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LICHTEN

d e c e m b e r

uit aan

i D 7.22 15.41

2 V 7.23 ID.40

i z /.24 15.40

4 z 7.2b 15.59

5 M 7.2 7 15.39

6 D 7.28 15.38

7 W 7.29 15.38

8 D 7.31 15.38

9 V 7.32 15.37

1 0 Z 7.33 15.37

11Z '7.34 15.37

12 M 7.35 15.37

13 D 7.36 15.37

14 W 7.37 15.37

15 D 7.38 15.37

ló  V 7.39 15.37

1 7 Z 7.39, 15.37

18 z 7.40 15.33

19 M 7.41 15.38

2 0 D 7.42 15.38

2 1 W 7.43 15.39

2 2 D 7.43 15.39

23 V 7.43 15.40

24 z 7.44 15.41

25 Z 7.44 15.41

26 M 7.44 15.42

27 D 7.45 15.42

28 W 7.45 15.43

29 D 7.45 15.44

30 V 7.45 15.45

31 Z 7.45 15.46

HOOG
WATER

d e c e m b e r

W E T E N S C H A P .  N I J V E R H E I D .  H A N D E L  _

1 D 5.55 18.24

1 V 7.01 19.38

3 z 8.13 20.49

4 z 9.18 21.51

5 Ivi 10.15 22.45

6 D 1 1.05 23.31

7 W 1 1.50 —

8 D 0.1 7 12.35

9 V 1 . 0 2 13.21

1 0 z 1.47 14.07

1 1 z 2.35 14.54

1 2 M 3.20 15.41

1 3 D 4.08 16.33

14 W 5.02 1 7.31

15 D b.05 18.38

16 V 7.22 19.56

17 z 8.35 21.06

18 7. 9.36 22.02

19 M 10.27 ■22.49

20 D 1 1.08 23.28

2 1 W 1 1.46 —

2 2 D 0.05 1 2 . 2 2
23 V 0.40 12.56

24 Z 1.15 13.30

25 z 1.50 14.04

26 M 2.24 14.4 !

7.7 D 3.00 1 5. U.

28 W 3.37 15:5 5

29 D 4.18 16.38

30 V 5.06 1 7.33

31 z 6.06 18.44

BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 
Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.93 
Drukkerij 73758 VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

Bestuurder-Eigenaar :
P. VANDENBERGHE  

Handelsregister 5327_______

ABO NNEM ENTEN :
BINNENLAND. — Een jnar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.

Bericht aan onze Abonnenten

Het postbestuur laat thans de kwijt- 
schriften voor de vernieuwing van al 
de abonnementen aanbieden.

Onze abonnenten worden vriendelijk verzocha de noodige maatregelen te 
treffen, opdat het kwijtschrift bij de eerste en eenige aanbieding betaald 
worde.

Indien het kwijtschrift echter ten ge
volge van afwezigheid onbetaald is ge

bleven, dan dien; i.e abonnent ons te waarschuwen, opdat wij een nieuw 
kwijtschrift zouden doen aanbieden, 
ofwel moet hij het gewenschte bedrag storten op onze postcheckrekening 
1070.98. In elk geval moet het abonne
ment vóór 31 December betaald zijn, want anders wordt van 1 Japuari 1939 af geen blad meer besteld.

HET BEHEER.

Het Bestuurlijk Jaarverslag 
over de Zeevisscherij

Bekleed niet het gewoon biauw omslag, dat 

alle brochuren uitgegeven door het beheer 
van het Zeewezen kenmerkt, werd zoo pas 
het bestuurlijk jaarverslag over de zeevis

scherij verspreid.
De in het jaarverslag behandelde onder

werpen hebben betrek op het jaar 193 7,
Het vormt de één en twintigste jaarlijksche 

uitgave in dien aard reeds verschenen.
ln het jaar 1929 werd de uitgave er van 

verzorgd door het Ministerie van Landbouw, 
dat toen de visscherij in z ’n bevoegdheid had. 
Het veertiende jaarverslag over het jaar
1930, alsook dit der daaropvolgende jaren 

v. erd, zooals bij den oorsprong, door het M i
nisterie van het Verkeerswezen -- Midden-

bcheer van het Zeewezen -- uitgegeven.
De dienst der zeevisscherij ging immers, 

krachtens het koninklijk  besluit van 6 Juni
1931, terug in de bevoegdheid over van het 
Beheer van het Zeewezen, dat op zijn .beurt 
afhankelijk van het Ministerie van het Ver
keerswezen is.

In 1932 veranderde het jaarverslag van 
formaat en was het tweetalig terwijl de vo
rige verslagen eentalig Vlaamsch waren. W ij 
vragen ons af waarom nu tweetalig?

Verscheidene rubrieken, die van groot be
lang waren en in 1929, 1930 en \93\ een 
tamelijk lijvig boekdeel vormden, werden 
weggelaten. W ij vernoemen onder meer een 

beknopt verslag over de opbrengst der zee
visscherij, de visscherijondernemingen en 
vaartuigen, het zeevisscherijpersoneel, de 
vischhandel, de zeevisscherij op wettelijk en 
bestuurljk  gebied, de zeevisscherij in de na
burige landen, enz.

Het ware te wenschen dat het Beheer van 

het Zeewezen in de toekomst de m ogelijk
heid zou onderzoeken, opdat ten minste en 
kele van deze verscheidene punten opnieuw 
in het jaarverslag over de zeevisscherij zou
den worden behandeld. Het laat geen twijfel 
over dat bijvoorbeeld een beknopte bespre

king van de zeevisscherij in de naburige lan
den groot belang oplevert.

Daarentegen komen vanaf 1932 enkele 
nieuwe belangrijke rubrieken in het jaarver
slag voor, waaronder deze van het Zeeweten
schappelijk Instituut, de gemeenschappelijke 
Kas voor de zeevisscherij, Onderzoeksraad 
voor de Scheepvaart, enz.

Met spijt wordt vastgesteld dat het ver
schijnen van het bestuurlijk jaarverslag over 
de zeevisscherij voor 193 7 opnieuw laattijdig 
is. De beste krachten zouden moeten aange
wend worden opdat deze voor onze nijver
heid belangrijke brochure niet later het licht 
zou zien dan het einde van het eerste half
jaar of zelf het eerste kwartaal volgende op 

het besproken verslagjaar. W ij nemen aar 
dat sommige omstandigheden onvermijdelijk 
kunnen aanleiding geven tot vertraging. Met 

wat inspanning vanwege de verscheidene 
diensten, die hunne medewerking tot het op

maken van het jaarverslag moeten verlee
nen, kan echter deze vertraging met ver
scheidene maanden ingekrompen worden.

***

Het jaarverslag voor 193 7 bespreekt de 
volgende onderwerpen: de Hoogere Raad 
voor de zeevisscherijt commissie voor mos

sel- en zeevischteelt, visscherijonderwijs, on
derzoeksraad voor de scheepvaart, gemeen
schappelijke Kas voor d.e zeevisscherij, Zee

wetenschappelijk Instituut, Propagandaver
eeniging voor de zeevisch. Indeeling der vis

schersvaartuigen en hunne bemanning.
Het bij het jaarverslag gevoegd uittreksel 

uit het statistisch bulletijn nr. 7 van Juli

1938 van den centralen dienst voor de sta
tistiek, bevat zeer belangrijke statistieken 
nopens de ^zeevisscherij in 193 7.

W ij herhalen dat het oprecht spijtig is dat 

het nader bespreken van deze onderwerpen, 
tengevolge van laattijdige publicatie van het 
verslag niet meer actueel is en bijgevolg 
geen groot belang zou opleveren.

c .

verschijnt Maandag a. s.
Maandag verschijnt de Belgische de Belgische Visscherijalmanak 1939>:

Visscherijalmanak voor het jaar 1939 
Daar eerst alle visschersvaartuigen van dit belangrijk werk dienen voor

zien te worden, verzoeken we alle an
dere belanghebbenden wat geduld te hebben, daar ze zeker vóór Nieuwjaar 
dit belangrijk werk zullen ontvangen.

Plaatsgebrek belet ons deze week de 
inhoudstafel weer te geven.

In ons volgend nummer komen we 
hierop terug en zullen onze lezers kun
nen oordeelen in hoever onze nieuwe 
almanak nogmaals met reuzenschreden 
is vooruitgegaan.

Voor alle bestellingen moet vooraf de som van 32 fr- Binnenland en 35 
frank Buitenland (port inbegrepen), 
toegestuurd worden aan het adres van 
den heer Prosper Vandenberghe. Deze som mag ook op postcheckrekening 
1070,98 van «Het Visscherijblad» gestort worden met de. melding : «voor

Alle vragen waarvoor geen storting 
werd gedaan, zullen niet in aanmerking 
genomen worden.

Aan onze Lezers

Heeft de 0.15 Tabak 
gesmokkeld Z

ge-

T  PRODUKTEN
6  GAS-OLIE —  ESSENCE  
f  PETROLEUM
7  SPREKEN VOOR ZICH ZFI F. *
^  'v 4* £*  •*> $  ^

Verleden week meldden we in 't kort da 
stranding op de Fransche kust van de 0 . 3 5  
bijgenaamd de «drijvende doodkist», van den 

nochtans kranigen schipper Rudolf Degroote.

De moeilijke tijden welke de armste klasse 
onzer visschersbevolking thans meemaakti 
drijft ze soms tot allerlei avonturen om toch 
maar een stuk brood te verdienen.

Velen die als hun raadgever of steun wil- 
ien doorgaan, zijn er steeds op uit om hen 

er vaak nog dieper in te steken, zoodat niet 
alleen hun vertrouwen geschokt is, maar zij 
uit wanhoop vaak tot allerlei avonturen hun 
coevlucht nemen.

Is dit thans eens te meer het geval 
weest ?

Dat zal de toekomst uitwijzen.

Ondertusschen hebben we over de stran
gling van de 0 .35  meer nieuws vernomen en 
ziehier wat men ons van bevoegde zijde weet 
te vertellen:

In den nacht van Dinsdag 13 op Woensdag 
1 4 December werd de wacht van Cayeux- 

sur-mer door drie visschers opgeklopt, die 
verklaarden rond 8 uur met hun schip aan 
de kust aldaar gestrand te zijn. Ze werden 

geherbergd en tegen den morgen werden de 
bevoegde diensten verwittigd en de mannen 
ondervraagd.

Het betrof hier de bemanning van de

Petrel » 0 .35 , een Oostendsch garnaalvis- 
schersboot, welke bestond uit: de schipper- 
eigenaar Degroote Rudolf, 35 jaar; Gowy 

Victor, 34 jaar, en Beyls A imé, 38 jaar; deze 
laatste alleen kon zich in het Fransch u it
drukken.

H un eerste verklaringen kwamen de over
heid verdacht voor. Ze beweerden op I 2 De

cember de haven van Oostende verlaten te 
hebben om de sprotvangst uit te oefen 
Joch , aan de baai van de Som 
3prot aanwezig.

Vervolgens werden ze afzonderlijk onder
vraagd en beweerden ze stellig niet aan 
smokkelen te doen.

A l wat ze verklaarden was, dat er een 
lek in hun boot was gekomen en dat ze 
zooveel mogelijk hadden getracht de kust te 
naderen, tot ze op 500 meter van de kust, 

rond 8 uur, strandden en slechts te 23 uur 
de boot hadden kunnen verlaten om aan wal 
te komen om hulp.

BALEN TABAK AAN DE KUST

Woensdagmorgen te 7 uur, probeerde de 
reddingsboot de Belgische boot te bereiken. 
'Zij werd verhinderd door het wassend tij. 

Een onderzoek aan boord was onmogelijk 
daar het vaartuig gedeeltelijk gezonken was.

Rond 1 6.30 u. verschenen aan de opper
vlakte van de zee balen tabak. In  de om 

streken van Hourdel en Saint Valery vischte 
men er 4 1 op, ieder van 40 kgr., inhoudende 

160 pakken gesmokkelde tabak. D it maakte 
in totaal 1.640 kgr. voor een waarde van 
ongeveer 500.000 fr.

DE AANHOUDING

Na beraadslaging met zijn oversten besloot 
luitenant Bruchet de drie zeelieden aan te 
houden onder verdenking van sluikhandel in 
tabak.

Men vermoedt dat de; visschers, de kust 

niet goed kennende, hebben w illen landen en 
dat het anker, zoodra ze op het zand vast
zaten, door de romp van het schip gedron

gen is, een lek veroorzakend. Nadien zouden 
ze cîe bfclen tabak in  zee geworpen hebben.

’s Avonds werden de drie zeelieden naar 

de Rijkswacht opgeleid, waar ze langdurig 
ondervraagd werden. Ze ontkenden gesmok
keld te hebben en beweerden slechts naar de 
streek gekomen te zijn om te visschen.

Na de opmerking dat ze wat ver van hun 

streek kwamen visschen, antwoordden ze dat 
het hun vrij stond te visschen waar ze wilden.

De weersomstandigheden hebben ons zulke 
parten gespeeld, dat ons blad heden slechts 

op zes bladzijden kan verschijnen en talrijke 
rubrieken niet konden ingelascht worden.

Vanaf volgende week zal ons blad opnieuw 
zijnt regelmatige rubrieken weergeven en aan 

belangrijkheid toenemen.

I  GEBRUIK

T E X  A  C O
Gas-Olie 

Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE :
------  TELEFOON 71462 ------

OnsNieuwjaarnummer
---- o----

H e r i n r i c h t i n g  v a n  

d e n  V i s s c h e r i j d i e n s t
« ZOO BURGOS HET HEM TOELAAT EN DUS  
IE  REGEERING NIET VALT, D A N  ZAL VOOR 
EINDE JANUARI EEN AFZONDERLIJKE VIS- 
SCHERIJDIENST TOT STAND KOMEN », aldus 

Minister Marck*

Volgende week, zal ons blad, indien het

weder ons geen parten speelt, op minstens

tv/j . i . , 1 2  bladzijden verschijnen met verschillende
Men meent daar met een georganiseerde J

smokkelaarsbende te doen te hebben, te meer art* e 8 /a n ,
daar een van de aangehouden visschers vroe- ! sc‘hapsmensc en.

bekwame vaklieden en weten-

te oetenen. 
ime, is er geen

er reeds door de rechtbank van Valencien
nes en het Hof van Douai tot 1 5 dagen ge
vangenisstraf werd veroordeeld voor smok
kelen.

Het is ook zeer waarschijnlijk dat de aan
gehoudenen niet voor eigen rekening, maar 
voor die van een ondernemer werken.

HET ONDERZOEK WORDT VOORTGEZET

De drie smokkelaars ( ? )  werden voor M. 

Cayeux, onderzoeksrechter van Abbeville, ge
bracht, die ze in hechtenis houdt.

Ze ontkennen stelselmatig tabak te hebben 
willen binnensmokkelen en weigerden hun 
ondervraging te onderteekenen.

Doch de vermoedens wegen meer en meer 
op hen.

De schipper verklaarde eerst 2.000 kgr. 
sprot te hebben gevangen; nadien trok hij 
z ijn gezegde in en bracht het cijfer op 1 500 
kgr., terwijl een van zijn matrozen van 50 
kgr. spreekt. Van den anderen kant is het 
een feit dat er geen sprot aan die kust ta 
vangen is.

Verder staat het vast, dat de matroos 
Beyls, geboren uit Belgische ouders in het. 
Pas-de-Calais,reeds vroeger in een smokkel- 
zaak gemengd is geweest te Hardelot. H ij zou 
zelfs voor dit feit veroordeeld geweest zijn.

Het gewicht van de balen opgevischte ta
bak bedraagt 2 . 0 0 0  kgr.

NADERE BIJZONDERHEDEN

Het gestrande vaartuig is de garnaalboot 

0 .35  «Petrel» met een inhoud van 15 ton 
81 bruto en voorzien van een motor van1
20/30 P. K.

De schipper De Groote, woont St. Ni- 
klaasstraat, 8 en is nochtans gekend als een 
werker.

Z ijn  Fransche matroos A im é Beyls, 38 j., 
is geboren te Vendin-le-Vieil (Pas-de-Calais) 
Het: was zijn eerste reis op de 0 .35 .

Beyls wordt aanzien als tusschenpersoon 
voor de Fransche koopers van de gesmok
kelde tabak.

GEBRUIKTShell!
PRODUCTEN

Gij zult tevreden d\n.

Dit nummer zal tezelfdertijd een muurka- 
lender Bevatten, welke we kosteloos aan ai 

onze lezers aanbieden.
We hopen ook vanaf dit nummer onze be

langrijke reportage oVer Ysland te zullen 

kunnen beginnen.
Deze raportage van de hand van onzen 

gt waardeerden medewerker Jer Van Wyns- 
berghe zal geillustreerd en daarna in boek
vorm door «Het Visscherijblad» uitgegeven 
worden, daar het voor de visscherijgedachte 
een uitstekend propagandawerk zal mogen 

genoemd worden.
W e behouden onze lezers voor ons volgend 

nummer nog enkele verrassingen voor, zoo
dat we hopen het jaar 1938 te sluiten met 

te mogen verklaren, dat «Het Visscherijblad» 
ondanks alles en niettegenstaande de boycot 
van sommige enggeestige personen, het blad 

is geworden welke niet alleen langs gansch 
onze kust het meest geliefd is, maar tevens 
in Binnen- en Buitenland door zijn interes
sante rubrieken en zijn ONAFHANKELIJK, 
en ON PART IJD IG  oordeel, graag gelezen 

wordt.
We willen en zullen .steeds hooger op met 

ons blad, dat op het huidige oogenblik onze 

bevolking een steun is geworden, waarop 
voorheen zoo weinig kon gerekend worden.

De toekomst zal onze lezers hiervan meer 

en meer overtuigen.

Donderdag avond werd Minister 
Marck door den Oostendschen Katho
lieken Volksbond uitgenoodigd om er 
een spreekbeurt te houden.In zijn zeer interessante uiteenzet
ting had de Minister het over de tal
rijke klachten welke hem steeds maar 
van de kust toekwamen en waardoor 
hij tot het practisch besluit gekomen is 
dat een volledige herinrichting van den 
zeevisscherijdienst een dringende nood
zakelijkheid was geworden.Thans heeft hij maar al te dikwijls 
ondervonden, dat men af te rekenen 
heeft met de gebruiken, de misbruiken 
en de bestuurlijke gewoonten van een 
administratie.Hij was van oordeel dat een afzon
derlijke zeevisscherijdienst aan de kust 
tot stand zou moeten komen, welke in 
alle onafhankelijkheid en onder bevoegde leiding, den minister op onpar 
tijdige wijze zou kunnen inlichten over 
de talrijke en vaak belangrijke vraagstukken welke dc visscherij, de visch
handel. de nijverheid en de wetenschap 
er mee verband houdende, aanbelan
gen.Dit alles zou hij vóór einde Januari 
verwezenlijken indien Burgos of een 
regeeringskrisis, hem daartoe de gele
genheid zou geven, aldus de practische 
uiteenzetting van den minister.

Wij kunnen ons hierin slechts ver
heugen, dat de minister zoo practisch 
wil optreden, want we mogen wel zeg
gen dat hij het bij het rechte eindje

lieeit en aan gansch de visscherij eeu 
grooten dienst zou bewijzen.Een opmerking : Het zou daarom 
niet noodzakelijk zijn deze dienst te 
Oostende te zien i.nrichten-Indien hij den bevoegden ambtenaar 
aanstelt-te Brussel en een afzonderlijk departement van de Zeevisscherij 
vormt, dan zou dit nog practischer zijn.

Waarom dit alles zijn grootste nut 
zou hebben, zullen wij in een volgend 
nummer aan onze lezers kenbaar ma
ken.

Intiusschen danken we den heer 
Marck voor deze, practische zienswijze en zegt « Het Visscherijblad » en de 
visscherijbevolking hem hiervoor zijn 
volledigen steun toe.

Op alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u

£ s s o
G A S O L I E

STANDARD AMERICAN  
PETROLEUM COMPANY N. V.

De Sluis-en Dokrechten aan de 
Oostendsche Visschershaven

Protest van den heer Bauwens

De Invoer van gerookten en gedroogden Haring gecontingenteerd
Alhoewei deze maatregel sedert maanden in 

voege moest treden, is pas een, veertiental 
dagen geleden tot de eigenlijke contingentee- 
rnig van bovenvermeld product overgegaan 

en dit op voet van honderd per honderd van 
den gemiddelden invoer der jaren 1935, ’36 

en ’37.
De vergunningen worden gegeven per één 

twaalfde deel van het jaar en voor het kwan
tum  gedurende die maand ingevoerd.

Alleen diegenen welke in den loop van die 

jaren 1 invoerden, geboekt stonden als visch
handelaar en sedert twee jaar in het handels- 

register ingeschreven waren, kunnen hiervan 
genieten.

Voorloopig is echter den invoer van gezou
ten en versehen haring nog onbeperkt alhoe

wel dezelfde eischen gesteld zijn en men dus 
moet ingevoerd hebben en ingeschreven zijn 
in het handelsregister vooraleer te mogen in 
voeren.

Voor alle verdere inlichtingen kan men 
zich wenden tot het Ministerie van Econo

mische Zaken, Afdeeling der Contingentée- 
ringen, Wetstraat 45, Brussel.

Onze lezers hebben allen in ons blad, de 
polemiek kunnen volgen> welke een gevolg 
is geweest van de verhooging dezer rechten 
en een verklaring van den heer Lambregt in 
openbare vergadering protest aanteekenende 
tegen deze verhooging, waarop in den ge

meenteraad en ook in het officieel verslag 

van de laatste zitting van de visschershaven- 
commissie, beweerd werd dat alle reeders 

die in deze commissie zetelen, op den heer 

Bauwens na, er mede eens waren.
Ook de heer Lambregt meldt ons, dat hij 

met een lichte verhooging het toen eens was, 

gezien de verbetering welke zulks teweeg
bracht. maar dat het hoegenaamd niet in zijn 

bedoeling is geweest, deze rechten 40 à 50 
percent te zien verhoogen en dat vooraleer I 

v-ülks gebeurde, deze tarieven in de visschers- 
Lavencommissie hadden moeten besproken 

worden.
Naar aanleiding van een nieuwe pole

miek hieromtrent opnieuw in den Oostend 
scnen gemeenteraad gevoerd en waarbij de 

heer Bauwens genoemd werd, heeft deze 
thans volgend protestschrijven aan het ge
meentebestuur gestuurd :

M ijne Heerenf

Bij middel der dagbladen heb ik kennis ge

nomen van het verslag der zitting van de 
Gemeenteraad gehouden op Dinsdag 8 dezer, 
en heb met aandacht het deel waarvan spraak 
is van de verhooging der sluisrechten gele

zen.
Tot m ijn groote verwondering heb ik be- 

statigd dat m ijn naam er vermeld werd, en 
dat bovendien Raadslid Blondé verklaard 

heeft dat ik deze verhooging gestemd heb. 

wat hoegenaamd niet juist is.
Het kan misschien gebeuren dat Mijnheer 

Blondé zich slecht zou uitgedrukt hebben, of 
dat zijne woorden niet juist begrepen wer
den. Moest dit echter zoo niet wezen, en het 

stenographisch verslag dat van deze zitting 
opgenomen werd, zou dit kunnen uitmaken, 
moet ik van nu af reeds krachtdadig protest 
aanteekenen tegen deze verkeerde bewering

commissie van 4 Februari 1938, het versas

sen der schepen bij dag en nacht en het aan
werven van een derde ploeg voor deze dienst 
besproken werd, heb ik dan dienaangaande, 

klaar en duidelijk mijrie zienswijze laten ken

nen.

