana-Poisson*
18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642

Oostendsch Nieuws ̂ ^ ° S : hÍ0GMIE RAD,0’S’250
(VERVOLG)

 ■ --------
BIJ ONZE KONFRATERS

De D uinengalm  verscnijnt vanaf ver
lenen weex in  een nieuw rorm aat.geim i- 
teera naar h et Antwerpsche m ann e
kensblad. Wij w enschen onzen konira-  
ter veel sukses m et zijn nieuw bladfor- 
m aat.

n e t  Oostendsche Leven (Oostendsche 
Lever noem en som mige m enschen  het) 
is h et program m ablad der cinem a's m et 
R. dat vanaf verleden week in de twee 
talen  verscnijnt. Zoo m oet ieder lezer, 
Vlaming of Waal, tevreden zijn.

VRIENDEN SOLDATEN IN FRANKRIJK
D ank zij een gesloten overeenkom st 

tusscnen  ae B elgiscne en Franscne Pos
terijen, zullen de m ilitairen  portvrijdom  
gen ieten  voor hun Oneven aan fam ilie- 
ïeaen. Deze laa tsten  zuilen kunnen brie
ven sturen aan n et b innenlanascn ta 
rief, w at een duidelijke prijsverm inde
ring beteekent. Z oon  m aatregel kun
n en  wij n iet anders dan goedkeuren.

PASCHEN
Rog een tw eeta l weken scheiden ons 

van Raschen, die im m er een barom eter 
is  voor h et kort daaropvolgende zomer
seizoen, en m et zekerneid m ag than s  
reeas gezegd worden, dat buiten alle ver- 
w acntm gen in, h et P aaschseizoen  goed 
zal zijn. Inderdaad, talrijke groote en  
kleine hotels onzer stad  nebben reeas 
vele aanbiedingen ontvangen die hen  
het beste laten  verhopen. Stippen wij 
aan, dat velen goede publiciteit voeren, 
die nu reeds vruchten afwerpt.

AANSTELLING.
De heer Roger Dekeyzer, secretaris 

van den transportarbeidersbond, werd 
officieel to t lid  van den Hoogeen Raad  
voor Zeevisscherij benoemd.

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

BEKENDMAKING.
De ondergeteekende Libin Georgine, 

wonende Spaarzaam heid, 42, verklaart 
gescheiden te zijn  van Jonckheere Geor
ges en bijgevolg n iets m eer te  m aken te  
hebben m et diens naam .

Libin Georgine.

VERDEELING VAN KOLEN.
Door h et K oninklijk Huis werd on

lan gs voor de noodlijdenden een gift 
van kolen gedaan, welke door de Com
m issie van Openbaren O nderstand van  
elke gem eente diende uitgedeeld. Oos
tende alleen bekwam 60 duizend kg.

We vernem en dat te Oostende een  
groot deel van deze kolen verdeeld wer
den onder de noodlijdende leden van de 
ziekenbonden der drie politieke partijen  
(socialisten , liberalen en katholieken), 
noodlijdenden welke n iet van  een dezer 
bonden deel uitm aken. Hierdoor werden 
vooral talrijke oude m enschen vergeten.

Wij kunnen dergelijke handelw ijze 
n iet goedkeuren, daar de noodlijdenden  
van de stad  goed genoeg gekend zijn, 
en dit m et u itslu iting van alle andere 
zonder dat er toevlucht m oet genom en  
worden tot h et raadplegen van leden
lijsten  van bepaalde politieke groepee- 
ringen.

Wij herhalen  dat dit gebeurd is m et 
uitslu iting van noodlijdenden u it ande
re groepeeringen of m enschen  die bij 
geen enkele ziekenkas aangesloten  zijn.

W anneer dergelijke stelregel wordt 
aangenom en, dan verwondert h et ons 
ten  zeerste dat, in  tegenstrijd  hierm ede 
dezelfde n iet wordt aangenom en voor 
werkloozen in  tijd  van m obilisatie.

Inderdaad zijn diezelfde politieke 
groepeeringen van m eening, dat n iet al
leen de verzekerde werkloozen, m aar ook 
de n iet verzekerden voor m obilisatie in 
aanm erking m oeten komen.

