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LICHTEN
SEPTEMBER

uit aan

1 D 4.55 18.30
2 V 4.56 18.28
3 Z 4.58 18.25
4 Z 4.59 18.23

5 M 5.01 1*21
6 D 5.02 18.19

7 W 5.04 18.17
8 D 5.06 18.14

9 V 5.07 18.12
10 Z 5.09 18.10
11 Z 5.10 18.08
12 M 5.12 18.05
13 D 5.13 18.03
14 W 5.15 18.01
16 V 5.18 17.57
17 Z 5.19 17.54
18 Z 5.21 17.52

19 M 5.23 1 7.50
20 D 5.24 I 7.48
21 W 5.26 17.45
22 D 5.27 1 7.43
23 V 5.29 1 7.41
24 Z 5.30 1 7.38
25 Z 5.32 17.36
26 M 5.33 17.34
27 D 5.35 1 7.32
28 W 5.36 17.29
29 D 5.38 17.27
30 V 5.40 17.25

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgens de zon. . W E T E N S C H A P .  N I J V E R H E I D .  H A N D E L  _

HOOG-
WATER
SEPTEMBER

1 M 4.18 16.45

2 V 5.13 1 J A ‘J

i Z b. 18 1 8.DU

4 Z. 7.34 2U.13

5 ivi 8.40 21.15
6 D 9.-44 22.06

7 w 10.29 22.47

8 D 1 1.U7 23.21

9, V 1 1.41 23.55

10 Z — 12.13
11 z 0.28 12.46

12 M 1.02 13.21

13 D 1.39 13.58

14 W 2.19 14.39

15 D 3.05 15.25

16 V 3.55 16.18

17 Z 4.56 17.24
18 z 6.12 18.46

19 M 7.43 20.18

70 D 9.03 21.32

21 W 10.06 22.29

?,2 D 1,0.53 23.13

23 V 11.33 23.52
24 Z — 12.1 1
25 Z 0.28 12.,48

26 M 1.05 13.24
27 D 1.44 14.03
28 W 2.22 14.46
29 D 3.05 15.27

30 V 3.48 16.13

Vanaf ,26 Maart
tot 1 October too-
nen de uurwerken
aan land een uur
later.
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INGENIEUR VAN MIERLO 
OVER ZEEBRUGGE

V oor een nieuwe Visch .narkt te Oostende

Ingenieur V'an Mierlo over Zeebrugge.
ln het tijdschrift van de Gentsche oud- 

studenten-ingenieurs, is een grondige studie 
verschenen over het vraagstuk van Z.eebrug- 
ge, door onzen stadgenoot, ingenieur Van 
Mierlo.

Deze studie is zoo belangrijk en tevens zoo 
gedocumenteerd, dat we niet nalaten kunnen 
haar eens voor de belangstellende lezers te 
ontleden.

Men weet dat in 1933 het ministerie van 
Openbare Werken besloot de studie van de 
stroomingen en van de verzanding van de 
haven van Brugge te doen voortzetten in 
een laboratorium, waar deze haven in ver
kleind model zou worden nagebootst.

Ingenieur Van Mierlo deed in 1933 een 
brochure verschijnen over het vraagstuk van 
Zeebrugge, waarin hij reeds aanwees, dat 
deze proefnemingen met de uitslagen zouden 
opleveren, die door de Compagnie van Zee
brugge gewenscht werden.

Hij verwonderde er zich feitelijk over dat 
men door een studie op een nagebootste 
haven andere gegevens zou bekomen, ter
wijl men toch de haven al bezat in groot 
formaat, die genoeg aantoonde waarom voor 
de demping van de opening de haven ver
zandde, terVFijl ze na de sluiting in het slijk 
verging.

Met proefnemingen op verkleind model 
kan men rekening houden met den invloed 
van de stormen, die nochtans zooveel be
lang hébben voor de verzanding en nog meer 
voor de verslijking van een haven.

