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LICHTEN

NOVEMBER

uit aan

i D 6.33 16.19

W 6.35 1 0. 1 /
3 Ü 6.36 1 Ö.36

4 V 6.3Ö 16.14

5 z 6.39 16.12

6  Z 6.41 16.10

7 M 6.43 16.09

8 D 6.45 16.07

9 W 6.47 16.06

1 0 D 6.48 16.04

1 1 V 6.50 16.03

1 2 z 6.52 16.01

13 z 6.53 15-59

14 M 6.55 15.58

15 D 6.57 15.57

16 W 6.58 15.56

1 7 D 7.00 15.54

18 V 7.02 15.53

19 Z 7.03 15.52

2'0 Z 7.0S 15.51

2 1 M 7.07 15.50

2 2 D 7.08 15.49

23 W 7.10 15.48

24 D 7.1 1 15.47

25 V 7.13 15.46

26 Z 7.14 15.45

27 Z 7.16 15.44

28 M 7.1 7 15.43
29 D 7.19 15.42

30 W 7.20 15.42

- 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  .

HOOG
WATER
NOVEMBER

1 D 5.49 18.18

2 W 6.54 19.zö

i U 8 . 0 2 2U.35

4 V 9,.uê 21.32

5 z 9.58 2 2 . 2 2
6 z 10.45 23.OS
7 M 1 1.25 23.47

8 D — .— 12.05

9 W 0.30 12.48

1 0 D 1 . 1 2 13.31

1 1 V 1.59 14.18

1 2 z 2.48 15.07

13 z 3-37 15.59
14 M 4.30 16.56

15 D 5.31 18.03

16 W 6.42 19.20

17 D 7.59 20.34

18 V 9.08 21.36

19 z 10.04 22.27

2.0 z 10.49 23.09
2 1 M 1 1.28 23.47

2 2 D — 12.06

23 W 0.24 12.44

24 D 1 . 0 1 13.18
25 V 1.37 13.55
26 z 2.14 14.34
27 z 2.53 15.11
28 M 3.31 15.50
29 D 4.13 16.33
30 W 4.59 17.23
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Is de Haven van Blankenberge 
gedoemd om te verdwijnen ?

Het is met groote aandacht, en alhoewel 

het niet eens met den inzender, dat we ver

leden week het ingezonden stuk over deze 

haven ingelascht hebben.

Onze onafhankelijkheid getrouw, hebben 

we het daar echter niet willen bij laten, om 

dat we veel beter dan wie ook weten, wal 

er te Blankenberge door een knappen burge

meester voor zijn stad, voor zijn visschers, 

voor zijn haven, zonder bluf of geschreeuw 

gedaan wordt.

We begrijpen dat een visscher kan m is

noegd zijn omdat hij vreest, dat de spuikom 

zou moeten verdwijnen, evenals we kunnen 

begrijpen dat hij er een betere vischmijn en 

een betere haven zou tot stand willen zien 

komen.

Maar dit op den ruig schuiven van een 

man, die vóór alles en boven alles in samen

werking met zijn Gouverneur, steeds maar 

tracht de belangen van zijn stad te dienen, 

mocht wel eens weerlegd werden.

Het volstaat ten andere na te gaan, wat 

burgemeester Pauwels voor de haven van 

Blankenberge betracht met de verslagen van 

het Internationaal Congres van de Zee in 

September 1936, dus pas twee jaar geleden, 

te doorbladeren en in t bijzonder dat te 

lezen, waar diezelfde burgemeester zoo 

krachtdadig voor het behoud van Blanken

berge als visschershaven uitkwam.

Dit verslag door hem verdedigd luidde 

tekstueel :

« ln den laatsten W inter, werd een 
merkelijke verbetering aan de haven toe- 

gebracht, door het bouwen van een aan 
legplaats in beton. Dat de regeering tot 
die uitgaven overgegaan :s, le\ert het be 
wijs dat het in 1923 voorgesteld ontwerp 

van nieuw havendok aan den Westkant 
der havengeul opgegeven is. Aan dit ont
werp, dat na verslag van een bijzondere 
aangestelde commissie; en na verhoor van 
visschers, reeders, scheepsbouwers, in 
1926, in aanbesteding werd gegeven, werd 
ter oorzaak van de inzinking der m unt
waarde toen geen gevolg gegeven.

Is het mogelijk dat men tot dit ont
werp terugkeere? Zeker. W ie zegt inder
daad dat de Blankenbergâche visschers, 
uit Zeebrugge varende en er goede ioonen 
opstrijkende, niet eens een boot /uilen 

koopen en als stuurman büvaren uit BJ?n- 
kenberge? Heeft het geval zich niet voct- 
gedaan te Nieuwpoort? En terloops ge
zegd, is het wenschelijk dat voor vis
schers, die jaren lang als maat hebben 
gevaren en die dus ervaring hebben opge 
daan, het examen van stuurman, de thans 
bestaande strengheid behoude?

Anderzijds moet in overweging geno
men dat de huidige haveninrichtingen 

jaarlijks vele onderhoudskosten vergen, 
die door het bouwen van een nieuwe 

haven zouden gespaard blijven, ten m in
ste gedurende de eerste jaren.

Sedert 1926 is ook een nieuwe faktor 
ingetreden, die de uitbreiding der vis
schersvloot en dus ook de uitbreiding der 
haven of den bouw der nieuwe haven zou 
wenschelijk maken, het is de bestrijding 
der werkloosheid. Het visschersbedrijf kan

zich uitbreiden zonder vrees voor werk
loosheid, De vermeerdering der visschers

vloot zal nooit beletten dat alle visschers, 
werk zullen vinden en hun brood verdie
nen.

E indelijk moet er op gewezen worden, 

dat de stad in de laatste jaren langs den 
Westkant zich snel heeft uitgestrekt.

Ten eerste, de schuurput is een hinder
paal voor de uitbreiding geworden. Een 

gansch nieuw kwartier werd reeds sedert 
1926, ten Zuiden van den schuurput ge
bouwd.

Ten tweede, de vischmijn in 1890 bu i

ten de stad gebouwd, staat nu omringd 
van verscheidene blokken huizen.

Naar onze meening, zou de schuurput 
kunnen verminderd worden, langs den 
Zuidkant, door het doortrekken der Vre- 
delaan naar den Steenweg van Wenduine 
aan de sluizen. Er mag opgemerkt wor
den dat de Vredelaan aangelegd werd 
door het Gemeentebestuur met groote kos
ten van onteigening kassei- riool- en wa

terwerken, van het oogenblik dat de bouw 
eener nieuwe haven door de bovenge
melde commissie werd beslist. Het doel 
dezer laan was een direkten verkeersweg 
aan te leggen, om het vervoer rond de 
stad te leiden. Meer en meer wordt dit 
een noodzakelijkheid. Thans botst de 
Vredelaan op den dam van den schuurput 
zonder degelijken uitweg.

W at de vischmijn betreft, haar ver
plaatsing is noodig; ze is ten andere ook 
te klein geworden.

En wat voor het oogenblik ook nog 
noodzakelijk is, is een helling voor het 
herstellen van booten.

Zelfs indien er geen gevoig gegeven 
wordt aan het ontwerp van nieuwe haven, 

verdienen deze drie kwesties nochtans o n 
verw ijld een nauwkeurig onderzoek van
wege de betrokken besturen. »

Dat was het verslag door burgemeester 

Pauwels hardnekkig verdedigd.

D it verslag zegt meer dan alle artikels, te

gen den heer Pauwels gericht, weergeven 

kunnen.

De belangstelling voor zijn haven, voor 

zijn stad als visschers- en seizoenstad, is on

verminderd gebleven.

We bezochten deze week den heer burge

meester Pauwels, naar aanleiding van dit ar

tikel, omdat h ij zelf tegen dergelijke bewe- 

ring protest aanteekende, wat een bewijs te 

meer is, dat deze haven hem in ’t geheel niet 

onverschillig is en hij integendeel, zonder het 

daarom uit te bazuinen, in samenwerking 

met Gouverneur Baels er tracht een oplos

sing voor te vinden.

P. Vandenberghe. 

(Zie vervolg Iblz. 3).

W ordt de Overzetdienst 
voor goed afgeschaft Î

*

Wat schikt het Gemeentebestuur te doen ?

De nieuwe Sluisrechten aan de 
Visschershaven te Oostende

W e vernemen dat het Ministerie van O'pen- 

bare W erken een beslissing getroffen heeft 

in zake den veerdienst waarbij deze definitief 

wordt afgeschaft, daar er voortaan hiervoor 

van Staatswege geen toelagen meer zullen 

verleend worden.

W ij kunnen deze beslissing slechts betreu

ren, want we zijn van meening dat de Staat 

door de inrichting van de nieuwe visschers

haven aan de overzijde de verplichting op 

zich genomen heeft een goedkoop, practisch 

en spoedig vervoermiddel ten dienste te stel

len van de visscherbevolking.

Het afschaffen van den veerdienst is de 

menschen dwingen den tram te gebruiken 

en wij hebben reeds genoegzaam bewezen, 

dat deze zeer veel ongemakken bijbrengt en 

vooral aan den eenvoudigen werkman en 

kleine bediende heel duur komt te staan.

W ij vragen ons a£ of dezen- Zom er een 

veerdienst niet zal ingericht worden om de 

vreemdelingen genoegen te doen en moest 

dit waar zijn, dan ware dit een echte schan
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Maar voor wat zullen dan de steigers die

nen, die zooveel honderdduizenden franken 

gekost hebben aan den Staat en dus aan de 

lastenbetalers.

De nieuwe kaai door Citravo gebouwd be

vat immers ook een gedeelte met een sta

ketsel en een trap voor een veerboot.

Voor wat zal dat nu dienen ?

We meenen dat het stadsbestuur aan de

zen toestand niet onverschillig mag blijven, 

daar dergelijk gebrekkig verkeer met de 

visschershaven niet aan te nemen valt en 

trouwens tenslotte zeer schadelijk zal u itva l

len voor den Oostendschen handel, vermits 

d.e slechte verbindingsmiddelen, al die van 

den vischhandel leeft, zullen dwingen zich 

aan den overkant te gaan vestigen.

W e nemen wel aan dat deze verhuizing 

toch eens zal moeten geschieden, maar we 

y meenen dat in den krisistijd, welke we nu 

beleven, het oogenblik absoluut niet geko- 

! rnen is, om de menschen te dwingen gronden 

} te koopen aan den overkant of er te gaan 

j huizen, wanneer ze hier hun woonst heb- 

i ben. P. Vandenberghe.

MEKANIEKE TOUW- GAREN 
EN NETTENFABRIEKEN -----

N. V.
► REEDERIJKAAI, OOSTENDE

A lle  benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 

Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»

W e lezen in «De Duinengalm» van Vrijdag jl.:
« In de vergadering, die Woensdag 

avond belegd was, in de «Stella Maris» 
om de krisistoestand, waarin thans de 
zeevisscherij verkeert, te bespreken, 
werd door M. Henri Lambregt, voor
zitter van de Motorreeders, de nieuwe 
verhooging van dokrechten aange- 
xlaagd die onlangs door den gemeente
raad was gestemd geworden.

Naar men uit de woorden van den 
spreker kon uitmaken, zou bovenge
noemde verhooging heel wat ontstem 
ming en misnoegen verwekt hebben in 
de reeders-middens, zoo groote als kleine.

En dit verwondert ons niet, want 
bedoelde verhooging beloopt niet min dan 50 p.h. voor de kleine booten en 
30 tot 41 p.h. voor de groote booten.

Ons werd de vraag gesteld, hoe het 
komt dat de gemeenteraad, met alge- 
meene stemmen, deze verhooging heeft goedgekeurd.

Het antwoord ligt bij de vraag.
Ook vele gemeenteraadsleden waren 

verwonderd te hooren dat de Heer 
Schepen Vroome, voorzitter van de 
visschershavencommissie en schepen

O p  a l l e  
b e v a a r b a r e  
w e g e n  i n  B e l g i ë  
v i n d t  u

€ s s o
GASOLIE

Aan de werkgevers zeevischverzenders 
der vischmijnen van de kust

van de visschershaven, deze verhoo
ging voorstelde in de commissie van 
financiën. Zij waren des te meer ver
wonderd daar verscheidene op de 
hoogte waren van de moeilijke tijden 
die de zeevisscherij-uitbating thans 
doorworstelt.

Zij drukten dan ook hun verwonde
ring uit over dezen opslag maar sche
pen Vroome antwoordde seffens dat de 
visschershavencommissie volledig in- 
stemde met de voorgestelde verhoo
ging. En in deze commissie zetelen kleine en oiok groote reeders.

In dit geval, hoe konden de gemeen
teraadsleden zich verzetten tegen een 
verhooging die de goedkeuring weg
droeg van de bijzonderste belangheb
benden ?De vereeniging der motorreeders is 
vertegenwoordigd in den schoot der 
visschershavencommissie door den heer Henri Lambregt. Is het dezen laatsten 
ontgaan of was hij niet tegenwoordig toen de verhooging in kwestie ter sprake kwam ?

Of heeft M. Vroome* zoo maar ver
klaard dat al de leden van de visschers
havencommissie ü’akkoord waren met 
de voorgestelde verhooging ?

Over enkele maanden is het ook ge
beurd dat de schepen van de handels- 
haven, M. Edebau, in den gemeente
raad een reglement deedéstemmen, waarmee —  naar hij beweerde — heel 
de havencommissie t akkoord was.

Naderhand bleek dit fel ove'rdreven, om niet meer te zeggen!...
Zou dit nu hetzelfde zijn met de 

vooruitzetting aangaande de meening 
van de visschershavencommissie be
treffende de verhooging der dokrechten?

Aan wie ligt dan de schuld ? »
Tot daar onze konfrater.

P. Vandenberghe.

(Zie vervolg Iblz. 3).

Wetenschappelijke Voordrachten 

over Zeevisscherij

TE OOSTENDE
Evenals verleden jaar richt het Provinciaal 

Bestuur, op initiatief van den heer Gouver

neur Baels, een reeks voordrachten in over 

zeevisscherij.

Deze voordrachten zullen plaats hebben op 

het çtadhuis op de volgende Vrijdagen: 2, 94 

16, 23 en 30 December, telkens te 17.30 u.

Als spreker zal dit jaar optreden de heer 

Verheylen» belast met het geven van wandel- 

voordrachten in de Nederlandsche taal aan 

het Koninklijk  Natuurhistorisch Instituut te 

Brussel. H ij zal h&ndëléh oVet*:

2 Decemberi Rob, Walrus, Zeeleeuw;

9 December: Walvisch, Bruinvisch, Pot- 

visch;

16 December: Zeevogels;

23 December: Krabben, Kreeften;

30 December: Paling, Bloemdieren, Zeo- 

vonk.

De voordrachten van 16 en 30 December 

zullen opgeluisterd worden door lichtbeelden. 

Alhoewel het ingericht wordt voor onze vis- 

pcherijscholen, zi;n. ook de oudere visschers

en alle belangstellenden zeer welkom. Er valt 

wat te leeren voor groot en klein.

TE HEIST
Hier ook zullen voordrachten plaats heb

ben, maar een half uur vroeger, nl. te 1 7 

uur. Ze zullen gehouden worden door den 

heer Gilis, assistent bij het Zeewetenschappe- 

lijk  Instituut te Oostende.

De onderwerpen waarover de heer Gilis 

zal handelen zijn  :

2 December: Diepten, zoutgehalten, tem

peratuur en verlichting van de zee;

9 December: Levensleer van schol;

16 December; Levensleer van de haring, 

sprot en makreel;

23 en 30 December: Levensleer van de ka

beljauw en verdelging van ondermaatsche 

visch in de kustwateren.

A l deze voordrachten zullen opgeluisterd 

worden door lichtbeelden.

Vpor beide reeksen voordrachten zullen 

door het Provinciaal Bestuur onder de leer

lingen, voor de beste verslagen, prijzen u it

geloofd ‘worden. J

Er wordt aan de werkgevers ter ken
nis gebracht dat de loonboekjes, voor
zien bij de wet van 15 Mei 1929 ter 
hunner beschikking zijn bij den heer 
Pr. Vandenberghe, Stedelijke Vischmijn te Oostende.

Elke werkgever is gehouden aan al 
in zijn diensK zijnde arbeiders en be
dienden een boekje te overhandigen bij elke betaling.

De loonstaten zijn eveneens ver
krijgbaar, alsmede de verschillende iiurtabellen.

De inschrijvingslijsten der uren en overuren moeten van af 1 Oktober 
1938, zorgvuldig ingevuld worden. In 
de eerste colonne moeten dagelijks de 
gewerkte uren aangeteekend worden 
en in de tweede colonne de overuren.

Het is wel verstaan dat er voor de overuren, 25 t.h. meer moet bellaald 
worden, enz... Voorbeeld: een arbeider 
heeft den Maandag 10 effectieve uren gewerkt, dan moet er betaald worden, 
zoo de Vrijdag- of de Zaterdagnamid- 
dagrust wordt toegepast, de negen eer
ste uren aan het gewoon loon en het

PRODUKTEN 

OAS-OLIE — ESSENCE 

PETROLEUM 

SPREKEN VOOR ZICH ZEI F;  > +  *

10e uur het gewoon loon plus 25 t.h- op dit loon, enz... In de eerste colonne 
wordt er 9 uren aangeschreven en in 
de tweede colonne 1 uur.

Er wordt beroep gedaan op den goe den wil der werkgevers zich zoo spoe 
dig mogelijk in regel te stellen, want er 
zal in den loop der eerste 14 dagen 
een algemeen onderzoek gedaan wor 
den bij de werkgevers en er zullen de 
noodige maatregelen genomen worden 
bij dezen die het zouden verwaarloosd 
hebben zich in regel te stellen. Het 
dient hier gezegd, dat elke overtreding 
gepaard gaat met een rechterlijke vervolging en deze zullen dan te verant
woorden hebben voor de Boetstraffe
lijke Rechtbank te Brugge en voor elke inbreuk, er per werkman een straf kun
nen oploopen van 26 tot 200 fr. boete, 
enz...

Er zal een bijzondere zitdag gehou
den worden in de bureelen der Stede
lijke Vischmijn om de werkgevers in regel te stellen, zoo deze het niet be
grepen hebben.

P. H.

GEBRUIKTiShellI
PRODUCTEN
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Misbruiken bij den Haringinvoer

INGEZONDEN

* Zeer geachte M. de Redacteur,

Steeds heb ik met groote belangstelling uw 

artikelen gelezen betreffende den invoer van 

gezouten Hollandschen haring in Belgie. Ik 

ben nu zoo vrij U  beleefd te vragen voor 

plaatsing van m ijn  schrijven in uw gewaar

deerd blad.

Dat de gezouten haring- en bokkinginvoer 

op een of andere wijze wettelijk moet gere

geld worden, daarover is iedereen het eens, 

want er moet :

1 ) een einde komen aan den leurhandel;

2 ) de inlandsche industrie mag door vreem

den invoer niet geschaad worden;

In de Vlaamsche 
Scheepvaartbond

8.000 jaar zeilvaart: de Egyptische boot

jes, de Grieksche slagschepen, de Romein- 

sche triremen, de Noordsche sme Ék en, de 

Middeleeuwsche galeien en karavelen, de 

fiere verdwijnende driemasters, 8 . 0 0 0  jaar 

zeilvaart, wie zou daar geen belang in stel

len ?

W ij zien maar zelden mee-r, van die hooge 

zeilschepen, met hun wijde armen; zij wor

den zeldzaam, het zijn de laatsten van een 

groot verleden van ... 8.000 jaar. W ie zou 

dat verleden niet willen kennen, wie zou het 

niet op één avond willen doorleven, hoe dat 

de menschen, 8 . 0 0 0  jaar lang zich door den 

wind over de zeeën hebben laten voeren?

Komt luisteren in «Kerlinga» heden Z a

terdag 26 November, te 8 u. ’s avonds.

Voordracht met lichtbeelden: «8.000 jaar 

zeilvaart» door K. Vranckx, marine-officier, 

lid van de akademie van Marine.

Inkomgeld: 2  f***

3) de verkoopprijzen moeten interessant 

blijven.

Door de huidige maatregelen is praktisch 

niets veranderd. Geen der drie punten zijn 

er in opgenomen kunnen worden. Ik vraag 

m ij af, wat het voor nut heeft, dat Brussel 

weet wat in de laatste drie jaren door diverse 

handelaren is ingevoerd ? En verder, wat 

heeft het voor nut, handelaren die aan een 

of andere bepaling niet kunnen voldoen van 

invoer uit te schakelen.

In Uw blad komen regelmatig artikelen 

vcor over de wantoestanden in de Belgische 

grootvisscherij en telkens wordt er gesproken 

over onbevoegde ambtenaren, en wordt er 

door U  aangedrongen, dat er eindelijk eens 

menschen aangesteld zullen worden, die ver

stand hebben in die moeilijke zaken.

Datzelfde kan men ook terecht zeggen over 

de kwestie van den haringinvoer. De indruk 

krijgt men dat die bepalingen zijn uitgedacht 

of door een onbevoegd ambtenaar of door 

menschen, die meenen door die maatregel den 

geheelen haringinvoer tot zich te kunnen 

trekken.

En nu verwondert U  zich dat er Holland

sche reeders zijn die trachten, ondanks de 

wettelijke bepalingen in te voeren, en nog . 

meer verwondert U  zich dat er in Belgie 

menschen gevonden worden die tegen een 

premie op hun licenties haring laten invoe-1 

ren.

Maar M ijnheer de Redacteur, denkt U  nu 

dat de Hollandsche en Belgische haringhan- 

del zoo naief is, direct hun handel vaarwel 

te zeggen, omdat Brussel een K. B. heeft uit

gevaardigd waardoor hun bestaan wordt be* 

dreigd, en totaal geen praktische waarde be

zit.

Integendeel, nu de verkoop voor Belgische 

en Hollandsche handelaren wettelijk wordt 

bemoeilijkt, in plaats van wettelijk beschermd 

nu worden juist alle mogelijke dingen uit

gedacht om toch nog te kunnen blijven ver*
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koopen ... met andere woorden: de toestand 

is er nog door verslecht.

Van zulke bepalingen kunnen nooit eenig 

resultaat verwacht worden, en daarom zou 

ik gaarne zien de bevoegde instanties de 

volgende maatregelen in bestudeering wilien 

nemen. Ik ben er van overtuigd dat deze 

maatregelen, indien zij wet mochten worden, 

de gunstige en door allen verlangde resul

taten zullen afwerpen. .

Deze maatregelen zijn de volgende :

1 ) tegen den leurhandel.

Het is verboden met buitenlandsche ca

mions gezouten haring of bokking af te le

veren aan bepaalde adressen, tenzij aan ey 

kende handelaren... Erkende handelaren zijn 

zij die hun bedrijf er van maken vaten ge

kielde zouten haring in het groot en in het 

klein te verkoopen.

2) Tot bescherming van de inlandsche in 

dustrie.

Beperkten invoer van steurharing volgens 

het nu toegepaste systeem op gezouten ha

ring. ')

A ldus kunnen alleen zij steurharing invoe

ren, die bewijzen kunnen overleggen van in 

voer van steurharing gedurende de laatste 

drie jaar. Die invoer kan dan door het licen

tiebureau naar goeddunken geregeld worden.

De Hollandsche bokking invoer zou met 

een extra hooge taxe belast kunnen worden 

en de kisten verplichtend met een vast te 

stellen teeken als geimporteerde Hollandsche 

bokking te onderscheiden zijn  van de aldus 

veel goedkoopere Belgische bokking.

3) Tot bescherming der prijzen :

Toepassing van punt 1 en 2 geven direct

een gunstige wending aan de prijzen, immers:

a) de leurhandel in gekielde haring is de

finitief uitgeschakeld.

b ) de invoer van steurharing kan toegela

ten worden, zoodra een «bevoegd ambtenaar» 

in overleg met Oostende vaststelt, dat door 

dien invoer GEEN schade wordt gedaan aan 

de binnenlandsche visscherij, terwijl de bok- 

kinginvoer door de hooge taxen tot een mi- 

ï)in>um wordt teruggebracht en geheel gese- 

 I

pareerd staat van den Belgische bokkinghan- 

del.

Ik ben er van overtuigd dat bovenstaand 

plan in de praktijk  meer waarde heeft, dan 

het huidige, en bij toepassing daarvan be

hoeft U  zich niet meer te verwonderen over 

«zekere menschen in België» of over «zekere 

reederijen in Holland» die trachten zaken te 

doen w an t... in feite moet toch eenieder —  

zoowel Belgen als Hollanders —  er op uit 

zijn op een eerlijke en rechtvaardige wijze 

handel te drijven om daarmede geld te ver

dienen, niet alleen tot eigen voordeel maar 

zeer zeker ook tot voordeel van het land.

Ik dank U voor de plaatsing.

André Leuven.

Nota der Red* —  W ij komen hierop terug.

Een tweede Schrijven
Mijnheer de Bestuurder,

Deze week en meermalen de laatste tijden, 

heerscht er in Antwerpen een onhoudbaren 

toestand aangaande den haringhandel.

De haringhandelaars, die jaren lang belas

tingbetalers zijn, worden op den openbaren 

weg en bij hunne klanten (die ze jarenlang 

bediend hebben) lastig gevallen door de H o l

landsche haringhandelaars, die rechtstreeks 

uit Holland komend hun waar presteéren te

gen prijzen waar de Belgische handelaars niet 

aan kunnen verkoopen, omdat zij meer winst 

moeten maken om belasting en andere taksen 

te kunnen betalen.

Nog deze week kwam het voor, dat een 

handelaar bij een marktkramer kwam ver

koopen, zeggend dat hij invoervergunning 

genoeg kon krijgen en met zijn schouders er 

maar onder te zetten, hij veel kon bereiken 

bij het ministerie.

Zou het geen tijd worden, dat de Schouders 

van zulke menschen eens totaal naar beneden 

gedrukt worden?

Dankend voor plaatsing in uw blad, teeken 

ik, hoogachtend.

Een haringhandelaar.

Hoogere Raad voor Zeevisscherij

Officieel Verslag der Vergadering van 29 October 1938 
De Overeenkomst van Londen. — Het Visscherijonderwijs

In ons nummer van 5 November jl. lid van hetzelfde artikel, 5 jaar dienst in de j Heer Decrop verklaart dat de Kas verplicht
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OCCASIEBANDEN IN ALLE M ATEN

hebben we er op gewezen dat in het nijverheid of vaart in hoedanigheid van mo 

wetsontwerp in zake de minimamaat 
van zeevisch en in het ontwerp van 
herinrichting van ons visscherijonder- 
wijs verschillende fouten voorkwamen, 
welke van het grootste belang waren 
voor de toepassing van deze ontwer
pen.

Wij laten hierna de bespreking van 
de wetsontwerpen, zooals die in den 
Hoogen Raad plaats had, volgen.

In ons nummer van 12 November 
gaven we den tekst van de eerste wet weer.

A.s. week volgen na deze bespreking 
enkele opmerkingen over dit ontwerp, 
welke wij aan de aandacht van den h. Minister Marck, Gouverneur Baels. 
het Zeewezen en onze volksvertegen
woordigers onderwerpen, omdat we i 
den schijn niet willen verwekken hierop 
zonder reden kritiek uit te oefenen.

torist opgelegd is.

W at betreft de wetenschappelijke kennis

sen, schijnt het diploma eener dagvakschool 

met volledig leerplan zooals voorzien in litt. 

C, alle waarborg te geven; de praktische on

dervinding zal de candidaat leeraar of les

gever opdoen gedurende de 5 jaar dienst in 

werkhuizen of in de zeevaart.

Heer Voorzitter hecht groot belang aan de 

ondervinding opgedaan gedurende de zee

vaart.

Heer Lefèvre vreest dat een leeraar die de 

voorziene voorwaarden beantwoordt, bij ge

brek aan methodenleer en opvoedkunde, 

geen voldoende onderwijs zal kunnen geven.

Heer De Vos vraagt of dus nog een d ip lo

ma der normaalschool dient opgelegd, en

geweest is haar eigen geneeskundigen dienst 

in te richten om een beter toezicht te kun 

nen uitoefenen op de talrijke misbruiken die 

de toekomst der Kas zouden kunnen in ge

vaar brengen.

H ij voegt erbij dat nog andere gewichtige 

punten die de Kas betreffen volstrekt dienen 

geregeld te worden en zoo de Hooge Raad 

deze*Wenscht te bespreken zouden de Voor* 

zitter, de Griffier en den Ontvanger der Kas 

daarop moeten aanwezig zijn.

Heer Voorzitter antwoordt dat eene toe

komende vergadering daaraan zal gewijd zijn.

V.

SCHIETOEFENINGEN

Heer Steyaert doet uitschijnen dat de hu i

dige schietoefeningen met w ijddragend ge-

Lofbaar W erk
Onze lezers zullen zich nog de Ys- landreizen van Luitenant Billet herin

neren, waar hij de gelegenheid had het 
leven onzer visschers van nabij te lee
ren kennen.De knappe luitenant onzer maalboo- 
ten geeft Maandag 28 dezer, te 20.30 
ure in de feestzaal der Verbroedering van het leger, Regentstraat 65, te Brus
sel, een prachtige voordracht', waarin 
hij over onze visschers zal spreken-Dergelijke voordracht in een onbe
kend milieu is van het grootste nut en 
zal ongetwijfeld er veel toe bijdragen 
om het leven onzer visschers beter 
doen kennen onder hen die denken dat 
visschen een plezierig leven is.
The International Paint 
& Compositions C0 Ltd

LONDON

De Raad komt bijeen te 1 0.30 u. ’s mor

gens in de raadzaal van het Stadhuis te Oos

tende.

Aanwezig: hh. Gouverneur Baels, voorzit

ter, Directeur-generaal De Vos, hh. Goor, 

Kestens en Verschelde van het Zeewezen; 

hh. Beyen, Debra, Decrop, Steyaert, Vanden 

Bernden, Veithof, Willems, leden. W onen de 

vergadering b ij: hh. Barbé, Lefèvre en Du- 

thoit. Verontschuldigd: hh. Bauwens, Char- 

dome, Degheldere, De Zuttere, Pauwels en 

Van Wetteren.

I.