Trouwens het oflicieel verslag van deze 
zitting waarvan ik U hierna een uittreksel 

van deze bespreking laat volgen, vermeldt 

letterlijk :

« Verschillende reeders vragen hoe het 

» thans staat met de verbetering van Het ver- 
» sassen. De Heer Blondé doet de groote 

» noodzakelijkheid van het voortdurend kun- 
» nen versassen uitkomen en verklaart dat de 

» reeders desnoods bereid zijn, tegemoet te 
,» komen in de onkosten welke het aanwer- 
» ven van een derde ploeg sluispersoneel zou 

»veroorzaken, verklaring waarmede de an-* 
>> dere leden reeders, uitgenomen den heer 
» Bauwens, akkoord gaan, daar deze laatste 
» het niet eens is, dat het weeraP van t 

» visch je zou 'moeten komen. »

Ik ben het volledig eens met mijne Colle- 

gas uit deze Commissie, dat de vaartuigen 
dag en nacht moeten kunnen versassen, maar 
ik kan geenszins de verhooging der sluis

rechten goedkeuren. Het is niet omdat een 
of meerdere personen moete^ bij genomen 
worden om.dezen dienst regelmatig te verze
keren, men daarvoor onm iddellijk zijn toe
vlucht tot een tariefverhooging moet nemen.

Ik durf verhopen. M ijne Heeren, dat U  zoo 
goed zult willen zijn, om' op deze beslissing 
terug te keeren, en dat deze verhooging, die 
geenszins evenredig is met de er bijkomende 
veroorzaakte onkosten, zal herzien worden.

Ik ben zoo vrij U  beleefd te verzoeken in 
de eerstkomende zitting van den Gemeente
raad lezing te w illen . geven aan de Heeren 

Raadsleden van m ijn schrijven, opdat ze dui
delijk zouden ingelicht zijn over deze kwes

tie.
Inmiddels bied ik U. Mijne Heeren, bij 

voorbaat m ijn besten dank en te eken ik met

W ant toen in zitting der Visschershaven-i de meeste hoogachting. »
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--------------- OCCASIEBANDEN IN ALLE M A T E N -----------------

Men weet dat er een tiental jaren gele

den door de firma 1* ranki boringen uitge

voerd wérden op het strand bij de haven 

om de verschillende grondlagen te kennen 

met het oog op he teventueel graven van een 

met het oog op het eventueel graven van een 

Het bleek dat deze boringen geen gunstige 

uitslagen opleverden en zoo is dan het ont

werp van een, tunnel opgegeven geworden.

Te Rotterdam heeft men er echter iets 

beters op gevonden. Men bouwt daar een 

tunnel in eeri| droogdok en men zal haar 

radien in de havengeul leggen op de plaats 

welke daarvoor best geschikt is.

Deze tunnel zal bestaan uit zes stukken

De bouw ervan zal 18 millioen gulden of 

ongeveer 2 75 millioen Belgische frank kos

ten.

Kon men slechts te Oostende ook iets 

dergelijks verwezenlijken.

We hebben zoo pas ook vernomen dat de 

Fransche regeering een gunstig advies u it

gebracht heeft over het voorstel om een 

gedeelte van het verkeer te Parijs in onder- 

grondsche wegen' te doen geschieden.

D it ondergrondsch wegennet zou een to

tale lengte van 98 Km. hebben en van der

tig tot zestig meter onder den grond liggen.

Ongetwijfeld zouden hierdoor veel gevaar

Blankenberge
STERFGEVAL.

Maandagnamiddag had de begrafenis

plechtigheid plaats van den heer Rod. Blom- 
me, gepensionneerd gewestbeheerder der 
kolonie, die 21 jaren in Kongo doorgebracht 
had. Een zeer korte ziekte heeft hem aan 
zijn familie ontrukt, en iedereen was ver

stomd bij het vernemen van het treurig 

nieuws.
Een aangrijpelijke episode was het over

brengen van het lijk  van den afgestorvene 
van het hospitaal naar z ijn  woning. Een 

veertigtal echte vrienden, waaronder de
Daringschutterst droegen hem rond 6 uur ’s 

lijke kruispunten van een gedee te van un avonc}s langs de doodsche koude laaji, stil-

in beton van 60 m. lengte, 25 m. breedte dagelijksch verkeer bevrijd zijn, wat aan de zwijgend, op stap. De regelmatige, hard-klin-

en 8,50 m. hoogte. In deze stukken zijn er 

twee breede gangen voorzien voor de auto ’s. 

7'wee auto ’s kunnen nevens elkander rijden 

in zulken gang, waar de eenige richting zal 

moeten gevolgd worden.

Daarnevens zijn er twee nauwere gangetjes 

aangebracht, het eene onder het andere en 

bestemd onderscheidenlijk voor voetgangers 

en wielrijders.

Deze zullen met roltrappen op den oever 

van de Maas de diepte bereiken waar een 

gang hen naar de overzijde zal leiden, ter

w ijl voor de( au to ’s er een helling zal be

staan van een halve kilometer.

Deze betonnen stukken zullen inderdaad 

gelegd worden in een geul daartoe speciaal 

in de stroombedding gegraven ten einde bo

ven hen tenminste 11.50 m. water te laten 

bij uiterst laag tij.

Het stoppen van de tusschenruimten tus

schen de tunnelstukken, zal op een heel 

handige wijze geschieden.

Men hoopt dat de tunnel klaar zal zijn in 

1941.

veiligheid van alle voerlui zeer zou ten goe

de komen.

Men weet dat te Oostende ook een ont

werp bestaat om de autosnelbaan tot aari

kende stap op de bevroren straatsteenen 
verhoogde de droefheid van het oogenblik.

Geen woord, enkel die stap ; men kan niet 

denken, niemand kon spreken, altijd die 
harde regelmatige stap door de verlaten

de landingskaai van de car-ferry te voeren j straten die stap van die veertig goede vrien- 

b ij middel van een tunnel, ten einde kruis

punten te verm ijden aan den hoek van de 

Kapellestraat en voor het zeestation.

Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCHE VISCHHANDEL.

Vergoeding voor het 
opsleepen

van een Vaartuig
--------------  .

Men vraagt ons welke vergoeding ver

schuldigd is door de verzekeringsmaatschap

pij X , wanneer een schip van dezelfde ver

zekering opgesleept wordt.

AN  1 W O O R D . —  leder vaartuig verzekerd 

bij de Belgische zeevaartverzekering is b ij

stand verschuldigd aan elk vaartuig dat ins

gelijks bij deze maatschappij verzekercj is. 

L*e aldus bewezen diensten worden vergoed 

volgens het algemeen recht. Nochtans wan

neer de verleende hulp zal bestaan hebben 

uit het opsleepen van een schip’, zal de hulp- 

verleener recht hebben op een schadever

goeding vastgesteld op één Belga per bruto 

scheepston van het bijgestane vaartuig en 

per uur van wezenlijke sleepen welke ook 

dc hierdoor opgeleverde moeilijkheden m o

gen zijn ,. Deze schadevergoeding zal op deze 

basis betaald worden voor de eerste v ijf uur 

van de hulpverleening ; zij zal voor de vol

gende uren gebracht worden op 3 (drie) 

frank per uur hetzij 60 t. h. van de oor

spronkelijke schadevergoeding.

De vergoeding is maar verschuldigd voor 

den tocht vanaf de plaats waar hu lp ge

bracht werd tot aan de naastgelegen haven.

Nochtans, wanneer het hulpbiedende schip 

z ijn  visscherij moet verlaten of zijn reis 

naar de visscherijplaatsen onderbreekt om 

gevraagde bijstand te verleenen, zal er een 

vergoeding toegezegd worden (onafhankelijk 

van hetgeen hierboven voorzien is) beloo

pende tot 3 fr. per ton en per reisuur, te 

tellen van het oogenblik waarop het bijge

staan schip verlaten wordt tot aan zijn te

rugkeer op de plaats waar h ij zich bevond 

toen zijn bijstand gevraagd werd.

E r wordt verstaan dat, wat deze laatste 

vergoeding betreft, er slechts zal rekening 

gehouden worden met den werkelijken duur 

der terugreis met uitsluiting van den tijd 

van verblijf of het aandoen in havens, Ree

derijen, (Rivieren en andere plaatsen.

In  andere gevallen van redding of hu lp 

verleening zal het bedrag der vergoeding 

vastgesteld worden door den beheerraad.

Nochtans wanneer het hulp biedende schip 

z ijn visscherij moet verlaten of zijn reis 

naar de vischplaatsen onderbreekt om ge

vraagde hu lp te verleenen, zal er een ver

goeding toegezonden worden (onafhankelijk 

van hetgeen hierboven voorzien is) beloo

pende tot 2,50 fr. per ton en per reisuur, 

te tellen van op het oongenblik waarop het 

bijgestane schip verlaten wordt tot aan zijn 

terugkomst op de plaats waar hij zich be

vond toen zijn  bijstand gevraagd werd.

Er wordt verstaan dat, wat deze laatste 

vergoeding betreft, er slechts zal rekening 

gehouden worden met den werkelijken duur 

der terugreis, met uitsluiting van den tijd 

van beârijf of het aandoen in haverfs, Ree

derijen en andere plaatsen. A lle  andere geval

len zullen beslist worden door den beheer

raad.

ttunü ue öuucommiSbie
v ail ueou iiin i£ on ceci mg

Vrijdagvoorm iddag van vorige weeK kwai« 

deze comniiösie oijeen onaer vooum ersu iap  

van üen neer t>aroe. /-vis secretaris lungeex- 

cie ae neer ülornnie.
W a*en veraer aanw ezig: de heeren Van 

den JDemcien van /Antwerpen, Verweist in . 
van orussei, £>eauprez, v_amiei wineinst h a 

venmeester U evriendt van /-eebrugge, vj. 

Ye ithor, bescuuraer der Oostenascne ViS- 

schersnaven, J. Dauwens en ^ . Vanderro l, 

reederij bestuurders.

Ue heer W aterschout gaf lezing van een 

briet van het beheer van het z.eewezen, 

w aarb ij opgem erk t werd, dat de commussie 

niet hoetde b ijeen te kom en om  de nerin- 

rich ting  van den Z.eevisscnerijdienst te b e 

spreken, m aa r alleen om  de aanvoeren en 

den invoer van  visch voor elke week te z.en 

bespreken.
Voortaan zou hieromtrent niets meer in 

de bevoegdheid vallen van deze commissie 

en heeft men zich nog alleen aan het laatst- 

vernoemde punt te houden.
Onze lezers weten dat door den heer Veltj 

hof, gesteund door zijn collega van Zee
brugge den heer Devriendt, en de andere 

leden van deze commissie, de stelling werd 
vooruitgezet dat deze vergaderingen nutteloos 

bleken, zoolang in het Zeewezen het departe
ment der Zeevisscherij niet aizondenijk. werd 
beheerd onder de leiding van een bevoegd 

ambtenaar.
D it schijnt niet in den smaak gevallen te 

zijn van de Hoogere Overheid.
De heer Velthof lichtte zijn standpunt na

der toe en was van oordeel, dat gezien zij 
slechts daar moesten bijeenkomen om den 
aanvoer te kunnen bespreken, dit telefonisch 

of in «Het Visscherijblad» ook kon gevonden 

worden.
Het gaat bij dit alles om veel meer dan 

dat, zegde h ij, daar de huidige toestand een 
bevoegde en onafhankelijke leiding vergt en 

dat ontbreekt om vischhandel en visscherij 
naar gezonde wegen te leiden.

De andere leden van den Raad sloten zich 
hierbij aan en de heer Devriendt meldde de 

Brugsche stedelijke overheid in kennis te 
zullen stellen van de mededeeling van het 

Zeewezen, waardoor deze nuttelooze verga
deringen volledig overbodig worden.

Onze lezers weten dat gansch de visscherij 
dezelfde stelling is toegedaan en we zien niet 

in waarom, indien hierdoor tot een practi- 

scher resultaat kan gekomen, het Zeewezen 
hiertegen een bezwaar kan opperen.

O f moet het steeds maar blijven bij de 

willekeur en ouden sleur van de bureelen, 
waar bevoegdheid en de belangen van een 
gansche nijverheid over het hoofd moeten 

gezien worden voor de onverschilligheid van 
onbevoegdheden ?

We hopen dat de minister er een ander 
standpunt zal op na houden.

HUIS DEBRA
Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRl IOGF-rw ?ïNKFRKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033

BELGISCHE REEDERS,

GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE
STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

den, die een vriend voor het laatst naar huis 

brachten.
Die tocht zal lang in het geheugen blii- 

ven van degenen die hem medemaakten.

f Heeren Rookers, f
die gewoon zijü uw cigaren en §
cigarillos in het groot te koopen, g
vraag gratis stalen en prijsop- •
gave van Hollandsche cigaren, ®
o.a. KAREL I en andere Holland- ©sche merken, tegen groote kor- £
ting. 1Interessante prijzen voor café- J
houders- §

J. OOSTROM  Van Maerlaa (straat, 34 § 
BLANKENBERGE g

ZONDAGDIENST DER  APOTHEKERS.
De apotheek Fevery, Kerkstraat, zal den 

Zondag 25 December, geheel den dag open 
zijn.

CINEMAS.

PALLADIU M . Kerkstraat. —  Zondag en 

Maandag, matinée te 3 uur. Dagblad-Actua- 
liteiten. « ln  volle V lucht», sportfilm met 

Norman Foster en Mary Carlisle., «Le Chant 
du Printemps». Prachtige muzikale film  met 

Jeannette Mac Donald, Kinderen toegelaten.
COL1SEE, Langestraat.--Pathé-jfournai.

Documentaire. «Adieu Paris, bonjour New- 
York» met Lily Pons, Gène Raymond, Jack 

Oakie. Kinderen toegelaten.

**
GEM EENTERAAD.

Ambtelijke zitting van Woensdagavond, 
2 1 December, onder voorzitterschap van den 
heer Pauwels, burgemeester.

De heer Luypaearts, schepen is nogmaals 

afwezig, zonder verontschuldiging.

Het driemaandelijksch nazicht van de ge
meentekas duidt een tekort van 416.739,35 

fr. aan.
De gemeentebelasting op de toestellen tot 

het spel bestemd wordt van 5 jaar verlengd. 
Dezelfde taks op de honden wordt weder ge
stemd, alsook op het plaatsen van tafels, bam 
ken en stoelen op den openbaren weg. Op 
voorstel van den heer Van der Marlière 
wordt een taks van 30 fr. voor de stad en 

50 fr. voor den zeedijk gestemd op de ap
paraten voor verkoop van sigaretten, cho
colade enz. A l die belastingen worden met 
algemeene stemmen goedgekeurd.

De goedkeuring van overdracht kredieten 
wordt uitgesteld. De landpachten van stads- 
gronden voor 1938-39 worden met algemee

ne stemmen goedgekeurd.

insgelijks met algemeene stemmen wordt 
de openbare verkooping van stadsgrond 

goedgekeurd aan den heer J. Roose, aan de 
Albertlaan, blok C. voor de som van 28.440 

fr. ’t zij ongeveer 142 m. vierkant aan 2 0 U 

fr. De bekrachtiging van een vorige goed
keuring wordt gegeven voor den grondat- 

stand Müngers. Met 7 stemmen ja  tegen 1 
neen (M . Van Sluys) en 2 onthoudingen, 

wordt de goedkeuring gegeven tot het open
baar verkoopen van bouwgrond van ^le Com 
missie van Openbaren Onderstand, op het 
Stationplein mits een m in im um  instelprijs 
van 600 fr. den vierkanten meter, op aan
vraag van den heer L. Peene.

Met algemeene stemmen wordt er beslist 
cen eigendom P. Calier te onteigenen, in de 
Slcichthuisstraat. De eigendom Mw Heyneman 

in de Stationstraat, 38, wordt onteigend mits 
2 7.000 fr. (oppervlakte 63 v. m .) t Plan, 
lastenboek en bestek tot het bouwen van 
een stapelhuis in het waterkasteel worden 
goedgekeurd met 6 semmen tegen 4 ; het 
bestek beloopt tot de som van 180.249 fr.

Er is een w ijziging aan het contrakt voor 
de waterbedeeling van de Intercommunale 
des Eaux ; er zal een vermeerdering van 0,06 
fr. per kubieken meter moeten betaald wor
den ; algemeen goedgekeurd. De overdracht j 
aan den Staat van de Rijksmiddelbare school 
wordt verworpen met 5 stemmen tegen 5.

Het wijzigen van het barema en vaststel
ling van de wedden van het stadspersoneel 

worden verworpen met 5 stemmen tegen 5, 
(links ja, rechts neen). I

FEESTEN.
Z-aterdag 24 December^ in de zaal Thalia, 

Weststraat, Kerstnachtbal van V. S. K.
In het Casino-Kursaal, Kerstnacht-Reveil- 

lon ; nachtmaal aan 75 fr. champagne en 
taksen inbegrepen. Tombola met prachtige 
prijzen.

Zondag (Kerstdag), 25 December. Kerst
feest V. S. K. met plukken van den kerst

boom.
ln t W it Paard, groot bal van de «Sport- 

vereeniging, met tombola.
Maandag 26 December, in het Casino- 

Kursaal, 1 ournée Baret. Opvoering van 
«Quadrille» van Sacha Guitry met Walther 
in de hoofdrol. Deuren open 19.45 uur. —  

Gordijn 20.15 uur.

**
«HET V ISSCHERIJBLAD»

is te bekomen te Blankenberge inxden Boek
handel Devriendt, Kerkstraat.

**
BOND «ON ZE SCHOLEN».

Het traditioneele Kerstfeest in de Rijksnor- 
maaischool kende een reusachtigen bijval.—  

O p Zaterdagavond 1 7 December en s Z on 
dags s namiddags 18 December gaven de 
•normalistÂ , telkens voor een volle en aan- 

dachtige zaal, twee opvoeringen van het 
mooie sjfcuk vol afwisseling «Scrooge en Mar- 
ley», bewerkt naar het bekende en roerende 

«Christmas Carol» van Dickens. Verzorgde 

en smaakvolle ensceneering, levendige ver
tolking met juist begrip, veel valt te loven 
in de prestatie van toevallige en onervaren 
tooneelspelers, flink bijgestaan door de ju f 
frouwen B. Vernieuwe, S. Van W ulpen, F. 
De Langhe en D. Beyts. De bedreven tooneel- 
leider heer D. Van Hooren, haalt eer van 
zijn  werk en wist eenheid en doorloopende 

lijn  in de opvoering van het moeilijke stuk 
te bereiken. Vooral de prestatie van de stu
denten A . Van Loo in de rol van Scooge 
en A . Stubbe in die van Marley werd op 

een waaarachtig kunstpeil gehouden. Fijn 
wist de jongeheer Vana Loo de kentering 
weer te geven in het hart van den hebzuch- 
tigen Scooge dien hij op schitterende en 
persoonlijke manier treffend getypeerd had. 
De jonge en geestdriftige tooneelspelers wer

den dan ook hartelijk toegejuicht. Voor het 
stuk en gedurende de poozen voerde de kra
nige normalistenharmonie met haar gewone 
brio verschillende mooie nummers uit, ter
w ijl het symphonisch orkest een feilen bijval 

behaalde met een meeslepend jazz-nummer. 
De jonge student A . Merry speelde met ge

voel en reeds verdienstelijke techniek een 
moeilijk concerto voor vioolt op het klavier 
begeleid door den knappen en toegewijden 
muziekleeraar, de heer A . Mouqué, die ook 
de harmonie bezielend dirigeerde. Kortom, 
het was een mooi feest, dat de moeilijksten 
bevredigen kon. Voor den ordedienst werd 
op onberispelijke wijze gezorgd door de pad- 
vindersgroep van de Normaalschool, die stil

aan tot een modelgroep is uitgegroeid.
Zondagvoormiddag, om 10 uur, had de 

Algemeene Vergadering van de leden van 
den Bond «Onze Scholen» plaats in de Rijks- 
r.ormaalschooi. Ook hies: een talrijke en aan
dachtige opkomst, waaronder verschillende 
oudleerlingen en veel ouders van normalisten. 
De Voorzitter, Directeur K. Ceurremans, 
sprak welkom- e»i dankwoorden uit en heette 
zich ' tra  v<?i.<ugd v, egens het b lijk van 

w.uirrleering cn v ir i ’ o* ven  co or de talrijke 
aanwezige ouders b^s < n-.i De secretar 

schatbewaarder k*era<-.r  ̂ D*- Maesschalck., 
brach: om st'i ’ rsla^ ui» over de werki*-g 

van den bloeienden Bond gedurende het ver
loopen dienstjaar 193 7-1938. De vereeniging 
telde 5 79 leden, leeAde voor 7500 fr. studie
gelden zonder intresten, gaf 2 165 boek

Q Camille Willems ZEEVISCH- Groothandel 
gesticht in 1889 
OOSTENDE

DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE —  BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende
Tel. 73876-73875-73877-73878
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toristenc*irsus, Blankenberge; 13. Frans De- 
paep. Vrije . Visschersschool, id.

Doet y o«:; xocit jongens, op den weg van 
de volmaking ligt de toekomst vrij !

sMc
TERECHTW IJZING

In tegenstelling met hetgeen ons blad meld
de bli*kt het, dat dé belangstelling van de 

Blanken bersche  jongens voor de wetenschap
pelijke voordrachten zeer groot is en zoo ze 
daar bij de eerste les niet aanwezig waren, 

dan was zulks alleen te wijten aan het feit, 

dat ze er niet werden toe uitgenoodigd !
Niet m in dan 3 7 personen, waaronder drie 

leerkrachten van de Vrije Visschersschool en 
van de Motoristen- en Zeevaartcu.rsussen: 

verplaatsten zich eiken Vrijdagavond om op 
d.e v.-ewet'.i.ischappelijke voorarachten aan
wezig te zijn. Niet alleen niet-varenden maar 
zelfs varenden pas in den namiddag uit zee 

gekomen, zij a reeds denzelfden avond op 
post! W erkeliik die Blankenbergsche jongens 
zijn moedige kerels en meenen Let goed met 
de zee; jai.imei toch dat men net niet beter 

X:leent met hu r haven en hun toekomst o p  
zee I

Zou er geen mogelijkheid bestaan om de 
zeewetenschappelijke voordrachten te laten 
geven, om de beurt te Heist en te Blanken- 
berge# gezien Blankenberge toch het grootste 
contingent toehoorders levert ?

W ij geven dit aan den heer Goeverneur ter 
overweging.

* * «

FILMÜNIVERSITE1T.

Geen voorstelling Dinsdag 2 7 December.

BOUW VERGUNNINGEN.

Th. Schramme, K. Deswertlaan alhier,han- 
çleishu s, hoek Diksmuidestraat en Ieperstr. 
Driessens, Slachthuisstraat alhier, woonhuis 
Slachthuisstraat. De Bruyne, Houthulststraat 

Ihier, woonhuis Diksmuidestraat. P. Zwaene- 
poelt Groenestraat alhier, woonhuis, Groene- 
straat.

MOTORISTEN- EN ZEEVAARTCURSUS

Dit jaar volgen terug 30 leerlingen deze 
interessante en nuttige lessen, die gegeven 

worden eiken Zaterdagavond van 6 tot 8 uur 
en den Zondagmorgen van 8.30 tot 12.30 u. 