(Alhoewel de eenen ten  laste  van  den 
S taa t vallen  en de anderen n iet).

Dergelijke handelw ijze komt neer op 
h et uitdeelen van voordeelen voor de 
vriendjes alleen en anderzijds de lasten  
door de gem eenschap te  doen dragen, 
w at we bepaald afkeuren.

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

per L. Decrop die Zondag Newhaven  
verlaten had, ontm oette op 15 m ijlen  
Z. W. van deze haven, een ontredderde 
treiler. De schipper, na vruchteloos g e
roepen te hebben, deed een lid van de 
bem anning aan boord gaan en h et bleek 
dat h et schip verlaten was. D it werd 
op sleeptouw genom en naar de haven  
van Oostende. De 0.249 werd echter te 
Duinkerke opgehouden en de treiler 
werd aangeslagen. Het geldt een En- 
gelsch  vaartuig, de F.23 Lunar, m etende 
101 ton.

i
OP SLEEPTOUW.

De 0.292 h eeft in  de Noordzee een  
Engelsche cargo op sleeptouw genom en  
die door zijn bem anning verlaten was 
en naar een Engelsche haven binnenge
bracht. Nadere bijzonderheden ontbre
ken hierover.

BIJ DE DINASO’S
Na langen  tijd  n iets meer van zich te 

hebben laten  hooren, werden de Dina- 
so’s echter wakker en wel op Donderdag 
la a tst waar zij een m eeting zouden ge
ven in een hotel aan de Leopold I plaats. 
D at de partij van  Joris Van Severen  
rijke m annen bezit, bewijst, dat hun  
spreker een groot-industrieel is, verm its 
hij zou spreken over de Wereldeconomie. 
In elk geval, de D inaso’s zijn voor geen  
klein gerucht bang.

ook m et gemas: van betalen. Radio De 
Meester, la, o o ststra a t (noek K apelle
straat), Oostende.

Menhère Jules is kwoad

SPORTNIEUWS
Voetbal

M enhere Juul van de Veldstroate 
die beweert veel te aoen voor de vis
schers (nij steekt één keer op een jaar 
een speech af in  de Kam ers om stom 
m iteiten  te  vertellen en ontvangt daar
voor veertig duizend klakkers), is nu  
kwoad op Fernand en  de drukkers en  in  
t mjzonaer aeze van h et V isscnerij- 
Diaaje, om dat de drukkers zich th an s  
evenais h et werkvolk versenigen  ! om  
zich n iet m eer te la ten  uitzuigen door 
oeroepspolitiekers.

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

Reis-je gi M ennére Juul da’t  gerecht 
mo zo slim  is of gi en  da ze huider bezig 
noeaen m et ai die stom m iteiten, lik da 
je gi op n et staanu s doet, woar da je 
oevoegue kop m oet inslikKen wa da ze 
je w ies m aken ?

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

Goa je aa  w enscht, vraag ton zoo vele 
nie lik je m oat M ichel, w ant zie je da je 
gie van 't ze iiste  laken een broek krigt.

En verm its, Juul, da je zoe geerne ’t 
gerecht inroept, om dat je m isschien  
zelf n ie kloar ziet in die zaken (al heb je 
daarvoor nog 25 duuzend boarden meer) 
zoenk ik je vragen dat eens te doen om  
oi ae regelm atige en oenregeim atige za- 
xen in  de V elastroate te oenaerzoeken.

Gi die stif bevoegd ziet in  staaszaken  
en lik je m oatjes er olies in  ’t  zwart ziet, 
woar da je h et dikwils anders zoe m oe
ten  zien, zoed in  je eigen  m enoagie nog  
vele mer kunnen xuuscnen en m isschien  
ook kunnen gekuust wprden, moar ton  
zoe je die posjes kwiet zien en da woare 
slechter voe joen.

u o a  t nooaig is, zullen we da ten  
noaste keir zeggen, moar zie vorzichtig  
mi je v isschersxasse, w ant je zoe kun
nen  nen  hoaring voaren, w ien da je ook 
peist van te ziem.