Ingenieur Van Mierlo ontleedt al de gebre
ken van een studie op verkleind model en 
hij wijst er op, dat te Delft men niet ge
noegzaam nagegaan heeft hoe de nederzet
tingen medegesleept worden op den zeebo
dem.

Nochtans heeft dit niet zooveel belang, 
daar de haven van Zeebrugge sedert de slui
ting van de opening, vooral te lijden heeft 
van het slijk, dat in gansch de watermassa 
drijft en niet op den bodem sleept zooals 
het zand.

Maar zooals hij terecht doet opmerken, 
moet men er toch op denken voor het ge
deelte van de reede aan den Oostkant, waar 
de stroomingen en golven nog evenveel 
kracht hebben als in volle zee en het zand 
zich kan verplaatsen.

IN HET LABORATORIUM TE DELFT

Sommige ontwerpen die te Delft bestu
deerd werden veronderstellen trouwens het 
ontstaan van stroomingen in de reede,) waar
door het zand kan meegesleept worden en 
ingenieur Van Mierlo stelt vast, dat men 
totnogtoe niet gezocht heeft de hoeveelheid 
er van te bepalen.

Hij herinnert aan de demping van de ope
ning, waarvan men voorspeld had, dat daar
door de groote diepten gemakkelijk zouden 
kunnen onderhouden worden, terwijl ze 
slechts heeft geholpen om nog meer slijk 
in de haven te brengen dan voorheen, het
geen het wantrouwen uitlegt tegenover het 
huidig ontwerp van een tweeden muur, wan
trouwen, dat volgens ingenieur Van Mierlo, 
heelemaal gerechtigd is.

Hij haalt dan een reeks cijfers aan be
treffende de hoeveelheden zand, diej reeds 
uit de reede van Zeebrugge sinds 1908 zijn 
weggebaggerd.

1 erloops wijst hij ook op een vergissing 
welke werd begaan, toen in een studie, die 
in 19,35 verscheen, uitgerekend werd hoeveel 
water er bij iedere tij door de sinds 1929 
gedempte opening stroomde.

In plaats van 5 70 duizend kubieke meter 
was het vijf millioen 700 duizend kubieke 
meter.

Deze vergissing heeft echter ook aan de 
proefnemingen te Delft, veel van hun waarde 
doen verliezen, vermits men zich totnogtoe 
inbeeldde, dat de opening in den muur slechts 
weinig nut had en het water dat er door 
kwam gestroomd, enkel een zesde van de 
reede vulde, terwijl integendeel gansch de 
reede er door gevuld werd.

Het tamelijk zuiver water, dat door deze 
opening stroomde, heeft men door de dem
ping vervangen door water dat driemaal meer 
slijk bevat en dit is een vaststelling, waar
aan men nimmer genoeg belang heeft ge
hecht.

Hoogere ambtenaren van den Waterstaat 
blijven volharden in hun meening, dat de 
opening best gedempt werd, terwijl toch de

ondervinding sedert 1929, bewijst hoe de 
verslijking heeft toegenomen.

Dat de misrekening betreffende de hoe
veelheid water de ingenieurs van den Staat 
en deze van de Zeebrugsche Compagnie op 
een dwaalspoor heeft kunnen brengen, be
wijst ook hoe in t algemeen het vraagstuk 
van Zeebrugge weinig wordt bestudeerd en 
dit is misschien wel de reden, waarom velen 
van de heropening van dit spoelgat niet wil
len hooren, al is ingenieur Van Mierlo over
tuigd, dat dit het eenige middel is om een 
gedeelte, maar dan ook een zeer klein ge
deelte van het ontwerp van Zeebrugge te 
redden.

Sedert 1913 heeft ingenieur Van Mierlo 
in het tijdschrift van de ingenieurs oud- 
leerlingen van de Gentsche Hoogeschool stu
dies gepubliceerd over Zeerugge, waarin hij 
telkens aandrong, dat de strooming langs 
dit spoelgat moest vergroot worden.

