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LICHTEN

OCTOBER

uit aan

i Z 5.41 17.23
2 z 5.43 17.20

3 M 5.44 1 7.18

4 n 5.46 17.16
5 w 5.48 i 7.14
6 D 5.4y 1 7.12
7 V 5.51 1 7.09
8 z 5.53 17.07
9 z 5.54 17 05

10 M 5.56 1 7.03
1 1 D 5.57 17.01
12 W 5.59 16.59
13 D 6.01 16.57
14 V 6.02 16.55
15 z 6.04 16.52
16 Z 6.06 16.50
1 7 M 6.07 16.48
18 D 6.09 16.46
19 W 6.10 16.44
20 D 6.12 16.42
21 V 6.14 16.40
22 z 6.16 16.38
23 z 6.1? 16.36
24 M 6.-19 16.34
25 L) 6.21 16.32
26 W 6.23 16.30
27 D 6.24 16.28
28 V 6.26 16.26
29 Z 6.28 16.25
30 z 6.29 16.23
31 M 6.31 16.21

HOOG

WATER

OCTOBER

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

1 Z 4.38 1 7.06
2 Z 5.36 18.08
3 M 6.41 19.20
4 D 7.54 20.28
5 W 8.59 21.25
6 D 9.52 22.12
7 V 10.35 22.53
8 Z 11.13 23.29
9 Z 11.48 -— .—

10 M 0.06 12.24
i 1 D 0.44 13.02
12 W 1.24 13.43
13 D 2.07 14.26
14 V 2.56 15.16
15 Z 3.48 16.10
16 z 4.45 17.13
17 M 5.54 18.28
18 D 7.19 19.53
19 W 8.37 21.07
20 D 9.38 22.04
21 V 10.29 22.52
22 Z 1.10 23.30
23 Z 11.48 — .—
24 M 0.06 12.26
25 D 0.44 13.02
26 W 1.21 13.40
27 D 2.00 14.20
28 V 2.40 15.01
29 z 3.20 15.43
30 z 4.05 16.27
31 M 4.52 1 7.18

BUREEL : SPAARZAAM HEIDSTRAAT , 28 OOST EN DE . 

Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.9$

Drukkerij 73758 VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

Bestuurder-Eigenaar :

P. V A N D EN BERG H E

Handelsregister 5327

A BO N N EM EN T EN  !

B IN NEN LAN D. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan

den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BU ITENLAND 3 gulden of 50 fr.

WIE EN W AT

De heer
D e m o r t i e r  F r a n s

Onze lezers hebben reeds met talrij
ke personaliteiten uit de Zeevaart of 
Visscherijwereld kennis gemaakt, zoo
dat we gemeend hebben hen ook thans 
iemand die dagelijks met onze visschers 
in betrekking staat nader te doen ken
nen.

Het is de heer Frans D EM O RT IER  
thans de plaatselijke bestuurder van 
de S. A. I. T. of de Internationale Ver-, 
eeniging voor Telegrafie, die door al 
onze reederijen zeer goed gekend is.

Verleden week Zaterdag werd de 
heer Frans Demortier door zijn maat
schappij en talrijke vrienden gevierd, 
naar aanleiding van 25 jaar trouwen 
dienst, welke hij in de S. A. I. T. heeft.

De knappe bestuurder, die steeds met 
evenveel kalmte met de visschers al de

en thans geen enkei groote treiler er 
meer zonder is.

De heer Demortier werkt steeds ver
der met hart en ziel voor zijn gelief
koosde bezigheid, maar is daarenboven 
een Rotarien van eerste gehalte en was 
verleden jaar nog voorzitter van de 
Rotaryclub.

Als oud-kolon.iaal is hij no.g steeds 
voorzitter van de «Koloniale der Kust» 
en we mogen gerust zeggen dat, waar 
het hem gegund is voor de visscherij 
een liefdadig werk te verrichten hij et 
steeds als de kippen bij is om het te 
doen.

Zijn omgang en werk met de vis
schers zijn ten andere zoovele bewijzen 
van zijn grenzelooze liefde voor een 
vo’k, dat nog al ijd moet geleid wor
den.

Mocht hij nog lange jaren als be
stuurder van de S .  A. I. T. fungeeren, 
is de wensch van al dezen welke hem 
zoo dikwijls aan ’t werk gezien hebben.

De Plechtige Uitreiking van 
Premies, Leerbeurzen 

en Prijzen aan Schippers en 
V isschersjongens

H E D E N  Z O N D A G  te 11 uur te O O S T E N D E  en te 15 UUR TE HEIST

De Slechte Regeling van den
Tramdienst

O p alle . 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
STANDARD GASOLIE

STANDARD
A merican Petroleum C ompany n . v.

101, Frankrijklei, Antwerpen

Deze plechtigheid gaat. dus 
Zondag 23 October door.

W e willen van de gelegenheid ge
bruik maken, om al wie het met de vis- 
scherij goed meent en in 't bijzonder 
met onze jeugdige scheepsjongens, er 
op atient te maken, dat er, zooals elk 
jaar, een lijst in omloop gebracht 
wordt, om geldelijken steun bijeen te 
brengen tot het schenken van prijzen 
onder den vorm van zeegoed aan onze 
scheepsjongens.

Sedert enkele jaren heeft «Het Vis
scherijblad» de moeite niet ontzien, 
gelden in te zamelen om aan de jongens 
extra nuttige prijzen te kunnen schen
ken, dank zij de milde giften van tal
rijke personen- Dit jaar zouden we nog 
een duwtje meer willen doen en doen 
dan ook een warmen oproep in de eer
ste plaats tot de schippers zelf, die elk 
jaar toch belangrijke premies ten ge
schenke krijgen, zonder zich daarvoor 
veel moeite te moeten geven ! Dat is 
voor elk een kleintje en voor de jon
gens een aangenamen dag.

De giften mogen gestort worden op 
postcheckrekening 1070.98 van den h. 
Vandenberghe Prosper, met de vermel
ding : premie scheepsjongens.

Aan allen dank bij voorbaat.
« Het Visscherijblad ».

G IFT EN  W E L K E  O N S REEDS 
T O E K W A M E N

Provincie West-Vlaan Jeren 
Gouverneur Baels 
Kursaal Oostende 
S.A.I.T. (M. Dumortier)

100

moeilijkheden van het bedrijf in ver
band met de radio-telegrafie, de Ultra- 
sonore dieptemeter enz... heeft te be- 
dechten, is 47 jaar oud.

Hij vertrok op 20 jarigen ouderdom 
naar Congo en deed een eerste reeks 
proefnemingen van draadlooze telegra
fie in Midden Afrika. Gedurende de 
jaren 1913 en 1914 vaarde hij ter lan
gen omvaart als officier radio-telegra- 
list, waarna hij tusschen 1914 en 1919 
achtereenvolgens op een groote sleep
boot en de maalboot .«Stad Antwer
pen» als marconist dienst deed.

Hij was het die, bij het uitbreken van 
den oorlog, 3e Plymouth, van Zuid- 
Amerika terugkeerend met de paket- 
boot «Hollandia» van de Kon. Nederl. 
Lloyd, een zeker getal Duitsche offi
cieren, die naar Duitschland wilden 
terugkeeren, deed gevangen nemen, 
daar de kapitein ze reeds zorgvuldig 
verscholen had gehouden en ze trachtte 
naar Amsterdam over te brengen.

Na de demobilisatie van 1918, sticht
te de S. A. I. T. een school voor draad
looze telegrafie, waarvan de heer De
mortier de leiding nam.

In 1922 werd de SS.O. 158 van de 
Oostendsche Reederij als eerste trei
ler van draadlooze telegrafie voorzien, 
zoodat spoedig de eene na de andere, 
het groot nut er van inziende, volgde

De «Société anonyme interna
tionale de télégraphie sans fil»

MEKANIEKE TOUW- GAREN- 
’ EN NETTENFABRIEKEN --

N. V.

► REEDERIJKAAI, OOSTENDE 

Alle bennndigjdheden voor 
Zeevaart. Zeevisscherij

— Openbare Werken — 

.Mazout «Purfina»
Mofcr-pt; «tStifzen.

De eerste proefnemingen van Marconi op 

hertzgolven en vooral deze welke hij in 1896 

en 1897 in Engeland deed, op aanvraag van 

de Post Office, trokken spoedig de aandacht 

van de Belgische ingenieurd.

Aldus werd in 1 898 een voorstel ingediend 

bij Baron Goffinet, Intendant van de Burger

lijke Lijst, door M. Maurice Travailleur, des

tijds ingenieur-electrieker van den Koning 

en van de stad Brussel, om de mogelijkheid 

te onderzoeken de draadlooze telegrafie te 

benutten om de kolonie aan het telegrafisch 

net te verbinden te Saint Paul de Loanda, 

het dichtste eindpunt der onderzeesche ka

bels.

Baron Goffinet stelde den jongen ingenieur 

in betrekking met den ontwerper van tal van 

nieuwe koloniale ondernemingen; kolonel 

Thy^ op zijn beurt, deed hem in betrekking 

komen met Marconi, door tusschenkomst van 

Engelsche vrienden.

Vanaf de eerste besprekingen in 1899, wa

ren kolonel Thys en M. Travailleur over

tuigd, dat de ware toekomst van de D.T. in 

den staat van uitbreiding te dien tijde, eerst

GEBRUIKT

S h e l l !
PRODUCTEN
Gflj zult tevreden zijn.

en vooral berustte in de oprichting van ver

bindingen tusschen mobiele posten, zooals de 

verbindingen tusschen schçpen in volle zee 

of tusschen deze en de kust, gebied welk aan 

de telegrafie met draad ontsnapt, en wiens 

uitbating mogelijk werd gemaakt door ds 

tusschenkomst van Marconi. Uit deze ge

dachten en besprekingen ontstond de «Mar

coni International Marine Communication Co 

Ltd.», aan wier schepping de Belgische groe$ 

een groot deel nam en die alle Marconi- 

rechten bekwam voor de zeeverbindingen 

«ship and shore», uitgenomen voor Engeland 

en Italie. De sociale zetel van dçze instelling 

werd te Londen en zijn continentale directie 

te Brussel gevestigd.

In 1901 werd de «Compagnie de Télégra

phie sans Fil» (C.T.S.F.) te Brussel tot stand 

gebracht onv het grootste deel van de be

drijvigheid van het Continentaal agentschap 

van de «Marconi International Marine Com

munication Co Ltd.» over te nemen; haar 

Beheerraad was namelijk samengesteld uit: 

Staatsminister Joseph de Volder, ouder-gou- 

verneur van de «Société Générale de Belgi

que», kolonel Albert Thys, afgevaardigde- 

beheerder van de «Banque d’Outremer», en 

M. Maurice Travailleur, afgevaardigde-be- 

heerder van de Maatschappij die, heden

daags nog( zijn grootste bedrijvigheid aan de 

zaken van radio-electriciteit wijdt.

Het was met (ie «Compagnie de Télégra

phie sans Fil» dat, na de beslissende uitsla

gen van de proeven in 1 900 gedaan tusschen 

een kuststation Marconi te De Panne en de 

Belgische maalboot «Princesse Clémentine», 

de Belgische Staat in 1901 een overeenkomst 

sloot voor de oprichting van de D. T. aan 

boord van al de paketbooten van de lijn 

Oostende-Dover.

(Zie vervolg blz. 3).

heden [Jul. Poll, voorz. Onderzoeksraad 
Ct. Couteaux, bestuurder Rijks-

marmeschool 100
Jules Baels 100
Jules Verpoucke (laarzen) 100
Advokaat De Vestele 50
Globus, Denderleeuw 5u
Wilfried en Lucien Jans 50
W we Aug. Vanhauter, Mechelen 25 
Pierre Vandamme, Brugge : Zakuur

werk voor den leerling van de vis
schersschool van Zeebrugge, die den 

besten uitslag behaald heeft.
Froid Industriel 100,—
Henri Debra, Zeebrugge 300,—
Oostendsche Reederij 100,—
Propaganda Com. tot bevorderen van 

het Vischverbruik in de Gentsche 
Agglomeratie 100,—

Dr. Lefèvre, Oostende 25,—
Firma Camiel Willems 150.—
Rouzée Honoré 0.350 fr. 50.—
Dekindt Henri 0.294 20.—
Allary Leon 0.88 20.—
Allary Arthur 0.293 20.—
Broucke Alfons 0.222 20.—
Van Roose Jerome 0.87 20.-—
Deschepper Frans 0.54 20.—
Vansteene Pierre 0.303 25.—
Wed. Vanhove Leopold 0.112 25.—  
Vanhove Raphael 0.112 25.—
Vanderwal Frederik 0.160 30,— -• 
Asaert Edouard 0.350 25.—
Verleene Karel 0.217 25,—•
Van Roose Jerome 0.87 20,— •
Geryl Julien 0.102 15,—
Martinsen Henri 0.303 20,—
Vereecke Remi 0.316. 20,—
Gonzales Georges 0.346 20,—
Belpaeme Isidoor 0.147 25,—
Zonnekeyn Arthur 0.158 20,— -
Coulier Engel 0.198 25,-—
Brys Edouard 0.107 20,—
Lambregt Henri (zoon) 25,—
Nassei Frans 0.224 20,—
Zwertvaegher Arthur 0.114 20,—  
Mayor René O  157 20,—-
Hallemeersch Robert 0.83 25,— 
Lusyne Arthur 0.237 25,—
Steenkiste Pierre 0.80 20,—
Lambrecht Jan 0.228 20,—
Vileyn Maurice 0.307 10,—
Dedrie Louis 0.97 20,—
Vieren Alex 0.231 20,—
Calcoen Rocl&s 0.105 20,—
Verbanck André 0.250 10,— -
Maes Frans 0.168 25,—
Zonnekein Karel 0.308 20,—
Maes Camiel 0.325 10,—
Smissaert Henri 0.82 10,—
Monileny Charles 0.81 10,—
Smisaert Alfred 0.144 25,—
Karel Dezutter, Brugge 40,—
Beliard, Crighton en Co 300,—
August Van den Abeele, Brugge 50,— 
Scheepsbouwwerven Boel en Zoon

500-

Valcke Gebroeders 100,—-
H. Boudolf, aannemer 100,—
Ostendia # 100,—
Dr Voet, Zeebrugge 50,—
Beurens Henri (zoon) 20,—
Janssens Frans 20,—
Ct. Loze 50,—
Ostend Stores <5 Ropeworks: 2 plei- 

schalen en 2 passers.

Voor herinrichting van den Veerdienst. 
Waarom den Zondag geen verbinding 

met de Visschershaven I

fr. 2.000 
200 

250 
150

Naar aanleiding van onze beschouwingen 
in onze twee vorige nummers, waarin we 
wezen op het onbegrijpelijke van het feit, 
dat het beheer van bruggen en Wegen aan 

dergelijken toestand moest verholpen hebben, 

werden we ontboden om te hooren verklaren 

dat Bruggen en Wegen al het mogelijke ge

daan had om een oplossing te vinden, maar 

indien men er tot op heden niet in gelukt 

was dit te doen, het een gevolg is van het 

feit dat de yollen aan eiken uitbater schade 

zullen berokkenen en dit aldus steeds een 

voorwendsel tot stilleggen zal zijn door om 

het even welken aanbesteder.

Bruggen en Wegen verzekerde ons dat nie

mand tot op heden hen in den een of an

deren zin zou beinvloed hebben en dat er 

weliswaar door den Staat een toelage van

70 duizend frank voorzien was, maar op 

voorwaarde dat de tram dezen dienst zoo zou 

inrichten, dat ze volledige voldoening geeft 

en op sommige tijdstippen van den dag zelfs 

vermeerderd zou worden. Daarenboven zou 

een Zondagdienst dienen tot stand te komen.

Zoolang dit niet is geschied, zou van een 

toelage aan de tram nooit geen sprake zijn.

De tram verplichten kan Bruggen en We

nen niet, maar het gemeentebestuur kan be

ter dan wie ook  ̂ hierop druk uitoefenen.

Op onze vraag waarom de Staat deze uit

bating zelf niet in handln zou kunnen ne

men, was men het hiermede in princiep eens 

dat dit een goede zaak zou zijn, maar wees 

men er tenslotte op,f hoe dergelijke uitbating 

door het Beheer van het Zeewezen zou dienen 

verwezenlijkt te worden, maar Bruggen en 

Wegen in dit opzicht onbevoegd zou zijn.

Van het betrokken gemeentebestuur en de

GEBRUIK

T E X  A C  O
Gas-Olie 

Benzine en Olie

om Uw onkosten te verminderen. 

DEPOT O OST EN DE :

---  T ELEFO O N  71462 ---

belanghebbende visscherijmidden3, dient een 

werking in dien zin op touw gezet.

WAT WIJ ER OVER DENKEN

Met voldoening nemen we akte van de ver

klaringen van het Beheer van Bruggen en 

Wegen, maar we blijven de meening toege

daan, dat de toestand onhoudbaar is en een 

fout is welke ten koste van alles dient her

steld.

Men vergeet maar al te gemakkelijk, dat 

de kleine bedienden, visschers en visch- 

knechten geen groote wedde hebben en ze 

thans minstens 2 fr. per dag aan den tram 

moeten hangen.

Deze tramdienst is daarbij volledig onvol

doende en we stellen maar al te wel vast dat 

de tram thans niet bestaat voor het gemak 

van de menschen, maar dat, vooraleer men 

vervoert, de menschen ter beschikking moe

ten staan van de tram.

Daarenboven zullen we nooit die handel

wijze goedkeuren, waardoor aan de tram- 

maatschappij voor de betere uitbating een 

toelage zou verleend worden, daar waar de 

Staat niet alleen op bezuinigingen aanstuurt, 

maar het toekennen van een dergelijke TOE

LAGE NOOIT KAN GEWETTIGD WOR

DEN.

Om tenslotte de veerdienst te zien herstel

len, is het van het grootste belang dat de 

belanghebbende kringen in samenwerking 

met het gemeentebestuur, aandringen bij den 

minister van Oipenbare Werken, opdat deze 

zich met het Zeewezen zou verstaan om deze 

laatste deze uitbating zoowel voor den winter 

^ls tijdens den zomer in handen te zien ne

men.

Het Zeewezen beschikt over materiaal, 

heeft de politie van het toezicht in de haven, 

kan een einde stellen aan de yollenhistorie 

en is het eenige beheer dat een kans heeft 

om zonder verlies deze uitbating met sukses 

te verzekeren.

Wij hopen bijgevolg dat het hierbij niet zal 

blijven en dat het gemeentebestuur zich daad

werkelijk aan het werk zal stellen om de 

menschen voldoening te schenken.

Naar we vernemen houdt Burgemeester 

Moreaux zich dan ook ernstig met de zaak 

bezig en hopen we dat de door ons voorge

stane oplossing zal aanvaard worden.

P. Vandenberghe.

D a a l t  o n z e  K u s t I

*DE PLECH T IGH EID  TE HEIST

Deze plechtigheid gaat zooals elk 
jaar door te 15 uur op het stadhuis.

Het programma luidt :

Om 14,15 uur: Vorming van den 
stoet aan de lokalen der Visschers
school (Gemeenteschool, Pannestraat).

Om 14.30 uur : Optocht niet muziek.

Om 15 uur: Plechtige zitting ten 
stadhuize. Spreekbeurte^der afgevaar
digden van de Regeering en van het 
Provinciaal Bestuur. Proclamatie der 
uitslagen en uitreiking der diploma’s.

Zooals we in ons vorig artikel hebben doen 

uitschijnen, zijn er allerlei veronderstellingen 

gemaakt over den oorsprong van het turf dat 

in de lage landen langs de zee ten allen kante 

gevonden wordt.

Wij zullen hier niet meer op terugkomen, 

maar thans eens de theorie ontwikkelen van 

hen die beweren dat onze kust aan allerlei 

bewegingen van daling en rijzing onder

worpen is.

In 1904 publiceerde de heer Schutte zijn 

bevindingen opgedaan op een kleine eilandje 

van de Yade golf.

W W W

PRODUKTEN 
GAS-OLIE — ESSENCE 

PETROI EUM 
SPREKEN VOOR ZICH ZEI .F, *  

• + + + + + + + + + + + + + + + + +

Dit niet ingedijkt eilandje dat daar «hallig» 

genaamd wordt, vertoonde duidelijke teekens 

van gezegde beweging.

Op 1 m. 50 |onder het peil van hoogwater 

bemerkte Schutte land dat vroeger moet be* 

bouwd geweest zijn en waar de ploegsporen 

nog duidelijk merkbaar waren.

In dezei sporen bemerkte hij eveneens de 

overblijfsels van blaren van een plant, die 

slechts op een hoogte van 10 à 30 cm. ko

ven het hoogwaterpeil groeien kan.

Toen ze door de zee overstroomd werden 

tengevolge van dijkbreuk, bevonden zich de

ze ploegsporen op een hoogte waar het hoog

tij hen niet kon bereiten.

Schutte besloot er uit dat deze grond één 

meter 40 gedaald was, sedert den tijd toen 

de dijkbreuk zich voordeed.

Opzoekingen hebben bewezen, dat deze 

watersnood zich voordeed omstreeks 1334, 

hetzij zes eeuwen geleden.

De daling per eeuw is dan ook gemakke

lijk te berekenen : 140 gedeeld door 6 is 

23,3 cm. per eeuw.

Dertig centimeter onder de voren werd een 

laag turf gevonden gemengd met kleiaarde, 

die eertijds moet bebouwd geweest zijn.

(Zie vervolg Iblz. 3).
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BANK VAN BRUSSEL
N A A M LO O ZE  VEN N O OT SCH AP 

BIJHUIS O OST EN DE — 3, W APEN PLAATS 

BUREEL : V ISCHM IJN  : BESTUURSGEBOUW  

Alle Bankverrichtingen —  Voordeeiige interesten voor geldbeleggingen.

Beëindigen de Duitsche 

Trawlers de Haringvisscherij 2

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SOEN EN

opvolger: Jules Defever
131, T H O U RO U T SC H E ST EE N W E G , 131 —  OOST EN DE

TELEFOON 73034

OCCASIEBAN DEN  IN  ALLE M ATEN

Nai r wij vernemen, hebben reeds tal van 

D,uitsche trawlers de haringvisscherij be- 

eindigd. Deze trawlers gaan nu naar Ijsland, 

de Barentszee, enz. en maken dus lange rei

zen. Het gevolg is dat 09k de besommingen 

en dus ook de verdiensten minder gaan wor

den en waar het varen op het verre Noorden 

een zwaar en moeilijk bedrijf is, verwacht 

men dat de animo welke in Holland heerscht 

om onder de Duitsche vlag te gaan varen, 

wel zal verminderen.

Crisismaatregelen ten ehoeve van de 

visscherij in Holland

IN HET TWEEDE KWARTAAL BIJNA

20.000 GULDEN VOOR DE VERRE 

VISSCHERIJ UITGEKEERD.

In het verslag over het 2e kwartaal 1938 

omtrent de landbouw-crisismaatregelen in 

Holland, staat het volgende aangaande de 

steunmaatregelen ten .behoeve van de vis

scherij.

Per 1 Mei 1938 werd de Crisis-Steunbe- 

schikk ng 1936 (slooping zee- en kustvis- 

schersvaartuigen) ingetrokken. De vóór dien 

datum in behandeling genomen aanvragen 

werden echter nog afgewikkeld.

Aan slooppremies werd in de verslag

periode f 4940 uitgekeerd voor reeds vroe

ger goedgekeurde aanvragen.

Krachtens de Crisis-Steunbeschikking 193 7 

(verre visscherij) werd in het tweede kwar

taal 1938 f 19.425,40 uitgckeerd.

Het experiment der verre visscherij mei 

steun uit het Landbouw-Crisisfonda werd per 

j Mei beëindigd.

De verdere afwikkeling van den steun in

gevolge de Crisis-Steunbeschikking 193 7 

(herstel visschersvaartuigen) vorderde in de 

verslagperiode een bedrag van f 14.74 7,31.

In het tweede kwartaal 1938 werd aan 

steun voor de groote zeevisscherij over het 

eerste kwartaal 1938 f 31.187 uitgekeerd 

krachtens de Crisis-Steunbeschikking 1936 

(zeevisscherij).

Ter zake van den steun voor de kleine 

zeevisscherij werd over het eerste kwartaal 

1938 iii de verslagperiode uitgekeerd Is 

i 4894,23 ingevolge de Crisis-Steunbeschikking 

1936 (kleine zeevisscherij).

De cursus voor het fileeren van visch werd 

beiëindigd; aan de 35 deelnemers kon he: 

diploma worden u ’tgereikt. De kosten van 

dezen cursus bedroegen in de verslagperiode

f 441.79.

HEFFINGEN

In het 2e kwartaal 1938 werd aan heffing 

op den aanvoer van zeevisch door buiten

landsche schepen ontvangen f 1896,22, ter

wijl de heffing op den invoer van zeevisch 

f 216,15 opbracht.

De prijsverschillen uit hoofde van het mo

nopolie op den uitvoer van t;ong brachten 

f 587,76 op.

Een Visscher vertelt over zijn 

Reis naar Portugal

Krachtige ontwikkeling der Duitschs Walvischvaart
DIT SEIZOEN WORDT MET ZEVEN 

MOEDERSCHEPEN EN 52 JAGERS DE 

WALV1SCHV1SSCHERIJ UITGEOEFEND

ALLERLEI

D e  l o o n e n  d e r  N e d e r l a n d s c h e  V i s s c h e r s  

o p  d e  D u i t s c h e  T r a w l e r s

In het laatste nummer van «De Transport

arbeider» geeft v. d. V. (de heer J. v. d. 

Veer) een becijfering vtn de loonen der Ne- 

derlaridsche visschers op de Duitsche traw

lers, een vraagstuk, dat ook thans nog ac

tueel ic, omdat nog vele huisvaders en kost

winners, vooral uit IJmuiden hun dagelijksch 

brood op Duitsche trawlers verdienen.

Ter verkrijging van een zoo zuiver moge

lijk beeld, zoowel wat de verdienste als de 

verplichte aftrek daarvan betreft, nam hij de 

af rekenstaat jes van 2 1 zeevisschers, varende 

op booten met hooge besommingen, met lage 

besommingen, en met besommingen welke 

daartusschen lagen, zoomede een aantal met 

groote gezinnen (weinig belasting), een aan

tal met kleine gezinnen en van een tweetal 

ongehuwden.

Krachtens deze afrekenstaatjes nu was het 

totaal aan deze 2 1 menschen uitbetaalde loon 

aan gage en procenten inclusief het bedrag 

voor de voeding R. M. 4417,65.

Het totaal aantal gagedagen, voorkomende 

op deze 21 afrekenstaatjes was 550. Dit 

- geeft, inclusief de voeding, alzoo een gemid

deld loon per dag van R.M. 4417,65:550 da

gen is R.M. 8,03.

Van dit aldus verkregen gemiddelde dag

loon gaat evenwel af een vrij hoog bedrag 

aan inhouding voor loonbelasting, ziektever

zekering, werkloosheidsverzekering en inva

liditeitsverzekering, waarmee we b. v. in 

IJmuiden niets te maken hebben. De totale 

aftrek daarvoor op deze 21 afrekenstaatjes 

voorkomend bedroeg R.M. 795,17.

Op een totaal loonbedrag inclusief de voe

ding van R.M. 4417,65 is de aftrek alzoo te 

stellen op gemiddeld 18 procent.

18 procent van het gem. dagloon ad R.M. 

8,03 is R.M. 1,44. Blijft aan gem. dagloon 

inclusief het bedrag voor voeding R.M. 6,59. 

Het bedrag voor de voeding bedraagt per 

dag blijkens de afrekenstaatjes R.M. 1,50. 

Blijft aan netto-dagloon R.M. 5.09. In Hol- 

landsch geld tegen een koers van f 0.72 is 

dit f 3,66. (*).

Dit (moet) vermenigvuldigd met 7, is per 

week f 25,62.

Berekehd naar de door 59 groote en mid- 

delgroote Duitsche trawlers over Augustus 

gemaakte besommingen en de voor de daarop 

varenden geldende daggages, was het ge

middelde loon«als volgt:

De totale besomming over den vaartijd in 

Augustus voor deze 59 trawlers was R.M 

750.130,— .

Volgens de aan de bemanningen op de af

rekenstaat jes voorkomende uitbetaalde gage

dagen was het totaal aantal reisdagen 145 7. 

De gemiddelde dagbesomming was alzoo 

R.M. 760.130,—  op 145 7 reisdagen is R.M 

522,— .

Het procentengeld voor matroos en stoker 

is 0*5. Aan procentengeld per dagbesomming 

ad ! l.M. 522,—  alzoo R.M. 2,61. De gage 

per dag^voor een matros bedraagt R.M. 3,88, 

Gemiddeld dagloon aan gage en procenten 

vodr matroos alzoo R.M, 6,49. De gage per 

dag voor een stoker bedraagt R.M. 4,20. 

Plus aan procenten voor dezen eveneens

(vervoeg)

VRIJDAG

Niets bijzonders vandaag, het weertje ic. 
nog altijd netzelfde, en van storm is er nog 
maar bitter weinig te bespeuren. Er Zijn hier 
echter vanmorgen twee Spaansche pareja s 
bij ons komen visschen: de Est relia en de 
Gloria. Het zijn twee booten van «Vico». Die 
pareja’s oefenen hier een voor ons onbe
kende visscherij uit. Ze sleepen hier name
lijk met twee aan één net. Dat is een vts- 
scherij die door bijna alle Spanjaarden en 
Portugeezen uitgeoefend wordt. De schepen 
zijn niet zoo groot als de onze en werken 
bovendien meestal met stoom. Gansch in het 
wit geschilderd lijken ze ons wel yachten toe. 
Volgens dat wij hi£r hooren zeggen moeten 
die gi\sten geweldig veel meer visch vingen 
dan wij met onze gewone kor. Nu, ze hebben 
er in plaats twee schepen voor noodig ook 
en een veel groótere bemanning, want U 
moet niet verschieten, ik heb er hier nog ge
zien en er waren ten minste 30 mannen aan 
boord, terwijl onze schepen slechts met 8 of 
7 mannen varen. Het verschil is dtis zeer 
groot.