Gasino-Kursaai

I Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel-110 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN T  GROOT van

versehe, n e l?  I n  
m f a n  p i l e i  lise
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Zaterdag 16 Maart. — Om 9 u„ Gala- 
comeert onder de bescherm ing van het 
Gem eentebestuur van  Oostende en  aen  
Beheerraad van  h et Casino-K ursaal, Ge- 
xostum eerde selectie van «Het Land van 
den Glimlach» m et de m edewerking van  
M. Karei Locufier, van den Kon. Fran- 
schen Schouwburg van Gent, Mej. Irma 
De Keukeleire, van de V laam sche Opera 
van Antwerpen, Mej. Jane Clenn, van  
den Kon. V laam schen Schouwburg van  
Gent, M. John Vissers, van den Kon. 
Vlaam schen Schouwburg van  Gent.

Orkest onder de leiding van M. Aimé 
Mouqué.

Na h et Concert, Groot Bai. Ach. Zan
ders and h is Boys.

Groote Tombola (de volledige w inst, 
entreekaarten em om slagen, zal gestort 
worden ten  voordeele van h et Pakket 
van den Soldaat en van de liefdadige  
werken der behoeftige Oud-Strijders). 
Entreegeld : 5 fr.

Zaterdag 23 Maart. — Om 9 u., ope
n ing der Tentoonstelling van K unstw er
ken, ingericht door h et K om iteit tot 
steun van de K unstenaars der Kust.

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

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

Om 9 u., groot Sym fonisch Concert, 
onder de leiding van M. Em iel De Vlie
ger, m et de m edewerking van Mevr. Jula 
Goldyne, kunstzangeres.

Na h et concert, soirée dansante. 
Zondag 24 Maart. — Om 3 u., Sym fo

n isch  Concert.
Om 4 u., orgelconcert door M. L. Vi

lain.
Van 4.30 to t 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u„ groot Sym fonisch Concert, 

onder de leiding van M. Emiel De Vlie
ger, m et de m edewerking van M. Franz 
Toutenel, baryton van den Kon. M unt
schouwburg.

Maandag 25 Maart. — Om 3 u., Sym fo
n isch  concert.

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

Van 4.30 to t 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u., Sym fonisch Concert.
Na h et concert, soirée dansante. 
Dinsdag 26 Maart. — Om 3 u„ in de 

Ambassadeurs, groote Bridgewedstrijd, 
ingericht door h et K om iteit to t steun  
aan de K unstenaars van de Kust.

Om 9 u., Sym fonisch Concert, gevolgd  
van soirée dansamte.

Woensdag 27 Maart. — Om 3 u„ Sym 
fonisch  Concert.

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

Van 4.30 to t 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u., Sym fonisch Concert, gevolgd  

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

Kinderbal, onder de leiding van M. Sa
cha Ravinsky, balletm ^esfer, m et de 
w elw illende m edewerking van zijn  leer
lingen.

Van 4.30 to t 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u., Sym fonisch  Concert, gevolgd  

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

Maart. — Om 3 u., Sym fonisch Concert.
Om 4 u., orgelconcert door M. L. Vi

lain.
Van 4.30 to t 6.30 u., thé-dansant.
Om 9 u., Sym fonisch Concert, gevolgd  

van soirée dansante.
Abonnementen. —< Voor h et heele 

Paaschseizoen : één persoon, 40 fr. Per 
volgende persoon derzelfde fam ilie : 20 
fr. K inderen van 7 to t 12 jaar : 15 fr. 
Voor de Abonnem enten zullen de w inket
ten  geopend zijn vanaf 19 Maart, van 11 
to t 13 en van  15 tot 17 uur.