Neen, de geest der zeevaarders is niet dood 
te Blankenberge, ieder schooljaar worden 
nieuwe krachten geboren voor de zee, zelfs 
in families waar het heelemaal geen traditie 
is. Sedert de heer Kamoen, van de Zeevaart- 

lessen, de leiding heeft genomen, is reeds veel 
nuttig werk verricht. Moge dat streven toch 

eens waardeering vinden en aanmoediging 
bij de hoogere overheid! Vlaamsche Veree
niging voor de Zeevaart, die te Antwerpen 
prachtig congresseerde, hier wachten zee

manshanden op werk, hier is belangstelling; 
zorg er voor dat die handen zeemanswerk 
vinden !

De Toekomst 
van de 

Veerhavens
In «La Revue Beige» is onder den titel : 

«Het einde van de passagiersbooten ? »  een 

zeer belangwekkend artikel verschenen van 

de hand van A . Verdurand, waarin gewe

zen wordt op de groote voordeelen van het 

vervoer van passagiers door vliegtuigen. — - 

voor een gezamenlijke waarde van 36.318 fr. Terwijl de passagiersbooten hun maximum

aan 1 0 0  normalisten tegen een betrekkelijk 
geringe bijdrage in bruikleen, kwam mild 
tusschen in de bekostiging van prachtige 
schoolreizen, ijverde krachtdadig ten voor

deele van de oudleerlingen en toonde een 
belangrijke en veelzijdige cultureele bedrij

vigheid (voordrachtavonden, kerstfeest, m u
ziekavond, kinderfeest, declamatieavond). 
waarvan de historiek kan nagegaan worden 
in het flinke bondsorgaan «’t Schelpje» dat 
zijn derden jaargang ingaat. De balans op 

30 September, sluitend met een ruim batig 

saldo, werd voorgelezen; de rekeningen wer
den nage2 ien en goedgekeurd en de heer D. 
Van Hooren werd h ij handgeklap tot be
stuurslid verkozen in de plaats van den heer 

U. Poppe, die wegens verhuizing ontslag had 
ingediend. Na de vergadering werd overge

gaan tot de trekking van de Reuzentombolai 
met 263 mooie prijzen begiftigd.

Voorwaar, ce Bond «Onze Scholen» is een 
nuttig en werkzaam organisme, waarvan een 
o^voedende ei mild steunende kracht uit- 
straait ;

* * *

SUCCES

De afgevaardigde van den heer Goeverneur 
overhandigde te Heist de prijzen door de 
Provincie toegekend aan de beste verslagen 

over de zeewetenschappelijke voordrachten 
van verleden winter.

Prijzen van 100 fr. aan : 1. Jozef De Ry- 

cker, Vrije Visschersschool, Blankenberge; 2. 
Maurits Wittesaele, id.; 3. Cesar De Vos, 
Motoristencursus, id .; 4. Constant Devroe 
id.; 6 . A lbert Neels, id.; 7. Jozef De Coninck, 

id.; b. Maurits Marannps, Vrije Visscher^- 
chool, id

Prîjzen van 50 fr. : 9. Jozef Van Heetveïde, 
Vrijc Visscheisschool, Blankenberge.

Prijzen van i ' j  fr.: 12. Joris Sampson, Mo-

schijnen te hebben bereikt, zoowel wat het 

confort betreft, als aangaande de snelheid, 

mag men gerust beweren^ dat de vliegma

chines nog wat in hun beginstadium zijn, 

doch reeds nu kan men voorzien, dat het 

verkeer over het water vooral per vliegtuig 

zal gebeuren, niet alleen wegens de tijdbe

sparing welke er uit voortspruit voor den 

passagier, maar eveneens door het feit dat 

de luchtvaartmaatschappijen verscheidene 

transporten kunnen uitvoeren op den afstand 

waarvoor een boot zooveel meer tijd  ge

bruikt.

Het einde van de passagiersbooten is stel

lig nog niet nabij, maar toch schijnt het on

afwendbaar en Oostende die vooral een veer

haven is tusschen het vasteland en de Brit

sche eilanden, zou best doen hiermede ook 

rekening te houden en zooveel mogelijk haar 

invloed te doen gelden voor de inrichting 

van een basis voor Watervliegtuigen.

Nieuwpoort
------- C ü»-------

PRIJSKAMPEN

Morgen Zaterdag : Groote prijskamp met 
de jas-kaart in de café « Broers Bank » bij 

Maurits Lambrecht, Kaaistraat. 200 fr. p r ij
zen gewaarborgd, verdeeld als volgt: 70, 50, 
30, ZÜ, 20 en 10 fr. Inschrijving te 6 uur. 
Gesloten te 7 uur. Inleg 2 fr.

—  Maandag a.s. 2e Kerstdag: groote prijs
kamp in het Bieden^ man tegen man, in de 
«Kozendael» bij Georges Devolder, Duin- 

kerkestraat. 550 fr. prijzen. Inschrijving van 
5 tot 7 u. Begin te b u. In leg 5 fr.

KERSTFEESTEN

Maandag 2e Kerstdag, in zaal Davidsfonds: 

feestavond Vrouwelijke Katholieke Burgers- 
jeugd. Opvoering van «Hedwig», legendespel 
m :> bedrijven van W illem  Putman.

Maandagnamiddag in het Duynenhuys : 
Kerstfeest voor de kinderen ingericht door 
de Liberale Vrouwenbond « Steun der A r 
men».

***
A A N  DEN D O O D  ONTSNAPT

Onze stadsgenoot, de heer Henri Vrees- 
wyck, kwam na middernacht terug van den 

oesterput, gelegen bij de kuischbank, in de 
richting van Nieuwpoort. H ij koos den weg 

langs het water. Gekomen op een honderdtal 
meter van de vlotkom viel en gleed hij langs 
den d ijk  naar beneden. O p dit oogenblik was 
het water gelukkig vrij laag. Vruchteloos 
trachtte de heer Vreeswyck zich uit zijn ne- 

teligen toestand te redden. Het was pikdonker 
en rondom hem was er niet3 anders dan slijk 
en modder. Het gelukte hem ook niet den 

gladden dijk op te klauteren. W at erger was 
is dat het water langzamerhand begon te 
stijgen. W ilde h ij niet verdrinken dan was 

h ij verplicht zich met het rijzende water aan 
den d ijk  te houden. Deze d ijk  bestaat uit 
brieken gevoegd met cement. Door het ge
stadig houden waren zijn vingertoppen open

gereten tot op het been. O p  de herhaalde 
kreten om hu lp daagde niemand op, tot on

geveer om 6.30 u . f wanneer Theophiel C lauw 

mosselhandelaar, wiens boot rechtover de 
plaats van het ongeluk ligt^ aankwam. H ij 
hoorde roepen, snelde toe, nam de reddings
boei van de vlotkom en bracht deze boei rond 
den heer Vreeswyck wien hij aldus naar een 

steenen trap kon krijgen. Met de hulp van 
zijn zoon, bracht hij hem naar boven en 

voerde hem in een auto naar zijn huis. Het 
was tijd  want de heer Vreeswyck was totaal 
uitgeput.

**
ONS G ARN IZOEN

Tengevolge van de groote koude was het 
onmogelijk oefeningen te doen. Er werd dan 
ook beslist, de soldaten naar hun kazerne 

terug te zenden. Ze verlieten ons Woensdag 
laatst.

V
BIJ ON ZE VISSCHERS

—  Mortelez A rthur, vischkoopman uit 
Veurne, werd in de stedelijke vischmijn on
passelijk door de groote koude. H ij werd in 

de herberg «Viertorre» binnengedragen. Dr. 
Vandamme, onm iddellijk ontboden, gaf hem 
de noodige zorgen. Na eenigen tijd kon de 

heer Mortelez naar huis vertrekken.

C INEM A’S
CINE N O V A . —  «Vogues 1938», prach- r 

tige kleurfilm; met W arner Baxter, Joan Ben
nett. —  «Diegenen voor morgen», met Con
stant Remy, Jeanne Boitel. —  Actualiteiten 

Gaumont. Kind. toegelaten.
K IN O  ZANNEKIN . —  Fox actualite iten .--

«De Lam p van A ldyn», dolle klucht. —  «De 

Muiters van de Bounty», met Charles Laugh
ton, C lark Gable, Franchot Tone. K. toeg. 
BURGERLIJKE STAND

Brackman Paulette, dochter van A lbert en 
Aesaert Clara.

Overlijdens: Maesen Angeline, d.v. C^miel
en T ’Jaeckx Odila, 2 m. -- Reybrouck Jean,

zoon-(ran Henri en Maîégeant Jeanne, 12 j.
Huwelijksafkondigingen; Devacht Honoré,, 

werkman te Lombartzyde en Vanden Abeele 
Maria, z.b. te Nieuwpoort.

M E K A N 1 E K E  T O U W -  GAREN
E N  N E T T E N F  A B R I E K E N  --------

N. V.
• REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle henoortisrdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare- Werken —  

Mazout «Ptîrfîna»Dîsr-iwî Motorefi «rSulzer»

%
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M a r k t b e r i c h t e n

OOSTENDE

Vrijdag 16 December 1938.
0 .287 West 8 d. 12.550,—

0.245 Oost 8 d. 11.207,50
De aanvoer is zeer miniem; de verzorging 

valt te loven. De vraag naar alle soorten is 
zeer vast.

Zaterdag 17 December 1938.
0.328 Kanaal 

0 .314  Kanaal 
O .102 W itte Bank 
0 .128  Oost 

H. 7 7 Oost 
0 .203 Oost

De aanvoer is zooaL

' 3 i;ijgende prijzen van de hand gedaan. Voor 

haring is er weinig belangstelling. Overschot 
van Ysland is nog zeer belangrijk en maakt 
een mooie besomming van 180.000 fr. De 

vangst van Beereneiland is nog zeer groot en 

van goede verzorging evenals de vangst van 
de Noop Head die zeer gezocht wordt.

1 7 d. 22.027,—
14 d. 1 7.015 —
14 d. 32.230—
13 d. 20.985,—
10 d. 1 1 . 100 —
3 d. 4.200.—

verwacht onbelang
rijk, doch zeer goed verzorgd. Aanvoer ton
gen bedraagt rond de 2 0 0 0  kg.; de vraag 
naar deze soorten is zeer willig en goede 

prijzen werden gemaakt. Voor andere soor
ten bestaat goede afname.

Maandag 19 December 1938.
0 .2 1 5 Witte Bank 15 d. 30.1 85,—
0.316  W itte Bank 1 2  d. 3 1.780,—
0 .186  West 2  d. 3.525,—
0 .2  1 7 Spanje • 2 0  d. 62.605 —
0 .2  76 West 2 d. 3.400,—
0.323 Kanaal 14 d. 23.865 —
0.197  West 3 d. 6.870—
0.137  West 2 d. 2.715.—
0.244  West 4 d. 7.492 —
0 .280  West 4 d. 1 1 . 02  ;—
0 .240  West 4 d. 4.920,—
0 .3 1 1 Oost 14 d. 25.72 1,—
0 . 168 Oost 1 1 d. 16.710,—
0 .2  77 West 3 d. 3.205 —
0.255 Kanaal 16 d. 28.01 7,50
0 . 1 09 Oost 1 1 d. 15.360—
0 .2  74 W itte Bank 1 2  d. 25.783,50

0 . 1 1 4 Oost 1 0  d. 16.825 —
0.154 Oost 6 d. 18.310—
0.256  V,fest 6 d. 7.214 —
0 .6 7  Noord 2  d. 1.910—
0:254 Oost 1 1 d. 16.285 —
H .6 I Oost 9 d. 16.1 55.'—
G.338 W itte Bank 15 d. 22.965,—
0.155 Kanaal 13 d. 28.450,—
0.173 Oost 1 1 d. 1 6.380,—
SS.O .I63 Ysland 18 d. 52.430,—

Woensdag 21 December 1938
0.83 Ysland 

0 . 1 15 W itte Bank 
0 .3  18 Oost 
0 .236  Kanaal 
0 .305 Kanaal 

0 .227  Kanaal 

0.19,2 W itte Bank 
0 .8 8  Marokko 
0 .249  Oost 

O .I2 0  Oost 
O .l 19 Moray Firth 

0.131 Moray Firth 
0.3-06 Spanje 
0 .307 Kanaal 
0 .296  Kanaal 

0 .265 Manche 
0.231 Spanje

Aanvoer van hec 

aan gisteren; gezien de zeer geringe vraag i 
hij dan ook meer dan voldoende. De zware 

sneeuwval van dezen nacht is oorzaak dat 
vele inlandsche handelaars te laat ter markt 
zijn gekomen, anderen hebben verkozen weg 
te blijven. Van leurhandel zai deze week den
kelijk geen sprake zijn.

Yslandsche vangst wordt aan 40 à 50 t.h. 
goedkooper dan gisteren afgezet. Met uitzon
dering van groote tarbot, tongen, tongschar 
en witte kabeljauw nemen alle prijzen ge
durig af. £)e Marokkaansche vangst is onvol
doende; deze van de Moray Firth heeft veel 

 ̂kabeljauw geleverd. Een vangst van Spanje

8.310,-- za‘ sléchts morgen verkocht worden. De aan-
Ivcer tongen beloopt rond de 6.000 kg., het
geen voor een Kerstweek zeker te weinig is. 

j Donderdag 22 December 1938.

1 8 d. 89.356,50
1 0 d. 13.365,--

1 1 d. 1 7.136,50
1 2 d. 23.710—
13 d. 22.973,50
1 2 d. 1 9.836,—
1 1 d. 25.689 50
2 1 d. 32.687,50

5 d. 4.940,—
5 d. 8.983,—

1 2 d. 43.835 —
1 0 d. 14.085,—

2 0 d. 40.81 5,—
1 2 d. 20.562,50
1 2 d. 21.899,—

8 d. 9.620—
18 d. 53.840—

is merkelijk minder

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

Verwachtingen

van volledig is, zijn voor het ongewoon guur 
weder naar de thuishaven gevluchtt zoodat 
buitengewoon veel onbelangrijke vangsten 

worden aangeboden. Buiten witte kabeljauw, 
tongschar, Schotsche schol, steerten en groo
te rog en tarbot,, zijn alle soorten in vol
doende hoeveelheid voorhanden. De versehe 

visch biedt heden, door de buitengewone 
koude, een zeer eigenaardigen aanblik, daar 
alles vervrozen is. De kwaliteit dezer vang

sten is op het bloote oog doorgaans moeilijk 
te bepalen. Een 9000 kg. tongen van alls ,

gewone gronden worden afgezet aan steeds a?
stijgende prijzen. Daar de Yslandsche vangst . oens a8 
slechts zeer gedeeltelijk gelost en het aan
bod dezer soorten zper beperkt is, worden ! 
alle soorten zeer prijshoudend aan den man 
gebracht.

0 .342 Span e 18 d..

0 .263 W itte Bank 12 d.
0 .290  Kanaal 1 1 d.

0 .350  West 6 d.
0 .279  W itte Eank 14 d.
0 .196  Wc-t 1 d.

De aanvoer van heden bestaat vooral uit 
tongen (3000 kg .), tarbot^ veel rogsoorten, 
iek en wijting. Alleen fijne vischsoorten wor
den levendig afgenomen aan goede prijzen.

48.100,—  
20.525,—  
12.503,—  
1 8.703,—  

40.5 78,50 
490,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU

RENDE DE TWEE LAATSTE WEKEN

Donderdag 8 Dec. 
V rijdag 9 Dec. 
Zaterdag 10 Dec. 

j. Maandag 1 2 Dec.
3 Dec.

14 Dec.

fr. 49.59,9,—

12.462.50
85.967.50

634.931.50
716.518.50
579.799.50

fr. 2.079.278,50

Dinsdag 20 December 1938.
0 .210  Oost 4 d. 6.51 5,—
0 .239  Spanje 18 d. 39.054,—
SS.0.163 Ysland (rest) 19 d. 1 28.870 —
0.232 W itte Bank 1 0  d. 15.700—
0.345 Sandetti 3 d. 6.425 —
0 .176  W itte Bank 13 d. 3 1.430,—
0.325 W itte Bank 1 2  d. 24.1 90.—
0.225 W itte Bank 5 d. 1 . 1  65,—

0.303 Oost 1 2  d. 12.678.—
0 . 1 1 2 Kanaal 1 2  d. 29.060,—
0.347  W itte Bank 9 d. 1 4.432,50
S S .0 .161 Noop Head 14 d. 58.997,50
0 .198  W itte Bank 1 2  d. 2 0 . 0 1 0  —

0.235 W itte Bank 1 0  d. 15.739—
0.21 1 Oost 8 d. 13.605,—

0 .2  70 W itte Bank 7 d. 14.3 1 8 ,—

0 .324 W itte Bank 1 1 d. ! 7.785,—

0.304 W itte Bank 1 1 d. 21.865—

0.127  Oost 1 0  d. 19.005,—

0 .297  Beereneiland 19 d. 138.462,50

0.301 Oost 4 d. 4.445 —

0.329  W itte Bank 1 2  d. 21.635 —

0.166  W itte Bank 1 0  d. 14.200,—
In tegenstelling met gisteren hebben vela

vaartuigen een normale en volledige zeereis

Donderdag 15 Dec, 
Vrijdag 16 Dec. 

Zaterdag 1 7 Dec. 
Maandag 1 9 Dec. 
Dinsdag 20 Dec. 

Woensdag 2 1 Dec.

fr 99.761,50 
2 4.265,50 

1 07.826 —  

500.232,'—  
670.1 05,50

Zaterdag 24 December. —  0.3'00 van 

Spanje.

Maandag 26 December. —  SS.O. I 60 van 

Noop Head met 3 bakken, waarvan 150 ka

beljauwen, 2 0 0  kools, 80 bennen w ijting en 

70 bennen Schotsche schol; SS.0 .97  van 

Noop Head met 200 kabeljauwen, 150 ben

nen totten en wijting, 1 0 0  kools, 80 b. schot- 

schol, 15 b. steertenf in totaal 5 bakken ; 

0 .89  van Ysland met 4000 kools, 1000 ka

beljauwen, 1 0 0  b. gullen, 1 0 0  b. mixed, 2 0  

b. boonen, in totaal 15 bakken; 0 .82  van 

het Kanaal van Bristol met 200 b. visch en 

600 kg. tongen; 0 .135 van de Oost en 0 .287 

van de West.

Dinsdag 2 7 Dec. —  S S . 0 . 1 64 van de Witte 

Zee met 25 bakken waarvan 1400 b. gullenr 

800 kabeljauwen, 1000 b. schelvisch, 350 b 

boonen plus mixed; 0 .55 , 0 .289 , 0 .295 van 

het Kanaal van Bristol; SS.0 .92  van het Be

reneiland met 500 kabeljauwen, 400 b. gu! 

len, 80 b. schelvisch, in totaal 1 1 bakken;

0 .195 , 0 .285 , en 0 .2 69  van Spanje.

Woensdag 28 Dec. -- 0 .294  van het K a

naal van Bristol; 0 .282  en 0 .228  van Span

je; 0 .86  van Noop Head met 5 bakken m i

xed.

Verderwordenverwacht: 0 .275 van de M o

ray Firth, 0 .138  van de West: 0 .65 , 0 .246 , 

0 .272 , 0 .326 , 0 .140 , 0 .317 , 0 .220 , 0 .243 , 

0 .370 , 0 .105 , 0 .312 en 0 .260  van de W itte 

Bank; 0 .175 , 0 .278 , 0 .327 , 0 .204 , 0 .309, 

0 .289 , 0 .178 , 0 .179 , 0 .207  en 0 .320  van

UMUIDEN

463.829,—  , het Kanaal van Bristol.

achter den rug, zoodat heel wat meer visch 
ter markt is. De aanvoer ronde visch en an
dere verscheidenheden is heel wat meer u it
gebreid, dan gisteren; alleen witte kabeljauw 

en groote rog ontbreken. Vele treinen zijn 
met merkelijke vertraging aangekomen zoo
dat de belangstelling rond de markt slechts 

normaal werd rond 8.30 uur. De markt zet 
kalm in; de kleinere vischsoorten, die b ij
zonder voor den leurhandel geschikt zijn, d a 

len voortdurend daar het koude weder den 
leurhandel zeer zal belemmeren.

Niettegenstaande de groote hoeveelheid 

tongen (ongeveer 1 0 . 0 0 0  kg.) die ter markt 
zijn, worden alle sorteeringen aan steeds

fr. 1.866.019,50

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL i 

GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 1 5 Dec. 
V rijdag  1 6 Dec. 

Zaterdag 1 7 Dec. 
Zondag 1 8 Dec. 

Maandag 1 9 Dec. 
Dinsdag 20 Dec. 
Woensdag 2 1 Dec.

1659 kg. 

179,9 kg.
3.30— 5.70 
3.00— 5.70 
5.60— 7.90

geen aanvoer 
idem 
idem 

geen aanvoer

VISSCHERS ! Weet U «Jat 9  

, DE BESTE G ASOIL *

! HET BESTE MAZOUT^
»voor VISSCHERSVAARTUIGEN'
• GEFABRICEERD wortft door de<

Belgian Cracking Cy ]
die nooit de belangen van den1 kooper uit het oog verliest Al hare prodlicten komen voort j van de Belgische Werkhuizen i te Langerbrugge.

BESTEL ÖIJ DE B. C. C.

r  ï pst ü M u
V.schtactoor in alle soorten 

/Ei* SCIIEN — GEROORTEN  
VISCH E N  GARNAAL 

Vischhandel in t groot en t klein
VTSU iMIJN, 2 - MECHELEN  

Tel. 789

In de week van 1 5--21 December kwa
men aan de Rijksvischhallen 29 stoomtraw

lers, 30 motors en 114 haringbooten hun 
vangsten versehe visch en haring verkoopen.

De geheele week is de aanvoer van ver
sehe visch van weinig beteekenis geweest.

berichten van de booten die de visscherij 

om de Noord uitoefenen zijn  : alle dagen 
stormweer, zoodat de meeste trawlers de 
kusten van Noorwegen hebben opgezocht om 
daar het zware weer af te wachten. De vang

sten waren groot van 200-450 bennen en 
de zeereis lang van 1 4 à 1 6 dagen. De voor
naamste soorten welke aangevoerd werden, 
zijn schelvisch, totten, makreel, zwarte en 
v;itte koolvisch, rog, gullen en wijting. De 
kabeljauwvangsten waren zeer schaarsch.

Van de Sylt kwamen enkele booten toe met 

schoone vangsten gullen.
De W itte Bank geeft voldoende tarbot, 

tong en vele kleine schol. De Westvisscherij 
is zeer onvoldoende voor tongen, bevredi

gend voor schol.
Buitenlandsche aanvoer bestond uit vele 

consignatiezendingen van uit 'Noorwegen 
(schelvisch) ; van Denemarken eenige kabel
jauw en gullen.

Tarbot, tong en kabeljauw kenden zeer 
hooge prijzen; de kleinere soorten die het 
binnenland geregeld afneemt werden goed
koop afgezet vanwege de slechte verkoop 
door de hevige koude.

De haringaanvoer is elke dag nog zeer 
groot. A lle vangsten komen van het Kanaal. 
De verkoopprijzen zijn spotgoedkoop tenge
volge van den geringen export.

Verwachting toekomende week: .1 boot van 
de W itte Zee (1 100 kisten schelvisch en 800 
kisten kabeljauw, gullen en roodbaard), 30 

booten van de Noordzee en 1 5 motors waar
van het meerendeel zal arriveeren met kleine 
vangsten versehe visch.

Haring mogen wij- niet veel meer verwach
ten, daar de motors deze visscherij be~ 
eindigen en zich klaar gaan maken voor de 1 
trawlvisscherij.