OVEREENKOMST VAN LONDEN

wijst er op dat het voornaamste hier toch ! schut de sprotvisscherij belemmeren, 

vakkennis is. | Heer Goor verklaart dat er reeds jaren

Heer Voorzitter.. -- Zeer dikwijls snappen • geleden voetstappen aangewend werden bij

de visschersjongens, opgeleid volgens de prin- j <Je Militaire Overheid maar te vergeefs en 

. ciepen der methodologie, den geest niet van ( J at tegen de noodwendigheden van het leger 

hetgeen zij van buiten zeer wel weten te J m0eilijk kan worden opgekomen, 

zeggen. J Heer De Vos belooft den wensch der vis-

Na gedachtenwiss<Jing, waaronder ook j scherij andermaal aan het Departement van

De Verlenging van de Vischhalle 
te Oostende

W e hebben verleden week aange- 
kondigd, dat het Beheer van Bruggen 
en W egen op het aandringen van den 
heer Bauwens, toch de beslissing ge
troffen heeft niet te wachten tot de 
kredieten voor 1939 zouden zijn toege
staan om de plaveixng ten Oosten van 
het verlengde dok te doen voortzetten. 
W e schreven ook dat het Beheer voor 
de wegenis ten W esten van dit ver
lengd gedeelte, evenmin als voor de 
vergrootiing van de vischhalle wenscht 
te zorgen, daar het meent dat deze 
werken door het stadsbestuur dienen 
te worden bekostigd.

Een lezer schrijft ons dat hij met 
deze zienswijze niet akkoord gaat en 
vermits de Staat het dok heeft verlengd 
op eigen kosten, de verlenging van de vischmijn, welke slechts het logisch ge
volg is van vorig werk, eveneens op 
Staatskosten zou moeten geschieden.

Het princiep, zoo schrijft hij, volgens 
hetwelk een vischhalle door het stads
bestuur mioet worden opgetrokken, is 
stellig te verdedigen door de vele fi
nancieele voordeelen welke een ge
meentebestuur er uit haalt, maar van 
een anderen kant; heeft een vischhalle 
veel meer dan een locaal belang en 
mag zij gerust met een station verge
leken worden, dat immers ook vooral 
dient voor gansch de natie. De oude afgebroken vischmijn werd, zoo wij ons 
niet bedriegen, op stödskosten opge
trokken, doch na den oorlog heeft de 
heer minister Baels aan onze stad en aan de zeevisscherij het prachtig ge
schenk van de vischmijn gegeven, iets 
waarvoor wij hem steeds dankbaar 
hebben te zijn. Dit prachtig gebouw kon alleen op Staatskosten verrijzen en 
de verlenging er van indien zij met be
krompen middelen moet geschieden, 
zou alleen tot gevolg hebben, dat het 
aantrekkelijk uitzicht er van voor goed 
zot; geschonden worden.

Men herinnere zich slechts de ba
rakken welke destijds de oude vischmijn omringden. Wij zullen niet spre
ken van ontsieren, want dergelijk ge
bouw was niets te ontsieren.

Doch men verbeelde zich eens der
gelijke loods opgetrokken ter verlen
ging van de bestaande vischhalle. W e  
weten het genoeg: in den beginne zou 
men ter verontschuldiging aanvoeren, 
dat het slechts een voorloopige con
structie is, maar er is niets dat in Bel
gie langer duurt dan het voorloopige 
en daarom dringt onze lezer aan opdat 
de verlenging van de vischmijn ten
minste door Staatsdiensten zou verze
kerd worden, al moest ook door de 
Süad later een zekere huurprijs betaald 
worden voor het gebruik er van.

In deze beschouwingen is er heel ze
ker veel waarheid, waarover wij onze 
lezers laten oordeelen.

HUIS DEBRA;;
• -L 1 ---------------- ( >
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^VerdienstelijkAmbtenaar
De heer Antoine De Pauw, ambte

naar bij het Beheer van het Zeewezen, is door Zijne Majesteit de Koning, be
noemd tot Ridder in de Kroonorde, om 
de talrijke diensten aan de Landsverde 
diging bewezen.

Deze verdienstelijke ambtenaar be
kwam onlangs nog maar een bijzonder 
eereteeken,, wegens groote landbouw- 
verdiensten.

Aan den knappen ambtenaar onze 
hartelijkste gelukwenschen.

Heer Voorzitter doet opmerken dat dsze 

overeenkomst betreffende de m inimummaten 

van netmazen en vischsoorten reeds door ver

scheidene landen werd goedgekeurd, dat in 

Nederland een wetsvoorstel desaangaande is 

opgemaakt, dat Frankrijk eveneens eene 

nieuwe regeling voorbereidt en dat de tijd 

gekomen i3 om ook in Belgie de bestaande 

regeling aan te passen.

Heer Decrop doet uitschijnen dat ofschoon 

de Overeenkomst niet toepasselijk is op de 

garnaalvisscherij deze laatste erdoor zal l i j

den daar de vischjes die samen met de gar

naal gevangen worden en om hun versch- 

heid zeer gewild zijn niet meer zullen mogen 

aangevoerd worden.

Heer Voorzitter bekent dat hier, en nog 

meer in Nederland waar opzettelijk op puf 

gevischt wordt, sommige klachten zullen op

rijzen maar dat de voorgestelde regeling vol

strekt noodzakelijk is.

Heer Beyen meent dat de visschers eerst 

wat verlies maar later groot voordeel zullen 

ondervinden; hij vraagt hoelang het over

gangstijdperk tot de nieuwe regeling zal 

duren.

Heer De Vos. -- Eerst moet de wet ge

stemd worden tot bekrachtiging der overeen

komst, vervolgens moeten de toepassings

regelen per Kon ink lijk  Besluit uitgevaardigd 

worden. Er zullen dus nog wel enkele m aan

den over heengaan en iedereen weet reeds 

dat er een nieuwe regeling komt en dat er 

andere netten zullen moeten gebruikt wor

den; maar niet voor de garnaalvisscherij.

Heer Decrop dringt aan op het verlies 

v/elke deze visscherij zal lijden.

Heer Voorzitter antwoordt dat de kleine 

visscherij het algemeen belang zal moeten 

begrijpen.

Heer Debra stemt daarmede ten volle in en 

zou willen dat het eveneens verboden worde 

duizende kilogrammen kleine garnaal voor 

wat drinkgeld aan te brengen.

Heer De Vos doet opmerken dat dit eene 

bijzondere kwestie is die afzonderlijk dient 

behandeld te worden, 

j Na eene gedachtenwisseling tusschen de hh.

J De Vos, Beyen en Decrop waarin deze laatste 

doet uitschijnen dat de meeste schepen een 

stel netten bezitten voor zes maanden, wordt 

besloten dat de nieuwe regeling zou kunnen 

in voege treden zes maanden na het verschij

nen van het K. B.

Heer Voorzitter geeft vervolgens lezing van 

een brief van heer J. Bauwens die tegen de 

nieuwe regeling opkomt en vraagt dat niets 

zou worden gedaan vooraleer Frankrijk en 

Nederland het voorbeeld getoond hebben. De 

opwerpingen worden niet aangenomen door 

den heer Voorzitter die van meening is dat 

er geen grondstof ontbreekt voor onze visch- 

meelfabriek.

Heer De Vos deelt deze meening en doet 

opmerken dat zooals in andere landen het 

afval der groote vischsoorten naar de visch- 

meelfabrieken zou moeten gaan en de visch 

zonder kop of in filetten zou moeten ver

kocht worden.

Heer W illems verklaart dat zulks bij ons 

niet praktisch mogelijk is.

Heer Decrop doet opmerken dat in Enge

land de visch die geen vastgestelde m in im um 

prijs bereikt aan de vischmeelfabrieken wordt 

geleverd.

Heer Voorzitter stelt vast dat geen gegron

de opmerkingen worden aangebracht tegen 

het ontwerp van Koninklijk Besluit door het 

Bestuur van Zeewezen voorgelegd en aanziet 

dit laatste als aangenomen door den Hoogen 

Raad.

spraak is vap den vaarttijd verplichtend te 

maken, wordt aanbevolen het speciaal ge

tuigschrift van bevoegdheid weg te laten, wat 

de leeraars 6en lesgevers in motorenleer be

treft, en aan de gemeentebesturen en inrich 

tende Comité aan te raden de voorkeur te 

geven, voor de benoemingen, aan de candi

daten die een zekeren tijd  vaart volbracht 

hebben. ^

Heer Lefèvre beweert dat het thans onder

worpen ontwerp van reglement alweer geheel 

nieuw is en niets gemeen heeft met de vroe

ger gedane voorstellen.

Heer Kestens. —  Huidig ontwerp heeft 

voor basis een eerste voorstel van M. Callant 

dat in bestuurlijken stijl overgezet is, het 

werd voorts geordend en bij gewerkt na op

volgende raadplegingen met de voornaamste 

schoolbestuurders der visscherij en belang 

stellende ambtenaren, die het in bijzondere 

commissie bestudeerdèn.

Met al de opmerkingen werd rekening ge

houden, in de mate waar zij met het geheel 

overeenkwamen.

Nota der Red. —  W ij zijn het hiermede 

in ’t geheel niet eens en belangrijke w ijzi

gingen, welke zware fouten beteekenen, wer

den daarna gedaan zonder de belanghebben

den te raadplegen.

Heer De Vos. —  De opmerkingen van M. 

Lefèvre zijn van te algemeenen aard: op wel

ke bijzondere punten heeft M . Lefèvre het 

gemunt?

Heer Lefèvre. —  Het uitgangsexamen is 

voorzien op 1 4 jaar en het examen voor het 

diploma van leerling schipper, op 18 jaar; 

daar bestaat een leemte die zou dienen aan

gevuld door examens van scheepsjongens na 

een of twee jaar vaart, hetgeen de jonge vis

scher zou aanzetten in dien tusschentijd de 

school te bezoeken.

Heer Kestens vestigt de aandacht op art. 

39 waarbij leergangen voorzien worden voor 

varende visschers. Zooals uitgelegd in de 

memorie tot toelichting, zal dan ook, bij de 

examens voor het diploma of het brevet, een 

merkelijk voordeel verleend worden aan de 

candidaten die deze leergangen met vrucht 

gevolgd hebben.

D it verwezenli jk t eene merkwaardige ver

betering op den huidigen toestand waar de 

jonge visschers met hun 1 5 jaar het diploma 

van leerling schipper bekomen en slechts op 

2 1  jaar voor een toepassingsexamen opge

roepen worden.

Heer Lefèvre vreest dat de lessen niet zul

len gevolgd worden.

Heer Voorzitter. —  M aar de jongens zul

len ondervinding opdoen wat betreft de visch

gronden en het visscherswerk en zullen juist 

daardoor belang stellen in de gegeven lessen.

Heer De Vos. —  Er bestaat ook eene 

sanktie; het bij wonen van lessen zal het exa

men gemakkelijker maken.

Heer Decrop verklaart dat de jongens die 

willen vooruitgaan, en ook de ouders, zorgen 

dat de studie niet verwaarloosd wordt; hij 

acht dat het reglement onder dit opzicht vol 

doening geeft. De reeders kunnen ten andere 

niet ieder jaar verlof geven voor examens 

bij te wonen.

Heer Lefèvre wordt uitgenoodigd de op

merkingen die hij te maken heeft schriftelijk 

te onderwerpen aan het Bestuur van het Zee

wezen met zijne definitieve voorstellen, ook 

de teksten te willen herzien op taalgeb.ed.

Landsverdediging over te maken.

VI.

STOPZETTING VAN VISCHUITVOER 

NAAR ENGELAND

Heer Willems vraagt hoever het staat met 

de voetstappen die te Londen zouden wor

den aangewend?

Heer De Vos antwoordt dat een ontwerp 

van brief voor het Departement van Buiten

landsche Zaken en, Buitenlandschen Handel 

om te vragen dat de vroeger voorgestelde 

regeling in Engeland zou worden nageleefd 

ter goedkeuring aan het Hoofd van het De

partement werd onderworpen. W at de af

vaardiging betreft die door een ambtenaar 

van het Zeewezen zou * vergezeld ziin, deze 

moest door de belanghebbende handelaars 

worden samengesteld.

De zitting wordt te 12 u. 35 geheven.

Voor den Secretaris: De Voorzitter,

G. Kestens en R. Verschelde. H. Baels.

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
) e  W e re ld b e k e n d e  « C o p p e rp a in t»  voo r

Houten Scbepen

0e « Trawlers Composition? Paints * 
1* en 2’ kous voor Stalen Schepen. 

De Speciale Verf c Galvtx »
— voor Bronie Schroeven —

Agenten en Depothouders :

OSTEND STORES & ROPEWORKS 
N, V.

Groote Openbare Werken
In de buitengewone begrooting van de 

Openbare Werken is een som. voorzien van 

25 millioen voor den aanleg van autosnel

wegen, zoo onder meer van Brussel naar 

Oostende, van Aarschot naar St Truiden, 

van Tervuren naar Tienen, enz.

Een uitgave van 25 millioen en half is 

voorzien voor de Oostendsche haven en een 

van 3 m illioen en half voor de haven van 

Zeebrugge, terwijl nog drie millioen voorzien 

is voor kustwerken.

Dan is er nog een post van vijf millioen

voor de vaart Gent--Brugge en een van 3

millioen en een kwart, voor de vaart leper—  

Yzer. Eindelijk is er een post van 29 m il

lioen voor het vliegveld van Haren en het 

nieuw vliegveld te Oostende.

Officieel Verslag
van de Vergadering der Studiecommissie 
van de Contingenteeringvan 12 November

m.
STUDIECOMMISSIE VOOR 

TEERING

CONTINGEN-

RELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEU N T  
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

II.

ONTWERP REGLEMENT DER VISSCHERIJ- 

SCHOLEN EN LEERBEURZEN

Heer Voorzitter. -- A l geldt het hier eer

der eene zaak van bestuurlijken aard, toch 

is het verkieslijk geoordeeld haar aan den 

Hoogen Raad te onderwerpen. Vraagt de o p 

merkingen te hooren waartoe de overge

maakte dokumenten aanleiding geven.

Heer Duthoit. —  Is het wel noodig van 

het speciaal getuigschrift van bevoegdheid 

voor te schrijven voor de leeraars en les

gevers in motorenleer, zooals aangestipt in 

art. 18, litt. C, aangezien door het volgend

Heer Voorzitter deelt mede dat de heer 

Vanden Bernden den wensch heeft uitgedrukt 

ir. de subcommissie te worden opgenomen.

Heer De Vos legt aan den heer Voorzitter 

u it dat er besloten werd heer Vanden Bern

den op de vergadering uit te noodigen telkens 

een punt zou besproken worden dat b ijzon

der de Antwerpsche groep aanbelangt.

IV.

GEMEENSCHAPPELIJKE KAS VOOR DE 

ZEEVISSCHERIJ

Heer Voorzitter geeft kennis van een pro

test vanwege het Geneesheerenkorps omdat 

de vrije keus van geneesheer door het Kas- 

bestuur werd afgeschaft.

Heer Barbé verklaart dat te Oostende 

slechts twee dokters certificaten mogen afle

veren voor de jKas.

Heer Verschelde, verzocht dit punt te w il

len ophelderen, verklaart dat er inderdaad 

over enkele dagen een door de Kas aange

nomen dokter overleden is en voegt er aan 

toe dat de W et aan de Kas het recht geeft 

haar eigen geneeskundigen dienst in te rich

ten en haar dokters te kiezen met een m ini

mum van drie.

Verleden week gaven we een korte uiteen

zetting over deze vergadering, waarin een 

belangrijke beslissing in zake uitvoer geno

men werd.

H ierna volgt het officieel verslag dezer zit

ting, waardoor onze lezers volledig toege

licht zijn over de besprekingen welke er 

plaats hadden.

Gezamenlijke vergadering der Studiecom

missie voor de Contingenteering en het Be
stendige Raadgevend Comité voor de toepas
sing der Contingenteering van Visscheri.i- 

produkten, gehouden op het Stadhuis te Oos 
tende op 12 November 1938, om 10 u. 30, 
onder het voorzitterschap van den h. G ou

verneur Baels.
Aanwezig: hh. De Vos, Directeur-generaal, 

Verschelde, onderdirecteur bij het Bestuur 

van het Zeewezen; hh. Bauwens, Decro^p, 
Lambregt, C. W illems, Debra, Corneillie (in 
plaats van Beauprez), Verhaegen (in  plaats 
van Devriendt), leden der Studiecommissie; 

hh. Verhelst, Vanden, Bernden, Blonde, leden 
van de Bestendige Commissie.

W oonden insgelijks de vergadering b ij: hh. 
Vroome, schepen der stad Oostende; De 
Heusch, secretaris der Vischhandelvereeni- 
ging te Brussel; Barbé en Carlier, waterschou

ten te Oostende en Zeebrugge.
De heer Voorzitter geeft lezing: a) van het 

verslag der zitting van 5 September jl., die 
gewijd was aan de herziening van de verdee
ling van het Fransch contingent; b ) /an het 

tegenvoorstel door den Bond der Vischhan
delaars van Oostende ingediend.

Heer Willems C. stemt niet in met het 
tegenvoorstel dat hij onaanneembaar noemt.

Heer Decrop. —  Het stelsel sedert Maart 

1937 in voege gebracht geèft aandeelen aan 
uitvoerders die ze niet konden gebruiken. Hij 
herinnert aan de regeling betreffende de ver
deeling van het contingent voor den invoer 
van garnaal uit Nederland, die thans goed 
werkt. Volgens die regeling moeten 50 t.h, 
van het invoercontingent ongepelde garnaal 

werden verdeeld onder al wie in het han
delsregister als garnaalhandelaar is inge
schreven, en rechtstreeks garnaal in de Be l

gische kustm ijnen aankoopt.
H ij vraagt dat hetzelfde zou toegepast wor

den op den invoer van fijne visch naar 
Frankrijk.

gelukt zich een vast aandeel te doen toeken
nen wat, beweert h ij, een groote onrecht

vaardigheid was.
Heer De Vos. —  De vaste aandeelen be 

droegen slechts ongeveer 50 t.h. van den 
vroegeren uitvoer van gezegde firma s. De 
andere helft van hun recht werd ter beschik
king gesteld van kleinere firma’s, maar de 
ondervinding heeft bewezen dat het contin
gent derwijze niet uitgeput wordt.

Heer Voorzitter. —  Het zijn de groote u it

voerders van vroeger die de eerste te lijden 
hebben gehad onder de beperking van den 
handel dien zij zelf geschapen hebben.

Heer Corneillie. —  W aarom  wordt er 
slechts aan 4 firm a’s een vast aandeel ge
geven? De overige vroegere uitvoerders za

gen hun gering aandeel immer verkleinen 

door het aannemen van nieuwe firma s.

Heer De Vos doet opmerken dat het altijd 
de Bond der Oostendsche Vischhandelaars 

geweest ia die aangedrongen heeft om het 
aantal uitvoerders te vermeerderen met het 
gevolg dat de aandeelen steeds kleiner wer
den, zélfs deze der bijzonderste uitvoerders.

Heer Corneillie. —  De Bond dat ben ik 

niet.
Heer Voorzitter doet uitschijnen dat M. 

Corneillie hier wel zijn Bond vertegenwoor

digt.
Heer Willems. —  Het toekennen van vaste 

aandeelen is beslist geweest op voorstel van 
de algemeenheid der rechthebbenden.

Heer Decrop vraagt dat men niet langer 
over persoonlijke belangen zou spreken, 

maar over het algemeen belang van de vis
scherij, en wel het volledig gebruik der con

tingenten.
Heer Willems vraagt of het huidig stelsel 

voordeelig is voor de visscherij ja  of neen !
Heer Blonde antwoordt ontkennend.
Heer Verhaegen. —  De heer Devriendt 

kan het nieuw voorstel niet bijtreden en 
vraagt het behoud van het voorstel van 5 

September 11.

Heer Corneillie. —  Het belang van de vis

scherij ligt in de vrijstelling van het contin
gent, hetgeen de uitputting verzekert en het 

zelfde recht geeft aan eenieder.
Heer De Vos. —  In die voorwaarden zou 

de regeling van den uitvoer afgeschaft wor
den, hetgeen door niemand gevraagd wordt.

Indien het contingent niet volledig opge

bruikt wordt, zouden de vergunningen kun-

Het is volstrekt noodzakelijk dat het con

tingent volledig uitgeput worde.
De heer Carlier bevestigt dat de groote 

firm a’s alleen bij machte schijnen om het 

contingent uit te putten.

Heer Corneillie. -- Het voorstel ingediend

door M . C. W illems om de aandeelen te 

steunen op den aankoop van tongen alleen, 
is eveneens onaanneembaar. Bovendien is het 

voorstel om 50 t.h. van het contingent voor 
te behouden aan 32 vroegere uitvoerders on 
rechtvaardig; daaronder zijn er ten andere 
die ook geen uitvoerder waren. Bovendien is 
dit voorstel in het nadeel van de visschers, 
zooals het trouwens het geval is met de re

geling van den haringuitvoer naar Duitsch
land welke in handen is 'van 5-6 huizen.

Heer Baels. —  In het belang van de vis
scherij werd er kans tot uitvoer gegeven aan 
de nieuwkomers, maar er bleken er zeer veel 
te zijn die niet bij machte waren uit te voe

ren. Als er tusschen de firm a’s met een vast 
aandeel sommigen geen recht hebben, zal het 
volstaan ze aan het Bestuur van het Zeewe

zen bekend te maken.
Heer De Vos verklaart de bewering van 

heer Corneillie ongegrond. Het aandeel deel
nemers is steeds uitgebreid geworden. H ij 
verzoekt M. Corneillie namen te willen op
geven van huizen die ten onrechte een aan 
deel ontvingen.

Heer Corneillie. —  De wezenlijke vroegere 

uitvoerders zijn  gemakkelijk te vinden. H ij 

verklaart zelf 1 m illioen kg. visch uitgevoerd 
te hebben voor de contingenteering, en noch
tans maar een klein aandeel ontvangen te 
hv’;ben. S'echtc vier groote f:rm as  zi n e~in

1 neh gegeven worden aan de reederijen.
Heer Carlier moest het contingent vrijge

steld worden dan zouden het juist de groote 
firm a’s zijn die de grootste aandeelen zouden 

uitzende%.
Heer Decrop. —  Het is niet mogelijk de 

regeling van den uitvoer af te schaffen. Het 

voorstel gedaan in zitting van 5 September 
11. om 50 t.h. van het contingent voor te be
houden aan al wie in het handelsregister al? 
vischhandelaâr staat ingeschreven en voor 
een vastgestelde som fijne visch in de kust
m ijnen aankoopt, geeft voldoening aan de 
kleine uitvoerders.

Strafbepalingen zouden nochtans moeten 
voorzien worden voor dezen die hun volledig 
kwantum niet uitvoeren.

Heer Debra. —  Vroeger hadden 4 firm a’s 
het leeuwenaandeel. H ij vraagt zich af hos 

de kleine uitvoerders hun aandeel kunnen 
zien uitbreiden. H ij gaat akkoord met de 

strafbepalingen voorgesteld door M. Decrop. 
W at het voorstel Corneillie betreft, dit is niet 

praktisch.
Heel* Bauwens stelt voor dat de uitvoer

ders den Isten van iedere maand zouden la 
ten weten hoeveel zij kunnen uitzenden. 
Deze die zijn aandeel niet zou opgebruikt 

hebben zou gestraft worden. Het niet be
stelde aandeel zou herverdeeld worden tus
schen de overige uitvoerders.

Heer Lambregt doet opmerken dat het de 
3 laatste weken bijzonder slecht gaat met 

den uitvoer van fijne visch naar Frankrijk. 
Er zijn groote overschotten.

(Zie verder Hz.



« HET VISSCHERIJBLAD »

DE ACCUMULATOREN TUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 

DE SPAARZAAMSTE 
LÄAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD

BATTERIJEN

m U D O R

Moet voor een Visscher die op percent 

vaart, pensioen betaald worden ?
* Aan den leemansboEid

Heet' Voorzitter geeft kennis van een brier 

ingezonden door den Bond der Motorreeders, 
waarmede zij vragen dat de reeders hun 

visch zouden mogen landen in b rankrijk.
Heer Barbé doet opmerken dat het niet 

waar is dat het contingent fijne visch niet 

uitgevoerd wordt.
Heer Bauwens doet uitschijnen dat het 

zeer moeilijk zou zijn de toelatingen tot 
rechtstreeksche landing op billijke wijze te 
verdeelen. H ij is er zeker van dat M. Lam- 
bregt het niet zou durven aangaan.

Heer Voorzitter verdedigt het princièp 
volgens hetwelk onze eigen markt moet ge

spijsd worden door onze schepen.
Heer De Vos meent dat het zou mogen 

toegèlaten worden wanneer er een overschot 
zou blijven dat in Frankrijk zou mogen ge
land worden.

Heer Blonde vestigt eveneens de aandacht 
op de onmogelijkheid een billijke verdeeling 

onder dé reeders te doen, en vraagt dat het 
voorstel gedaan op de1 vergadering van 5 
September 1.1. in toepassing zou gebracht 
worden.

Heer Vroome vraagt dat de verplichting 

die door de uitvoerders zou moeten aange
gaan worden om in het begin der maand de 

verbintenis op zich te nemen een zekere hoe
veelheid uit te voeren, niet te streng zou op- 
genomen worden.

Heer Barbé doet opmerken dat de aandee- 

len in het begin der maand aan eenieder be
kend gemaakt worden. H ij stelt voor dat de
zen die op den 4en der maand niet hebben 

leiten weten wat zij zullen uitvoeren niet meer 
in aanmerking zouden komen voor de ver
deeling van die maand.

Heer Carlier vraagt hoe de vrije 50 t.h 
zullen verdeeld worden.

Heer Dec**op antwoordt dat de 42 t.h. die 

vroeger aan 32 uitvoerders voorbehouden 
werden met ’t nieuw stelsel tot 2 1  t.h. herleid 

worden. Nochtans mogen de firma’s met een 
vast aandeel tusschenkomen in de verdeelin^ 
eter overige 79 t.h.

Heer Corneillie* vraagt of de aandeelen 
zullen berekend worden op den aankoop van 
allerhande visch en niet alleen van tonden 
zooals voorgesteld in het voorstel van 5' Sen- 

tember 1938. Zoo ja, kan zijn Bond zich ak
koord verklaren om de firm a’s met een vast 
aandeel te laten tusschenkomen in de ver 
deeling der vrije 50 t.h.

Heer Decrop. —  Daar de uitvoerders de 
verplichting op zich moeten nemen, te zeg
gen welk aandeel zij zullen gebruiken, heeft 
het geen belang te welen op welke soorten 
de aandeelen zullen berekend worden.

Heer Barbé doet opmerken dat er geen 
79 t.h. zou vrij gegeven worden. De eerste 
50 t.h. van het contingent gaan naar de 32 

vroegere uitvoerders, de overige 50 t.*h. staan 

open voor iedereen.
Heer Corneillie dringt aan opdat de groote 

firm a’s op eene of andere manier gekort ' 

vlerkt worden.
Heer Voorzitter antwoordt dat zij reeds 

met ongeveer 50 t.h. gekortvlerkt zijn.
Heer De Vos. —  Voor den uitvoer van 

gewone visch mag eenieder meedoen op voor. 
waarde dat hij visch aan de kust koopt en 
m  het handelsregister ingeschreven staat.

Wat de fijne visch betreft kan eenieder 

meedoen in de u itputting van 50 t.h. van het 
contingent op voorwaarde dat hij in het 
handelsregister ingeschreven staat als visch- 
handelaar en binnen een tijdperk van 1 2  
maanden minstens voor 2 0 0 . 0 0 0  fr. fijne 
visch rechtstreeks in een Belgische kustm ijn 
aangekocht heeft. H ij is van oordeel dàt een
ieder akkoord kan gaan dat alle visch zal 
in aanmerking komen voor het berekenen der 

aandeelen.
Heer Voorzitter somt de drie voorstellen 

op:
1) M . Decrop: behoud van het voorstel ge

daan in zitting van 5 September 1938, n a 

melijk 50 t.h. voor te behouden aan de 32 
vioegere uitvoerders, de overige 50 t.h. vol
gens aankoopen aan de kust te verdeelen;

2) M. Bauwens: verplichting voor de u it
voerders den 1 sten van iedere maand op te 

geven hoeveel zij kunnen verzenden;
3) M . Corneillie: alle aankoopen van visch 

ïn aanmerking nemen voor de basis bereke
ning.

De algemeene vergadering is het met die 
drie voorstellen eens.

Heer Voorzitter. —  H ij die zijn aandeel 
slechts gedeeltelijk uitvoert, zal de volgende 
maand slechts op dergelijk aandeel aanspraak 
mogen maken.'

H ij die twee achtereenvolgende maanden 
minder uitvoert bekomt 2 achtereenvolgende 

maanden een verminderd aandeel.
H ij die drie achtereenvolgende maanden 

niets uitge\oerd reeft wordt voor het overige 
van het jaar uitgesloten.

UITVOER HARING NAAR DUITSCHLAND

Heer Lambrecht vraagt dat de uitputting 
van litet contingent uit te voeren haring naar 
Duitschland vrij zou zijn.

Heer De Vos antwoordt dat dit bijzondere 
punt op een afzonderlijke vergadering zal be
sproken worden.

FISH UNION

Heer Verhelst steunt de vraag ingediend 

tot stichting onder den naam «Fish Union!) 
door een groep Antwerpsche vischhandelaars 
van een personenvennootschap met het doel 
gemeenschappelijk den invoer en den aan

koop van visch te doen, daar dit in het

voordeel is zoowel van de visscherij als van 

den vischhandel.
Heer Bauwens vindt dat de commissie 

daarmede niets te zien heeft en dat elke 
meerdere invoer moet verhinderd worden.

Heer De Vos doet uitschijnen dat die groep 
enkel de aandeelen zal gebruiken van haar 
leden. Het voorbeeld der Brusselsche Visch- 

handelsvereeniglng is daar om te bewijzen 
dat zulks de invoeren niet vermeerdert.

Heer Vanden Bernden voegt er aan toe dat 

de markt beter zal geregeld worden en d.t 
met m inder kosten voor de belanghebbenden.

Heer Voorzitter stelt vast dat er geen op

merkingen zijn. D it punt wordt dus aange

nomen.

VISCHVERKOOP VAN HARING DOOR DE 
ROOKERIJEN

Heer Vanden Bernden verklaart dat de 
prijs van de haring geen invloed heeft op de 
prijzen van de andere vischsoorten.

ii.en rookerij moet voldoende vrijheid be

zitten om een deel van haar waar versch af 

te zetten.
Heer öecrop. —  Als het vreemde haring 

ia, is zulks nochtans gevaarlijk.
Heer Vanden Bernden. -- Er wordt heel

weinig vreemde haring versch verkocht. Het 

is een kleine bijw inst .en als die moest weg
vallen zou de toestand onhoudbaar worden 

voor de rookerijen.
Heer Bauwens. —— Voor de reederijen is 

de toestand nog veel slechter.
Heer Blonde. —  W ij hadden gerekend op 

de hu lp van de rookerijen om onzen haring 
af te nemen. Thans staan wij voor een vraag 
van de rookerijen om vreemden haring 
versch te mogen verkoopen. D it is te be
treuren. De reeders doen hun best om de 
rookerijen tevreden te stellen. Zoo zijn  wij 
naar de Fladen geweest om mixed haring te 
vangen, omdat de koopers dezen van de 
Doggerbank niet wilden.