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

CH. DESMIDT - SLE YTER

UITSLAGEN VAN ZONDAG 3 MAART

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

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

Gewestelijk A
K oksijde — Oudenburg ................ uitg.
Veurne — M iddelkerke ....................  3—5
De Panne — S. V. Blankenberge 3—5
D. C. Blankenberge — Nieuwpoort 7—0 
G istel — Torhout ............................  2—8

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

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

A. S. OOSTENDE 4 — KORTRIJK SP. 1

Onder leiding van scheidsrechter D e- 
caluw é komen volgende ploegen in  lijn:

A. S. OOSTENDE : P incket ; W ets en 
Fr. Depauw ; A speslagh, Vandenbroucke 
en D eschacht ; Van Dierendonck, C. De
pauw, De Bie, Leenaers en Depooter.

KORTRIJK SP. : Scheire ; Declercq
en V anneste ; Robecijn, Dewin en Deleu; 
Derm aut, Coornaert, Claeys, Vandecap- 
pelle en  Dermaux.

N adat Kortrijk den opgooi won, leidt 
Oostende de eerste aanvallen en Debie, 
alleen vóór doei, stuurt n aast. Het spei 
wordt nu meer verdeeld en beide ploegen  
dwingen een drietal hoekschoppen af, 
zonder gevolg. Aan de 22ste m inuut, op 
voorzet van  De Bie, kan Van Dieren
donck den stand  voor de localen openen. 
Kortrijk dringt inu h eftig  aan en Vàn- 
decappelle jaagt op de p aa l... De druk 
der bezoekers blijft aanhouden en ein 
delijk aan de 42ste m inuut, ste lt Claeys 
m et kopstoot de ploegen gelijk. Pas is 
de bai opnieuw aan ’t  rollen, ais De Bie 
geeft.

Na de rust wordt P incket h et eerst op 
de proef gesteld. De achterhoede van  
A. S. krijgt h et hard te verduren, doch 
verdedigt zich knap. Oostende ver
p laatst h et spei en  n a  19 m inuten spei 
wordt een hoekschop lan gs Depooter 
door C. Depauw in de n etten  gezonden. 
Aan de 34ste m inuut doelt De Bie voor 
de vierde m aal, m aar de laa tste  m inuten  
verloopen in h et voordeel van Kortrijk, 
die er n ie t  m eer in  slaagt zijn achterstel 
in  te korten.

Beschouwingen
Wij m ogen het n iet ontkennen, dat 

deze partij aanleiding gegeven h eeft tot 
een prachtig spelvertoon lan gs w eers
zijden en dat ze de toeschouw ers ten  
zeerste bevredigd heeft.

De wedstrijd was spannender en hard
nekkiger dan de u itslag  zou kunnen la 
ten  veronderstellen. Inderdaad hebben  
de O ostendenaars alle zeilen m oeten bij
zetten  om de tw ee punten bij te houden, 
daar de bezoekers zich tot h et uiterste  
m oedig verdedigd hebben en zelfs op 
het einde doorloopend de aanvallende  
partij waren. De Kortrijkzanen hadden  
n ochtans h et geluk aan hun zijde niet, 
en de prachtige keeping wan Pincket 
zorgde er anderdeels voor dat de neder
laag der bezoekers tam elijk  afgeteekend  
werd. Oostende h eeft haar overwinning  
volkomen verdiend, m aar de cijfers zijn  
te zwaar voor de bezoekers die een be
teren u itslag verdienden. Beide ploegen  
w aren aan elkander gewaagd, m aar 
waar de bezoekende voorwaartsen m eer
dere prachtkansen  verknoeiden, nam en  
deze van  den thuisclub alle gelegenhe
den te baat om den K ortrijkschen doel
w achter op de proef te stellen.

In  beide ploegen waren er groote 
leem ten  te  bespeuren. Zoo hebben wij 
bv. Wets, C. Depauw en A speslagh bij 
Oostende reeds beter w eten  spelen, ter
wijl bij Kortrijk de afwezigheid van en
kele titu larissen  zich sterk liet gevoelen  
op de m iddenlijn, die h et zwakste punt 
van de ploeg was. Ook h et m iddentrio  
van de voorhoede, al bleek h et zeer be
drijvig en vlug, kon zich n iet op een be
vredigend peil p laatsen, daar het bijna 
volkom en schotloos was. Ais uitblinkers 
dienen verm eld : bij de localen, Pin
cket, Van Dierendonck en D eschacht ; 
bij de bezoekers : de rechterback en de 
twee vleugelspelers.

schop den stand te zien openen. Op n ieu
w en hoekschop, keurig door Storm s ge
nomen, teekent Desm idt een tweede 
doelpunt aan. ’t  V. G. h erstelt h et even
wicht, m aar de rust breekt aan  m et 2-0 
voor Knokke.