Waar ze deze menschen allemaal moeten 
bergen, is mij een raadsel. Misschien dat ze 
wel boven elkander gestapeld liggen in de 
kajuit.

Naar wij hier reeds gezien hebben, moeten 
de Spanjaarden toch nog e'&n beter leven 
hebben dan de Portugeezen, want als de Por
tugeezen moeten eten, hebben zij niets an
ders dan een stuk zwart brood en een geut 
wijn, terwijl de Spanjaarden toch nog aard
appelen hadden om te eten. Hun brood was 
wit, bijna t zelfde als ’t onze en ze hadden 
ook nog een kok die sardienen gereedmaakte 
met ajuinen en olijfolie, waarna, toen het 
een weinig gekookt had, ze een soort poeder

of vastgeslagen aan een wrak. Het is mooi 
weer, wat moet men dan nog meer hebben f 
We hebben geregeld de chaloupen aan boord, 
dus kunnen wij op tijd een geut wi^n drin
ken, en als aperitief een weinig anisette ne
men.

Ür is vandaag ook een boot aan boord ge
komen, waarvan de bemanning bestond uit 
0 kleine jongens van ongeveer 1Z tot 14 
jaar oud. Wat ze daar mee uitrichten als het 
bries wordt, weet ik niet.

Het wordt mij plotseling weemoedig om 
het hart, ik zit hier met de luisterpotten van 
de radio op het oor en er speelt juist een 
uiterst trage wals van Strauss. Ik word er 
gansch ontroerd van en denk nti dat wij 
zoover van ons huis zijn. Het is hu juist zes 
uur. Ze hebben nu thuis gedaan met eten en 
zitten gezellig te vertellen, misschien over 
hun zoon die nu zoo ver van hen verwijderd 
is. Maar laat ons er liever niet over tobben; 
volgende week dezen tijd, zal het beter z jn.

dan reeds op weg

F as in' 1936 begon men zich in Duitsch

land toe te leggen op de walvischvaart. lo t  

voor dien tijd moest dit land zijn behoefte 

aan traan ten bedrage van 200.000 tot

250.000 ton in het buitenland dekken, maar 

réeds in het eerste jaar van de eigen wal- 

vischvisscherij leverde deze visscherij bijna

90.000 ton op en verminderde de aankoop 

in het bu.tenland tot 1 1 0.000 ton.

Tot welk een hoogte dit jonge bedrijf zich 

in eenige jaren heeft ontwikkeld blijkt uit 

de volgende gegevens omtrent de sterkte van 

de Duitsche deelneming aan de walvischvaart 

in het seizoen 1938-39, hét derde seizoen, 

dat de hakenkruisvlag zich in de antarctische 

wateren vertoont.

De eerste vloot is reeds eind September 

uit Hambur - vertrokken, n.l. het moeder

schip Jan< Weilern, 1 1 746 bruto reg. ton met 

haar acht jagers Treff 1 tot 8 van de Erste 

Deutsche Walfang G.m.b.H., een onderne 

ming waarvan de fa. Henkel & Co. te Dus 

seldorf de grootste aandeelhoudster is. An

dere ondernemingen zijn die van den Rijn- 

landschen grootfabrik: nt Walter Rau met 

het moederschip Walter Rau, 15.000 br. 

reg.tion en acht jagers, de Deutsche Marga- 

! rine Verkaufs Union* (Unilever Concern) 

j met het moederschip Unitas 22.000 br. reg.- 
naar onz2 | (met de Japansche Kyokuyo M^ru, het

Luxemburg ! grootste van de wereld) en acht jagers. En

bereid, zooals 

naam mogen

ten gesproken, als men Portugeezen aan 
boord krijgt, zou men beter doen alsof er 
geen tabak aan boord is, want ze schooier? 
en vragen hier maar altijd achter «tobasco». 
Ze betalen namelijk een tot twee esqudo s 
voor 1 2 gram tabak. Een esqudo is ongeveer 
1,35 fr., dus ligt het voor de hand welk een 
jacht ze maken achter een weinig tabak, als 
ze het kunnen krijgen voor niets. Gelooft 
het of niet, maar al3 ze een eindje cigaret 
zien liggen op de brug of onder de rooster 
achter, zijn ze er als de kippen bij om het op 
te rapen en zorgvuldig weg te steken om, als 
ze een eindje, of drie hebben er een cigaret 

bijvoegden die de sardienen een roode kleur I van te rollen. Het mag al nat zijn of niet.

We zullen 
«Casa’s» zijn.

Laat ons liever naar Radio 
luisteren, die opgewekte deuntjes ten beste ten slotte de grootste onderneming op dit ge- 
geeft en nog een versehe cigaret rollen, die j biedi de Deutsche Oeïmuhlen Rohstoff 
om zoo te zeggen nog ons eenigste genot i.- 
dat wij hier hebben. Over tabak en cigaret-

R.M. 2,61 is dagloon R.M. 6,81.

Waar nu de aftrek aan loonbelasting enz. 

ook vo(or de aan boord genoten voeding 

geldt, moet deze eerst worden bijgeteld om 

den gemiddelden aftrek te kunnen vaststellen. 

Het dagloon inclusief het bedrag voor voe

ding ad R.M. 1,50 per dag is dan respec

tievelijk R.M. 7,99 en R. M. 8,31. Bij een 

aftrek van gemiddeld 18 procent biijft er 

aan dagloon inclusief de voeding voor een 

matroos R.M. 6,55; voor een stoker R.M. 

6,82. Exclusief het bedrag voor de voeding 

is dan het netto-dagloon respectievelijk R.M.

5,05 en R.M. 5,32. In Hollandsch geld is 

dit 3i64 respectievelijk f 3,83. Dit vermenig

vuldigd met 7 is per week resp. f 25,48 en 

f 26,81.

Hierbij dient echter te worden opgemerkt 

dat het hierboven genoemde aantal vaardi

gen van 145 7 gerekend is naar het door 

betrokkenen opgegeven totaal aan ontvangen 

gagedagen. Bij het begin der uitzending heb

ben echter velen hunner een of enkele da

gen op plaatsing moeten wachten. Waâr dit 

evenwel niet voor alien geldt en zeker over 

Augustus niet meer, zijn •we aan den ruimen 

kant indien we dit stellen op gemiddeld twee 

dagen per boot. In dat geval zou het aantal 

reisdagen van de 59 booten .^aarvan hier

boven krachtens de gemaakte besommingen 

de berekening is gemaakt, niet 145 7 doch 

1339 zijn. De gemiddelde dagbesomming is 

dan* R.M. 568. Het gemiddeld verdiende netto 

dagloon is dan voor matroos en stoker res

pectievelijk R.M. 5,24 en R.M. 5r5 1. In Hol

landsch geld alzoo f 3,78, resp. f 3,9.6 maal 

7 is per week f 26,46 en f 2 7,72.

Uit het feit nu dat uit de eerste bereke

ning naar de door booten gemaakte be

sommingen op enkele centen na eenzelfde 

gemiddeld netto-dagloon wordt verkregen als 

dat was blijkens de afrekenstaatjes van 21 
menschen aan netto-dagloon is verdiend of 

uitbetaald, blijkt inderdaad dat hiermede een 

vrij zuiver beeld van het in Duitschland ge

middeld verdiende netto-loon is verkregen.

En hiermede is dan meteen verklaard 

waarom over enkele weken in Augustus het 

aan de gezinnen over te maken bedrag van 

R.lVk 30 tot R.M. 25 moest worden terug- 

gebracht. Vooral óver die eerste weken zal 

het netto-loon van dien aard zijn geweest 

dat er! voor de gezinnen inderdaad niet meer 

kon overschieten dan het toen oVergemaakte 

bedrag van R.M. 25. Gézien de door ons nu 

verkregen gemiddelde netto-Ioonen immers 

kunnen de menschen werkelijk geen il  te 

groote bedragen voor zichzelf besteden om 

het aan de gezinnen over te maken bedrag 

nog R.M. 30 te kunnen doen zijn, vooral ais 

daarbij in aanmerking worden genomen de

gaf. ’t Was ook niet smakelijk om zien, maar 
’t was toch beter dan hetgeen de Portugeezen 
te verorberen kregen. Ik denk dat het roode 
goedje dat ze gebruikten een soort tomaten- 
extrakt moest geweest zijn.

Ik zou in elk geval onze kost niet willen 
ruilen met hen. Die is ook wel niet buiten
gewoon, maar toch nog honderd maai beter 
dan de hunne.

Ik heb vergeten te zeggen dat onze jongen 
vandaag een prik in" zijn vinger gekregen 
heeft. Het is gansch be*zig met zwellen. Het 
is misschien van een wire, ofwel van een 
visch. Hij heeft er geweldig veel pijn in, 
zegt hij, en ik kan het gerust gelooven, want 
ik heb ook reeds prikken genoeg geh'd.

Wij zijn vandaag veranderd van korreboci 
om een weinig de kleine gaatjes die in de 
kor zijn te vermaken, alsmede eenige bencels 
te vernieuwen. Het is beter voor het andere 
net ook, want door het langdurig ligg;en zou 
het gauw beginnen rotten. Wij waren er 
echter spoedig mee klaar, en hebben hem nu 
voorloopig terug op de zifde gesmeten, opdat 
hij op dek niet zou liggen. Het dek hebben 
we ook eens grondig gekuischt en afgespoeld 
want door de warmte die er heerscht zouden 
de kleine vischjes die op dek liggen beginnen 
rotten en stinken.

Het is ook frisch en aangenaam voor ons 
en door het goede voorbeeld van de Giraf, 
die zich vandaag gewasschen heeft, hebben 
we ons ook eens duchtig geschrobd en van 
andere kleederen voorzien, zoodat we weer 
eens voor een tijdje uit den weg kunnen.

Het is hier nog altijd stikkend heet, ter
wijl de Portugeezen het koud hebben. Ik heb 
dezen morgen een van die gasten zoowaar 
zijn handen zien in elkander wrijven en 
slaan van de koude, terwijl hij stamelde van 
« mounte Frio ». Als wij zegden dEt het 
«mounte Calori» was, kon hij het haast niet 
gelooven. De bemanning van een boot die 
vandaag aan boord gekomen is, heeft gezegd 
dat de kustwachter, wij noemen hem kool
bak, in Oporto ligt te wachten, tegen dat er 
een onzer visschersbooten het zou aandurven 
in de grenswateren te visschen. Zij moeten 
niet erg rap zijn met het signaleeren in Por
tugal, want er .zijn twee schepen die reeds 
drie da)gen aan het visschen zijn binnen de 
limieten aan «Mondigo».

Ze vangen er ook een weinig visch, 
maar toch nog niet zooveel als wij, zoo
dat wij hier maar zullen blijven. We hebben 
reeds een mooie vangst visch aan boord, 
zoodat het allemaal opgewekte en tevreden 
gezichten zijn, die ik hier zie, iets dat, als 
de vischvangst allesbehalve voordeelig is, niet 
het geval is. Maar nu is alleman opgeruimd. 
Daarbij mogen we niet klagen over het werk,

Ze leggen het eenvoudig een weinig in de 
zon te drogen. Hijn tabak is afschuweli k om 
rieken en nog slechter om rooken. Het is net 
a'sof men bezig is met hooi te verbranden. 
Als men twee of drie cigaretten ervan rookt, 
is gansch uw mond en heel uitgedroogd. Ik 
heb veel liever mijn Vlaamsche tàbak, ze iv 
daarbij veel goedkooper. En als ge hen eentje 
laat rollen, ziet alstublieft toe, want ze zijn 
er niet bang voor de helft van uw pakje in. 
hun zakken te laten verdwijnen. Maar als 
ze moeten rollen van hun eigen tabak, is hun 
cigaret juist zoo dik als drie stekjes tezamen 
en ze rooken tot ze bijna hun lippen er aan 
verschroeien om het dan nog zorgvuldig weg 
te steken in hun doosje. Wilt ge hen een 
weinig laten werken? Beloof hun dan een 
eindje cigaret ! !

Het is op alle oogpunten een armzalig volk. 
Me n zou er waarlijk medelijden mee hebben, 
rnoest men hun inborst niet kennen. Ze zijn 
nu weer bezig met ruzie maken in het kom
buis om een stuk chocolade. Onze jongen 
heeft een reep gegeven aan een jongentje 
van een jaar of negen en nu willen die 
groote mannen het afpakken. Maar wij zul
len het zoo rap niet laten gebeuren ! !

Hebt u reeds hooren vloeken? Een rare 
vraag, zult U zeggen, maar toch niet zoo 
raar, w^nt U moet maar eens naar die gas- 

I ten luisteren: «Carel you fille d’aboutej» Dat 
I wil zoo ongeveer zeggen, letterlijk vertaald- 
I « Verr... zoon van een onwaardige moeder!».
I « Mounte foula, MoLinte ladroupe » en wat 
I weet ik al. Ze zijn nogal verbeeldingrijk in 
hunne scheldwoorden. Wij, die als visschers 
nochtans dun naam hebben, kunnen er niet 
aam hoor!! En hun eerste Vlaamsche woor
den die ze leeren zijn natuurliik ook de 
mooiste niet!

Ik geloof dat mijn maag begint te grollen, 
t Is hier weer het dagelijksch menu: Ge
fruite visch, het smaakt zoo goed niet meer 
als de eerste maal. Zoo langdurig, het zou 
beginnen uw keel uithangen. Een biefstuk of 
cotelet ware natuurlijk beter maar die is 
reeds langs opgegeten. En morgennoen nog 
eens visch om te veranderen, en morgen
avond nog eens, nogmaals om te veranderen ! 
En zoo is het hier alle dagen hetzelfde. Nu, 
het is nog best, dat we het hier voor niets 
hebben.

, G.m.b.H., een bedrijf van de Duitsche Mar- 

garine Industrie. Deze onderneming zendt 

j niet minder dan vier vloten uit, n.l. het moe- 

! derschip Sadmeer 8300 br. reg.ton met zes 

! jagers, het moederschip C. A>. Larsen 1 3200 

j br. reg.ton met zeven jagers, het moedcr- 

• schip Skyttfren 12000 br. reg.ton met zeven 

’agers en de Vikingen 20.000 br. reg.-ton 

met 8 jagers.

Het spreekt van zelf, dat voor dit bedrijf 

eer; groot aantal arbeiders noodig is. Het 

eigenaardige geval doet zich voor, dat waar 

de Duitsche kóopvaardijvloot en ook de 

I Noordzee- en Noordvisscherij met moeilijk

heden ten aanzien van de werving van per

soneel te kampen heeft, deze moeilijkheden 

niet golden voor de walvischvaart. Uit alle 

deelen van het land kwajnen arbeiders z:ch 

voor deze visscherij aanmelden, zoodat in 

korten tijd 1200 zeelieden en arbeiders ge

monsterd konden worden. *

De expeditie Jan Wellem sraat onder lei

ding van den Noor Christensen; ook de an

dere expedities staan onder leiding ^van No

ren, die op dit gebied de grootste ervaring 

hebben.

De Jan Wellem en haar acht vangbooten 

gaan de visscherij uitoefenen aan de kust 

van Peru in de Stille Zuidzee, waar jacht 

wordt gemaakt op de potvisch. Hier blijft de 

vloot tot begin December, wanneer ze «ver

huist» naar de Antarctis, waar de blauwe 

walvisch het zal moeten ontgelden. De an

dere Duitsche vloten begeven zich recht

streeks naar de antarctische vanggebieden.

De wereldvloot bestaat het komende sei

zoen uit 35 moederschepen, 2 landstation 

en 289 jagers, waarvan het grootste deel :n 

handen is van Noorsche en Britsche onder

nemingen. Onder Duitsche vlag waren dit 

seizoen 7 moederschepen en 52 iagers.

Aangezien Duitschland ongeveer de helft 

van de wereld-traanproductie opneemt, mag 

worden verwacht dat de capaciteit van de 

Duitsche walvischvaart in de naaste toekomst 

nog meer vergroot zal worden. Deze bedraaert 

thans ongeveer 1/5 van die van de geheele 

wereld.

❖

MODERN VISCHVERVOER

De Duitsche «Reichsbahn» heeft ter visch

mijn van Hamburg een nieuwe «container» 
tentoongesteld die eene buitengewone belang

stelling genoot. Deze « container », die een 

groote verbetering mag worden genoemd 

voor het vischvervoer, wordt met ijs ver

koeld en kan gemakkelijk 500 kg. visch in- 

houden. Dit vervoermiddel zal in de toekomst 

toelaten de visch vanaf de mijn tot bij den 

verbruiker te brengen zonder gebruik te moe

ten maken van manden, kisten papier of 

matten. —  F.

TO BE OR NOT TO BE ?

Onlangs werd bij de rechtbank te Praag 

de zaak aanhangig gemaakt of jonge harin

gen, sprotten enz., op dezelfde manier in olie 

bereid als de sardienen, recht hebben om on

der de wettelijke benaming « sardien » ver

kocht te worden. De rechtbank, om deze 

kwestie op te lossen, haalt het Oostenrijksch 

statuut der voedingswaren, gedagteekend uit 

1912 aan en die voor Tcheco-Slovakije nog 

van toepassing is. Dit statuut laat toe dat 

kleine haring en sprot in olie 

voor sardienen, onder dezen 

verkocht worden.

De rechtbank, na verschillende zienswijzen 

en meeningen, voor of tegen, aanhoord te 

hebben, heeft beslist, dat de benaming sar

dienen een aigemeene benaming is voor klei

ne visschen in olie bereid en die in herme

tisch gesloten doozen bewaard worden.

In Noorwegen nochtans, waar de sprot en 

haringconserven een belangrijke nijverheid 

uitmaken, wordt de sardien (Clupea Pilchar- 

dus Walbaum) alleen als de echte sardien 

erkend terwijl sprot en haring verkocht wor 

den onder de benamingen « brisling » en 

«slid». —  F.

ACHTERUITGANG DER NOORSCHE 

V1SCHEXPORT

Volgens inlichtingen uit Bergen blijkt het 

dat de uitvoer van visch dit jaar heel wat 

minder is geweest. Voor de periode van 1 Ja

nuari tot 5 Maart van dit jaar bereikt de 

totale uitvoer slechts 4.212.000 kg. tegen

over 7.235.000 kg. voor de overeenkomstige 

periode van 1937. -- F.

RUIMBESCHOTTEN UIT GLAS ?

Men weet dat de vischruimen dienen goed 

afgescheiden te worden om de visch in een 

zoo versehe mogelijken toestand ter markt 

te brengen; gewoonlijk gebruikt men voor 

dit doel kurken platen die daarvoor buiten

gewoon goed geschikt zijn. Daar de Duit

sche nijverheid niet in voldoende mate over 

kurk beschikt werden er verschillende proe

ven met turf gedaan; daar deze proeven geen 

gunstige resultaten opleverden wordt, nu een 

proef gedaan met glas dat uit hygienisch 

oogpunt beter is. —  F.

VERKOOP VAN DE GROOTSTE ENGEL 

SCHE VISCHTRAWLER

De Gatooma de grootste Engelsche trawler 

van Grimsby werd onlangs door Italie aan

gekocht om de zoutzeevisscherij in het Hooge 

Noorden te bedrijven. —  F.

IJSLANDSCHE HARINGVISSCHERIJ

Terwijl de kabel auwvisscberij rond Ijsland 

gedurig afneemt, wordt er de haringvissche

rij van jaar tot jaar op grooter schaal be

dreven.

Het bouwen van nieuwe fabr.eken, heefi. 

gedurende de laatste jaren een geweldige 

ontwikkeling met zich medegebracht van de 

bereiding van meel en olie uit haring ge

wonnen, waar hij vroeger uitsluitend als ge

zouten verwerkt werd. De bedrijvigheid op 

dit gebied is zoo groot en intens geworden 

dat de haring als bron van inkomst de kabel

jauw heeft verdrongen. —  F.

H U I S  D E B R A

LEEST E N  V ERSPREIDT  

« HET V ISSCHERIJBLAD »

ff ^P^rialitpi» van

i ♦GARNALEN
(wordt voortgezetü i ^ MOSSELEN

_____- ! 4 VISCH
t  GEPELDE 
« G ARNALEN
J  ZEEBRUGGE-DUINKERKE

DE ACCUMULATOREN TUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 

DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD

meerkosten welke betrokkenen hebben \bij

voortdurend varen op een buitenlandsche ha

ven aan bewassching, ontspanning, het tekort 

op kosten der voeding bij aan den wal zijn,

(*) Dit geldt alleen voor het naar Holland 
overgemaakte deel van het netto-loon- D^ in 
Duitschland door den man zelf verbruikte 
Mark l^eft zeker niet de vaarde van 72 cent.

BELGISCHE REEDERS,

GIT W O R D T  D O O R  DE BELGISCHE BEVOLKING  GE

VTEU ND, W E E ST  ER ERKENTELIJK V O OR . — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE N IJV ERH EID  EN  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN 

C a r e t s  v a n  G e u l

L \

B A T TE R IJEN

pRJDOR

Tel. ZEEBRUGGE 44033

Raphael Huysseune

ZEEBRU GGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in 't groot van 

gepelde en ongepelde (jAKNAAL

V ERSC H E  V ISCHHANDEL.

*

I
m * mirt

Milford Haven
P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafsiagers Scheep- en- Motor Reparatiën

Eigene Werkhuizen en drooge dokken 
Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd 

in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeeiige prijzen. 

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
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«

Trekking van de Tombola der Kust

Te! Adr. Willemsco, Oostende 

Tel. 73876-73875-73877-73878

S P R O T T E N  & H A R I N G  H A N D E L

De «Société anonyme interna
tionale de télégraphie sans f il»

(Vervolg van iblz. 1)

Onde/ den krachtdadigen druk van hare 

leiders, en onder de bescherming van Koning 

Leopold II, die belang stelde in alle stout

moedige initiatieven, stuurde de jonge Maat

schappij eene zending naar Con o, geleid 

door den ingenieur Paul De Brem^ecker, ten 

einde ter plaats de mogelijkheid te onder

zoeken per D. T. in verbindmg te komen 

eenerzijds met de Congoleesche kust en de 

schepen, en anderzijds met Banana en Am- 

brizette. Doch de primitieve staat \an het 

materieel waarover men te dien tijd ~ ( Î902) 

beschikte en de ongunstige luchtgesleltonis- 

sen van' de tropische streken lieten g:en vol 

doende regelmatige uitslagen bekomt.;, en de 

proeven werden geschorst.

De C.T.S.F. orienteerde dan krachtdadig 

zijne bedrijvigheid naar de toepassingen van 

de D.T. op zee en zij was de eerste om te 

handelen met de groote Belgische, Duitsche. 

Nederlandsche, Scandinavische, Spaansche 

enz.( zeevaartmaatschappijen, voor de uitbn 

ting van de draadlooze telegrafie aan booiv 

van hunne schepen, terwijl een zustermaat 

schappij terzelfdertijd te Parijs werd inge

richt voor dezelfde uitbating in Frankrijk 

Vervolgens, werd een soortgelijke maatschap 

pij insgelijks in Duitschland opgericht.

Ten einde het internationaal karakter var 

de onderneming te verscherpen, werden in 

1913 de zaken van de «Compagnie de Télé

graphie sans Fil» afgestaan aan de «Socii 

Anonyme Internationale *£e Télégraphie sane 

Fil (S.A.I.T.), samengesteld uit de £roep van 

de «Banque d’Outremer» met de medewer

king van de groote Europeesche maatschap 

pijen die belang stelden in de ontwikkel n 

van de radio-electriciteit.

Zoo ziet men achtereenvolgens verscheide 

ne maatschappijen tot stand komen, die d' 

bedrijvigheid van de «Marconi International 

Marine Communication Company Limited» 

voort te zetten in het zeedomein van de ver 

schillende landen van het vasteland.

Gedurende den wereldoorlog verwierf do 

S.A.I.T., die hare bedrijvigheid in de ver 

scheidene landen van het Europeesche vaste

land, met uitzondering van Duitschland 

Frankrijk en Italie, voortzette, het klienteel 

' n hei; grootste aantal reeders in deze lan

den gevestigd, die de vereeniging gelnstten 

de radiotelegrafische diensten aan boord van 

hun schepen volgens de voorschriften de 

internationale conventie te verzekeren.

De S.A.I.T. verleende ook hare medewer 

king bij de oprichting en de uitbreiding var. 

nationale maatschappijen, die hunne werk

zaamheden in Holland, Noorwegen, Spanje 

en Portugal uitoefenden.

De S.A.I.T. heeft zijn sociale en bestuur

lijke zetel te Brussel. Zij bezit uitbatings- 

centra te Antwerpen, Oostende, Zeebrugge. 

Kopenhagen en Le Pirée. Zij gelast zich met 

de opleiding van scheepsradiotelegrafisten en 

steunt de bestaande scholen opdat, in de we

reld, een kader fcou gevormd worden van 

radiotelegrafisten, dragers van officieele ge

tuigschriften door de Regeeringen afgeleverd, 

overeenkomstig de internationale wetten en 

verdragen.

De S.A.I.T., die zich altijd op de hoogte 

van den technischen vooruitgang gehouden 

heeft, houdt zich ook bezig met de nieuw 

toepassingen van de radio-electriciteit ten b 

hoeve van de scheepsstations, zooals radio 

goniometers, posten met korte golven, pos

ten van draadlooze telefonie, enz.

De S.A.I.T, is namelijk de eerste maat

schappij van zeevaartuithating die al de voor

deelen voorzag welke een dienst van radi 

telefonie op zee aan de reederijen der vis

scherij kan ten bate komen. De verschillend- 

reederijen hebben ten volle dezen dienst ge 

waardeerd en bijna al hun schepen met 

radiotelefonische uitzend- en ontvangstposten 

uitgerust.

Op gebied van radiogoniométrie, komt d 

S. A. I. T. een radiogoniometer met recht- 

streeksche lezing, genoemd «radiogoniosco • 

pe» te voltooien. Het Beheer van Zeewezen 

heeft hulde gebracht aan die uitvinding door 

de maalboot «Prins Albert» het eerst met 

zoo’n toestel uit te rusten.

De S.A.I.T. heeft tevens een nieuwe Fran

sche uitvinding ingestudeerd, welke onrecht

streeks van de radio-electriciteit afhangt, 

maar die een aanzienlijk nut voor de zee

vaart daarstelt: het stelsel Langevin-Chilows- 

ky voor het benutten der ultra-geluiden in 

de toestellen voor onderzeesche peilingen, 

plaatsherkenningen en seiningen. Te dien 

einde richtte de S.A.I.T. onlangs te Bru^f 

met de medewerking van de « Société de 

Condensation et d’Applications Mécaniques» 

van Parijs en van de «The Marconi Soundin 

Device Company Ltd.» van Londen, de «In

ternational Marine Sounding Device» op, die 

als doeleinde heeft de uitbating, in de landen 

van het Europeesch vasteland, uitgenomen 

Frankrijk en Italie, van de toepassing in de 

zeevaart van toestellen voor peilingen vc- 

vaardigd volgens het stelsel waarvan spraak 

hierboven.

Op het initiatief van de S.A.I.T. hebben 

de bijzonderste maatschappijen die, de we

reld door, de draadlooze telegrafie uitbaten, 

in 1928, te Brussel, onder de benaming van 

«Comité International Radio-Maritime» (C.I. 

R.) een raadgevend organisme samengesteld, 

met het doel: de versterking van hunne sa

menwerking. Bedoelde inrichting houdt zich

en der middeien tot verbetering van den 

radio-electrischen dienst in hei belang der 

radio, der passagiers en van het publiek.

De aan het «Comité International Radio- 

Maritime» deelnemende maatschappijen baten 

samen meer dan 9000 scheepsstations uit en 

bezitten inspectiediensten in meer dan hon

derd der voornaamste zeehavens van gansch 
de wereld.

Deze maatschappijen hebben onder elkaar 

akkoorden gesloten, opdat alle scheepssta

tions en voornamelijk deze die deel uitmaken 

van hunne inrichting, alle noodige techni

sche hulp zouden vinden in de inspecties in 

deze zeehavens gevestigd.

Zij hebben tevens schikkingen getroffen 

met de verscheidene belanghebbende Tele- 

graafbeheeren ten einde rechtstreeks de af

rekening der radiotelegrafische taksen onder 

elkaar en met deze Beheeren, in stede en 

voor rekening van de reeders, af te sluiten.

Onder den druk van M. Felicien Cattier, 

Bestuurder van de «Société Générale de B l̂ 

gique», zijn voorzitter, en M. August Hu

bert, zijn afgevaaMligde-beheerder, zet de 

S.A.I.T. methodisch de verwezenlijking van 

haar nationaal en internationaal programma 

voort.

Gaston Périer,

Beheerder-Bestuurder van de S.A.I.T.

( 1 e Reeks)

Oipj 1 October 1938, om 20 uur had in cle 

Kursaal, de trekking plaats van de eers.e 

reeks van de Tombola der Kust, ingericht 

ten voordeele van de beroepsontwikkeling 

der Belgische Werklieden. Deze eerste reeks 

bedraagt 304 loten met een totale waarde 

van 1 1 0.000 fr.

Het Nr 1 13508 wint een auto PACKARD 

6cyl., 20 HP., model 1938 ;

Het Nr 55964 wint een LUXE* SLAAPKA
MER ;

De Nrs 15728 en 130656 winnen een tan- 
dem AJAX ;

Winnen een rijwiel AJAX : 19291, 59044, 

99230, 102701, 109064, 116422, 144454, 

164597, 171107, 194313’.