Niets zegt dat wij niet binnen kort haring 
zullen kunnen korren op den Engelschen 
wal. De reeders liggen trouwens klaar met 
nieuwe en kostelijke netten en durven ze niet 
gebruiken wegens den lagen prijs van den 

haring.
Heer Vanden Bernden. -- A ls de rooke

rijen geen bescherming krijgen tegen den in 
voer van vreemden bewerkten haring kunnen 
zij niets meer doen voor de reederijen.

Heer De Vos deelt mede dat heden van
wege den Ministerraad de instemming beko
men werd om beperkingsmaatregelen te tref

fen tegen den invoer van bewerkten haring.
Heer Decrop stelt eene vergadering voor 

om te zien hoe die contingenteeringsmaat- 

regelen zullen toegepast worden.

GEEPINVOER

Heer Vanden Bernden. —  Te Brussel en 

Antwerpen alleen wordt in  IVlei geep inge

voerd.
JTieer De Heusch doet uitschijnen dat in 

gevolge de regeling tot stand gekomen in 

1938 er veel m inder geep werd ingevoerd 

dar. in 193 7.
Heer Vanden Bernden wijst er op dat de 

groep van Antwerpen zich verzet tegen het 

aileveren van vergunningen aan anderen dan 
dezen die vroeger invoerden.

Heer Voorzitter. —  Akkoord.

VERSCHEIDENE

Heer Decrop vestigt de aandacht op den 

akeligen toestand van de visscherij.
1 hans zou zij geld moeten opleveren voor 

de slechte maanden en er wordt integendeel 

geld verloren.
Heer De Vos. —  De uitbatingskosten zijn 

merkelijk gerezen. Kunnen die niet inge

krompen worden? H ij doet uitschijnen dat 
het Zeewezen voor zijne diensten een, ver
m indering in de mazoutprijzen heeft kunnen 

vaststellen.
Heer Decrop. -- Te Oostende vraagt men

4 7 fr. voor 100 liters, daarbij komen nog
5 fr. onkosten hetgeen 52 fr. geeft, wat te 
hoog is om de visscherij rendeerend te m a

ken.
Heer De Vos. —  De prijzen voor mazout 

verminderen te Londen, doch niet voor de 
ardere olie.

Bij de laatste bestelling van 34.000 ton 
mazout voor het Zeewezen werd een min 
dere uitg&ve ingezien van 2 à 3 millioen fr. 
voor de lijn  Oostende-Dover.

D it is natuurlijk  een groote bestelling. Hij 
vraagt zich dan ook af hoever het staat met 
de samenwerking tusschen de visschers om 
hunne olieaankoopen gezamenlijk te doen.

Heer Decrop doet verder uitschijnen dat 
5 à 7 schepen tegenwoordig verre reizen 
doen, waardoor de opbrengst nog met 5 m il
lioen kg. zal verm inderen in vergelijking met 
verleden jaar.

Heer De Vos doet opmerken dat de vreem

de vischinvoer nog immer vermindert.
Heer Bauwens stelt vast dat desondanks de 

prijzen van de visch niet loonend zijn met 
het noodlottig gevolg dat de visschers die ge
deeltelijk betaald worden op de opbrengst, 

minder verdienen.
Heer Willems is van meening dat dit mis

schien waar is voor de trawlers doch niet 
voor de motors.

Heer Lambregt. —  Ons volk w int inder

daad meer dan op de stoomtrawlers, maar 

wint m inder dan over een paar jaar.

De zitting wordt gelieven te 12 u. 45.

De Secretaris, 

R Verschelde.

De Voorzitter, 

Baels.

V I S S C H E R S  !j  '
V O O B  UWE S C H E E P S H E R S T ELLIN G E N  EN 
NIEUW BOUW  WEfIDT U TOT DE WEBM1UIZEMBELIARD.CRIGHT0 Î1 &C
OOSTENDE ft A S.Af

In « Voor A llen », het socialistisch week- 
biaci voor ae Kust, van I :> lNovemoer, worot 

«tie i Visscheiijbiad» aangevahei. omdut liet 
in z ijn  nummer van 5 N ovem ber e^n vonnis 

van de rechtbank van Brugge openbaar 
maakt, waardoor de reeder Laenen, die zich 

aan de sociale wetgeving tot op heden hau 
onttrokken, vrijgesproken werd, daar de 
rechtbank van Brugge van oordeel is dat, 
gezien de visjchers aan boord van deze vaar- 
tu igen  op percent vaien, diensvolgens geens
zins mo^e.i gelijkgesteld worden ,\net den 
werkman, die mits salaris, zijn  diensten ver

huurt, geen loontrekkende is, m aar wel deel- 
üemer in een zeer onzekere onderneming.

/-viaus iuiat dit vonn^.

W ij voegden er aan toe: « A .s gevolg van 
dit vonnis, stelt zich thans de vraag:

ï . Moet voor de visschers welke alleen op 
percent varen nog pensioengeld gestort wor
den ?

2. Mag dezelfde vraag niet gesteld worden 
voor het storten van het kindergeld?

3. Heeft een dergelijke visscher, die inge
volge dit vonnis niet als een werkman kan 

aanzien worden, maar wel als een deelgenoot, 
recht op betaald verlof? » f

De Zeemansbond duidt het ons thans ten 
euvel dat we dit zonderling vonnis (zoo schre
ven we reeds op 5 Nov.) publiceerden en 

beschuldigt ons dus alleen de verdediger van 

bepaalde belangen, namelijk de patroonsbe- 
langen te zijn.

D it vonnis aanziet de heer Dekeyser als 
een stommiteit en getuigt volgens hem, dat 
ofwel de rechter weinig of geen kennis heeft 

van visscherijzaken, ofwel dat hij een gewel
dige tegenstander moet zijn van de sociale 
verbeteringen door de arbeiders veroverd.’

Ditzelfde blad beschouwt de publicatie van 
dit vonnis als tendentieus omdat wij er hier- 

bovenvermelde vragen aan toevoegden.

Dat de verbeelding van den schrijver zoo 
ver gaat deze publicatie als tegen de vis

schers gericht zijnde, te aanzien, is sterker 
aan sterk en geeft er, om de gewoonte niet 

te verliezen, eens te meer een politiek reukje 
aan, welke niet van de kleingeestigste pa rtij
digheid vrij te pleiten is.

A ls vakblad hebben we het recht en de

piicht alles te onderzoeken wat reedero, vis
schers en vischhandelaars aanbelangt, inb

orn hen voor te lichten hoe men soeiaicî Wa- 

ten moet trachten te ontduiken or hoe i.iei. 

op de kosten van een ander vergoed.ngeii 
moet opstrijken, zooals de Zeemansbond hei 

misschien verstaat, maar om te verm.jden 
dat de leemten in sommige wetten voorlco 

mend of vonnissen die met de huidige socia e 
wetten niet meer overeenstemmen, zoudci: 
aanleiding kunnen geven tot allerlei interpre 

taties die de ontduikingen van de sociale 
wetten in de hand werken.

W ij schreven immers dat hot inderdaa. 

f en zonderling vonnis was en dat we dit von 
nis aan een onderzoek van onzen rechtskun 
digen adviseur zouden onderwerpen.

Dat is ver van partijdig te zijn, M nheer 

Dekeyser.

Dat gij de rechters te Brugge onbevoegde* 
noemt, dan die te Oostende, is een gevaar

lijke beoordeeling, welke wij de onze niet 

willen maken. Dat de beroepsraad dit vonnis 
afkeurt, is echter ook geen bewijs, dat zij 
bevoegder is om de wetten te beoordeelen 
dan de rechtbank van Brugge.

Dat er vonnissen te Oostende in tegenover- 

gestelden zin geveld werden, is mogelijk en 
gebeurt dikwijls. Maar vermits de twee recht
banken in dezelfde zaken een verschillend 
vonnis velden, hebben we het recht en de 
plicht in *t belang van den visscher en den 

reeder, de vragen te stellen, welke wc bij het 
publiceeren van dit vonnis stelden.

Met dit te doen dienen we dus niet alleen 
de patroonsbelangen, maar ook die van de 

visschers, zooals «Het Visscherijblad» het ten 
andere altijd gedaan heeft, zonder aan poli
tiek geklets te doen.

En om dit te bewijzen, meldden we in ons 
nummer van 5 November, dat we dit vonnis 
en andere aan het oordeel van onzen rechts

kundigen adviseur zouden onderwerpen.
D it oordeel zullen we in ons blad* publi

ceeren en daarmee den Zeemansbond eens 
te meer bewijzen, dat we de belangen van 
onze visfveherij steeds eerliik dienen en n i-“ 1 
om er politieke munt uit te slaan, zooals d a 
politiekers, die ef* van moeten leven.

P. Vandenberghe.
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Is de Haven van Blankenberge 
gedoemd om te verdwijnen Z

(Vervolg van blz. 1 )

Het is ten andere niet aan politiek doen, 

wanneer we zeggen, dat de partij welke in 

192 7 te Blankenberge buiten burgemeester 

Pauwels aan ’t bewind kwam, van de gun. 

stige financieele toestand van het land ge 

bruik had moeten maken om die nieuwe ha

ven iot stand te doen komen.

Dat werd niet gedaan !

Onze lezers te Blankenberge mogen thans 

wel^ weten, dat op het huidige oogenblik de 

Gouverneur samen met burgemeester Pau

wels en de ingenieurs van Bruggen en W e

gen overwegen, wat er aldaar kan gedaan 

worden, maar de technische vraagstukken 

zijn van zoo’n groot belang, dat zoo maar 

niet lichtzinnig over dit belangrijk vraagstuk 

kan beslist worden, zonder gevaar op te le

veren opnieuw millioenen in het water te 

gooien, zooals met de éluizen en de Slipway 

na den oorlog te Oostende gebeurde.

DE VISCHMIJN ?

De Blankenbergsche bevolking en in t b ij

zonder de visscherijbevolking mag weten 

dat, evenals Gouverneur Baels, wij na gron

dig onderzoek ter plaats, ook van oordeel zijn 

dat de huidige vischmijn te klein is en ook 

de plaats niet meer past, zoodat het niet ver

wondert dat de huurders, te veel in getal, 

onverm ijdelijk duurder pachten moeten be

talen, in afwachting dat een plaats voor een 

nieuwe vischmijn zal gekozen zijn  en meer 

winkels te huur zullen kunnen gesteld wor

den.

Door de ligging van de haven alleen en de 

uitgestrektheid van den schuurput, is het zoo 

gemakkelijk niet hieraan een oplossing te 

geven.

EN DE SCHUURPUT ?

«W aar wordt er nog geschuurd?» zei Gou

verneur Baels' nog onlangs.

En inderdaad, wij die wekelijks Blanken

berge bezoeken en zijn haven kennen, m oe

ten bekennen dat die schuurput niet alleen 

belemmerend is voor de uitbreiding van deze 

zoo belangrijk geworden seizoenstad, maar 

we herinneren ons nog hoe enkele jaren ge

leden 45 duizend kubieke meter slijk per 

aanbesteding moesten uitgebaggerd worden 

voor den priis van ongeveer vier honderd 

duizend' frank en tenslotte de aannemer er 

van, failliet ging door dit werk.

Zes maanden later was het verrichte werk 

een geldverspilling geweest.

EN HET DOK ?

Weten onze Blankenbergsche visschers dat 

het dok baggeren, gevaar voor een volledige 

instorting oplevert?

A l deze technische kwesties worden op het 

oogenblik grondig nagegaan en wachten we 

dus met geduld op den uitslag er van.

Ondertusschen is ‘een commissie in het le

ven geroepen die te onderzoeken zal hebben, 

hoe aan de vischkom onm iddellijk verbete

ring kan worden gebracht, een k ’tischV''"7'

op den Zuiderhoek kan gebouwd wórden, 

een nieuwe steiger kan opgetrokken, en of 

een gedeelte van den schuurput zou kunnen 

gedempt worden om daar een nieuwe visch

m ijn te bouwen. Maar dan ware het te wen

schen, meldde burgemeester Pauwels onó 

deze week, dat de aanlegkade langs den 

Zuidkant van de kom zou komen.

Deze commissie, welke onder de leiding 

van den heer Gouverneur en burgemeester 

Pauwels werkt, zal rekening hoeven te h o u 

den van de uitbreiding en de verbetering van 

de visschershaven, maar ook van Blanken

berge als badstad.

«Ik hoop dat eens en voor altijd aan het 

lappen van de haven een einde zal gesteld 

worden», zegt ons burgemeester Pauwels, die, 

we mogen het hier luide verkondigen, voor 

Blankenberge alles veil heeft.

Wanneer het * den steun onzer visscherij 

geldt is h ij er, meer dan wie ook, altijd  de 

eerste bij geweest en dit getuigt den sponta

nen steun voor vischpropaganda, waarvoor 

Blankenberge elk jaar 1500 fr. geeft, daar 

waar Zeebrugge er hoogstens 2000 en Oos

tende 10.000 gaf. D it getuigt de inrichting 

van de kursus voor motoristen en zeevaart; 

dit getuigen de gelden elk jaar voor de la- 

vers, die hun best gedaan hebben, geschon

ken en dit getuigen zoo menige andere ge 

legenheden, waar we met den heer burge

meester Pauwels in aanraking komen.

Kritiek uitoefenen op iemands werking is 

nooit moeilijk, maar er zijn menschen die in 

hun werk ten voordeele van hunne stad en 

het volk, weinig bluf of gazettepraat verkoo

pen, waar het nochtans soms noodig is.

Er zijn er anderen die zonder nadenken 

belangrijke vraagstukken als die van de ha

ven van Blankenberge te baat nemen om er 

politieke munt uit te slaan, vergetend dat de 

belangen van een nijverheid, een stad, wat 

anders zijn dan grootspraak en politieke 

dweeperij.

Daaraan heeft ons blad nooit meegedaan, 

al vreest het nooit voor de waarheid uit te 

komen.

W ij houden echter van eerlijk optreden en 

daarom hebben we het noodig geacht h ier

boven aangehaalde stille werking van burge

meester Pauwels eens in zijn waar daglicht 

te stellen, omdat de Blankenbergsche vis

schers het naar waarde zouden beoordeelen.

Blankenberge heeft aan burgemeester P au 

wels geen politieker, maar een groot man 

die veel voor zijn stad en haar belangen ver-, 

richt, zonder zich te bekommeren om al de 

praatjes welke oningewijden maar al te 

lichtzinnig rondstrooien.

Pas na zijn aftreden, zal het Blankenberg

sche volk en in ’t bijzonder onze visschers 

weten, dat ze in hem steeds een vriend en 

een verdediger van hun grootste belangen 

mochten begroeten.

En dat verdient meer dan waardeering !

P. Vandenberghe.

N. B. —  Bij het ter pers gaan ontvingen 

we nog een schrijven van den heer Pros Al-
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F .  S T O O P S

Thouroutsche Steenweg, 54 
OOSTENDE

De nieuwe Sluisrechten aan de 
Visschershaven te Oostende

(Vervolg van Iblz. 1 )

DE WAARHEID
Ook wij vonden dit zonderling, om

dat we persoonlijk van oordeel zijn dat, alhoewel voor de uitrusting van de 
visschershaven nog altijd veel geld 
noodig is, deze verhooging er niet 
hoefde te komen, temeer omdat, indien de stad geld noodig heeft, men andere 
jaarlijksche inkomsten had kunnen ver
wezenlijken, zooals met! de verhuring 
van de Cercle Littéraire, de Laiterie, 
de verpachting van het buffet van den 
Schouwburg, de ongerechtvaardigde 
groote toelage aan den heer Coens in den Schouwburg, waar de vertoonin
gen ver van het peil van vroeger be
dragen, enz...Ter wille van de waarheid moeten 
we echter zeggen dat deze verhooging 
in de visschershavencommissie bespro
ken werd en in princiep aangenomen, 
alhoewel toen geen cijfer bepaald werd.

Het officieel verslag van de zittling 
van 4 Februari 1938 luidt :

« Verschillende reeders vragen hoe 
» het thans staat met de verbetering » van het versassen.

» De heer Blonde doet de groote 
» noodzakelijkheid van het voortdurend 
»■ kunnen versassen uitkomen en ver- 
» klaart dat de reeders desnoods bereid 
» zijn, tegemoet te komen in de onkos- 
» ten welke het aanwerven van een 
» derde ploeg sluispfersoneel zou ver- » oorzaken, verklaring waarmede de 
» andere leden reeders, uitgenomen den

» heer Bauwens, akkoord gaan, daar 
» deze laatste het niet eens is, dat het 
» weeral van t vischje zou moeten ko- » men. »

Dit is tekstueel wat in het officieel 
verslag van de zitting van 4-2-38 van 
de visschershavencommissie voorkomt.

Op deze zitting waren als reeders, 
de heeren Bauwens, Lambregt, Ghys 
en Blonde tegenwoordig,

De betrokken schepen van de V is
schershaven heeft dus gehandeld in 
overeenstemming met het akkoord van 
die reeders, heer Bauwens uitgezon
derd.

Dat zijn de feiten, zooals ze zich in 
werkelijkheid voorgedaan hebben.

De verhooging bedraagt 40 en niet 
50 p.h. voor de kleine booten en 30 
tot 40 p.h. voor de grioote booten.

In feite valt hier aan het stadsbe
stuur en den bevoegden schepen dus 
niets te verwijten en is deze verhooging 
er gekomen met de toestemming van 
de reeders, waardoor eens te meer 
wordt bewezen dat het1 gebrek aan sa
menwerking dikwijls ten hunnen na
deele uitvalt.

De samenwerking is dus volstrekt 
geboden om degelijk werk te kunnen 
verrichten.

Dat is het wat wij ten andere in de vergadering van Woensdag terecht 
deden uitschijnen en daarom is de 
i-tichting van een grooten bond zoo 
nuttig.

P. Vandenberghe.
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c HET VISSCHERIJBLAD »

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

VOOR DE VISCHHANDELAARS û 22? West 
V A N  DE KUST

H ij die deze of verleden week visch ge
stuurd heeft aan een zekere Désiré Sleete, 

rue Pont W alrand, te X . . . ,  wordt verzocht 
bij de firma Bottemane, inlichtingen te ko
men nemen aangaande vermeld persoon.

Bottemane J.

OOSTENDE

I 1.972,50 

12.682,—  
12.164,—  
6.766,—

Vrijdag 18 November 1938.
0.55  W itte Bank 12 d.

0.191 West 2 d.
Z .49 West 7 d.
0 .186  West 2 d.

Twee vaartuigen van de West zijn na heei 

korte zeereis met 350 manden goede panha
ring teruggekomen: afzet 45 à 40 fr. de 
mand. De versehe vischaanvoer is klein, doch 

heel verzorgd.
Zaterdag 19 November 1938

0 .312 W itte Bank 
0 .243  Kanaal 
0.189, West 
0 .214  W itte Bank 
0.121 West 
0 .256  West 
0 .145 West 
0 .2  76 West

Vaartuigen

12 d. 
14 d.
912 d.

d.
d.
d.
d.
d.

1 9.005,—  1 2.020,— 
1 7.095,—  

1 7.810,—  

1.865,—  
23.506,—  
1 o. 145,—  

6.905,50

9 2 
3

de West hebben heden 
mooie partijen prim a tarbot en goede pan
haring ter markt gebracht. Voor deze eerste 
soort is de vraag zeer levendig, evenals voor 
alle sorteeringen tongen. Volgende soorten 
zijn eveneens te koop, doch in kleine par- 
tijen, ieksoorten, wijting, posten, rog, kabel

jauw  en gullen. De kwaliteit aller vangsten 
is bevredigend. De besommingen van 
Westvisscherij zijn bevredigend, daar deze 
maar korte zeereizen hebben gemaakt.

Maandag 21 November 1938.
C.345 Marokko 21 d. 32.844,—

H.82 Nauw van Kales 9 d. 6.825,—
0 .8 6  Noorden 16 d. 1 7.554,50

0 .2  70 W itte Bank 13 d. 21.585,—

0.73  Wést 11 d. 1 1.665,—
0 .137  West 12 d. 13.328,—
0 .31 1 W itte Bank 12 d. 2 1.02 1,50
0 .173 Oost 12 d. 13.601,50
SS.O. 146 Ysland 23 d. 42.670,50
0 .65  W itte Bank 14 d. 22.770,—
SS.O. 160 Noorden 15 d. 20.565,—
0 .6 6  West 5 d. 2.765,—
0.303 W itte Bank 1 3d. 18.581,50
0 .324  W itte Bank 15 d. 21.951,— ‘
0 .329  W itte Bank 14 d, 2 1.006,—
0 .168  West 4 d. 6.590,—
0 . 1 66 W itte Bank 14 d. 1 6.01 5,—
0 .280  West 4 d. 9.625,—
0 .186  West 1 d. 2.500,—
0.191 West 1 d. 445,—
0.309 Kanaal 16 d. 28.913,—
0 .207  West 3 d. 3.635,—
0 .203  West . 2 d. 2.045,—
0 .2  77 West 6 d. 9.837,—
0.152 West 4 d. 5.189,—
0.263 Kanaal 13 d. 1 6.670,—
0.223 West 2 d. 5.105,—

4 d. 8.1 10,50 
0.29U Kanaal 12 d. 2U .52/,—

L>e aanvoer van hedon is wel zoo groot ais 

gisteren; het aantal teruggekomen vaartuigen 
is kleiner doch de vangsten zijn heel wat 

omvangrijker. De keuze is ruim  voidoend 
en alle soorten zijn dóórgaans gemakkehjk 

te koop. De vangsten zijn heden van heei 
betere verzorging en daar de vraag zeer ie 

vendig is, stijgen alle prijzen van beurt to 
béurt. De verwezenlijkte besommingen z i j i  
dan ook bevredigend. Alhoewel de Ranaai- 

visscherij kleine vangsten levert, kunnen zj 
door verscheidenheden volstaan. Circa 6500 
kg. tongen zijn ter markt; afzet blijft onver
anderd. Spaansche visscherij is heel goeci 
verzorgd; deze bestaat uit mooie partijen 
tong en meiden, doch geen verscheidenhe
den. De Noordvangsten zijn zeer klein; vooral 
totten, w ijting en gullen werden buitge 

maakt. Slechts 50 manden panharing zijn ter 
markt; afzet is goed aan 80 fr. de mand.

Woensdag 23 November 1938.
C .I0 8  Kanaal 12 d. 24.316,—

0 .288  Spanje 1 7 d* 60.991,—
0.178 Kanaal 10 d. 16.500,—
0 .87  Kanaal 13 d. 23.620,—

0 .217  Spanje 20 d. 51.355,-
0 .295 Kanaal 12 d. 31.164,—
0.317 W itte Bank 12 d. 34.148,50
0 .127  Oost 12 d. 24.160.—
0 .286  Spanje 18 d. 45.864,—

0 .2  72 W itte Bank 13 d. 18.227,50
Zooals verwacht is de aanvoer heden mer

kelijk minder dan de 2 vorige dagen. A lle 

vangsten zijn zeer goed verzorgd geweest en 
alle soorten zijn ter markt waaronder een 

7000 kg. tongen. Van bij den aanvang is de 
vraag naar alle soorten heel levendig en alle 

prijzen stijgen op bestendige wijze. Alleen 
tongen die overvloedig koopbaar zijn blijven 
nog altijd  op een laag peil.

Donderdag 24 November 1938.
0 . 1 05 W itte Bank 13 d. 25.590,50
0 .203 West 4 d. 2.905,—
0 .308  Kanaal 13 d. 27.430,—
0 .210  West 7 d. 6.425,—
0.55  West 4 d. 3.145,—
H.56 Oost 7 d. 11.150,—
0 .280  West 4 d. 623,—
0 . 1 86 West . 4 d. 930,—

Aanvoer van heden is heel voldoende en
zeer goed verzorgd; veel tongen groote tar-
bot en alle ieksoorten kunnen gemakkeliik
wórden aangeschaft. Eenige mooie stuks ka-

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 

Visscherskaâi, 17, Tel. 72003, Oostende

Verwachtingen

Van de 35 vaartuigen die ter markt zijn 
zullender 28 hunne vangsten lossen. Van een 
goeden aanvoer kan er nochtans niet ge
sproken worden. W at de keuze aangaat, is 
deze eerder beperkt. Een tekort aan volgen
de soorten is in het oog vallend: mooie mei
den, tongschar, groote rog en schaten.

Benevens een zeer kalme vraag, moest de 
handel zich heden met vangsten van abso
luut onbevredigende verzorging tevreden 
stellen. Het hoeft dan ook geen verder be
toog, dat de verwezenlijkte besommingen 
zeer klein zijn. De ongewone warme tempe
ratuur, het slechte weder op de Noordvis- 
scherij en de lange zeereizen zijn  daar de 
oorzaak van. Spijtig voorwaar, want voor de 
zeldzame goede partijen werden goede p r ij

zen gemaakt. Panharing werd heden in veel
vuldige partijtjes aangeboden; de aanvoer 
beliep een goede 500 manden met wispel
turige prijzen gaande van 65 naar 35 lr. de 
mand.

Dinsdag 22 November 1938.
0 .2  78 Kanaal 13 d. 1 4.888,—
Z.25 W itte Bank 14 d. 19.300,—
0 . 1 1 8 Noorden 13 d. 19.130,—
0 .296  Kanaal 12 d. 26.376,—
SS.0 .262 Ysland 18 d. 81.693,50
0 .232 Kanaal 12 d. 20.321,50
0 .3  1 5 Kanaal 12 d. 25.1 59,—
0.327 Kanaal 12 d. 20.4 75,—
0 .320  Kanaal 1 1 d. 1 6.2 70.—
SS. 0 . 80 Ysland 17 d. 79.670,—
0 .224  Spanje 17 d. 64.683,—
0.34  7 Kanaal 12 d. 16.855,—
0 . 1 1 9 Noorden 1 1 d. 26.097,—
0 . 1 1 5 W itte Bank 12 d. 2 1«.722,50
0.81 Kanaal 11 d. 1 5.850,—
0.235 Kanaal 12 d. 28.208,50

beljauw gaan duur van de hand.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Donderdag 1 7 Nov. 
V rijdag 18 N ov. 
Zaterdag 19 Nov. 
Maandag 21 Nov. 
Dinsdag 22 Nov. 
Woensdag 23 Nov.

fr. 37.433,—  
44.036,50 

1 09.074,—
39.8.434.50

571.824.50 
333.444,—

fr. 1.494.246,50

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Zaterdag 26 November. —  Enkele vaar
tuigen van de W itte Bank en de Noordzee; 

0 .32  7 van het Kanaal van Bristol.
Maandag 28 Nov. —  SS.O. 157 van Nooph 

Hide met 5 bakken schotsche schol, ronde 
visch en mixed; 0 .297  van het Bereneiland 

met 4200 kabeljauwen, 950 bennen gullen, 
600 bennen schelvisch, 250 bennen boonen, 

2 heilbots, 50 bennen mixed, in totaal 23 
bakken; 0 .88  van Marokko met 400 ban
nen roobard, 200 bennen rog, 700 bennen 

baarzen, 20 bennen zonnevisch, 180 platen, 
in totaal 1 7 bakken.

Dinsdag 29 Nov. —  0 .293  en 0 .294 van 
het Kanaal van Bristol; 0 .316  van de W itte 

Bank; SS.O .83 van Ysland met 6000 kools, 
1300 kabeljauwen, 200 bennen gullen, 200 

bennen mixed, 85 bennen boonen, 20 ben
nen schelvisch, in totaal 19 bakken; SS.O. 
163 van Ysland met 1200 kabeljauwen, 4000 
kools, 250 bennen guleln, 150 bennen boo
nen, 350 bennen mixed, 200 lengen, 100 b. 
lengen, in totaal 188 bakken.

Woensdag 30 Nov. -- 0.291 en 0 .292
van het Kanaal van Bristol; 0 .85  van het 
Kanaal van Bristol met 300 kg. tongen en 

120 bennen mixed; 0 .342  van Spanje; SS.O.
1 6 1 van de Noordzee, vangst niet opgegeven.

Verder worden verwahtc: 0 .231 , 0 .228, 
0 .285 , 0 .269 , 0 .300 , en 0 .124  van Spanje; 
0 .301 , 0 .340 , 0 .153 , 0 .310 , 0 .305 , 0 .350 , 

en 0 .236  van het Kanaal van Bristol; 0 .155 , 
0 .215 , 0 .249 , 0 .246 , 0 .279 , 0 .338 , 0 .141 , 
0 .154  en 0 .2  74 van de W itte Bank.

UMUIDEN

Donderdag 1 7 Nov. 
V rijdag 18 Nov. 

Zaterdag 1 9 Nov. 
Zondag 20 Nov. 

Maandag 2 1 Nov. 
Dinsdag 22 Nov. 

Woensdag 23 Nov.

1077 kg. 
2938 kg. 

355 kg. 

2 741 kg. 
371 kg. 

1986 kg. 
1420 kg.

4.80— 6.20 

3.30— 5.20 
6.20— 7.40 
2.70— 4.80 

4.00— 5.10 
3.50— 5.60 

5.10— 7.20

Nov.
Nov.
Nov.
Nov.
Nov.

8 Nov.
9 Nov. 

10 Nov.
1 1 Nov.
12 Nov.
13 Nov.

14 Nov.
15 Nov.

19 Nov.
20 Nov.
2 1 Nov.
22 Nov.
23 Nov.

SPROTAANVOER

1301 kg. 410— 3 75
706 kg. 383— 305

1915 kg. 401— 316

934 kg. 354— 298
167 kg. 378— 280

1 71 15 kg. 251—  78
7015 kg. 177— I 14

12742 kg. 140—  94
10380 kg. 123—  86
18325 kg. 110— 42
10225 kg. 145—  90
10315 kg. 157—  89

805 kg. 132— 100
2225 kg. 258— 188
1250 kg. 316— 209
35 70 kg. 366— 301
2500 kg. 331— 251

100 kg. 305

BERICHT AAN DE VISSCHERS

O m  goed de «Koolzakken» anders gezegid d ' 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt d* 
verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDK

(rechtover de Cinema Caméo) 

vermakingen aan de genadigste prijzen.A ll

Groote keus

Wwt iiiODSt M ë
V.schtactoor in alle soorten 

/E i- SCUEN — GEROORTEN  
VISCH EN GARNAAL 

Vischhandel in t groot en t klein
VISUiM IJN, 2 - MECHELEN

Tel. 789

BRUSSEL
VISCHMIJN

14--19 Nov. —  Baars 0.60; zeeduivel
4.32; kabeljauw 4.10; gullen 1.64; zeezalm 
1 ; zonnevisch 5 ; schelvisch 3 ; gerookte spie 

ring 1.16; versehe heilbot 7,82; knorhaan 
1.31; versehe haring 0,84; latour 5; schar 
1,96; leng 1,23; makreel 1,96; w ijting 1,14; 
heek 0,5 7; pladijs 3.12; rog 2.4 7; roobaard 
2,08; klipvisch 1,42; tong 9,16; tarbot 6,80.; 
pieterman 5,53 fr. per kgr.