» * »

Donderdag 15 December 1938.
1 boot met een vangst makreel, schelvisch, 

totten, w ijting en gullen van het Noorden 
en 7 booten van de W itte Bank met schoone

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap Reederijkaai (rechtover; Je Slipways) em 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mekanieke vermakingen en constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

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

FRI60RIFERES DU LITTORAL

i J  S
GEMAALD E N  IN  BLOKKEN

N. V
Groote koeikamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Dinsdag 20 December 1938.
De aanvoer was dezen morgen zeer klein. 

3 vangsten van het Noorden en 3 vangsten 
van de W itte Bank en West. De Verkoop
prijzen, uitgezonderd de tarbot en tong, ken

den nog goedkooper prijzen dan gisteren.
Haringaanvoer: 5000 kisten; verkoopprij

zen: 75 fr. de 1 0 0  kg.

GENT

Ym. 82 Noorden 355 1 902,—

Ym. 1 Noorden 355 1902,—

Ym. 98 Vikingsbank 230 1900,—

Y m. 107 W itte Bank 50 799 —

Kw. 78 W itte Bank 50 1223 —

vangsten tarbot, tongen en vele kleine scholt 
de ronde visch kende hooge prijzen; de p lat
vischsoorten waren goedkooper.

Haringaanvoer : 8500 kisten, aangevoerd 
door 31 booten; verkoopprijzen: 50-60 fr. 
de 1 00  kg.

Ro. 53 Noorden 530 3698—
Ym. 4 W itte Bank 105 2 2 0 1 ,—
Sch. 61 W itte Bank 125 1863,—
Ym. 1 79 W itte Bank 105 2166—
Y m. 77 W itte Bank 130 2115 —
Ym. 1 1 4 W itte Bank 105 1850—
Ym. 161 W itte Bank 75 1 743,—

ANTWERPEN

Vrijdag 16 Dec. 1938. -- Pieterman 12--

14; griet 9--12; heilbot 12-- 20; kabeljauw
8— 9 bruto, 10--12 netto; gul 4; koolvisch
5; mooie meid ‘2.50; pladijs 5--1 1; rog 7
roodbaard 6 ; vleet 1 1 ; schelvisch 5--1 0
steenpost 3; tarbot 9--12; tong 12— 18

j w ijting 3— 4; haringshaai 1 0 ; haring 2 ; bak-

j haring 0.75--1 stuk; gerookte haring 0.75
j — 1 id.; gestoomde haring 1 id.; spiering 7
; — 8 garnaal 8-- 1 0 ; mosselen 1 ; zalm (be-
' vrozen) 24; (paling 10--13; zeebaars 3.50;

j vlaswijting 6 ; sprot 6--8 ; kreukelen 3 fr.
I de kg.

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 17 TOT 22 DECEMBER

Zaterdag Maandag
Turbot —  Groote tarbot ................................. I 8.00— 1 4.-— I 8.00—-1 2,—

Mid. tarbot ..............................—  I I .00— 10.—  11,00—  9—
Kline tarbot ..................................10,00—  9,—  9,00—  8—

Barbues—* Griet ........................................ . ........................8,00—  6,—
Sole* —  Allergroote tongen ........................ 11,00— 14,—  11,00— 15,—

Groote t,ongen ...............................16,00— 17,—  15,00— 17,—
Midd. groote tongen .................... i 7.00— 19,—  17,00— 18,—•
Voorkleine tongen ........................ 1 9,00-- 18,---18,00— 19,__
Kleine tongen .................................18,00— 19,—  17,00— 18,—

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ................ 6,50—  5,00—
Mid. pladijs .......................... 7,00—  6,—  5,50—  3,—
Deide slag pladijs ....................  5,00—  5,00—  4,50

Kleine gladijs ..................... ....... 3,00—  2,50 2,25—  1,75
Limandfes —- Schar . .................... .....................  ........................5,00—  3,—
Limandes soles — Groote tongschar ........... ............................7,00—  5,—

Kleine tong*char ............ ....................... ....4,50—
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  3,50—  4 00—

Kl. Schotsche schol ...........  3,00__________3.50___
Flottes —  Schaten .........................................  3,00—  2,—  4,00—  2,___
Raies —  Groote rog .....................................  4,00—  2,—  4,00—  2,—

Kleine rog ......................................  1.25—  ’ |,00—  0.50
Tacauds —  Steenposten .................................  1.50—  1,50—
Merlans —  Gr. wijting .................................  2,50—  2.50—  2,—

Kleine wijting ..................... . 2,00— 1,50—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ...........  6.50—  5.—  6.00—  8.—

Gr. gullen ....................  4.00—  4.25—
Kl. gullen ......................  2.00—  2.00—

Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ............................... ....5.00___  6.__
Gr. gullen ....... 1........... ....................... ....4,50—  4 —
Kl. gullen .............................................. .... 3 ,00—  2.50

Sébastes —  Klipvisch ........................ , .. ...... ............................3,00___
Charbonnier —  Koolvisch ......................................................... 3,00___  2,__
Lieu» —  vlaswijting ................. .................... ...................................
Lingues —  Lengen ......................................... ....................... .... 4 00___ 3,25
Eglefins —  Gr. schelvisch ......................................................... 9,00—

Dinsdag
17.00— lz —
1 0 .0 0 —  8 —

9.00—  7—

8 .0 0 —  6 ,—  
1 2 , 0 0 — 18 —  
I 7.00— 18'—  

1 8 ,0 0 — 2 0 —  
1 8 , 0 0 — 1 0 ,—  

18.00— 19,—
5.00—

6.00—  5,—
3.00—  4,—  
1,50—
5.00—  2.50

3.50—  2.50

3.50—  3—
4.00—  2,50
5.00—  2 —
1.00—  0.25
1.50—

2.50—  2 —
1.50—  1 —
8.00—  6—

4.50—  3.5ü
2.50—
6.00—  5—
4.50—  3,50
3.00—  1,50 
2.25—  1,50
2.00—  3—
5.00—  3 —

W oensdag
22.00— 15,—

10.00—  9,—
y.oo—  8 ,—

12.00—  7 —
12.00— 18,—  

18,00— 20,—  
2 1  0 0 —  

2 1 ,0 0 —
I 7,00— 19,—
4.00—
4.00—
3,50—  i ,—
1 .0 0 —

4,50

Donderdag
15,0U—

1 0 ,0 0 —  8 o—
8.00—  7,—

1 1,00— 18,—  

2 0 ,0 0 — 2 1 ,—

22.00— 2 4 
23.00— 24—

18.00— 21 —

4.00—
4 00—

3.00—
1,25—

7.—

1.50
1.50

1.25
1.25

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

Colins —  Gr. mooimeisjes ...................

8 ,0 0—

3,50-

i ,50—

3.50—
6.00—  5—
4.00—
2 .0 0 —

11,00—  6—  
2.25—
4.00—  2.50
2.00—  3,—
1.50—
1.50—

Mid. mooimeuj
Kl, mooimeisjes ....... . i .

Vives Pietermannen .......................
Grondins —• Knorhaan .............. .
Grondins rouges —a Engelsche soldaten
Rougets — Roobaard ...........................
Emissoles —  Zeehaai ............... , ^ __
Roussettes —  Zeelionden .............................. 150___
Dorées —  Zonnevisch ..........
Lottes —  Gr. zeeduivel («teert)

KI. zeeduivel .............

Ccngrea —  Gr. zeepaling ................................. ...................  2,50-
Kl. zeepaling ....................................................  1,50__

Maquereaux —  Makreel ................................ .............................. ’
Harengs — Haring *........................................

Esturgeon! — Steur ..............................
Flétan* — Gr. heilbot .................................

KI. heilbot ............................. .......................... . 16,00—
$Wrr«*vi*»es -- Kreeftjea ........................... .

4.00—
4.00—
4.50—
3.00—  
2 75—

2.50—
6 .0 0 —

3 —

3,50

5,-
4,00—  3,—

2 ,0 0 —  

8,50—  2,

7.50—"
1.50—

9.00—
4.00—
2.50—  3,
2.50—  2 —
4.00—

4.00—  
0.25—
1 .0 0 —

2 0 0 —

0.25—
8.00—  7—

4.50—  4 —
3.00—  2 —
4.50—

2.50—
1.50—
0.75—

1.00—  0 50

8 ,0 0 —
6 ,0 0 —
5.00—
3.00—

1.50—
6.00—  5,—

3.00—  3,50 
2,25—

1.50 —  
3 00—  2—

2.50—  1,50
1.50—
1.50—

verkoopprijzen :

1 0 0 1 588.—
1 0 0 1 684,—
80 1 387,—

175 14 1 6 ,—
300 2896,—
285 2267 —
460 2267—
380 3235,—
180 1877,—
1 2 0 1 838,—
445 25 14.—

$

©
e

a

i

2,50— 3,—
2,25—

3,00— 1,50
3,00— 1,50
0,50—
1 ,0 0 —
1,75—

1 ,0 0 —
4.00— 6 —
2 ,0 0 — 3,—
1,50—

6 ,0 0 —

5.00—
3.00—  
2,50—

6 .0 0 —
3.00—
2 .0 0 —

5,-

2 ,0 0 -

1 ,0 0 -
1 ,0 0 -

6 .0 0 -
4,00-

5— 66.50—  5,
4.50—

6,50—  5 —
4.00—
2 .0 0 —  
1 ,0 0 —

i! 00— 0.75

7.00—  5,—
4.00—
2 .0 0 —  

1,00—  5,50

15 0 0 —

17,00—  8,—  13,00- 8,-

Vrijdag 16 December 1938.

4 vangsten van de W itte Bank met tarbot, 
tongen en schol; de verkoopprijzen waren 
redelijk. Haringaanvoer: 2000 kisten aange 

voerd door 17 booten; prijzen: 50 fr. de 
1 0 0  kg.
Ym . 432 W itte Bank 80 181 I ,--

Ym. 8 8  W itte Bank 85 1920,—
Kw 74 W itte Bank 80 I 762,—

Zaterdag 17 December 1938.
I motor van de W itte Bank en 3 motors 

van de West hadden matige vangsten. De 

verkoopprijzen waren redelijk. Haringaan
voer: 5500 kisten; prijzen 6 6  fr. de 100 .kg.

Maandag 19 December 1938.

! I stoomtrawlers, 6 motors en 14 haring
booten waren ter markt. De vangsten van de 
trawlers waren alle zeer matig, tengevolge 
van het slechte weer op ‘de Noordzee. De 
strenge koude werkte zeer nadeelig op de 

verkoopprijzen en het was dan ook 'm a a r  
toed, dat de aanvoer zeer beperkt was. H a 
ringaanvoer: 5000 kisten;
60 fr. de I O'O kg.
Kw . 103 W itte Bank 

Kw. 7 6 Witte-Bank 
Ym . 50 W itte Bank 

Ym. 147 W itte Bank 

Ym. 167 Vikingsbank 
Ym. 384 Sylt 

Ym . 26 Noorden 
Ym . 196 Noorden 

Ym. 177 W itte Bank 
Ynt. 97 W itte Bank

Ym . 25 Noorden ___________

Donderdag

T trbot ....................................................................47.00— 16,— ■
Griet .................... .................................................... 34,00— 16.—
Gioote tongen .......................................................... 1.20—  0.94
Gr. mid. tongen ..................................................... i . 1 6-- 0.90
Kl. mid. tongen .....................................................  1.26—  104
Kl. tongen .......................................................... 1.06—  0.82
Kl. tongen {gr. slips) ...........................................  0.92—  0.64
Kl. tongen (kl. slips) ..................... ..................  0.66-- 0.30
Gr schol ....................................................................20,50— 16.—

Mid. schol ................................................................. 20.00— 17,—

Zet schol ....................................................................25.00— 18.—
Kl. .cho l ....................................................................23,00— 16,—

Kl. schol II ...............................................................19.00—  8.30
Kl. .chol III ..................................................... .........  7.90—  3.40

Tongschar .......................................................................................
Rog ....................................................................................................
Vleet ...................................................................................................
Poontje* ............................................................... 4.40—  4.60

Kabeljauw ...................................................... ....104 .00— 38 —
Gr. Gullen .........................................  .....................23,00— 17,--
Kl. Gullen ...............................................................i 8/00—  6 ,—
W ijting  ...................................................................  7,00—  2.10
Gr. «chelvisch ..............................................  ...... 28.00— 17,50

Gr. mid. schelvisch ....................................  ........ 23.00—
Kl. midd. schelvisch .........................................  20.00— 16.—
Kl. schelvisch ....... ................................................I 6 ,0 0— I 5.—
Braadschelvisch ..................................................18,00— 10,50
Heilbot ...................................................................  1.04—
Leng ........................................................................  1.69—  1.15

Koolvisch ................................................................... 18,00— 14.50
Makreel ................................................................11,50— 6.2'0
W olf ....................................................................................................

Schartong .............................................................. 32.00— 17,--
Zalm  ..................................................................................................
Steur .................................................................................................
Gr. roode poon ................................................................................
Mid. roode poon ..............................................................................

KI. roode poon .................................................... 15,00— 13,—

Schar .................................................................... 10.00—  3.60

Bot ......................................................................... 22.00— 1 7,—
Hammen .............................................................. 14.50---12,—
Lom ..............................................................  ...................................

Haring ...................................................................  2,50— 1.50

Kreeft .............................................................. . 2.30—
Gr Heek ...............................................................................................
MM ...........................................................................................

Woensdag 21 December 1938.
4 stoomtrawlers en 15 motors spijsden de 

markt. De vangsten van de 2 Noordbooten 
waren zeer klein. 1 Boot van de Sylt had een 
schoone partij gullen; I boot van de W itte 
Bank met een i schoone vangst tarbot, tong 
en schol. De motors slechte vangsten. H a

ringaanvoer: 3000 kisten; verkoopprijzen : 

50 fr. de 100 kg.
Ym. 6 Noorden 540 3520,—
Ym. 2 Vikingsbank 225 2250,—
Ym. 94 Sylt 440 3685,—
Ym. 155 W itte Bank 135 2210,—

15 Katwijkermotors, laagste 320, hoogste 

700 florins besomming.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 17 December 1938.
Groote tong 10.50— 11,50; bloktong 12—

13; fruittong 15--17; sch. kl. tong 16-- 18;

kleine tong 8— 14; pieterman 11 — 12; gr. 
platen 5— 5.50; middenpl. 5.75— 6 ; platje
5— 5.75; scharren 4--5; rog 4--6 ; tarbot
15— 18; griet 14— 17; garnalen 5.50— 7.80 

fr. per kg.
Maandag 19 December 1938.
Groote tong 11 — 12; bloktong 12— 14; 

j fruittong 14— 16; sch. kl. tong 15— 17; kl.
tong 6.50— 10; pieterman 1 1--12; groote pl.
4— 4.25; middenpl. 4.75— 5,75; platjes 4— 5; 
scharren 3— 3.50; rog 3.50— 5.50; tarbot 
15-— 18; griet 15— 17 fr. per kgr.

Dinsdag 20 December 193S-
Groote tong 12— 13; bloktong 12— 14; 

fruittong 17— 19; sch. kl. tong 18— 20; kl. 
tong 8— 14; pieterman 1 1  — 1 2 ; gr. platen 

4— 4.25; middenpl. 5— 6 ; platjes 4.50— 5.50 
scharren 3— 3.50; rog 3.50— 5.50; tarbot 
16--2 0 ; griet 15— 18 fr. per kg.

Woensdag 21 December 1938.
Groote tong 16— 17; bloktong 18— 20; 

fruittong 21— 24; sch. kl. tong 21— 25; kl. 
tong 10— 18; pieterman 1 1  — 1 2 ; gr. platen 

4— 5; middenpl. 4— 5.50; platjes 3.50-— 5.50 
scharren 4— 4.50; rog 5— 6 ; tarbot 17— 20; 
griet 16— 20 fr. per kg.

Donderdag 22 December 1938.
Groote tong 22--23: bloktong 22— 24 ;

fruittong 25— 27; sch. kl. tong 25— 28; kl. 
tong 1 0 — 2 0 ; pieterman 12— 13; gr. platen
4--5 ; middenplaten 4.: - 5.50; platjes 4

— 5; scharren 4— 5; rog 5— -5.50; tarbot 18 

— 2 0 ; griet 18— 20; garnalen 1 1 . 1 0  fr. per 

kg.

11 — 17 Dec. 1938. —  Garnalen 7— -8 ;

griet 1 1  — 13; kabeljauw 13--16; pladijs 1 0 ;
paling 16— 22; schelvisch 1 0 ; rog 7— 9; tar
bot 12— -14; tong 15— ^18; w ijting 5 ; zee

post 5— 8 ; zonnevisch 9 fr. de kg.

British Ropes Ltd
LONDON

--- «o*---

Consortium der Beste Engelsch«

---  Staaldraadfabrieken ---
De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «Elite*, cnz. 
-----o-----

Agenten en Depothouders.voor
Oostende en de Belgische Ku*t : 

OSTEND STORES A  ROPE WORKS
N. V.EEDERIJKa AI — OOSTENDE

NIEUWPOORT
Er was tengevolge van de koude, zeer wei

nig visch op de markt, welke dus goede p r ij

zen kende. Ook was er weinig of geen gar

naal en sedert Zaterdag geen sprot meer. 

Tongen: groote I I  — 14, middel 12— 14,

voorkleine 1 2--1 5, kleine 8— 9,; tarbot 1 2--

15, kleine targot 8— 1 0 ; griet 6— 8 ; plat- 

visch 6— 7.50, middelslag 5— 6 , kleine 1.50 

— 2.50; schar 5— 5.50; rog 4— 4.75; kleine 

iog  1.50— 2.50 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 

Donderdag 15 December 1938.
N.59, 4737 fr.; N.49, 4631 fr.; N .43, 4747 
fr.; N.42, 3665 fr.; N.26, 916 fr.

Vrijdag 16 December 1938.
N.46, 1983 fr.; N.26, 488 fr.; N .44, 3304 
fr.; N.58, 1696 fr.; N.34, 282 fr.

Zaterdag 17 December 1938.
N.44, 6 6 6  fr.; N.46, 827 fr.; N.48, 3057 fr.

Maandag 19 December 1938.
N.43, 2653 fr.; Ö .226, 2076 fr.; N.42, 

2762,50 fr .; N.58, 1445,50 fr.; N .59, 3579
fr.

PRIJZEN DER GARNALEN

15 December 206 kg. 4.00— 5.70

16 December 237 kg. 3.00— 5.30;
I 7 December 220 kg. 3.00— 5.30

SPROTAANVOER

14 December 32897 kg. 39— 79
15 December 19855 kg. 64--78
16 December 40055 kg. 60— 89
17 December 54890 kg. 62— 71

FROID INDUSTRIE!
REBDERIJKAAI, 36, OOSTBNDE

MODERNE

FABRIEK
TELEFOON 72291

y

9

i

iIJS Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890
Dagelijksche voortbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER

Zaterdag
57,50— 16, ?0
26.00— 12.50 

1.24—  1.16 
1.20—  1.12 
1.26—  1.16 
1.08—  0.98 
0.86—  0.72 
0.40—  0.32

1 8.00— 15.—

22.00— 18.—

26.00— 25.—
26.00— 12,—  
19.00—  8 —
6 .1 ^ -  2.50

1 5.00—
1 4.50—  5,50 
4.80—  2.10

14.00— 13,50

Maandag Dinsdag Woensdag
.82 0 0 —-13.— 70.00— 17— 85.00— -lb,— per SO kg.
2 7.50—-14— 23,00— -12,50 30,00— -1 7,50 »

1.26—- 1 . 1 0 1.40— - 1.36 1,75—- 1,38 per kg.
1.24—- 1 .— 1.36— - 1.28 1.60—- 1.32 >
1.26— - 1 . 1 0 1.40— - 1.28 1.60—- 1.40 >
1 .0 2 —- 0.92 1 16— 1 . 1 2 1.24—- 1.08 »
0.9 1 — - 0.74 1 ,0 0 — - 0.91 1 ,0 0— - 0.90 »
0.45—- 0.28 0,50— - 0.42 0.52— - 0,38 >

22.50— -14 — 23,00— 16,50 2 2 ,0 0 — -16,50 per 5'0 kg.
19.00— -15— 2 2 .0 0 — •19,50 26,00— 16 — »
24,5 0— -20,50 3 7,00— •33,— 35,00— ■19— »

2 1 ,0 0 —-13,— 30,00— ■24— 29,00— 17,— >

1 6 .0 0 — - 6— 2 2  0 0  —■ 8 — 1 9,00— - 6,50 >

7,00— - 3.10 6 ,2 0 — 4.60 7.80— 1 , 2 0 >

44.00—-18.— >

18,00— 13— 26,00— 15 — 25,00— 15,— p. 2 0  stuks
7.00— - 0.25 3,00— 0.42 0.96— 0,30 per stuk
5.40— 5.80— 4.30 6 0 0 — 5,50 per 50 kg.

6 8 ,0 0 — ■35 — 75,00— ■37,50 92,00— 41 — p. 1125 kg.
2 0 .0 0 — ■14.50 2 2 ,0 0 — 16— 22,00— 12 — per 5'0 kg.
14.00— - 4.80 1 6,50— 4.90 1 6 ,0 0 — 4 50 >

7.10— • 1.40 5.60— 3,70 8 ,0 0 — • 2,60 >

27,00— 20.50 25,00— 18— 28,00— 24,— >

2 1,0 0 — 16— 2 2 ,0 0 — 27.50— >

2 2 ,0 0 — 1 2 — 1 7,50— 12,50 19,00— 1 1 — »

15,1 0— 7,— 11,5 0— 1 0 — 14,50— II  — »

13,00— ■ 7,— 8.50— 6 . 2 0 13.00— 10,— >

1.34— 1 . 6 8 1,30— 1.25 1.30— 1.24 per kg-
2 ,0 0 — ■ 0 . 6 8 0.85— 0.48 2.70— 0.80 per stuk

2 7,00— 12.50 22.50— 14.50 26,00— 17— p. 125 kg.
9,00— ■ 4.20 9,00— 3 — 8,50— 4.20 per 50 kg.

30,00—  5,—  16.00—  7—  20,00— 00,—

7,50—  4.90 
9,00—  3.40 

18.50— 1 6,—
1 2.50—  6.50 10.50—  6—

1.95—  
f.25—

1.50

20.00— 12.50 
7,00—  6,—  
2.75—  0.85

18,00— 13.—  
7.00—  6.50 
2.20—  0.85

6.00—  4.10
9.00—  2.50

Ï6.0Ö—  i 3.— 
8,50—  7,50 
2.15—  1.65

>
>

P«r kg.
>

per 50 kg. 

>
»
»
>
»

>

>
per etuk
p. 12f) kg. 

>

U ]<*5 ff.* &angf>duid F^tn gulden i« <,ngeve*r 16 fr-



HET VISSCHERIJBLAD

IN .  V .

SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen
q  T E M S C H E  q
W ER V EN  GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTFEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

MODERNE DWARSHSLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Teinsei:; Telefoon : 10 en 157Handelsregister ; St. Niklaas 1018

BRUSSEL
VISCHMIJN

12— 17 Dec. 1938. —  Baars 2.03; zee

duivel 4.21; kabeljauw 5.93; gullen 3.68; 
zeezalm 2.27; zonnevisch 6.89; schelvisch 
3.21; zeehonden 2.06; zeepaling 2.73; ver

sehe heilbot 4.07; paling 1.66; knorhaan 
2.26; versehe haring 0.97; zeekarkool 2.45; 
latour 4.36; schar 3.22; leng 1.99; inktvisch 

2.47; w ijting 2.05; heek 3.83; koningsvisch 

2.68; pladijs 4.67; rog 3.71; roobaard 3.56; 
vervroren zalm 10.30; klipvisch 3.39; tong 

1 1.24; tarbot 8 . 6 8  fr. de kg.