Winnen een handuurwerk, Zwitsersch 

merk :

10168, 10912, 11842, 11994, 15054, 16470 

17404, 17787, 18161, 18945, 19999, 20117 

23396, 23464, 24223, 24787, 24955,’ 25670 

26674, 27099, 27653, 27721, 32225, 32971 

33337, 35114, 37257, 37512, 39141, 43033 

44007, 44213, 44287, 45362, 46407, 50325, 

53494, 54614, 56325, 57590, 57952, 59506 

61920, 63195, 63290, 63618, 65587, 65643 

65768, 67409, 67659, 68457^ 69771, 70235 

70733, 71943, 73954, 72111, 72341, 72455 

72778, 73124, 73634, 74493, 74696, 74789 

75974, 76338’ 78261, 80109, 82661, 82671 

83813, 84543, 85761, 88800, 87915, 89100 

89348, 90496, 91213, 92433, 92805, 93448 

94970, 95945, 96723, 9676L 97411, 98842 

101066, 104353, 105569, 106168, 106420, 

106469, 106644, 106793, 107471, 108465, 

109150, 109151, 110093, 110832, 111222, 

1 I I 65 1, 112336, 112723, 1 13177, 114063, 

114777, 115418, 116600, 119786, 119930, 

122787, 123334, 123478, 123916,’ 124010, 

124081, 127540, 127868, 128156, 129922, 

132330, 133017, 134144, 134550, 134619, 

134838, 137064, 139820, 140297, 141963, 

142430, 145351, 146363, 146967, 147198,

148464, J49462, 149983, 150937, 151777, 

153990, 154887, 159613,’ 159992, 160598, 

160755, 16151 1, 161972, 162006, 162020, 

162362, 165446, 166710, 166828, 167355, 

167985, 168163! 169949, 170695, 172265, 

173389, 173527, 175056, 177921, 178668, 

179765, 180821, 182910, 183432, 184169, 

184310, 184679, 185308! 185611, 186815, 

190890, 192972, 193245, 193385, 193869, 

194650, 195061, 195206, 196370, 197285, 

202792, 202986! 204716, 205399, 205782, 

207854, 208806, 209168, 209723, II 1694.

Winnen een f»esch champagne G. H. Mum-i 

Double Cordon:

14549, 20935, 21241, 22084, 22130. 22585 

22896, 23041, 23068, 24164, 24225, 24358 

25765,’ 25780, 26616, 28415, 28440, 29876 

32564, 37302, 39216, 40100, 40382, 45545 

45976, 46813, 48146, 48272, 49913, 50463 

52374, 56029, 56839, 57946,’ 58565, 62899 

63944, 66369, 71662, 71755, 76580, 76967 

8191 I, 82355, 90215, 93698, 9,3724, 93843, 

99413,’ 100470, 103112, 103636, 104778, 

105180, 105307, 105871, 107106, 107597,

I 13391, I 15598, I 16815, 1 18931, 

121218, 122580, 12 3 9 31 ! 126043, 

13785!, 137524, 140091, 141938, 

154265, 159407, 162668, 165697,

W at gebeurt er met den 
Uitvoer naar Frankrijk ?

Nog 2 7 . 0 0 0  kg. tongen over op 2 0  October

I 10260,

1 19402,

136851,

153819,

167399,’

178261,

197199, 201028, 209622.

168607, 169324, 

182670, 193607,

176352, 177326. 

196348, 196563,

D a a l t  o n z e  K u s t ?
wat kleiner zijn dan de Friesche en Groning- 

sche terpen.

De terpdorpen zijn vooral te herkennen 

aan hun kringvormige straten.

Dit is ook het geval voor Leeuwarden. In 

onze streek hebben de vluchtheuvels vooral 

gediend om toe te laten met een kudde 

schapen de Polder te verlaten, wanneer het 

tij opkwam en dan weer den heuvel af te

(Vervolg van blz. 1)

Rietwortels vertrekken van deze turflaag 

en gaan tot diep in den grond er onder.

De turf bevat ook overblijfsels van boo

men.

Van 1906 af heeft Schutte ongeveer 2000 

plaatsen onderzocht en boringen uitgevoerd 

in het bekken van de Yade en de Wezer en 

overal heeft hij gevonden, dat de streek in ' dalen wanneer weer kon gegraasd worden in 

de laatste twee ‘ duizend jaar gedaald moet ! bet Poldergebied.

zijn^ terwijl in duizend vorige, jaren, een rij- j De terpen waren meestal zeer vruchtbare 

zing moet zijn geschied. j gronden en het is juist hierom dat men er

In de Polders heeft Schutte tot 2 1 m. diep dikwijls aarde heeft weggehaald, waardoor 

doen graven en onder de turflaag, voortko- * dan aardkundige vondsten gedaan wjerden, 

mende van de laatste rijzing van den grond, waarvan de belangrijkheid niet te onder

heeft hij andere turflagen gevonden, die ieder schatten is.

eveneens een verhooging van den grond aan ! Er bestaat zelfs te Groningen een vereeni- 

duiden, welke voor een tijd de algemeene ging voor terpenonderzoek, 

daling hebben tegengehouden. I In bet artikel van « Der Bauingenieur »

Door de ontleding van de kiemen in het worden de gemiddelde hoogtepeilen van 

turf bevat, heeft men kunnen de natuur aan- laag- en hoogtij te Wilhelmenshaven op de 

duiden van de boomen, die destijds in den j Yade besproken.

omtrek groeiden, wanneer het turf gevormd In 83 iaar heeft het gemiddeld peil van 

werd. j hoogwater een vermeerdering van 20 cm. on-

Men kan gemakkelijk begrijpen, dat het dergaan en dit van laag water een van

De loten mogen opgeeischt worden ter ze

tel van de Tombola : 36, Zeedijk te Oos

tende.

Wij herinneren er aan dat de trekking van 

de tweede reeks, met een waarde aan loten 

gelijk aan de eerste, plaats zal hebben op

15 November 1938.

De trekking van de 3e reeks, met het 

overschot van de loten, waaronder drie au

tos (Packard, Impéria, en Renault), zal 

plaats hebben op 31 December 1938, alsme

de de laatste trekking voor de omslagen.

- De biljetten die niet uitgekomen zijn in dc j 

eerste trekking, nemen deel aan de twee an- ! 

dere. j

Om biljetten te verkrijgen (5 fr. het bil- j 

jet, —  50 fr. het boekje van 10 biljetten j 

deelnemend aan een bijzondere trekking), j

gelieve men te storten op postcheckrekening | ̂  ^  Qostendsche Gemeenteverkie- 
Nr 381.88 van de Tombola der Kust te Oos- i .

i zingen :

I Getal kiezers : Mannen 15.000

Vrouwen 17.916

Alhoewel de bureelen van het Zee
wezen te Brussel alles in het werk stel
len om het huidig uitvoersi'elsel steeds 
maai- t£ trachten te, behouden en een 
plaatselijke voorzitter van een groep 
leursters hemel en aarde bewegen opdat 
het huidig stelsel niet zou veranderen, 
stellen we eens te meer vast dat de 
visscherij en onze exporthandel naar 
Frankrijk fel door dit, stelsel te lijden 
hebben.

Deze maand- is er 33 duizend kg. 
visch uit te voeren en op het huidig 
oogenblik zijn er nog 27 duizend kg. 
niet uitgevoerd, zoodat het vanaf heden 
aan elkeen toegelaten is zooveel uit te 
voeren als men wil, maar men moet 
vaststellen, dat het steeds slechts de
zelfden zijn die het doen, terwijl de rest 
er zich niet voor omdraait.

Meer nog, toen de firma Vansteegcr 
op 9 October zijn kwantum reeds vol
ledig had uitgevoerd en toen vroeg om 
van de 29 duizend kg. die toen nr 
zieker ter beschikking waren, een dui
zend kg. meer te mogen ontvangen.

hebben de bureelen eens te meer ge
meend het te moeten weigeren en 
slechts een bijgewicht van 200 kg. ge
geven, zoodaü het thans niet te, ver
wonderen valt dat de vier vijfden van 
onze fijne visch niet uitgevoerJ wordt.

Een zestal weken geleden werden 
door de garnaalcommissie nuttige be
slissingen getroffen, welke nog niet uit- 
gevioerd werden. Ook in zake de uit
voer van fijne visch werden nuttige 
voorstellen onderzocht.

Deze blijven weer in de kartons en 
niet alleen stuit men op de onbekwaam
heid van zekere Waalsche ambtenaars, 
dit departement behoorlijk te besturen, 
althans voor wat de zeevisscherij be
treft, maar ook op den onwil genomen 
besluiten in ’t belang van de visscherij 
practisch tot uitvoering te brengen.

Zal de minisiier dergelijke schadelijke 
werking voor visscherij en vischhandel 
blijven dulden?

W ij hopen van neen en de visscherij. 
zou er hem dankbaar voor zijn.

; H AN DELAARS EN  PA RT IKU LIEREN  ! ï

• ® Voor het H ERSTELLEN  en SCH ILDEREN  van i
CA M IO N S en LU XE  A U T O ’S, wendt U  totM. LATESTE

Î N IEU W ST RA A T , 17 o SLY IŒ NS-OOSTENDE ® Tel. 731.80 ;

Uitslag der Gemeenteverkiezingen van 
1 6  October 1 8 3 8  te Oostende

Hierna volgen de officieele uitslagen

tende.

RESULTAAT DER 4 EERSTE TREKKINGEN j 

VOORBEHOUDEN AAN DE 

OMSLAGBRIEFJES

Winnen een meubilier 

03178, 08172.

Winnen een tandem Ajax

06535, 19384.

01643, 02378.

03339 04956,

elders mogelijk is den ouderdom van de 

verschillende turflagen te bepalen door een 

zuiver wetenschappelijke methode.

1 6 cm.

Het peil van halftij is dus van 1 8 cm. ge

rezen en er is ,ook een vermeerdering in het

Sedert het einde van het ijstijdperk heeft , verschil tusschen hoog- en laagtij. 

ons klimaat en-dus ook ons plantenrijk heel j Deze laatste vermeerdering moet geweten

wat veranderingen ondergaan.

Talrijke opzoekingen gesteund door de uit

slagen van aardkundige opgravingen, hebben 

toegelaten de geschiedenis op te maken van 

de bosschen en door de ontleding van de 

zaden heeft men zelfs den ouderdom van de 

verschillende grondlagen kunnen bepalen.

Schutte is er aldus toe gekomen te be

sluiten, dat de streken van Yade en Wezer, 

21 m. gedaald zijn door een gelijkaardige 

methode (ontleding van de zaden in het turf 

gevonden) heeft de Zweed Erdtman vastge- 

steld dat op de Doggerbank de lijn van 40 

m. diepte zich 9 duizend jaar geleden boven 

het peil van het hoogste water moest be

vinden.

worden aan allerlei veranderingen welke de 

kust aldaar heeft ondergaan.

Bewezen is, dat de stormgetijen veel tal

rijker geworden zijn in de laatste 60 jaren.

De verhooging van de getijen zou dus 

kunnen voorkomen, zoowel van een daling 

van de kust als van een verandering der 

windrichtingen.

Ten einde de vraag op te lossen, heeft het 

Duitsche instituut voor studie van de wate

ren, langsheen de Duitsche Noordzeekust 

metingen met waterpas laten verrichten en

Winnen een velo Ajax : '01648, 01839, 

01876, 03503, 04283, 04929, 16255, 17796.

Winnen een handuurwerk: 01070, 01281, 

01381, 01683, 01877, 02088, 02795, 02866, 

01076, 01317, 01386,* 01693, 01994, 02089, 

02 798, 03009, 01119, 01332, 01501, 01749, 

02067, 02325, 02830, 03055, 01214, 01343, 

O I554! 01802, 02076, 02351, 02839, 03067, 

01233, 01358, 01672, 01808, 02080, 02674, 

02859, 03134, 03172, 03605, 03735, 04253, 

04671, 049.78, 05257.' 05850, 03222, 03607, 

03825, 04357, 04705, 051 12, 05264, 05854, 

03299, 03623, 03836, '04435, 04 746, 051 14, 

05288,* 05976, 03313, 03653, 04050, 04462, 

04791, 05169, 05485, 05980, 03510, 03699, 

04250, 04473, 04951, 05229, 05604, 06215, 

06228, 06810, 07746! 08760, 10116, 11412, 

14731, 20006, 06565, 06848, 07883, 09106, 

10869, 12363, 16219, 20305, 06681, 06902, 

08394, 09977, 1 1250, 14248, 16648, 20686.

Winnen een flesch champagne G.H. Mumm, 

double cordon: 01020, 01496, 02021, 02864, 

03413, 04866, 06209, 10138, 01026, 01545, 

02039, 02912, 03417, 04879, 06628, 10543, 

01027, 01547, 02044, 02918, '03422, 04962, 

06840, t 1056, 01031, 01620, 02058, 02945, 

03450, 04984, 06901, 1 1390, 01037, 01629, 

02097, 02958, 03601, 05 1 65, 07050, 12761, 

01 112, 01630, 02420, 03017, 03695, '05209, 

071 12, 13209, 01 128, 01684, 02423, '03019. 

03739, 05312, 07134, 14795, 01 145, 01 705, 

02491, 03024, 04077, 05418.’ 08298, 14856, 

0115 7, 01784, 02613, 03037, 04226, 05436, 

08472, 15471, 01339, 01825, 02617, '031 14, 

04234, 05647, 08515, 16205, 01345, 01832,

Totaal 32.9,16 

Er waren 20 bureelen voor de mannen en 
23 voor de vrouwen.
Stemmen gevonden in de bussen : 30.447 
Witte en nietige : 1.863

Geldige stemmen : 28.584 
Er waren 2243 gepanacheerde stembrie

ven die 7209 stemmen hebben gegeven aan 
de liberale kandidaten ; 1936 aan de socia
listische ; 1 795 aan de VI.-Nationalistische ; 
100 aan de kommunistische; 7464 aan de 
katholieke en 2656 aan de rexistische kan
didaten.

deze laten voortzetten in het binnenland tot ' 02712, 03131, 04275. '05679. 08799, 17047,

bij Osnabrück en Maagdenburg.

Niettegenstaande de mogelijkheid van ver

gissingen door den invloed van het getij, 

hoopt men toch dat de herhaling van deze

ernstige

Schutte heeft tevens den invloed bepaald 

van de daling van de kust op den bouw van metingerl na een twintigtal jaren 
de menschelijke woonst.

Zooals men weet bestonden er ook in onze 

streek destijds vluchtheuvels. Zij werden hier 

in Vlaanderen « stellen1» genoemd en de

aanduidingen zal kunnen geven omtrent de 

wezenlijke bewegingen van den grond.

Deze beschouwingen hebben wij gelezen in 

I een commentaar van het Duitsche tijdschrift- 
pachthoeve ten Zuiden van Steene die op de i artike] nu nog maar pas ;n het tijdschrift dsr 

militaire kaarten aangeduid wordt als de Openbare Werken van Belgie verschenen.
«Stille», wat een foutieve schrijfwijze is, 

werd gebouwd op zulk een vluchtheuvel in 

den St. Catherinepolder.

In het werk van den Stadsbibliothekaris, 

den heer C, Loontiens, over de toponymie 

van Oostende en de omliggende gemeenten, 

werd een heel hoofdstuk gewijd aan de kwes

tie van de vluchtheuvels en de «Stelle» ten 

Zuiden van Steene.

Ook bij Den Haan bestond eertijds derge

lijke vluchtheuvel en Baron de L.oë heeft op

gravingen gedaan om de verschillende lagen 

er van te bepalen.

De uitslagen van deze opzoekingen we*rden 

aangeduid in zijn werk over het Oud België.

Ook in Holland heeft men veel zulke 

vluchtheuvels opgeworpen en \daar werden 

ze «terpen» genoemd, terwijl in de streek 

van Groningen vooral gesproken wordt van 

«Wieren».

In Friesland telt men niet minder dan een 

vierhonderdtul zulke terpen en talrijk zijn 

de gemeenten, die er op gebouwd werden en 

waarvan de naam neg steeds aan dezen oor

sprong herinnert.

Het zijn Krewerd, Leeuwarden. Olterterp, 

enz...

In zijn standaardwerk over de Nederland

sche volkskunde, 'schreef de onlangs over

leden professor Schrynen, dat de de Zeeuw-

bezig met de studie der algemeene kwesties Sche «hillen of vliedbergen» in ’t algemeen

We zijn overtuigd dat zij onze lezers zullen 

hebben geboeid.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens zult gij 

monter en frisch uit het bed springen.
De lever moet eiken dag één liter gal 

ïn de ingewanden uitstorten. Wanneer 
ide gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
Iniet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt 
aan«' verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodnuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
Woel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
,wat U er weer bovenop zal helpen. Heo 
zijn zachte plantenuittreksels, die wer- 
fcelljk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. EiscliB 
de Kleine Carters Pillen voor de Levec 
Sn alle apotheken : fr. 12.50.

“H e t V issche r ijb lad ,, 

is v e rk r ijg b a a r  in alle  

boekw inke ls

01367, 01848, 02715, 03229, 04347, 05728, 

09043, 18836, 01414, 01901, 02799, 03231, 

04666, 05902, 09158, 19456, 01419, 01909, 

02820, 03237, 04755, 05926, 09721, 19895, 

01463, 01912, 02827, 03312, 04798, 05957, 

09984, 20003.

1932 1938
LIBERALEN :

Kopstemmen 3783 2366
Onvolledige lijststemmen 6101 6608
Gepanacheerde stemmen 132 288

Totaal 10016 9262
SOCIALISTEN :

Kopstemmen 5214 4464
Onvolledige lijststemmen 1492 1930
Gepanacheerde stemmen 31 77

Totaal 6737 6471
VLAAMSCH-NATIONALISTEN

Kopstemmen 708 740
Onvolledige lijststemmen 59.8 636
Gepanacheerde stemmen 13 71

Totaal 1319 1447

KOMMUNISTEN :
Kopstemmen 326
Onvolledige lijststemmen 82
Gepanacheerde stemmen 4

Totaal 412
KATHOLIEKEN :

Kopstemmen 3116 1907
Onvolledige lijststemmen 5081 61 4 ó
Gepanacheerde stemmen 104 298

Totaal 8301 8351
REXISTEN :

Kopstemmen 419
Onvolledige lijststemmen 720
Gepanacheerde stemmen 106

Totaal 1245

EXTRACT
-co»-

Er blijkt uit een geboekt akte van 
Deurwaarder EM IEL  E. PIERS, ter 
verblijfplaats Oostende, in datum van 
15 Oktober 1938, dat, op verzoek van 
de Samenwerkende Vennootschap 
«CO M M ERCE  DE BOIS, oud Firma 
EU G EN E  BURM», wier zetel geves
tigd is te Zele, deze verzet heeft aan- 
geteekend jegens Kapitein Geo CU- 
CHAUS, bevel voerend over de Letti
sche Stoomboot « JAU NJELGAVA », 
behorende tot de haven van Riga, en 
die thans met zijn vaartuig op zee ver
toeft.

Het verzet gaat over een hoeveelheid 
van T W E E H O N D E R D  V IER  EN 
T ACH T IG  TELEGRAAF-PALEN.
welke ontbraken aan de telling die ge
daan werd, in het bijwezen der offi
cieren van bedoeld schip, tijdens het 
afleveren der lading, hier binnenge
bracht op 6 Oktober 1.1. met S/S 
« JAUNJELGAVA », en over welk te- 
kortl Kapitein Geo CUCHAUS verant
woordelijk dient gesteld.

Waarvan akte.

De Deurwaarder voornoemd, 
(w.g.) Em. E. PIERS.

ZIJN GEKOZEN

Lijst 1. LIBERALEN :
MM. Moreaux, Vroome, Van Glabbeke, 

Serruys, Verlinde, Vollemaere, Van Houtte, 
Deboos, Devriendt en Feys.

Plaatsvervangers :
MM. Pilaeis, Six, Mevr. Vroome-Demul- 

der, MM. Vandenberghe, Gioannora, Hespel, 
Frankignoul, Willaert, Lauwereins, Coolen.

Lijst 2. SOCIALISTEN :
I MM. Peurquaet, Edebau, Blondé, Vandeile, 
Dekeizer en Piek.

Plaatsvervangers :
MM. Kooy, Verbiest, Maene G., Pierre E., 

Vermeersch en Mevr. Verbrugghe-Demey.
Lijst 3. VL. -N ATI ON ALI STEN : 

Geene.
Lijst 4. KOMMUNISTEN :

Geene.
Lijst 5. KATHOLIEKEN :

M. Elleboudt, Mej. Tratsaert, MM. Daems, 
Porta, Goetghebeur, Smissaert, Van Caillie, 
Dehouck en Claeys.

Plaatsvervangers :
MM. Deceuninck, Vervaeke, Lambregt, 

Poupaert, Duyver, Mej. Eyckmans, Mevr. 
Verpoucke-Van O'utryve, MM. Crekillie en 
Dyserinck.

Lijst 6. REXISTEN :
Geene.

Aantal voorkeurstemmen en gepanacheer
de stemmen, welke ieder kandidaat afzonder
lijk heeft bekomen :

Lijst 1. LIBERALEN :
Dr Moreaux 1937 892 2829
Vroome 1099 485 1584
Van Glabbeke 706 524 1230
Serruys 717 546 1263
Verlinde 1495 589 2084
Van Houtte 696 379 1075
Pilaeis 325 236 561
Vollemaere 784 325 1 109
Six 247 200 447
Vroome-Demulder ' 466 205 671
De Boos 654 319 973
Feys 433 373 806
Hespel 311 250 *561
Devriendt 476 416 892
Gioannora 42 7 183 610
Coolen 144 154 298
Lauwereins 194 142 336
Vandenberghe * 561 236 797

Degrave 140 1 1 1 251
Frankignoul 283 156 439
Blomme 156 136 292
Willaert 275 116 391
Delacourt 87 68 155
Deck 138 71 209
Raick 132 97 229

Lijst 2. SOCIALISTEN :
Peurquaet 997 464 1461
Edebau 273 277 550
Blondé 225 168 393
Vandeile 123 109 232
Dekeizer 133 105 238
Piek 110 119 229
Kooy 77 71 148
Verbiest 70 78 148
Maene Gaspard 115 89 204
Pierre Emile 37 45 82
Vermeersch 37 41 78
Demey 73 53 126
Maene Melanie 34 41 75
Pierre Emiel 33 26 59
Rys 19, 28 47
Boudolf 32 39 71
Maene Joseph 19 43 62
Brackx 19 21 40
Denys 20 29 49
Vigne 31 20 51
Van Doninck 24 22 46
Deckmyn 32 19 51
De Gryse 38 15 53
Vandenbroucke 16 12 28
Samson 10 1 1 21

Lijst 3. VL. NATIONALISTEN :
Verbiest 230 292 525
Termote * 77 194 271
Deman 212 241 453
Boels 71 107 1 78
Roose 29 80 109
Decloedt 13 71 84
Dewulf' 26 62 88
Marchand 25 63 88
Van den Broecke 28 74 102
Dumon 10 56 66
Kessels 16 53 69
Provoost 8 52 60
Corveleyn 13 44 5 7
Calcoen 15 48 63
Standaert 10 53 63
Verhaeghe 1 1 48 59
Talpe 14 41 55
Dewaele 
De Cauter

4 31 35
4 33 37

Easton 12 30 42
Hubrechtsen 6 26 32
Devos 10 27 37
Cambien 6 14 20
Vercoutter 29 18 47
Derycke 29, 34 63

Lijst 4. KOMMUNISTEN
Dubois 64 ’ 51 115
Deckmyn 16 25 41
Delorge-Opsomer 8 24 32

Lijst 5. KATHOLIEKEN : •
Elleboudt 1147 531 1678
T ratsaert 2063 645 2703
Daems 585 420 1005
Smissaert 1501 904 2405
Goetghebeur 2001 552 2553
Deceuninck 556 359 925
Dehouck 868 191 1059
Vervaeke 318 210 528
Van Caillie 1 160 517 1677
Claeys 656 281 937
Lambregt 678 214 892
Eyckmans 321 1 76 497
Vandenauweele 255 109 364
Crekillie 278 138 416
Duyver 343 166 509
Vigne 209 105 314
Walraeve 67 77 144
Roose 1 09 J2J 230
Maurus 355 73 228
Dyserinck 220 168 388
Devisscher 96 105 201
Van Outryve 381 i 13 49,4
Poupaert 311 220 531
Vileyn 84 66 1*50
Porta 2441 1003 3444

Lijst 6. REXISTEN :
Van Wynendaele 437 648 1085
Kemp 147 286 433
Panesi 75 198 273
Snykers 67 162 229
Fontaine 60 159 219
Hindryckx 31 83 114
Vandenbussche 43 89 132
Cattrysse ’• 43 100 143
Demonie 25 69 94
Schyrgens 19 82 101
Seynaeve 18 59 77
Gitsels 18 59 77
Mistiaen 36 62 98
Declerck 10 48 58
Janssens 18 54 72
Lauwers 1 7 69 86
Rox 1 1 33 44
Petit 14 54 68
Verschraegen 1 1 31 42
Baervoets 21 46 67
Dechef 7 36 43
Vergauwe 9 25 34
Rasseneur 12 23 35
Knockaert 18 28 46

Louwers 66 153 219



*

c HET VISSCHERIJBLAD »

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

OOSTENDE
Vrijdag 14 October 1938*

0.66 Oost 5 d. 1.390,—

0 .1 38 Oost 3 d. 4.9,35,—

0.203 West 12 d. 2.220,—

0.196 West 3 d. 3.205,—

0.226 West 3 d. 3.790,—

0.152 West 2 d. 4.990,—

0 .1 20 Oost 9 d. 13.793,—

0.191 Oost 1 1 d. 1 5.270,—

0.88 Doggerbank 7 d. 10.5 72,50

Het is niet omdat er 9 vaartuigen ter 

markt zijn dat de aanvoer kan bevredigen; 

immers deze hebben heel korte zeereizen én 

hunne vangsten zijn bijgevolg onbelangrijk 

De vraag naar alle soorten is zeer levendig 

en de afzet bevredigend.

Zaterdag 15 Octöber 1938.

0.223 OoSt 

0 .109 Oost

0.303 Nauw van Kales 

0.2 77 Oost 

0.25 Kanaal 

0.260 Nauw van Kales 

0.294 Kanaal

13 d.

9 d.

5 d.

3 d.

14 d.

8 d.

16 d.

16 d.

13 d.

12 d.

9 d.

10 d.

1 0.950,—  

12.480,—  

7.875,—  

4.840,—  

28.930,—  

9.910,— 

30.705,—

0.293 Kanaal 16 d. 41.219,—

0 .135 Witte Bank 13 d. 15.027,50

0.141 Witte Bank 12 d. 16.180,—

55.0.75 Fladen 9 d. 41.513,—

55.0.159 Fladen 10 d. 42.641,— 

De aanvoer van versehe vischf alhoewel

zeer middelmatig, is toch ruim voldoende 

alleen is er een tekort aan groote witte ka

beljauw, groote tarbot, mooie meiden en 

tongsoorten. De kleine partijtjes van deze 

laatste soorten worden dan ook heel dut 

ingemijnd; andere soorten vinden anders goe

den afzet. De haringvisscherij heeft mooie 

vangsten aangevoerd; deze wordt zeer leven

dig en in groote partijen opgekocht aan 

prijzen schommelend tusschen 60 en 45 fr. 

de mand. Een dezer vangsten heeft als bij

vangst eene mooie partij goede makreel ver 

schalkt.

Maandag 17 October

0.322 Witte Bank 

0.329 Witte Bank 

0.236 Kanaal 

0.256 Witte Bank 

0.2 70 Nauw van Kales 

0.124 Spanje

0.65 Witte Bank 

0.292 Kanaal 

0 .1 1 5 Witte Bank 

0.269 Spanje 

0 .1 66 Witte Bank

55.0.76 Fladen

55.0.163 Ijsland 

0.255 West

13 vaartuigen met

1938. 

12 d. 

14 d. 

13 d. 

10 d. 

10 d. 

20 d. 

15 d. 

15 d.

13 d. 

19 d.

14 d. 

1 1 d. 

17 d.

3 d.

versehe

20.298 —  

2 3.622,5 C 

35.750,—  

13.055,— 

13.385,— 

48.305,-

18.907.50

40.792.50 

1 3.725,— 

50.1 96,—
14.4 1 o,— 

34.942,5 c

133.404,— 

7.99,5,—

visch zijn ter

markt; de kwaliteit is zeer goed en de keur 

zeer uitgebreid. Alleen valt er een groot te

kort aan ronde visch vast te stellen en daar 

de vraag naar deze varieteiten zeer hevig is 

zijn de bekomen prijzen heel duur. De an

dere soorten bekomen nog een goeden prijs. 

Witte Bankvisscherij geeft veel kleine pladijs 

daarbij wat tarbot, tongen en groote ieksoor

ten. Spaansche vangsten hebben mooie par 

tijen tongen, keilroggen en roggen in man 

den buitgemaakt; andere soorten ontbreken 

grootendeels. De IJslandsche vangst is 

groot, levert in hoofdzaak kleine kabeljau

wen, gullen, wijting, veel koolvisch, daarbii 

wat lengen, roode boonen, hondstong en 

heilbot.

De aangevoerde haring kan uit oogpunt 

van verzorging niet bevredigen; daarbij vindt 

men vele ijle haring; dank zij een flinke lr 

vangst, 'bestaande vooral uit makreel en tot- 

ten, kan dit. schip nog een goede besomming 

verwezenlijken.

Dinsdag 18 October 1938.

55.0.83 Ijsland

55.0.1 6 1 Fladen 

0.228 Spanje 

0 .1 68 Nauw van Kales 

0.131 Oost

18 d. 209.666,50

9 d. 52.517,50

20 d. 5 7.755,—

4 d. 1 6.580,—

6 d. 16.332,50

55.0.098 Haden 8 d. 39.763,— 

0.278 Kanaal 13 d. 25.740,—  

0.187 West * 3 d. 6.455,—  

0.334 West 6 d. 8.590,—  

0.201 West 6 d. 19.614,—

De aanvoer van heden is niet in verhou

ding met de verwachtingen noch met do 

vraag; het slechte weder, dat vorige week in 

het Engelsch Kanaal geweldig hui^ hielu, 

heeft een normale en bestendige visscher’) 

onmogelijk gemaakt. Alle soorten visch './er

den aan overdreven dure prijzen ingemijnd. 