V1SCHMARKT

14— 19; Nov. -- Griet 7— 12; zeeduivel
5— 8; kabeljauw 10— 12; gullen 5— 7; zee
zalm 2— 3; zeepaling 2— 3; zonnevisch 4—

6; schelvisch 3--7; schaat 4— 8; knorhaan
2— 3; haring 1--2; latour 4— 8; schar 3— 7
4; leng 1— 3; makreel 2— 4; w ijting 1--3;
heek 3— 4; pladijs 3— 7; rog 2— 6; roobaard 

2— 4; klipvisch 2— 3; tarbot 6— 13; pieter-

ln  de week van 17-23 November 1938 

kwamen aan de Rijksvischhallen, 43 stoom
trawlers, 30 motors, 29 drijfnetvisschers', 2 
Zweden en 9 Denen hun vangsten versehe 

visch en haring verkoopen.
De W itte Zee vangst was Woensdag ter 

markt. De zeereis was lang: 23 etmiaal; 
vangst: 1300 bennen schelvisch, kabeljauw, 
zeewolf en roodbaars. De visch was goed ver

zorgd en kende een hoogere noteering dan 

verleden week.
Noordvangsten bestaan uit schelvisch, to t

ten, wijting, zwarte en witte koolvisch, rog, 
makreel, gullen en kabeljauw, dus vangsten 
van een groote verscheidenheid. Deze traw
lers hebben te kampen met veel slecht weer 
om de Noord, lange zeereizên en de vang

sten zijn kleiner geworden.
W itte  Bank geeft voldoende tarbot-, tong

en scholvangsten.
Westvisscherij zeer slecht, vooral voor de 

tongen.
Buitenlandsche aanvoer: 1 1 kotters, alle 

met schoone vangsten scharren. Het contin 

gent van Zweden en Denemarken is nu u it

geput.
De haringaanvoer is de geheele week zeer 

klein geweest; de overvloedige vangsten on
der de Engelsche W a l zijn be-eindigd en alle 

schepen vertrekken nu naar het Fransch 
Kanaal om daar uitsluitend de versehe ha 
ringvangst uit te oefenen.

De marktprijzen hebben zich, bij verleden 
week vergeleken, veel verbeterd; dit geldt 

tevens voor de haring.
Verwachting toekomende week: 1 trawler 

van de W itte Zee (Ym . 31 ), vangst: 2200 
bennen schelvisch, rooboonen en kabeljauw: 
35 booten van de Noordzee en 25 motors.

Donderdag 17 November 1938.

23 vaartuigen brachten voldoende versehe 

visch en haring aan de markt. De vangsten j 
van de Noordbooten bestonden uit: makreel, 
w ijting, kabeljauw, koolvisch, schelvisch en 
rog; de vangsten van de W itte Bank uit tong. 

tarbot, griet, schol en wijting.
3 Deensche en 2 Zweedsche kotters ver- 

zc j gden de markt met vele scharren. Verder 
4 Katwijkers. 7 haringbooten brachten 3000 
kisten haring ter markt. Verkoopprijzen 
zeer vast. De handel in versehe visch was 

zeer kalm .

Stoommaehienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Sarnen werkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtove; ie  Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33
Aile meKameke vermaKinuen en constructies 

Aile snuds-, piaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van aüe Lenoodigdhcden ;

Uiten, Vttfvca. twumxcu, caiküöis. Katoen, Carbure, enz., enz.v t !

Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

lES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

I J s
GEMAALD EN  IN BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Ro. 46 Noorden 

Ym . 4 Pats 
Ym. 116 Noorden 

Ym . 6 Noorden 
Ym. 2 Koraalbank 
Ym . 26 Noorden 

Ym.
Ym.
Ym.

Ym.
Ym.
Ym .
Ym.
Kw.

555 

165 
690 

I 150 
700 

1 0 0 0  
1 70 
85 

585 
760 

75 
675 

500 
150
laagste

2166,—  
I 744,—  
2591 —  

4 74 7,—  
3268,—  

3407,—  
I 69,0.—  
1395,—  

2206,—  
3427,—  
1242,—  
3303,—  

2262,—  
1800,—  

300 flo.

88 W itte Bank 
432 W itte Bank 

25 Noorden 
82 Noorden 
I 1 4 W itte Bank 
1 6 7 Koraalbank 

49 Lengbank 
76 W itte Bank

19 motors, hoogste 600 

rins besomming.

Dinsdag 23 November 1938.

De aanvoer is middelmatig, maar* voldoen

de. De voornaamste soorten zijn  schelvisck. 
wijting, gullen, makreel, kabeljauw, kool
visch, tarbot, tong en schol. De vraag is 
zeer levendig, de vischprijzen zeer vast.

Buitenlandsche: I Deen met een vangsr 

scharren.
Haringaanvoer: 800 kisten; verkoopprij- 

250 fr. de 100 kilo.zen :
Y m.
Y  m. 

Ym. 
Ym.

Y m. 
Ym. 

Kw.

77 W itte Bank 
7 1 Koraalbank»
I 0 Lengbank 
59* Noorden

1 Noorden 
1 61 W itte Bank
78 W itte Bank

1862,—  

2 142,—  
2442,—  
I 664,—  
2752,—  

1419.—  
I 644,—

\ m. 183 Noorden 1110 4253,—

Ym. 94 Koraalbank 675 2 793,.—

Y m. 1 5 Noorden 1 100 3805,—

Ym. 85 Lengbank 360 1 725,—

Ym. 135 W itte Bank 75 1290,—

Y m. 64 W itte Bank 90 1 263,—

Y m. 106 W itte Bank 120 1 677,—

Barometers. j man 8--12; tong 6-- 16 fr. per kgr.

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 19 TOT 24 NOVEMBER

Saterdag
Turbot —  Groote tarbot ......................................12,00—  8,—

Mid. tarbot ................................. ... 5,00—  6,—
Kline tarbot .................. ..................... 5.00—  4,__

Barbues —  Griet .........................»..........................  6,00—  4,__
Soles —  Allergroote tongen ............................ 12,00__ 13,___

Groote tongen ................................... 12,00___ 13.___
Midd. groote tongen .......................13,00___ 15.___
Voorkleine tongen ............................14.00___
Kleine tongen ......................................  | 4 .0 O__

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ............................

M id. pladijs ............................... 5.00—
Derde slag pladijs .......................  4,00— -
Kleine pladijs ...............................  1,00—

Limandes —  Schar ...........................................................................
Limande» soles —  Groote tongschar .........................................

Kleine tongschar ..........................................
Soles d ’Ecosse -- Gr. Schotsche schol ........  |,50__

Kl. Schotsche schol .............  ] ,00__
Flottes —  Schaten ............. ..................................................

Raies —  Groote rog ...........................................  2,50__  I 25
Kleine rog ............................................  0.75—

Tacauds —  Steenposten ......................................  1,00—  0,5o
Merlans —  Gr. w ijting ......................................  1.50—

Kleine w ijting ............................... 0,50—
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw .............  5,00—

Gr. gullen ........................ 3,00—  2,—
Kl. gullen .......................... 1,50—

Maandag
13.00—  ö.—
6.00—  5,—

5.50—  4.50
7.00—  4,—  

I |,oo— 12,—

12.00— 13,—
12 . 0 0 —
12 . 0 0 —

12.00— 13.—

5.50—  5,—
3.50—  4,—  

1.25—  I.—

5.00—  4.50
3.00—
2 .0 0 —  l , _
1.50—

3.00—  2___

3.00—  1.50
1.00—
1,00—

1.50—  I ___
0,50—

5.00—  3,50 
2.75—
2.00—

Cabillaud d ’IsTande —  Ysl. kabeljauw ....................................  2 50__
Gr. gullen 
KI. gullen 

Sébastes —  Klipvisch .............
Charbonnier —  Koolvisch ..................................................  ( __

Li eus —  vlaswijting .................... ....................... 3 00__
Lingues —  Lengen 

Eglefins

2 .0 0 —  

1,75—  1,5-0
1.00—  0,50
1.00— 5.50 

2—
2,50—  1.25

Gr. schelvisch ........
Gr. m id. schelvisch 
KI. mid. schelvisch
Kl. schelviich ............... ............................................  3  5 0__

Braadschelvisch (totten)’ ....................................  2,00__  0.75
Colins —  Gr. mooimeisjes . ...........................................................  7 00__  5 __

Mid. mooimeisjes ............................

K l. mooimeisjéss ................................. . ............
Vives —  Pietermannen .......................................................

Grondins — < Knorhaan . . , .................................  0,50—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ........  2,00—
Rougets —  Roobaard ..............................•.............................
Emissoles —  Zeehaai ...........................................  1,00__
Roussettes -- Zeehonden .................................  1,00__

6.00—  5,—
5.00—  4,50

4,00—  2___
1,75—

1,—
1,00—
3.00—2.00— 1,00— 1.00—

1,50

5.00—
3.00—  

1,50—
1.00—

Dorées —  Zonnevisch ....................................................................... 3  5Q.
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ..................  5,50__  4 ,__

Kl. zeeduivel ......................................  3 5 0__

Congres —  Gr. zeepaling .............................. 1,50—

KI. zeepaling .................................  0.75—
Maquereaux —  Maltreel .................................................................. 1.75-

Kareng* — Haring ................  ...............................  0.75—

Esturgeon« —  Steur ........................................... ..................

Flétans *—  Gr. heilbot ...................................... .....................
Kl. heilbot ........................................... ....................

Scrcvfese» —  ................................................................

2 ,—
4,—

1.20—  '0.75

13,00—  9,—  

8,00—  7,—

Dinsdag
13.00—  ö,—
7.00—  6 ,—7.00— b,—
8.00—  5,—  

1 1 ,0 0 — 1 2 ,—
1 2.00—
12.00—
13.00—

12.00— 13.—
5.00—
6.00—  5,—

3.50—  4,—
1.50—  1.25
3.00—  2,—
6.00—  5,—
3.00—

2.50—  1.75
2.00—  2.2.»
4.00—  2.—
4.00—  2,—
1 .00—

1.00—  1,25
2.00—  1,75
1.50—  I.—
7.00—  5,—
4.00—  3,—
2 .0 0 —  

4.25—  3.25
2.75—  3,—
2.50—  3,—
1.75—  I,—
2.00—  1,25
4.50—  2.50

2.50—  1,50
7.50—  7,—
7.50—  7,—
6.00—  5,—
5.00—  4,—

2.75—  1,508.00— 6,—
5.00—  4,—

2.00—  2,50

1.50.........— 
3.00—  2,—
3.00—  2,—  

10,S O -
lO ,30—

6.00— 4!—
3.50—
2 .0 0 —
1 ,0 0 —

3.50—  2,50
1.50—

14,00— iö ,—  

9,00—  8 ,—

Woensdag
13.00—  9,—
7.00—  8 ,—  
ö,00—  7,—
8.00—  5,—

1 2 .0 0 — 1 1 .—

12.00— 13,—
13.00—
14.00— 13,—
14.00— 13,—6.00—

7.00—  5,50
5.50—  5,—
2.50—
7.00—  6 ,—
4.50—
4.00—  3,50
3.00—
5.00—  2,—
1.50—
2.00—  1,50
3.00—  4,—
2.50—
9.00—  7___
5.00—  4,50
3.00—  2,—

5.50—  4,—
4.00—  2,50

’7 ,00—
5.50—  6 ,—
4.50—  5,—
3.00—  4,50
9.00—  6 .—
5.00—  4,—
2.50—  3,—
1.50........... —  
4.00—  3,—
4.00—  2,—1.00—
1 ,0 0 —
5.00—  3,—
6.50—  6 ,—
4.00—
3.00—  2,50
1.50—

Donderdag
10,00 -

7.00—
7.00—
7.00—

12,00—
12.0 0— I
13.00—
13.00—
I 1 ,00—

6.00—  5,-

4.00—
2 .0 0 —  

4.00—  3,-

2 ,- 
8 ,—

5,—

Vrijdag 18 November 1938.
De aanvoer van versehe visch bestond uit 

i stoomtrawler van de W itte Bank met tone, 
tarbot, schol en w ijting en 1 Deen met een 

vangst scharren.
Vischprijzen waren vast, behalve voor de 

tongen.
7 haringbooten brachten 2000 kisten ha 

ring mede. Verkoopprijzen: 175 fr. per 100

Ym. 72 W itte Bank 105 1535,— 
E. 503 Denemarken 80 420,--

Zaterdag 19 November 1938.

7 booten van de W itte Bank brachten veel 

tarbot, tong, schol en w ijting aan de markt. 
De West motor had een kleine vangst

1 I haringschepen brachten 3000 kisten 
aan de markt; vraag zeer groot

Ym . 29 W itte Bank 

Ym . 103 W itte Bank 
Ym . 50 W itte Bank 
Ro. 9 W itte Bank 

Kw. 159 W itte Bank 
Kw. 74 W itte Bank

Maandag 21 November 1938.
De aanvoer geleverd door 47 vaartuigen is 

meer dan voldoende en de verscheidenheid 

liet niets te wenschen over.
De Noordvangsten leverden vele koolvisch, 

schelvisch, gullen, schelvisch, w ijting en ma- 
kreelen. De' W itte Bank vangsten, vele tar

bot, tong en schol. Westvisscherij, slechte 
vangsten. Buitenlandsche aanvoer: scharreij 
van 4 Deensche kotters.

Verkoopprijzen zeer vast. Haringaanvoer: 

1000 kisten; verkoopprijzen; 250 fr. de 100 

kilo. Een uitnemende vischdag.

1 0 0  
500 
510 
395 

725 
1 2 0  
150

Woensdag 2,4 November 1938.

I 4 vaartuigen zijn aan de markt. De W itte 

Zee vangst, groot 1300 bennen bestaande uit 
schelvisch, kabeljauw, roobaard en zeewolf, 
was klein na zulk een lange reis, maar de 

kwaliteit was zeer goed verzorgd.
10 Noordzeebooten brachten allen veel ver 

scheidenheid aan vischsoorten aan de markt. 

3 haringbooten van de Engelsche W al met 
800 kisten, haring.

De verkoopprijzen van alle soorten waren 
zeer duur; haring noteer 
kgr.
Ym. 24 W itte Zee 

Ro. 53 Noorden 
Ym . 1 6 Noorden 
Ym. 39 Noorden 
Ym . 147 W itte Bank 

Ym. 189 gebroken reis 
Ym. 38 Noorden 
Ym . 3 7 Noorden 
Ym . 48 Koraalbank 

\ m. 1 1 2 Koraalbank 
Ym . 97 W itte Bank 
Ym. 490 Engelsche W al 
Sch. 24 7 Engelsche W al 

Kw. 153 Engelsche W al

300 fr. per 1 0 0

1300 4346,—
300 1 645,—
575 2600,—
700 3325 —
140 184 1 —

70 840,—
755 32 1 8 ,—
815 3696,—
450 2886,—
415 2082,—
130 1817,—
130 1342,—
300 1946,—
260 1 995,—

GENT

j 12— 19 Nov. -- Garnalen 7— 10; griet I 1.
• — 13; kabeljauw 10--12; makreel 4; pladijs

8--9; paling 16— 22; schelvisch 8 ;̂  rog 6
— 8 ; tarbot 12— 14; tong 16— 18; w ijting 
4; zeepost 6 ; zonnevisch 7 fr. per kgr.

75 1413,—
85 1 428,—

125 1 166,—

1 0 0 1301,—
1 0 0 1 392,—
150 15 79,—

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de

m ijn  van Blankenberge, van 1 7 tot 23 N o
vember 1938:

Donderdag 17 Nov. fr. 14.304,50
Zaterdag 19 Nov. 6.728,20
Maandag 21 Nov. 7.933,10

Dinsdag 22 Nov. 7.060,—
Woensdag 23 Nov. 7.5 79,—

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 
visch gedurende hetzelfde tijdperk:

Tarbot 10— 12; griet 7— 8 ; gr. tongen 9 
— 1 1 ; bloktongen 12— 14; fruittongen 1 2 —
14; kleine tongen 6--7; groote platen 7; kl.
platen 5 ; kleine visch 4— 5 ; scharren 4— 5 ; 

pieterman 9; kabeljauw  6 ; w ijting 2— 2.50; 
rog 4 ; garnaal 4— 5 fr. per kgr.

NIEUWPOORT

De markt was deze week redelijk bezet 
met visch, welke goede prijzen kende. Er 
was weinig garnaal aan middelmatige prijzen.

Tongen: groote 8— 10, middel 9,— 12, voor
kleine 1 0 --13, kleine 4— 5; tarbot: groote
10— 13, kleine 4--6 ; griet 4--5; schol:
groote 5— 6 , middel 3.50— 4, kleine 1.50—
2; schar 3--4; w ijting 1.50--2; kleine I —

1.25; rog 3— 3.50, kleine I — 1.25 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 17 November 1938.
N.53, 4517 fr .; N.43, 3689 fr.

Vriidag 18 November 1938.
N.58, 1758 fr.; N.48, 2131 fr.; N.31, 3510 
fr.; N.49, 2581 fr.

Zaterdag 19 November 1938.
N.9, 175 fr.; N.58, 462 fr.; N.31, 437,50 fr.; 

N.5 1, 958 fr.; N.48, 698 fr. ; N.44, 1540,50
fr.

Maandag 21  November 1938.
N.43, 349 fr.; N.42, 1 752 fr.; N.59, 4583 fr.; 
N.62, 2719 fr.; N.49, 8 8 6  fr.; N.46, 4999 
fr . : 0 .226 , 1301 fr.

Dinsdag 22 November 1938.
P.4, 4011 fr .; N.53. 3202 fr.: 0 .196 , 2990 
fr.; N.46, 444 fr.

Woensdag 23 November 1938.
N.49, 2390 fr.; N.50, 5618 fr.; N.34, 462 fr.; 
N.48, 1778 fr.

PRIJZEN DER GARNALEN

18 Nov. 230 kg.
1 9 Nov. 12 kg.
21 Nov. 195 kg.

22 Nov. 341 kg.
23 Nov. 158 kg.

SPROTAANVOER

3.60— 4.50
6 . 0 0

3.40— 4.10

3.40— 5.20 
4.70— 5.30

i 7 Nqv. 5622 kg- 2 0 0 - -255
16 Nov. . 4235 kg- 225—-250
19 Nov. 3091 kg. 2 0 0 —-240
2 0 Nov. 485 kg- 245—-260
2 1 Nov. 4956 kg- 1 95—-305
2 2 Nov. 5591 kg- 250—-365
23 Nov. 1314 kg. 255—-305

Ym.
Ym.

1 79 W itte Bank 
98 Koraalbank

155
560

2096,—
2647,—

t *  

4> 

$  

41 

•

4

9
&

*
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FROID INDUSTRIE

IJS
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDE

MODERNE 
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Dagelijksche voortbrengst : 250,000 kilus HOFLEVERANCIER

2 ,0 0 —
1.50—  1,25 
7,00—  5,—  
4/00—  3,—
2.50—  1,50

5,00—
4.50—
3.50—

2 ,0 0 —

Donderdag Zaterdag
T£,rbot ..................................... 37.00— 11,50 38,00— 12,—

Griet ..................  ................................. 30.00— 13,—  27,00— 10,—

Gjoote tongen ..........................................................  0.91—  0,84 0.88—  0.78
Gr. mid. tongen ...................................................... 0.82-—  0,76 0.80 0.72
Kl. mid. tongen .................. .................................. 0.98— - 0,82 0,88—  0,76
Kl. tongen .........................................................  0.90—  0,72 0,74—  0.70
Kl. tongen tg r. slips) ...........................................  0.70-- 0.55 0,60-- 0.49
Kl. tongen (kl. slips) ......................................... 0.30-- 0.24 0.26-- 0.20
Gr schol ....................................................................26,00— 19,—  ............................

......................................................... 23,00— 21,—  ................. .........

24,00— 21,—

Mid. schol ..................

Zet schol ......................
Kl. schol .....................
Ki. schol II .................
KI. schol III .................
Tongschar .......... .

...........................
Vleet ..........................

Poontjes

Kabeljauw ...............
Gr. Gullen .................
KI. Gullen ................
W ijting  ......................
Gr. schelvisch ............
Gr. mid. schelvisch .. 
Kl. midd. schelvisch
Kl. schelvisch ............
Braadschelvisch

25.00— 1 7,—
17.00— I 1,50

14.00—  3.80 
4.60—  1.30

20.00— 13,—

20.00—  5,50 
4.90—  1.80

.25,00— 20,—
22.00— 17,50   27,00— 14.50

Maandag
49.00— I 3,50
26.00— 10,—  

1.98—  0,82 

0.80—  0,72 
0.9,2—  0,92 
0.78—  0,70 
0.60—  0,54 

0.32—  0,26
21.00— I 7,—  
25,10— 14,—  
2 7,50— 1 2,50
20.00— 1 1,50 
15,50—  4.20
7.60—  1.80

17—  0.53 
.................  5,00—  1.20

54.00— 21,—
................ 12.00—  6,90

.................  9 ,00—  2,—
2.70—  0.80 

.................24 ,00— 14,—
" " 2 3 ,0 0 — 11 —

15.00—  8 ,—  
9,50—  5,—
4.70—  2.80

1.30—  0.29

43,00— 21,50 

I 1,00—  7,50 
9,00—  3.80 
2,50—  1,70

Heilbot ............................ ........................................ 0.98—  0.64

Lens 1.30—  0.45 1 0 -

2.45—  0.45 
4.90—  1.80

52.00— 29,—
10.50—  7,50 
9,00—  2.80 
3.70—  1,50

27.00— 1 1,50
19.00—  9,50
14.50—  5.90 
8,50—  4.90
6.20—  3.70 
1.04—  0,68
1.20—  0.35

3,20
Koolvisch .................................................................... 14.501
Makreel .................................................................12,00

W olf .....................................................................................................
Schartong ................................................................25.00—  6 ,—

Zalm  .......................... '■......................................................................

Gr. roode poon ........................................................... .....................
Mid. roodw poon ...............................................................................
Kl. roode poon ..................................................... 13.00—  6,50

Schar ..............................................................
Bot ...................................................................
Hammen .......................................................
Lom ................................................................
Haring .................. ............................................ 3.80-

Kreeft ............................... ........................ ........... ...........
Gr Heek ................................................................................
Mid. Heek ............................................................................

8 ,—  .........................  15,50—  7,—

13.00—  2.30

30.00—  4,50

0.92— 0.92—

5.00—  2.80 
5.50—  0.95

7,50—  4,10 
10,50—  2.20

Dinsdag
41.00— 1 I,—
25.50— 13,—  

0.92—  0.84 
0.82—  0.74 
0.90—  0.84 
0.74—  0,68 
0.60—  0.55 
0.38—  0,25

23.00— 20,—
26.00—
20.50— 12,—
14.50—  6,50

6.00—  1.40
22.00— 1 6.50

2.00—  0.52 
4.30—  3,—

52.00— 2  1 
9.50—  7,50
8 .00—  4.60
4.00—  1,70

22.50— 13,—
1 6,00— 12 ,—
12.00—  7.30 
7.60—  6.40 
6.6'0—  4.60 
0.76—  0.72
1.00—  0.36

13.50— 1 1.50
9.50—  2.30

22.00— 19,—
23.00—  7,—

10.00—  6,50 

9,0'0—  3.60

Woensdag
42.00— 10,—
32.00— 10,—  

0.96—  0,90 
0 .86—  0,80 
0.96—  0,91 
0.80—  0.74 
0.62—  0,58 
0.36—  0.24

24.00— 2 3 , - -
28.00— 27,—
24.00— 22,—
19.00— 10,—

5.50—  4.20
34.00— 1 7,-—

4.50—  0.35 
5.10—  2.90

52.00— 2 2 . - -
12.00—  7,10 
10,50—  3.70
5.30—  2,60

30.00— 13,—
26.00— 12.5020.00— 8,—
13.00—  6.80 
8.80—  7,—
1.00—  0.64 
1.40—  0,3!

12.00—  6.501,
9.50—  3.30

30.00—  6,50

6 , 1 0 —  1 , 1 0
17.50—  6,50 17,00— 13,—  ..........................  15.00—
11.50—  7.05 ..........................  16,00—  7,50 16,00—  7,50
4.50—  ........................... 6,50—  4.90 6,00—  5,—

,30 5,00—  3.20 7.30—  2,10......8,5'0—  5,—  

1.80—  1 ,—  0.80— ................. 1 ,2 0 —  

...................................... 62,00—  ..............................

9,00-
12,50- 4.60

16,00—  7.50 
4.90—  ‘ 

8,80—  4,50

?r> *»nçre<?xiiï!. E*ti 5* fr

y e r  SO kg. 
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MODERNE DWARSHSLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157Handelsregister . St. Niklaas 1018

I

ANTWERPEN
6— 11; 

—9 net
V rijdag 18 Nov. —  Pieterman 

griet 7— 9; heilbot 1 0 ; kabeljauw 7 
to, 5— 6.50 bruto; gul 2— 3; klipvisch 3— 4;
knorhaan 2.50; koolvisch 3--5; pladijs 2.50
— 9; rog 6— 7; roodbaard 4— 5; schar 4—
5; vleet 8--9; schelvisch 2--9; schotsche *
schol 3--4; steenpost 2; tarbot 7--1 1 ; tong
9— 16; w ijting 1.50; zandhaai 3; haringshaai 
6— 7.50; zeebaars 2; haring 2.50; bakharing 
0.75— 1 stuk; gerookte haring 0.75— 1 id.; 
gestoomde haring 0.75 id.; makreel 3; spie
ring 6— 7; sprot 8 ; garnaal 1 0 ; kreukel 3: 
mosselen i ;  zalm (bevrozen) 24; paling 8 
— 13 fr. per kgr.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 19 November 1938,

Gr. tongen 10— I I ;  bloktongen 10— 11.50; 

fruittongen 12— 13; sch. kl. tongen 13— 14; 
kl. tongen 5— 1 0 ; pieterman 8— 9; groote 
platen 4— 5; middeipl. 4.50— 5.50; platjes 

i.5 0 — 4.50; scharren 2.50— 3; rog 2.50— 4;
tarbot 10--14; griet 10— 14; garnalen 3.90
— 6 fr. per kg.

Maandag 21 November 1938.
Groote tongen 10— 11; bloktongen 10—  

11.50; fruittongen 12— 13; sch. kl. tongen 
13— 14; kl. tongen 5— 1 0 ; pieterman 8— 9; 

gr. platen 4— 5; middelplaten 4.75— 5.50;
platjes 4— 5; scharren 2.50--3; rog 2.50—
4 ; tarbot 10— 14; griet 10— 14; garnalen 

s— 6.50 fr. per kg.
Dinsdag 22 November 1938.

Gr. tongen 1 1 —  1 1.50; bloktongen 1 1 — 12;
fruittongen 1 2 --13; sch. kl. tongen 12-— 14;
kl. tongen 5--1 1 ; pieterman 8.50-- 9.50
groote platen 4— 5; middelplaten 5— 6 ; p lat
jes 4— 5.25; scharren 2.50— 3.50; rog 2.50

—  4; tarbot 1 0 --14; griet 10— 14; garnalen
4.20— 6.10 fr. per kg.

Woensdag 23 November 1938.
Groote tongen 11.50— 12; bloktongen 12 

— 13; fruittongen 13— 14; sch. kl. tongen 
!3— 14; kl. tongen 5— 12; pieterman I 0.50 
— 11; groote platen 5— 5.50; middelplaten 

6— 6.50; platjes 5.75— 6.25; scharren 4—
4.50; rog 3--5; tarbot 10--17; griet 10—
16; garnalen 4— 7.20 fr. per kg.

Donderdag 24 November 1938.
Groote tongen 11--12; bloktongen 12—

13; fruittongen 14--15; sch. kl. tongen 14
—  15; kl. tongen 7— 12; pieterman 9— 10; 
gioote platen 5.50— 6; middeipl. 6.50— 1;
platjes 6--6.50; scharren 4— 5; rog 4— 6.50

tarbot 1 0 --17; griet 10— 16; garnalen 4—

6.50 fr. per kgr.

DUINKERKE
Donderdag 17 November 1938.
W einig aanvoer. Men noteerde ; tong 22--

24; pladijs 7— 8 ; haring 45 fr. per kist; gar
naal 7 fr. per kgr.

Vrijdag 18 November 1938.
Men noteerde volgende prijzen: tong 22--

24; tarbot-griet 13--14; schar 8 ; pladijs 7;

pieterman 1 0 -- 1 1 ; roobaard 5— 6 ; w ijting
4.50; rog 3--4; garnaal 6--7; mosselen 2;

krabben 4— 6 per stuk; haring 0.15 fr. per 
stuk.

Zaterdag 19 November 1938.
W einig beweging. Men noteerde: tong 18 

— 24; tarbot-griet I I  — 14; pladijs 8 ; schar 

7; rog 4; roobaard 5— 6 ; w ijting 2.50— 4;
pieterman 10; garnaal 6--6.50; haring 0,15
fr. per stuk; zeehonden 2— 3.50 fr. per stuk. 
1500 kgr. sprot 265 fr. per 100 kgr.

Maandag 21  November 1938.
W einig aanvoer. Men noteerde: tong 20--

22; tarbot 14--15; pladijs 7-- 8 ; schar 8—

9; rog 5; garnaal 6--7 fr. per kg. 10.000
kg. sprot 320--360 per 100 kgr.

Dinsdag 22 December 1938.
Slechts de aanvoer van een boot werd ver

kocht. Men noteerde: 15.000 haringen: 60
—  6 6  per 416 stuks; garnaal 6.50--7.50 fr.
per kgr.

Woensdag 23 November 1938.
Men noteerde de volgende prijzen: tong

20--24; tarbot-griet 14--16; pladijs 7;
schar 8 ; rog 4--5; roobaard 5--6 ; w ijting

4— 5; garnaal 6— 8 ; mosselen 2  fr. per kg.;
zeehonden 1.30--3 fr. per 3tuk; haring van
Gravelines 0,15 fr. per stuk. 12.000 kgr. 
sprot: 180— 315 fr. per 1 0 0  kg.