Na de rust wordt h et een doelenker- 
m is voor de thuisclub die onverpoosd ten  
aanval is. De O ostendenaars verdedigen  
zich moedig, m aar zijn tegen  h un  tegen
strevers n iet opgewassen. Na 7 m inuten  
zorgt Cafmeyer voor num m er 3 en de
zelfde speler gelast zich insgelijks m et 
het vierde doelpunt. D esm idt zorgt er 
dan voor dat de cijfers op 6—0 gebracht 
worden en langs Dhooge voltrekt Knok
ke h et vonnis der O ostendenaars die er 
in slagen één m inuut vóór h et einde de 
eer te redden langs Mycke.

Beschouwingen
A angaande dezen wedstrijd zullen we 

ons m et een bondige beschouwing te 
vreden houden, om dat er m aar bitter 
weinig over te vertellen is. De verplaat
sing naar Knokke is voor ’t  V. G. eens 
te meer een gevaarlijke en vruchtelooze 
reis gebleken en  op h et speelveld der 
« blauw -w itten » kregen onze stadgenoo- 
ten geen schijn  van kans iets in  te bren- 
gen.Na een eerste speelhelft, tijdens de
welke de « rood-gelen » zich tam elijk  
goed verdedigden, nam  Knokke n a  de 
rust bepaald de bovenhand en w ist de 
doelpunten regelm atig op te stapelen, 
n iettegenstaande h et brio waarm ede de 
Oostendsche doelwachter zijn heiligdom  
verdedigde. Het d ient echter opgem erkt 
dat Knokke bijna voltallig  in  ’t  veld  
stond, terwijl V. G.’s form atie er eer
der gebrekkig uitzag. Noch Vandenber
ghe, noch Lauweres, noch D asseville w a
ren van de partij en de afwezigheid de
zer spelers w as een gevoelige handikap  
voor onze m annen die sp ijts hun m oedig  
optreden, de zware nederlaag n iet kon
den vermijden. Buiten de nederlaag bij 
Cercle, beteekent dit voor de Oostende
naars zw aarste klopping van h et sei
zoen. We w enschen onze stadgenooten, 
dat ze deze zoo spoedig m ogelijk m ogen  
uitw isschen.

KALENDER VOOR ZONDAG 10 MAART

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

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

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

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

D E  D E R B Y

De tweede derby wordt dus Zondag 
a.s. op h et veld van Arm enonville be
tw ist en zonder eenigen  tw ijfel zal de 
strijd van  h et begin tot h et einde hoog  
oplaaien. N iettegenstaande ’t  V. G. ver
leden Zondag een zware nederlaag op
liep, wil dit n iet beduiden dat de «rood
gelen» geen kans op w innen hebben. We 
nebben veeleer den indruk dat de «old 
great» zich hardnekkig zal verdedigen, 
ten  einde de prachtige 5-3 overwinning  
-er eerste ronde te  vernieuwen. A. S., 

van haar zijde is voor den oogenblik  
flink  op dreef, getuige de mooie over
w inning op Kortrijk Sport verworven en  
zal alles te  werk stellen  om de neder
laag  der eerste ronde uit te w isschen. 
Het wordt dus beslist een hardnekkige 
partij tusschem beide elfta llen  en we 
hopen dat de beste ploeg h et m oge h a
len.

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

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

VRIENDENWEDSTRIJD

V Ë r ^ o i i c k M i n i i e
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

F. C. KNOKKE 7 — V. G. OOSTENDE 1

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

F. C. KNOKKE : Chielens ; Nollet en 
Brackenier ; Dhoore, Dujardin en Stoens; 
Storm s, Pyck, Cafmeyer, Dhooge en De
smidt.