De handel zal deze week nogmaals harde, 

klappen verduren en dit te meer daar do 

winterkampagne pas aangebroken is. De 

IJslandsche visscherij levert veel minder 

kools en lengen dan gisteren; de aanvoer 

kabeljauw is des te grooter. Andere soorten 

zijn in gelijkaardige partijen als gisteren te 

bekomen. Op te merken valt, is de heel 

mooie besomming die dit vaartuig heeft ver

wezenlijkt. De haringvisscherij heeft even

eens van het slechte weder geleden; de ha

ringvangsten zijn klein en redeljik bevredi

gend van kwaliteit. De bijvangsten dezer 

schepen bestaan uit flinke partijen makreel, 

wat koolvisch en totten.

Woensdag 19 October 1938.

0.201 Overschot 9üüt—

0 .1 14 Oost 6 d. 8.565,—

0.291 Kanaal 12 d. 21.320,—

Spanje I / d. bU.ö9ö,5ü

U.2zö Noord 3 d. **./9ö,—

0.36 OoSt 7 d. 10.260,—

0.214 West 12 d. 12.095,—

0.301 Kanaal 11 d. 23.810,—

0 .316 Kanaal 13 d. 29.560,—

0.281 West 3 d. 3.155,—

0.186 West 6 d. 11.410,—

0.82 Kanaal 12 d. 37.535,—

0 .154 Nauw van Kales 9 d. 17.730,50 

0.108 Moray Firth 13 d. 26.489,50

55.0.160 Fladen 10 d. 54.867,50 

0.66 West 3 d. 4.840,—  

0.152 West 3 d. 5.445!—  

0.240 West 3 d. 5.980 — 

0.73 Nauw van Kales 13 d. 16.290,—  

0.232 Nauw van Kales 12 d. 30.840,—  

0.67 Oost 8 d. 13.767,50 

0.121 Kanaal 12 d. 11.025,—  

0.285 Kanaal 12 d. 34.825,—  

0.34 7 Kanaal 12 d. 30.430,—  

0.323 Kanaal 12 d. 22.714,—  

B.24 Oost 6 d. 6.385,—  

0.263 Kanaal 12 d. 38.990,—  

0.192 Kanaal 12 d. 35.700,—  

0.309 Kanaal 1 1 d. 26.350,—  

0.89 Fladen II d. 1 7.356,—

Gezien de markt Dinsdag buitengewoon 

Vc.st gestemd wasf hebben veel vaartuigen 

hunne reis onderbroken om te komen mark

ten. De vangsten zijn niet groot, doch van 

onbesproken kwaliteit. Met uitzondering van 

ronde vischsoorten en tongen worden aile 

soorten in kleine partijen aangeboden. Daar 

de vraag gisteren verre van voldaan was, 

kunnen alle soorten op een zeer goeden afzet 

bogen. De Moray Firthvangst levert vooral 

kabeljauw (wat klein van stuk doch zeer 

goed verzorgd), mooie meiden, makreel, wij

ting en totten. Spaansche vangst is heel be

vredigend en heeft benevens wel tongen en 

tarbot veel mooie meiden, rogsoorten en 

roobaard buitgemaakt. Alleen de vangsten 

van het Engelsch Kanaal afkomstig hebben 

ronde visch en jonge schelvisch, die buiten

gewoon duur worden afgezet. Ietwat rond 

I 1 uur ondergingen de soorten die reeds 

veelvuldig verkocht werden een kleine inzin

king. De Fladenvangst is evenals den laatsten 

tijd klein voor de haringvangst doch groot 

voor de makreel.

Donderdag 20 October 1$38.

0.89 Fladen vervolg 

0.78 West 

0.203 West 

0.220 Witte Bank 

0.243 Kanaal

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
A

het gekende huis

D. &  0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

0.55 Kanaal 9 d. 8.215,—

0.235 Witte Bank 1 1 d. 22.963,50

Daar de vraag gisteren heel ruim^chootc 

voldaan kon worden is hij heden dan ook 

groot genoeg; de kwaliteit is goed, doch dc 

soorten zeer beperkt. Door de reeds groote 

partijen makreel der laatste dagen i3 deze 

van heden aan goedkoope prijs van de hand 

gegaan.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Donderdag 1 3 October 

Vrijdag 14 October 

Zaterdag 15 October 

Maandag 1 7 October 

Dinsdag 18 October 

Woensdag 19 October

57.027.50

61.189.50

264.366.50

472.9.54.50 

457.309,55

629.874.50

fr. 1.942.732,00

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 13 Oct. 4117 kg. 2.20-4.20

Vrijdag 14 Oct. 1902 kg. 3.30-5.3*1.*

Zaterdag 15 Oct. 554 7 kg. 1.00-3,00

Zondag 16 Oct. 2694 kg. 1.30-2.30

Maandag 17 Oct. 2713 kg. 1.90-3.00

Dinsdag 18 Oct. 4 793 kg. 1.90-2.90

Woensdag 19 Oct. 203 kg. 5.10-8.20

r  luist IMer-
\ .schtactoor in alle soorten 

V E tS C IIE N  ~  G E R O O R T E N  

V ISCH  E N  GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

7 IS U  iM IJN , 2 - M ECH ELEN  

.Tel. 789

Verwachtingen

10.685,—

3 d. 2.1 40,—

5 d. 4.985,—

14 d. 2 7.395,—

14 d. 13.685,—

Zaterdag 22 Oct. -- 0.296 van het Ka
naal van Bristol; 0.30 7 van de Witte Bank.

0 .1 i ö van de Fladen met 400 bennen ma- 
kieei en 100 bennen haring.

Maandag 24 Oct. -- SS.0.148 van de Fla
den met haring; 0.241 van Spanje; 0.328, 
0.320, 0.54 van het Kanaal van Bristol.

0.119 van de Noordzee met totten, wij
ting en m/akreel; 0.2 75 van Spanje.

Dinsdag 25 Oct. -- SS.O.I57 en 0.97 van
de Fladen; SS.0.92 van Ysland met 9 bak
ken waarvan 2500 kools. 50 bennen gullen, 
60 bennen mixed, 150 bennen boonen, 200 
kabeljauwen; 0.23 7 van Spanje.

Woensdag 26 Oct. -- SS.0.146 van de
Fladen met haring; 0.85, 0.81, 0.290 en 
0.295 van het Kanaal van Bristol; 0.287, 
0.215, 0.89 van de Witte Bank.

Verder worden verwacht: 0.345, 0.122, 
0.2 75, 0.282, 0.250, en 0.195 van Spanje; 
0.153, 0.304, 0.155, 0.310, 0.350, 0,305. 
0.327 van het Kanaal van Bristol; 0.280. 
0.326 0.249, 0.312, 0.277, 0.274, 0.102, 
0.229, 0.137, 0.276, 0.338 van de Witte 
Bank.

AJiViUJlDjLaM

in de week van 13-19 Oktober kwamen 

y an de Kijksvischhailen 50 stoomtrawler, Z v 

motors, I Deen en I Zweed hun vangsten 

versehe visch en haring verkoopen. Ue ge

heele week is de aanvoer van \ ersehe visch 

uitstekend geweest. De stoomtrawlers, ko

mende van het Noorden, hadden prachtige 

vangsten verscheidenheid buitgemaakt, waar 

de binnen- en buitenlandsche handel zeer bij 

gebaat was. De vangsten van deze Noord

booten bestonden uit prachtige /angsten wit

te kabeljauw^ makreel, koolvisch, schelvisch, 

wijting, ham en zeer veel roggen.

Van het Clijdiep, Pats en Lengbank: schel

visch en makreelen. Doggersbank gaf schoo

ne vangsten kabeljauw, gullen en een groote 

Soort schelvisch (spoonvisch).

Van de W7itte Bank kwamen de booten toe 

met vele groote en kleine schol, gullen en 

tarbot; de tongen blijven schaarsch.

Westvisscherij geeft redelijk tongen; <cle 

bijvangsten bestaan uit schol en w-jting.

Haringvisscherij : 8 groote stoomtrawlers 

hébben deze week vele haring aangebraent. 

De Ym. 9 «Haarlem» verkocht Donderdag 

1 700 bennen. Dit schip vertrok Vrijdag en 

Zondag:.acht 1 uur was deze trawler weder

om present met .1 700 bennen haring. De 

o verige hadden allen groote vangsten en de 

haring is van prima gehalte. De berichten 

die ons nu toekomeft geven afnemenue vis

scherij, zocdat de trawlers wel spoedig de j 

haringvisscherij zullen beëindigen en het &f 

wachten is dus op de drijfnetvisuchers van 

de Engelsche Wal.

De vischprijzen waren de geheele v/eek 

duur. De reederijen zijn zeker zeer tevreden 

en de handel eveneens.

Verwachting toekomende week: 45 stoom

trawlers en 30 motors.

Donderdag 13 October 1938.

7 stoomtrawlers met versehe visch, twee 

stoomtrawlers met schoone vangsten haring 

en 2 motors met visch. De aan voer van ha

ring was voldoende, kwaliteit uitstekend en 

prijzen 100 fr. de 100 kilo. De vangsten van 

de trawlers bestonden uit makreel en schel- j 

visch, die van de motors kleine schol en een 

kleine hoeveelheid tongen. Verkoopsprijzen 

versehe visch: zeer duur.

Ym. 98 Clijdiep 

Ym. 135 Witte Bank

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries

■ >

< I 
It
I I
<11 
u
i :

I I
f i

Sanieiwerkeude Vennootschap 
Reederijkaai (rechtovt ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle ineRameKc vermakingen en constructies 

Al ir sisiiUs-, piaal-, Kupei /inkwetk vour »cnepen 

Lcvciiiîÿ vda ckur LenuuUijidlicuen . 

ü. KeUiJUKtQ, UUK* esj». Ka tuen, carßu ie , «au., « n t
99136 Handelsregister 95

O lîtn , Verv 

Tel. 71741 en 72781 Fostcheck

LES FRIGORIFEftES DU LITTORAL
N. V

( J s
GEM A ALD  EN IN BLOKJŒ N

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

!

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105(3
Ym. 195 Noorden 75 0 4500,— Ym. 384 Clijdiep 290 1802,—
jllw. 5 1 Witte Bank 45 850,— Ym. 70 Witte Bank 200 1 963,—
Kw. 78 Witte Bank 80 1446,— Sch. 1 9 Engelsche Wal 300 1 340.—
Kw. 24 Witt^ Bank 100 1 32 7,— Kw. 1 24 Engelsche Wal 100 312 —
Ro. 9 Witte Bank 55 869,— E. 329 Denemarken 250 1717,—

Maandag 17 October 1938.

Een prachtige vischaanvoer. De vangsten 

van het Noorden geven veel verscheidenheid 

te zien, o.a. makreel, rog, vleet, ham, schel

visch, wijting en prachtige witte kabeljauw. 

De vangsten uit Clijdiep, Pat3, Lengbank 

bestaan uit schelvisch en makreel; de Witte 

Bankvangsten uit schol tn  veel tarbot; de 

Westvisscherij uit schol, wijting, tong en tar

bot. De verscheidenheid liet dan ook nietï 

te wenschen over. Verder w£ren er 3 prach 

tige vangsten levende haring; 2 trawler, 

haalden het kunstje uit om na 3 à 4 dager 

terug te zijn met vangsten van 1/00 à 1800 

bennen haring.Verkoopsprijzen versehe visch 

zeer duur; haringprijzen: 125 fr. de 100 kg

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

1850 

1 700 

1400 

125 

570 

720 

600 

120 

975 

660 

840 

750 

160 

165 

65 

150 

laagste

4386,—  

3927,—  

2806 —  

1531,—  

4360,— 

41 1 3,— 

4994,—  

1 647,—  

5499,—  

382I ,— 

43 76,—  

4191,—

1859,— 

1854,—  

1 663,— 

1995,—-

88, hoog

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 15 TOT 20 OCTOBER

Mid. ti 
Kline 1 

Barbue« —  Griet 
Sole« —  Allergrc

Groote tongen __
Midd. groote tonge 
Voorkleine tongen

Carrelet* - Gr. pladijs 
Mid. pladijs

Limandes soles

Flottes —  Schaten ... 
Raies —  Groote rog 

Kleine rog 

I ecauds —  Steenpost< 
Merlan«- —  Gr. wijtir

KI. gullen 
Cabillaud d'Islande —  Ysl. ka

Zaterdag Ivlaandag Dinsdag Vv oensdag Donderdag
18.00— 14,— 15,00— 13,— 18,00— 1 5.— 1 b,0o— 1 :j — 18,00— 14,--
1^,00— 10,— IU.00—  9,— ■ 13,00— 12,— 13,00— 1 i,— 9,u0— 10,—

9,00—  8,— 1 1,00— 10.— 1 1,00-- y,— yt,00—  8,—
10,00—  8,— 8,00—  7,— 1 1,00— 9,— 9,00— 8,— Ö,00—  /,—
24,00— 22,— 1 7,00— 19,— 18,00— 19,— 1 7,00— 1 ‘t — 14,00— 15,—
24,00— 18,00— 17,— 20,00— 21,— 18.00— 16,— 14,00— 13,—
/6,00— 25,— 1 7.00— 1 7,— 2 1,00— 23,— 20.00— 18,— 14,00— 1 5,—
24,00— 25.— 18.00— 1 7,— 23 00— 25.— 19,o0— 18,— 1 5.00—
23.0Ö— 22,— 18.00— 1 7__ 24,00— 23,— 2 1, J0— 19,— 14.00— 1 5,—

8,00—  5,50
7,50—  5,50 6.00—  8,— 8,00— 7,— 6,00—
4,50— 5,00— 6.50— 5 50 6,00— 8,— 5,00—  4.50
1,50— 1.50— 3,00— 5,00— 5,50 1.75—  1,50
3,00—  2,— 4.00—  2 — 5.00— 4,— 2.00— 3 —
6,00—  5.— 6.00—  5.— 7,00— 6,— 8,00— 6,— 6.00—
3,00— 4,00— 4,00— 4,00— 4,00—
3.25—  3,— 4.00—  3 5 5,00— 4,00— 3,50—
2,00— 2,50— 3,50— 2,50— 3,— 2,50—
3,00— 2,— 3,50—  2,— 4,50— 2,50 4,00— 2,—
3,50—  2,— 3,50—  2,— 5.50— 2.50 4,00— 2,— 4,00—  2 —
1 00— 1,50—  1,— 2,00— 1,50— 1,— 1.00—
1,75—  1,50 2.00—  1,50 2,25— 2,— 2,25— 2__ 1,50—
3,00— 3.50—  2,50 5,00— 3,50 4,00— 3,50 3,00—
2,00— 2,15—  2,— 3,00— 3.20 3,50— 3,— 2 00—
8,00—  6,— 8 50— 6,— 1 2,00— 9,— 12,00— 7,— 8,00—
4,50— 5,00—  4,— 6,00— 6,00— 5,— 4 50—
2,50— 3,00— 4,00— 4,00— 3,—

6.00—  5.— 7.50— 6.50

Kl. gullen .................. ................... 3,00—
Séb&stes —  Klipvisch .......................................................................3 QO___ 2 __
Charbonnier —  Koolvisch ............................... 2 00__________2 00___  I 50
Lieua —  vlaswijting ........................................ ’ 5 QO___  3 __
Lingues —  Lengen ..................... ...................... ' 2 00— ....... .. 3.00—  2,’__
Eglefins —  Gr. schelvisch .................................................... .....7.00—

Gr. mid. schelvisch ...............  ...................... .....6.00___
Kl. mid. schelvisch ...................  5,00
KI. schelvisch ............................... 4,50__
Braadschelvisch (totten)" ........ 3,00__

Colins —  Gr. mooimeisjes ...............................| q 00___
Mid. mooimeisjes .......................... 5 QO__
Kl, mooimeisjes ..............................  2 50__

Vives —  Pietermannen ................................... 11,00—
Grondins —« Knorhaan ...................................  1,00—
Crondins rouges —  Engelsche soldaten ........ 2,50—
Rougets —  Roobaard ............  ......................3,00—
Emissole9 -- Zeehaai ........................................ ] ,00__
Roussettes —  Zeeïonden ..............................  1,00__
Dorées —  Zonnevisch ........................................ 3 QO__
Lottes —  Gr. zeeduivel («teert) ............ . 6 00__

KI. zeeduivel ...................................4 'oo___

Ccngres —  Gr. zeepaling ................. ........... 2,50—
KI. zeepaling ............................... 1,50—

Maquereau- —  Makreel .............  .....................  1,50—
Karengs — Haring ...............  ............................ 1,20—

E'turgeoni — Steur .......................................................
flétans —  Gr. heilbot ...................................................

Kl. heilbot .................................................................  10,00—
i#r«vi#Mv —  Kr««ftj«i ...................................  2,50—  2.50—

5,50

7 —  
4,'—

9,—

1 50
2,—

5,—

1,—

5.50—
5.00—
4.00—  3,—  

1 1,00—  6,—
5.00—  3,50
2.00—

7.50 —  
3.00—  2,—
2.50—  1,50
1.50—
1.50—

7.00—  5 —
4.50—
3.00—
2.00—  
2,00—  1 5'0 
1.20—  0.80

15,00—

5.50—
4.50—
3.00—
2.00—
7.00—
5.00—
9.00—
9.00—
7.50—
5.50—
5.00—  

13,00—
7.00—
3.50—

3 50 
2,50 
3,— 
5,— 
3,—

6,—
4,—
8,—
6,—

2,—  
3 —  
3,—

7,—

2,00—
3.00—  4,—
4.50—  3,—
2.00—  
2,00—

7.50— 6,—
4.50—  5,—
4.00—  3,—
2.00—  
1.25—  1,—  
2.15— 1,60

18,00—
20,00— 16,—  
1 1,00—  9,—

3.00—
5.00—
4.00—
0,00—
8.00—  
6.00—
5.00—
4.00—

12.00—  9,—
6.00—  5,—
3.00—

10.00—  7,—  
1 50—
3.00—  2,—
4.00—  2,—
1.00—  0.75
1.00—  0.75
4.50— 2,50
6.50—  5,—  
4 00—
3.00—
2.00—
1,00—
2,00—  0.75

2,00—

2,50--

2,50—  2,—

Ym. 85 Clijdiep 

Ym. 83 Witte Bank 

i Ym. 54 Witte Bank 

* Ym. 167 Noorden 

I Ym. 2 Lengbank 

Ym. 9 Klaverbank 

j Ym. 24 Klaverbank 

j Kw. 162 West 

Sch. 132 West

Vrijdag 14 October 1938.

2 stoomtrawlers met schoone 

versehe haring, 1 

met een schoone vangst makreel 

visch; de motors hadden kleine

300 

90 

150 

65 

50 

375 

380 

1 700 

1200 

30 

20

3089,—

I 61 0,—

2076,—  

I 289,

I 680,—  

3445,—  

3625,—  

3625,—  

225 7,—  

633,—  

389,—

1 7 Klaverbank 

9 Klaverbank

25 Klaverbank 

95 Oost 

8 Noorden 

54 Lengbank 

1 6 Noorden 

91 Witte Bank

26 Noorden 

Ym. 44 Lengbank 

Ym. 48 Pats 

Ym. 10 Clijdiep 

Ym. 161 Witte Bank 

Ym. 97 Witte Bank 

Ym. 432 Witte Bank 

Ym. 114 Witte Bcnk

23 Katwijkers motors 

ste 717 florins besomming.

Dinsdag 18 October 1938.

Wederom een groote aanvaer waarvan de 

verscheidenheid niets te wenschen overliet. 

De vangsten van de Noordbooten waren ge

lijk aan die van Maandag; de Witte Bank- 

I vangsten bestonden uit schol, gullen en tar- 

; bot. Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen met 

250 kisten scharren. De haringaanvoer: 2 

drijfnetvisschers van de Engelsche Wal met 

vaste haring. Verkoopsprijs: 130 fr. de 100 

kilo.

Ym.

Ym.

Ym.

Ym.

! Ym.

, Ym.

Woensdag 19 October 1938.

13 stoomtrawlers, 1 motor en 1 Zweed 

sche kotter waren vandaag aan de mark': 

De vischtoevoer was bevredigend en wat de 

verscheidenheid betreft, deze liet wederom 

niets te wenschen over.

Van de Doggerbank schoone ladingen ka

beljauw, gullen en groote schelvisch; van het 

Noorden makreel, schelvisch, koolv:sch, wij

ting, rog en prachtige witte kabeljauw. Wi.f-*. 

Bank geeft schoone vangsten schol, tarbct en 

gullen.

Haringaanvoer* 1 boot met 2000 benncü, 

waarvan een deel mooie kloeke haring was 

en het overige zeer kleine haring. Verkcopi- 

prijzen van alle soorten: zeer hoog.

112 Lengbank 940 3440,—
1 89 Clijdiep 565 2680,—

7 Noorden 840 4202,—

155 Witte Bank 160 1925,—

130 Noorden 600 4203,—

1 5 Noorden 800 2 183,—

Ym. 147 Witte Bank 225 2 140,—

Ym. 87 Witte Bank 135 1 800,—

Ym. 19 Noorden 950 4550,—

Ym. 1 15 Noorden 795 4490,—

Ym. 71 Doggerbank 450 4060,—

Sch. 61 Witte Bank 185 1900,—

Ro. 16 Doggerbank 210 2230,—

Ym. 38 Noorden 1 100 5300,—

Ym. 165 Witte Bank 115 1 530.—

Ym. 60 Doggerbank 160 2400,—

Ym. 177 Witte Bank 175 1850,—

Ym. 1 Noorden 695 3040,—

GG. 409 Zweden 200 1 1 70,—

Kw. 1 10 Engelsche Wal 100 395,—

BLANKENBERGE

i de»

Ok-

Staat van verkoop van versehe visch i 

mijn van Blankenberge, van 13 tot 19

tober 1938:

Donderdag 13 October fr. 21.583,50

Zaterdag 15 October 978,45

Maandag 17 October 15.246,90

Dinsdag 18 October 7.005,60

Woensdag 1 9 October 1 6.660>—

Gemiddelde verkoopprijs per kg. van de 

visch gedurende hetzelfde tijdperk: tarbot

12-16; griet 10--12; groote tongen 15;

bloktongen 18— 20; fruittongen 19— 21; 

kleine tongen 12— 14; groote platen 7— 8; 

kleine platen 6— 7; kleine visch 4— 5; schar

ren 4— 5; pieterman 10; kabeljauw 6— 7;

wijting 3--4; rog 3— 4; garnaal 3--4 fr.

per kg.

en

trawler van .het Noorden 

en schel- 

vangsten.

Verkoopsprijzen duur.

Ro. 53 Klaverbank 1050 1 858,—

Ym. 31 Klaverbank 1200 2651,—

Ym. 59 Noorden 520 3718,—

Kw. 28 West 35 545,—

Kw. 91 West 40 691,—

Zaterdag 15 October 1938.

1 stoomtrawler van het Noorden met een 

schoone lading versehe visch bestaande uit: 

makreel, schelvisch, kabeljauw, lommen en 

veel rog; de 4 motors met vele kleine schol, 

tarbot en gullen. Vischprijzen bevredigend.

I
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FROID INDUSTRIE
REEDERIJKAAI, 36, O OST EN DE

M O D E R N E  

F A B R I E K

TELEFOON 72291

IJS Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

H O FLEV ERA N C IERDagfcïijksche voortbrengsft ï 250.00*0 kilos

Donderdag
Terbot .............................................................— 2ö,5u
Gret .............................................................  42,00— 2b,—

i.jO —  —  
2,10—  1.80 
2,00—  1.65 
1.40—  1.16 
1,22—  0.80

Gïoote tongen
Gr. mid. tongen .......
Kl. mid. tongen .......
Kl. tongen 
KI. tongen (gr. slips)

1,00—  
1,00—

7,00—  5,—  
4,50—

1,00—  0.75

Kl. tongen (kl. slips) ...................................  U.60—  0,38
Gr schol ..................... .................................... ........................
Mid. schol ........................................................ ........................
Zet schol ...........................................................34,00— 25,—
Kl. schol ...........................................................2/!oo— 18,—
Kl. schol II .......................................................26,00— 8,—
KI. schol III ...................................................... 13,00—  5,—
Schar ............................................................12,00— 4.60
Bot ................................................................ 25,00— 15,—

Tongschar .................................................... 45.00— 26,--
Hog ............................................................... .................... .
Vleet ..................... ......................................... 3.40— 3.20
Poontjes ...................................................... 1 0,00—  6.—

Kabeljauw ............................................... «...86,00— 48,--
Gr. Gullen ..............  .......................................25,00--17,—
Kl. Gullen ..................................................... .21,00— 8,--
Wijting ..........................................................  8,00—  4,—
Gr. schelvisch ......................... .................................................
Gr. mid. schelvisch ......................................... 40.00--
KI. midd schelvisch ..................................... 35 00— 25,--
Kl. schelvisch .................................................. 22,50--18,--
braadschelvisch .. ....................................... 12,00--  9.50
Hei'bot ...........................................................  1.24—  0,76
Leng ...............................................................  2,25—  1,—
Koolvisch ........................................................... 33,00— 18,50
M&kreel .........................................................15,00—  3.70
Wolf .......................................................................................
Schartong ....................................................... 30,00— 14,—
7 alm ....... : ...............................-.................... .......................
Steur ...... .......... ...................................... ............................
Hammen ....................................................... 12,50—
Lom ............................................................... ....................
Harinj ........ .................................................. ............... .......
Kr-eft ................................... .......................  1,10—  0.80
Gr Heek ...................................................................................
Mid. H-*k ........ .......................................................................
Kl. roode poon .............................................. 17,00—  8,—
Gr. roode poon ..................... .................................................

Mid. roode poon ..........................................................................

All», in m id «  aar>K«<taid. E«n ruiden ia onjerstr Ié fr-

Zaierdag
77,5u—  lö',—  
40.00— 21,—  
2.30—  2,—
1.90—  1.75
1.90—  1.60 
1.24—  1.04 
0.80—  0.74 
0.62—  0,32

34.00— 28,—
33.00— 19,—  
I 7,00— 1 1,50
8.00—  7,—
8.00—  5,—

16.00—
50 00— 24.—
1800—
1,50—  0.42
8.00—  7,—

85.00— 5 7--
20.00— 19,—  
18,50— 10,50
6.80—  4,—

23.00— 21,—  
15,50— 13,—
9,00— 6.40 
1.30—  0,94 
1.85—

20.00— 18,—  
10,00— 2.80

37,00— 16,50

1 5,50— 1 2,—  

2.60— 0,90

Maandag
75.00— I O,—  
3AUÜ— 1 7 50
2,UÜ—  1, / 0
1.80—  1.5a 
1.75—  1.35 
1.12—  0,90 
0.82—  0,68 
0.46—  0.30 

32 00— 23,—
32.50— 23,—
38.00— 16,—
31.00— 13,—  
I 7,00—  6.60
7.00—  1,10

1 7,00—  3.60 
I 7,00— 1 5.—
45.00— 20,—
22.00— 1 0,—  
2.46—  0.42 
5,50—  2.40

74.00— 33,—  
22 00— 14,—
1 s!00—  5.70
6.60—  1,60

36.00—*-26,—  
28,OQ— 19,—
19.00— I 1.50
13.00—  9,—
10.50—  6 —  
1.40—  0.70 
1.53—  0 60

2 5,00— 12 50
12.00—  2.60 
22,00— 15,—  
41 00— 12,--

16,00—  7,—

3.20—
0.63—

2.05
0,88

Uinsdag
66.00— 24,—  
30,0u— 2o,—

1,70—  
1.55—  1 50 
1.45—
1.06—  0.92 
0.88—  0.70 
0.50—  0.38

36.00— 28,—
33.00— 27,—
37.00— 30,—
31.00— 13,50
19.00—  7.70 

7,50—  4.20
10 00—  2.20 
2o!oo— 10,—
44.00— 18,—  
22 00— 14__
2.22—  0,50 
6,00—  1.30

62.00— 27,00 
14,50— 10,50 
1 1,00—  5.40

6.60—  I,—
38.00— 25,—
23.00— 1 7,—
1 6,50— 10,—
11.00—- 7,50 
7 00—  4,—  
1.40—  0,60

i 7,50—  8 ,—
I 1,00—  2.95
20.00— 16,—  
41,00— 13 —

1 7,00—  7 50 
7.50—  
4.20—  '0.65 
0.70—

Vv oensdag
5b,0Ü— 23,—  
3^,00— 2z,50 

1.75—  l,5(i 
1.65—  i,5y 
1.70—  1.55 
1.20—  1,06 
0.90—  0,78 
0.64—  0,52

36.00— 26,—
30.00— 26,—
37.00— 28,—
28.00— 16,—
18.50—  6,50 

7.30—  5,—
12.50—  3.70
20.00— 15,—
44.00— 21,—
17.00—  8,5(7 
2.18—  0,26
7.80—  2,60

60.00— 2 7,—
14.00—  8 50
12.00—  6,—

5.80—  1,—
33.00— 1 7,50 
21 00— 14,50 
1 7,50—  9,50
12.00—  7,—
7.80—  4,50
1.20—  0.58

ï  7.50—  8.60 
7.40—  3,30

25.00—  8,5 }

0.58—
16.00—  7,50

5.20—  3.60

l->er 0 kg. 
»

P^r

pei

■»
>
»
»
>

50 kg.

>
>
>

P- 2 1 stuks 
per tuk 
per 5 0 kg. 
p. !/-*> kg. 
per 5r kg.

>
>
>
>
>
»

per kg.

per stuk
p- 125 l s. 
per 50 k i.

per kg.
•»

per 50 kg.
>
>
>
»

10 00—  6,50 30,00— 20 —  10.00—  8,50 12,00—  9,— per stuk 
p. 12!/

»
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S C H E E P S B O ilW W E R V E N

Jos. BOEL & Zonen«
q  f  EM SCHE q

W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: M OTOR I REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN . EN Z.