VISCHMARK.T 

12--17 Dec. 1938. --  Griet 10--15; zee

duivel 8-- 1 0 ; kabeljauw 12— 18; gullen 1 0
--12; zeezalm 4-- 6 ; zeepaling 4--5; zonne

visch 7— 9; schelvisch 4--8 ; schaat 8--10;

knorhaan 3--4; haring 1--2.50; latour 8
10; schar 4--6 ; leng 3--4; w ijting 1.50--
3.50; heek 6--8 ; pladijs 4— 1 0 ; rog 6-- 1 2 ;
roobaard 3— 5; vervroren zalm 18— 22; k lip 

visch 2— 4 ; tarbot 10— 18; pieterman 1 0 —

I 5 ; tong 1 0— 20 fr. de kg.

DUINKERKE
Donderdag 15 December 1938.
Levendige markt. Men noteerde: tong 28 

— 30; tarbot 18— 20; schar 8— 9; rog 6— 7; 

w ijting 5— 6 ; garnaal 8— 9 fr. per kgr.; 

sprot 92— 115 fr. per 100 kg.
Vrijdag 16 December 1938.
Men noteerde de volgende prijzen: tong 

24— 28; tarbot-griet 15— 18; pladijs 7— 8 ; 
schar 9— 1 0 ; w ijting 6 ; roobaard 6— 7; rog 
5— 6 ; garnaal 7— 8 ; zeehonden 2 — 4 t stuk; 
haring 0.15 ’t stuk; mosselen 2  fr. per kg.

Zaterdag 17 December 1938.
W einig beweging. Men noteerde: tong 28 

<— 30; tarbot-griet 18— 20; pladijs 8— 1 0 ; 
schar 10— 11; w ijting 5; garnaal 9— 10 fr. 

iper kg. 25 tonnen sprot à 1 0 0 — 1 2 0  fr. per 

1 0 0  kg.
Maandag 19 December 1938.
Geen visch.
Dinsdag 20 December 1938.
Geen visch.
Woensdag 21 December 1938.
Geen visch.

BOULOGNE
Donderdag 15 December 1938.
6 6  treilers en drifters deden de haven aan. 

Men verkocht: 6900 maten haring 1100—  
32U0 fr. per maat; 4019 kisten van 2 0 0 -2 2 0  
haringen, volle 2— 2.10, ijle 1; 85 kisten v. 

2o kg. makreel 8— 9; 792 kisten van 25 kg. 
w ijting 4— 8 ; 6 kisten van 26 kg. kabeljauw 

10.50; 3 kisten van 26 kg. schar 10.50; 85 
kisten knorhaan 2.50; 22 kisten roobaard 

5— 6 fr. per kg.
Vrijdag 16 December 1938.
Geen visch.
Zaterdag 17 December 1938.
38 drifters en 16 treilers bevoorraadden de 

markt. Men verkocht: 1370 maten haring 
1100— 2000 fr. de maat; 7085 kisten van 
200-220 kg. haring, volle 1.50, ijle 1; 19 

kisten van 26 kg. makreel 7.50; 624 kisten 
van 25 kg. w ijting 2.50— 4; 11 kisten van 
26 kg. kabeljauw 7— 9; 17 kisten van 26 

kg. pladijs I;  13 kisten van 26 kg. rog 3.50;
8 kisten van 25 kg. roobaard 4--5 fr. per

kg-
Maandag 19 December 1938.
3 drifters, 24 treilers en 1 kustboot deden 

de haven aan. Men noteerde: 1325 maten
versehe haring 90'0--1500 fr. p. last; 14125
kisten van 200-220 haringen, volle 1.50, ijle

I per kg.; 65 kisten makreel 8--9; 1350
kisten w ijting 3--6 ; 677 kisten koolvisch
5.50; 57 kisten kabeljauw  9i— 10; 12 kisten 
schar 9— 10; 7 kisten mooie meiden 7— 12; 

89 kisten totten 5.25; 35 kisten zeehonden 
7.50; 15 'kisten knorhaan 3; 19 kisten roo
baard 4— 6 fr. per kg.

Dinsdag 20 December 1938.
26 booten bevoorraadden de markt. Men 

noteerde: 860 kisten ijle haring I 150— 1240 
; 8303 kisten van 200-240 haringen 0.50—  
1; 1612 kisten van 25 kg. w ijting 5— 6.50; 
250 kisten van 26 kg. koolvisch 5.50; 54 

kisten van 26 kg. kabeljauw 7— 1 0 ; 1 0  kis
ten van 26 kg. schar 9— 10; 7 kisten van 
26 kg. zeehonden 4; 10 kisten van 25 kg. 

roobaard 5 fr. per kg.
Woensdag 21 December 1938.

•  * •

De markt werd door 20 treilers bevoor

raad. Men verkocht: 2635 kisten van 1 70-
220 versehe haringen, volle I, ijle 0.50--
0.75; 952 kisten van 22 kg. w ijting 5— 7; 
337 kisten van 26 kg. mooie meiden 7— 13;
97 kisten van 26 kg. rooboonen 7--9; 22

kisten van 26 kg. schar 6— 9; 27 kisten van
26 kg. kabeljauw 7--10; 4 kisten gullen 5
fr. per kg.

The International Paint 
& Compositions C° Ltd

LONDON

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN
-CON

DUIT SCHL AND
Noordzee. Helgoland. Licht en betonning 

gewijzigd.
1 . Ligging groen-rood-wit onderbroken 

licht pi.m. 54 gr. 11,1 min. Nb. en 7 gr. 
53,4 min. iEl. De om de E. schijnende sec
toren van bovengenoemd licht zijn als voigi: 

j gewijzigd: rood van 243 gr. tot in 251 gr., 
groen door W . tot in 29,1 gr., rood tot in 
z96 gr. Overigens ongewijzigd.

2. De volgende telegraattonnen zijn ver- 
flegd naar (richting en afstanden t.o.v. bo-

vengenoemden lichttoren) :
(a ) 3,8 cables 72 gr., d.i. pl.m . 1 cables 

N.W.-lijk van de vroegere plaats;

(b ) 2,05 cables 77 gr., d.i. pl.m . 0,15 ca
bles SE.-lijk van de vroegere pliaats;

(c ) 2,75 cables 107 gr., d.i. pl.m . 0,75 
cables SE.-lijk van de vroegere piaats;

(d)*5 .62 cables 109 gr., d.i. pi.m. 1,6 ca

bles S.-lijk van de vroegere piaats.
3. De lichtboei «D» is verlegd naar 5,80 

cables 1 1 2  gr. van bovengenoemden licht
toren pl. m. 1 cable S. van de vroegere 
plaats.

NO O RW EG EN
W.kust. Trondheims Fjorden. Skarn Sun- 

det. ,Kjerringviken. Licht.
O p 63 gr. 50 min. 30 sec. Nb en 1 1 gr. 

4 min. 40 £1, op den landhoek beEj Kjerring- 
viken, is ontstoken een onbeweekt wit schit- 
terhcht, toonende elke 5 sec. één schittering 
van 0,5 sec. zichtbaar 5 zm, hoogte boven 

water 19 vt., brandtijd; 2 7 Ju li— 10 Mei.

BINNENLAND
Zeebrugge. Havendam. M.S. gewijzigd.

L igging: pl.m . 51 gr. 20,5 min. Nb. en 
3 gr. 12 min. El.

Het M.S. op den kop van den Jiavendam 
van Zeebrugge is gewijzigd in een Nautofoon, 
gevende elke 60 sec. een groep van 4 stoo
ten, aldus: stoot 3 sec., stilte 2 sec., stoot 
3 sec., stilte 2 sec., stoot 3 sec., stilte 1 7 
sec., stoot 5 sec., stilte 25 sec. Het reserve 
M. S. met bel blijft ongewijzigd gehandhaafd.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om  goed de «Koolzakken» anders gezegd ae 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van de

LUNt/iTEKiË BELGE
4, K.A*-jt.U-fcölKAAl, t>4 —  OOS 1 ENDL 

(.rechtover de Cinema Caméo;

A lle vermakingen aan de yenadigste prijzen. 
Groote keus van barometers.

Vrouwenkroniek

Kleine Aankondigingen

Roeiboot
6 m. lang, splinternieuw en vervaardigd uit eiken , hout, T E  KOOP, bij 
Raphaël Huysseune, Tel. 441.42, te 
Zeebrugge.
BELANGRIJKE MOT ORFABRIEK
vraagt actief Vertegen
woordiger voor de Bel
gische Kust.

Schrijven : Union Motor Company, 
29, Royal Crescent, London W . 11 
(Engeland).

Aan de Visscherij
Gewezen commercieel directeur, 

maatschappij beheerder en expert boek
houder, vraagt plaats met of zonder associatie. Beste getuigschriften. Schrij
ven J. M. bureel van 't blad.

Over te nemen
voor weinig geld en uit oorzaak van 
ziekte:V I S C H W I N K E L
prachtig gelegen aan de statie van 
Schaerbeek-Zakencijfer : 200 duizend frank per 
jaar.Zich te bevragen: R. Mycke, 166, 
Prinses Elisabethîaan, Brussel. Tel. 
15.64.27.

TE KOOP :Garnaalvisschers-vaartuig
0.53, met Diesel motor Deutsche W erke 50 P.K., in zeer goeden staat, met 
alle toebehoorten. Gereed om te vis
schen.Zich te wenden bij Eduard Peeters, 
Schipperstraat 5, Oostende.

O o s t e n d s c h  N i e u w s

HANDELAARS EN  PART IKULIEREN !
® Voor het HERSTELLEN en SCHILDEREN van 

CAMIONS en LUXE A U TO ’S, wendt U  totM. LATESTE
NIEUW STRAAT, 17 ® SLYKENS-OOSTENDE ® Tel. 731.50

Zeebrugge

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
l t  W ereldbekend* «Coppcrpaint» voor

Houten Schepen

j ’ «Trawlers Compositions Paints» 
•n 2* kous voor Stalen Schepen. 
De Speciale Verf « Oalvex »
— voor Bronze Schroeven —

genten en Depothouders :

UfciENÜ STOKES & ROPEWQRK3
N. V.

ALTONA
WEEK VAN 12 TOT 17 DECEMBER 
Toevoeren:

9 Noordzeetreilers kgr. 459.500

10 Barentzeetreilers 1.494.500
12 Hoogzeetreilers 30.400
29 Riviervisschers 13.100

Samen kg. 1.997.500
Inzendingen van binnen- en buitenland:

kg. 149.000
Haringinvoer:

2 Treilers van Engeland kg. 730.400

2 Treilers van Noorwegen 80.900

Samen kg. 811.300
Uit ter hand verkoop:

7 Riviervisschers kgr. 200
In vergelijking met de vorige week zijn de 

treilertoevoeren uit de Noordzee, 224.600 

kg., en die uit de Barentzee, 674.500 kg., ge
stegen. Niettegenstaande dat, waren nog 
grootere aanlandingen gewenscht. Bijzonder 
rooboonen, koolvisch en kabeljauw zijn nog 
immer niet toere;kend.

U  VRAAGT ?...
WIJ AiNT W OORDEN !...

Zooals wij in onze vorige rubriek hebben 

medegedeeld zullen wij van 1 januari at 

geen vragen meer beantwoorden. De reeds 

vroeger gestuurde vragen, die hier nog geen 

antwoord bekomen hebben, zullen echter in 

onze eerstvolgende rubriek nog per uitzon

dering voldoening bekomen.

W ij LUISTEREN NAAR «H E T  
UUR VOOR DE VRO UW  » !...

Oudejaarsavond, te 17.15 uur, geeft het 

N .I.R . het laatste «Uur voor de Vrouw» van 

d it’ jaar. De dames zullen er ongetwijfeld be- 

leng in stellen te vernemen hoe in vroeger 

jaren dit bij uitstek huiselijk feest hier en 

elders werd gevierd.

De opvoering van de korte radioschets «lk 

heb niets om aan te trekken» door Gerhard 

Schake, brengt ons een van die intieme hu i

selijke tooneeltjes waarin een hard woord 

valt, enkele m inuten fel gekibbeld wordt over 

een futiliteit, waarin vrouwlief heete tranen 

schreit en waarin tenslotte alles weer bijge

legd wordt.

Niettegenstaande de blije Oudejaarsavond- 

stemming komt de huisdokter een bezoek af

leggen tijdens hetwelk h ij o.m. het onlangs 

verschenen werk bespreekt: « Opvoedings

moeilijkheden bij het goed begaafde kind», 

door Dr. Buehler, Dr. R. Dellaert en Dr. 

d ’Espalier.

T AFEL-LEKKERNIJEN
KERSTPUDDING. — Benoodigdheden: 150 

gram oud brood, zonder korst, 250 gr. bo

ter, 250 gr. suiker, 200 gr. sun maid ro

zijnen, 200 gr. sultane rozijnen, 50 gr. ge- 

confijte kersjes, 50 gr. succade en wat snip

pers, 50 gr. amandelen, sap en rasp van 1 

citroen, zout, 1 groote appel, 1 flinke thee

lepel kaneel, 1 halve theelepel geraspte noot

muskaat, een halve theelepel gemberpoeder,

4 eieren, 100 gr. bloem, 1 dl. melk.

Werkwijze; W e beginnen met de rozijnen, 

succade, de geschilde appel, de gebroede en 

gepelde amandelen, snippers en de kersjes 

met het gekruimelde brood te zamen fijn  te 

hakken en het daarna in  een pan over te 

brengen. We mengen er nu het eerst de 

bloem, suiker, zout, geraspte schil en k ru i

den goed dooreen, waarna wij de eieren met 

de melk kloppen en bij de droge ingrediente^i j 

in de pan voegen mét het citroensap en de 

gesmolten boter en hiervan een gelijkmatig 

deeg kneden, dat wij daarna minstens 24 u. j 

wegzetten. Den volgenden dag nemen wij j 
den puddingvorm, bestrijken dezen met bo

ter en strooien er paneermeel in, brengen 

de massa hierin over, sluiten het deksel en 

koken de pudding gedurende zes uur au bain 

Marie. We kunnen precies voor het opdienen 

de rhum erover gieten, zoodat de pudding 

brandend binnen kan gebracht worden. Heeft 

men tegen dit laatste bezwaar, dan wordt de 

pudding eenvoudig met takjes hulstkabel- 

jauwstaart versierd.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA

BEGIN VAN BRAND IN DE COKESFABRIEK
Woensdag 1.1., om I 1.30 uur, werden de 

pompiers van Z.eebrugge opgebeld voor een 
begin van brrnd in de cokesfabriek, in de 

benzolafdeehr.g. Toen de pompiers, onder 
leiding van escuadeoverste Edmond faelens, 
ter plaats aankwamen, waren de werklieden 
der fabriek er reeds in geslaagd het vuur uit 

te dooven.
De b iand  was ontstaan door kortsluiting. 

Indien de brand zich had uitgebreid, hadden 
verschrikkelijke ontploffingen zich kunnen 

voordoen. —- Z.
* * *

CRONDVERHANDELINGEN
De heer P. Van Damme deelde ons mede. 

dat niet alleen in het kwartier der visschers
haven en aan het station, druk zal gebouwd 
woiden, maar ook aan de badplaats, waar 
v ijf perceelen voor cottages aan den zeedijk 

verkocht werden.
Het ontwerp voor het aanleggen der Leu- 

ven- en der Brusselstraat zal binnenkort aan 
de goedkeuring van den gemeenteraad o n 

derworpen worden. W ie niet weet waar deze 
straten gelegen zijn, raadplege het plan van 

Zeebrugge. —  Z.
m 9 m

OPSCHIKKINGSWERKEN
De Dienst voor Bruggen en Wegen zal het 

fietspad, dat loopt van den Watertoren tot 
aan de Môle, van 30 cm. verbreeden ten na
deele van het voetpad. D it laatste zal gewis 

breed genoeg blijven, terwijl een breeder 
fietspad het gevaar voor botsingen zal ver

minderen.
De stoepboordsteenen langs de Pieter 

Troostlaan zullen op hun heele lengte her- 

legd worden.
Er zal een doorgang over de tramsporen 

aangelegd worden, leidende rechtstreeks van 

de Heiststraat naar de Tijdokstraat.
Deze verbeteringswerken zullen in ’t begin ; 

van het aanstaande seizoen uitgevoerd wor- j 

den.
Daarbij komen waarschijnlijk nog een 

fietspad langs de Veerbootstraat en een 

wandelpad tusschen de Kielbank- en de T ij

dokstraat. -- Z.
♦ * *

VERLICHTING ZEEDIJK
Voor het aanstaande seizoen zal de ver- j 

lichting van den Zeedijk-West aan de bad- , 
plaats voltooid worden. Men voorziet het j 

plaatsen van een twaalftal moderne betonnen 
verlichtingspalen. Zeebrugge-strand gaat dus 

vooruit. —  Z.
* * *

EEN KIJKUIT OP DE VISCHMIJN
Het College van Burgemeester en Schepe

nen heeft beslist een k ijku it te laten oprich
ten boven het bureel van den heer haven
meester. Dank aan deze inrichtingen zal de 
havendienst de garnaalverkoop in de best 

mogelijke voorwaarden kunnen laten door
gaan, daar zij de handelaars op de hoogte 
zal kunnen houden van de binnenloopende 

of verwachte vaartuigen. —  Z.

DE WEGENISWERKEN
We vernamen dat het stadsbestuur elk 

jaar eenige straten wil aanleggen of opnieuw 
in orde brengen. Veel werd reeds gedaan; 
v/e mogen ons echter nog aan veel meer ver

wachten. —  Z.
* •  *

«HET VISSCHERIJBLAD»
is te verkrijgen in den Boekhandel Ver- 

straete, Heiststraat.

Voor fijn GEROOKTEN

SPROT
EEN ADRES :

Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE - HEISTSTRAAT 305 

£ 0  0 * *  I*JL

INLICHTINGSBUREEL
Er zijn nog altijd  menschen die niet schij

nen te weten, dat eiken Woensdagnamiddag, 
van 2 tot 4 uur, de heer Lescrauwaet, bu- 
reelhoofd in het Stadhuis, zitting houdt in 
het politiebureel. De Zeebrugsche menschen 

kunnen daar alle mogelijke inlichtingen be
komen van bestuurlijken aard: toelatingen 
tot bouwen, uitleg van belastingsbrieven, ver
lichting, aansluiting met waterleiding en 
rioolnet en nog veel andere zaken.

Profiteert er van, menschen ! Hebt ge 
moeilijkheden, hebt ge vragen te stellen, dààr 
moet ge gaan \

We zijn er van overtuigd dat, indien wij 
allen meer gebruik wilden maken van dezen 
dienst, deze uitgebreid en zelfs dagelijks 

zal worden. —  Z.

***

EEN MOOI GEBAAR

De sympathieke heer Pol De Roker i3 nog 
steeds op zoek naar de noodige geldsom voor 

het aanbrengen van drie marmeren platen, 
waarin de namen zullen gebeiteld staan van 

zeven en tw intig visschers, sedert 1904 in 
zee vergaan.

A l degenen die iets voelen voor ons moe
dig visschersvolk en nog niet hun steentje 

'hebben bij gebracht, kunnen een flinke stor
ting overschrijven op rekening van heer Pol 
De Roker ter Bank van Brussel, Kustlaan, 
Zeebrugge of de som rechtstreeks aan Pol 

De Roker overhandigen. Men ontmoet hem 
dagelijks op de kaai.

Menschen ! Vergeet de dooden niet !

V
HET MARKTPLEIN 
VERHEUGEND NIEUWS

Onlangs hebben we gemeld dat het plan 

van het toekomstig marktkwartier naar Brus
sel gestuurd werd voor goedkeuring. Die 
goedkeuring is thans gegeven. Ook de ge
meenteraad van Zaterdag laatst heeft het 
opschikkingsplan aangenomen.

We mogen ons dus voor 1939, verwachten 
aan het plaatsen van rioleering, waterleiding, 
aan het kasseien der straten, het bevloeren 
der markt in het nieuwe marktkwartier. W at 
de bouwgronden betreft, die worden binnen
kort te koop gesteld.

Daarmee zal Zeebrugge-dorp een trapje 
hooger komen.

Strandwijk, havenkwartier, Zeebrugge- 

Oost, Zwankendamms, statiekwartier, heel j 
Zeebrugge gaat in freliiken tred otvwaarts Î

—  Z.

TWEE TANKS GESPRONGEN BIJ DE 
MAATSCHAPPIJ ZEEMATEX

Meer dan eens konden we Zeematex ver

melden in dit blad. Nog onlangs schreven 
we dat nieuwe tanks werden bijgeplaatst. Die 

zien er ongeveer uit als gasketels, zoodat een 
voorbijganger wel eens zou meenen met een 
gasfabriek te doen te hebben. Er1 stonden 

zes zulke ketels, terwijl drie andere nog in 
opbouw waren. Ze bevatten traan, melasse, 

creosoot.
De inrichting staat vlak op den oever van 

het kar.aal Zeebrugge-Brugge, en in de on- 
middeJlijke nabijheid van Cokesfabriek en 

ferry-boats installatie.
Zondag morgen is plots één der tanks, die 

melasse inhieJd, stuk gesprongen. Melasse is 
een veevoeder, een soort bruine siroop die 

voortkomt van de suikerfabrieken en waaruit 
het grootste deel der suiker getrokken werd. 
De bruine stortvloed, 4.200 ton melasse, 
stroomde overal rond en beukte een tweede 

tank, me^ 2.200 ton creosoot, omver. Daar
door nog mächtiger geworden, golfde de 
vloed verder, rukte de Lisseweegsche steen
weg over. drong ongevraagd binnen op het 
domein der Cokesfabriek, kantelde enkele 
spoorwagens, R i e t  cokes geladen, op hun 
zijde en waagde een laatsten aanval tegen de 
muren der iabriekgebouwen. De vloed was 
geremd Doch in enkele minuten was een 
vijver geschapen, honderd vijftig meter wijl 
zwart als inkt en sterk riekend naar creo
soot. Do organ g voor rijtuigen en voetgan

gers was on moge lijk.

Politie en pompiers van Zeebrugge werden 
spoedig opgel eid. Ook waren tegen den m id
dag een twee hondetd .soidrùen uit Brugge 
aangekomen.

IVTen tracht de kleverige massa; te verdun
nen, om ze dan over te pompen in het ka
naal.

■Er is voor millioenen frank schade. Ge
lukkig zijn geen menschen gekwetst en heeft 

de boel geen vuur gevat, ln dit laatste geval 
zou het een ramp geweest zijn.

Hoe moet dit stukspringen nu uitgelegd 

worden? Men i» algemeen van oordeel, dat 
het \eroorzaakt is door de groote koude. Men 
weet dat metalen ’s zomers sterk uitzetten 
door de wé’rmte, doch integendeel fel inkrim 
pen door de koude. Dat kan men nagaan bij 
de rails op den ijzerenweg. Het water, dat 
voor een hoog gehalte aanwezig is in me
lasse, zet, eens dat het onder 4 graden is, 
meer en meer uit. Men ziet het voor zijn 

oogen gebeuren : het metaal van den tank 
krim pt in, de melasse zou liever uitzetten en 
de boel springtl Z.