Over een tweeden muur om de reede van 
Zeebrugge in te dijken, weet ingenieur Van 
Mierlo allerlei bedenkingen te opperen.

Hij herinnert er aan, dat er te Ymuiden 
en te Ramsgate iets dergelijks bestaat en 
dat de eigenlijke ontwerper van Zeebrugge 
de Mae re Limnander ook iets van dien aard 
had voorgesteld, maar noch door zeelieden, 
noch door ingenieurs werd goedgekeurd. 
Het is slechts een vijftal jaren geleden, dat 
de gedachte in het openbaar verdedigd 
werd een muur te bouwen, die van het Oos
telijk staketsel aan den ingang van de ka- 
naalgeul zou vertrokken zijn in Noord-Oos- 
telijke richting zooals te Oostende de twee 
staketsels bijna evenwijdig loopen, doch in 
tegenovergestelde richting.

Op Hydrographisch gebied was het ont
werp niet te verdedigen en men moest zich 
dan ook weldra bepalen tot het uitgraven 
langs beide muren van openingen waardoor 
aan de eene zijde de toegang tot het ka
naal zou verzekerd zijn, terwijl langs den 
grooten muur er een ruimte zou hebben be
staan voldoende om daar te kunnen aanleg
gen, lossen en laden.

Men voorzag echter slechts 100 m. breed
te aan de eene zijde en 150 m. aan de an
dere, hetgeen nog niet genoeg is om het 
zwenken van een groot zeeschip toe te la
ten in een ruimte waar de golven vrij spel 
hebben.

De opening van 400 m. aan het uiteinde 
van de muren zou trouwens de verzanding 
van deze twee kanalen zeer hebben bespoe
digd.

Er is dan een ontwerp ontstaan om een 
tweeden muur te bouwen, die ten Oosten 
van de monding van de Leopoldsvaart zou 
zijn vertrokken en die eveneens een ope
ning van 400 m. zou hebben gelaten.

Dergelijke reede zou enorme afmetingen 
hebben gehad en de neerzettingen van slijk 
en zand, zouden dan ook vrij spel hebben 
gekregen.

Ingenieur Van Mierlo toont dan nog ver
scheidene schetsen van andere ontwerpen, die 
hij alle met veel talent ontleedt en waarvan 
hij de gebreken aanwijst.

DE OPLOSSING ?

In de zoo uitgebreide kiesprogramma’s, 
welke op het oogenblik door alle partijen 
ontworpen worden en waarin naast veel nut- 

I tige hervormingen ook wel veel punten ver- 
I meld worden, waarvan wij de verwezenlij- 
I king niet goed inzien, komt, als we het goed 
j voor hebben, nergens de herbouw van de 
j oude vischmarkt ter sprake, terwijl toch de 
( toestand van de huidige markt noch op ge
zondheidsgebied noch van schoonheidsstand- 
punt voor een badstad als Oostende, aan
vaardbaar is.

Een lezer schrijft ons dat de visschers- 
plaats welke gedurende de marktdagen thans 
als standpunt voor autobussen en vracht
auto’s gebezigd wordt, hem de geschikte 
plaats schijnt omdat aldus rekening wordt 
gehouden met de gewoonten van de klien
teel, zoowel als van de vischvrouwen, terwijl 
door dit nieuwe gebouw het uitzicht van de 
visscherskaai zeer zou verbeteren.

Men mag inderdaad niet vergeten, dat met 
de mailbooten veel toeristen van Oostende 
niets anders zien dan de oude visscherskaai 
en wanneer ze in zee zijn, de villa’s en ho
tels van den dijk.

Maar het onooglijk schouwspel van al deze

woningen langs de kaai, waar op ieder ver
dieping een huisgezin woont en ’s avonds 
geen ander licht heeft dan een petroleum
lamp, is stellig geen reklame' voor Oostende.

Veel toeristen, die hier niet afstappen, 
maar eenvoudig doorreizen naar Duitschland 
en Zwitserland, zijn verwonderd bij het bin
nenvaren in onze haven, zulk een ellendige 
wijk te ontdekken.