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

Handelsregister ; S t  Niklaas 1018

GENT
1,4 October 1938. —  Garnaal 5— 6 ; griet 

1 4 ; kabeljauw 1 5 ; makreel 8 ; pladijs 1 3 ; 

paling 16— 22 ; schelvisch 10 ; rog 10 ; tar

bot 16 ; tong 26 ; zeepost 9 fr. per kg.

• ANTW ERPEN
14 October 1938. —  Pieterman 16 ; griei

12 ; heilbot 10 ; kabeljauw 12— 20 (netto);

9--15 (bruto); knorhaan 4; koolvisch 7—

8 ; pladijs 6— 12 ; rog 9 ; schar 7 ; vleet

1 1--13 ; schelvisch 6— 9 ; Schotsche schol

7 ; tarbot 12 ; tong 18— 30 ; haring 2,50 ; 

bakharing 0.75— 1 fr. per stuk ; gerookte

haring 0.75--1.25 fr. per stuk ; gestoomde

haring 0,50 fr. per stuk ; makreel 4— 6,50; 

spiering 8 ; garnaal 6— 8 ; mosselen 1 : 

zalm (bevroren) 25 ; paling 10— 13 ; bot 

5 ; brasem 4 fr. per kg.

NIEUW POORT
De markt w^s deze week Keel goed bezet 

rnet visch, welke zeer goede prijzen kende.
Minder garnaal werd aangevoerd en lage 

prijzen werden geboekt.
Heel wat drijfharing werd verkocht aan 

30 à 60 fr. per 200 stuks.
Tongen: groote 16--20; middel 19— 20;

voorkleine 18— 22; kleine 8— 10; tarbot 13
--17; kleine 8— 10; griet 6——8; platvisch:
groote 6— 7.50; middel 4.50--6; kleine 1.50
--2.50; schar 3.50--4.50; rog 4— 5.50;
kleine 1.50--2.50 fr. per k.g.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag; 13 October 1S38.

N.44, 3605 fr. ; N.49, 4300 fr. ; N.59, 5218 

fr. ; N.54, 688 fr. ; N.50, 3767 fr. ; N.40, 

2868 fr. ; N.38, 538 fr. : N.35, 663 fr. ; N.53 

4443 fr. ; N.62, 4225 fr.

Vrijdag 14 October 1938.

N.55, 833,50 fr. ; N.46, 1775 fr. ; N.41, 574 

fr. ; N.56, 1412 fr. ; N.43, 1142 fr. ; N.42, 

711 fr. ; N.5I, 823 fr. ; N.48, 1783 fr. ; 

C.D.15, 1787 fr. ; P.4, 1655 fr.

Zaterdag 15 October 1938.

N.35, 439 fr. ; O.D.I5, 663,50 fr.

Maandag 17 October 1938.

N.22, 1254 fr. ; P.4, 2066 fr. ; N.50, 2187 

fr. ; N.38, 746 fr. ; N.49, 2122,50 fr. ; N.55 

2688 fr. ; N.59, 2464 fr. ; N.36, 856 fr. ; 

N.44, 2736,50 fr. ; N.62, 2996 fr. ; N.40, 

129,1 fr. ; N.35, 649 fr. ; N.41, 1617 fr. ; 

N.31, 63 7 fr. ; N.43, 1989 fr.

Dinsdag 18 October 1938.

N.9, 742 fr. ; O.D.16, 2 74 fr. ; N.36, 1250 

ft. c N.25. 637 fr. ; P.9, 658 fr. ; N.54,

1572,50 fi ; N.22, 955 fr. ; O.D.I5, 2053 

fr. ; P.2, 984 fr. ; N.56, 3941 fr. ; ’ N.26, 

710 fr. ; N.16, 923 fr. ; N.27, 709 fr. ; N.51, 

4615 fr ; N.42, 5872 fr. ; P.86, 687 fr. ; 

N.48, 4251 fr.

Woensdag 19 October 1938.

P.4, 1447 ; N.44, 1082 fr. • N.40, 434 fr. ; 

N.62, 1338 fr. ; N.4, 723,50; N.46, 1874 

fr. ; N.35, 1 756 fr. ; N.50, 1710 fr. ; N.38

I 1 I 2 ; N.4 1, 354 fr. ; N.49, 1 764 fr. ; N.3 1, 

1202 fr.; N.43, 1829 fr.; 0.196, 1213 fr.

DUINKERKE

Donderd g 13 October 1938.

Men noteerde: tong 26— 28; tarbot 18—  

20; pladijs 8— 9; rog 5— 6 fr. per kg.

Vrijdag 14 October 1938.

Weinig visch. Men noteerde: tong 30--32;

tarbot 18— 20; pladijs 8; schar 9,; rog 5— 6; 

garnaal 6— 10 fr. per kgr.

Zaterdag 15 October 1938.

Weinig beweging. Men noteerde: tong 25 

— 26; schar 8; pladijs 7; roobaard 6— 7; 

wijting 4.50; garnaal 5.50— 6.50; , mosselen
2 fr. per kgr.

De haringvangsten waren overvloedig. De 

haring werd, in ’t klein, verkocht aan: 0.70 

— 0.75 fr. per stuk; in de mijn aan 200—  

215 fr. per 416 stuks.

Maandag 17 October 1938-

Veel beweging. Men noteerde: haring 200 

— 210 fr. per 416 stuks; tong 18--26; tar

bot 16--18; pladijs 6; schar 7; roobaard 8,

wijting 4--5; rog 5; pieterman 10: zeepa

ling 4--5; garnaal 4.50--5.25; mosselen 2

fr. per kgr.; zeehonden 2— 3 fr. per stuk; 

makreel 0.75 fr. per stuk.

Dinsdag 18 October 1938.

Veel beweging. Men noteerde: haring 180 

--200 fr. per 416 stuks; tong 24--28; pla

dijs 5— 5.50; schar 6--6.50; roobaard 6— 7;

pieterman 10— 12; tarbot 13--16; rog 3—

4; wijting 4— 5; makreel 0.75--1 per jstuk;

zeehonden 1.50— 4 ; garnaal 4— 6 per kgr.

Woensdag 19 October 1938.

Weinig beweging. Men noteerde: tong 26 

— 28; tarbot-griet 15— 17; pladijs 7; schar 

8; rog 4— 5; kleine makreel 0.50— 0.75; 

garnaal 4— 6 fr. per kgr.

ALTON A
WEEK VAN 10 TOT 15 OCTOBER 

Toevoeren:
48 Noordzeetreilers kg. 3.918.000

2 IJslandtreilers 222.900

8 Hoogzeevaartuigen 12.2 J0

52 Riviervisschers 9.100

Samen: kgr. 4.163.100

Inzendingen van binnen- en buitenland:
kgr. 50.700

Uit ter hand verkoop:
1 7 Riviervisschers kg. 900

Haringinvoer :
1 treiler van Noorwegen kgr. 37.000

De haringvisscherij wordt steeds door het 

stormweer sterk verhinderd, zoodat de reis- 

duur der treiiers veel vertraging kent. De 

vangsten zijn, door het feit dat de storm 

de haringscholen uiteenjaagt, veel kieinei 

geworden.

Ook de kleinvisscherij had door het 

stormweer veel te lijden.

Op vele dagen was het beoefenen van de 

Hoogzeevisscherij onmogelijk.

Van binnen- en buitenland kwamen ook 

slechts kleine partijen visch binnen.

Voor de volgende week worden grootere 

vischaanvoeren uit de Noordzee en van Ys

land verwacht.

PRIJZEN DER GARNALEN

13 October 944 kg. 1.00— 2.00

14 October * 289 kg. 2.10— 2.60

15 October 689 kg. 1.00— 2.20 

17 October 713 kg. 1.00— 1,50 

*8 October 711 kg. 1.40— 2.20

ZEEBRUGGE

Vrijdag 14 October 1938.

Gr. tong 22— 24 ; bloktongen 24— 25 ; 

fruittongen 25— 26 ; sch. kl. tongen 25—  

26 ; kleine tongen 10— 23 ; pieterman 1 1 —  

12 ; gr. platen 6,50--7 ; midd. platen 6—

6.75 ; platjes 5.25--6 ; schar 5— 5,50 ; rog

3— 5 ; tarbot 12— 16 ; griet 12— 16 ; gar

naal 2,50— 4.30 fr. per kg.

Zaterdag- 15 October 1938.

Gr. tong 20— 21 ; bloktong 22— 24 ; fruit- 

tong 25--26 ; sch. kl. tong 25--26 ; kleine

tong 10--20 ; pieterman 10— 1 1 ; gr. platen

6— 6,50 ; midd. platen 6— 6,50 ; platjes 5.25 

— 6 ; schar 5— 5,50 ; rog 3— 5 ; tarbot 12 

— 18 ; griet 12— 17 ; garnaal \ 20— 4.10 fr. 

per kg.

Maandag 17 October 1938.

Gr. tong 1 4— 1 5 ; bloktong 1 4— 1 6 ; fruit- , 

tong 15— 18 ; sch. kl. tong 16— 18 ; kleine 

tong 10— 15 ; pieterman 10— 11 ; gr. pla 

ten 5,50— 6 ; midd. platen 5,50— 6 ; platjes

4.7 5 5.25 ; schar 3,50— 4,50 ; rog 2,50—

4 ; tarbot 10— 15 ; griet 10— 14 ; garnaal 

1.40— 4.10 fr. per kg.

Dinsdag 18 October 1938.

Gr. tong 14— 16 ; bloktong 15— 16 , 

fruittong 19,50— 20,50 ; sch. kï tong 19.50 

— 20,50 ; kleine tong 10— 16 ; pieterman

I 1 — 12 ; groote plaat 6,50— 7 ; midd. plaat

6,50--7 ; platjes 5— 5,50 ; schar 3,50--4.50

rog 2.50— 4; tarbot 10— 15; griet 10—

14 ; garnaal 1,50--4.20 fr. per kg.

Woensdag 19 October 1938*

Gr. tong 14— 15 ; bloktong 14— 15 ; fruit-

tong 16--17 ; sch. kl. tong 16— 18 ; kleine

tong 8— 15 ; pieterman 10— 12 ; gr. plaat

5.50— 6 ; midd. plaat 5,50— 6 ; platjes 4.50 

--5,50 ; schar 3— 4 ; rog 2,50--3,50 ; tar

bot 10— 15 ; griet 10— 14 ; garnaal 4.90 fr. 

per kg.

Donderdag 20 October 1938.

Gr. tong 12,50— 14 ; bloktong 12— 14 ;

fruittongen 14--15; sch. kl. tong 14— 16;

kleine tong 3— 12 ; pieterman 9— 10 ; gr.

plaat 5,50— 6 ; midd. plaat 5,50--6 ; platjes

4.50— 5,50 ; schar 3,50—4 ; rog 2,50— 4 

tarbot 10— 16 ; gr'et 10— 15 ; garnaal 2—  

4.20 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHMIJN

10— 15 Oct. 1938. —  Zeeduivel 4,11; 

kabeljauw 7,4 6; gullen 2,97; zeezalm 2,84; 

schelvisch 4,67; zeepaling 4,90; garnaal 

1,91; versehe heilbot 6,48; knorhaan 1,98; 

versehe haring 1,42; kreeften 24,50; latour 

4,60; schar 3,58; leng 3,86; makreel 1,96; 

wijting 3:4'4 ; heek 3,3 7; pladijs 5,56; rog 

3,40; vervroren zalm 8,68; klipvisch 3,06: 

tong 19,08; tarbot 8,88; pieterman 1 1,84 fr. 

per kgr.

VISCHMARKT

10— 15 October. —  Griet 10— 15 ; zee

duivel 10--15 ; kabeljauw 20— 24 ; gullen

14— 16; zeezalm 8— 10; zeepaling 6— 8; 

zonnevisch 8--10 ; schelvisch 6— 10 ; schaat

8— 12 ; knorhaan 3— 4 ; haring 2— 4 ; la

tour 8— 12 ; schar 4-8 ; leng 4— 6 ; ma

kreel 2--5 ; wijting 3--6 ; heek 4— 8 ;

pladijs 4--10 ; rog 4— 9 ; roobaard 4— 6 :

klipvisch 3— 4; tarbot 10— 18; pieterman

1 1 — 15 ; tong 15— 30 fr. per kg.

BOULOGNE
dag io  ^ciüuei' iac-ü.

z,t) treiiers, Z dnrters en Z booten deaen 

de haven aan. Men verkocht: ^oUz kisten 

van 150-200 hanngen 2--3.75 tr.; 36v kis

ten van 85 kg. gezouten haring IZï)5— I ‘r / .. 

ir. per 1000 kg.; 17.39 kisten van 26 kg.

makreel 4--5.2!); 2515 kisten van 26 kg.

wijting 2— 5; 35 kisten van 26 kg. zeezalm

9— 15.50; 70 kisten van 26 kg. koolvisch

5.50— 6; 10 kisten van 25 kg. schar 8— 10;

9 kisten van 25 kg. roobaard 5.50; 68 kisten

van 26 kg. kabeljauw 6--9; 43 kisten gullen

3.50; 22 kisten zeepaling 5— 9; 124 kisten 

zonnevisch 2.75— 4 fr. per kg.

Vrijdag 14 October 1938.

Geen visch.

Zaterdag 15 October 1938.

5 treiiers bevoorraadden de markt. Men 

verkocht: 4500 kisten van 160-200 hanngen

2--3.50; 500 kisten van 55 kg. niet geijsde

haring 2; 850 kisten van 26 kg. makreel

1.50— 2.50; 15C0 kisten van 25 kg. wijting 

(— 2.50; 60 kisten van 25 kg. schar 4— 5; 

150 kisten van 25 kg. kabeljauw 5— 7; 50 

kisten van 26 kg. rog 4— 5 fr. per kg.

Maandag 17 October 1938.

2 1 treiiers en 4 booten zijn binnengevaren. 

Pv/Ien verkocht: 9600 kisten van 150 tot 200

haringen 1.75--3 per kg.; 1044 kisten van

55 kg. niet geijsde 1 —;—1.25; 24 vaten van 

85 kg. gezouten haring 1 145 per 1000 kg.; 

3816 kisten van 26 kg. en 450 kisten. van 

5Q kg. makreel 2— 4; 23 78 kisten van 26 

kg. wijting 1.50— 4.25; 59 kisten van 26 kg. 

zeezalm 6— 14; 55 kisten van 26 kg. koo!- 

vioch 5.50— 6.50; 25 kisten van 25 kg. schar

5.50--10; 46 kisten van 25 kg. roobaard

2— 6; 100 kisten van 26 kg. kabeljauw 6—  

7.50; 17 kisten van 26 kg. gullen 3; 40 kis

ten van 26 kg. rog 3— 4; 76 kisten van 2t 

kg. totten 3— 4 fr. per kg.

Dinsdag 18 October 1938.

22 treiiers en 4 booten deden de haven 

aan. Men verkocht: 13692 kisten van 150 

220 haringen en 510 kisten van 55 kg. n> 

geijsde haringen 1 — 1.50; 1700 kisten v:

26 kg. makreel 1— 2.25; 1725 kisten var? 

26 kg. wijting 1.50— 4; 20 kisten van 26 

kg. koolvisch 6; 84 kisten van 26 kg. kabel

jauw 6--7.50; 136 kisten van 26 kg. totter

2.50— 3.50 fr. per kg.

Woensdag 19 October 1938.

24 treiiers, 2 booten en enkele motorboo

ten hebben de markt bevoorraad. Men ver

kocht: 12000 kisten van 150-220 haringen 

en 2500 kisten van 55 kg. niet geijsde 1 —  

1.50; 379 vaten van 85 kg. gezouten harinr; 

1150— 1400 per 1000 kg.; 2200 kisten van 

26 kg. makreel 1—-1.50; 2400 kisten van 

26 kg. wijting 1— 4; 55 kisten van 26 kg. 

kabeljauw 6— 8; 87 kisten van 25 kg. schar 

5— 8; 130 kisten van 26 kg. totten 3.50— 4 

fr. per kg.

British Ropes Ltd
LONDON

Consortium der Beste F.ngelsche 
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Agenten en Depothouders voor
Oostende en d« Belgische Kust : 

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

P E E D E R IJK ^A I —  O OST EN DE

Blankenberge
DE UITSLAG DE* Vr^JPÜEZÏNGEN.

De laatste dagen voor de verkiezingen 

was de strijd hevig, en allerhande middelen 

werden geruikt. Nu is de slag gegeven en de 

uitslagen zijn gekend. De zuivere toestand ig: 

De liberalen hebben één zetel verloren, de 

katholieken behouden hun drie zetels, het 

kristen werkersverbond verliest één zetel en 

de Vlaamsch-Nationalisten verkrijgen 2 ze

tels. De socialisten noch de Rexisten-Ge- 

meentebelangen bekomen genoeg stemmen 

om een zetel te veroveren.
* * v

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS.

Op Zondag 23 October zal de apotheek 

Segaert, Visschersstraat, den geheelen dag 

open zijn.
* f  *

CINEMA’S.

PALLADIUM., Kerkstraat. -- Dagblad ——

«Poursuite» met Chester Morris en Salïy 

Libert. «De Prins en de Bedelknaap» met E. 

Flynn en de tweelingbroeders Billy en Bobby 

Mauch. —  Kinderen toegelaten.

COLISEE. Langestraat. -- Journal-Pathé.

«Dernier hors la Loi» met Harry Carey Hoot 

Gibson, Tom Tyler. «Yothiwara» met Pierre 

Richard Willm, Sessue Hayakawa, Michiko 

Taneka en Roland Toutain.

Ä
BOUWVERGUNNINGEN.

Ch. Arits, t.s. twee woonhuizen hoek Kem- 

melberg- en Dixmudestraat. Raym. Wicot, 

Zeedijk, 163 alhier, verandering Zeedijk 163 

Louis Raemaeckers, Visschersstraat. Edm. 

Voet, Consciencestraat, 20, alhier, verande

ring Consciencestraat, 20. Edw. Waeghe, 

Alb. Ruzettelaan alhier, verandering hoek 

Alb. Ruzettelaan en de Saedeleerhelling.

The International Paint 

Sc Compositions C0 Ltd
LONDON

V ergadering van den 
B eroepsraad  voor Zeevisscherij

-«Ü»-

De Beroepsraad voor Zeevisscherij verga
derde op V rij da g I 4 October onder voorzit
terschap van den heer Devos, Alg. Bestuur
der bij het Ministerie van Zeewezen.

Inzake het niet toepassen van de sociale 
wetgeving te Heist en te Zeebrugge, zal ge
vraagd worden aan den heer Waterschout te 
Zeebrugge om in samenwerking met afge
vaardigden van ]>et Min. van Arbeid een 
grondig onderzoek te willen instellen. De re
sultaten van dit inkwest zullen in de e.k. 
ziiting van den Beroepsraad besproken wor
den.

De aandacht van de heeren Waterschouten 
zal getrokken worden op de gevallen waar 
de reeders pogen de sociale lasten door hun 
bemanning te doen dragen.

Teneinde meer varende motoristen te be
komen worden de reeders van Heist en Zee
brugge verzocht het percent van hun moto
risten te verhoogen.

Een langdurige discussie grijpt plaats in
zake het verlies van goed bij scheepsrampen. 
Bij de grootreeders is reeds een overeen
komst bereikt. De zaak zal verder besproken 
worden in de onderkommissie bestaande uit 
de hh. J. Bauwens, H. Lambrecht, G. Deck- 
mijn, R. Dekeyzer, E. Pierre, K. Stubbe, P. 
Hermus en G. Blomme.

Verslag hierover zal uitgebracht worden 
in de e.k. zitting van den Beroepsraad.

v  c* o  ̂  e  • • • • • • • • •
i A  £

V O O R  E E N  CCONOMISCHCH E R ST E L L IN G

W EM DT U TOT  DE' G E K E N D E  S C H E E P S W E R FA i w m
R E E D E R Y K A A I  - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  P R I V A A T  21 .1 1 .

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

U I T V O E R I N G  O P  G E B I E D  V A N  E L E C T R IS C M

1A5CM W EKK
Z E E R  V L U G  EN V E R Z O R G D  W ERK

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
>e W e re ld b e k e n d e  « C opperpain ti»  v w

Hauten Schepen

Dc € Trawlers Compositions Paints * 
1* en 2’  kous voor Stalen Schepen. 

De Speciale Verf « Galvex » 
— voor Brome Schroeven —

Agenten en Depothouders :
OSTEND STORES à  ROPEWOftKä 

N. V.

Heist
-«o>-

PLECHTIGHEID.

Op Zondag 23 October te 15 liur, zal de 

plechtige uitreiking van diploma s a-n achip- 

pers en scheepsjongens alhier op het stad

huis plaats hebben.
De Regeering, het Provinciaal Bestuur en 

onze groote organismen van Visscherij en 

Zeewezen zullen vertegenwoordigd zijn. Een 

dringende oproep wordt gedaan aan alwie 

in ons visscherijbedrijf belang stelt deze 

plechtigheid te helpen vereeren met hunne 

tegenwoordigheid.

PROGRAMMA :

Om 14.15 uur Vorming van den stoet aan 

de lokalen der Visschersschool, Pannestraat.

Om 14.30 uur optocht met de medewer

king van het muziek Willen is Kunnen.

Om 15 uur, plechtige zitting ten stad

huize. Spreekbeurten der afgevaardigden v«*n 

de Regeering en van het Provinciaal Be

stuur. Proclamatie der uitslagen en uitrei

king der diplomas.

**

GEMEENTEVERKIEZING.

De gemeenteverkiezing van Zondag 1 6 

October gaf alhier volgenden uitslag:

Liberalen : stemmen 1598 1/11, 6 geko

zenen : Goetinck, D’Haene, Debra, Denageï, 

Vantorre Camiel, Vantorre René.

Katholieken : stemmen 1597 6/11, 5 ge

kozenen. De Gheldere, Davelooze, Warmoes, 

D’hauw, Van Besien.

Socialisten : stemmen 454 6/11. Geen ge

kozenen.

S  VISSCHERS !

g  DE BESTE
Weet U dat

G A S O I L .

! H ET BESTE M A ZO U T g
i voor VISSCHERSVAAmXJIGEN 5  

1 GEFABRICEERD wordt door de ®

Belgian Cracking Cy f
die nooit de belangen van dei. C  
kooper uit het oog verliest #  

Al f;are producten komen voort $  
van de Belgische Werkhuizen || 
fe ! angerbrugge. g* 

BESTEL BIJ DE \\, C. C. f»

Oostende
DE KONING EN PRINSES MARIE-JOSE 
OP DOORTOCHT TE OOSTENDE

Koning Leopold 111 en zijn zuster Prinses 
Marie-José van Piemont zijn Donderdagmor
gen onverwachts te 10.30 u. in Oostende- 
Kaai toegekomen uit Brussel. Weinig perso
nen waren hierover verwittigd geworden, 
zoodat er niet veel volk was om de hooge be
zoekers toe te juichen. De Koning en Prinses, 
Marie-José werden ontvangen door den heer 
Struyve, stationoverste, die hen naar de Kaai 
leidde^ waar zij begroet werden door dienst- 
overste kommandant Lauwereins, die hen 
aan boord van « Prince Charles » bracht. 
Hier liet de Koning zich kommandant Van 
Gooi en zijn staf voorstellen. Onder de ver
schillende personaliteiten, die tot het hoog 
gezelschap behoorden, bemerkten wij de hh. 
burggraaf du Parc en de Lantsheere. De 
Koninklijke reizigers trokken zich aanstonds 
terug in de kabienen die hun voorbehouden 
waren. Voor de afvaart kwam burgemeester 
Dr Moreaux( namens het stadsbestuur, on
zen Vorst en zijne zuster begroeten. Bij het 
vertrek van de Staatspaketboot naar Dover 
stonden dè Koning en de Prinses op de brug. 

***>

HET DRAMA IN DE ROGIERLAAN
Nog enkele bijzonderheden. —  A. Bonnet, 

die de revolverschoten loste, zou volgend 
jaar zijn studies geëindigd hebben. Hij is een 
zoon van een begoede en ge-eerde familie- 
Verieden jaar reeds had hij de jonge Lea 
Dyserinck, die geboren is in 1920, leeren 
kennen. De jongeling heeft het meisje ge
wond, met een kogel die haar getroffen 
heeft tusschen de twee oogen, en een die 
order het oor is binnengedrongen tot het 
het midden der linkerwang. Haar zuster Su
zanne, geboren in 1917, werd getroffen in 
de keel en onder de knie. Het wapen dat de 
moordenaar gebruikte, was een browning 
F.N. kaliber 6 mm. 35. —  O.

BRANDJE
In een huis gelegen aan de Rogierlaan 

brak Donderdagmorgen brand uit, die echter 
spoedig kon bedwongen worden^ zoodat pom- 
piershulp niet meer noodig was. -- O.

Bij Rechtsmacht

Studie van den Notaris

Joseph Stroobandt

te Knokke, 35, Albertlaan.

OPENBARE V E R K O O P IN G  
van

G O E D  E N  KLOEK

Zeil- en Motorvisschers- 

vaartuig
genaamd «ANN IE» H.44, gemeerd te 
Zeebrugge, Schuilhaven; gebouwd in 
hout, lang 13 m. 35, breed 5 m. 14, 
metende bruto 29 ton 78/100, motor 
ANGLO-BELGE 1937 van 100 H.P. 
met zeilen en netten, ankers, reddings
boot, electrieke leiding, touwwerk, 
vlaggen, luchten en verdere benoodig- 
heden.

ENKELE Z IT D A G

Vrijdag 4 November 1938 om 2.30 
ure stipt namiddag, te Zeebrugge,
Schuilhaven, alwaar het schip gemeerd 
ligt.

Het vaartuig kan nagèzien worde' 
den dag van de verkooping van af 9 u. 

Op comptant en zonder verhoog.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakken» anders gezegd de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van deLUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT, 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste prijzen. 
Groote keus van Barometers.

Voor de Invoerders 
van Garnaal

Op verzoek van het Ministerie van Ver
keerswezen Beheer van het Zeewezen, be
richt het Ministerie van Ekonomische Zaken, 
Middenstand en Landbouw, aan de garnaal- 
invoerders dat, met ingang van 1 Oktober 
de helft van het kontingent van ongepelde 
garnaal van Nederlandschen oorsprong ter 
beschikking van de in Belgie gevestigde gar- 
naaihandelaars zal gehouden worden, die in
geschreven zijn op het handelsregister en die 
aan de! hand van dokumenten bewijs kunnen 
afleveren van hun rechtstreeksche aankoopen 
verricht op de Belgische kust van 1 Oktober 
193 7 tot 30 September 1938.

Te dien einde zullen de belanghebbenden 
voor 25 Oktober aan den, centralen dienst 
voor kontingenten en vergunningen een uit
voerige opgave hunner aankoopen laten ge
worden vergezeld van de overeenkomende 
bewijsstukken.

Eens bovengemelde datum verstreken zul
len de aanvragen niet meer in aanmerking 
genomen worden.

Dit bericht vervangt dus alle andere tot op 
heden ontvangen, zoodat eindelijk aan den 
.wensch van de garnaalcommissie en die van 
«Het Visscherijblad» is voldaan, althans voor 
wat de garnaalaanvoer betreft.

Beter laat dan nooit !

I

Nieuwpoort
--- O----

UITSLAG DER GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VAN 16 OCTOBER 1938.

Aanatl ingeschreven kiezers 3120

Overleden kiezers •' 11

Afwezige kiezers V09

Aantal geldige stemmen 2869

(waaronder 35 bonte)

Aantal witte en ongeldige

brieven 71

Totaal 3120

LIJST 1 (Socialisten) 

Volledige lijstbrieven 

Onvolledige lijststembrieven 

Bonte brieven 46 : II

290

144

4

433Kiescijfer

Voorkeurstemmen 

Gaelens 76 ; Bendels 79 ; Allerwerelt P.t 16 ; 

Gonsaeles 19; Maes 7; Allewerelt G. 6 ; 

Mortier 3 ; Declercq 5 ; Provoost 2 ; Ser- 

gier 4.

Verkozen : Gaelens. Plaatsvervanger : 

Bendels.

LIJST 2 (Concentratielijst)

Volledige lijstbrieven 205

Onvolledige lijstbrieven 785

Bonte brieven 143 : 1J 13

Kiescijfer 1003

Voorkeurstemmen : Braet 262 ; Sabbe 63; 

Vanlandtschoote 179 ; Steyaert 210 ; Dubuy 

183 ; Nyville 163 ; Huyghebaert 244 ; Beyen

71 ; Schubert 84 ; Berquin 153 ; Vyaene 

14.

Verkozen : Braet Maurice, Sabbe Oucar^ 

Huyghebaert Jules, Steyaert Valère, Dubuy 

August. Plaatsvervangers : Vanlandtschoote, 

Lodewijk, Nyville Frans, Beyen August, 

Schubert André, Berquin Karel-Romaan.

LIJST 3 (Gemeentebelangen) 

Volledige lijstbrieven 249

Onvolledige lijstbrieven 5 1 9

Bonte brieven 111 :11  10

Kiescijfer 778

Voorkeurstemmen : Van Damme 424 ; 

Gheeraert 75 ; Phillippart 35 ; Depotter 34; 

Pecceu 45 ; Hoste 8 ; Vercouillie 6 ; Paap

10 ; Dewitte 4 ; Desaever 19 ; Temmerman 

4.
Verkozen : Van Damme André, Gheeraert 

Floribert, Phillippart Marcel. —  Plaatsver

vangers : Depotter Louis, Pecceu, Karel, 

Desaever Joris.

LIJST 4 (Liberalen)

Volledige lijstbrieven 1 74

Onvolled; _,c lijstbrieven 432

Bonte blieven 93 : 1 1 8

Depot Drouujerij Desujö-eJ-

1 2  Wellingiton Ü)tróA.t 1 2

Oostende Tel. 1 o6

A .GhVy'e.