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

Huwaert wordt dadelijk aan h et werk 
gesteld. Beide ploegen spelen eenigszins 
zenuw achtig, vooral ’t  V. G. die m aar 
niet ingespeeld  geraakt, waardoor de lo
calen dan ook h et voordeel kunnen ver
werven. Men m oet evenwel de 20e min. 
afw achten  vooraleer Cafm eyer op hoek-

Op Zaterdag e.k. 9 M aart wordt er, te 
15 uur, op het veld van V. G. Oostende, 
een vriendenwedstrijd betw ist tusschen  
een locale sam enstelling en een leger- 
elftal, w aarin we o.m. volgende spelers 
zullen zien optreden : in ternationaal
De Raedt, Erroelen (Anderlehct), W inne- 
penninckx (Un. St. G illoise), Dekeyser 
(W hite S tar), e.a. Het m ilitair elfta l zal 
zeer sterk opgesteld  zijn. W at ’t  V. G. be
treft, dit zal versterkt worden door 
meerdere gekende spelers, waaonder 
Van Steenlamdt (St. N iklaas) e.a.

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

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 
MAAGBANDEN  
LENDENSCHOTBANDE N

ALLES NAAR MAAT €

4 f a A u P a r a Ë § a
G. M A D E  L E I  N  - B U Y S

Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR, 53, OOSTENDE
B e g e e ft z ich  te n  h u iz e  o p  a a n v r a a g  n a a r  
g a n s c h  d e  K u s t. —  T E L E F O O N  7 3 7 4 0

Diesel-Deutz Scheepsmotoren
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SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  
ELASTIEK WELKE M EN DAG EN  NACHT DRAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  
® HEEREN DIE D E N  BUIK OPHOUDEN EN  ALLE •  
•  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN •

KUNSTBEENEN  

IN DURALUMIN  

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TO T HEDEN  

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  
ZIEKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KOR3ETS 
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 Cot 18 uur 

ZELFDE HUIS TE BRUGGE; ZUIDZANDSTRAAT, 25

Berichten aan Zeevarenden
WEEK VAN 24 FEBRUARI—1 MAART.

BELGIE — FAIRY BANK 
Lichtboei.

Zie bericht aan zeevarenden Nr 6/147 
van 1940.

De lichtbrulboei «Fairy Bank» (5°22’ N. 
en 2°16’ E.) werd in haren oorspronke- 
lijken staat hersteld.

NEDERLAND — ZEEGAT VAN TEXEL 
Beloodsing.

Zie bericht aan zeevarenden Nr 3/2 
van 1939.

In  afwijking m et de m ededeeling ir 
bovengenoem d bericht aan zeevarendei 
is than s bepaald, dat radiotelegrafischc 
aanvragen tot h et verkrijgen van eer 
loods voor h et Schulpengat uitsluitend  
m oeten gericht worden tot den Com 
m issaris van h et Loodswezen te der 
Helder via h et radiokuststation Scheve 
ningen.

NEDERLAND

VALCKE GEBR., N. V., COSTENDE

Beloodsing.
Het kan voorkomen dat loodsvaartui- 

gen hunne stations tijdelijk verlaten  
terwijl h et bewakingsvaartuig buiten 
blijft d ienst doen. In  zulk geval word', 
h et door een uit zee komend schip ge
daan sein, ter verkrijging van een loods, 
door h et bewakingsvaartuig beantwoord 
waarbij de m ededeeling volgt, in  h oe
verre nog aan de aanvraag zal worden 
voldaan.

NEDERLAND — NOORD-HINDER EK 
TERSCHELLINGERBANK
Lichtschepen. M istseinen.

De onderw aterm istseinen van de 
lichtschepen «Noord-Hinder» (51°42’,f 
N. en 2°38’ E.) en «Terschellingerbank>; 
(53°27’ N. en 3°57’ E.) zijn tijdelijk b u i
ten  dienst.

IJSLAND — BORGARFJORD
Nieuw licht

Op 64°27’ N. em 22°03’ W„ op 8,62 m ijl 
richting 7° van h et lich t van Akranes, 
werd een groen-rood-wit schitterlicht 
ontstoken, toonende één schittering elke 
10 sec. Zichtbaar 8, 10 en 12 mijl. Hoog
te 49 voet.