Weliswaar is dit nu reeds veel verbeterd 
door de verhuizing van veel visschersgezin- 
nen en door de verfraaiing van de huizen, 
waar nu magazijnen en schoone café’s ge
opend worden, gezien het verkeer al gindeir 
steeds toeneemt door de centralisatie in het 
Zeestation van gansch het vervoer, maar toch 
zou deze wijk, die immers bestemd is om de 
yachtmen te ontvangen, nog een groote ver
andering moeten ondergaan en de bouw van 
een vischmarkt in het centrum van de hui- 
zenreeks, zou ongetwijfeld veel bijdragen toi 
verfraaiing van het algemeen uitzicht.

De kwestie verdient onzes inziens ter studie 
te worden gelegd en zij die iets dergelijks 
zouden verwezenlijken, zouden heel zeker 
een grooten dienst bewijzen, niet alleen aan 
deze wijk, maar aan gansch de stad.

Premies, Leerbeurzen 
en Prijzen aan Schippers en 

Visschersjongens

De Veerdienst, welke te 
Oostende reeds 4 0  jaar 
bestond, GESCHORST ! !
♦
♦
♦
♦
♦

;
♦
♦
♦

Op een oogenblik dat hij er meer dan 
ooit noodig is. - Onverantw oordelijk  
optreden. - Tram regeling onvoldoen
d e .-W at doet het Gem eentebestuur?

PRODUKTEN 
GAS-OLIE —  ESSENCE  

PETROLEUM iSPREKEN VOOR ZICH ZELF. O

Het verslag van het Delftsch laboratorium 
was reeds opgesteld en ingediend, toen op 
aandringen van de havenoverheden van Zee
brugge ook de vraag werd onderzocht wel
ken invloed de heropening van het spoelgat 
(claire-voie) zou hebben.

Dit is echter gemakkelijker te verwezen
lijken op papier of in een laboratorium, dan 
in de werkelijkheid, want niet alleen zou 
men den muur moeten afbreken, waarvan de 
bouw tien millioen heeft gekost, maar ook 
het oud ijzer van de vroegere brug, dat nog 
nevens dezen muur ligt en dan zou men 
moeten graven tot 4 à 5 m. om zooveel mo
gelijk stroomingen te hebben die den bodem 
kuischen.

Daar dit werk heel wat zou kosten, heeft 
men gedacht het gat ergens elders te ma
ken, dichterbij het strand, maar dit is niet 
gansch te verwezenlijken en men zal toch 
verplicht zijn een gedeelte van den muur van 
1929 in te gooien.

Om de stroomingen te versterken, zou de 
muur verlengd worden door een soort vang
arm die als een trechter steeds nauwer de 
stroomen zou insluiten, terwijl de oude muur 
door een brug met het land zou verbonden 
zijn.

Deze oplossing zou in elk geval dit voor
deel hebben, dat ze stroomingen zou doen 
ontstaan in de reede langs den muur, waar 
dus een zekere diepte zou kunnen behouden 
worden, maar men vraagt zich af, of de neer- 
zetting dan niet zou geschieden in de geul 
naar het kanaal.

Aldus zou een groote zandbank kunnen 
ontstaan dichtbij het landhoofd.

BESLUIT

Ingenieur Van Mierlo eindigt met te zeg
gen, dat er heel zeker nog veel ontwerpen 
zullen ontstaan voor de verbetering van de 
haven van Zeebrugge, maar dat geen enkel 
er van zal beletten, dat de verslijking zal 
voortgaan met dezelfde snelheid, waarmede 
ze sedert veertig jaar geschiedt.

Zooals we verleden week meldden, heeft 
de huidige uitbater Maandagmorgen gewei
gerd de overzetdienst verder te verzekeren, 

' bewerend er niet meer aan uit te kunnen.
Daarmede was de verontwaardiging onder 

het publiek Maandag en gansch de week zeer 
groot en men mag het een echte schande 
noemen dat, op een oogenblik dat deze veer
dienst er meer dan ooit noodig was en dit 
na meer dan veertig jaar bestaan te hebben, 
almeteens geschorst wordt.