Kiescijfer 6 1 4

Voorkeurstemmen% : Houvenaghel 136 ; 

Fryns 67 ; Dansercoer 72 ; Dumon 51 ; De- 

seck 53 ; Symoens 141 ; Zwaenepoel 19 ; 

Ollevier 8 ; Dobelaere 10 ; Demeyere 16 ; 

Braet 48.

Verkozen : Houvenaghel Lodewijk, Sy- 

moens Edward. Plaatsvervangers : Fryns Ka

rel en Dansercoer Victor.

VAARTUIG BINNENGESLEEPT.

Terwijl op de haringvangst brak de mast 

van het visscherszeilschip P.2 «Rachelle» en 

werd door de sleeP°°t van Nieuwpoort in 

deze haven binnengesleept.

VAN HET DAK GEVALLEN.

Bij het herstellen der dakgoten van de 

werkhuizen der firma A. Brusselle te Nieuw

poort is de zinkbewerkersgast Puystiens uit

geschoven en door een glazen afdak geval

len. Hij liep enkele kwetsuren aan de bee

nen op.

RUWIELONGEVAL.

De metser Calïenaere Karel van Nieuw

poort huiswaarts keerende uit de richting 

van St Joris is met zijn rijwiel tegen een 

paal gereden. Hij viel ten gronde en liep 

erge kwetsuren op aan het hoofd.

HET GARNIZOEN.

Maandag laatst kwamen 500 infanterie- 

soldaten aan om schietoefeningen te houden 

tegen vliegmachienen met machinegeweren. 

Zij verblijven hier to| 22 dezer.

Van 25 dezer tot 1 1 November komt het 

afweergeschut tegen vliegmachienen terug.

FRUÏTDIEVEN.

Onbekenden hebben een groote partij fruit 

gestolen in de hovingen van den Bestuurder 

der steenbakkerij langs de Brugsche vaart.

CINEMAS-
NOVA. —  Victor Francen^ Edwige Feuil- 

lèret in «Vuur». «De nieuwe Arme» met 

Hermann Thimig en Lien Deyers. Journal- 

Gaumont. Kinderen toegelaten.

K1NO ZANNEKIN. —  Pola Negri, Gustaf 

Diessei in «Moscou-Shangai».

Greta Garo in «De Bonte Sluier» met 

Herbert Marshall, Georges Brent, Warner 

Oland. Foxactualiteiten. Kinderen toegelaten,

®!"AuPara»|È
G. MADELEIN-BUYS

Gebreveteerde Bandagist 
Adolf Buylstraat, 53 —  OOST EN DE
(Hoek Marie- Joséplaats en Madridstraat)

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

— CO»--

Alles naar maat volgens het geval en 
voorschrift der geneesheeren.

Begeeft! zich op verzoek ten huize 
langs gansch de kust.



c H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  >

DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M I N A L L Ê W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N

DE RICHTINGZOEKER

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
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDU ID ING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  ZEEBO D EM

SO C IET E  A N O N Y M E  IN T E R N A T IO N A L E  

D E  T É L É G R A P H IE  S A N S  F IL

O OST EN DE , Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRU G GE , Vischmijn, Tel. 440.44 

A N T W E R P E N  BRUSSEL
— »

O o s t e n d s c h  N i e u w s
OPENING DER ACADEMIE VAN SCHOONE 

KUNSTEN.

Dinsdag laatst heeft de Academie van 

Schoone Kunsten weer de lessen hervat voor 

het schooljaar 19,38-39.

Een groot aantal nieuwe leerlingen lieten 

zich inschrijven.

De jongens en meisjes die zich nog wen

schen in te schrijven, mogen dit doen alle 

dagen van 18 tot 20 uur. Ingang Vakschool 

Maria-Hendrikapark. Schoolgeld 20 fr. per 

jaar. Alle dagen lessen van kunstschilderen, 

kunatteekenen, boetseeren, plaasterschijden, 

decoratie, enz.

Ouders, leert uw kinderen de kunst lief 

hebben, laat ze de lessen volgen der Acade-

NA REGEN, ZONNESCHIJN.

De donkere onweerswolken zijn gevloden. 

Het gewone leven herneemt. Wij vernemen 

dat de jaarlijksche Liefdadigheidsgala, inge

richt door den Onderwijzersbond van Oos

tende, zal plaats grijpen op Zaterdag 26 No

vember in de feestzaal van het Stadhuis. —  

Me.dewerking wordt verleend door het kunst

gezelschap «Het Vlaamsche Tno», uit Brug

ge, onder leiding van den heer Geerolf. Na 

de opvoering bal en tombola, als gewoonte, 

[let geheel ten bate der min bedeelde kin

deren der Gemeentescholen.

OUDE RIJNWACHT 1918-1929.

Het bestuur der afdeeling Oostende en 

Kust licht hare leden in dat de eerste alge

meene1 wintervergadering 1938 1939 geo

pend wordt op Zondag 23 October in het 

lokaal «Prins Boudewijn», 22, St. Sebastiaan- 

straat, om 1 1 ur.
Op het dagorde : Geboorte en overlijdens- 

fonds; Verzekering tegen ongeval; uitreiking 

Rijnkruisen; Galafeest van 1 1 November; 

Kinema-avond van 2 l5ecember 1938.

Al de Oude-Rijnwachters worden vriende

lijk op die vergadering uitgenoodigd om 

er hun belangen te betwisten.

A
VOOR DE SPAANSCHE KINDEREN.

Gedurende de angstige dagen, welke w,j 

beleefd hebben, heeft een groot aantal per

sonen zich de periode van 1914-1918 en 

haar moeilijkheden herinnerd, en zich ge 

haast de onontbeerlijkste voedingswaren 

voor het huisgezin op te doen, om alzoo, in 

geval van nood, en onder de hulp der open

bare besturen, gedurende eenige weken, *n 

alle behoeften te kunnen voorzien.

Nu alle gevaar geweken is, en wij terug 

in normale voorwaarden leven, meenen wi’ 

aan de bevolking den grooten nood te mogen 

herinneren die in Spanje heerscht, en waar

onder vooral de kinderen lijden.

Naar gegevens welke wij bekwamen door 

een Internationale Commissie, zouden slechts 

40.000 dezer kinderen, dit is, een op tien, 

kunnen gevoed worden dank zij de geschen

ken der verschillende regeeringen, en voor

namelijk dank zij deze van de Vereenigde 

Staten.

Wij gelooven, in deze omstandigheden, be

roep te mogen doen, op al diegenen welke 

zich zoo vroegtijdig van voedingswaren voor

zien hebben, waarvan sommige niet al te 

lang zullen bewaren,$ We vragen hun een 

deel van den voorraad welke ze opgedaan 

hebben, naar den zetel van het Roode-Kruis 

hunner lokaliteit, 7, Vindictivekaai, te zen

den, of naar den hoofdzetelt 80, Livourne- 

straat, Brussel Qoor het Onzijdig Comité tot 

Bescherming der Spaansche Kinderen, voor

gezeten door den heer Paul-Emile Janson, 

zullen de voedingswaren naar Spanje gezon

den, en daar volgens de plaatselijke behoef

ten verdeeld worden. Giften in geld worden 

insgelijks met dankbaarheid aanvaard. (Post- 

check Rood-Kruis, Oostende 98540).

De Belgen, verlost van den angst veroor

zaakt door het vooruitzicht van een afgrij- 

selijken oorlog, zullen met edelmoedigheid 

denken aan de ellende waaronder de onge

lukkige Spaansche kinderen lijden.

A
CONCERT VAN HET CONSERVATORIUM.

MOURA JOHNSTONE-LIMPANY. —  Op

het eerste concert van het Conservatorium 

zal men de gelegenheid hebben eene der 

grootste hedendaagsche klavierspeelsters te 

bewonderen, namelijk Moura Johnstone-Lim- 

pany die in den Internationalen wedstrijd E, 

Ysaye een schitterende tweede plaats wist 

te veroveren. Zij zal het vierde concerto van 

Beethoven vertolken. Dit concerto werd ge

schreven op het tijdstip dat Beethoven’s ge

nie de schitterendste glans te gemoet ging.

Het orkest van het Conservatorium zal, 

buiten de ouverture van Fidelio, de vijfde 

symphonie van Beethoven uitvoeren.

HET CONSERVAI ORIUMTOONEEL.

Deze puike tooneelgroep van leerlingen en 

oud-studenten van ons conservatorium, die 

onder leiding staat van den heer Rikke 

Schmitz, zal op Maandag 28 November, een 

vertooning geven in den schouwburg. Op het 

programma : «Het Chineesche Landhuis», 

door J. Mosman en Corbet. Aanvang te 20 

uur stipt.
* *

VOOR HET GEDENKTEEKEN AAN DE 

GESNEUVELDE ZEELIEDEN.

De Verbroedering der Belgische Zeelieden 

van den Oorlog (kust) heeft, zooals men 

weet, het plan opgevat het aandenken der 

gesneuvelde Zeelieden van den Oorlog te 

vereeuwigen door het oprichten van een 

gedenkteeken te Oostende.

Te dien einde werd door de Verbroede

ring het initiatief genomen voor het samen

stellen van een Eere-Comité, onder de Hoo

ge bescherming van Z. M. den Koning en 

van een Bestuurs-Comité, onder voorzitter

schap van den heer Directeur Generaal van 

het Zeewezen.

Het Eere-Comité is samengesteld uit voor

aanstaande personaliteiten, terwijl het be- 

stuurscomité de Gemeentelijke overheden en 

de vertegenwoordigers van de scheepvaart 

en zeevisscherij uit onze kusthzivens groe

peert.

In beginsel werd reeds besloten den ou

den, buiten dienst gestelden vuurtoren op 

den Zeedijk, te Oostende, aan te passen aan 

het gestelde doel.

Het bestuurscomité heeft een vergadering 

belegd, in het lokaal Hotel «Stella Maris», 

Vindictivelaan, op Zondag 23 October 1938, 

te 10.30 uur.

A
GALAFEEST.

We vernemen dat een galafeest inger.'cht 

door de plaatselijke afdeeling van het Bel

gisch Rood-Kruis, op 19 November doorgaat 

in het Stadhuis. Het menschlievend werk bi' 

uitnemendheid het Rood-Kruis, heeft beroep 

gedaan op de medewerking van Mejuffer O. 

Calmeyn, van de Opera van Lyon. —  Dit 

feest zal met een bal besloten worden.
* » •

AAN DE JEUGD.

Daar hier in onze stad voor de jeugd geen 

breed opgevatte jeugdorganisatie bestaat, vrij 

van alle politiek, zoo hebben we besloten 

een organisatie Qp te richten wars van alle 

politieke drijverij, toegankelijk voor gansch 

de jeugd. Deze organisatie is de D. I. S. Het 

doel dezer organisatie is de kameraadschap- 

pelijkheid onder de jeugd te doen heerschen; 

dit zullen we verwezenlijken door het in

richten van vriendenkampen, gezamenlijke 

tochten met de fiets of te voet enz...

Dus ieder belangstellende wordt verwacht 

op onze eerste vergadering die zal plaats 

hebben in ons lokaal « STELLA-MARIS »., 

Vindictivelaan, 1 7. Samenkomst voor het 

lokaal om 10 uur stipt.

Namens de D. I. S. :

De Algem. Leider : Michiels.

De Plaatsverv. Leider : Greg. Lambrez

Propaganda: Norbert Pattyn. 

* * *

BESTUUR DER POSTERIJEN.

De verkooptermijn in de postkantoren der 

bijzondere postzegels «Nationale Basiliek van 

Koekelberg» is verlengd tot 30 November 

1938.

Ter gelegenheid van de Internationale Ten- 

toonstellng van het Water, Luik 1938, wor

den er bijzondere postzegels van 35 ct., 1 

fr., 1,50 ff., en 1.75 fr. uitgegeven, op de

welke merkwaardige zichten van genoemde 

' tentoonstelling of van het omliggende afge- 

I beeld staan.

! Deze zegels zullen in de postkantoren ge- 

J durende het tijdperk van 31 October 19,38 

tot 30 September 1939 worden verkocht, in 

de plaats van de gewone zegels met over

eenstemmend bedrag. Zij blijven geldig tot 

30 September 1940.

A
VECHTPARTIJ IN DANSZAAL

Gustaaf C., die onder invloed van den 

drank verkeerde, kreeg ruzie in een herberg 

1 van de Franciskusstraat. Hij wilde vechten,

 ̂doch werd zelf goed geslagen. Met gevoelens 

j van wraak bezield, zocht Gustaaf C. zijn 

broeder op, alsmede een vriend, waarna zij 

samen naar een danszaal trokken, waar Gus- 

j taaf C. zijn tegenstander herkende, met het 

gevolg dat een vechtpartij ontstond, waarin 

meerdere personen betrokken werden. Jan 

Asseloos en Julien Roose hadden het meest 

( te verduren. Alleen de politie kon een einde 

stellen aan het gevecht. —  O.

VONNIS.

Wij, L-,eopoid lil, Komng der Beigen, aan 

aiien tegen vvoordigen en toekomenden doen 

te weten :

L>̂ t de burgerlijke rechtbank van eersten 

aanieg van brugge, 2e kamer, het volgende 

vonnis heeft verleend :

i'NO ZUÓÖ : in zake van den heer Prosper 

VANLiUN^ERGHE, bestuurder-uitge. er van 

«riet Viyscherijblad» wonende en gehuisvest 

te Oostende, bpaarzaamheidstraat, Nr 28, 

Leroeper door meester René Van den Broe

it, advokaat te Oostende ;

legen : Heer René COENS, bestuurder 

der Koninklijke Fransche Schouwburg te 

Gent, wonende en gehuisvest te Gent,Schouw 

burgstraat, beroepen door meester Van de 

I Male, advokaat te Oostende ;

Gezien het vcnnis wedersprakslijk ’n het 

Nederlandsen verleend op negen en twinLg- 

sten Maart 1900 acht en dertig, door den 

heer vrederechter van het kanton Oostende, 

gezegd vonnis alhier voorgebracht in be

hoorlijken vorm ;

Gezien de akte van beroep in het Neder- 

landsch opgesteld, geschreven op zegel van 

drie frank en op negenden Mei 1900 acht 

en dertig, door den deurwaarder de Duyts 

van Gent beteekend ;

Gezien de andere stukken des gedings ; 

Gehoord in het Nederlandsch Meester Van 

den Broele en in het Fransch Meester Van 

de Male in hunne middels en besluiten ;

Aangezien het beroep regelmatig is in den 

vorm en binnen den wettelijken termijn be

teekend ;

Gelet op de schikkingen van artikels 2, 

34, 36, 3 7, 40, 41 en 64 der wetten van 15 

Juni 1935 op het gebruik der talen in ge

rechtszaken ;

.Aangezien beroeper in het door hem u.t- 

gegeven blad een kort bericht had overge

nomen uit «L’Echo d’Ostende et du Litto

ral» bericht dat bij vonnis op tegenspraak 

tusschen beroepene en de uitgever van ge

noemd blad, smadend werd verklaard ;

Overwegende dat de uitgever van een 

krant die een smadend bericht overneemt uit 

een ander blad, de geheele verantwoordelijk

heid oploopt van de schade die uit deze over

name, kan voortspruiten;

Om deze redenen : en deze door den eer

sten rechter opgegeven:

De Rechtbank,

Alle andere besluiten als ongegrond ver

werpende, aanvaardt het beroep en erop wij- 

zende, verklaart het ongegrond en befestigt 

het beroepen vonnis in al zijne beschikkin

gen;

Verwijst beroeper tot de kosten van beide 

aanleggen;

Adlus gevonnist en uitgesproken in open 

bare rechtszitting ten gerechtshove te Brugge 

op eersten October 1900 acht en dertig; 

Tegenwoordig de hh. : De Keukelaere, Onder- 

Voorzitter, Van Roîîeghem en Vandenbus

sche, Rechters, en Pottevyn, griffier; 9 

(w.g.) J. De Keukelaere, E. Pottevyn. 

Geboekt te Brugge R. A. een blad, geen 

verzending, den zevenden October 1 9 3 8 ; 

boek 329, blad 25, vak 2, ontvangen vijftig 

frank; de Ontvanger a.i. w.g. Everaert.

Gelasten en bevelen aan al de daartoe aan- 

zochte deurwaarders dit vonnis ten uitvoer 

te brengen;

Aan onze Procureurs generaal en onze 

Procureurs bij de rechtbanken van eersten 

aanleg er de hand aan te houden en aan 

alle bevelhebbers en officieren der openbare 

macht daartoe de sterke hand te leenen wan

neer zij daartoe wettelijk aanzöcht worden;

Ter oorkonde waarvan dit vonnis onder

teekend, is geworden en gezegeld met het 

zegel van de rechtbank;

Voor gelijkvormige expeditie afgeleverd 

aan Meester Van de Male, advokaat te Oos

tende;

De Hoofdgriffier der rechtbank, 

(geteekend) Debiere.

Voor gelijkvormig afschrift, 

Constant Devos. 
n * *

D E  OLIF, V A N  D E  
R E C H T V EERD IG H E ID .

Wij hebben altijd beweerd dat die fameu

ze olie, waarvan M. Elleboudt den mond van 

vol had hem ten slotte op zijn maag zou 

blijven liggen.

Helaas, zoo is het ook thans gebeurd. Hij 

die zes jaar geleden zooveel voorkeurstem

men had dat hij meende de burgemeesters- 

! sjerp te mogen eischen, heeft nu 72 7 stem

men minder dan Smissaert en 1 763 stemmen 

minder dan Porta.

De twee partijgenooten die hij ter gele

genheid van de bespreking van de voorstel

len de Quercize heeft willen kegelen, zijn 

hem nu voor en wordt er ooit een schepen

college gevormd met katholieken, dan zullen 

zij schepenen zijn en niet de man van de 

Vischmijnpraatjes.

Die voor een ander een put graaft, valt 

er zelf in en de meeste katholieken en zelfs 

veel liberalen zijn verontwaardigd geweest 

over de wijze waarop Mijnheer Elleboudt 

een campagne voerde tegen zijn eigen par

tijgenooten.

Nu komt hij slechts op den v.jfden rang, 

vermits ook Mejuffer Tratsaert en kamerlid 

Goetghebeur veel meer voorkeurstemmen 

hebben dan hij.

«Het Visscherijblad» dat zich waardigheidj- 

halve van den poiitieken strijd afzijdig heeft 

gehouden en dit in de toekomst zal blijven 

doen, verheugt zich over het feit dat loen- 

sche streken niet gelukt zijn en het publiek 

in wiens oogen Mijnheer Elleboudt gewoon 

was zand te strooien, toch heeft klaar gezien 

in zijn spel.

A
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUNNIN

GEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN DE 

ZEEVISSCHERIJ.

Bij koninklijk besluit van 16 November 

S 929 zijn de volgende brevetten en getuig

schriften in den loop der maand September 

1938 toegekend :

Brevet van mecanicien 2e klasse : Sanders

G.

Brevet van machinist voor motoren met 

inwendige verbranding : Verbiest A. O. ; 

Lievens F. R. Â. ; Valcke C. F.

Getuigschrift van bevoegdheid voor hot 

onderwijs in de zeevisscherij: Boels F. A. ; 

Vanhove R. H. F. ; Verheyden J. ; Verstrae- 

te, J. C. L. L. ; Switten V. A., Vlietinck R.L.

D E  LES V A N  D E  GEMEENTE- 
VfckivlEZiNGEiN V O ü R  D t i  VlS- 
SCHERij*

Wij hebben steeds de aandacht getrokken 

van allen d.e belang hebben bij de zeevis

scherij, op de noodzakel jkheid hun stemmen 

niet te verdeelen onder de vele kandidaten 

die deze nijverheid wenschten te verdedigen 

in den gemeenteraad.

Onze onpartijdigheid dwong ons echter 

niet te zeer aan te dringen, al was het 

slechts, om zelfs den schijn te vermijden on

ze eigen zaak te willen bepleiten.

Toch stellen we vast dat op de 23 kand - 

daten die op verschalende lijsten de vissche- 

rijbelangen vertegenwoordigen er slechts 1 

is en wei ons aller vriend Arsène Liondé, 

die gelukt is de derde plaats te veroveren 

onder de socialistische gekozenen.

Wij wenschen hem van harte geluk, maa: 

we betreuren dat noch onder de liberalen, 

noch onder de katholieken een afgevaardigde 

van de visscherij een zetel heeft kunnen ver

overen.

Er zijn nog zooveel veranderingen en ver

beteringen te brengen aan onze visschersha- 

ven en aan den vischhandel in ’t algemeen, 

dat drie gemeenteraadsleden van de drie 

grootste groepen niet te veel zouden zijn 

geweest cm de zaak der zeevisscherij te 

dienen.

Aangaande de voorkeurstemmen, waarvan 

de statistiek zooveel lessen bevat, dient te 

worden opgemerkt dat, indien M. Porta 344 1 

voorkeurstemmen heeft bekomen, dit ook te 

danken is aan het feit dat hij, o,p de laatste 

plaats staande, een reactie heeft veroorzaakt 

ten zijnen gunste terwijl zij die zooals onze 

burgemeester, zonder eenig kabaal san het 

hoofd stonden, er fataal minder voorkeur

stemmen moesten zijn, vermits er hier van 

geen protest ten hunnen gunste sprake kon 

zijn.

De liberalen hebben hun tienden zetel te 

danken aan den heer Odilon Verlinde, die 

als niet politieker een schitterend sukses 

boekte.

Opmerkelijk is ook het klein aantal voor

keurstemmen van de socialistische voorman

nen, hetgeen te wijten is aan het feit dat de 

meeste socialisten een principieele stemming 

hebben uitgebracht zonder aanzien van den 

persoon.

Bij de liberalen en katholieken integen

deel, w~rd er heel veel gepanacheerd en nu 

heeft men goed te zeggen, dat dit de han

delwijze is van ieder verstandig man, ver

m is er oo ieder lijst kandidaten zijn, die 

wegen', hun eerlijkheid en breeden geest de 

stem verdienen zelfs van andersdenkenden, 

toch Miift het een feit, dat v-*len niet hnn 

volledig kiesrecht hebben gebezigd, nameliik 

slechts voor een tiental kandidaten hebben 

restemd in nlaats van voor de 25 die ze 

mochten aanduiden, aldus een gedeelte van 

h^n macht als kiezer opgevend.

Aiqle-Belqica
FIJNSTF B IEREN

««AMITIES FRANÇAISES»

De activiteit van de «Amitiés Françaises» 

wordt door een groot deel van het Oos

tendsch publiek met ongeduld en nieuwsgie

righeid verwacht.

Ten gevolge van het groot succes dat de 

namiddagvoorstellingen verleden jaar oogst

ten, zullen er dit seizoen drie opvoeringen 

plaats hebben door de volledige groep van 

het «Théâtre Royal du Parc»: twee moderne 

en één klassiek.

De personen die reeds geabonneerd of die 

het wenschen te zijn, worden vriendelijk 

verzocht hun bijdrage te storten op post- 

check nr. 560.1 I van de «Amitiés Françai

ses», vóór 1 November.

Eén persoon: 15 fr. Familiek^arten : twee, 

25 fr.; drie, 30 fr.; vier, 35 fr.; vijf, 40 fr. 

Beschermend lid (familiekaart), toegang ge

vend tot voorbehouden plaatsen voor de 

voordrachten: 100 fr.

P r o g r a m  m a :

Zondag 20 November, te 16 uur: «Mo

lière», komedie door M. François Bovesse.

Zondag 18 December, te 16 uur: «Mar

tine», komedie door M. J. J. Bernard.

Zondag 15 Januari, te 16 uur: «Le Léga

taire Universel», komedie door Regnard.

Voordrachten :

Zondag 1 I December, te 16 u. 30: M. 

Pierre Bertin en Mme Madeleine Renaud, van 

de Comédie Française.

Zondag 20 Januari, te 16 u. 30: M. Mau

rice Garon, de beroemde Parijssche advo- 

kaat.

De overige punten van het programma der 

voordrachten is nog niet vastgesteld.
* * *

GEESTELIJKE AANGEREDEN

Toen de h. Decoussemaeker, een geeste

lijke die in Den Haan verblijft, Lngs de 

nieuwe baan fietste, werd hij op zeker oogen

blik, toen hij een zijweg wilde inslaan, aan 

gereden door de auto van den taxibestuurder 

Theodoor C., gevestigd in de IJzerwegstraat. 

De geestelijke liep verwondingen op aan den 

linkerarm. -- O.

***
LOOD GESTOLEN

Inbrekers zijn ’s nachts b nnengedrong^n 

in het ledigstaande koffiehuis, gelegen hoek 

Rogierlaan en Alfons Pieterslaan, en dat to! 

voor enkele weken nog uitgebaat werd door 

den bekenden akkordeonist Fiers. De dieven 

zijn er met 50 meter looden buizen van door 

getrokken, ten nadeele van brouwer Vermast 

uit Oudenburg. —  O.
* * *

BERICHT AAN DE «VUURKRUISEN»

Het Gemeentebestuur van Oostende brengt 

ter kennis van de inwoners, dat er op Vrijdag 

1 1 November, te 10 u. 30, op de Wapen

plaats zal overgegaan worden tot de uitrei

king der vuurkruisen.

Zij die drager zijn van een vuurkaart en 

wenschen van het Stadsbestuur het eere- 

teeken te ontvangen, mogen zich voorzien 

van hun vuur- en identiteitskaart, aanmelden 

op het Officieel Inlichtingenbureau, Vlaan- 

derenstr. 66a (van 9 tot 12 en van 14 tot 

17 u., Zaterdagnamiddag en Zondag uitge

zonderd).

r a » — trxe&L gg, j-uèfc. »saiß&£ä

VI55CHER5 !
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N I E U W B O U W  W E N D T  U  TOT DE W E R K H U IZ E N

B ELIA PD .C R IG H m C
OOSTENDE S.A?

v AAKi-IJK.E KLANT

Zekere Hendrik A., uit de Boonensiraat, 

bevond zich in een herberg aan de Vmdic- 

tivelaan. Plots meende hij het noodigr de 

.spiegelruit stuk te slaan, en met de scherven 

ce werpen in de richting van den heer Louis 

Speybrouck, den lokaalhouder. Deze be

schutte zich achter zijn toonbank, maar de 

verbruikers vonden het veiliger uit het it>- 

kaal te loopen. De hulp van de politie diende 

ingeroepen tegenover dezen moedwilligen 

klant. —  O.
•  m *

üNTSLAGVERLEENING.

Bij koninklijk besiuit van 15 Juli 1938. 

wordt, met ingang van I November a. s., 

eervol ontslag uit zijn ambc verleend aan den 

heer de St-Moulin, K., ontvanger der burger

lijke akten en erfenissen te Leuven (le  kan

toor) .

Naar de bewoordingen van hetzelfde be

sluit, wordt de heer de St-Moulin, met aan

spraak op rustpensioen, gemachtigd tot het 

voeren van de eeretitel van zijn ambt.

**

ERKENNING VAN EEN LABORATORIUM.

Bij ministerieel besluit van 23 September 

1938, dat in werking treedt op den dag van 

zijn afkondiging in den «Moniteur», is de 

heer De Wulf Gaston, square Marie-José, 7, 

te Oostende, apotheker-scheikundige, samen 

met het centraal laboratorium voor eetwa- 

renonderzoek te Anderlecht, erkend om tol: 

1 Januari 1939 mede te werken aan de 

ontleding van melk en boter.
* ■* *

APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 23 OC

TOBER 1938.

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Wandels, Marie-joséplaats, 6. Dienstdoende 

tot 12.30 uur : Apothekers Quaeghebeur, 

Torhoutsteenweg, 191 en Delang (Opex).

Nachtdienst : Apotheker Wandels, Marie- 

joséplaats, 6.
De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur o,pen.

WERDEN ER OPGE-EISCHTE RIJWIELEN 

VERKOCHT ?

Zooals overal in het land, werden ook hier 

tijdens de voormobJisatie rijwielen opge- 

eischt. Nadat de bange dagen voorbij wa

ren en overgegaan werd tot het teruggeven 

van deze rijwielen stelde men vast dat er 

ontbraken. Vermoedens vielen op een ser

geant van het aktieve leger, alsmede op 

een korporaal en een soldaat die terugge

roepen waren geworden. Rijwielen zouden 

verkocht zijn. Een werd teruggevonden bij 

zekeren St. uit de Zellicklaan, die het ge

kocht had, alsmede op een pachthoeve,waar

van de eigenaar zoohaast hij vernomen hacl 

dat er iets onregelmatigs was geschied, zelf 

naar de rijkswacht gegaan is om zijn goede 

trouw aan te toonen. Men vermoedt dat er 

nog meer rijwielen op een zelfde wijze aan 

den man werden gebracht. Het onderzoek 

wordt voortgezet. —  O.

CINEMAS
CINE-PALACE

Paramount actualiteiten. -- TRANSAT-

L ANTI SCH AVONTUUR, geestige komedie, 

met Nancy Carroll en Lloyd Noland. —  GE

VANGENIS ZONDER TRALIES, superpro- 

ductie met Corinne Luchaire, Roger Duches

ne, Annie Ducaux. Kind. toeg.

R IALT O
2e RAPSODIE. —  Bobby Breen in een 

avonturenfilm : HAWAI, LAND VAN D 

LIEFDE. Kind. toeg.

REX-CINE
Joel Mac Crea, Jean Arthur in: AVON 

TUUR TE MANHATTAN. —  El vire Popesco. 

André Lefaur in een geestige film: RENDE? 

VOUS HUIS. Kind niet toeg.

RIO-CINE
John Boles, Wallace Beery in: BERICHT 

VOOR GARCIA. —  Het overgroot sucr.  ̂

CARIOCA, met Fred Astaire en Ginger Ro

gers. Kind, niet t 'c r

R O X Y  (gewez-en Odéon)
Jane Withers in HET MOÖIE LEVEN. — 

Ralph Byrd, Kay Huges in: DE MEESTER 

VAN HET KWAAD. Kind. toeg.