Nieuwpoort

op

ALTONA
WEEK VAN 14 TOT 19 NOVEMBER

Toevoeren:
2 7 Noordzeetreilers 

1 Noorsche kusttreiler 
4 Barentzeetreilers 
4 Barentinhamtreilers 

27 Hoogzeetreilers 

30 Riviervisschers

-kg. .294.800 

145.600 
39 4 .10Ö 
536.300 

61.100 
-15.600

Samen :

Inzendingen van

kgr. 2.447.500

binnen- en buitenland:
kgr. 155.200

Uit ter hand verkoop:
20 Riviervisschers kgr.

Haringinvoer:
6 Treilers van Engeland kgr.
3 Treilers van Noorwegen

Samen: kgr.

700

2.969.800
262.300

3.232.100

British Ropes Ltd
LONDON

- — « o * ----

Consortium <lpr Beste Fngeîsçhe
------  Staaldraadfabrieken -----

De Wereldberoemde Stolen Korretouv/en «Buiivant», «EHis». en*------ o------
Agenten en Depothouders voor

Oosfendi? en de Belgische Kust 
OSTEND STORES ROPEWORK3 

N. V.PEEDERI/K^Al — O O STEN D li

Lombardzijde
-----co*~

De aanlandingen versehe visch uit de 
vischtreilers, motorbooten en kleine vaartui

gen waren deze week merkelijk grooter dan 
de voorweek. Ze waren echter nog niet toe

reikend om het bederf te dekken.
Veel Hoogzeevaartuigen voorzagen de 

markt van zeer veel visch van goede hoeda

nigheid.
Van de kleinvisscherij werden groote par

tijen spiering geleverd.
Voor de volgende week worden groote 

treilers met versehe visch uit de Barentinharn 
en uit de Barentzee verwacht.

BOULOGNE

Donderdag 17 NovemJber 1938.
55 drifters, 21 treilers en 4 booten deden 

de haven aan. Men verkocht: 8988 maten 
volle haring 1 150— 1560 fr. per last van 100 
maten; 12654 kisten van 200-220 haringen,

de volle 1--1.50, de ijle 0.50 fr. per kgr.;
4 74 kisten van 26 kg. makreel 2.50— 5; 970 
kisten van 25 kg. w ijting 2.50--5; 39 kis
ten van 26 kg. koolvisch 5.50--6 ; 8 kisten
van 26 kg mooie meiden 8— 13; 5 7 kisten 

van 26 kgr. schar 3— 7; 25 kisten van 26
kgr. kabeljauw 8--10; 25 kisten van 26 kg.
gullen 3; 9 kisten van 26 kg. zonnevisch

2.50— 3 fr. per kgr.
Vrijdag 18 November 1938,
20 drifters, 4 treilers deden de haven aan. 

Men verkocht: 1 700 maten versehe haring 
1300— 1325 fr. per last van 100 maten; 

2487 kisten van 200— 220 volle haringen 
1 fr. per kgr.; 32 7 kisten van 25 kgr. w ij

ting 1.50— 5.50 fr. per kgr.
Zaterdag 19 November 1938.
1 1 treilers, 6 drifters en enkele kustbooten 

deden de haven aan. Men verkocht: 1225
maten volle haring 1500--1800 fr. per last

van 100 maten; 6040 kisten van 200-220 
haringen 1 — 1.50 fr. per kgr.; 622 kisten 
van £5 kgr. w ijting 2.50--4.75 fr. per kgr.

Maandag 21 November 1938.
48 drifters en 14 treilers deden de haven 

aan. Men verkocht; 3200 maten 2300— 2400 
fr. per last; 6000 kisten van 20 0- 22 0  volle 
haringen 2— 2.50, de ijle 1.50; 417 kisten 
van 26 kgr. makreel 3— -5; 2800 kisten van
26 kgr. w ijt in g  2--4.50; 990 kisten van  26
kgr. koolvisch 4.50; 21 kisten van 25 kgr. 
mooie meiden 12-— 15; 43 kisten van 26 kg. 
schar 6— 9; 2 75 kisten van 26 kgr. totten
3.50— 4 per kgr.

Dinsdag 22 November 1938.
De markt werd door 4 drifters, 22 treilers 

un enkele kustbooten bevoorraad. Men ver

kocht: 250 maten volle haring 2990 fr. per 

last van 100 maten; 4600 kisten van 200- 
220 haringen 1.75— 2.50; 534 kisten van 
26 kgr. makreel 4--4.50; 2605 kisten w ij
ting 2.25— 5; 358 kisten koolvisch 5— 5.25; 
8 k'sten schar 7— 9; 9 kisten mooie meiden 
8— 13.50; 48 kisten kabeljauw 6— 7.50; 8 
kisten gullen 3— 4; 468 kisten totten 3,25 
— 4 fr. per kgr.

Woensdag 23 November 1938.
43 drifters, 10 treilers en 3 booten ver

kochten h un  aanvoer aan : 4315 m aten ha- 

r 'n g  2 790— 3410 fr. per last; 5390 kisten 

Van 200-220 haringen  1.75— 3; 237 kisten

van 26 kg. makreel 5.50--9; 1690 kisten
van 26 kg. w ijting 2.50— 5.50: 392 kisten 

koolvisch 4— 4.50; 67 kisten vlaswijting 6 ; 
61 MstAn kabeljauw 6— 8 ; 295 kisten totten
3.50— 4; 44 kisten roobaard  4.50— 5 fr. per 

kgr.

W at gaat er van onze gemeente geworden!

S ’nds 3 januari 1938 zijn op regelmatige 

wijze soldaten naar het «Kam p van Lom 
bardsijde» gezonden om er zeewaartsche 

schietoefeningen tegen vliegtuigen uit te voe
ren met kanon of machiengeweer.

In tegenstrijd van wat vele onzer hande

laars zich hadden willen voorstellen, heeft 
het herbergen van soiäaten op ons grondge
bied nog al wat tering en nering bijgebracht.

Nochtans heeft hierdoor het kleine bad
plaatsje «Lombardsijde-Baden» de naam  ver
worven een soldatenoord te zijn geworden. 
Onbetwistbaar is het dan ook dat van af her 

zomerseizoen 1939 het overgroote gedeelte 
enzer gewone badgasten ons den rug zullen 

toekeeren om elders hunne verlofdagen door 
te brengen.

Had onze regeering zich bij haar besluit 
gehouden, de mooie militaire kampen te bou

wen op de hiertoe onteigende gronden, dan 
ten minste zou dit verlies vergoed geworden 

zijn doordat er binnen het zomerseizoen 
minstens drij duizend werklieden en bedien
den hunne verlofdagen in gezegde kampen 
hadden kunnen doorbrengen.

Maar nu dat de Regeering, naar luidt een 

brief ons door het Ministerie van Binnenland

sche Zaken en Volksgezondheid toegezonden, 
besloten heeft de rustplaats voor de in be
taald verlof zijnde werklieden niet te bou

wen, verandert het vraagstuk voor Lombard- 
syde van top tot teen.

Met recht vragen al onze inwoners zich af 
wat er waarlijk van onze badplaats, vol na
tuurschoon, gaat geworden!

W ij meenen de aandacht der Regeering te 
mogen trekken op de dringende noodzake
lijkheid ons te vergoeden voor het kwaad 
ons aangedaan.

Om  tegenover ons « Eerlijk » te blijven, 

heeft de heer Minister van landsverdediging 
de plicht: het kamp van Lombardsijde als 
dusdanig te doen doorgaan. Dat wil zeggen 
dat wij niet alleen den naam moeten hebben 
een m ilitair kamp te bezitten, maar dat de 

soldaten eerst en voor alles op ons grond
gebied moeten geherbergd worden.

Het is niet 100 of 200 soldaten dat wij 

moeten herbergen, maar minstens 600. Plaats 
is er genoeg als men ze zoeken wil.

Lombardsijde wil een soldatenoord ge
noemd worden en zijne badgasten verliezen, 
maar op voorwaarde dat men ons soldaten, 
vele soldaten bezorgt, maar niet het over

schot van eene andere gemeente alwaar er 

geen badplaats vernietigd wordt zooals bij 
ons.

In een volgend nummer, meer hierover.

Judex.

PRIJSKAM P

Morgen Zaterdag in het Café « ’t Lantern 
tje» bij Flor. Verbrugge, groote prijskamp in 

t bieden, man tegen man. 2 0 0  fr. prijzen. 
Inleg 2 fr. per man. Inschrijving om 6.30 u.

SSNTE CECILIAFEESTEN
Zondag en Maandag laatst vierde de Kon. 

lijke Philh; irmonie het Ceciliafeest. Het feest 

werd Zondagavond ingezet met een pracnL 
bal. De opkomst was talrijk.

Maandag voormiddag had een optocht 

plaats in stad van het muziek en eereleden. 
Daarna werd een lekker noenmaal opgediend 
in het «Duinenhuys».

—  De Koninklijke Katholieke Fanfare viert 

het Sinte Ceciliafeest op Zondag aanstaande 
2 7 dezer.

De leden vergaderen om 9.30 u. in de zaal 
«Davidsfonds». Van daar, optocht naar de 
parochiekerk van O . L. Vrouw.

Om  1 0 u. : Plechtige Hoogmis met voorbe
houden plaatsen in het middenkoor.

Om  11 u.: Aubade aan den Z. E. Heer 
Pastoor.

Om  1 1.30 u.: Optocht door de stad.
Om  13 u. : Banket in het gasthof «LTnon- 

deur».

Om  17 u.: Prachtige gratis-tombola voor 
de aanwezige leden.

! Om 1 8 u.: Kunstconcert.

Om  20 u. : Prachtig avondfeest opgeluis
terd door het orkest «De musiceerende Ma 

1 rinesoldaatjes». j **
! DE GEMEENTEVERKIEZINGEN

De Bestendige Deputatie heeft de Gemeen- 

[ teverkiezingen van Nieuwpoort goedgekeurd.

! INTERNATIONALE WATERTENTOON- 
STELLING VAN LUIK 1939

j W ij vernemen met veel voldoening dat de 

Handelskamer van Nieuwpoort een stand zal 

oprichten in de Internationale Watertentoon- 
stelling van Lu ik 1939.

De deelname van Nieuwpoort zal bestaan 

in het tentoonstellen van een reliefkaart van 
Nieuwpoort en omgeving, waarop al onze 

haveninrichtingen, alle industries die recht
streeks of onrechtstreeks belang hebben met 
de zee, en de toeristische oorden zouden 

' vermeld zijn.

• Het diorama zal 6 m. lang op 2,50 m. 
breed zijn.

Het zal vervaardigd worden door onzen 
stadsgenoot den beeldhouwer Vandeperre in 
medewerking met onzen stadsbouwkundige, 
den heer F. Schoup.

Het is te hopen dat alle lokale industries 
dit ontwerp zullen bijtreden.**
OVERLIJDEN

W ij vernemen het overlijden te Nossegem 
van den heer Pieter Broecke, bekend beeld

houwer, te Nieuwpoort geboren den 4 O c
tober 1858. H ij werd te Nossegem begraven. 
Burgemeester Deeren, schepen Steyaert en 
secretaris Van Hecke woonden de begrafenis

plechtigheden bij. Burgemeester Deeren 
sprak bij het graf een lijkrede uit.

•»»*

SCHAPEN DOODGEBETEN
W ij vernemen dat nog meer schapen dood

gebeten gevonden zijn. O p een nacht vond 
men er 9 in één weide. Het is tot heden 
onm ogelijk gebleken den hond te vinden die 
des nachts opereert. W anneer men de wacht 
houdt is er niets te zien; m aar zoodra de 
vach t gestopt, is het kwaad gebeurd. Het 

n.oordend dier vergenoegt zich de schapen 
aan de keel te b ijten en het bloed op te 
likken. Men heeft sporen van pooten ontdekt 
die zeer groot z ijn  en men heeft ook reeds 
gedacht niet met een hond, m aar met een 
wolf te doen te hebben.

K y m

DE VRIJE WIELRIJDERS
Zaterdag laatst had in  de feestzaal «Ons 

Huis» het jaarlijksch feest plaats van de 
«Vrije W ielrijders». Een lekker eetmaal werd 

opgediend. Een veertigtal leden met familie 
waren aanwezig. Er werd lekker gegeten en 
gezellig gevierd.

■* * *

TE DEUM
Zondag 1.1. werd in* de Parochiekerk een 

plechtig Te Deum gezongen ter gelegenheid 

van de verjaring van den Koning.

De plechtigheid werd bijgewoond door de 
stedelijke overheden, het schoolpersoneel, 
door talrijke stedelijke maatschappijen, de 

bonden der Oudstrijders en Invalieden, enz.
Daarop volgde een optocht door de b ij

zonderste straten van de stad, voorafgegaan 
door de Koninklijke Katholieke Fanfare. De 

stoet eindigde aan het stadhuis, waar de 
eerewijn geschonken werd.**
BIJ ONZE VISSCHERS *

De visscherij op de panharing  is ten einde.
—  De aanvoer van sprot is maar klein. 

Toch hebben enkele schepen vanesten gehad
var 1000, 1300, 1800, 2000 en ^4800 kilos. 

De prijzen schommelden tusschen 250 fr. en 
365 fr. per 100 kilos.

—  Het visschersvaartuig N.42, schipper 
C-oet Maurice, is de haven binnengevaren, 
hebbende bijna een gansche boel verloren.

—  Het visschersvaartuig 0 . 1 2 had de kor

in het schroef en werd in onze haven ge 
sleept door het visschersvaartuig 0 .16 . Bi, 

het terug uitvaren van de haven liep de 0 . 1 b 

op het slijk vast voorbij het Kattesas en 
moest er blijven tot het volgende hoogwater 

hem vlot bracht. Het schip heeft geen schade 

geleden.
__  In de haven bemerkten bedienden van

de Jachtclub een groote visch die zich in o n 
diep water bevond. Het beest werd gevangen^ 

genomen. Het was een « Tunny », wegende' 

ongeveer 80 kilos.
Deze visch werd in de stedelijke vischmijn 

verkocht voor 72 fr. aan den vischhande- 

laar Van Elverdinghe.
* * *

FEESTZAAL ZANNEKIN
O p Zondag 4 December 1938, te 6 uur, 

groote gala-avond door ’t volledige Kabaret- 
gezelschap van «De 2 Michels». Nieuw, mooi, 
modern en afwisselend programma met m e
dewerking van de symphonie «Kunst gene
gen» uit Torhout. -- De «Nieuwe Stalknecht
of het Huwelijk van Prinses Sybilla», ope

rette door J. Missine.
Plaatsen: 5 en 4 fr. Plaatsbespreking: Jé

rôme Michiels, O. L. Vrouwstraat en in «Het 

Vlaamsch Huis», Kokstraat.
**

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Doucin Christine, dochter van 

André en Aiesaert Elisabeth; Sesier Alber- 
tine, d.v. A lbert en Duflou Gerarda; Bonjé 
François, z.v. Julien en R ietherts Hendrika.

Overlijdens : Thery Ambrosius, wed. Ges- 
quière Leonie, 73 j.; Degroote Hendrik, 

echtg. Ge3quière Elvire, 48 j.
Huwelijksafkondigingen: Riecherts Gerard, 

werkman te Oostduinkerke en Vandenbus- 
sche Maria, wed. W ybo Isidoor, won. te 

Nieuwpoort; Deleye Lodewijk, ingenieur te 
Coxyde en Copis Bertha, regentes te Schaer

beek. » * *
«HET VISSCHERIJBLAD»
is te verkrijgen in den Boekhandel Vande- 

velde, Langestraat.
* K *r

TOONEEL —  «DE DAMES MET DE 
CROENE HOEDJES»

Dat men dikwerf veel aan het toeval dankt, 
en dat voor goede dingen doorgaans te wei

nig publiciteit gemaakt wordt, zouden twee 
spreekwoorden kunnen zijn die eens niét lie

gen. Dank zij zoo’n toeval, viel me een klein 
nieuwsbericht uit « Het Visscherijblad » in 

handen, waaruit ik leerde dat een liefheb- 
berstooneelgezelschap, «Pro Arte», een paar 
opvoeringen te Nieuwpoort zou houden van 
een humoristisch blijspel: «De Dames met de 
Groene Hoedjes». Daar ik veel van tooneel 
houd, dit stuk nog niet had zien opvoeren 
en m ij nu Zondag in Brugge toch verveelde, 
zal men begrijpen dat ik dien namiddag naar 
dit aardig provinciestadje aftrok om gebeur- 

Iijk eens van een echte kunstavond te ge
nieten. M ijn verwachtingen zijn niet be
schaamd, maar werkelijk beloond geworden
-- zoo voortreffelijk was het ! Volkskunst

bij uitmuntendheid en van de beste plank.
De stemmige zaal «Zannekin» was tot den 

nok gevuld toen het gordijn opging. Van dit
stuk van A . Acrement -- een geschiedenis

van vier oude vrijsters -- waarin de vroo-
iijkheid met zooveel handigheid doorweven 
is met gemoedelijkheid en sentimentaliteit, 
werd een prima-vertolking gegeven, waar

mede de spelers bepaald alle eer hebben weg
gedragen.

Stond de opvoering stevig onder oogpunt 
van samenspel, ook aan persoonlijke roi- 

uitbeelding werd alleszins keurig werk gele
verd en dit geldt dan vooral voor de zoo 
guitige vertolking van «SArlette» door Mej. 
G. W inne. W at fijne huwelijksmakelaarster ! 
Hetzelfde dient ook gezegd van den heer H. 
Van Hecke, met zijn raak-natuurlijke uit
beelding van den schüchteren Ulysse Hya
cinthe. De vier gezusters werden vertolkt 
door de vereischte gestalten; inzonder Tei- 

cide en Marie werden gespeeld door talent
volle en knappe tooneelisten. Ook de ver

tolkers der bijrollen gaven welbegrepen spel 
ten beste en vormden een goed complex. 
Dekor, regie en grimmage waren verzorgd.

Een welverdiend applaus viel dan ook den 
spelers ten deel voor hunne prestatie en ik 

wensch hun een eervolle klasseering in het 
Provinciaal Tooneeltornooi. -- L. G.

CINEMA’S
Zaterdag 26, Zondag 2 7, Maandag 28 Nov.:

ZANNEKIN . -- «^Kapitein Grootspreker»,
met W illy  Hay, M . Mariott. -- «W itte W er
velwind», met Sonia Henie, Adolphe Menjou, 
Jean Hersholt. Kind. toeg.

N O V A . -- Martha Eggerth in «Ridderhot
in Vlaanderen». Jessie Matthews in «London 
Melody». K ind. toeg.

Onze Brievenbus
Jules Bottemane, Oostende.

Uw schrijven werd eerst aan onzen rechts

kundigen adviseur overgémaakt, want ’t is 

een nuttige, belangrijke, maar gevaarlijke 

zaak.

W a a r h e e n  ?
te Oostende

HANDELAARS E N  PARTIKULIEREN !
•  Voor het HERSTELLEN en SCHILDEREN van 

CAMIONS en LUXE A U TO ’S, wendt U  totM. LATESTE
NIEUW STRAAT, 17 •  SLYKENS-OOSTENDE © Tel. 731.80

Het Vergaan 
van de H.83

VO N N IS V A N  D EN  ONDERZOEKSDAAD
Heden Donderdagnamicidag vergaderde de 

onderzoeksraad onder voorzitterschap van 

den heer Poll. ,
Een belangrijk vonnis werd geveld, waar

van het eindbesluit het volgende is.
« Ongetwijfeld* moet de H.83 als totaai 

vergaan aanzien worden. Bijna met zekerheid 
mag men bevestigen dat het schip vergaan 

is op 12 Februari 1938, rond 7.30 uur P.M. 

nabij de Ferry Bank.
Na alle gegevens ter beoordeeiing in dezo 

zaak nauwkeurig overwogen te heb~v-u is de 

Raad van meening dat de schipbreuk waar
schijnlijk veroorzaakt is geweest door een 
ontploffing die zich midscheeps voorgedaan 

heeft.
O f die ontploffing —  waarvan den aard 

en de oorzaak immer onbekend blijven —  
in- of uitwendig geschiedde, kan niet be 

paald worden.
De Raad verstaat dat al de kosten van he!: 

geding ten laste blijven van den Stat.
Het verslag van het volledig onderzoek, 

dat talrijke bladzijden tekst beslaat, zullen 
we in ons volgend nummer volledig weer

geven.
Te dezer gelegenheid werd door den heer 

Poll een rede gehouden, waardoor we eens 
te meer de groote knapheid van dien oprech-

ïc:i vriend van de visschers moeten bewon- 

deren.
Plaatsgebrek belet ons hierover in ons 

nummer van heden uit te wijden.
W e komen er in ons volgend nummer op 

terug.

Aankondigingen 
—«— 

Scheepshypotheki
aan 5 tot 6 %, 

op EIGENDOM M EN 4 tot 5 %.

Schrijven; K.M.C. bureel blad.

Over te nemen
in Brussel, wegens ziekte,

W EL GEKALANDISEERDE 
VISCHW ïNKEL

goede broodwinning. Mag nagezien 
worden.

Voor adres: schrijven bureel blad onder nr. 60.

Beheer der Domeinen
KANTOOR OOSTENDE

A AN DE VISSCHERS 
EN W ERKLIEDEN !

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 prij- 
en te betalen voor BEST DUBBEL 

OLIEGOED van prima kwaliteit !
uw profijt en doetZorg dus voor 

uwe aankoopen
IN  D E  S C H A A R

en vergeet niet de regeltjes te vragen
I N DE  S C H A A R

16, SINT FRANGISCUSSTRAAT;(bij de Vischmarkt)
Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)

SCHOUWBURG

27 November. -- Te 20 u. Van Neste Ge
nootschap. Tooneel. «De Dorpsdokter.»/

28 November, te 20 uur, Conservatorium- 
tooneel «Het Chineesche Landhuis».

3 December, te 20.30 uur, Galafeest N. 
S. B.

4 December, te 19.30 uur. Tooneelafdee- 
ling Politiekorps : «Pietje de Landlooper».

ALLERLEI v

26 November, in  den «Ibis», te 20 uur: 
Wielockx-avond.

28 November: Algemeene- Vergadering 
Hotelbedienden, in het lokaal Prince Boude- 
wyn.

26 November, te 21 uur R oya l Manches
ter. Bal voor de Hockeycluib. Te 21 uur, 

Stedhuis, Liefdadigheidsgala van den Onder
wijzersbond met «Het V laam sche Trio». Te 
20 uur, Kerlinga, V oordracht : «i8000 jaar 
Zeilvaart» door K. Vranckx.

2 7 November, te 17 uu r, Stadhuis : Co
loniale du Littoral, Voordrac!ht «Marine en 
Colonie» historisch overzoclit.

2 December, te 20.30 uur, C iné Palace, 

Kinema-avond van de Oude Rrjriwacht.

CINE MAS

VAN 25 NOVEMBER TOT 1  DECEMBER

CINE-PALACE
Paramount-Actualite iten. «iSchaduw van ’t 

Verleden», muzikale komedie' m et Luise U l
rich en Gustave Diessl. «Nostalg ie» naar het 

onsterfelijk werk van; Pouclcine ‘met Harry
Baur, Jeanine C ris jin  en Geor ges Rïgaud.

CAMEO
Annie Ducaux, Daniel Lecourtois en Lar- 

quey in «Les Filles du Rhone».
Stan Laurel en Oliver Hardy in «C ’est 

donc ton Frère».FORUM
1) Eclair-Journal. 2 ) Edward G. Robinson 

en Betty David in «Het laatste gevecht». 3) 
Lucien Baroux en André Lefaur in «Vier 

uur ’s morgens».
V rijdag toekomende : Jean Murat, Char

les Vanel en Jany Holt in «Troika» (Sur la 

piste blanche). STUDIAC
De Reis rond de wereld in 60 minuten. 

Kinderen altijd  toegelaten.

RIALTO
Pierre Larquey, Ronland Toutani in een 

geestige komedie «Schandaal in d.e Galeries» 
Heel het drama van den wapenzwendel «Vier 

m annen ... een gebed» met Loretta Young en 
Georges Sanders. Kinderen niet toegelaten.REX-CINE

Tony Martin, Patsy Kelly in een muzikale 
xeerie op een sportterein : «Voetbalparade». 

Constant Remy, Jeanne Boitel ino de ontroe
rendste der filmen «Die van Morgen» (Het 
Soldatenkind). Kinderen toegelaten. Toeko
mende Vrijdag : «Achter de groote muren» 
een groote verwezenlijking over de vrouwen

gevangenissen in Amerika.RIO-CINE
Otto Kruger, Leonora Corbett in èen po

litiefilm «De Misdaad van Dr Norton». In 
V laanderen... op de Fransch-Belgische grens 

«De Smokkelaar» (deze van de doeanen), 
een dramatische episode van den strijd „tus

schen doeaniers en smokkelaars, met Ginette 
Leclerc. Kinderen niet toegelaten.

Toekomende V rijdag : het nieuwe Belgisch 

sukses «4 Flinke Kerels».ROXY (gewezen Odéon^
Zelfde programma als de Rio-Ciné.

Holland
AANVOER PEKEL- E N  
STEURHARING MOET  

BEEINDIGD
TUSSCHEN 27 NOVEMBER EN 12 

DECEMBER

Naar wij van bevoegde zijde vernemen, 
ligt het in het voornemen te bevorderen, dat 
de zoute haringvisscherij in Holland, ten 
einde overproductie te voorkomen, binnen

kort wordt beëindigd. Evenals het vorige 
jaar zal deze beeindiging, behoudens onvoor
ziene omstandigheden, in etappen geschieden 

en wel voor dat gedeelte der vloot, dat in 
de eerste drie uitvaarbeurten was ingedeeld 
op 2 7 November a. s. en vervolgens voor de 

4e en 5e beurt op 2 December, voor de 6 e 
en 7e beurt op 7 December en tenslotte 
voor de 8 e beurt op 12 December. Met in 

gang van laatstgenoemden datum is dus de 
zoute-haringvisscherij van de geheele H o l
landsche vloot beëindigd. Het ligt in de be
doeling tevens de mogelijkheid open te la 
ten, dat de visscherij voor de geheele vloot 
eerder kan worden gesloten, nl. voor het ge
val het crediet, dat uit het landbouwcrisis- 
fonds voor het uit de markt nemen van ha 
ring is beschikbaar gesteld, eerder is ver
bruikt. De onzekerheid in de vangsten en de 
marktpositie der haring maakt het niet mo- 

gelijk thans reeds met zekerheid te bepa
len, of dit crediet toelaat, de visscherij tot 

12 December voort te zetten.
Evenals in vorige jaren zal ook thans een 

uitzonderingsbepaling worden opgenomen 
voor haring welke vóór den beeindigingsda- 

tum is gevangen, doch als ballast aan boord 
blijft.

Het ligt voorts in de bedoeling, tevens te 

bevorderen, dat gezouten haring na 27 No
vember ook niet meer van den wal mag wor
den gemaakt, omdat anders het aanvoerver- 
hod zijn uitwerking zou missen.

Oostende
SPROTVANGST

In tegenstelling met vorig jaar is de sprot- 

vangst reeds sedert een goede 3 weken aan 

gang, terwijl dit in 193 7 slechts op einde 

November aafiving.

Van een regelmatigen en voldoenden aan

voer is tot nu toe echter geen spraak ge

weest. Gedurende de eerste 2 weken bedroeg 

de aanvoer dagelijks circa 3 à 7000 kilos 

met prijzen rond de 150 fr.

Deze week echter is de aanvoer minder 

en minder geworden alhoewel meer vaartui

gen aan deze visscherij deelnemen; de dage

lijksche aanvoer beloopt een paar duizend 

kilos die aan zeer dure prijzen worden op

gekocht, namelijk tusschen 2 75 en 325 fr. de 

1 0 0  kilos.

De aangevoerde sprot is van goede kwali

teit en geeft bevrediging, hetgeen vorig sei

zoen absoluut het geval niet was. Men zal 

zich wellicht nog herinneren dat heele par

tijen zeer kleine sprot door vischmeelfabrie- 

ken werden opgekocht aan 5 à 7 fr. de 1 00 

kilos.
9 * *

TRAMREGELING MET DE VISCHMIJN

Vertrekuren van het Kaaistation

O p de werkdagen

5.30 —  6.00 —  6.30 —  6.45 - 

7.10 —  7.15 —  .7.20 —  7.30 - 

742 —  7.48 —  7.49 —  7.51 -

De Ontvanger der Domeinen tc Oostende, Christinastraat, 113, za* 
overgaan ter herberg St Sebastiaan, Si 
Sebasliaanstraat, te Oostende, tot de
Openbare Verkooping

van
37 loten schoone BOUWGRONDEN

TE OOSTENDE
Nieuwpoortscnen Steenweg, Heilig 
Hartlaan en Torhoutschen Steenweg. Zie plan op de plakschriften. 

Lastkohier en inlichtingen ten kan
tore van gezegden ontvanger.De liefhebbers moeten zich voorziei: 
van hun trouwboekje of uittreksel van 
geboorteakte. Kosten 16 t.h.Instelprijz’en: Lot 1: 27000; Lot 2: 
21000: Lot 3: 27000; Lot 4: 36000: 
Lot 5: 38000; Lot 6: 35000; Lot 7: 
38000; Lot 8: 25000; Lot 9: niet inge
steld; Lot 10: 15000; Lot 11: 11.000; 
Lot 12: 17000; Lot 13: 27000; Lot 14: 36000; Lot 15: 28000; Lot 16: niet inge
steld; Lot 17: 36000; Lot 18: 37000; 
Lot 19: 46000; Lot 20: 46000; Lot 21: 
50000; Lot 22: 53000; Lot 23: 32000: 
Lot 24: niet ingesteld; Lot 25: 53000; 
Lot 26: 55000; Lot 27 45000; Lot 28: 
26000; Lot 29: 30000: Lot 30: 45000; 
Lot 31: 32000; Lot 32: 42000; Lot 33: 
34000; Lot 34: 38000; Lot 35: 33000; 
Lot 36: 33000; Lot 37: 38000.

TOESLAG : 28 November 1938, om 
15 uur.

8  VISSCHERS ! Weet U dat ^

|DE BESTE GASOIL :
a; HET BESTE MAZOUT %

I voor VISSCHERSVAARTUIGEN 
I GEFABRICEERD wordt door de 1

Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 1 
kooper uit het oog verliest.