NOORDZEE — BLIGH BANK 
Hindernis

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

SCHOTLAND — ORKNEY EILANDEN 
Versperringen

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

in gang van Shapinsay Sound, Kirkwall. 
Binnenkom ende vaartuigen worden ge
waarschuwd, bij h et naderen  der haven, 
voorzichtig te varen en zorgvuldig de 
verkregen onderrichtingen uit te voeren.

SCHOTLAND — ORKNEY EILANDEN 
O ndiepten

Volgende ondiepten (rotsen) werden  
vastgesteld  beN. Shapinsay :

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

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

Verboden gebieden
Verboden gebieden zijn  ingesteld  :
A. Stronsay Firth. T usschen de paral

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

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

De grenzen m oeten in stippellijn  wor
den aangebracht, te  zam en m et de noot 
« Anchoring and F ish ing Prohibited ».

ENGELAND — THE DOWNS 
Wrak

Op 1,78 m ijl rich ting 107° van h et rood

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

Aan de S. zijde, op 1,74 m ijl richting  
113° van genoem d licht, is een groene 
lichtboei aangelegd, toonende een groen 
sch itterlich t elke 10 sec. Aan de N. zijde, 
op 1,75 m ijl richting 103° van  hetzelfde 
licht, is  een groene boei gelegd.

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

ENGELAND — THE DOWNS 
B etonning gewijzigd  

De zwarte boeien « D 1 » op 1,3 mijl 
richting 33° van K ingsdown kerk (51°11’ 
N. en 1°24’ E.) en  «D  2» op 6,5 kabelleng
ten  richting 120° van genoem de kerk, 
werden beide vervangen door een roode 
stom pe to t m et dezelfde kenmerken.

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

ENGELAND — GOODWIN SANDS 
Wrak

Op 51°14’52” N. en 1°34’25” E., even  
beE. h et bestaande wrak, lig t nog een  
gestrand wrak.

ENGELAND — BRISTOL CHANNEL 
B etonning gewijzigd

A. Op 3,1 m ijl richting 349° van Flat- 
holm  lichttoren  (51°22’30” N. en 3°07’ W.) 
is de zwarte lichtboei « Middle » gelegd, 
toonende een w it sch itterlich t elke 15 
sec.

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

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

D. Op 2,5 m ijl richting 70° van Flat- 
holm  lichttoren is een lichtboei gelegd, 
toonende een w it sch itterlicht elke 10 s.

ENGELAND — BRISTOL CHANNEL 
Boei verlegd  

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

ENGELAND — EILAND WIGHT 
Kabelgebied  

Van af Needles lichttoren (50“40’ N. en 
1°35’ W.) m oet een stippellijn  in richt/mg 
53° aangebracht worden naar de kust, 
nabij Hatherwood Point. De noot « See 
Caution n° 1 » m oet in Alum bay, beE., 
deze lijn  aangebracht worden.

Op kaart 2219 m oet de noot n° 1 ais 
volgt worden gewijzigd :

(1) V essels are warned mot to anchor 
in the area enclosed by pecked lines be
tw een Hurst Point and I. of W ight and 
in Alum bay on account of the existence 
of cables

Op kaart 2045 m oet de noot n° 1 ais 
volgt worden gewijzigd :

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

FRANKRIJK —  LA PALLICE 
Licht gewijzigd  

H et licht op h et hoofd van de S. pier, 
46°09’30” N. en  1°13’40” W. is gewijzigd 
van vast groen in  groen onderbroken 

' licht, m et verduistering elke 1,5 sec., 
helder 1 sec.

FRANKRIJK — BISCAROSSE 
Boei opgenomen  

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

FRANKRIJK — KALES 
Wrak

Op 50°58’52” N. en 1°43’50” E„ op 3,6 
m ijl richting 289° van den seinpost van 
Kales, bevindt zich een gevaarlijk wrak, 
gedekt door een ton.

FRANKRIJK — DUINKERKE 
Verboden gebied  

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

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
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