FO RU M
Humphrey Bogart in HET ZWARTE L" 

GIOEN. —  ZIJT GIJ JALOERSCH? met Su-

zy Prim en André Luguet. Kind. n. toeg.

STUDIAC
Alle laatste wereldgebeurtenissen.

Kinderen altijd toegelaten.

C A M E O
Danielle Darrieux, Charles Vanel en Va

lentine Tessier in MISBRUIK VAN VER

TROUWEN. -- Frankie Darro, Rintintin in

HET VERLOREN KIND. Kind. n. toeg.

TOELATINGEN TOT BOUWEN

Nieuwenhuyse Gust. : bouwen huis, A. Lie- 

baertstr. —  Timmerman Aug.: veranderings- 

werken, Gerststr. 124. —  Vandenbroucke 

P.: veranderingswerken, St. Franciscusstr. 5. 
*

KNAAP DE OUDERLIJKE WONING # 

ONTVLUCHT

Een 1 4-jarige jongen kwam zich ’s avonds 

aanbieden in een hotel van de Vindictivelaan 

en vroeg om onderdak. Hij verklaarde af

komstig te zijn uit Drongen bij Gent, en Jan 

B... te heeten. De hotelhouder betrouwde het 

kereltje niet en achtte het zijn plicht de 

politie te verwittigen, die op haar beurt de 

ouders verwittigden. Deze kwamen hun jon

gen, die het ouderlijk huis ontvlucht was, 

terughalen. —  O.

***
£EN DRAMA IN DL ROGIERLAAN 

£EN HOOGESCHOOL STUDENT SCHIET 

TWEE MEISJES NEER

Woensdag avond heeft zich in enkele 

oogenblikken een drama afgespeeld, waarvan 

twee jonge dames het slachtoffer zijn gewor

den. Albert Bonnet, student in de genees

kunde aan de universiteit te Brussel, wonen

de Chaussée de Lodelinsart 93 te Gilly, ver

bleef sedert enkele dagen in onze stad. Hij 

had reeds kennis aangeknoopt met mejuffer 

Lea Dyserinck, wonende St. Jorisstr. 19, en 

was op haar verliefd geworden. Woensdag 

avond, rond 6 uur ging zij samen met haar 

zuster wandelen. De Waalsche student, die 

waarschijnlijk op den uitkijk had gestaan, 

volgde hen, en rond 8.30 u., wanneer de 

jonge meijes zich in de Rogierlaan bevon

den voor het kosthuis van het Koninklijk 

Atheneum, kwam hij aan hun zijde, sprak 

hen aan en haalde terzelfder tijd een revol

ver te voorschijn. Vooraleer de jonge meis

jes ook maar een beweging konden doen om 

te vluchten, schoot de student in hun rich

ting, en kwetste Lea Dyserinck aan het 

hoofd en het gezicht, terwijl haar zuster een 

kogel door den hals kreeg. De slachtoffers 

vielen ten gronde; terwijl het volk langs a le 

zijden kwam bij geloopen, deed de moorde

naar geen poging tot vluchten, hij bleek ge

heel versuft. De politie werd verwittigd, die 

den moordenaar kwam aanhouden, zonder 

dat deze eenige weerstand bood. De slacht

offers werden gedragen naar het huis van 

den heelkundige Dr Stroobant, die in de Ro

gierlaan woont. Deze was pas thuisgekomen, 

en men moest nogal aandringen vooraleer 

hij de slachtoffers de eerste zorgen w’ide 

toebrengen. De ongelukkige me sjes werden 

daarna overgebracht naar het gasthuis. Mej. 

Lea Dyserinck is zwaar gewond. Het onder

zoek werd geopend door kommissarij Ameel, 

die den moordenaar ondervroeg, die onder 

invloed van den drank scheen te zijn. Op 

hem werd een flesch Vodka aangetroffen, 

nog half vol. Bonnet werd naar het politie- 

bureel overgebracht en onder aanhoudings

mandaat geplaatst. Het parket van Brug:e 

kwam ’s anderendaags ter plaatse. -- O.

i  A  
HET LOOZE VISSCHERTJE

VOOR DE RADIO

Dinsdag 1 9 1.1., om 14 u., heeft het Looze 

Visschertje, door tusschenkomst van den h. 

Deschacht L. (tenor) een concertuur gege

ven voor Schoolradio.

Door den h. Karel Jonckheère werden 

eenige uitleggingen gegeven over de visuche- 

rij van vroeger dagen en door den heer De

schacht L. uitgevoerd in liederen. Onder 

meer werden gezongen: «Een zat matroosje», 

«Het Meisje van Duinkerken», «Haal op, Jo», 

«Al die willen te kaperen varen» en «Ijs

land».

Dit zijn allen liederen welke gekend zijn 

door het Oostendsch publiek, daar zij al 

dikwijls hier door deze gekende maatschappij 

uitgevoerd werden.

Wij kunnen dan ook deze maatschappij 

allen lof toesturen en wel in bijzonder den 

heer Deschacht L. voor de voortreffelijke 

wijze waarop deze liederen uitgevoerd wer

den.

V
BEKENDMAKING

De ondergeteekende, Albert Van dor Cruys- 

sen, advocaat, Schildersstraat 49, te Antwer

pen, brengt ter kennis der belanghebbenden 

dat bij bevelschrift van 8 October 1938 van 

den Heer Voorzitter der Rechtbank van 

Koophandel, te Antwerpen, hij aangesteld 

werd als vereffenaar van het abandon gedaan 

door de Reederij van het s.s. «Aisne», ten 

gevolge der aanvaringen van gemeld s.s. op 

13 en 14 September 1.1. met trawler «H\.i- 

bertine Madeleine» «0.204» en s.s. «Nippon». 

De verklaring der gebeurlijke schuldvorde

ringen moet neergelegd worden op de Grif

fie der Rechtbank ten laatste op 4 November 

aanstaande. De sluiting van het onderzoek 

naar de echtheid der schuldvorderingen is be

paald op 1 5 November en de behandeling der 

gebeurlijke betwistingen op 30 November.

(Get.) Alb. Van der Cruyssen,

V I S S C H E R S

Eischt goede waar voor uw geld. De 
beste Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.

Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, bet beste dat er bestaat. Pri
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.

EEN  ENKEL A D RES:

Jules VFRPOUCKE
29, Lindraaiersstraat, 29 

Hareqraa —  O O ST EN D E



« HET VISSCHERIJBLAD »

Kreeften en Oesters
STEEDS TE V ERKRIJG EN  BIJ

A. Vermeersch & C ie
O O ST EN D E  ( Visscherskaai )

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis :
Vischhandel Thielemans
Toi. adr. Thieleman*-Poi»»on*

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 —  126642

Rechtskundige Kroniek
X. —  Vraag'. —  Na hoeveel tijd is er 

prescriptie om te kunnen een voerman m 

rechte te vervolgen, die goed aanveerd heeft 

en die het niet te rechten heeft besteld?

Antwoord. —  De aannemer van vervoer :s 

verantwoordelijk over het verlies en de scha

de der goederen die hem toevertrouwd zijn, 

ten ware oppermacht of noodlot kon tegen

gesteld worden. Zie artikel 1 728 van het 

Burgerlijk Wetboek:

De voerlieden zijn, voor wat betreft de 

goederen die hun toevertrouwd worden, op 

denzelfden voet gesteld als den hotelhouder 

die de verantwoordelijkheid op zich moet 

nemen van de goederen zijner gasten, en 

voor dewelke de termijn van verjaring op 

6 maanden is vastgesteld door art. 22 71 van 

het B. W. Wij zijn* dus van oordeel, om aan 

uw geval de termijn van 6 maanden aan te 

passen.

De verjaring kan ook, natuurlijkerwijze of 

burgerlijk onderbroken worden: b.v. de be

zitter is beroofd van het genot gedurende 

meer dan een jaar, ofwel eene dagvaarding 

voor den rechter. Deze feiten zijn van na

tuur om de verjaring te onderbreken.
** «r

BLANKENBERGE. —  Vraag. —  Wij wa

ren van zin aan ons huis veranderingen te 

doen. Te dien einde raadpleegden wij een 

metselaar (aannemer) om eens te weten hoe

veel dit werk zou kosten. Hij maakte een 

schets en een beschrijving van het materiaal. 

Daar wij de prijs zoo overdreven hoog von

den, zullen wij het werk niet uitvoeren. Na 

vraagt de metselaar 150 fr. Heeft hij daar

toe recht?

Antwoord. —  De vraag die gij den metser 

stelde, kon anders niet beantwoord worden, 

dan door ’t opmaken van een schetskaart en 

het uitrekenen van de uit te voeren werken. 

Deze werkzaamheden aanzien als een voor

bereidend werk van de aanneming -- voor

het geval deze lot stand kwamen —  zouden 

bezoldigd geweest zijn, door de aanneming 

zelf. Nu de aanneming niet doorgaat, staat 

het vast, dat de metser om zijn voorbereidend 

werk, vergoeding vragen mag.

Hoe hoog deze vergoeding beloopen mag, 

kan enkel, bij niet overeenkomst onder par

tijen, door den rechter of door deskundigen 

vastgesteld worden.
***

W. —  Vraag. -- Kan iemand zijnen eigen

dom verkoopen zonder tusschenkomst van 

den notaris, om enkel na zijn dood, de akte 

1:e passecren, en hoe moet die tekst geschre

ven zijn?

Antwoord. —— Alle overgang van onroe

rend eigendomsrecht moet bninen de 3 maan

den van de dagteekening der akt geregis

treerd worden, op straf 2 maal de rechten 

te moeten betalen. De verkoop van onroe

rend eir endom, kan zeer wel*onder partijen 

geschieden zonder tusschenkomst van nota

ris mits deze ter registratiebureele aangebo

den worde binnen dezen termijn van 3 maan

den. Deze verkoop behoort in dubbel te wor

den oipgesteld, op formaatzegel. Wij ver- 

liaasten ons hieraan toe te voegen, dat der- 

gclijke verkoopakt niet tegenover derde per

sonen bestaat, ’t is te zeggen, dat de forma

liteit van de overschrijving in ’t kantoor van 

grondpandbewaring niet geschieden kan, ver

mits enkel de openbare akten hiertoe aan

vaard worden; aldus is het eigendomsrecht 

op het hoofd van den kooper niet veropen

baard, en kan tegenover derden niet inge

roepen worden.
Onder partijen zelf is de onderhandsche 

verkoop dus geldig en deze, kan volmaakt 

worden tegenover derden door nederlegging 

der verkoopakt ten protocole van den no

taris.

Hoe gij denkt de akt te verlijden, na den 

dood van een der partijen, kunnen wij niet 

snappenj
n n *

OOSTENDE. —  Vraag. -- Een vriend

leent me een zekere som die hij maandelijks 

wil inkorten. De vraag wordt nu gesteld of 

het voorbeeld hieronder opgemaakt, op ge

zegeld papier van 3 fr. geldig en goed te 

keuren is; de geleende som is maximum

5000 fr.
Antwoord. -- Uw proza kunnen wij niet

goedkeuren. Ziehier beteren tekst:

De ondergeteekende (naam, voornaam, 

beroep, woonplaats) erkent ten titel van 

leening schuldig te zijn aan... (naam, voor

naam, beroep, woonplaats), de som van vijf 

duizend frank, behandigd aan den onderge- 

teekenden, die het erkent.

De ondergeteekende verplicht zich, voor 

zich zelf alsmede voor zijne erfgenamen en 

rechthebbenden, de ontleende som terug te 

geven, bij middel van maandelijksche stor

tingen, van fr..............  en intusschentijd den

intrest te gelden en te betalen op voet van 

.......  per honderd ’s jaars, betaalbaar den

! was zonder bijkomend metselwerk. Er werd 

overeengekomen nochtans dat de eigenaar 

die aanpaalt, zelf metselwerk zöu doen op 

eigen kosten, in ruiling vooraleer hij zelf 

ging gebruik maken van het opgehoogde 

^gedeelte muur. Al de gevaren nochtans ble

ven ten laste van den verhooger.

De ophooger verkoopt zjn eigendom aan 

X ..., X ... aan Y ..., en Y ... nu beroept er 

zich op, dat het deel gevel dat de eerste 

eigenaar opgetrokken heeft, nooit overgeno

men werd voor het gebruikt gedeelte. De 

aanpaler antwoordt: Ik zal u dan een tegen- 

rekening geven van de versterking die ik 

uitgevoerd heb .destijds. Deze kosten zijn 

moeilijk berekenbaar gezien de gevaren die 

er aan verbonden zijn. Hoe deze aanrekenen?

Antwoord. —  Uwe vraag is delicaat daar 

het hier geldt een verwarde toestand ge

schapen door partijen zonder geschrift. Hoe 

kan de aanpaler bewijzen dat een accoord 

bestond tusschen hem en den gebuur, om 

hem onvergeld te laten gebruiken een ge

deelte van het verhoogde gedeelte, in ruiling 

van versterkingswerken, die uitsluitend door 

den ophooger dienden gedaan?

Bij gebrek aan bewijs door geschrift, zou 

een proces onvermijdelijk zijn, en nog zou

den de kansen niet groot zijn.

Voor de kosten van versterking, nu, hebt 

gij wel een verhaal (moest de andere over

name betalen), maar slechts tegen den toen- 

maligen eigenaar en niet tegen X ... of Y..., 

met wien er hier geen rechtverband bestaat. 
* * *

B. te B. — Bij een in aanbesteding stellen 

van uit te voeren werken, hebt gij prijzen 

ingediend. Gij waart de eenigste inschrijver. 

Maar tot nu toe hebt gij nog geen nieuws 

over uw aanbod ontvangen. Gij vraagt wat 

u te doen staat indien tot een nieuwe aan

besteding moest overgegaan worden.

Antwoord. -- Wij veronderstellen dat, als

naar gewoonte, liet lastenboek zegt dat de 

aanbesteding maar definitief wordt na goed

keuring door de hoogere overheid. Dan is 

de gemeente niet gehouden het werk door u 

te laten uitvoeren aangezien er geen con

tract bestaat. Er kan enkel een aanbeste

dingscontract bestaan wanneer gemeente en 

aannemer samen den wil uitgedrukt hebben 

hunne wederzijdsche verplichtingen na te 

komen. Er zou verplichting van wege de ge

meente bestaan, wanneer in den oproepings

brief vermeld, staat, dat de laagste aanbieder 

de aanbesteding bekomt. Het contract is dari 

gesloten met den laagsten aanbieder en in 

dit geval zou, ons dunkens, de aannemer 

recht hebben op schadevergoeding, wanneer 

de werken niet uitgevoerd worden.

Enkel in dit geval zoudt u dus vergoeding 

kunnen bekomen voor de gedane kosten.

Indien een nieuwe aanbesteding gedaan 

wordt, kunt gij een nieuw aanbod doen waar

bij uw vroeger voorbereidings- en bereke- 

ningswerk te pas kan komen.

Visch- en haringrookerij L* W Y .  
NANT , J. Moretuslei 586, W il
rijk Antwerpen. —  Blanke ge
rookte en gestoomde haring en 
--- alle vischsoorten. ------

Alle deze betalingen möèten geschieden in 

handen en ter woonst van den schuldeischer 

of rechthebbenden, in goede gangbare geld

species en tegen zijn kwijtschrift.

Brugge, den ....................

Goed voor vijf duizend frank.

(Handteeken).

Zegel: 6 frank.
In geval van onnauwkeurigheid in de be- 

talnigen, kan er aanslag op de wedde voor 

gedeelte, worden gedaan.
***

D. V. —  Vraag. —  Een eigenaar verhoogt 

een gemeenen gevel na den gebuur ervan 

overtuigd te hebben, dat de grondvesten vol

doende waren om het nieuw heropgebouwd 

gedeelte te dragen. Nochtans uit een onder

zoek blijkt nadien, dat de grond onvoldoende

Slechte vooruitzichtc n voor de Hollandsche Haringvisscherij
Aan de N.R.C. schrijft men:

De vooruitzichten voor de haringvisscherij 

zijn niet al te gunstig. De exportmogelijk

heden worden steeds minder. Het contingent, 

dat naar Duitschland gezonden mag worden 

is ongeveer 60 pet. van dat van het vorige 

jaar. Polen stelt voorloopig geen invoerver

gunning ter beschikking. Verschillende Oost- 

zeeianden en Roemenie hebben hun deviezen- 

politiek dermate verscherpt, dat export naar 

die landen practisch onmogelijk is.

De invoer in Belgie wordt thans zeer be

moeilijkt door het stelsel der invoervergun

ningen. In den aanvang werd het van Belgi

sche zijde voorgesteld of de maatregelen niets 

dan een administratieve regeling beteeken- 

den. Dit blijkt thans echter niet het geval ie 

zijn, de maatregelen worden steeds meer ver

scherpt. De eischen, die thans door de Bel

gische autoriteiten gesteld worden ter ver

krijging van invoervergunningen zijn zooda 

I nig, dat zij practisch neerkomen op het uit- I sluiten van ongeveer 50 pet. van de vroegere 

importeurs van Hollandsche haring. Dit zijn 

dan in het algemeen wel kleinere koopers, 

doch tesamen geteld betrokken deze men

schen belangrijke hoeveelheden Hollandsche 

haring. In de practijk komt het vergunnings 

stelsel neer op een invoerbeperking. D'aar dit 

volgens de bestaande Belgisch-Nederlandsche 

handelsovereenkomst niet tqegestaan is, is 

het te hopen, dat onze regeering kan be

werkstelligen, dat het vergunningsstelsel bui

ten werking Wordt gesteld. Nu dit voor de 

kaas bereikt is, is de mogelijkheid niet uit

gesloten, dat het eveneens voor de haring 

zal gelukken.

In Tsjechoslowakije verliest de haringhan

del een belangrijk afzetgebied. Niet alleen, 

dat de industrieele Sudetengebieden waar 

veel haring werd verbruikt geheel verloren 

zijn te beschouwen, doch het zal de vraag 

zijn of uitvoer naar het overblijvende C.S.R. 

voorloopig nog wel mogelijk zal zijn. De fi- 

nancieele risico’s zullen zeker grooter wor

den dan voorheevn en het zal de groote vraag 

zijn of het verkleinde Tsjechoslowakije zijn 

bestaande handelsovereenkomsfcen niet geheel 

zal moeten herzien. Het is te verwachten, dat 

het land, dat thans hoofdzakelijk een land- 

bouwstaat is geworden, ziin invoer van le

vensmiddelen zooveel mogelijk zal beperken

Aanbestedingen
A A N G EK O N D IG D E

A AN BEST ED IN GEN

22 OCT. —  Te 10.30 u. voor h. M. De 

Zeine^ ardeehngshoofd bij het Provinciebe

stuur, Burgplaats, Brugge, onderhoudswer

ken voor 1938 aan de prov. banen der om

schrijving Veurne-Diksmuide. Bestek 200.000 

fr. Stukken, prijs 7 fr. op postch. 828.08 

van h. G. Claeys, bureelhoofd, prov. bestuur 

Brugge.

25 OCT. —  Te 1 1 u. ter wachtzaal le kl., 

ter statie Gent-St-Pieters, door h. Vander- 

borght, e.a.w. inspecteur der Exploitatie,aan

besteding van den besteldienst ter statie 

Blankenberge. Alg. en bijz.lastkoh. nr 70.288 

iprijs 5 en 3 fr.

25 OCT. -- Te 1 1 u.f ten stadhuize te

Oostende, leggen en herstellen; van voetpa

den op verschillende plaatsen der stad( —  

Stukken ten bureele der werken. Aange!-. 

inschrijv. 22 Oct.

27 OCT. -- Te 10.30 uur ten stadhuize te

Oostende, verbeteren van weg Nr 34, Oos- 

tende-Gistel, onder Oostende, Gistel, Steene, 

Zandvoorde, en Oudenburg. Bestek 3.500.000 

fr. Stukken ter inzage ter gemeentesecreta- 

riaten en te koop, prijs 40 fr. bij arr.-ing. 

J. Sansen te Veurne (postch. Nr 2935.13).

31 OCT. —  Te 11 u. ter wachtzaal, le 

klas ter 3tatie Gent-St-Pieters. door h. Van- 

derborght e;a.w. inspecteur der Exploitatie, 

aanbesteding van den besteldienst van Spoor

wegen ter statie Aainkerke-De Panne, Alg. 

en bijz. lastkoh. Nr 70.293, prijs 5 en 3 fr.

19 NOV. -- Te 1 1 u. voor den h. Ver-

schoore, hoofdingr.-best. van Bruggen en 

Wegen, Langestraat, 69, Oostende, bagger- 

werken, in de reede van Zeebrugge, in de 

toegangsgeul naar de zeesluis en in de aan

grenzende visscherijhaven (Pacht van 3 j.)

Bestek Nr 184 van 1938 (Nederl. tekst). --

Prijs 10 fr.

UITSLAGEN <*
1 1 OCT. —  Te 6 u., ten gemeentehuize 

te Nazaret, leveren van 30 schoolbanken voor 

de gemeentescholen. Bestek 5.250 fr.

Feys E., Nazaret 4.186 fr. ; Coppens M., 

id., 4.500 ; Van Heghe ].f St-Lievens-Hou- 

tem 4.554; Versieren E., Nazaret 4.800 fr.; 

G. Lambrecht en Zonen, Eine, 5.085 ; De 

Backer J., Gent, 5.160 ; Verhoye G., Naza

ret, 5.175 fr.

12 OCT. -- Te 1 1 u., in de Magdalena-

zaal, St. Jansstraat, Brussel, optrekken van 

een telefoongebouw te Ruddervcorde.

H. Labarre, Ruddervoorde, 66.105.5 7 fr. , 

C.Vermeersch, Assebroek-Brugge, 73.671,48; 

A. Verschueren, Ichtegem, 77.144.69 ; J. De- 

smedt, Ruddervoorde en H. Aneca, Zedel- 

gem, 81.497,72 ; J. Van de Walle, Tielt. 

83.348,80 ; E. Lievens, id., 83.534,40 ; F. 

Hollevoet, St. Andries, 84.287,88 ; A. Claeys 

sens, Gistel 87.907,89 ; O. De Beul, Oosten

de, 88.696,42 ; H. Beselaere, Veldegem. fr. 

89.635,65 ; A. De Jonckheere, St. Michiels- 

Brugge, 99.039,92 ; G. Panier, Sinte-Kruis- 

Brugge, 107.098,92 fr.

12 OCT. —  Te 1 1 u., op den Dienst der 

Baan, 48, Fonsnylaan, Brussel-Zuid, wijzi

gen en verbreeden van de bedding der sporen 

naar Blankenberge, aan den inrij van Brug- 

ge-St-Andries.

Sos. Hydrother. Baasrode, 130.000 ; j. 

De Groote en H. Cattrysse, Oostende, fr. 

175.500 ;. C. Monballiu, Brugge, 191.000 fr. 

S. Arys, Ukkel, 22.750 fr. ;. (vervoerkosten 

ten laste der Mij, door den dienst vast te 

stellen voor het klasseeren der inschrijvin

gen).
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Radio - Installaties
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 fg . C  |
N. V . *

4, Boudewijnstraat, Antwerpen 

Tel. 778.00

V r o u w e n k r o n i e k

Betrekkingen
NATIONAAL PENSIOENFONDS DER 

MIJNWERKERS

Het Nationaal Pensioenfonds der Mijn 

werkers zal voor de diensten van het hoofd

bestuur overgaan tot de aanwerving op proef 

van een bediende van Nederlandsche uit

drukking.

Vborwaarder : 1) Belg zijn; 2) Een on

berispelijk ^eurag hebben’ 3) Ouderdom : 

16 tot ! 3 jaar; 4) Een voldoende kennis 

hebben van de Fransche taai.

De aanvangswedde is 600 fr. per maand.

De aanvragen moeten to*: gezonden v/orden 

aan den heer directeur-generaal van het Na

tionaal Pensioenfonds der Mijnwerkers, Ste- 

fameplaats, 6. Brussel, vóór den 25 October 

'938.

ANTWERPEN

Vakschool voor Werktuigkunde, Scheeps- 

Ibouw, Electriciteit, Houtbewerking en Schil

deren, Londenstraat, 43  ̂ te Antwerpen.

Betrekkingen te begeven:

1 ) Van wetenschappelijk regent;

2) Van technisch leeraar.

Voorwaard^n : Minimum 25 jaar oud en 

vereischte dipioma s.

Inlichtingen en scjiriftelijke aanvraag bij 

le i bes: ï ï *.

BOOM

Vrije handelsberoepsschool voor jongens

Twee iplaatsen van leeraar in algemeene 

vakken te begeven voor ’t schooljaar 1938-

1939.

De kandidaten moeten drager zijn van het 

diploma van regent of hooger diploma.

Aanvragen te zenden, vóór 20 Oktober, 

aan den bestuurder der school, Brandstraat,

44, Boom.

GENT

Aan de Cent. H. T. School der beide 

Vlaanderen, afdeeling Brouwerijschool Sint- 

Lieven, Zilverstraat, 1, Gent, wordt een les

gever gevraagd (5 uur) in wiskunde.

Voorwaarden: Universitair diploma van in

genieur.

Aanvragen te sturen vóór 25 October.

U V RAAGT  ?♦♦♦

W IJ  A N T W O O R D E N  !...

AAN AL ONZE I^ZERESSEN. —  U kan

ons, in alle vertrouwen —  zelfs zonder U 

kenbaar te maken —  vragen stellen in ver

band met de huishouding, recepten, opvoe

ding, schoonheidswe&ken, enz... In het mo

gelijke zullen wij U zoo vlug en zoo goed 

mogelijk antwoorden. Op geneeskundige 

vragen kunnen wij echter geen antwoord 

verstrekken, daar deze niet tot onze be- 

I voegdheid bchooreri. Stuurt uwei vragen, 

raadverzoeken, enz... onder gesloten om

slag, aan «Tante Barbara», Spaarzaamheid

straat 28, Oostende. Beleefd verzoek er een 

zegel van 70 centiemen bij te voegen voor 

het dekken van onze onkosten.

Suzy-C: Wij hebben de noodige informa

ties genomen, en het blijkt dat we u reeds 

verleden week goeden raad gaven: u hebt 

uwe wit lederen-verlakte schoenen enkel 

iichtvrij weg te bergen, op een droge plaats.

Clairette v*'aagt ons: «Kent u een middel 

om wild vleesch op de handden te doen ver

dwijnen? ïk heb eens gehoord dat suiker er 

op leggen goed is? Maar heb het nog niet 

gedaan!» —  Geneeskundige vraag! Bede een 

geneesheer te raadplegen.

Maria D. C. vraagt ons: « Kan u mij een 

motief zenden van een bedsprei of een stoor-

kant?»--Het is ons niet mogelijk motieven

op te sturen. Ik raad u aan in een hand

werkwinkel te vragen naar een boekje of 

tijdschrift waarin verscheidene mooie motie

ven staan.
Airmie vr. ons: «Het is 4 maanden geleden 

dat een lid van het huisgezin overleden is. 

We hebben de kamer goed geschuurd in alle 

hoeken en kanten, en de vensters staan dag 

en nacht open> en toch blijft er een onaan

gename geur in de kamer hangen. Kan U 

me raad geven?» —  Voor enkele weken heb

ben wij in dit blad reeds een vraag beant

woord, waarin een middel gevraagd werd 

om een onaangename geur uit een kamer te 

verdrijven. Toen hebben wij er gedetailleerd 

op gewezen, dat de onaangename geur best 

van iets anders kan voortkomen dan men 

wel denkt, en dat het daarom aanbeveling 

verdient bijvoorbeeld eens goed na te den

ken of er in die kamer niets staat, of niets 

verscholen ligt (een doode muis bijvoor

beeld) dat oorzaak is van de onaangename 

geur. Daarom bevelen we u het ten zeerste 

aan de kamer, eens heelemaal leeg te halen: 

er alle meubelstukken, gordijnen, enz... weg 

te halen, alle reten en gebeurlijke holten 

flink dicht te stoppen, en dan de kamer nog 

eens grondig te schuren met een sop van 

bruine zeep. . Ook ieder meubelstuk moet 

grondig gereinigd worden, van binnen en 

langs buiten, vooraleer het opnieuw in de 

kamer mag geplaatst worden. De gordijnen 

worden gewasschen.' Wanneer de onaange

name geur dan nog niet weg is, dan zit er 

niets anders op dan een specialist te ontbie

den: we bedoelen een man die de kamers 

ontsmet. Het kan ook gebeuren dat het aan 

de rioleering ligt.
Anna D. vraagt ons: « Hoe kan ik een 

fluweelen hoed opfrisschen?» —  Met een 

linnen doek, in benzine gedoopt, lichtjes over 

den hoed te halen.
Pauline K. vraagt ons: «Hoe kan ik voor

komen dat er zich zwammen vertoonen in 

den gang van mijn kelder?» —  Het feit dat 

er zich zwammen vertoonen in den gang van 

uw keldergedeelte, kan een gevolg' zijn van 

slechte ventilatie. Door de kelderraampjes 

open te zetten en in den gang frissche lucht 

te laten komen kan men het verkrijgen van 

zwammen voorkomen.

Marie Cl. vraagt ons: «Wil een middel pu- 

bliceeren om zeemleeren handschoenen: mooi

wit te krijgen?» -- Gaat als volgt te werk:

Wascht ze vooraf goed met zeep, trekt ze 

daarna aan, wascht ze weer opnieuw, daarna- 

met koud water afspoelen, drukt ze —  ter

wijl men de handschoenen nog steeds aan

heeft -- goed uit en wrijft ze daarna weer

opnieuw met zeep in; goed uitspoelen. Dan 

hangt men ze op een beschaduwd plekje —  

niet in de zon — ■ waarna men ze voordat ze 

geheel droog zijn, afneemt en in een linnen 

doek wikkelt. Het resultaat is schitterend.