Vroeger hadden we reeds de gelegenheid 
er op te wijzen, hoe goedkoop deze dienst 
destijds was, hoe men één jaar geleden van 
den kant van Bruggen en Wegen reeds ge
tracht had. dezen dienst onmogelijk te maken 
en welke moeite het ons blad ook gekost 
heeft om te bekomen dat de overvaarten van 
de oude naar de nieuwe vischmijn zouden ge
schieden.

In dit alles zijn we gelukt, echter niet zon
der soms harde waarheden te moeten gebrui
ken aan het adres van de betrokken dien
sten.

Zullen diezelfde diensten van deze gelegen
heid gebruik maken om de volledige afschaf
fing voor te staan?

Zullen ze den uitbater, die hier voorloopig 
voor verantwoordelijk is bij het in gebreke 
blijven, doen vervolgen of de 'boete toepas
sen?

En wat schikt ons gemeentebestuur te doen 
om aan dit gedurig knoeien met dezen dienst, 
waardoor niemand meer zeker is, een einde? 
te stellen?

VOORLOOPIGE MAATREGELEN

Door het Beheer van Bruggen en Wegen, 
werd voorloopig van het bestuur der trams 
bekomen dat niet alleen wat meer maar ook 
later trams zouden loopen en wel van ’s mor
gens 6 uur tot ’s avonds 9 uur in plaats 
van 7 uur en dit om het half uur, want 
slechts één tram doet er na 12 uur dienst en 
dus heeft n\en slechts om het half uur een 
tram !

DEZE REGELING IS ECHTER VOLLEDIG 
ONVOLDOENDE

om de duizend menschen welke dagelijks hun 
brood aan de visschershaven moeten verdie- 

behoorlijk te vervoeren, zor.der te spre
ken van zooveel ander die er voor de

Op alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
S T A N D A R D  G A S O L I E
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of andere reden moeten tegenwoordig zijn.
De nachtdienst wordt gelukkig genoeg ver

zekerd door den vroegeren uitbater Devos, 
die van ’s avonds 9 uur om het half uur tot 
s morgens 5 uur van de eene naar de an
dere zijde afvaart.

Tusschen 5 en 6 uur ’s morgens is het ver
keer echter totaal geschorst, wat bij velen die 
zoo vroeg aan de visschershaven hun brood 
moeten komen verdienen, terecht groote ver
bittering verwekt.

EEN DRINGENDE EN DEFINITIEVE 
OPLOSSING GEWENSCHT

Veertig jaar hebben de menschen van den 
Vuurtorenwijk over een regelmatigen en 
goedkoopen veerdienst beschikt.

Zelfs enkele jaren terug, op het oogenblik 
dat geen honderd menschen per dag na de 
afbraak van de Vuurtorenwijk, dezen dienst 
gebruikten, bleef deze even regelmatig in 
voege en voor 25 centiemen zette men over 
en voor 1,25 fr. had men een weekabonne
ment.

Thans dat er eiken dag duizenden van de
zen dienst gebruik maakten en zelfs 70 cen
tiemen per overvaart betaalden en 4 fr. per 
weekabonnement, weet men middel dezen 
dienst stil te leggen, nadat de uitbater vroe
ger formeel de belofte had afgelegd dezen 
dienst te kunnen uitbaten mits 50 centiemen 
per overzet en 3 fr. per weekabonnement 
en dan nog zonder toelage !

Men verzekert ons zelfs dat hier nog een 
toelage van den Staat bij kwam !

Terloops vragen we ons ook nog af, of 
het waar is, dat aan de tramdiensten voort 
een toelage van 75 duizend frank per jaar 
gegeven wordt om den dienst met den tram 
te verzekeren en waarvoor dit dient?