A A N  DE VISSCHERS 
EN  WERKLIEDEN !

Wij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, dat 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL  
OLIEGOED te koop stellen, aan prij
zen welke in het bereik vallen van alle beurzen.

Onnoodig voortaan nog hooge prijzen te betalen voor BEST DUBBEL  
OLIEGOED van prima kwaliteit !

Zorg dus voor uw profijt en doet 
uwe aankoopen

IN  D E  S C H A A R
en vergeet niet de regeltjes te vragen

I N D E  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTRAAT,

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

VOOR AL UW DRUKWERK 

wendt U tot de Drukkerij van

H E T  V I S S C H E R I J B L A D  Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende
V FR 7 0 pr.r> w ^ p x  —  MATÎGE 

PRIJZEN  - SPOEDIGE BEDIENING I

ZIELMIS
O p Woensdag 4 Januari wordt te 8 uur

morgens in de kerk van de Dom inikanen, 

Christinastxaat, een zielmis gezongen ter na

gedachtenis van wijlen |Am. Seghers, de diep- 

betreurde en welgekende overleden scheeps

bouwer. *

Vrienden en kennissen worden verzocht dit 

bericht als uitnoodiging te willen aanzien.

&
DE GROOT-HERTOGELIJKE FAMILIE 

IN DE STAD

Woensdagnamiddag is aan boord van de 

paketboot «Prinses Astrid» de groot-hertoge- 

lijke familie van Luxemburg toegekomen. 

A an  boord bevonden zich de groot-hertogin 

van Luxemburg alsmede prins Felix en hun 

kinderen; verder de prinses van Beieren, zus

ter van de groothertogin. De hooge gasten 

werden op het schip begroet door komman- 

dant Roets; op de statiekade werden zij op

gewacht door de hh. kommandant Lauwe

reyns, Struyve, stationsoverste, en water

schout Barbé. Bij het instappen in den trein 

werden zij begroet door den h. Simar, be

stuurder van het Belgisch net van de slaap

wagens. /

HET ZAND

voorbij het Godtschalck gesticht heeft zich 

zoo verplaatst, dat het verkeer op de Ko

ninklijke baan er min of meer door ontred

derd werd.

Zou dit een gevolg zijn van de nieuwe 

golfbrekers aldaar aangebracht? Best moge

lijk.* . . .  : *)&. 
Ä

IN DEN STADSSCHOUWBURG 

«NAPOLEON OP ST. HELENA»

De opvoering van het historisch tooneel- 

spel « Napoleon] op St. Helena », van Jan 

Vuysters, door het Vlaamsche Volkstooneel, 

met Staf Bruggen in de hoofdrol gaat zonder 

twijfel een grooten bijval te gemoet. Twee 

weken voor de vertooning zijn er reeds zoo

veel plaatsen verhuurd, dat we de, tooneel- 

liefhebbers dringend aanraden zich in de 

eerste dagen een plaats te doen voorbehou

den bij Mej. L. Pilyser, Kapellestraat, 58, 

v/illeii ze deze uitzonderlijke vertooning bij- 

wonen.

De opvoering gaat door op Woensdag 4 

Januari, te 20 uur.

In dit historisch spel zien wij Napoleon op 

zijn ballingsoord; hier leeren wij den gewe

zen keizer kennen als mensch, die zijn waar 

karakter toont in den strijd met de slagen 

van het noodlot.

Daarenboven wordt in dit werk verduide

lijkt, hoe de trotsche Napoleon door den te

genspoed geleid werd tot den glans van het 

christelijk geloof.

Het stuk is gebouwd op streng historische 

gronden.

De eenzame rots van het verlaten eiland 

vormt het tooneel voor de handeling vaa 

deze indrukwekkende tragedie. De auteur 

laat over de rots de stralen lichten van men- 

schelijkheid- en geloof, de eenige schijnwer

pers die de vereischte lichtsterkte bezitten 

om volgens hem het raadsel Napoleon tot 

klaarheid te brengen.
* * *

S. M. DE OOSTENDSCHE HAARD 

WEDSTRIJD VOOR HET MOOISTE HOFJE

Zondag 1.1. te 1 1 uur had, in de zaal van 

den Gemeenteraad, de jaarlijksche uitreiking 

plaats van de premies en çliploma’s aan de 

deelnemers van den wedstrijd voor het m ooi

ste hofje, ingericht door de S. M. De Oos

tendsche Haard tusschen de personen die, in 

een der beide tuinw ijken, een goedkoope wo

ning bewonen.

Zooals elk jaar was de opkomst der deel

nemers zeer talrijk , dit niettegenstaande de 

groote koude.

W e bemerkten er o.m. Dr Ed. Moreaux, 

burgemeester, voorzitter, omringd van enkele 

beheerders, waaronder M. John Bauwens, 

reeder; M. Jos. Vandemoortele, provincie- en 

gemeenteraadslid; verders de kommissarissen: 

hh. C. Willems, vischhandelaar en M. De

poorter; de juryleden: M . Daniels, bouwkun

dige; M. Colard, M. Verhuist, bestuurder van 

den Stedelijken Beplantingsdienst en M. Smis, 

bloemkweeker.

Na een korte toespraak van den h. Dr. 

Moreaux, burgemeester-voorzitter van deze 

maatschappij, werden prijzen toegekend aan 

de volgende personen die zich in *t bijzonder 

hadden onderscheiden:

A . Voor- en achterhofjes :

1. Delaeter Karel; 2. Marchand; 3. De- 

fraeye; 4. Debever A lbert; 5. Jaak Holm ; 6 . 

Vandewalle Emiel; 7. Gerard Henri; 8 . Wed. 

Blontrock; 9. Bilo Karel en Delafontaine ; 10. 

Rodenbach Jaak.

B. Voor- en achterhof je:

I. Deceuninck Frans en Geloen Isidoor; 

2. Deleener Frans; 3. Domen Emiel; 4. Bulthé 

Gerard en Heddebauw A rthu r en Surmont 

Eugène en Vanleenhove Georges; 5. Calle- 

meyn G. en Casselman A lbert en Geselle Fr. 

en Mollemans J. en Vermeylen E. ; 6 . Daems 

Libert en Grünewald; 7. Fastré Lea; 8 . Plovie 

A ug .; 9. Caullet Cam .; 10. Billiauw D. en 

Debever'A lfred en Timmerman C.

C. Hagen:

1. Geloen Isidoor en Vermeylen E. ; 2. V an

leenhove G .; 3. Deleener; 4. Deceuninck Lily 

en Marchand; 5. Chapel Juvenal en Roden

bach Jaak; 6 . Delafontaine G. en Plovie A u 

gust en Vandewalle Emiel; 7. Bens Karel, 

Bilo Karel, Domen Emiel, Geselle Frans, Hed

debauw Arthur, Mollemans J., Raes Oscar en 

Surmont Eugène; 8 . Casselman Albert, Holm 

Jaak en Pierre Em .; 9. Wed. Blontrock, Bul- 

the Gerard, Delaeter Karel, Pollentier Karel 

en Vantyghem G .; 10. Callemeyn Gaston, 

Deceuninck Frans en Vantournhout O. ; 11. 

Debever Albert, Grünewald en Lingier Louis; 

12. Caullet Camiel, Creteur Gilbert en Ingeî- 

brecht G .; 13. Daems Libert en Defraeye 

Alfons.

Een diploma werd uitgereikt aan de hh. 

Delafontaine G., Deceuninck F., Deleener F., 

Domen E., Casselman A ., Geselle F. en aan 

Mej. Fastre Lea.

Enkele prachtige bloempotten, door het 

stadsbestuur aangeboden, en een paar andere 

verrassingen, werden onder het drinken van 

een aperitief, verloot onder de deelnemers.

plechtigheid e’ndi^de. zooals ieder 

jaar, in de aangenaamst® stemming*

A À Ü L i  V/

Jane Withers ni; u '  Li^i vv-. i l̂N. —

ßOSSHiVl/VilNb üiN CUl-VtUNO'Li-i^, mec U o- 

tave Libeau. Kind. toegelaten.

REX-CliNü
Willy h ritsch in —  INTiiR-

N A T lO N A LE  CONCESSIE, met Dolorea dui 

Rio. Kinders niet toegelaten.

A V E  M A R IA , met benjam ino Gigli. —  

ON DER DE  R O O D E  MjANTEL, met Anna- 

bella, Conradt Veidt. Kind, toegelaten.

ROXY (gewez-en Odéoa )
Zelfde programma van de Rialto.

CINE-PALACE
Actualiteiten Paramount. —  DE. SCHA  T 

VAN HET VERZONKEN V AART U IG , avon

turenfilm met Nicolas Balatov. —  D IE  ON 

DANKBARE O U DERDO M , met Deanna Dur

bin en Melvyn Douglas. Kind, toegelaten.

FORUM
Eclair Journal. -- TROPISCHE K O O R  1-

SEN, met Robert Taylor en Barbara Stan

wyck. —  DE D O C H T ER  V AN  DE MADE-

LON, met Henry Garat en Ninon Vallin.

Kinderen toeg.

STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd  toegelaten.

CAMEO
MEN HEEFT G ED O O D , met Paul Muni. —  

LIEFDESPASPOORT, met Marika Soekk en 

Hans Sohnker. Kind. toegelaten.

BRASERÖS

werden op de Groenselmarkt geplaatst voor 

de marktkramers.

W aarom  zou in de toekomst hetzelfde in 

de vischmijn en aan den garnaalverkoop niet 

kunnen geschieden?

ERGE FEITEN

Wegens aanrandingen op de eerbaarheid 

was V. H. Hermanus, stadswerkman te Oos

tende verwezen geworden door de Recht

bank van Brugge tot twee maanden en tot 

de kosten, dit met ontzegging zijner burger

rechten gedurende v ijf jaar.

V. H . teekende hooger beroep aan, waar

op het Hof zijne straf A>ekrachtigde met ver

w ijzing tot de beroepskosten.
* * *

DE VERLENGING VAN DE VISCHHALLE

De verlenging van de vischhalle is zoo 

noodzakelijk, dat er in  elk geval door het 

stadsbestuur hiermede in den kortst moge- 

lijken tijd  zal hoeven gedaan te worden.

Gebrek aan plaats verplicht ons een be

langrijke beschouwing hieromtrent tot vol

gende week te verplaatsen.

BIJNA VERVROREN

Woensdagavond lag de 0 .187  van schipper 

Karel Verhaeghe in het tijdok van de nieuwe 

visschershaven.

Vermote Henri, 24 jaar en motorist aan 

boord van het vaartuig, was s avonds aan 

boord gegaan en moet zoo ongelukkig ge

vallen zijn dat hij Donderdagmorgen rond 

8 u. 30 bewusteloos gevonden werd.

H ij was bijna doodgevroren en moest door 

den Roode-Kruiswagen van stad naar het hos

pitaal overgebracht worden.

Vermote woonde te Coxyde.

A
DE GARNAALVLOOT INGEVROREN

Bijna gansch de garnaalvloot lag deze 

week ingevroren. Van op de vangst te gaan 

is’ natuurlijk  geen sprake.

O f er nu onder onze arme bootsjouwers. 

armoede geleden wordt, hoeft geen betoog.

Ä
HET BEVRIEZEN DER WATERLEIDINGEN

De volgende voorzorgen dienen in acht ge

nomen te worden, ten einde het bevriezen 

van watermeters en leidingen te beletten:

1 ) watermeters in open lucht geplaatst, 

dienen met stroomest bedekt te worden;

2 ) ’s avonds late men alle leidingen leeg 

loopen, daarna sluite men de afsluitkraan 

( geplaatst; tusschen buitenleiding en water

meter) en opene het aftapkraantje geplaatst 

achter de watermeter;

3) ’s morgens late men het water slechts 

met kleine hoeveelheid terug in de leiding 

komen en verzekere men er zich van dat de 

leiding en kranen nog normaal werken.

Heist
LIBERALE VROUWENBOND

Deze zeer vooruitstrevende vereeniging gaf 
verleden Maandag in het Hôtel des Sports 
haar jaarlijksche koffiepartij.

Ruim  twee honderd vrouwen hadden den 
oproep beantwoord en waren in gezellige at
mosfeer vereenigd rond de tafel. Er werd 
gesmuld naar hartelust aan de lekkere koeke- 
boterhammen en koffie voor deze gelegenheid 
vervaardigd door den vriend W illem  D ’hauw 
die toch altijd iets meer wil doen voor de 
vrouwtjes.

Na den m aaltijd  hield Burgemeester De- 
myttenaere een treffende rede, en wees voor
al op de rol van de vrouw.

Deze namiddag werd verder doorgezet m 
een gezellig samenzijn, waarvoor ook vele 
mannen en jongelingen opgekomen waren, 
zoodanig dat de ruime zaal veel te klein werd. 
Een monstertombola, waarvan Eere-voorzit- 
ster Mevr. Debra een handje van weg heeft, 
besloot dezen schoonen namiddag.

•  •  •

APOTHEEKDIENST
Morgen Zondag 24 dezer zal de apotheek 

Maes, Statieplaats, den ganschen dag expen 
zijn.

HET GURE WEDER
Het winterweer van de laatste dagen is 

vooral streng geweest aan de kust. A lle be
drijf werd noodzakelijk stilgelegd, alsmede de 

gansche visscherij. A lle vischsloepen, die be
gin der week uit zee terug kwamen, waren 
vol ijs beladen, zoodanig dat men waande dat 
zij van den Noordpool kwamen. Geen enkele 
sloep is deze week kunnen uitvaren, zoodat 

men mag verwachten dat er voor toekomen
de week weinig visch op de markt zal ge
bracht worden.

Het eenig bedrijf dat in deze dagen goe*! 

zijn gang gaat is wel dit van d^ W erfe ïoo^n ' 
controle, waar het »etal werklóoren mérita-* 
lijk gestegen is.
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O o s t e n d s c h  N i e u w s
DE PRIJS VOOR VLAAMSCHE POEZÏE , DE KNOEIERIJ BIJ OPENBARE WERKEN
ONTGLIPT ONZE STADSGENOOT KAREL 
JONCKHEERE.

De jury met het toekennen van den drie- 
jaarlijkschen regeeringsprijs van 20.000 fr. 
voor Vlaamsche poezie, had na een laatste 
schifting de dichters P. G. Buckings, R. Her- 
reman en Karel Jonckheere, behouden. O n 
der deze drie moest de beslissing vallen, en 
de jury heeft gemeend den prijs te moeten 

toekennen aan Reimund Herreman, mede
werker aan het socialistisch dagblad «Voor
uit». Reeds vroeger bekwam Herreman de 
«Prijs van Brabant» met zijn dichtbundel 
«De Roos van Jericho». Thans bekwam hij 

den prijs voor zijn bundel «Het Helder ge
laat».

Van Karel Jonckheere komt thans een 
vierde dichtbundel van de pers getiteld : 

«Klem Testament» uitgegeven door «Steen- 
landt» Kortrijk.

We hopen onze knappe letterkundige een 
volgende maal bekroond te zullen zien,want 
K. Jonckheere heeft al heel wat goeds ge
presteerd.

»8«

HET GENOT EEN GESCHENK TE GEVEN.
en tevens gelukkig te m aken ... geef een

ELECTRISCH GESCHENK, tafellamp, strijk
ijzer, wafelijzer, stofzuiger, enz. gekozen uit 
de mooie en volledige collectie van Radio 
De Meesterf tel. 714.61.

**

DE KOUDEGOLF.
De berichten uit alle hoeken van Europa, 

deelen ons mede dat men zoowat overal met 
een bijna ondraaglijke temperatuur ge
plaagd is. De mooie, witte diente vacht, the 

huizen en straten dekt, mag nog een weelde 
zijn voor het oog, het belet niet dat de thans 
heerschende ijzige periodce heel wat nadee- , 

lige gevolgen heeft medegebracht. Zoo voor 
het schamele huisgezin als voor de verschil
lende nijverheden en aanverwante bedrijven 
die door de hevige koude' verplichc v/o(ücn 
net werk tijdelijk stil te leggen.

Ook de scheepvaarttrafiek is er door be
lemmerd geworden en de Staatspaketboot 
van Oostende overkwam een allesbehalve 
aangenaam avontuur. Het schip kon Z on 

dagavond in geen enkele Engelsche haven 
aanleggen en de kapitein zag zich verplicht 
met de boot voor anker te gaan liggen ter 
hoogte van de Fransche kust in het Nauvv ! 
var. Kales. A an  boord bevonden zich 120 

passagiers waaronder de prins gemaal van 
Luxemburg, die aldus genoodzaakt waren 
ongeveer 19 uur in zee door te brengen. 
De «Prins Karel» die in de haven van Do
ver averij had opgeloopen aan de schroef 

tengevolge van den stormwind, kon niet u it
varen. De maalboot Oostende-Dover onder
ging aldus heel wat vertraging.

De menschen schuiven over de straten, be
hoedzaam om een onverwachte en onaan
gename glijpartij te vermijden. De taxichauf
feurs hebben de goede gedachte opgevat in

AAN DE KUST. —  UITSPRAAK VAN DE 
RECHTBANK TE BRUGGE.

Donderdagmorgen heeft de rechtbank van 

Brugge uitspraak gedaan in de zaak van 
omkooperij bij groote openbare werken aan 

de kust.
De twee StaatsfonktionnarÏ3sen Ernest 

Georges en Edmond Decorte werden veroor
deeld, de eerste tot 3 maanden gevangenis 
en 1400 fr. boete, de tweede tot 5 maanden 

en 2100 fr. voorwaardelijk 3 jaar.
De aalinemers Nayaert en Deweerdt be

kwamen elk 8 dagen gevangenisstraf en 182 

fr. boete.
★ **

UW RADIO GRATIS. 3 WINNERS.
L) kunt nu nog kasteloos de radio Uwer 

keus winnen, met voor KERSTDAG of ten 

laatste N IE U W JA A R  een demonstratie bij U 
thuis van een radio naar uwe keus, (dus van 
gelijk welk m erk), aan te vragen bij Radio 
De Meester, tel. 714.61.

BIJ EEN A A N H O U D IN G .
Te Oostende werd, bij 

van de Staatspaketboot,
het binnenvaren

passagierster

aangcsprclzen door den waterschout. Z ij 
werd Dinsdag naar Brussel begeleid en ter 
beschikking gesteld van de openbare veilig

heid.
Geruchten hebben de ronde gedaan te 

Oostende, dat het hier een dame zou gelden 
wier naam reeds dikwijls werd genoemd in 
verband met gebeurtenissen aan het hof van 
Oost-Europa.

In werkelijkheid betreft het hier een vrouw 
die door de Engelsche overheden wordt u it
gedreven en die gevraagd had naar Belgie 
te mogen komen, omdat zij meende dat 

haar vriend hier verbleef.
Doch haar vriend wordt hier ook als een 

ongewenschte beschouwd, zoodat de vrouw 
waarvan sprake eveneens ter beschikking van 

don Veiligheidsdienst is gesteld. Beiden zijn 
ook uit Frankrijk gedreven. Het betreft hier 
geen personen die bij sensationeele zaken 

zijn betrokken.

de nabijheid van standplaatsen brasero’ 

plaatsen, waarvan menig schamele voorbij
ganger gebruik maakt om eens te ontdooien.

De handelaars van het centrum Petit-Pa- 
ris en Alfons Pieterslaan te Oostende gaan 

intusschen onverstoord verder met de ver
siering der straten. De verlichting ’s avonds 
zal een feeërisch uitzicht bieden en voor de

ze wijk een mooie aantrekkelijkheid daar- 
stellen. W ij kunn&n de inrichters slechts ge
luk wenschen.

VRIJE TECHNISCHE SCHOOL.
Plaats van vakmeester, motorist-draaier, te 

begeven met 1 Januari. Bekwaamheidsproef 
op 29 December.

SCHENKT VREUGDE EN TEVENS COM
FORT :

U vindt meer dan 100 modellen ELEC 

TRISCHE GESCHENKEN vanaf 29 frank, in
de meest volledige collectie, deze van Radio 
De Meester, tel. 714.61.

•  m m

DE OOSTENDSCHE GAS- EN ELECTRICI- 
TE1TSDIENSTEN.

In dit gure weder heeft de Oostendsche 
gas- en electriciteitsdienst het hard te ver

duren gehad en moest in zeer talrijke geval
len hulp verleend worden.

Zeggen we terstond dat deze dienst het 
dan ook steeds met den meesten spoed en 

bereidwilligheid heeft gedaan en het ons in 

die omstandigheden een zeer aangename 
plicht is hulde te brengen aan den bestuur
der der gasdienst, aan den heer conducteur 
Van Yper, die overal even vlug ter plaatse 

was en ook aan het personeel dat het ver 
van gemakkelijk heeft gehad.

***

IS DE STUDENT BONNET ALBERT ONTOfc 
REKENBAAR ? —  DE RAADKAMER ZAL 
BES LISSEN.

Onze lezers herinneren zich, dat, eenige 
v/eken geleden, twee meisjes, de gezusters 
Dyserinck, te Oostende door den student 

Albert Bonnet werden aangerand. —  Beide 
slachtoffers liepen ernstige schotwonden op. 
Lea Dyserinck is bijna genezen. Haar zuster 
is echter nog ernstig ziek.

Op 19 November jl., verscheen de dader 
foor de raadkamer te Brugge, bijgestaan 
ioor Mrs A . Van Glabbeke, en Braffort, die 
'roegen hun klient aan een geestesonderzoek 
e onderwerpen.

Geneesheer Verstraeten heeft een verslag 
ngediend ; Bonnet zou op het oogenblik 
:̂ n den aanslag geheel ontoerekenbaar ge
weest zijn.

De raadkamer zal bij de volgende zitting 
en besluit nemen.

TOELATINGEN TOT BOUWEN
Zanders Em., bouwen huis, Steenenstraat. 

Vàn -Imschoot G., veranderingswerken, de 
Smet de Naeyerlaan, 9. Depoplimont P., 

veranderingswerken, Vrijhavenstraat, 4 1. —  
W illaert Ch., veranderingswerken, Visschers- 
kaai, 34. Bultynck Maurice, bouwen huis, 
Molenaarstraat. Focqier V ., veranderen voor
gevel, Christinaastraat, 108. David, veran
deren vitrine, Louisastraat, 18. Ketelers M., 

vergrootingswerken, Nieuwpoortsteenw. 191. 
Barrat G., verbouwen huis. A lbert I Prome
nade, 55.

. . .

VERWISSEL UW OUDE RADIO
met een nieuw model, en geef aan Uw fa

milie de vreugde van G OEDE muziek met 
i Kerstmis en Nieuwjaar. W ij geven de hoog- 

te j ste prijzen voor uw oud toestel, en het mees
te gemak van betalen. Radio De Meester tel.
714.61.

* » *

IN DEN GEMEENTERAAD.
De gemeenteraad kom t heden namiddag, 

te 16 uu r bijeen.

Een tiental punten zullen in openbare zit
ting behandeld worden.

Stippen wij onder meer aan : Stadsbe- 
grooting 1939. Seizoen 1939. Vooruitzich
ten. Zeevisscherij. Kritische toestand. Te 
nemen maatregelen.

* * *

KOOPT GIJ VISCH TE BRUSSEL. ?

Gij koopt geen visch te Brussel, maar wel 

schrijf- en rekenmachienen. Visch vindt gij 

te Oostende en schrijf- en rekenmachienen 

ook bij M. Devriendt, Ad. Buylstraat, 44. —  

W aarom  bij vreemden koopen als gij alle 

waarborgen ter plaatse hebt.

A
TELEVISIE.