Al hare prodlicten komen voort i 
van de Belgitdie Werkhuizen i 
te Langerbrugge. i

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Heist

5.00 ■

7.00 

7.36 

7.56 - 

8.45 •10.00 
11.15 

1 1.54

13.00

15.00 

1 7.30

2 0 . 0 0

5.15 •

7.15 •

7.45 • 

8.06 

8.30

9.45 ■ 

1 1,00 
1 1.50

12.45

14.45

17.15
19.45

—  8.06 —  8.15 —  8.30 —  

9.45 —  

0.45 —  11.00 

1.35 —  1 1.45

8 . 0 0
9.00 —  9.15 —  9.30

- 10.15 —  10.30 —

- I 1.25 —  1 1.30 —

_  12.00 —  12,03 —  12.18 —  12.30 

_  13.30 _  13.45 —  14.00 —  14.30

—  15.30 —  16.00 —  16.30 —  17.00

—  18.00 —  18.30 —  19.00 —  19.30 

_  20.30 —  21.00 —  21.30 —  22.00

Vertrekuren van de Vischmijn

O p de werkdagen

_  5 . 4 5  —  6.15 —  6.45 —  7.00 —

—  7.23 —  7.30 —  7.34 —  7.42 —  

_  7,48 —  7.54 —  8.00 —  8.04 —  

_  8.08 —  8.12 —  8.15 —  8.18 —  

_  8.45 —  9.00 —  9.15 —  9.30 —  

_  10.00 —  10.15 —  10.30 —  10.45

—  1 1.15 —  I 1.30 —  1 1.40 —  I 1.45 

_  12.00 —  12.06 —  12.15 —  12.30 

_  13.15 _  13.45 —  13.57 —  14.15

—  15.15 —  15.45 —  16.15 —  16.45 

_  17/45 _  18.15 —  18.45 —  19.15

—  20.15 —  20.45 —  21.15 —  21.45

CECILIAFEEST
Het jaarlijksch Ceciliafeest, gehouden door 

het muziek «W illen is Kunnen», zal plaats 

hebben op Zaterdag 3 December. O m  I 7 u., 
uitstapje en bezoek bij eenige leden herber
giers. Om  20 ure, avondmaal in de ruime 
zaal van Hôtel des Sports, gevolgd door ge
zellig samenzijn en allerhande vermakelijk
heden. Een monstertombola zal het feest be

sluiten.
Op Zondag 4 December, om 1 7 u., in het 

lokaal Oude Markt 13: jaarlijksche prijsbol- 

ling. voor de vrouwen der werkende leden. 

Men is verplicht van tegenwoordig te zijn ; 
niemand zal dus voor een andere mogen 

bollen.
N. B. —  Een bijzondere oproep wordt ge

richt tot de heeren Eere- en beschermende 

leden om in groot getal te willen deelnemen 
aan het Ceciliafeest.

De bode zal zich ook ten huize aanbieden 
met de lidkaarten, waartoe men op een gun 

stig onthaal verhoopt.

A
JAARLIJKSCHE TELLING

De jaarlijksche telling van paardevoertui- 

ĝ en en autovoertuigen zal geschieden van 1 
tot 20 December a.s. De belanghebbenden 
v/orden ertoe gehouden binst de vermelde 
datum aangifte te doen op het stadhuis.

A
A POTHEEKDIENST

Morgen Zondag 2 7 dezer zal de Apotheek 
Maes, Statieplaats, den ganschen dag open 
zijn. ★ **
GEMEENTEVERKIEZINGEN

Algemeen doen valsche geruchten de ronde 
alsdat er tot nieuwe verkiezingen zou worden 
overgegaan.

Tot nu toe is er volkomen geen kwestie 
van en is men zelfs te Brussel nog niet over
gegaan tot de herziening die aangevraagd 
werd bij beroep door de Liberale groep.

Men mag het dus aanzien dat al deze ge
ruchten valsch zijn, en men steeds dient het 
eindbesluit af te wachten.

A
JAARLIJKSCH BAL

De Liberale Jonge W acht hield verleden 
Zaterdag in de ruime zaal van het Hotel 
Britania haar eerste winterfeest gevolgd door 
bal. Er was een groote opkomst, er heerschte 
cok een gezellige atmosfeer; voor deze ge
legenheid lieten zich ook vele nieuwe leden 
inschrijven.

A
«HET VISSCHERIJBLAD»
kan men verkriio;en bii fan Decke-s dn-}* 
bladverkooper, Kerkstraat.



6 c HET VISSCHÉftIJBLAD »
B

D R IE  O N M I S B A R E  H E L P E R S  V A M

O M I N  A U E  W E E R D E  P I A  ATS  

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

DE RICHTiNGZOEKER

Z E E V A A R T  E N  V I S S C H E R I J

O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

DE D I E P T E M E T E R '
O m  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUID ING  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. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW ER PEN  BRUSSEL

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

VOORBEREIDING VAN CARNAViAL.
De Officieele feestcommissie vergaderde 

onlangs ten stadhuize om de carnavalfeesten 
voor te bereiden en deze vergadering, voor
gezeten door den H. Schepen Vroome, had 
vooral voor doel de verschillende formules 

' te onderzoeken die totnogtoe gebezigd wer

den en er ook de nieuwe te vinden. Ver
scheidene voorstellen werden in  dien zin in 
gediend en de commissie besloot een alge

meene vergadering te beleggen van de voor

zitters en afgevaardigden van alle lokale 

maatschappijen die wenschen bij te dragen 

tot het welgelukken van de karnavalfeesten 

waardoor onze stad schoone faam heeft ver

worven in den lande.

Deze algemeene vergadering zou doorgaan 

op Dinsdag 29 November te 6 uur ’s avonds 

ten stadhuize, in de gemeenteraadszaal, Hei 

huidig berjcht vervangt den oproep voor de 

maatschappijen, die geen bijzondere uitnoo- 

diging zouden ontvangen.
9 9 *

BEDIENDEN VAN HET HOTELBEDRIJF

De hotelbedienden van alle categorieën 

worden uitgenoodigd tot de samenkomst 

welke voor hen belegd is in het lokaal Prince 

Boudewijn, St. Sebastiaanstraat, op Maandag

28 November a.s., te 20 u. stipt.

Dagorde: Onderzoek en bespreking van 

hun toestand langs de kust.

OP DEN OPEX

is men sedert een week begonnen met de 

verbetering van de straten en wel eerst dicht 

b ij de kerk, waar thans een pletmachine 

bezjg is het grint samen met mortel in den 

grond te duwen.

Het schijnt dat de firma, die zich met' dit 

Werk bezig houdt, daarin een specialiteit 

heeft. We hopen dat binnenkort de bewoners 

niet meer door het slijk zullen moeten waden.

EEN «BUIZE»

Dat Ponten razend kwaad moet zijn, om 

dat hij nog m inder voorkeurstemmen be

kwam dan den heer Smissaert, dien h jj in 

een hoekje had willen duwen, daarvan levert 

h ij thans nog het bewijs een maand na de 

verkiezingen.

H ij spreekt maar altijd van de «buize» van 

zijn ergsten vijand, de hoofdopstellers van 

c!e Gazet van Oostende, Het Visscherijblad 

en de Echo d ’Ostende. H ij meent op die 

wijze zijn ejgen buize te doen vergeten en 

bewijst intusschen niets anders dan dat hij 

nog altijd hemelste bezeten is geen schepen 

of geen burgemeester te zijn geworden en 

binnen zes jaar, wanneer hij tachtig jaar oud 

zal zijn geworden, zijn definitieve geestelijke 

retraite zal mogen nemen.

♦**
DE ONAFHANKELIJKHEID VAN DE PERS

Het artikel, dat onlangs op het eerste blad 

van de Zee-verwacht verscheen, en dezen ti

tel droeg, heeft voorzeker bij menig lezer 

verwondering en bij ons heeft het eenvoudig 

een schaterlach doen opgaan.

De onafhankelijkheid van de pers, verde

digd door Fonten, wie had dit ooit gedacht 

van die goede ziele, die al zoo dikwijls het 

bewjjs geleverd heeft hoe hij het verstaat 

zaakjes te doen!

De onafhankelijkheid van de locale pers 

zal hij in elk geval niet bewerken, want als 

er iemand is die steeds ’bereid wordt gevon

den om mits bestelling van drukwerk zelfs 

nachtkroegen te verdedigen, dan is hij het 

wel, die nog onlangs in het blad « Le Ca 

rillon » verweten werd zekere vertooningen 

op te hemelen, waarmee zjjn godsdienstige 

leerstellingen moeilijk te vereenigen zijn.

W e hebben het altijd  gezegd: «Voor het 

vet en voor het smeer, likt Fonten den kan - 

deleer».

Intusschen wil hij den schijn aannemen dat 

h ij van dit brood niet wenscht te eten, maar 

of hij hiermee nog indruk maakt, betwijfelen 

we erg.

V
HET VREDEGERECHT

Het nieuw gebouw, dat op den hoek van 

de Hendrik Serruyslaan opgericht wordt, zal 

dus wegens den slechten toestand van den 

grond aldaar op een gansche reeks peilers 

rusten, waarvan het inslaan heel wat werk 

gekost heeft en dan ook van de stadskas een 

belangrijke uitgave zal vergen.

«L ’Echo d ’Ostende» drukt zijn verwonde

ring uit over het feit, dat hier zoo lichtzinnig 

werd te werk gegaan en eerst geen peilingen 

werden uitgevoerd om de natuur van den 

ondergrond te kennen.

De verwaarloozing van deze elementairste 

voorzorg zal een uitgave van 175.203,45 fr. 

kosten, die weer door de lastenbetalers zal 

moeten afgedokt worden.

Maar waarom is er dan een ingenieur- 

arch’tect van doen î

« d e  VEREENIGDE VISSCHERS-REEDERS » 

SAM. VENN. OOSTENDE

Tusschen de heeren Leop. Verbanck, Ben

jam in Boels, Leon Hendryckx, Aug. Lam 

brecht, Jan Troost, Karel Haelewyck, Felix 

en Charles Verleene en Frans Viaene, werd 

een samenwerkende vennootschap opgericht 

tot de aan- en verkoop van alle artikelen 

noodig voor den visschersstiel.

Het maatschappelijk kapitaal is onbepaald. 
** *

WIELOCKX-AVOND

Op Zaterdag 26 November, te 20 uur, in 

het lokaal «Ibis Hotel», Vindictivelaan, 8 : 

Voordracht met talrijke toepassingen en a l

lernieuwste proefnemingen door den heer A. 

Wielockx. Drie uren lachen en spanning. 

W ie hem eens gezien heeft, wil hem terug

zien. Inkom 5 en 3 fr.

**
LIJN 3 (gebarreerd) OOSTENDE KAAI —  

VISCHMIJN. —  BERICHT 

Ten titel van proef en tot nader bericht, 

werd er sedert Zondag 2Ö November 1938 

een dienst op de lijn Oostende-Vischmijn *s 

Zondags in voege gebracht van 9 uur tot 

19 uur: 

Vertrek alle 30 minuten, hetzij: van Oos- 

tende-Kaai op het uur en op het uur 30; van 

de Vischmijn op het uur 15 en het uur 45.• * *
VOETBALMATCH DARING BLANKEN- 

BERGHE —  V. G. O.

Ter gelegenheid van de match Daring

Blankenberge -- V. G. O. op 2 7 November

a.s. richt de trammaatschappij een bijzon

dere trein in. Vertrek uit de stelplaats te

12 U. 45.

Heen- en terugkaarten zijn verkrijgbaar 

ir. de wachthuisjes van Oostende Kaai en de 

Vander Sweepplaats tegen den prfjs van 7 fr.

BRUGGE —  KUNSTTENTOONSTELLING

Vanaf 2 7 November tot en met 4 Decem

ber, zal bloemenschilder Jules Danlos, in de 

«Brugsche Galerij», Korte Zilverstraat 8 , zijn 

jongste werken tentoonstellen.

Deze tentoonstelling is open alle dagen 

van 10 tot 20 uur. De ingang is vrij.* • *
EERETEEKENS

Bij Kon. Besluit van 1 5 November werd de 

heer Lefèvre G., inspecteur over het- vis- 

scherijonderwijs, tot Officier jn de Orde van 

Leopold II benoemd en de heer Wauters 1\, 

ontvanger der registratie én domeinen, tot 

Ridder in de Leopoldsorde.

De gouden eerepenning der Kroonorde 

werd verleend aan de heeren Van Besien Ca

miel, bediende, Devreese Leon, bediende en 

Dierycx Henri, bediende.

De heer Desorger Charles, algemeen se

cretaris van de «Société Royale des Courses», 

werd benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

De heer Feys Séraphin bekwam de zilveren 

palmen in de Kroonorde.

Onze beste gelukwenschen.* * *
GIFTEN

Den heer Bürgemeester werden volgende 

sommen gestort :

25 fr. door de Zeewacht, ter gelegenheid 

van een solo-schlem gespeeld in de cafés «De 

Lijm pot», Leeuwerikkenstraat, en «Lamot», 

Petit Paris; 50 fr. door M. Bourgoignie, lijk 

bidder ; 60 fr. door Mevr. Deputter Emma, 

echtg. Stuer Michel. Deze bedragen komen 

ten goede aan het W erk van de Kom Melk.

1 000 fr. door M. en Mevr. Hungs-Pintelon, 

ter gelegenheid van hun huwelijk. D it bedrag 

komt ten goede aan het W erk van het Moe

derhuis.

143,50 fr. door naamloos, voor het W erk 

van de Kom Melk.

340 fr. door den h. Commandant Loze, 

voorzitter van de «Boy Scouts»; 200 fr. door 

de «Amicale des Employés du Casino-Kur

saal». Het eerste bedrag komt ten goede aan 

het Werk van de Kom Melk; het tweede aan 

het Werk der Kom Melk (100 fr.) en aan 

het Moederhuis (100 fr .).

***
BESCHAAFDE OMGANGSTAAL

De vergaderingen van de Vereeniging voor 

Beschaafde Omgangstaal zullen in de toe

komst plaats grijpen eiken V rijdag te 20 u. 

in het lokaal Normandie, Vindictivelaan 2, 

Oostende.

A
LUXEMBURGER VERMIST

Sedert 1 0 November heeft men niets meer 

vernomen over den Luxemburger, Joz. Scheid 

oie geboren werd te Brussel op 4 Jun i 1 898. 

Met zijn vader betrok hij hier een kwartier 

gelegen in de St Petersburgstraat, 2. Scheid 

die hotelbediende is van beroep, was sedert 

onkelen tijd zonder werk.

TOELATINGEN TOT BOUWEN

E. H. Desmet, deken: vergrootingswerken, 

Visscherskaai 22. -- Mevr. Haegheman: ver

hoogen gebouw, Kaaistraat 2 7. —  Lange— 

nackens P.: bouwen huis, Rietstr. —  De- 

backer J. : bouwen kiekenhok, H. Borgersstr. 

32. —  Lowie : optrekken koermuur, Nieuw- 

poert stw. 212. —  Lamoot M.: verbouwen 

bergplaats,. Moerasstr. 3. —  Mares Napoleon: 

bouwen huis, hoek Eendracht- en Gelijkheid- 

sl raten.' —  du Monceau de Bergendal: bou

wen huis: Troonstr. —  Mevr. Dubois: ver

p laatsen deur voorgevel, Louisastr. 12. —  

Dierjfcx: verbouwen bergplaats, Breidelstr. 8 .

—  Vanderbeke J. : vergrootingsw., N ieuw

poort stw. 13. —  Gunst L.: verhoogen ge

bouw, Hofstr. 20. —  Tournoy Ch.: verbou

wen huis, Nieuwpoort stw. 5 1 9.

Z e k e r e  
B ro o d w in n in g

vioor 700,— Fr. per maand te 
huur Moderne Winkel 7 plaatsen 
met of zonder groot pakhuis, b ij Petit Paris op voornaamste steen
weg der stad, groote passage, clienstig voor allen handel. Voor 
inl. 5, Zeedijk, T. S.

TREKKING VAN DE TOMBOLA 

DER KUST (2e REEKS)

O p 15 November 1938, te 20 uur, had in 

de Kursaal van Oostende, de trekking plaats 

van de tweede reeks van de «Tombola der 

Kust», ingericht ten voordeele van de be

roepsontwikkeling der Belgische Werklieden. 

Deze tweede reeks bedraagt 304 loten met 

een totale waarde van 1 1 0 . 0 0 0  fr.

Het Nr I 10224 w int een Kruiser met ka- 

bien, motor Evinrude.

Het Nr 156663 wint een Water-Glijder 

Penn-Yann, sport, motor Elto.

De Nrs. 170912 en 183198 winnen een 

Moto 350 kc Gillet.

W innen een handuurwerk, Zwitsersch merk, 

de volgende nummers:

15498 15630 21004 21334 21842 24987 

25391 27775 28044 30194 30437 32959 

35433 41520 42810 43217 43525 43874 

43994 45722 46879 47340 47619 47640 

47794 51140 51664 52235 54256 54379 

55158 55639 55653 57373 60353 62141 

67945 68107 69710 72411 72837 74323 

77606 77650 78997 81543 81545 82590 

62890 84128 84572 85356 90879 92072 

93422 9,3659 94612 94942 95555 97056 

97476 97678 99573 99863 100132 100188 

100377 100439 101233 101398 101499 

101750 101890 101907 102229 102985 

103135 103229 103270 103447 103559 

103915 104077 104196 104219 104990 

105000 105047 105643 105687 106665 

107121 107378 107519 107526 107550 

108330 108537 109146 109166 109438 

109524 109889 112368 113909 118771 

120261 120331 120713 121036 121235 

121613 122505 122593 123104 123311 

123872 125170 125865 126391 127456 

127926 128826 130088 131376 134593 

136721 137293 138348 139687 140316 

140797 141940 143655 143891 144367 

145222 146480 147687 149057 149832 

149884 149913 150827 150945 151857 

152278 152579 153918 154000 154862 

155162 156127 156188 157848 158406 

159155 159216 159547 159715 160897 

162383 163714 166833 167337 16995! 

169,974 170073 171032 171170 171901 

173764 174201 176333 176947 176975 

178054 180162 180175 180258 180291 

180932 181138 182026 182436 183373 

184594 185812 187452 188089 188863 

’ 89280 190580 I9 I2 I6  191287 192064 

193782 197695 198388 199149

W innen een armband in simili, de nrs:

12014 17643 26015 29850 29867 37168 

42743 45374 45610 46713 51032 57327 

59116 59664 60529 64480 76834 82125 

68630 100987 101751 102116 104646 

106259 106571 108840 109049 126689 

130111 143452 151087 151780 155722 

155944 157668 157719, 160986 162855 

I 63113 166312 168861 176945 180195 

188492 188983 190022 190453 190531 

191435 193019.

W innen een fiesch Champagne G. H. 

Mumm, Double Cordon, de nrs:

27262 31665 32111 36196 44934 45621 

50723 51720 52643 53184 72570 7878*5 

80063 85005 87897 91166 94743 102933 

103620 104232 104286 105885 107313 

109481 123606 126866 133562 139990 

140137 145050 156500 160801 164949 

165694 174855 176738 177638 178122 

179854 181891 183321 184334 185892 

188137 190459 192643 193472 194183 

195681 199624.

De^loten mogen opgeëischt worden ter ze

tel van de Tombola: Zaal Van Eyck, Markt, 

Brugge.

De trekking van de 3e reeks, met het over

schot van de loten, waaronder drie autos 

(Packard, Imperia en Renault) zal plaats 

hebben op 30 December 1938» alsmede de 

laatste trekking voor de omslagen.

De biljetten die niet uitgekomen zijn in de 

eerste trekkingen nemen deel aan de derde.

Om  biljetten te verkrijgen (5 fr. het biljet, 

50 fr. het boekje van 1 0  biljetten deelne

mend aan een bijzondere trekking) gelieve 

men te storten op postcheckrekening Nr. 

381.88 van de Tombola der Kust te Oos

tende.

De liist van de derde trekking wordt op

gezonden tegen betaling van 1 fr.■ • ■
EEN NIEUW VOORSTEL VOOR HET 

PALACE HOTEL

W e vernemen dat de gemeenteraad bijeen

geroepen werd om heden Vrijdagnam iddag 

te vergaderen en dat o.a. zal gesproken wor

den over een nieuw voorstel om het Palace 

Hotel in huur te nemen, 't Schijnt dat de 

voorwaarden veel voordeeliger 70uden zijn 

en dat de financieele groep zeer kapitaal

krachtig is.

W ait and see I ***
HANrfTASCH ONTVREEMD.

Ten nadeele van Maria Thomas, wonende 

Oostendestraat, te Nieuwpoort, werd een 

handtasch, driehonderd frank inhoudend, 

ontvreemd door een onbekende. —  O.

KONGRES VAN RIJWIELHANDELAARS.

Cnder voorzitterschap van den heer Gen

til Mares, had in onze stad een kongres 

plaats van den Bond der gevestigde rijw iel

handelaars in West-Vlaanderen. Onder de 

belangstelling van enkele honderden aan

wezigen, werd voóral de kwestie besproken 

van de pachturen arbeiders die voor de 

gevestigde handelaars een oneerlijke mede

dinging beteekenen. Gepast werd ook nog op 

de noodzakelijkheid gewezen van gegroe

peerd te blijven in de vakvereeniging, d e 

er thans vlug is op vooruitgegaan en reeds 

j mooie uitslagen mocht boeken. De rijwiel-

• handelaars zijn met de solidariteitgedachte 

bezield die bij de meeste overige handelaars 

ontbreekt. Treffend gaf de heer J. Demeest.ir 

een uiteenzetting over den toestand dis 

heerscht onder de gevestigde radiohandelaars 

die bijzonder de konkurrentie kennen van 

allerhande okkasioneele verkoopers. Ten

slotte werden twee moties goedgekeurd. De 

eene is gericht tot de regeering met het ver

zoek de beroepsvereenigingen met een weder- 

rechterlijk statuut te begunstigen, en een 

strenge toepassing te vragen van den acht- 

urenarbeid om den sluikhandel tegen te gaan. 

De tweede motie is tot de groothandelaars 

gericht om hen te vragen niets meer te le

veren aan de na-achturenarbeiders.

De heer Gentil Mare3 mag met zijn wer

king terecht gelukgewenscht worden en zai 

steeds onzen steun genieten. —  O.

**
OMVERGEREDEN.

Aan het Vandersweepplein werd de wiel- 

rijdster Maria Soete, wonende 1 1 7, Voorha- 

venlaan, omvergereden door het bestelrijwiel 

van Medard Bonnet. Het meisje liep slechts 

enkele kneuzingen op maar haar rijwiel werd 

erg beschadigd. —  O.

A i g l e - E e l g i c a

FIJNSTE BIEREN
BIJ ONZE MAATSCHAPPIJEN.

Zaterdagavond waren niet minder dan 4 

lokale vereenigingen in feest. De witte za.il 

van het stadhuis was dicht bezet bij gelegen

heid van het galafeest van het Rood-Kruis. 

Het bal werd hier voorafgegaan door een 

kunstgedeelte waaraan Mej. O lga Calmeyn 

van de Opera van Lyon, haar zeer gewaar

deerde medewerking verleende. Het lieve 

danseresje Mej. Yannick uit Gent werd har

telijk toegejuicht. Het uitstekend dansorkest 

onder leiding van A . Boehme hield de dans

liefhebbers tot laat in den nacht bijeen. In 

de zaal Casanova ging op hetzelfde oogen

blik een prachtig galabal door ingericht door 

de Loodsenvriendenkring van het Zeewezen. 

In de Scala was het de élite der katholieke 

V lam ingen uit Oostende, die in een aange

naam feest waren bijeengekomen. Grooten 

bijval kende eveneens het gezellig samenzijn 

ingericht door het Korporatief Voetbalver- 

bond in het lokaal «Oud Oostende». Spelers 

en supporters van de verschillende aange

sloten kringen verbroederden tot laat in den 

nacht. -- O.

BIJ DE ELECTRIEKERS
Naar wij uit goede bron vernemen zouden 

de eiectriekers en radiohandelaars onderling 
overeengekomen zijn, voortaan te sluiten ei

ken dag tusschen 12.30 en 1.30 u. Ook den 
Zondagnamiddag zouden alle electriciteits- 

winkels gesloten blijven. D it is voorzeker een 
maatregel die alle winkeliers zouden willen 

toegepast zien, ten minste in de W interm aan 
den. Maar daarvoor dient er goede verstand

houding te heerschen. -- O.
v « V

HUISELIJKE TWIST
Een herbergier uit de middenstad, sedert 

enkelen tijd  door zijn vrouw verlaten, ont
moette deze laatste in een herberg gelegen in 
de Kleine Weststraat. Een geweldige woor
denwisseling greep plaats. De echtgenoot 
werd aan de deur gezet. H ij uitte dan nog 

bedreigingen aan het adres van zijn vrouw.— O.
* ★ •*

SLECHTE KLIENTE
Een dame bood zich aan in een kleerwinke! 

gevestigd in de Sint Paulusstraat. Z ij liet zich 
verschillende jurken voorleggen. Men stond 
haar toe er een drietal mee te nemen, ten 

einde die thuis eens te passen. De dame is 
echter niet meer teruggekeerd, en de kleeren 

evenmin. -- O. * * *
VERBOD VAN VERKEER

De Burgemeester der Stad Oostende,

Overwegende dat de thans in uitvoering 
zijnde ontshjkingswerken in het LeopoldparK 

gevaar opleveren voor de voorbijgangers;
Overwegende dat het noodzakelijk is ze

kere maatregelen te treffen, ten einde onge
lukken te verm ijden;

Gezien art. 50 van het decreet van 14 De
cember 1789;

Gezien art. 3, titel X I van de wet van 1 6-23 
Augustus 1 790;

Gezien art. 90 in fine en 94 der Gemeente
wet;

Besluit:

Art. 1. -- A lle  verkeer wordt verboden op
de bruggen welke toegang verleenen tot het 
eilandjé in het Leopoldpark alsook op de we
gen welke den vijver omboorden.

A rt. 2. -- D it besluit wordt onmiddellijk
van kracht en b lijft geldig tot einde Decem
ber 1938.

Art. 3. -- De overtreders van het tegen
woordig besluit zullen vervolgd en gestraft 
worden met eene boete van 1 tot 25 fr. en 
eene gevangzitting van 1 tot 7 dagen, ’t zij 
afzonderlijk, *t zij gezamenlijk.

A rt. 4. —  Afschriften van hetzelve zullen 
gezonden worden aan de Griffiën der Recht
bank van Eersten Aanleg en van de Politie
rechtbank van het kanton Oostende.

Art. 5. —  Mededeeling er van zal gedaan 

worden aan den Gemeenteraad en afschrift er 
van zal onm iddellijk gezonden worden aan 
den heer Gouverneur der Provincie.

VOOR DE JEUGDIGE* BOEKEN

LIEFHEBBERS

Door het W illemsfonds wordt een zeer 

interessante wedstrijd voor de jeugd inge

richt. Meer inlichtingen worden hierover ver

strekt in de boekerij van het Willemsfonds, 

gevestigd St. Sebastiaanstraat, 26. De boe

kerij is open eiken Zondag van 10 tot 12 u. 

en eiken Dinsdag en Donderdag van 1 7.30 

tot 19.30 u. —  O.
***

GEMEENTERAAD

De Gemeenteraad is heden V rijdag te 16 

uur bijeengeroepen. In ons volgend nummer 

brengen we hierover verslag uit.

FIETS GESTOLEN.

Ten nadeele van A lbert Branckaert werd 

een fiets gestolen, die door den eigenaar en

kele oogenblikken onbeheerd was gelaten in 

het Stefan*e**!ein. —  O.

WEDUWEN- EN WEEZENFONDS N.S-B.

Sommen ontvangen voor de behoeftige 

weezen der Oudstrijders N. S. B. van Oos

tende :

Mme en M. A . Demoulière, « Osborne », 

Oostende fr. 1300; St. Sebastiaans Gilde, te 

Oostende 50; G. Fourcroy, te Brussel 20; C. 

Denaux, te Oostende 20; Brasseries «Aigle 

Belgica» te Brugge 25; Pr. Decloedi: et Fils, 

te Brussel 100; Mme en M. Rotternel, te Oos

tende 50; Anonyme, te Oostende 50; R. Re- 

rard, te Antwerpen 100; Verbroedering Zee

lieden, Oostende 100; G. Macq, te Oostende 

15; Bond der Vuurkruisen, te Oostende 50; 

L. M. de Haas, te Knokke aan Zee 100; Na

than G., «A  la Ville de Londres», Oostende 

20; Mme Wed. L. Valcke, Oostende 25; Pa

peteries Saventhem, te Saventhem 100; M. 

P. Vandeborne, Gent 10; M. F. Geenrinck, 

Brussel 20 fr.

Stort uwen steun op onze postcheckreke

ning n. 208536 of op het Secretariaat: L 

Dekoker, Grensstraat 8 , Oostende.

ln naam onzer schamele weesjes, onzen 

diepsten dank aan de vrijgevige weldoeners • • •
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 

27 NOVEMBER

Dienstdoende gansch den dag: Apotheker 

Caenen, W ittenonnenstr. 59. Dienstdoende 

tot 12 u. 30: Apothekers W illaert, Steenweg 

op Nieuwpoort 74 en Delang (O pex ).

Nachtdienst van de week: Apotheker Cae- 

r.en, W ittenonnenstr. 59.

De apotheek Halewyck b lijft eiken Zon 

dagmort’en van 8 tot 12.30 uur open. 
v w «

BERICHT VAN AANBESTEDING

Dinsdag 13 December 1938, te 10 uur, ir. 

de bureelen van de Rijksmarineschool, de 

Smet de Naeyerlaan, te Oostende: levering 

te Oostende, der levensmiddelen noodig, t i j

dens het eerste halfjaar 1939, voor het schip 

belast met het toezicht over de visscherij in 

de Noordzee en voor de Rijksmarineschool 

te Oostende.

Inlichtingen: Rijksmarineschool, de Smet 

de Naeyerlaan, Oostende en kantoor der 

aanbestedingen, Loxumstraat 16, te Brussel. 

Â
BOTSING

Eugeen M innaert, u it de Zwaluwenstraat, 

is met geweld tegen de auto van Charles 

Rau, u it de Oude Molenstraat gereden. Ge- 
lukk ii^heeft hij bij deze botsing slecht3 en
kele schrammen opgeloopen. Z ijn  rijwiel is 

vernield. —  O. • • •
FILMTOESTEL GESTOLEN

Toen de h. Bousson zoon, s avonds thuis 
kwam, stelde h ij vast dat een filmtoestel dat 

gewoonlijk in een glazen kast van het m a 
gazijn -- een tabak- en fotowinkel -- stond,
verdwenen was. Het b lijk t dat een onbekende 
er moet in geslaagd zijn zich van het toestel

rreester te maken. -- O.
* * *

AANRIJDING

Albert Schuyvinck, wonende N ieuwpoort

sche steenweg, werd aangereden door den 
tramwagen bestuurd door L. Pylyser. Het 

slachtoffer, dat over inwendige pijnen klaag
de, werd. na eerste hulp ter plaatse, naar 

het ziekCT^huis overgebracht. —  O.