Suzanne D. vra/agt ons: «Op welke manier 

maakt men het beste gipsfiguren schoon?» —  

Het schijnt dat men er uitstekend in lukt 

met behulp van een mengsel, dat is samen

gesteld uit een eetlepel ammoniak en een 

theekopje water. Me.t deze vloeistof en een 

zacht kwastie, reinige men de beelden in 

gips, men late ze daarna drogen en wrijft 

ze op met een ‘wit wollen doekje.

SC H O O N H E ID  E N  H YG IE N E

HET WASSCHEN DER HOOFDHAKEN.

—  Wanneer men de hoofdharen wascht, dan 

moeten de frictions aan de basis van het 

haar plaats hebben, dus op de hoofdhuid zelf. 

Ails men het haar te dikwijls wascht, dan 

wordt het droog en breekt het af. In geen 

geval zal men zijn haar meer dan tweemaal 

per week frictionneeren. ^

VERZORGDE HANDEN. —  Een frisch en

helder gelaat verraadt de jeugd, maar ver

zorgde handen ziin het teeken van elegantie 

en distinctie. Doordat er geen enkel voor

schrift bestaat dat de verhoudingen van de 

harraen bepaalt, is het eenieder mogelijk —  

mits er de noodige zorgen aan te besteden

—  mooie handen te hebben. Daarom zullen 

wij erop waken regelmatig zuivere handen 

te hebben: diensvolgens dienen wij ze veel/ 

vuldig te wasschen met oliehoudende zeep, 

wij zullen steeds de nagels rein houden en 

regelmatig bijknippen, de nagelriemen los

houden en zoodanig zacht achteruitduwen 

dat het halve maantje zichtbaar weze.

ZACHTE HUID. -- Er zijn dames die5

met goed resultaat, regelmatig het gelaat 

wasschen met zemelwater, om een zachte 

huid en een blanken tint te bekomen. Ver

schillende zeepsoorten zijn overigens ook 

met «zemelmelk» klaar gemaakt.

D E  M O D E  V O O R  GEZETTE 
V R O U W E N

De kleeding der gezette vrouw vraagt 

steeds wat meer overleg dan deze van een 

slanke-lijn-figuur. Maar de wat oudere da

mes, die hun kleedij in overeenstemming met 

hare persoonlijkheid en in onderlinge har

monie weten te kiezen, kunnen een buiten

gewoon goeden indruk maken.

In eerste plaats zullen zij er steeds reke

ning dienen mede te houden dat geen enkel 

kleed onberispelijk kan zitten, indien men 

niet zorgt voor een goed passend onder

kleed, bijvoorbeeld van kunstzijde gemaakt. 

Bij de keuze van het materiaal zorge men er 

steeds voor dat de bovenstof er gemakkelijk 

overheen glijdt.

Oudere dames moeten vooral stoffen van 

goede kwaliteit nemen: de hoedanigheid er

van komt beter uit, en door de mooier en 

dieper weefselkleuren krijgt het model een 

betere afwerking. Daarbij duurzame stoffen 

I kunnen ook gemakkelijk nog eens gemoder

niseerd worden. Met deze vooruitziende be

doeling koope men steeds een halven mater 

meer stof, dan men eigenlijk noodig heeft.

In het uitstalraam van een eerste rang 

modezaak, zagen wij een zeer mooi model, 

waarvan de afkleedenéle lijn gevonden werd 

in de lager aangebrachte schouders van de 

rond opgestikte bovenpas aan voor- en rug

pand. Daaraan was een ruime volant gezet, 

die den bovenarm bedekt en de mouwen 

vervangt. De hals was puntig uitgesneden, en 

onderaan versierd met een strik van het

zelfde materiaal. De taille viel vijf centimeter 

onder de normale lijn, waardoor de lijn van 

het figuur veel mooier voorkwam. Voor- en 

achterbaan hadden een aangeknipt heupstuk, 

terwijl aan weerszijden daarvan kleine zij- 

banen waren gezet. Om de bloezedeelen keu

rig te doen vallen, waren kleine plooitjes aan 

de zij-naden aangebracht.

HUISHOU DELIJKE W E N K E N

KIJKT UWE VERWARMINGSTOESTEL

LEN NA! —  Stelt het nu niet langer meer 

uit. Anders loopt u groot gevaar er herstel

lingen te zullen moeten aan doen, nadat u 

ze een paar weken of een maand gebruikt 

hebt, wat u alsdan erg zou kunnen hinderen.

HAALT UW WINTERLINNEN BOVEN.* —

Zelfs het winterlinnen dat u nu nog niet 

dadelijk noodig hebt moet ook deze week 

ui de laden en uit de koffers te voorschijn 

gehaald worden. Want het verdient aanbe

veling het tijdig na te kijken, om nu reeds 

de noodige herstellingen eraan te doen. 

Daarenboven is het zeer goed het nu reeds j 

een poos te laten verluchten, en er aldus de 

naphtaline en andere geuren uit te verwij

deren.
TELT UWE CONFITUURPOTTEN. —

Indien u nu nog onvoldoende confituur mocht 

hebben voor den aanstaanden winter, dan 

kan u nu nog enkele potten appelen gelei »

b i jm a k e n .  I

i

RECEPT EN  i

ANDIJVIE IN FLESSCHEN INMAKEN. —  j

Het is nu volop de inmaaktijd voor de an

dijvie. Men kan als volgt te werk gaan, om 

goede resultaten te hebben :

1 ) Neemt bij voorkeur flesschen met een 

niet zeer wijden hals, bijvoorbeeld Rijnwijn- 

flesschen. Spoelt de flesschen goed uit, zon

der daarvoor echter zeep te gebruiken, en 

laat ze in de zon drogen.

2) Zoekt de be3te andijvie uit, wascht ze, 

en kookt ze gaar zonder water en met heel 

weinig zout.

3) Laat ze koud worden.

4) Vult de flesschen ermede en doet er 

*t nat, dat er met het koken is opgekomen, 

op zoodanig dat de andijvie onder is.

5) Kurkt de flesschen en lakt ze dicht. 

APPEL-CONFITUUR. —  Schilt een kilo- *

gram appelen, bijvoorbeeld renetten. Ont

doet ze zorgvuldig van de klokhuizen en 

snijdt ze in stukjes. Kookt de «tukjes in ruim 

water, waarin het sap en de geraspte schil

len van een citroen. Kookt tot alles gaar is. 

Zet daarna de appelen op een vergiet, om er 

het sap uit te hebben. Verwijdert er angst

vallig alle pitjes uit, die er misschien nog 

zouden in terecht gekomen zijn. Kookt dan 

het sap met 300 gram suiker tot u de ge- 

wenschte dikte ziet: het sap moet bij het af

druppelen een «onafgebroken draad vormen. 

Vult daarna de potjes met de gelei en sluit 

ze luchtdicht af.

M ED IT AT IE

1. Vele dingen worden lachende gezegd of 

gedaan, die later schreiende worden betreurd.

2. Een teedere, trouwe moeder is de beste 

beschermengel.

3. Tijd is geld, zegt men. En let er eens 

op hoe het meeste geld door velen wordt 

weggesmeten om den tijd te verdrijven.

De Snijschool 
A.-Z. van Brussel
heeft een bijhuis geopend te 
Oostende.

M O D E R N E  M E T H O D E N  

met G E W A A R B O R G D E N  

U ITSLAG

Dag- en avondcursussen in kleine 
groep.

VA N A F 175 Fr. PER CURSUS

Inlichtingen te bekomen, alle 

Maandagen en Donderdagen, 73, 

Koninklijke straat, te Oostende.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN

DU IT SCH LA N D

Noordzee. Weser. Wesermunde. Verlich

ting gewijzigd.

(1) Op pl.m. 53 gr. 35 min. Nb. en 8 gr. 

32 min. El., 0.24 zm. en 30 gr. van het 

groen-rood-witte vaste licht) van Brinkama- 

hof, is als nieuw hooge geleidelicht ontstoken 

een wit onderbroken licht met een periode 

van 5 sec., zichtbaar 15 zm.f hoogte boven 

water 116 vt., lichtopstand: RWHS. vierzij

dig pyramidevormig ijzeren tralie\verkbaken} 

133 vt. hoog. Op den lichtopstand is tevens 

voor de luchtvaart ontstoken een rood vast 

licht. (Occ. ev. 5 sec. 1 16 ft. 15 M. & Air 

F. R.).

(2) Op pl.m. 0.32 zm. 132 gr. van ( ! )

is het vroegere hooge geleidelicht en lucht- 

vaartlicht voorgoed gedoofd.

ENGELAND
Oostkust. The Downs. Normale lichtschip 

«East Goodwin» uitgelegd.

Ligging plm. 51 gr. 13 min. Nb en 1 gr, 

36 min. El. Het normale lichtschip « East 

Goodwin»! is weer uitgelegd, het reservelicht- 

schip binnengehaald.

N ED ERLA N D

Ijsselmeer. Huizen. Licht gewijzigd.

Op plm. 52 gr. 19 min. Nb en 0 gr. 22 

min. El. Amsterdam is het rood-witte onder

broken licht op den kop van den W.haven- 

dam van Huizen gewijzigd in een wit schit

terlicht, toonende elke 5 sec. één schittering 

van 1 sec.
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Burgerlijke Stand
O O ST EN D E

GEBOORTEN
7. -- Roger De Saeyer van Léon en Mar

gareta Vandenberghe, Timmermanstr. 59.

Ö. Etienne Rotsaert van Charles en Mar

gareta Demeyer, Ste Katharinapolderstr. 4 1. 

—  Robert LeuiS van Omer en Germana Lans- 

sens, Sportstr. 39.

9. -—  Rjobert Eerebout van Arthur en Ce-

lina Brouwne, Duivenhoksfcr. 1 9 .--Yves

Campana v. Robert en Maria, Velthof, Aarts- 

hertoginnestr. 44.

10. —  Erna Verstraete van Edmond en 

Maria Vynck, Leffingestr. 164. —  Germaine 

Vandergeten van Jean en Emerence Goffings,

Zwaluwenstr. 1 8. -- Louis Deley van Alfred

en Germana Devos, Congolaan 23.

1 1. —  Georgette Devinck van Desideer en 

Florida Makelberge, Oesterbankstr. 20. —  

Louise Makelberge van Carolus en Magda

lena David, A. Liebaertstr. 45.

12. —  Fernand Butseraen van Engelbert 

en Madeleine Puystiens, Ed. Hammanstr. 13.

-- Roger Dhondt van Cyriel en Maria

Dhondt^ Plantenstr. 50. —  Julienne Van 

Mael van Jozef en Maria Janssens, Planten- 

straat 47.

13. —  Jenny Lauweres van Eduard en 

Anna Gryspeert, Stuiversstr. 54. —  Gene

viève Molle van Marcel en Marcelle Gomez, 

Rogierla^i 44. —  André Desmet van Michael 

en Florida Coopman, Veldstr. 89.

14. —  Jaak Kesteloot van Jozef en Ger

mana Deswaef, Gerststr. 97. -- Nicole Rau j

van Herman en Yvonne Keuninckx, Aarts-

hertoginnestr. 44. -- Gilbert Lauwers van

Charles en Maria Rubbregt, Duivenstr. —  ! 

Rita Claeys yan Juvenal en Irena Desmet 

Leffingestr. 1 68.

i Simonne Lebluy. —  Albert Vanhooren, elec-

Itrieker en Lucia Larsen.

15. —  René Kretzschmar, magazijnier en 

Louise Assel. —  Leonard Corveieyn, stads- 

werkman en Elisabeth Delanoye^ winkeljuf

fer. —  Robert Deckmyn, visscher en Maria 

Huyz. —  Ferdinand Gombert, bediende en 

; Georgette Martinsen. —  Eugène Rau, elek- 

trieker en Laurence Barbaix. —  Lucien Vér- 

schorre, loodgieter en Gabriela Wackenier. 

—  Celestin Vandekerkhove, garagist en 

Georgette Dewulf.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

De’ Fraeye Julien, visscher, Schietbaanlaan 

42 en Decoo Madeleine, Ieperstr. 49. —  

Roelants Gerard, notarisklerk, Rogierlaan 44

en Stolk Constantin, telefoonbediende. -

David William, meubelmaker, Boonenstr. 1 

en Verschooren Mariat Romestr. 4. —  Du- 

vivier Jozef, tapijtsier, Plakkersstr. 56 en 

Jonckheere Emerence, id. -- Janssens Mau

rice, smid, Wateringestr. 8 en Decoo Augus

ta, Thomas Vanloostr. 3. -- Heinderson

George, visscher, Schippersstr. 50 en Dieren- 

donck Yvonne, Gelijkheidstr. 139. — Robaey 

Julien, dokwerker, Leffingestr. 148 en J"ns- 

sens Mariette, Maagdengang 32.

•  •

IJ

K IN KH OEST  !

op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

SPEENLIJDERS !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedie Hale- 
>vyck,
Beide verkrijgbaar :

Pharmacie N E O S ,  OSTENDE 
oud huis E. Halewyck 

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
Tel* 73104

OVERLUDENS
9 Oct. —- Rosalie Sytor, 54 j., echtg. Frans

Steenkiste, Veldstr. 25. -- Çlemencia Wante,

78 j., wed. Amedeus Houtave, Leopoldlaan 

8a. —  Maria Degraert 79 j., wed. George 

Bauwens, Van Iseghemlaan 122. —  Maurits 

Terrier, 41 j. onge., E. BeernaertstÆ 14. —  

Zulma, Vanhoutte, 59 j. wed. Hector Aneca, 

echtg. Jan Fontaine, Aartshertoginnestr. 36.

-- Oscar Decoo, 65 j,, echtg. Juliette De-

cloedt, Spaarzaamheidstr. 2.

10. — Maurits Ablay^ 61 j., echtg. Valeria

Eich, Zeedijk 109. -- Leonia Couvreur, 85

jaar, echtg. Hippoliet Ryckewaert, Welling

tonstr. 82.

1 1. —  Antoon Jacquet, 5 7 j., echtg. Mag

dalena Carmyer, woont te Westende. -- Flo-

rens Avonture, 71 j., echtg. Emelia Porreye,

Torhoutstw. 400. -- Margriet Kindt, 36 j.,

echtg. Camiel Tanghet woont te Handzame.

12. —  Victor Schillewaert, 35 j., echtg. 

Sara Couvreur, woont te Breedene. —  Ali - 

cia Gilles, 50 j., echtg. Hendrik Prévost, St. 

Petersburgstr. 15.

13. —  Anna Geernaert, 85 j., wed. Vin- 

cens De Visch, Oesterbankstr. 28. -— Ma

thilde Maene, 7 maand, Schaafstr. 9.

14. —  Gustaaf Demeester, 51 j.f echtg. 

Irena Poitier, Frère Orbanstr. 16. —  Willy 

Calcoen, 9, j., Thomas Vanloostr. 27.

HUWPUJKRN

1 1 Oct. —  André Willaert, beenhouwer en 

Maria Goes. —  Julien Maeckelbergh, bedien

de en Marie-Louise Billiet, kashoudster.

12. —  Firmin Simoen, zeeofficier en Roza 

Devriese. — Camille C-hristiaan, visscher en

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte en rieten MANDEN Mi

C H . DESMIDT-SLE YTER

•g-naa

BLANKENBERGE
GEBOORTEN

Rabeàux Diane H.v. Albert en Maes Anna, 

Van Maerlantstr. 70.
STERFGEVALLEN

Geen.
HUWELIJKEN

Vandercruysse Albert. werman, Lissewege

met' Achtergael Georgina, alhier. -- Schryn-

makers Edgard, horlogemaker, Peruwelz met 

Crunelle Paula, alhier. —  Goossens Joris, 

schoenmaker alhier met Clauw Gabrielle, 

Uitkerke. -- Vanderhaegen Jozef, kleerma

ker met Rock Raymonde, beiden alhier. —  

Van Wulpen Albert, vischhandelaar met 

Msertens Irena, beiden alhier.
HUWELIJKSAFKONDIGING

Boute Herman, stukadoor en Popelier 

Alice, beiden alhier.

HEYST
GEBOORTEN.

Dekoninck Willy, z.V. Alphonse en Hu- 

breght Jeannette. Knockestr. 24. -- Mus

schoot Laura d.v. André en Vandewalle Al

bertina, Westcappellestr.
HUWELIJKEN

De Cuyper Ferdinand, plakker met de 

Cuyper M-arie-Louise, z.b., beiden te Heist- 

aan-Zee.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Blondeel Albrecht, loodgieter te Ste Kruis 

met Laforce Mariette, z.b. te Heist-aan-Zee; 

Wittevrongel Jan-Gérard, zeevisscher te Blan

kenberge met Van Torre Urbania, zonder be

roep te He:st-aan-Zee.
STERFGEVALLEN

De Bruycker Julie-Marie, z.b., oud 85 jaar, 

wed. van Vandamme Jacobus en Van Over- 

meire Victor, Ramscappellestraat 153.

NIEUWPOORT
OEBOORTEN

Storme Helene, d.v. Leopold en Mr.eckel- 

berghe Marg.
OVERLIJDENS

Rudolf Joseph. 82 j.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Nelis Juüen, wed. Vanbuckhave Maria en 

Schroter Petronella, beiden alh'er wonende.
HUWELIJKEN

Debeuckelaere Karel en Bonjé Paulina.

O : N. V. CATS PAPIER
•________

ROTTERDAM

« R A Y G U Y  H O U SE  », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEVERAN C IERS van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  HET IN 
PAKKEN V A N  V ISCH , KIPPERS, G ERO O K T E  SPROT —  

« PAP IERAFRO LM ACH IN ES»

V e r d o n c k  M in n e
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN  Z O N D E R  STAAL cn Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  EN  N ACHT  DRA AG  ZON- 
DER  O N GEM A K , BU IKBANDEN  V O O R  DA M ES EN  
H EEREN  D IE  D E N  BUIK O PH O U D EN  EN AI,LE LENDEN  
-----  PIJN EN  O N M IDDELLIJK  V E R W IJD E RE N  -----

KUNSTBEENEN 

IN  D U RA LU M IN

DE M O DERN ST E  EN DE 

STERKSTE TOT  H EDEN  

— U IT G EV O N D E N  -  

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN 

Z IEKENAK J 1 KELEN —

O RT H O PED ISCH E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen leruji 
----— recht te brengen -----1

ALLE TOESTELLEN  V O O R  M IS 
V O R M D E  BEEN EN  EN  V O ET EN

— voor V ERLA M M IN G
—  en BEEN DERZIEK T E  —

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

ZELFD E  H U IS  TE B R U G G E : ZU ID ZA N D ST R A A T  . 25

t é g e n  : m a a ü p i j n .  d a r m p i j n

/  O V E R ü E V E N , A F G A N G  

K R A M P ,  B U I K P I J N . . .
Eenige lepels zijn voldoend«» om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel Martou, 
«n weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. de ,lesch

in elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsch*
steenweg. Brussel

M E N G E LW E R K 21

Grietje van den 
Visscher

door A. HANS

—  Goeden avond mijnheer David, groette 
ze, verwonderd over dat late bezoek.

En de broer van haar mevrouw stond hier 
in zijn grove werkkleeren, waaraan plakken 
grauwe klei uit den polder kleefden, evenals 
aan zijn zware vetleeren schoenen.

—  Is mijn zuster in de kamer? vroeg 
David. *

—  Ja en mijnheer ook.
David ging door de breede, lange gang en 

klopte aan een deur. Mathilde en Leon 
schrokken, toen ze hem zagen binnentreden 
Ze wisten al iets van de oneenigheid op de 
«Gouden Schoof».

—  Wat is er gebeurd? vroeg Mathilde.
—  Vader heeft me weggejaagd... stamelde 

David en eensklaps barstte hij in tranen uit.
Hij voelde nu sterk het tragische van zijn 

toestand.
—  Toe wordt eerst eens kalm, zei Leon 

Daban. Ik weet hoe geweldig het op de 
«Gouden Schoof» kan toegaan. Maar het is 
dikwijls een storm in een glas water.

—  Is het om dat visschersrrieisje ? vroeg 
Mathilde.

--Ja... Grietje Hagens... mijn verloofde...
—  Drink een glas water; straks praten we

eens, suste Leon. Dat kinderachtig gedoe 
van wegjagen en verstooten ! Ge zijt toch 
geen oude knol van een paard of een ver
wilderde hond?

—  Maar zoo heeft vader me behandeld ! 
Hij sloeg me met zijn handen en dan met 
een stok. Ik heb voorzeker blauwe plekken 
op mijn lichaam... En dan die vernedering !

—  Spreek niet zoo luid; in de keuken moe
ten ze dat schoone nieuws niet hooren. Slaan 
met een stok, wat grove manieren ! En dan 
worden soms mijn ooren afgezaagd over de 
deftigheid van de «Gouden Schoof», spotte 
Daban.

Mathilde keek wat verstoord naar haar 
man, die soms gaarne op haar vader schimp
te.

—  Geslagen en nu verjaagd! hernam Da
vid. Vader wilde me dwingen om vanavond 
mee te gaan naar de « Tempelhoeve » en 
daar alles te regelen voor mijn huwelijk met 
Gerda Christiaans. En ik haat ze...

—  Kom eerst eens mee naar boven, zei 
Mathilde. Ge moet u wasschen en verkleeden.

De jonge vrouw keek bezorgd naar de 
plekken aarde op haar prachtig tapijt en het 
fluweel van de sofa.

David kreeg een oud pak van zijn schoon
broer. Zoo keerde hij beneden terug.

—  En vertel nu eens alles, zei Leon Daban. 
Het lijkt wel het drama van de « Gouden 
Schoof».

Hij had zelf dikwijls oneenigheid gehad 
tnet Gelders, wiens hoogmoed en heersch- 
zucht hij niet kon verdragen. David ver
haalde dan wat er in den laatsten tijd ge
beurd was en hoe erg men hem belasterde.

—  Maar jongen, dat Grietje is nu toch 
ook geen vrouw voor u, merkte zijn zuster 
op. Ge moet een vrouw zoeken in onzen 
stand. Wat zegt gij, Leon?

— Dat spreekt van zelf J Nu kan David 
dat niet begrijpen. Als ik uw vader was, zou 
ik hern met dat Grietje laten scharrelen, in 
plaats van zoo’n kabaal te maken. Na een 
tijd, als de eerste verliefdheid bedaard is, 
raakt zoo iets toch aan een eind.

-- Niemand zal me kunnen beletten met
Grietje te trouwen, verzeke'rde David.

-- Ja, ik ken die voornemens !
-- M.ijn liefde is oprecht.
.-- O, ja... Nu zijt ge daarvan overtuigd!

Dat lieve Grietje is voor u een Engel... En 
gij zult ze de duurste eeden zweren. Och, ze 
hebben u al lang verkeerd aangepakt, her
nam Leon. Uw vader had u moeten laten 
studeeren! Een dwaas vooroordeel om u van 
uw wieg af aan te bestemmen als zijn op
volger. Er moet een Gelders op de «Gouden 
Schoof» blijven, t Is altijd zoo geweest! Ja
wel, maar men dient eerst na te gaan of 
iemand voor het boerenbedrijf geschikt is. 
Ik ben gaarne advokaat; als ik een zoon 
krijg zal ik toch zoo dom niet zijn om bij 
zijn eerste gekraai fier uit te roepen: « Hij 
moet ook advokaat worden».

-— Ik zal met Grietjé trouwen... ik heb 
wat geld. Daar leven we van en intusschen 
studeer ik voor advokaat, sprak David.

—  Hoe naief! zei Leon. Trouwen, kinde
ren krijgen, allerlei zorgen hebben en toch 
studeeren! Uw studietijd is voorbij en ge 
zweeft met uw hoofd in de wolken ! Ge zijt 
nu boer en ge moet dat blijven. Doe uw best 
in uw vak. ’t Is zoo geloopen. Ge zijt al te 
lang uit de studie-atmosfeer weg. Door ver
zen van Ledeganck en romans van Conscien
ce wordt ge geen advokaat, notaris of dokter. 
Uw schooltijd is jaren achter den rug.

—  Maar ik leer gemakkelijk.
--Te laat ! En ge denkt zeker, dat ge met

uw kapitaaltje wonderen kunt doen ! Een

huishouden bekostigen en dure . studie be
talen ? Ge zijt onder weg weer eens aan het 
droomen geweest. Luister naar mijn raad ! 
Keer morgen naar huis terug. Uw vader 
weet nu, dat ge Gerda Christiaans niet wilt. 
Hij zal ook kalmer zij A en u gaarne zien 
weer komen.

—  Vader heeft me vervloekt !

—  Ja, ik hoor hem al bezig. Hij gooit er 
gemakkelijk geweldige woorden uit. Hij be
hoeft er nooit lang naar te zoeken. Zijn ge
zag, zijn wil, zijn macht, de vaste regelen 
van de Gouden Schoof en het heele voorge
slacht, al de doode voorvaderen. Ik ken het 
liedje. Maar keer gerust terug.

—  Leon, ga morgen eens met vader spre
ken, ried Mathilde aan.

-- Morgen kan ik niet weg. Ik moet twee
keer pleiten en nog klanten ontvangen.

-- Overmorgen dan.
—  Goed !

—  Intusschen blijft David bij ons. ’t Is nu 
thuis toch wel heel erg geweest. Maar, David, 
ge moet ook verstandig zijn. Een visschers- 
meisje is geen viouw voor u. \ Zou net zijn 
of ik met een van vaders knechten had wil
len trouwen.

—  Liefde stoort zich niet aan stand. En 
visschers hebben e,en eerlijk bedrijf. Veel be
zitten een eigen sloep en doen goede zaken. 
Ik weet niet, waarom zij minder zijn dan 
wij, die op den akker slaven. Grietje is 
deugdzaam. Ze heeft heel wat meer verstand 
dan Gerda Christiaans, die nooit een boek 
leest en zoo dom kan praten.

—  Wat zou Grietje als bazin van een 
hoeve doen?

—  Ze kan het bedrijf leeren.
—  Neen, ge moet er in opgegroeid zijn.
—  Och, Mathilde, al dat redeneeren helpt

Vischknechten — • Visschers, 

% |£ Reeders en Vischhandelaars
J  H Koopt uw  R I J W I E L  in het

H U I t  GENTIL M A RE*

: ï 2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
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BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoellucfttaanvoer
Met er zonder toerenreciucuir m u».

l/Hhg brandstofverbruik. Laag smeerolieverLruik.

Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.

N. V. M A C H IN E F A B R IE K  “ B O LN ES  „
voorheen J. H. van CAPPËLLEN 

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  LOREN  Z E N  Café « De Kust »

Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende
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niet tegen verliefdheid, hernam Leon. De tijd 
is de heelmeester.

Plots begon Leon over den moord en 
David moest nog eens verhalen, hoe hij ge
holpen had om Livina Raaks uit het water 
te halen.

—  Van het onderzoek heb ik hier alles 
gehoord, zei Leon. De rechter tast in het 
duister... Het is een beroerde kwestie.

Aldus zaten ze nog een poosje te praten. 
David ondervond dat zijn liefde hier ook niet 
begrepen, maar als een gril beschouwd werd.

Wat later lag hij te bed. Hij was moe van 
lichaam en ziel na dezen beroerden avond.

’s Anderdaags schreef hij een langen brief 
aan Grietje. Hij legJe er zijn gansche hart 
in en vertelde uitvoerig wat er gebeurd was. 
Grietje moest het weten dat hi î alles voor 
haar over had en de gansche « Gouden 
Schoof » aan zijn liefde kon offeren.

Den volgenden dag reed Leon Daban naar 
de Gouden Schoof en hij trachtte van Gel
ders gedaan te krijgen, dat deze het huwe* 
lijksplan van David en Gerda zou laten va
ren. Hij beweerde, hoe David zelf wel zou 
inzien, dat hij niet met een visschersmeisje 
kon trouwen.

—  Laat hem gerust, dan koelt die liefde 
wel, beweerde de Brugsche advokaat.

Maar Gelders bleef koppig bij zijn eisch. 
David kon terug keeren, als hij dan dadelijk 
mee ging naar de Tempelhoeve, om het hu
welijk met Gerda te regelen.

Leon Daban vertrok met ruzie, want hij 
verweet Gelders zijn geweldig optreden.

Dan begaf hij zich naar Grietje. Vriende- 
lijk sprak hij met haar over de ruzie, die 
haar verkeering te weeg bracht.

Hij betoogde op hoffelijke wijze, dat

Grietje het af moest maken met David Gel
ders.

In al haar verdriet had ze zooveel aan de 
verschijning aan boord van «Op Hoop van 
Zegen» gedacht. En ze beschouwde vaders 
vreeselijk ongeluk als een waarschuwing, dat 
ze op den verkeerden weg was. Ze onder
vond de oude gertfegenheid der Goedharfs, die 
haar als een eigen kind in huis namen. En 
nu dit bezoek, niet van een geweldig mensch 
doch van iemand die kalm beroep, deed op 
haar verstand en zoo veel onder het oog 
bracht, dat ze als waar moest erkennen.

—  Mijnheer, zeg het dan aan David, dat 
we van elkaar moeten gaan, sprak ze ge
laten.

-- Goed; schrijf het hem ook... En Iaat u
niet meer bepraten... Men kan niet altijd 
bereiken wat men wenscht. Het zijn nu treu- 
dige dagen voor u, maar er komen wel betere 
tijden...

Toen Leon heen ging, was hij tevreden 
over den uitslag van dit bezoek.

-- En nu moet Gelders David terug ne
men, zonder hem naar Gerda Christiaans te 
sleuren, zei hij. Ik zal hem schrijven. . 
Praten helpt niet... De driftkop moet nog 
meer bekoelen...

Daban reed terug naar Brugge.
Op Reigersdamme liepen veel menschen 

weer samen. Barbara had het al verteld dat 
de schoonzoon van de «Gouden Schoof», de 
Brugsche advokaat. Grietje de les was komen 
lezen. En dwaze kommeeren voegden erbij, 
hoe die mijnheer van de rechtbank haar be
dreigde met een proces, omdat ze haar vader 
had laten verongelukken...

(Wordt voortgeze

• (verboden nadruk^).