Het eerste toestel voor televisie, dat ooit 
werkte aan de kust, was zichtbaar op de 
tentoonstelling van Radio De Meester, in de 
zaal «Rialto», in October 1933, dus 5 jaar 

geleden. In 1935 bezat deze firma zijn twee
de toestel, met cathodestraal-buis zooals nu 
nog gebruikt wordt; doch de resultaten zijn 
nog verre van bevredigend. Er is nog voor 
jaren geen practische oplossing mogelijk 
hier aan de kust, en om eens en vooral het 
publiek gerust te stellen, geeft Radio De 
Meester volgende waarborg : ieder kooper 
van een radio-toestel bij deze firma kan een 

schriftelijke waarborg verkrijgen, die hem 
verzekert dat zijn radio A A N  DEN VOLLEN 
BETAALDEN PRIJS  wordt teruggenomen, 
tegen aankoop van een televisietoestel in 
dien binnen de v ijf jaar de televisie zou 
practisch bruikbaar zijn  aan de kust.

A
BIJ HET KAARTSPEL.

In  de herberg Beurt, Sas-Slykens is een 
achtttiender getoond door Mevrouw Vande- 

weghe, met als medespelers A m . Swartele, 
Fr. Tas en R. D ’Hondt.

—  Een achttiender is getoond gewordei 
b;j de wed. Depreiter door Jos. Meyers. —  
Medespelers waren J. Houlez, Jos. Barbé 
August Loye.

-- Door de vrienden A . Dewitte, R ichard

Baert, Henri Broekaert en Filemon Blomme, 
werd voor de derde een achttiender ge

toond in hun stamlokaal te Mariakerke. O.

A
EEN VLEIENDE ONDERSCHEIDING.

W ij vernemen dat de heer A . Zanders 

aangeworven werd door het N. I. R. om deel 
uit te maken van de gemengde jury van den 
auditiedier.st.

LAFFE AANVAL.
Toen A lbert Liebin, wonende 443, N'ieuw- 

poortsteenweg^ zich huiswaarts begaf langs 
de Elisabethlaan, werd hij plots overvallen 
door een onbekende, die zich in het struik

gewas verborgen had gehouden. A lbert Lie- 
biri die deerlijk toegetakeld werd, werd bui
ten kennis langs den openbaren weg aange
troffen en draagt een diepe wonde aan het 
oog. -- O .

A i g l e ^ B e l g i c a

FIJNSTE BIEREN
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 25 DE
CEMBER (Kerstdag).

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 
Godeaux, Groentenmarkt, 2. -- Dienstdoen

de tot 12.30 uur : Apothekers Deketelaere, 

Torhoutsteenweg, 76 en Delang (O pex ).
Nachtdienst van de week : Apotheker Go- 

deaux, Groentenmarkt, 2.

**
APOTHEEKDIENST OP MAANDAG 26 DE
CEMBER (2e Kerstdag).

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Dewulf, Marie-joséplaats, 7. —  Dienstdoen
de tot 12.30 uur : Apothekers Vande W e
ghe, Kapellestraat, 85 en Delang (O pex).

De andere apotheken blijven gesloten.
De apotheek Halewyck blijft eiken Zon- 

dagmoryen van 8 tot 12.30 uur open.
*

BOTSING.
O p den hoek van de Blauwkasteelstraat 

en den steenweg op Torhout is het tot een 
botsing gekomen tusschen de auto van M au 

rice Devaillie en deze van Mariette Billiet. 
Deze laatste kwam terecht in het uitstalraam 
van Ingelbrecht. De heer Dévogel die zich 
in den personenwagen bevond werd licht 
gekwetst, de auto werd echter erg bescha
digd. —  O.

* * *

INDIEN UW RADIO DEFECT IS.
Telefoneer naar 714.61 (Radio De Mees

ter) : U  zult nog denzelfden dag geholpen 

werden. Nazicht ten uwen huize : 10 à 20 
fr.

*

JONGE VROUW AANGEHOUDEN.
De rechterlijke politie, heeft in een her

berg aan de Romestraat, de dienster Adrien- 

ne-Maria Verstraete aangehouden.
Deze 22-jarige vrouw, afkomstig uit 

Veurne, heeft immers nog een straf uit te 
zitten als gevolg van een veroordeeling op

geloopen voor ontvreemding. O.

**
INBRAAK EN DIEFSTAL.

Er werd ingebroken bij Mevr. Maria Brae- 

ke, die thans een gesloten nachtbar betrekt 
aan de Vaartstraat. Z ij heeft een klacht neer- 
gelegd voor diefstal van ta lrijk  waardevol zil
verwerk. Volgens het onderzoek moet de 
onbekende dief binnengekomen zijn  bij m id
del van valsche sleutels. —  O.

WW*

CHECK ZONDER DEKKING.
Zekere J. S. CJipstone, bediende bij een 

belangrijk Londensch reisagentschap, bracht 

meermaals toeristengroepen naar Oostende, 
bij welke gelegenheid hij dan een uniform 
van het agentschap aantrok. Onlangs werd 
hij echter ontslagen, maar hij durfde het 

toch nog eens aan, in uniform  de overtocht 
te maken, en in hef plaatselijk agentschap 
alhier een check aan te bieden, zonder mee 
te deelen dat h ij ontslagen was geworden 

D it zaakje is uitgelekt toen naderhand de 
check onbetaald uit Engeland terug kwam. 
Intusschen was de bediende niet meer te 
ontdekken. —  O.

* * *

AANRIJDING.
Mevrouw Halewyck, wonende Madridstraat 

werd in de A dolf Buylstraat door een vracht 

auto aangereden. Zonder zich om; het ge
beurde te bekommeren is de bestuurder van 
den wagen doorgereden. —  O.

DE VERHURING VAN HET PALACE 
HOTEL.

Xn tegenstrijd als wat sommigen als een 
zekerheid hadden aaangekondigd, omdat ze 
er zelf zoo erg op rekenden, heeft de per 

manente deputatie de beslissing van den ge
meenteraad goedgekeurd, betreffende het 

verhuren van het Palace Hotel aan de groep 
Godfrey Davies.

Deze goedkeuring moest feitelijk verwacht 
worden vermits al de argumenten door de 

oppositie gebezigd van geen tel waren, uit
genomen dit aangaande het gemeenteregle- 
ment, dat aan de gemeenteraden verbiedt 

uitgaven te stemmen zoo het zaken betreft 
die van geen gewonen aard zijn.

A l de andere argumenten betreffende bei' 

de groepen en de voordeelen van het eene 
voorstel tegenover het andere, konden in 
derdaad door de deputatie niet worden on
derzocht zonder de rol af te nemen welke 

aan een gemeenteraad toekomt. Van het 

oogenblik dat aan geen verordening van 
algemeenen aard wordt tekort gekomen, kan 
de deputatie slechts de beslissing van een 

gemeenteraad goedkeuren.
Het artikel dat verbiedt tusschen de ver

kiezingen en de vernieuwing van den raad, 
uitgaven te stemmen, die niet voor loopen- 
de zaken bestemd zijn, is hier niet van toe
passing vermits onze raad ver van een on
geoorloofde uitgave te verordenen, integen
deel gezorgd heeft voor nieuwe inkomsten 
zonder dat noch het krediet van de stad, 
noch eenige uitgave hiervoor gevergd zij.

Een gebouw dat sedert acht jaar leeg 
stond en van jaar tot jaar in puinen ver
ging, zal nu een huurprijs opbrengen. Men 
kan zich slechts hierover verheugen,7 al is 
het waar dat wanneer twee voorstellen zich 
voordoen en het tweede voorstel *de steun 
schijnt te hebben van gansch de oppositie, 
men misschien tactisch beter hadde gedaan 
dit tweede voorstel niet onvoorwaardeüjk 

van de hand te wijzen.
Z ij die het meest ingenomen waren met 

het voorstel Gorlniski, schijnen thans wel

iswaar een weinig bekoeld.
Immers in de «Baedekers», (een soort 

internationale reisgids) hebben ze kunnen 
lezen dat die twee badplaatsen waar die 
firma Buthin inrichtingen schijnt te bezitten, 
namelijk Clacton on sea en Skegnesst twee 
heel gewone badplaatsen zijn, die niet d 

minste vergelijking kunnen onderstaan met 
Oostende.

Ook schijnt er absoluut geen zekerheid 
te zijn geweest aangaande het volbrengen 

van de noodige herstellingswerken aan het 
hotel.

Indien we goed ingelicht zijn, is de heer 
Gorlinski hier gekomen niet met een op

dracht van Buthin, maar óm te onderzoeken 
or er hier geen radio-uitzendpost zou kun 

nen opgericht worden.
Vernomen hebbend, dat het Palace Hotel 

leeg stond, heeft hij zich in betrekking ge
steld met de Engelsche firma voor vacantie- 
verblijf.

De onderhandelingen met de twee Lon- 
densche sollicitors waren sinds lang aan 
den gang en het is dan ook genoeg te begrij
pen dat de tweede offerte beschouwd werd 
als een hinderpaal in het voltrekken van 
een definitief akkoord.

Nu zal de groep Godfrey-Davis moeten 
bewijzen dat ze het vertrouwen waard was, 
welke haar zoo onvoorwaardelijk geschon
ken werd.

D R IE  O N M 1 5 3 A R E  h E L P c R S  V A N  Z E E V A A R T  E N  V I S S C H E R I J

O M I N  ALLE W E E R D E  P L A A T S  

V A N  HET S C H I P  TE B E P A I E N

DE RICHTINGZOEKER

OM  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

w

DE D I E P T E M E T E R '
OM  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 

HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  ZEEBODEM

SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 

DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 7262S 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
AN TW ER PEN  BRUSSEL

INDIEN HET SLECHTE WEDER U BELET 
UIT TE GAAN
en indien U  een electrisch geschenk wilt 
uitkiezen, telefoneer naar 714.61 (De Mees
ter) die bij U zal komen om U  modellen, 
catalogen en prijzen te onderwerpen.

WILLEMSFONDS. —  VERBROEDERINGS
FEEST.

Het provinciaal verbond der West-Vlaam- 

sche Willemsfondsaafdeelingen, richt op Z a 
terdag 14 Januari 1939^ te 8.30 uur s a-
vonds, in de Casinozaal van het stadhuis te 
Oostende, een groot galabal in ten bate der 

boekerijen. D it galabal wordt voorafgegaan 
door een dansrecital uitgevoerd door de 
bekende danskunstenares Akarova. Niet a l

leen zullen de deelnemers in de gelegenheid 
zijn  een prachtig feest bij te wonen, doch 
zij zullen tevens medehelpen aan de uitbrei

ding van de landelijke boekerijen van het 
Willemsfonds. Heel zeker zullen vele Wil- 
lemfondsers uit gansch de provincie en ook 
uit andere afdeelingen, er aan houden. s 
Winters een bezoek te brengen aan de Ko-j 

ningin der badsteden. De toegangsprijs be
draagt 5 fr. voor de leden en hun familie.

10 fr. voor de niet-leden. —  O.

CASINO-KURSAAL.

KERST- EN N1EU WJ AARFEESTEN. —

Z.ooals de vorige jaren richt de Uirect.e 
van het Casino-Kursaal twee groote gala- 

avonden in# dewelke respectievelijk zullen 

plaats hebben op 24 en 31 December.
Zaterdag 24 December, om 9 uur, grijpt 

een groot gala-diner plaats, gevolgd door 
bal. U e  prijs van het menu is vastgesteld op 
100 frank (ingang inbegrepen), ln den

Aanbestedingen

AANGEKONDIGDE
AANBESTEDINGEN

l 'J  DEC. —  1 ef 1 1 vu., ten Stadhuize te 

tfruggë, ' uitbreidingswerken aan de drinKwa- 

icr leiaitvj' te / t e l .  t <gf; <,ict I )  c.. te liruggcj 
(Ijc  Z )  t>or^t.: Hi t h. btukken ter inzage

loop van den avond zullen keurige attracties f koop, pri]» iasikoh. Zl> tr., pians J\J
fr. voor beiae loten op den tech. dienst, 
0, \ loogstraat, Brugge.

2 7 Dfc-C. —  Te 11 u., ten stadhuize te 

Oostende, uitvoeren van baggerwerken in het 

Vlot, 1 Jout- en Zwaaidok, en onder de brug

orkesten optreden en surprises worden aan 
geboden aan de bezoekers. z

Men kan zijn  tafel voorbehouden in het 
Casino-Kursaal van Oostende, telefoonnum
mers 733.53 en 733.56.

TENTOONSTELLING IN 
LON ARTIST A.

HET KUNSTSA-

VOOR EEN CCOP10MiSCfiLHERSTELL1 MG
WENDT U TOT DE GEKENDE SCHEEPSWERF 

REEDERyKAAI - OOSTEnDE T E L .2o36 PRIVAAT 21.11
G E K E N D  V O O R  HAAR B Y Z O h D E R E  

UITVOERING OP GEBIEDVAN ELECTRISCH

L M O M E f e
Z E E R  V L U G  EM V E R Z O R G D  W E R K

AAN DE N IEU W E VISCHMIJN
Zeven best gelegen perceelen bouw

grond te koop, te beginnen van 10.000 
Fr. Z. wend. 50 Joz. II str. van 12 
tot 14 u.

* * *

HEE MASKER VAN FONTEN AFGERUKT.

In Kustland heeft men de fameuze hoofd
opsteller van «Le Littoral» eens goed ont
maskerd.

Het schijnt dat die Mijnheer voor" de ver
dediging van zijn katholieke principes, 30 

duizend frank per jaar noodig had, wat hem 
dan ook drie jaar lang betaald is geworden. ^

Nadien heeft h ij zich van het orgaan 
meester gemaakt en nu laat hij de directie 

er van over aan een van zijn onderhoorigen 
na echter de voorzorg genomen te hebben 
er den titel van te veranderen.

Maar de abonnés aan «Le Littoral» zullen 
het: nieuw blad ter vervanging krijgen.

W e gelooven niet dat ze er veel veran
deringen zullen in vinden tenzij misschien 
de lucht van St Gilles.

Alleen die nieuwe directie kenschetst Fon
ten heelemaal.

* v te
GIFTEN.

Den heer Burgemester werd volgende som 
gestort : 50 fr. door naamloos onder om 
slag aan den heer Burgemeester. D it bedrag 
komt ten goede aan het W erk van het Moe
derhuis.

V I S S C H E R S
•  Voor de beste zeelaarzen Dunlop, 

Ball Band, Montréal, Drifter, enz.;
•  lst’e kwaliteit Engelsch dubbel olie

goed, licht en dicht;
•  Yslandsche Faroë baaien, vette 

breiwol;
•  Engelsche Guthandschoenen aan 6 

en 8.50 fr. het paar:
EEN ENKEL ADRES :
Jules VERPOUCKE

29, Lijndraaiersstraat, 29 
Hazegras —  OOSTBNDE

Algemeene 
Vergadering van 
Ostende-Plage

De kunstkring «Jacob van Oost» opent op 
24 December e. k. een Kerstsalon in de 

tentoonstellingszaal Artista, 1 1 0, Christina
straat. De deelneming is verzekerd van een 
twintigtal kunstenaars, die reeds een goede 

faam verworven hebben. Onder de tentoon- 
stellers vinden we de dames Marguerite De 
Backer, Andréa Ninove, Helene Wegmann, 
Juliette Gruwez, Claire Dorchain en Margue

rite Knockaert. Bij de heeren: Georges Agla- 
ne, Georges Alexander, Au Emmanuel Jans
sens de Varebeke, J 03 . Lemaire, Paul Ton- 
dreau, Henri Ghysen, Oscar Cornu, Luc. 
Kaisin, Camillio, De Muynck, W illy  Seaton, 

Antoine Schyrgenst V ictor Vandenberghe en 
A rthur Hebberecht. Deze tentoonstelling zal 

een bezoek overwaard zijn. — O.

U *A uParaJH
G. MADELEIN-BUYS
Gebreveteerde Bandagist 

Adolf Buylstraat, 53 — OOSTENDE
(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstraat)

Spreekdraad 73740
N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostende

Alles naar maat volgens het geval en voorschrift der geneesheeren.
Begeeft1 zich op verzoek ten huize .angs gansch de kust.

Maandag werden de aandeelhouders van 
de naamlooze vennootschap «Ostende-Plage» 
maatschappij welke de nieuwe badinstellin- 

gen inrichtte en er thans uitbaatster van
is -- uitgenoodigd de gewone algemeene

vergadering bij te wonen tijdens dewelke het 
verslag van den beheerraad en het bilan van 
Î 5-10-38 werden voorgelegd, dat goedge 
keurd werd. Het batig slot voor het bilan 
bedraagt 401.448,63 fr., dat als volgt ver

deeld wordt voor delgingen op bouw en in 
richtingen, op materiaal en meubilair, en op 
eerste inrichting 231.651,—  fr. ; wettelijke 
reserve 8.489,88 fr. ; uitbetaling der koe- 

pons : 150.000 fr. ; aan de buitengewone 
reserve 5.653,88 fr. ; aan het bestuur en het 
personeel 5.653.87 fr.

Vervolgens werden films afgerold die de 
maatschappij heeft laten opnemen, om het 
als propagandamateriaal voor onze stad te 

kunnen gebruiken. Men had zich hieryoor 
de medewerking verzekerd van photo-re- 
porter E. Michael, die lovend werk heeft 

verricht. Een eerste gewone film toonde ons 
de inrichting van de kinderspelen op het 
strand. Dan volgden drie gekleurde films, 
die welgelukte opnamen waren van het 
strandleven, de tennis-kampioenschappen, en 
de groote internationale paardenwedrennen.
Deze films die een goedgekozen beeld ge
ven van de hoogtepunten van het seizoenle- 
ven te Oostende, zouden door hun vèrsprei- 
ding in het buitenland heel zeker een doel
treffende propaganda uitmaken.

DE BADEN IN 1938
In den loop van dit jaar bereikte het aan

tal baden 1 16.402, ’t zij 22.281 m in dan het 
vorige jaar. Het buitengewoon onaangenaam 

weder, de lage temperatuur en de hevige 
winden in de maanden Ju li en Augustus, zijn gepaste ontspanning.

en surprises aan de gasten worden geboden.
Twee uitmuntende orkesten zullen elkander 

aflossen en hun moeite niet sparen. Na 1 1 
uur wordt het entreegeld bepaald op 20 fr.

Zaterdag 31 December, om 10 uur, Groot 
Oudejaarsavondbal, voor hetwelk de prijs is | Stukken ten bureele der werken. Aanget. 
gesteld op 10 frank. Daar ook zullen twee . inschrijvingen, 2^ December.

3 JAN. —  le  I 1 uur, in één der zalen van 

het Stadhuis te, Oostende, openbare aanbe

steding betreffende het inrichten der cen
trale verwarn-ing in de lokalen van den ha- 

vcndienst.
De oangefceekende aanbiedingen zullen ter 

post besteld woicen. ten laatste op Zaterdag 

31 December lV3b.
Plan en lastenkohier liggen ter inzage, alle 

werkdagen tusschen 10 en 12 uur, op het 
bureau van den heer Stadsingenieur-Archi- 

tect. Deze ciocmnenten z ijn  te bekomen op 
het bureau N r c>5, tegen betaling van 10 fr. 

voor het plan en 10 fr. voor het lastenko- 

hie reprogramma.
3 JAN . -—  Të 1 1 uur, in één der zalen van 

het Stadhuis te Oostende, openbare aanbe
steding bel reffende het leveren van allerhan
de producten en voorwerpen noodig voor het 
magazijn van 'dé* Stedelijke Werkhuizen.

De aangeteekende aanbiedingen zullen ter 
post besteld wordeirr* ten laatste op Zaterdag 

3i December 1^36.
Men kan zich exemplaren van het lasten

boek verschaffen ten Stadhuize, bureau van 
Openbare Werken, 2e verdieping.

3 JAN. —  Te 1 f uur, in één der zalen van 

het Stadhu’s te Oostende, openbare aanbe
steding betreffende het leveren van nagels, 
vijzen, bouten, enz. noodig voor het maga

zijn van de Stedelijke Werkhuizen van de 

Stad Oostende.
De aangeteekende aanbiedingen zullen ter 

post besteld v/orders ten laatste op Zaterdag 

j  I December 193 Ô.
Men kan zich exemplaren vàn het lasten

boek verschaffen ten Stadhuize, bureau van 

Openbare W erken, 2 et*Verdieping.

6 JA N . -— Te 1 5 u., in een der zalen van 
het Stadhuis, openbare aanbesteding van : 1. 
de uitbating van dfc kleerkamers en gezond- 

heidsinrichtingen van den Kon. Schouwburg; 
2. de standplaatsen voor roomijswagentjes. 
Lastenboeken te verkrijgen op het Stadhuis, 

bureel van het Secretariaat.
24 JAN. —  Te 11 uur, in één der zalen 

van het Stadhuis të Oostende, openbare 

aanbesteding voor het leveren van waterme

ters.
De aanbiedingen, op gezegeld papier, moe

ten per aangeteekend schrijven ter post be
steld worden ten laatste op Zaterdag 21 Ja
nuari 1939.

Men kan zich exemplaren van het lasten
boek verschaffen ten kantore van Gezond
heid en 3eV.eerdiensten (Stadhuis), 2e ver-

OOSTENDSCHE KUNSTACADEMIE.
Sedert 14 dagen is de Oostendsche Kunst

academie overgebracht in haar nieuwe lo
kalen, 30, Sint Petersburgstraat, waar zij 
over ruimer en degelijker lokalen beschikt

De volgende cursussen worden er gegeven: 
teekenen, schilderen, beeldhouwkunst, bouw
kunst, linosnijden, etsen, glas en loodwerk, 

lettersschilderen, dameskunst, handwerk, 
waterverfschilderen, steendruk, portretschil
deren en decoratie.

De cursussen worden gegeven iederen 
avond van 18 tot 20 uur, alsook s Zondags 
van 1 0  tot 1 2  uur.

Gezien de overvloed van leerlingen worden 
geen nieuwe meer aanvaard zonder examens. 

Uitzondering wordt echter gemaakt voor de 
kinderen die de voorbereidende cursussen 
wenschen te volgen.

De Kunstacademie van Oostende is haar 
vijfde jaar ingetreden en het onverpoosd 

en belangloos werken van het onderwijzend 
personeel en de bestuurder, de heer Blomme, 
is met een schitterend resultaat bekroond.

D it jaar zal de academie door de stad her
kend en een officieele en bloeiende school 
worden.

De heer Baltus, algemeen opziener der 
Belgische Kunstacademien, diende een vleiend 
rapport in, b ij het Ministerie en de heer gou
verneur Baels drong er ernstig op aan om 
de school officieel door het stadsbestuur te 

doen herkennen. Reeds zijn  er 90 leerlingen 
die de cursussen volgen, hetgeen een treffend 
bewijs is, dat een Kunstacademie te Oosten

de een noodzakelijkheid is.
Dank aan het stadsbestuur en aan den 

heer Schepen van Openbaar Onderwijs is 
zij verwezenlijkt.

dieeping, Kamer >8 .

GROOT MUZIEK-HALL FESTIVAL.

AiRMAND BERNARD EN EEN U ITGELE
ZEN TROEP KUNSTENAARS IN DEN K O 
NINKLIJKEN SCHOUW BURG.