***
KLACHT

Celine M. had twist gekregen met Maria 
P. Het gevolg was dat eerstgenoemde klacht 
neerlegde tegen de andere vrouw en daarbij 
nog een ander feit aan het licht bracht. Zoo 

kwam men te weten dat korten tijd  geleden 
de echtgenoot van Celine M. in een herberg 
aan de Vandersweepplaats gewond werd aan 
het hoofd door een slag met een glas toege

bracht door Maria P. Het slachtoffer moest 
naar het gasthuis overgebracht worden al

waar voor zijn leven gevreesd werd. Nu ver
keert hij echter buiten gevaar. Een onder

zoek werd thans ingesteld. —  O.

Blankenberge
-€0»-

ST- CECILIAFEEST.

Naar oud gebruik deed de Kon. Harmonie 
«Neptunes Kinderen» haar jaarlijksche Fak
keltocht op St Cecilia-avond, 21 November» 

Zondag 2 7 November in de feestzaal tfan Ons 

Huis, Concert onder de leiding van den h. 
Emiel Vermeersch voor de leden en eerele- 
den. Na het concert, groot bal met volledig 

orkest. * ¥ ¥
DE VOORDRACHT VAN «UILENSPIEGEL»

Vele luisteraars v/aren opgekomen in de 
Voordrachtzaal van Ons Huis voor de spreek 
beurt gehouden door den heer Fons Chris 
tiaens, die handelde over «De Vrijmetselarij». 
Spreker gaf, op de zoo aantrekkelijke wijze 
hem eigen, een historiek van de Vrijmetsela
rij en ook hare rol in de geschiedenis. Het 

was een objectieve voordracht met namen en 
feiten. H ij besloot zijn rede met een warmen 
oproep tot stand houden en moed in de 
moeilijke tijden die wij nu beleven en het 
streven tot het ideaal van gelijkheid, vrijheid 
en broederlijkheid door verdraagzaamheid.

Die eerste voordracht van dezen W inter is 
dus een sukses geweest onder oogpunt van 

onderwerp van spreker en van belangstelling, i» * *
ONZE SCHOLEN.

De onzijdige Bond van Oud-Leerlingen en 

Vrienden van Rijksnormaalschool en Oefen
school te Blankenberge richt zijn eerste voor
dracht van dit Winterseizoen in op Maandag 

ZÖ November e. k. te 19.30 uur stipt, in de 
rsijksnormaalschool. De h. Dr P. De Smaele, 
hoogleeraar in de Nederlandsche letterkunde 
aan de Vrije Universiteit te Brussel, zal spre
ken over «Maurits Sabbe», de kunstenaar, de 
geleerde, Iedereen is welkom.* * *
ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS

Zondag 2 7 November zal de apotheek Fe- 
very, Kerkstraat, den geheelen dag open zijn.

CINEMAS.
P A LLAD IU M , Kerkstraat. —  Dagblad-Ge- 

beurtenissen. «De Man met den afjesneden 
Vinger», geheimzinnige avonturenfilm  met 

Robert Donat en Madeleine Caroll. «Napels...
bron der liefde -- Naples, au Baiser de Feu»
groot sukses van Toni Rossi. Kinderen niet 
toegelaten.

COLI SEE, Langestraat. —  Pathé-Journal. 
«Jeunesse Dansante» met Hagel Ascot. —  
«A  l ’Est de Shangai», met Wendy Barry, Ray 

M illand, K. Taylor en W illiam  Gargeres.
*  ¥ 9

BOUWVERGUNNINGEN.
Leopold Boute, Consciencestraat alhier, 

verandering Consciencestraat. E. Duysburg, 
en A . Fonteyne, Weststraat, verandering 

Consciencestraat. A lfons Staelens, Mamet- 
straat alhier, woonhuis Koninginnelaan.

Engel Goderis, Guido Gezellestraat, 1 2 al
hier, verandering Guido Gezellestraat. Ber

nard Monbaliu, Hanneusestraat alhier, nieuw 
woonhuis, Hanneusestraat. Pol. Beernaert, 

Steenstraat 2, alhier, verandering Steen- 
straat. G. Collignon, J. de Troozlaan, veran
dering, J. de; Troozlaan 89. Cyriel Clauw, 

Slachthuisstraat 1 7 alhier, nieuw woonhuis, 
Zuidlaan.

999

FOLKLORE
Voor een paar weken is de welgekende en 

knappe visscher Jaak Popelier begraven.

Popelier maakte in 1924 deel uit van de 
commissie, welke met het oog op het bou
wen van een nieuwe haven, door minister 
Ruzette te Brussel ontboden werd, met bur

gemeester Pauwels, Flore Meyers, een 
scheepsbouwer en twee reeders.

Toen de delegatie het kabinet van den m i

nister zou binnenstappen en men den braven 

jaak  wou doen eerst gaan, antwoordde hij 
beleefd: «Neen, eerst de roggen en dan de 

katteroggen» om te beduiden dat de hoogge

plaatste personen moesten voorgaan en dan 
j h i j . als simpele visscher.

Voorwaar, een stukje folklore eigen aan 
! de Blankenbergsche visschers.

¥ ¥ ¥

; «HET VISSCHERIJBLAD»
is te bekomen te Blankenberge in den Boek

handel Devriendt, Kerkstraat.

Zeebrugge
VISSCHERSSCHOOL

Met een taaie vastberadenheid werkt men 
aan het tot stand brengen van de Zeebrug- 
sche visschersschool.

We hadden het genoegen het definitief 

plan voor de visschersschool, die er binnen 

kort door toedoen van het Brugsch gemeen
tebestuur komen zal, te bekijken. We geven 
onzen indruk in korte woorden weer; t zal 
prachtig zijn. Een moderne voorgevel van 

een lengte van ongeveer 1 3 meter. Voor het 

gebouw ligt een bouwvrije strook van vier 
meter diep; dat wordt een bloemenhof je, af
gesloten door sierlijk hekwerk. De school be 
zit op het gelijkvloers een trapzaal, een bu
reel, een klas, een bergplaats voor velo’s, een 
lavatory, een W . C. Op het eerste verdiep 

komen twee klaslokalen. Ook een kleine kel
der werd voorzien.

Moge de school bloeien en groeien, ten 
bate van onze visschers 1 Ä
BOEKERIJ

De bibliotheek in de Heiststraat, 209, bij 
de kerk, wordt druk bezocht. Daarom wer
den. nog onlangs een groot aantal nieuwe 

boeken aangekocht. Er zijn er nu in t ge
heel bijna twee duizend.

**
PUBLICITEIT

Langs de Heiststraat, werd op een strook 
bouwgrond, een eind voorbij de rijkswacht 
in de richting van ’t sas van Heist, een heel 

groot reklaambord aangebracht. Het behoort 
to l het beste van wat we hier te Zeebrugge 
op dit gebied te “zien kregen.**
ZWANKENDAMME

Door het stadsbestuur werd een aanbeste
ding uitgeschreven tot het plaatsen van een 
uurwerk op den toren der kapel.**
ZWANKENDAMME —  SPOORWEG

Het stadsbestuur heeft een brier gericht tot 
de Maatschappij der Spoorwegen om haar te 
verzoeken, dat de onbewaakte overweg aan 
de Spoorwegstraat met lichten zou uitgerust 
worden, zooals dit het geval is aan den steen
weg bij het station te Dudzele. W e verhopen 
dat de maatschappij aan dit redelijk verzoek 
een gunstig gevolg zal geven.•••
DE MISTHOORN

De nieuwe misthoorn, waarover iedereen 
met den meesten lof spreekt, heeft honderd 
duizend frank gekost. De helft daarvan valt 
ten laste van het Zeewezen, een vierde ten 

laste van de B.Z.M . en een vierde ten laste 
van de stad Brugge. De nieuwe misthoorn 
is dubbel zoo krachtig als de vorige en zijn 
aktiestraal draagt over den sektor West- 

Noord-Oost. De vorige enkel Noord. H ij was 

in den loop der vorige week gedurende 85 
uren in werking en stelde zelfs de meest- 
eischenden tevreden. De visschersbevolking 
dankt den heer Pierre Van Damme voor deze 
hv.il er. ge-ven e verbetering.

ZEEMATEX

In December begint Zeematex aan het bou

wen van drie nieuwe tanks met een inhoud 
van 4000 ton. D it voor een nieuwe trafiek 

van mazout. Een gevoelige aanwinst voor de 
scheepvaartbeweging in de achterhaven.

V  
WATERLEIDING

Het College van Burgemeester en Schepe- 
nén heeft bevel gegeven aan den Technischen 
Dienst om zoo spoedig mogelijk over te gaan 

tot de aanbesteding van de waterleiding in 
den Zeemanshaard, de Pastoriestraat en een 
gedeelte van Evendijk-Oost. Deze aanbeste
ding, aangekondigd op 2 1 September, was 

moeten uitgesteld worden om finantieele re 
denen.

W e  mogen dus schrijven dat de levenswi; 
van Zeebrugge, in samenwerking met het 

ijverig stadsbestuur, ook in Zeebrugge-dorp 
krachtig tot uiting komt. —  T.

mm m

DE MENSCH DANST

O p Zaterdag 3 December richt D. M. D. 
C lub een dansfeest in, in de salons van het 

Hotel Fryatt te Zeebrugge. Zooals gewoonte 
zal het er zeer aangenaam toegaan. Een 
«rochet» wedstrijd wordt ingericht, alsook 

allerlei speciale prijskampen voor dansers en 
danseressen. Sint Niklaas zal zijn geschenken 
voor de groote kinderen medebrengen. Voor 
verrassingen wordt gezorgd.

De «Musical Devils», een speciale jazz voor 

de gelegenheid samengesteld, zal voor het 
entrain en de levendigheid zorgen.

» » *

PIET SERIE IS NIET MEER

Zaterdagmorgen werd in de parochiale 
kerk van Zeebrugge, te 10 uur, de welge

kende visscher reeder, Piet Serie, onder een 
grooten toeloop van volk, begraven.

Piet Serie was de vriend aller visschers en 
slechts korten tijd  geleden ziek geworden.

«Het Visscherijblad» biedt aan de achtbare 
familie van den overledene zijn innige deel
nem ing aan. • • •
«HET VISSCHERIJBLAD»

is te verkrijgen in den Boekhandel Ver- 

straete, Heiststraat.

Voor fijn GEROOKTEN

SPROTv
EEN ADRES :

Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE . HEISTSTRAAT 305 

Tel. 440.03
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G E K E N D  V O O R  MAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH

IA5CHW EKK
ZEER VLUG ErH VERZORGD WERK

Een Visscher vertelt over zijn 
Reis naar Portugal

(vervoïg)

lk zou bijna nog vergeten onze voornaam
ste vangst van vandaag te vermelden. Een 

steur van ongeveer 35 kg. Wel geen buiten

gewone, daar toch een redelijk buitenkansje. 

Van waar die gekomen is, weet jk  niet, want 
het gebeurt niet veel dat men dat vangt hier 
aan Baranova. We hebben hem toch in alle 

geval en hij zal niet meer wegloopen want 
we hebben een rip gegeven in zijn staart om 
zijn bloed te laten uitdruipen, waarna we 

hem opgehangen hebben. Het is lijk  een ter 
dood veroordeelde die daar hangt te ben

gelen, ’k zou in zijn plaats njet willen zijn 1 
Dat kan ook nog lang bloeden een steur, 
want hij heeft er veel. t  Is net een klein 
beekje die naar achter komt gevloeid, t ls 
nu ook bezig met vloeien in Spanje, geloof 

ik, want toen wij geluisterd hebben door de 
radio was de omroeper maar altijd bezig 
met spreken over Espana. Misschien dat er 

weer een bloedige slag geleverd [s geworden. 
Dat ze er maar rap mee ophouden, want men 
zou bijna verschrikt zijn om nog langs het 
Spaansch grondgebied te varen als het zoo 
b lijft voortduren. Men kan allemaal niet we
ten dat ze het in hun koker krijgen ons eens 

mee te doen of in den grond boren. Het zou 
dan nog al iets moois zijn. En die gasten zijn 
tot alles in staat, men moet maar eens de 
dagbladen lezen. Ze hechten zooveel belang 

aan een menschenleven alsof het een vlieg 
ware.

Terwijl we het nu toch over deze dier
tjes hebben, zal ik maar zeggen dat deze 

lieflijke insecten hier allesbehalve aangenaam 
zijn. Ze steken en priemen in uw lichaam 
alsof het hun eigendom ware. Is het V laam 
sche bloed dan zoo lekker, dat ze het zoo 
graag lusten ? Men zou zich wel in een ijze
ren harnas mogen verbergen wil men er 
van beschut zijn. Ze priemen door uw baai 
en broek evenals door uw djkke zeekousen 
alsof het maar gewone, gordijnen waren. Als 

men even wil slapen mag men zich gerust 
dekken met een zware deken, niet om de 

warmte, maar om deze diertjes alle kans tot 
bloedzuigen te ontnemen. O f het eigenlijk 
is omdat de Portugeezen er ongevoelig aan 
z ijn of dat de vliegen hun bloed niet lusten, 
in alle geval, die gasten weten er weinig van 

mede te spreken. Ze moeten het van ons al
leen hebben. Slaat er naar of niet, het bijjft 
hetzelfde. Ze schijnen soms wel in uw vleesch 
geankerd. Het zijn  gewoonweg onuitstaan
bare plaaggeesten.

Ik heb al gedacht dat het tsétsé vliegen 
waren, maar het is goddank geen waar ! i
1 erwijl ik zit te schrijven heeft het opgehou
den te regenen en is tante Laura van achter 

haar wolkengordijn te voorschijn gekomen, 
t Is nu of ze haar achterstel wil inhalen 

want ze zendt haar stralen zoo ongenadig 
neer, dat alles op dek schijnt te vunzen en 
branden, zoo hevjg dampt hier alles rond 

ons. Het is een beetje beter, vind ik, dan die 
hevige regen en zal nu maar terug m ijn jum 
per en baai afgooien, want ’t wordt weer zoo 

warm als voorheen. Er passeert juist een 
school tonijnen voorbij ons schip ; ze zijn 

waarschijnlijk ook tevreden over het weertje, 
want ze buitelen en springen soms wel an
derhalve meter boven het watervlak. Aardig 
om zjen dat, ’k zou willen in hun plaats 
zijn, om me ook eens een beetje te verfris- 
schen, want het zal noodig zijn  dat we de 

zwemschool bezoeken als we binnenkomen.
We zitten hier midden in ’t water en kun 

nen niet eens baden.

Er zijn wederom chaloupen in zee, want 
ik bemerk reeds eenige zeiltjes benoorden 
ons. Ze zullen welkom zjjn , want onze wijn 

die we gekregen hebben is bijna op. Ik voel 
me als een heer wanneer ik na het eten een 
sigaret opsteek en een teug w ijn drink. Het 

is slechts voor 1 0  minuten, want we moeten 
dan terug onze kor opwinden ; het eten zit 
soms nog in de krop.

Het bevoordeeligt buitengewoon de spijs
vertering, U  moogt me vrij gelooven. Zoo 
schrijvende vljegt de tijd  snel om, vind ik» 
want het is reeds tijd  om te winden, ’k Ge
loof dat, wanneer we zullen klaar zijn met 
de visch, er een weinig zal moeten gesplitst 
worden, w ant de thuisreis nadert en hoe 

eerder klaar hoe beter. Toen we zoolang op 
dek stonden, zijn we een paar malen vast

geslagen, daar er loodzeilen gebroken waren, 
zoodat we nu nog het nasmaak je hebben. 
Elk een splitsing of twee en we zijn er van

af. Bye........  we zullen winden en morgen
gaan we naar huis.

DONDERDAG ,

Goeje genade ! Dat we een straffe ontvan
ger hebben wist ik, maar dat hij zoo straf 

was wist ik nog niet. We hebben hier van
middag de W .V .R .O . ontvangen! Het is de 
eerste maal dat wij hem zoo ver ontvangen, 

dan nog op den klaren dag, ’t was 2 uur van

middag. Het deed opwekkend aan die lustige 
aria s te hooren spelen, ’t waren er dan nog 

dat we allemaal kenden. W^e waren juist on
der zeil gegaan zoodat de vreugde hoogtij 
vierde. We hebben echter een schoon beetje 
v;erk voor de traverse.

Vannacht een kor verloren toen we 45 m i
nuten aan het sleepen waren. Aangaande het 

werk, het zal de verveling verdrijven, ’t Is na

tuurlijk  beter als men zoo geen brandjes 
heeft, maar ’t  ligt er allemaal bij. Toch nog 

niet slecht gesteld anders, ongeveer 2 0 0  kilos 
tongen vannacht. Bij den dageraad waren ze

(WEKT DE GALVAN

als verdwenen. Andere visch was er niet 

veel b ij. W ij z ijn  nu bezig met een nieuwe 
kor aan te slaan, morgen nog een weinig en 
hij is er ook geweest. A an  de andere moeten 

we niet veel doen.

meegebracht hebben. Moest u het schjp om- 
keeren, U zoudt geen druppel meer vinden, 

want ’t is stikkend heet geweest gisteren, 
evenals vandaag. Daarbij we mogen geen wijn 
of anisette aan boord hebben als we in Oos
tende binnenkomen. Kwestie van douane
rechten, ziet u. Daarom  drinken we het in 
zee, natuurlijk  de regelen van welvoeglijk
heid in acht genomen, want het zou hoege
naamd niet aard jg meer zijn moest men mis

bruik makei\ van den drank. Een weinig ver
deelen zoodat we telkens een teug hebben 

na het eten, ofwel als het al te warm is.

Dézen m iddag hebben we de laatste soep 

door onze keel laten glijden, ’t Was deze 
maal tomatensoep, die wel niet erg versch 
smaakte maar toch nog een goede reuk had. 

’t Vleesch hebben we nogmaals moeten spa
ren tot morgen om er ik weet niet wat van 

te bereiden.

Drie en tw intig brooden verdeeld onder 8 
man is niet veel hé? Wel, we moeten zien 
dat we er mede toekomen tot Maandag. Dus 
nog vjer dagen met elk een weinig minder 

dan drie broodjes. Ik reken dat de mijne 
Zaterdagavond reeds zullen opgegeten zijn, 
want ik heb twee brooden noodig in vier-en- 

twintig uren. M ijn riem kan echter nog wat 
! dichter, zoodat van dien kant niet te vreezen 
, valt. Daarbij, het ware de eerste maal niet. 
De jongen is tevreden dat we naar -huis 
gaan, zegt h ij. ’k Kan het gerust gelooven, 

j want ’k ben er zelf graag bij. Z ijn  hand is 
nog niet verbeterd ; zoo nu en dan komt 
er wat vuiligheid uitgeloopen. H ij heeft een 
makker bij gekregen om in het zeepzop te 

zitten : een matroos. Het is nu gelijk een 
zeepzopperij in de kajuit, ’t Is echter niet 
zoo erg van den laatste. Een prik  van een 
wire, maar h ij h e e f t  hem seffens kunnen 
uitduwen en uitzuigen.

Het zal waarschijnlijk rond 1 1 u. draaien 
vanavond, als we zullen Finisterre aandoen.

Daarmede zullen we weer in de Bee zijn. 
t Is te hopen dat we het een beetie treffen 

met het weder daar, ’t Is toch plezant zoo 

op de brug naar de muziek zitten te luiste
ren, terwijl men bezig [s naar huis toe te 
malen. Ik beeld m ij soms in dat. de motor 
niets anders klopt dan : Naar huis, naar 
huis, naar huis ». De zon is juist aan ’t on 
dergaan, goên avond, morgen zien we el
kander weer. De menschen die op den zee
d ijk  staan of wandelen in Oostende zien 
hem nu ook zoo onderduiken, ofwel niet, 
want het js hier zooveel Zuidelijker.

Ik zal ook maar eens gaan duiken, niet in 
het water, maar in m ijn  kooi, ’t is daar be
ter, er kom t ook wel een weinig sop in, maar 

dat is niets, ge voelt het toch niet als je 

in Morfeus armen ligt. Morgen zal ik niet 
schrijven want er valt niet veel biizonders 
te vertellen als men onder zeil is. Hier en 

daar een stoomboot en ’t is al. Bonne nojt. 
Portugal.

(vervolgt).

Openbare 
Betrekkingen

BRUGGE

Normaalschool voor Kant- en Linnenwerk, 

Baliestraat 21

1) Leerares in aigemeene vakken;

2) Leerares in kant- en linnenwerk.

Voorwaarden bij de bestuurster tegen 1

December.

BRUSSEL

Parket der rechtbank van eersten aanleg

Een plaats van klerk is te begeven bij het 

parket van den procureur des Konings van 

het rechterlijk arrondissement Brussel.

Vereischte voorwaarden: 1) Belg zijn ; 2) 

Desgevallend, voldaan hebben aan de wetten 

op de m ilitie; 3) Ten minste 18 en ten 

hoogste 35 jaar oud zijn, 45 jaar voor de 

oudstrijders (besluit-wet van 1 7 September 

1934); 4) V rij z ijn van ziekten of gebreken 

welke met den dienst niet kunnen samen

gaan; 5) Een getuigschrift bezitten van vo l

ledige middelbare studies van den lageren 

graad of drager zijnde van een door den M i

nister van Justitie gelijkwaardig geacht ge

tuigschrift; 6 ) Kennis van beide landstalen.

Aanvangswedde: 1 1.000 fr. per jaar.

De aanvragen dienen, binnen de vijftien 

dagen, aan den heer procureur des Konings, 

te Brussel, toegezonden te worden.

TIENEN

In de stedelijke béroepsschool voor jon 

gens is een plaats te begeven van surveillant- 

bediende (candidaat-leeraar in aigemeene 

vakken).

Voorwaarden: Houder zijn van het diploma 

van regent of onderwijzer en in de bekwaam- 

heidsproef slagen.

Nadere inlichtingen verstrekt de heer be

stuurder der school.

Aanvragen worden vóór 1 December 1938 

door den heer burgemeester ingewacht.

Technische scholen

Is te begeven de plaats van surveillant- 

candidaat-leeraar en bediende, 48 uren dienst 

per week. De candidaten moeten het onder- 

wijzersdiploma bezitten en aan de militaire 

verplichtingen voldaan hebben. Aanvragen 

te richten tot het schepencollege van Tienen 

tot 1 December 1938.

BESTUUR DER REGISTRATIE EN DO

MEINEN

Werving van surnumerairs en technische 

agenten

Twee vergelijkende examens, één met het 

Nederlandsch en één met het Fransch als 

voertaal, zullen worden afgenomen, in De

cember e.k., met het oog op de toelating tot 

den proeftijd, bij het bestuur der registratie 

en domeinen, van 60 surnumerairs en 60 

technische agenten.

«>

Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCHE VISCHHANDEL.

Aanbestedingen

van een 

Bestek nr 

50 fr. Lo-

UWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens çult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
Ide gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
Iniet verteren: het bederlt. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
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 
<ioel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z ijn  zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe-> 
vloeien van de gal bevorderen. Eiscliv 
de Kleine Carters Pillen voor de Levet 
ïn  alle apotheken : fr. 12.50.

A A N G E K O N D I G D E  

A A N B E S T E D I N G E N

29 Nov. —  Te I I  uur, ten stadhuize te 

Oostende, Jeveren van het materieel voor

aansluitingen aan de electriciteitsnetten. __

inlicht. 9* W itte Nonnenstraat.

2 Dec. —  Te 1 I u., voor den h.Claeys, 

hoof ding.-best. van Bruggen en Wegen, V r ij

dagmarkt, 12, Brugge, werken tot het u it

breiden der Rijkswachtkazerne te Middelker

ke. Bestek z. n. (Nederl. tekst). Plan, priis 

5 fr.

9 Dec. -- Te 1 1 u., voor den h. Claeys,

hoofding.-best. van Bruggen en Wegen, 1 2 , 

Vrijdagmarkt, Brugge, oprichten 

controlegebouw voor Car-Ferry.

1-13 (Ned.) prijs 30 fr., plans 

xumstraat, 1 6 , Brussel.

UITSLAGEN
18 NOV. -- Te 11 u. ten stadhuize te

Oostende, bouwen van een transformatorsta- 

tion en vergrootingswerken aan de stedelijke 

vakschool voor jongens, Koninginnelaan.

Lingier R., Oostende, 77.104,70 ; Smis- 

Rau G., id., 77.815.23 fr. ; De Busschere L.., 

80.124.10 ; Gobin M., id., 80.262.79 ; Clic- 

teur Ph., id., 81.343,35; Rayée J„  id., fr. 

82.739,38; Lingier 1s., Breedene, 83.962,10; 

Delaere E., Oostende, 86.3 73.90 ; De Beul

O ., 88.416, 58 ; Verkempinck P. id. fr. 

89.970,58 ; De Gryse A ., id., 93.644,02 fr.

18 NOV. —  Te 11 u. voor den h. Ver- 

schoore, hoofding.-best. van Bruggen en W e

gen, Langestraat, 69, te Oostende, bagger

werken in de reede van Zeebrugge, in de 

toegangsgeul naar de zeesluis en in de aan

grenzende visscherijhaven. (Pacht van drie 

ja a r).

Soc. an. Belge des travaux de Dragages, 

Antwerpen. Buitenlandsch materiaal, a) Bag

gerwerken van de le  reeks : per kub. m. : 

1,44 fr. ; b ) Baggerwerken van de 2e reeks

a) in vaartuigen gemeten, per kub. m. 5.20 

fr. ; b ) onder profiel berekend, per kub. m.

5,50 fr. ; C ) Uitdiepingswerken in de ver

binding, per kub. m. 7,50 fr. ; D ) Ontslib- 

bing door middel van de zuig- en persmachi- 

ne, per uur, 500 fr. Indien de jaarlijksche 

hoeveelheden baggerwerken der eerste en 

der tweede reeks de gewaarborgde omvan

gen overtreffen, worden op de hierboven op

gegeven eenheidsprijzen de volgende p r o -

centsgewijze te berekenen verminderingen, 

toegestaan : 1 ) voor de eerste reeks; indien 

de omvang gaat: a ) 'v . 4.000.001 tot 4 mill. 

500.000 k.m., 1 t.h .; b ) van 4.500.001 tot 

5.000.000 kub. m., 1 t. h. ; c) van 5.000.001 

tot 5.500.000 kub. m., 1 t. h. ; d ) boven de

5.500.001 kub. m. 1 t. h. ; voor de tweede 

reeks : indien de om vtog gaat : 1 ) voor spe

cie in de vaartuigen gemeten: a ) van 250.001 

tot 335.000 kub. m., 1 t. h. ; b ) boven de

335.001 kub. m., 1 t. h. ; 2 ) voor specie 

onder profiel berekend : a ) van 50.001 tot

66.500 kulb. m., 1 t. h. ; b ) boven 66.501 

kub. m. : 1 t. h. ; Entrepr. Decloedt en Zn, 

Brussel, Belgisch materieel, respectievelijk,

1,08, 3.95 ; 4.65, 6.30, 700, en 8 maal y2

t. h. ; Laboremus, Antwerpen, Belgisch m a

terieel, resp. 1.49,, 5.15, 5.60, 7.90, 300, f 2 

t h., 3 /4  t. h. ; 1 t. h., 1 y2 t. h., 1 / 2  t. h., 

3/4 t. h., y2 t. h., 3/4  t. h.; Smis H ., Oos

tende, Belgisch materieel, resp. 1.045, 4.50, 

4.60, 4,— , 250, 2 t. h., 3 t. h., 4 t. h. 5 t. 

h. 2 t. h. 3t.h., 4 t. h., 5 t. h.. Variante : 

som óver het geheel 6.540.000 frank per 

jaar voor het onderhouden der diepten voor

zien door posten A , B, a en b, en D van 

Let bestek. Buitenlandsch materieel, 1.045,

4.50, 4,60, 4,— , 250, 2 t. h. 3 t. h., 4 t. h.,

5 t. h., 2 t. h., 3 t. h., 4 t. h., 5 t. h. V a 

riante : som over het geheel 6.540.000 fr. 

per jaar voor het onderhouden der diepten 

voorzien door posten A , B,, a en b, en D 

van het bestek. Entrepr. Ackermans en Van 

Haaren, Antwerpen, Buitenlandsch materieel

1,52, 

h., 2 

2 1/2
6.25, 6.95, 9,— , 625, 1 t. h., 1 y2 t.

t. h., 2 y2 t. h., 1 t. h., 2 t. h., 2 t. h., 

t. h.

■§*AuPara+
G. M ADELEIN'BUYS
Gebreveteerde Bandagist Adolf Buylstraat, 53 — OOSTENDE

(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstraat)

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

R A D I O  - I n s t a l l a t i e s

voor Visscherssloepen

Eenvoudig van bediening en van de beste hoedanigheid
/

Talrijke referentiën

B e l l  T e le p h o n e  M f g .  C o N. V.

4, Boudewijnstraat, ANTWERPEN — Tel. 778.00

V r o u w e n k r o n i e k

-«o»-Alles naar maat volgens het geval en 
voorschrift der geneesheexen. Begeeft zich op verzoek ten huizeV-'-rr rr-xr^ rV !rjr+. %

A A N  A L  ON ZE LEZERESSEN. —  U kan

cns in alle vertrouwen —  zelfs zonder U 

kenbaar te maken —  vragen stellen in ver

band met de huishouding, recepten, opvoe

ding, schoonheidswenken, enz... Jn het mo

gelijke zullen wij U kosteloos antwoorden, 

zoo vlug eji zoo goed mogelijk. W ij herhalen 

r.u echter een allerlaatste keer dat wij op 

geneeskundige vragen geen antwoord kunnen 

verstrekken: voor alles wat tot het domein 

der geneeskunde behoort dient men zich te 

wenden tot geneesheeren en niet tot ons.

Bede bij uwe vraag een postzegel van 0,75 

fr. te voegen, om onze verzendingskosten te 

dekken.

U  VRAAGT ?♦♦♦ 
WIJ A N TW O O R D EN  !...

Aan Stephanie. -- Verleden week hebben

wij U een paar gegevens gegeven op uwe 

vraag: «Gelief mij eens te zeggen hoe ik 

mijn pluimen bedden kan kuischen en weer 

vluggende kan krijgen». In verband met ons 

antwoord schrijft een vakman ons nog het 

volgende: « Particulieren kunnen hun p lu i

men kuischen door ze bij heel kleine hoe

veelheden in een gewonen waschketel te 

brengen, en de ketel op een licht vuur te 

zetten. De pluimen moeten natuurlijk  droog 

in den ketel gedaan worden. Terwijl de ketel 

op het vuur staat moet men dan met de 

bloote hand tot op den bodem van den ketel 

roeren doorheen de pluimen. Door de warm

te worden de pluimen heel droog en weer 

vluggender, en de vuiligheid vliegt eruit op 

omhoog. Het is dus een vuil werkje, maar 

het geeft wondergoede resultaten. Telkens 

wanneer men aldus een kleine hoeveelheid 

verwarmd heeft, laat men ze dan op een 

propere plaats afkoelen vooraleer men ze 

terug in den zak doet. D it afkoelen is vol

strekt noodig om het zweeten der pluimen 

te voorkomen. Het is ook noodig erop te 

waken dat de ketel niet te heet worde, want 

dan zouden de pluimen verschroeien: men 

kan dat gemakkelijk gewaar worden aan de 

hitte die de hand te doorstaan heeft... de 

hand moet steeds in den ketel kunnen ge

houden worden. Dat is één manier om de 

pluimen bedden te kuischen en de pluimen 

vluggender te maken. Er is echter nog een 

tweede manier die veel aangewend wordt, 

doch die m inder goed is dan de eerste. Na

melijk de pluimen in kleine zakjes aan een 

bakker geven, en hem vragen dat hij die 

zakjes in den oven legt, wanneer de brooden 

eruit gehaald zijn. Öoch dan kan de vu ilig 

heid van de plu im en niet uit de zakjes op 

stuiven. De eerste manier is dus de beste en 

de goedkoopste. W anneer men de pluimen 

gekuischt heeft zal de hoeveelheid pluimen 

verminderd zijn. Daarom is het noodig er 

tijdig een kleine reserve bij te hebben, om 

de matrassen ermee te kunnen aanvullen. >>

F. V. vraagt ons: «Kan U ons eenige adres, 

sen aan de hand doen van specialisten in de 

huidziekten. Bij voorkeur in West-Vlaande-

ren». —  We moeten U  in alle rechtzinnig

heid bekennen dat wij onbekend zijn in 

West-Vlaanderen. W ij zouden ons natuurlijk 

kunnen inlichten, en U  de gewenschte adres

sen bezorgen, maar we meenen dat U zulks 

even gemakkelijk kan als w ij: U hebt u 

slechts te wenden tot uw gewonen huisdok

ter, die U bereidwillig de noodige adressen 

zal geven. Anders schrijft U  eens om inlich

tingen aan: «D e  Geneeskundige Fakulteit, 

Rijkshoogeschool, Gent ». In Oost-Vlaande- 

ren is Dokter Ferdinand Vandevoorde, Voor- 

uitgangstraat, Sint Niklaas-Waas, algemeen 

befaamd als specialist in de huidziekten: hij 

bezit een klienteel heel Belgie door. Op uw 

andere vraag antwoorden wij in onze eerst 

volgende rubriek.
tr * «

I. C. vraagt ons: «Wat moet ik doen om 

den rand te verwijderen die zich door het 

gebruik, op mijn chromé-waterketel (moor) 

heeft gevormd?» —  W endt U  tot een goe

den drogist, en vraagt hem een daartoe spe

ciaal poeder dat in den handel verkrijgbaar 

is, voor een paar franken.

Zoé D. vraagt ons: «Kan U mij het goede 

recept mededeelen om oliebollen even lekker 

te bakken als deze die aan sommige frites

kramen verkocht worden?» —  In uw brief 

schrijft u me verder dat u het reeds dikwijls 

geprobeerd hebt, op de wijze aangegeven in 

een receptenboekje, en dat het u nooit lukte 

goede resultaten te bekomen. Daarmede weet 

ik natuurlijk  nog niet in welk boekje u dat 

gelezen hebt, en dus evenmin of het recept 

in dat boekje goed opgegeven is. Martine 

W ittop Koning, leerares in koken en voe

dingsleer, geeft ïn haar «Eenvoudige Hecep

ten» die reeds vier-en-vijftig maal gedrukt 

werden, het volgende recept op voor vier 

volwassen personen:

Benoodigheden: 250 gram tarwebloem, 15 

gr. gist, 2,5 dl. lauwe melk, 50 gr. krenten, 

5y) gr. rozijnen, 25 gr. sukaae, I gesnipperde 

appel, 3 gr. zout, sap van een halve citroen, 

een ijzeren potje met olie.

W erkwijze: Maak een stevig beslag van de 

gist met de lauwe melk, de bloem, de kren

ten, rozijnen en sukade, den gesnipperden 

appel, het citroensap en het zout. Laat het 

beslag op een lauwe plaats dichtgedekt 1 uur 

rijzen. Zorg, dat in dien tijd  een ijzeren potje 

met boterolie of Delftsche slaolie flink heet 

is geworden. Laat tusschen 2 lepels kleine 

hoeveelheden van het deeg in het heete vet 

vallen, bak de bollen lichtbruin en gaar (on 

geveer 5 m inuten: ze zijn gaar, als een stop

naald of een vork er na het inprikken droog 

uitgehaald wordt), en laat ze daarna op een 

stuk grauw papier of in een vergiet uitlek

ken.

Zorg dat het vet niet langzamerhand te 

heet wordt, daar dan de bollen zouden bran

den, voordat ze gaar zijn. Stapel de bollen op 

en bestrooi ze met gestampte suiker. »

Het is duidelijk dat de keus van de be

noodigheden afhankelijk is van den prijs, 

dien men voor het gerecht wil besteden; ’t 

spreekt vanzelf, dat in verband daarmee ook 

de smaak merkbaar zal verschillen. De frites

kramen doen gewoonlijk geen rozijnen in 

hun oliebollen, en gebruiken slechts een 

tweederangs olie. Probeer het nu eens zooals 

het hier wordt opgegeven, en we zijn er ze

ker van dat u betere resultaten zult bekomen 

dan de friteskramen.** *
Zoé D. vraagt ons nog: «Hoe kan ik best 

haring in den pekel inmaken, om later te ge

bruiken?» —  In het kookboek uitgegeven 

door de Propagandacommissie voor Zeevisch 

lezen we het volgende recept:

Hoeveelheden: Zes versehe haringen, een 

ballon witte wijn, een klein glaasje azijn, 

schijven wortel, een dikke ajuin in schijven 

gesneden, tijm , laurier, peterseliewortels en 

j gepelde citroen in fijne schijven gesneden.

Bereiding: De goed gekuischte haringen 

worden in eene ondiepe kastrol geschikt. 

1 Laat den witten w ijn en den azijn met de 

^schijven wortel, ajuin, tijm , laurier en peter

seliewortels koken in een braadpannetje. Giet 

deze kokende marinade over de haringen en 

laat ze 1 2  m inuten wellen; laten koud wor

den in de marinade. Ze heel koud opdienen 

met al de toekruiden, en de schijven citroen 

bijdoen. »

In een ander degelijk werk lezen we het 

volgende recept om haring in te maken : 

«Maak de haringen goed schoon, door ze de 

kop af te snijden, ze uit te halen en ’t vel 

er af te trekken. Laat ze daarna 24 uur in 

water staan om ’t zout er uit te trekken; 

leg ze met laurierbladen, doorgesneden sja- 

lctten, witte peperkorrels en kruidnagelen in 

een pot, kook de azijn en giet die er koud 

op, zoo dat de haringen goed onder zijn. Na 

een dag of 1 0  zijn ze reeds voor ’t gebruik 

geschikt. »

Om  ze goed te bewarén is het noodig de 

haringen in een glazen of steenen bokaal te 

doen, overgoten met den azijn, en er tus- 

schenin de kruiden. Sluit den bokaal met 

vochtig perkamentpapier of liever nog met. 

een schroefdeksel. Bewaar de haring echter 

niet te lang, omdat, vooral bij gebruik van 

sterken azijn, de visch en de graten dan ge

heel zouden verteren. De maanden November 

en December zijn de beste maanden om ha

ring in te leggen.

D. R. —  W ij onderzoeken uw geval, en 

zullen U  zoo vlug mogelijk het resultaat van 

ons onderzoek mededeelen.

&
L. V. : «Wil zoo goed zijn ons een recept 

te geven van kastanjejam » —  Probeer eens 

het volgende:

Neem 500 gram goed gekuischte kastanjes, 

waarvan alle pelletjes afgedaan werden. Rasp 

of schaaf ze in dunne stukjes, bijvoorbeeld 

met een grove rasp; breng ze aan de kook 

met 1 dl. water, het sap van 4 citroenen, 

5T)0 gram suiker en de geraspte schil van 2 

citroenen. Laat dan de jam  tot de gewone 

dikte inkoken, en behandel de marmelade 

verder op dezelfde wijze als in de recepten 

voor andere vruchtenjam.

W IJN AAN TAFEL
W'e hebben steeds open oog voor al het 

goede dat voor de vrouwen in andere tijd 

schriften, kranten, boeken enzoovoort ver

schijnt. Zoo lazen we nu een zeer interes

sante bijdrr.ge d or Paula Van D.:inen in hei

Hollandsche « Het Vrouwen Jaarboek », en 

wel namelijk over «W ijn  aan Tafel». Hier- 

cnacr vinden onze iezereasen de bijzonder*, e 

passage daaruit: \

« Het is niet zoo gemakkelijk voor een 

vrouw om in staat te zijn de w ijnlijst op ue 

juiste wijze te beoordeelen. Daar zijn in de 

eerste plaats de cocktails. Men kan deze te

genwoordig geheel toebereid in flesschen 

koopen; maar voor de echte liefhebbers gaat 

er niets boven een zelf toebereiden cocktail.

» De gastvrouw moet zorg dragen voor 

twee dingen: in de eerste plaats, dat de tijd  

tusschen het gebruik van den cocktail en den 

aanvang van het diner ruim  genoeg is om de 

smaak van de soep niet te bederven. In de 

tweede plaats mag de cocktail niet te sterk 

zijn, daar de gasten dan niet meer in staat 

zijn later aan den maaltijd het bouquet van 

den w ijn te apprecieeren.

» Voor een klein intiem diner is één w ijn 

soort voldoende. Het hangt geheel van het 

menu af, welk merk de voorkeur zal verdie

nen. W anneer men een lichten maaltijd aan

biedt, bestaande uit hors d ’ceuvre, soep, 

visch, groenten en dessert, dan is de witte 

wijn het meest aan te bevelen, bij voorkeur 

dry, ofschoon men ook demi-sec kan nemen. 

Graves of Sauternes zijn hiervoor de beste 

wijnen.

» Wanneer de hoofdschotel van den m aal

tijd uit vleeschgerechten bestaat, doet men 

beter een rooden wijn te nemen. De roode 

Bordeauxwijnen : ‘zooals Médoc, St. Emilion, 

Chateau Margaux zijn vooral geschikt, wan

neer er ’s avonds door een of anderen invité 

nog hoofdarbeid moet worden verricht, of 

wanneer men nog naar schouwburg of con

cert wil gaan.

» Voor een uitgebreider diner met meer

dere gangen kan men verschillende wijnsoor

ten gebruiken. Bij soep, hors d ’œuvre en 

visch wordt Barsac of Chateau Yquem ge

schonken. Bij gevogelte of wild drinkt men 

Bordeaux of Bourgogne, soms eerst Bor

deaux, en tegen het, slot van den maaltijd 

een exquisen Bourgogne: Pommard, Moulin 

à Vent of Chambertin.

» Voor wijnkenners is een goede Bour

gogne het heele diner waard. W ie echter 

meer dames dan heeren heeft uitgenoodigd* 

zal er goed aan doen, een niet te zwareii 

Bourgogne u it te zoeken, daar dames nogal 

eens hoofdpijn krijgen van een koppigen 

Bourgogne. »

In onze eerstvolgende rubriek zullen we' 

enkele zeer interessante gegevens pübliceerert 

over de wijze waarop men de wijnen schenk- 

klaar kan maken.

HET N.I.R. VOOR DE V R O U W
HET KINDERUUR. —  De moeders zullen 

op Zondag 27 November voor hun kinderen 

de radio op Vlaamsch Brussel afstemmen- 

W ant het zal er lustig toegaan bij de familie 

Kloefkens, te 14.45 uur. Er staan een paar 

moppen op het programma, die de lachspie

ren der luistervinkjes duchtig op de proef 

zullen stellen. A an  afwisseling zal het heel 

zeker niet ontbreken. Er wordt tevens een 

hoorspelletje opgevoerd, namelijk «Knuppel

tje uit den zak» door Flora de Lannoy. Hij 

die de oude Vlaamsche vertelling kent, zal 

ze dan ook in haar meest modernen vorm 

willen hooren.

HET UUR V O O R  DE V RO U W . (Zaterdag

3 December te 15 u. 15, Vlaamsche Golf

lengte). —  In deze donkere Decembermaand 

zal iedere huisvrouw er prijs op stellen, haar 

interieur op te vroolijken met bloemen en 

groen. V oo ja l nu Kerstmis, en Nieuwjaar in 

het verschiet komen en de dames met even- 

tueele bezoeken af te rekenen hebben, zal 

het niet ongepast zijn de aandacht te vestij 

gen op het belang van de versiering der wo^ 

ningen met datgene wat de natuur ons daar

toe verstrekt. Zulks geschiedt door het praat

je op tekst van August Havermans: «Onze 

Kamerplanten in December», dat zal gehou

den worden op Zaterdag 12 December, te

15.15 uur.

Vele vrouwen zal het wellicht ook interes- 

seeren te vernemen hoe onze grootmoeders 

gekleed gingen en wat ze zoö al in hun 

garde-robe hadden voor Zon- en hoogdagen. 

De mode kan veranderen en dat doet ze, he

laas, ook al te dikwijls. De drang om zich 

op te smukken en de behaagzucht zijn de

zelfde geweest en gebleven voor de Eva’s 

aller tijden; hierover handelt een praatje te 

houden door Mevr. Dr. Paula Sterkens- 

Cieters.

In hetzelfde Uur voor de Vrouw  krijgen 

de dames de recepten van een paar Winter- 

sche groentengerechten.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).
TANTE BARBARA,
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Burgerlijke Stand

OOSTENDE
GEBOORTEN

1 1. —  Carlo Fisher van Gilles en Lucien

ne Gunst, woont te Breedene.

12. —  Monique Van Vooren van A rthur 

en Gabirella Boudengen, Tarwestraat, 38.

13.   R ita Vandenbroele van Remi en

Florina Claeys, woont te Breedene. —  Mark 

Puis van Florimond en Arsenia Boussy, 5.

Gerststraat. -- Francine Daems, van Julien

en Germaine W illaert, Schietbaanlaan, 52. 

Pierre Brys van Daniel en Irena Coudeville, 

woont te Nieuwpoort. —  Jacques Huy* van 

Maurits en Ju lia Depputter, W ittenonnenstr. 

44. —  Lucien Vynck van Robert en Julia 

Vynck, Leffingestraat, 252. —  W alter Van 

Eecke van Albert en Pharailde Coene, Eli- 

sabethlaan, 344.

15. —  Christiane Vanderlinden van R o 

bert en Joanna Verleye, Cirkelstraat, 9. —  

Eric Zoete van Henri en Julienne Vanneste, 

Torhoutsteenweg, 2 77. —  Albert Vervaecke 

van Paul en Magdalena Hugue, Frère Or- 

banstraat, 277.

1 6 . --Huguette Vansteenberghe van Emiel

en Marcellina Vandaele, Torhoutsteenweg, 

65. —  Monique Decherf van Oscar en Ber

tha Gevaert, woont te Vlissegem. —  Robert 

Bouchout van Basiel en Frederika Devriendt 

woont te Steene.

1 7. —  Guy De Gheselle van Karel en 

Mathe Rapicault, Ed. Cavellstraat, 2.

19. — < Charles Wellecome van Prosper en 

Germana Vryelinck, Steenbakkersstraat, 39.

KINKHOEST !
op enkele' dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

SPEENLIJDERS !U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedie Halewyck,
Beide verkrijgbaar :

Pharmacie N E O S ,  OSTENDE  
oud huis E. Halewyck 

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
TdL 73104

•TERFQEVALLEN

12. —  Eduard De Groote, 78 jaar, echt, 

van Maria Braeye, woont te Breedene.

13. —  Juliaan Cattrysse, 1 jaar, Torhout

steenweg, 274.

14. —  Francina Beyen, 3 m., Kongolaan,

4 1 .--Karel Geldhof 82 jaar, ongeh. woont

te Steene.

15. —  Emiel Van Weyenbergh, 40 jaar, 

echtg. van Florencia Sawger, W ittenonnen 

straat, 61.

16. —  Ursio Jamain, 64 jaar, echt, van 

Elisa Degraeve, Nieuwstraat, 29. —  Hendrik 

Sorel, 65 jaar, echtg. van Maria Blomme, 

Pontonstraat, — ■ Jan De Potter, 46 jaar, 

echtg. van Gabriella Roman, A . Liebaert- 

straat, 75. —  Am aat Vernieuwe, 28 jaar, 

echt, van Malvina Capelle, Gentstraat, 6 .

1 7. —  Reimonde Vancoillie, 2 jaar, Maag- 

dengang, 42.

18. —  Laurent Hubrechsen, 94 jaar, wed. 

van Lucia Callebert, Stuiversstraat, 1 7. —

19. —  Emiel Vandewalle, 78 jaar, echtg. 

van Augusta Tourlemain, Londenstraat, 5.

HUWELIJKEN
1 1 Nov. —  August Devos, zeeman en

Joanna A llaert. —  René Casier, metselaar 

en Pelagie Allemeersch. —  Etienne Dewulf, 

steward en Juliana Claeys.

HUW ELIJKSAFKONDIG INGEN

20 Nov. —  Coenye Albert, werkman, 6 , 

Sprotgang en Cosselez Anna, Schoppersstr. 

56. —  Sabbe W illy, vischhandelaar, Leffin

gestraat, 147 en Deckmyn Elisabeth, N ieuw

straat, 20. -- Deswaef Charles, brouwer, 18

Wellingtonstraat en Alleyn Louise, Kerk

straat, 22. —  Verbanck Robert, bediende 50 

Edm. Laponstraat en Vanloocke Simonne, 1, 

Hospitaalstraat. —  Vermeesch Leon, stel- 

plaats-overste, wed. van Leonia Osstyri, 108 

Nieuwpoortsteenweg, en Vandenbosch Mar, 

guerite, Steenbakkersstraat, 19.

BLANKENBERGE
GEBOORTEN

Gadeyne Pierre z.v. Robert en Annys Ju 

lienne, de Troozlaan 99,. -- Van Dierendont

André, z.v. Pieter en Sandelé Magdalena, 

Nieupoortstr. 23. —  Van Audenaerde Jenny, 

d.v. Firm in en Dhondt Marguerite, Lissewege.

STERFGEVALLEN

Van Belleghem A rthur, oud 3 7 j., echtg. 

Dedecker Adriana, Westcappelle.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Vermoortele Camiel, ijzerbinder met Praet 

Angela, beiden alhier. —  Walgraeve Flori

mond, fotograaf met Popelier Stephanie, bei

den alhier. —  Kerwyn Cyriel, daglooner met 

Vermeulen Octavie, beiden alhier.

L. WYNANT

Rookerij
—  IN A LLE  SOORTEN —
Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 586

W ilrijk  Antwerpen

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Grauwe, witte on rieten MANDEN bii

CH. DESMIDT-SLEYTER

Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ
A, Vermeersch & Cie
OO STENDE (Viascherskaai) 
Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : Vischhandel Thielemans
Tol. adr. Thieleman»-Poi**<m*

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642

Os

N . V .  C A T S  P A P I E R
ROTTERDAM

« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN 
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»

O :

HEYST
GEBOORTEN.

Geene.

HUWELIJKEN
Vereecke Louis-Jéróme, handelaar te Knokke 

aan zee met Van Ghelder Leo-Maria, zonder 

beroep te Heist.

HUW ELIJKSAFKONDIG INGEN . 

Vanmaldeghem Camiel, autogeleider te 

Heist met Vanhooren Marcella, z.b. te Sint 

Michiels.

OVERLIJDENS

Geene.

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

❖
n

V

Vischknechten - Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het

H U I *  G E N T I L  M A R E «
28, Kerkslraal, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Sm et de Naeyeriaan, 32

BLANKENBERGE *
SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK WELKE M EN DAG E N  NACHT DRAAG0’ Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN  HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- ---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------

iB O L N E S  Dieselmotore
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen — Dubbeie spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de asleidincj

KUNSTBEENEN  
IN DURALUMIN

DE M ODERNSTE EN DE 
STERKSTE TOT HEDEN  
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK J IKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS om scheefgegroeide kinderen terug --------  recht te brengen --------
ALLE TOESTELLEN VOOR MISVORMDE BEENEN E N  VO ETEN
— voor VERLAMMING —— en BEENDERZIEKTE —
Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7

Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUGGE: Z U ID Z A N D ST R A A T , 25

i

Laag brandstofverbruik. » Laag smeerolieverbruik.
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 »
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Grietje van den 
Visscher

door A . HANS

*—  Kleingeestig volk! bromde David. Ja, 

zoo bestaan ze hier! ’t Z ijn  arme lieden en 

ze trekken partij tegen m ij, omdat ik een 
eenvoudig meisje lief heb. Ze schelden an
ders op de boeren als vader en nu zijn ze 

tegen m ij.
David ging naar huis. De hoeve lag reeds 

in rust. Van dieven was men hier nooit bàng 
en de zoon kon door het keukenraam binnen 

geraken. Stil sloop hij naar zijn kamer; hij 
trok er droog goed aan. H ij pakte nog meer 
linnen in een valies. Dan begaf hij zich naar 
de schuur en kroop er in het hooi. H ij zou 
hier slapen en morgen heel vroeg vertrek

ken, voor zijn vader op was.
*s Ochtends zag Looi hem.
—  Hebt ge in de schuur gelegen? vroeg 

de werkman.— Ja...
—  Ga naar m ijn  huis! M ijn vrouw zal u 

het voutekamertje afstaan en u den kost ge

ven, tot de boer van gedacht verandert. Het 
zotte spel b lijft niet duren.

—  Maar als vader het hoort, zerjdt hij u 

misschien weg.

—  Wel neen !... Ik werk al veertig jaar 
op de Goudeji Schoof... Doe wat ik zeg... 

Ge kunt niet in de kooi of in de schuur lo- 
geeren... t Is ai te gek...

David nam  gaarne het voorstel aan. H ij 
zou nu in de buurt van Reigersdamme b lij

ven zonder door plaaggeesten gehinderd te 
worden.

HUN LIEFDE

Grietje vertoefde weer in haar eigen huis; 

ze was beter, ofschoon zwaarmoedigheid haar 
neerdrukte. Ze wilde niet langer bij de Goed- 

harts b lijven ... Bertha en haar vader behan 

delden haar, misschien onbewust, als een 
boetelinge en dat kon ze niet verdragen, al 
erkende ze bij zich zelf, dat de dood van 

haar vader een waarschuwing beteekende.
Ze verkoos de eenzaamheid, die het best 

bij haar sombere stemming paste. Ze had 

vandaag eenige boodschappen gedaan, ze on
dervond, dat de menschen stuursch en norsch 
tegen haar waren. D it verbitterde haar... 

Men kon nu toch weten, dat ze geen schuld 
had aan den dood van haar vader...

Het was avond ... Grietje zat in de kamer... 
Ze voelde er schrijnend de ledige plaats, 

door den ouden visscher achter gelaten. Men 
kan ook aan ziekte en ellende gewoon wor
den ... Plots tikte men zacht op het raam. 
Er was iemand in den hof.

Grietje voelde, dat het David moest z ijn ... 

Haar hart begon te stormen... O, ze had 
zoo naar hem verlangd !

—  Maar ik mag David niet terug zien, 

mompelde ze. En waarom komt hij hier ? 
H ij heeft toch m ijn brief gelezen...

Ze keek door het venster en zag zijn ge
stalte... Grietje schubde het hoofd. H ij d ruk

t e  zijn geiaat tegen ae ruxt en ue smarte- 
ujKe uituruKking omroerae net m e.^e  tot xn 
ae ziel.

Vjnetje deed stil de deur open. David sloop 
binnen.

—  {J, ik moet u spreken i fluisterde h i j ... 

Ik wist, dat ge weer in uw huis zijt.
Ue vrouw van Looi had hem ingelicht.
—  ik  kon nu met wacnten om u te zien, 

tot W illem Uoedhart terug is, sprak Uavid. 
/Le hebben u tegen mij opgestooKt. O, waar

om zondt ge me weer zulk een brier:*

-- Kom  in de kamer.
Grietje liet het gordijn neer... Barbara 

zou door de haag kunnen kruipen en in hun 
huis spieden. David nam Grietje in zijn  ar
men.. .

—  Drie dagen heb ik geduldig gewacht, 
tot ge beter waart, zei h i j . . .  Drie akelige da
gen met het ellendig gevoel, dat ik u ver

loren had. Maar ge zijt en ge b lijft van m ij... 

Ik laat u voor niemand.
Grietje sprak weer over haar bezwaren, 

maar zonder overtuiging, want ze raakte op

nieuw onder den invloed van haar liefde en 
van Davids tegenwoordigheid.

—  A l maakt gij het af, dan keer ik toch 

niet terug naar huis, zei de jonge Gelders... 

M ijn vader behandelt me als een s laaf... Ik 
haat dien dw ang... Ik ben een vrij mensch... 

Ik ga naar Amerika en gij moet me verge

zellen. ..
—  Naar Amerika? herhaalde Grietje ver

baasd. W at zegt ge nu ?
— 1 Ja, naar A m erika ... daar is de toe

komst voor jonge menschen. Ha, nu heb ik 
het volk van Reigersdamme leeren kennen. 

Een troep lasteraars... W at durven ze van 
ons vertellen !

—  Ja, ’t was slecht van hen ...

—  Ik heb genoeg van de toestanden hier. 

in Am erika is vrijneid.
U av id  spraK over Zijn p lan , om ginder 

iand  te koopen  en een hoeve te stienten.

Ln Grietje luisterde weldra aandaclitig ........
lVlaar het leek haar nog zoo fantastisch, zoo 

onm ogelijk ...
Lang zaten ze samen... W at kon het hun 

nu schelen of het niet voegzaam was ? /Le 
luisterden siechts naar den drang van hun 
jonge liefde. Ze voelden, dat ze bij elkaar 

behoorden, hoe veel machten hen ook wilden 

scheiden.
Grietje zweefde als in de zaligheid, wan

neer David haar kuste en dan zwoer, dat hij 

haar niet wilde en niet zou missen... dat 
hij gaarne de Gouden Schoof offerde. H ij 

betoogde dat het bijgeloof was haar vaders 

tr je ^ ig  einde als een waarschuwing te be
schouwen. En waarom zou hun liefde God 

niet welgevallig zijn ?
En Grietje gaf weer toe en beloofde hem 

trouw te blijven en alles te trotseeren, dat 

hen van elkaar wilde rukken...
E indelijk ging David heen. H ij sloop door 

den hof en klom over de haag ... Looi zou 
de achterdeur van zijn huisje openlaten...

Grietje blies de lamp uit. Als duizelig zat 
ze een tijdtje in het donker. Ze hoorde haar 
hart k loppen... en toch was ze sedert va
ders dood nog niet zoo getroost geworden 
als n u ... Ze verwierp het gansche betoog 

van Leon Daban en, als ’t moest, ook de ge
negenheid der Goedharts. David was haar 
steun, haar krach t...

Ze ging naar haar kamertje en stak een 

kaarsje aan voor onze Lieve Vrouw van 
Reigersdamme, de m adonna der visschers... 

Ze bad voor de ziel van haar vader en ook 
voor haar verbond met D av id ... Hun liefde

I

was treffe lijk ... en rein, en stuitte op hoog

moed en laster van anderen.
Een kwartier later lag Grietje te bed. Ze 

overdacht alles, wat David gezegd had.
W at bond haar aan Reigersdamme ? Ook 

zij had nu vijandschap gevonden. Alleen Da
vid bestond voor haar en hem wilde ze vol
gen. Ze zou W illem  Goedhart eerlijk zeg

gen dat ze hem niet beminde. Toch voelde 
ze iets smartelijks nu ze aan hem dacht !

—  Genegenheid is geen liefde, zoo be

streed ze die gewaarwording.
—  Naar Am erika ? En waarom zou het 

plan onmogelijk z ijn  ? Het leek haar nu 
niet meer zoo fantastisch. Velen weken uit.

Lang lag Grietje Hagens te peinzen en te 

woelen...

STOORNIS

W eer was het avond en Grietje verwachtte 
David. Reeds vier maal was hij naar haar 
huisje gekomen, als Reigersdamme jn de 
rust lag. En dan hadden ze elkaar gelief
koosd en over Am erika gesproken. David 
wilde zijn meisje bewegen hem naar de nieu

we wereld te volgen.
Grietje was onrustig. Ze. voelde wel, dat 

deze geheime bijeenkomsten niet pasten en 
overdag nam ze zich voor er een eind aan 
te maken. Ze moest David elders ontmoe

ten. Maar als hij kwam, was ze weer zoo 

getroost en had ze den moed niet hem te 
verjagen.

Barbara, de buurvrouw , scheen niets te 
merken. En op het dorp wist men blijkbaar 
niet, dat de jonge Gelders in de eenzame 

woning van Looi verbleef. Men waande hem 
zeker te Brugge b ij zijn zuster.

*t Sloeg halftien op den ouden dorpstoren.

En even later werd zacht de achterdeur ge
opend. Grietje had de lamp al een uur ge 
leden uitgeblazen. Barbara behoefde niet te 

merken, dat ze lang opbleef. In  het duister 
vonden de geliefden elkaar en leidde David 
zijn meisje naar een zetel. Daar zat Grietje 
op zijn kniegn en ze liet zich kussen en 
zoende zelf den jongen, die de «Gouden 
Schoof» met al haar rijkdom  en de «Tempel- 
hoeve» er b ij, voor haar offeren wilde.

Plots brak voor de woning een geweldig 
lawaai los. Men riep en floot, sloeg op em 
mers, toette door hoorns.

-- Haalt ze bu iten ... zet ze op den steen
voor de kerk ! klonk duidelijk een hooge 
stem.

Men stampte op de deur.
Grietje was van Davids knjeên gegleden.
-- O, ze weten het, dat ge hier zijt, sprak

ze vreeselijk ontsteld. Ga seffens heen... ze 

zullen in huis breken...

—  Laat ze eens durven ! Dan sla ik er 
o p ... O, dat gemeen gepeupel... Maar ik 
vrees het n ie t... neen... Ik trotseer alles, 
sprak David opgewonden.

—  Ga heen !

—  Neen ! Ik zal u verdedigen. Ik ben geen 
lafaard ... W at geef ik om die schreeuwers 
en lasteraars ! Ik heb lak aan heel Reigers
dam m e... Ze huilen hier met de sterksten 
mee, al zijn dje onrechtvaardig !

—  David, denk dan toch aan m ij ! Ze 

mogen u hier niet v inden ... Als ge niet weg 
gaat, loop) ik zelf heen. Ge kunt door den 
hof ontsnappen. Doe het om m ijn eer !

(Wordt voortgeze »

(verboden nadruk).