André Frank, de bekende bestuurder van 
het Zomerpaleis en de Variété-Schouwburg 
van Brussel, zal met een uitgelezen gezel
schap in den Koninklijken Schouwburg van 
Oostende een voorstelling geven, die zeke 

de belangstelling zal trekken, van alle lief
hebbers van goede kunst, vroolijkheid

hier heel zeker de groote oorzaak.
MEER BLOEMENPERKEN OP DEN DIJK
Tijdens de Zomermaanden werden door 

«Ostende-Plage» verscheidene bloemenperken 
aangelegd die de voorbehouden plaats der 
zetels afbakenden, en aan dit gedeelte van 
den zeedijk een verfraaiing aanbrachten. De 

maatschappij heeft het goede voornemen ge
nomen dit getal nog te verhoogen.
DE BADINSTELLINGEN TE MARIAKERKE

Het verslag van den beheerraad van «Os- 
tende-Plage» leert ons dat Mariakerke nog 

wel enkele jaren op de fiieuwe badinstellin- 
gen zal mogen wachten. De plannen waren 
gemaakt naar de inrichting die we kennen 
op het groot strand.

Ongelukkig genoeg heeft de stad de wer
ken niet kunnen aangaan, omdat niet ten 
gepaste tijde vanwege de hoogere besturen, 
de gevraagde toelagen ontvangen werden. —  
Sindsdien werden door den Staat het mee- 

rendeel van de toelagen ingekrimpt of af

geschaft en in die voorwaarden heeft de stad 
afgezien van die werken. Intusschen heeft 
ook de maatschappij de kans op toelagen 
van den Staat die verleden jaar beloofd wer

den, vei-speeld. Daar zonder toelagen de on
kosten te hoog zouden oploopen kan ook 
de maatschappij «Ostende-Plage» deze wer
ken thans niet ondernemen. —  O.

Arm and Bernard, de bekende filmkunste

naar, zal in hoogst eigen persoon optreden 
en met hem een reeks andere kunstenaars. 
Zang, dans, muziek, acrobatie, athlétisme, 
en vroolijke schetsen. V ijftien verschillende 

nummers ; vijftig artisten ; het beste van het 
beste.

Deze bijzondere vertooning zal plaats 
grijpen op Donderdag 29 December, te 20 

uur 30 en *s namiddags te 15 uur 30 (ook 
voor k inderen).

De prijzen der plaaatsen zijn uiterst laag 

gesteld en voor de namiddagvertooning ge
niet men nog van een beïangrijke korting.

We vestigen er speciaal de aandacht op 
dat de vertooning door eenieder mag bijge

woond worden.
O p 29 December, iedereen naar den Ko

ninklijken Schouwburg : Matige prijzen, goed 
verwarmde zaal en een «up-to-date» pro
gramma.

Plaatsbespreking b ij den schouwburgbe- 
waarder.

LEEST E N  VERSPREIDT  
« HET VISSCHERIJBLAD »

UITSLAGEN
16 DEC. —  Te 1 1 u., voor den h. Claeys, 

Vrijdagmarkt, 12, Brussel, verbetering van 

het benedenpand van het kanaal Jeper-IJzer, 
tusschen de brug van Steenstrate en afstand- 

punt 10 k. 100.

De Groote A> eri Catrysse H ., Oostende, 

2.5 72.781,74 fr. ; Monbaliu en Zn, Brugge, 

2.836.308,90; Entr. Hanssens en Zn., Brug
ge, 2.878.675,78; Soc. Belge des bétons, 
Brussel, 2.994.810,98; Verheye R., D iksmui

de, 2.678.586,58 (buitenlandsch materieel) 
or fr. 3.029.036,58 (binnenlandsch mate
rieel); Dumon en Vandervin, Brussel, 3 m il

joen 90.550; Entrepr. Hydrauliques Béton 
armé, 3.160.882,65 fr .; Casteleyn A ., Gistel, 
3.208.762,38 fr. ; N. V. Laboremus, Antwer
pen, 3.928.632,95 ; Hydroter, Baasrode: 
3.966.687,76; Entrepr. E. Denys, St-Denijs- 

Westrem, 4.690.2*54,38 fr.

16 DEC. —  Te 1 1 u., ten stadhuize te 
Oostende, vernieuwen van een bestaand ge
deelte hoofdriool in de Amsterdamstraat, tus

schen de Rome- eii Gentstraten.
A . J. De Groote en H. Cattryse, Oosten

de, 1 2.891 fr.; Lanoye A ., id., 18.104,50 fr.; 
Lootens A ., id., 25.164; T ’Jonck-Peene H., 

id., 25.222; Verkempinck P., id., 27.300 fr.

WEKTDEGÄLVAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken c!ag één liter gal 

ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade' gas
sen doen uw lichaam zwellen: U lijdt, 
aan" verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTEKS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z ijn  zachte plantenuiureksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. E isc l i t  
de Kléine Carters--PiMcn voordo L«vet 
ïn  a;ie apotheken: 1 1 . L.'.Cü. ,  v



HTHOPI HET VISSCHERIJBLAD
s r c *

Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
O OSTENDE (Visscherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis :
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thieleman*-Poi«*on«

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642

Burgerlijke Stand

OOSTENDE
GEBOOK TEN

9 Dec. —  Roland Elegeert van Camiei en 
Magdalena Vanderstraeten, St. Franciscusstr. 
Yvette Debruyne van Kené en Yvonne De- 

meesier, Kieuv’poortsteenweg, 7 1.

10. —  Roland Desmadryl van Leon en 

Marie I  auwers, Spaarzaamheidstraat, 43. —  
S3'lvain Commeine van Jérôme en Cecilia 

Vandenbouhede, Elisabethlaan, 395.
1 1 • -- Georgette Vyvey van Raym ond en

Agnes Stael, Vereenigingstraat, 148. Hen

drik Decombel van A lfons en Magdalena 
Helsmoortel, Tarwestraat, 85.

12. —  Jean Pierre van Ferdinand en Jus-
tina Vergracht, Romestraat, 34. -- Jacques
De Lannoy van Robert en Ju liana Pollefiiet, 
woont te Knokke. —  A rthu r Guillier van 

Jozef en Germana Crekillie, Fortuinstr., 19. 
Werner Vandezande van Gaston en Gabrielle 
C.alcoen, H. Conscienceplaats. 4. —  Nicole 
Paepe van Camiel en Maria Nyssen, A . Pie
terslaan, 34.

13. «—  René Ducheyne van Louis en Lu- 

ciana Plouvier, Bouwmeestersstraat, 3. G il
berte Gekiere van August en Angela Van-
bi'lemont woont te Breedene. -- Marguerite
Valette van A lbert en Juliette De Smedt, 6 6 a

Siuiversstraat. -- Prosper Deschepper van
Henri en Augusta Declercq, Wateringestraat 

la . —  Yvette Gonsaeles van Emiel en Cor
nelia Thoon, Aartshertoginnestraat, 24. —  
Roland Wellecomme van Pierre en Evelina
Reniers, St Franciscusstraat, 18. -- Michel
Demaerel van Marcel en Germana Labbeke^ 
St. Paulusstraat, 72. —  Louis Defloor van 

Robert en Lea Hollebeke, Vredestraat, 5 7.
14. —  Albert Deswaef van André en Io- 

lande Napolitani, V indictivelaan, 5. —  Jean

nine Michiels van Germaan en Louise De
floor, Werktuigkundigestraat, 2 .

15. —  W illy Debaillie van Camiel en Leo- 
nie Hallaert, woont te Oudenburg. Raymond 
Formisani van A ldo en Marguerite 1 Dewulf, 
Van Iseghemlaan, 5 1.

1 6 . —  Jacqueline Devriendt van Louis en 
Anna  Steenkiste, IJzerenwegstraat, 34.

tens, -- Georges Heinderson, visscher en

Yvonne Dierendonck. -- W erner Neirinck,
handelaar en Luciana Carlier.

1 7. —  Jaak Baete, bediende, en Georgine 

Vanmaele. —  Albert Debaets, loodgieter en
Paula De Buck. -- Julien Lecomte, autogel-

leider en Agnes Grunewaid.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

18 Dec. —  P'renkiel David, leurder en 
Kaller Rosa, Kapellestraat, 63. —  Bernard 
Fernand, handelsbestuurder, en Vande- i 

winckel Henriette, Warschaustraat, 22. —  j 
Hautekiet André, bouwkundige. Broederlijk- j 
hcidfctraat, en Claeys Marie, Gerststraat, 3. [ 
Verbiest Alfons, leeraar in de V rije  V is
schersschool, Th. Vanloostraat, 13. en Po
pieul Clementine, J. Besagestraat, 40. Ma- 
dou Leon, cinema uitbater en Dewulf Mar

tha, E. Beernaertstraat, 14. -- Boedt Albert
motorist, Timmermanstraat, 49 en Beauprez 
Damida, naaister, Antwerpenstraat, 2. Joo- 

ris August, visscher, Cairostraat 22 en Van 

Duyfhuys Mary, Cairostraat, 2.

KINKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

SPEENLIJDERS !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedie Halewyck,
B«ide verkrijgbaar :

Pharmacie N E O S ,  OSTENDE  
oud huis E. Halewyck 

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
T d . 73104

L. WYNANT

Rookerij
—  IN ALLE SOORTEN —
Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 586

W ilrijk  Antwerpen

TE BLANKENBERGE
GEBOORTEN.

Vandamme Norbert van Camiel en De 
Waele Suzanne, Langestraat, 75. —  Matus- 

zczak Vera van Paul en Vandeputte Ivonne,
J. de Troozlaan, 48. -- Popelier Antoine
van A lbert en Meys Joanna, Nieuwpoortst., 

1 6 . —  Boey Godelieve van Joseph en Dema-
rest Rachel, Lisseweghe. -- Déronne Jaak

van A d ilP en  W attiau Henriette, Knokke.
Blomme Rodolf, 53 jaar, echt. Van Hecke 

Maria, Yzerstraat, I 7. —  Heytens Edmond 
68  jaar, echt. Valcke Emma, Albertstraat, 
25. —  Lefebvre Maria, 59 jaar, echt. van 

Bousse Jan, G. Gezellestraat, 24.

STERFGEVALLEN

10 Dec. —  D iana De W olf, 12 jaar, 16 

Langestraat. —  Rogier Vanthomme, 3 jaar, 
Moienaarstraat, 1 7.

11. —  Octavia Vanhooren, 61 jaar, wed 
Renaat Verhuist, A lbert 1 Promenade, 26.

12. —  Peter Lauwerens, 7 jaar, C irkel

straat, 33. -- Celestina Ducheyne, 81 jaar,
wed. August Beirens, Nieuwpoortsteenweg, 

641. —  Monica Francq, 1 5 d. St Franciscus
straat, 49. —  Jan Derynck, 75 jaar, wed. 
van Elodia Boudolf, Frans Musinstraat, 23. 
Leopold De Groote, 74 jaar, wed. V ictorina
Asaert, Oude M ijn, 6 . -- Richard Rondelez
39 jaar, echt. van M aria Lambrecht, Dorp
straat, 36.

14. —  Celestijn De Mets, 55 jaar, ong. 
woont te Burst.

15. —  Frans Lamoot, 76 jaar, echt. Ce- 
saria Defloor, Blauwkasteelstraat, 67. Ro
gier Logghe, 1 1 d., woont te Breedene.

16. —  Roeland Makelberge^ 1 m ., Lijn- 
baanstraat, 3 7.

HUW ELIJKEN

13 Dec. —  Henri Ost, z. b. en Zoé San-

O :

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bl I
CH. DESMIDT-SLE YTER

HEYST

GEBOORTEN
Depaepe Gustaaf van Charles en Vandie

rendonck Maria, Kerkstraat, 8 . -- Teetaert
Omer van Frans en Vantorre Maria, V la 

mingstraat, 6 9 . --Savels Antoinette van
Leopold en Duwel Helena, Knokkestraat, 50.

HUWELIJKEN

Geene.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Savels Leon-Jozef, zeevisscher met Savels 

Laura, z. b. beiden alhier. Marchand Henri- 
Louis, betonbewerker te Heist met Caestec- 

ker Julienne, z. b. te Sint-Andries.

OVERLIJDENS

Geene.

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZO O W EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN 
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»

MENGELWERK 30

Grietje van den 
Visscher

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

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAGT Z O N . 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN  ALLE LENDEN- 
--------- PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------------

KUNSTBHENEN  
ÏN DURALUM IN

DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN

©

Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het

H U I C  G E N T I L  M A R E '

s
28, Kerkstraat, OOSTENDE 
Bijhuis : 32, de Sm et de Naeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

«
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iB O L N E S  Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in dc asleiding

ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK ! IKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruq 
---------  recht te brengen ---------

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS
VORMDE BEENEN EN VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7

Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U ID Z A N D ST R A A T . 25

Laag brandstofverbruik. Laag stneerolieverbruik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.

Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „

voorheen J. H. van CAPPELLEN 
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19. Oostende

Eugène Rau & Zonen
/ i . OOSTSTRAAT, 7 ! OOSTENDE, TEL. 205

*ÄV *V
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M A R T O U
t é g e n  :  m a a g  p u n .  d a r m p i j n

ä  O V E R G E V E N , A F G A N G  
K R A M P ,  B U I K P I J N . . .

Eenige lepels zijn vo ldoend* om onm iddellijk een 

groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 

apotheker het e c h te  p ijn s t il le n d  m id d e l M a r to u . 

• a  weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7 ,50  fr. de f,esch
ki elke apotheek en ap  M artou 74 V laamsche

steenweq. Brussel

BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJ

A. R au  & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 

' m en  b r e n g t  ten  h u iz e

« j a A u P a r a B § n
G. MADELEIN-BUYS
Gebreveteerde Bandagist

Adolf Buylstraat, 53 — OOSTENDE
(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstraat)

Spreekdraad 73740
N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostende 

Alles naar maat volgens het geval ea voorschrift der geneesheeren.
Begeeft zich op verzoek ten huize 

langs gansch de kust.

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.llO  

BRUGGE, tel. 319.59
VERKOOP IN 'T GROOT vaa

jJl

Diesel-Deutz Scheepsmotoren
^ ____________________________________________________________■ï ! ï ^ mmobm i

i - - ■ ' ' ' '
f , -■ . ■

......... . ..

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

door A . HANS

En dreigend rees de stok omhoog.
-- Ik weet, dat ge beiden een gemeene

rol speelt, maar ge merkt dat ik u niet vrees 
vervolgde David. Nu is het tusschen Seven 

e n m ij !
De koewachter was helder wakker en zette 

een verschrikt gezicht. Hein wilde opstaant 

om den baas te roepen, maar nu dacht D a
vid wel aan de opdracht van den valschen 
knecht en hij gaf hem een klap op het hoofd.

—  In uw kooi blijven ! zei hij. Seven moet 

me vertellen wie hem naar Grietje Hagen3 
heeft gezonden.

—  Grietje Hagens... Ik ben daar niet ge
weest, beweerde de koewachter.

David gaf hem een fermen slag op den 
schouder.

—  Ik zou u dood kunnen ranselen, valsche 
kreng ! siste hij.

Seven begon te schreeuwen. H ij werd bang 
van het verhitte gezicht en de fonkelende 

ocgen voor hem. Dries, de meesterknecht, 

kwam uit het nevenkamertje.
—  W at gebeurt er hier ? vroeg hij ver

baasd.

— Luister, Dries, gij z ijt een eerlijke kerel, 
en ik sta hier voor twee schoelies, zei David.

H ij vertelde in enkele woorden wat Seven 
in de woning van Grietje Hagens uitgevoerd 

had.
—  Ha, daardoor kwam die deugniet zoo 

laat terug, sprak Dries.
— ik moest naar Grietje gaan I kreunde 

de koewachter.
—  Van wien? vroeg David.
-- Dat mag ik niet zeggen.

— Spreken of ik sla u de armen en be 
Ren kapotj dreigde David, die al het komplot 
voelde. Het bloed joeg nog feller bij hem op.

—  Wel ja, ransel hem af tot hij de waar
heid zegt, zei Dries. Er gebeuren gemeene 
dingen.

—  W elnu? vroeg David aan Seven. W iit 
ge eerst den stok proeven?

—  lk zal het dan zeggen... gij verplicht 
me, stamelde Seven.

—  Ei; rap ... Ge hebt anders wel zooveel 
praats. W ie zond u naar Grietje?

—  De baas...

—  M ijn vader 1

David riep dit op smartelijken toon uit. 

Het was dan toch waar, dat zijn eigen vader 
zich tot zulk een gemeenheid leende en een 
verdorven jongen kerel op Grietje afzond, 
om te trachten haar eer te schenden! Zoo 
vei* ging cie haat...

Seven vertelde alles.

In zijn verbeelding zag David dezen kerel, 
met het grof, zinnelijk gelaat, voor zijn 
meisje staan. Weer sprong de woede op. Met 

een ruk trok David Seven uit het bed: hij 

bonsde hem tegen den grond en sloeg en 
trapte hem.

—  Loeder, gemeene schoft! hijgde hij. H? 
ge hebt dat durven doen !

—  Ik moest van den baas ! huilde de 
knaap.

Dries trok David weg. Er behoefden geen 
ernstige ongelukken te gebeuren, waarmede 
het gerecht zich zou bemoeien.

—  Nu heeft de nietwaard genoeg, zei hij. 
H ij zal het voortaan wel laten een braaf 
meisje lastig te vallen.

David wendde zich tot Hein.
—  Gij moet uitvinden waar ik verblijf, 

sprak hij. Wel, probeer eens me te volgen... 
dan krijg t ge nog meer dan Seven. Dat is 
nu de held, die altijd op de boeren schimpt, 
de uitbuiters, de verdrukkers. En om wat 

geld kruipt hij voor hen. O, gij eendelijke 

lafaard! Blijf uit m ijn weg!
Hein zei, dat hij zich niets van de ruzie 

op de «Gouden Schoof» aantrok. Seven zat 

angstig in een hoek en wreef over zijn p ijn 

lijke leden.
— Ge zijt beiden gewaarschuwd, sprak 

David.

Nog driftigèr verliet hij den stal. Dan keek 
hij naar de groote woning, die vaag tegen 
het duister afstak en hij voelde veel lust om 

ook zijn vader te wekken en hem die minne, 
lage behandeling te verwijten. Maar wat zou 
het baten? Toch stak David de vuist op naar 
het ouderlijk huis en het leek een diep- 
treurig, een tragisch gebaar. Als vijand stond 
hier nu de eenige zoon, als viiand van zijn 
eigen vader. M aar dadelijk liet hij weer den 
arm zakken. H ij voelde plots al het droevige ■ 
van zulk een toestand. H ij begon te weenen 
en kreunde :

—  O, hoe kon vader toch zoo iets doen! 
Probeeren een deugdzaam meisje ten val te 
brengen... een gemeenen jongen op haar af
sturen... En met suikereroed en chokolade... 

W at denkt hij dan van Grietje?

David schudde het hoo fd ... Neen hij kon 
dit toch niet van zijn vader begrijpen j Dat 

was erger dan strengheid en trots.
—  De gemeenste smeerlapperij ! zei hij 

bij zich zelf.
Ln toch viel dat woord hem hard.

Dries, de meesterknecht, had gezegd dat 
Seven een schoelje was. Hein kleedde zich.

—  W aar moet gij heen? vroeg Dries.
—  Naar den baas!

—  Ge wilt David volgen. Nu weet ik ook, 
wat gij voor den boer moet uitvoeren. En 
dat is de man, die de menschen tegen de 
bazen zou opstoken, die het volk wil vrij 

maken. Ge gedraagt u als een hondf die den 
boer de handen lik t ... of nog beter zijn zo
len. Kruip in uw nest !

—  W ilt ge me tegen houden, misschien?
—  O, neen! Doe voort... Maar kom m ij 

nooit meer over uitbuiters spreken, want dan 
sla ik uw snuit dicht!

Seven lag weer in zijn  bed. Hein verliet 
den stal: h ij sloop geheimzinnig over het hof, 

hopend David nog te ontdekken, maar hij 
kon hem niet bemerken.

H ij klopte Gelders op en vertelde wat er 

gebeurd was, met Seven en met hem, en hij 
beweerde dat Dries meekonkelde.

Gelders had geen zin om nu nog over de 

kwestie te spreken. H ij zond Hein terug naar 
den stal en keerde naar de slaapkamer weer.

—  W at was dat? vroeg zijn vrouw, die 
tegenwoordig zeer onrustig sliep.

—  David is van zijn neus komen maken in 
den stal... Hein zei het m e ... Ik kan er niet 
goed uit w ijs ...

— * En waar is David nu?

—  Weet ik het! Mi*sch:en h ::

I

’t dorp. Maar ik ga er m ijn nachtrust niet 

om laten.
Gelders durfde de waarheid niet te beken

nen. H ij was te ver gegaan in dat bondge
nootschap met den koewachter en heel zijn 
plan lag in duigen. Z ijn  zoon zou Grietje 
niet wantrouwen.

—  O, hoe lang zal die ellende nog duren ? 

kloeg de moeder.
-- Zoo lang tot de koppigaard zich geeft!

En zwijg nu over de vervloekte geschiedenis! 

Ik wil slapen.
Gelders strekte zich uit, maar hij sliep niet. 

Ja t hij had zich te ver gewaagd door Seven 
raar Grietje te zenden. En hij schaamde zich 
tegenover de menschen, tegenover zijn vrouw 
en zelfs tegenover D avid ...

DE TERUGKEER

’t Was avond--

De sloep «Op Hoop van Zegen» had volle 
lading in en stevende naar huis. W illem  Goed
hart zat aan dek. H ij kon niet slapen. H ij 

dacht aan Grietje. Morgenavond zou hij haar 
terug zien, ze in zijn armen nemen en kus

sen. De veertien dagen waren om ...

Nu kon hij met vader spreken over Grietje 
en hem ook vertellen wat moeder bij haar 
verschijning beduid had. Het zou vader diep 
ontroeren en een vingerwijzing zijn om zijn 
zegen aan die verbintenis te schenken. Vader 

hield immers ook veel van Grietje, die bijna 
een kind van den huize was.

De scheepslantaarn wierp een gouden glans 
r.aast de sloep over de zee. Rustig pinkten 

de sterren. A ls muziek klonk het gekabbel 

der golven tegen den voforsteven. Het zou 
W illem  weer erg vreemd zijn als hij morgen 
thuis de ledige plaats van moeder zag. M».ar ! 

h ’>" hr.d G ::,rï*c. Zi* v;~c ~ 'ii iropo:.,. c:i ’ .1

het verdere leven zijn steun .. Z ij zou ook 
met ongeduld op hem wachten. Ze wist het 
immers van het visioen, van moeders laatste 
wensch, die tevens als een zegen was voor 
beider geluk.

.En W illem  droomde van de toekomst, van 
een eigen vriendelijk huis, van zijn geliefde 
vrouw en van kinderen, die God hun zou ver
leenen.

vVillem ging naar zijn kaju it en strekte 
zich in de kooi uit. Zacht wiegde de zee 
hem. En mijmerend over moeder en over 
Grietje dutte hij in.

De «Op Hoop van Zegen» naderde de kust. 
Reeds zag AVillem den toren van Reigers- 
damme boven de duinen. Maar hij kende zijn 
juiste plaais. Even later doezelde de toren in 

den avondnevel weg. En dan .pinkte het 
groene licht van het havenhoofd als een 
vriendelijke ster die hen welkom toeriep.

De dekjongen zong een vroolijk liedje. 
Straks was hij bij vader en moeder...

Ieder verkeerde in een vroolijke stemming, 
maar onderdrukte ze. Men bedacht, dat er 
bij den schipper een ledige plaats was. De 

dekjongen had er geen erg in: zijn lied h in 
derde W illem  echter niet.

(Wordt voortgezt
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