Moest het zoo zijn, dan is deze toelage nog 
veel min ongewettigd en doet zich eens te 
meer de groote noodzakelijkheid van een de
finitieve regeling gevoelen.

Gezien de aanstaande gemeentever
kiezingen, welke dit jaar den tweeden 
Zondag van October doorgaan, zal 
bovenvermelde plechtigheid te Oos
tende en Heist geen plaats heb
ben den eersten Zondag van Oc
tober, zooals het de gewoonte is. W e l
licht zal dit verdaagd worden tot Zon
dag 23 October. Uitgesteld is echter 
niet verloren !

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 attent te maken, dat er, zooals elk 
jaar, een lijst zal in omloop gebracht 
worden, 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- 
schenkei krijgen, zonder zich daarvoor 
veel moeite te moeten geven ! Dat is 
voor elk een kleintje en voor de jon
gens een aangenamen dag.

Vanaf volgende week zal « Het Vis
scherijblad » de lijst publiceeren der 
milde schenkers.

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 ».

D E  PR IJSU ITDEELING

TE N IE U W P O O R T

Heden Zondag heeft op het stadhuis 
te 11 u. de prijsuitdeeling plaats voor 
de visschersjongens van Nieuwpoort.

Door den heer Billiet, .zal over het 
bewaren van visch aan boord van vis- 
schersvaartuigen gesproken worden.

Te 10.30 uur vergadert men aan de 
Vischmijn en gaat men met muziek 
stoetsgewijze naar het stadhuis.

Volgende week meer hieroyer.

MEKANIEKE TOUW- GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.

► REEDERIJKAAI, O OST EN DE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 

.Mazout «PurHna»
Diesel Motoren «Sulzera

GEBRUIKT
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PRODUCTEN
Gij zult tevreden rijn..

DE OPLOSSING

De eenige en waarschijnlijk beste oplos
sing, is ons dunkens deze dienst door den 
Staat en wel door het Zeewezen in wiens 
bevoegdheid het valt, te zien uitbaten bij 
middel van een of twee practisch ingerichte 
vedetten, welke om de tien minuten de over
vaart van de eene zijde naar de andere zou
den verzekeren.

Men beweert dat dit kostelijk is, maar in
dien men de menschen 50 centiemen per 
overvaart of 3 fr. per weekabonnement doet 
betalen, zien we niet in waarom men er niet 
zou aan uit kunnen.

Vergete men niet dat de afschaffing van 
een toelage aan den tram en de huidige uit
bater ook een tweede belangrijke besparing 
zouden uitmaken, welke een regelmatige, 
snelle en goedkoope uitbating zouden moge
lijk maken.

Of dit voorstel in den smaak zal vallen van 
de bevoegde diensten, weten we niet.

Wat we wel weten is, dat deze kwestie een 
dringende en definitieve oplossing vergt, zon
der zich te bekommeren om de persoonlijke 
belangen van om het even wie ook !

En dan alleen kan aan al dit geknoei eens 
f en voor altijd een einde eresteld.

P. Vandenberghe.

V o o r dringende w erken aan de nieuwe 

Visschershaven te Oostende

Nu de baggerwerken reeds zoover zijn 
gevorderd, dat er feitelijk nog slechts voor 
drie weken werk meer is, zou het meer dan 
tijd worden, dat de scheepswerven van het 
derde dok zouden verhuizen, gezien de hel
ling van het verlengde dok klaar ligt om hen 
te ontvangen.

Weliswaar ontbreken daar alle wegenis- 
sen en in zulke omstandigheden is het on
mogelijk daar werven op te richten.

Men heeft goed urbanisatieplannen te ma
ken, maar het is de samenhoorigheid in de 
uitvoering van alle bijzonderheden, welke 
maar al te dikwijls ontbreekt.

Hetzelfde mag gezegd worden van het ver
lengde dok, dat absoluut geen nut heeft, zoo
lang'er niet gezorgd wordt voor een dege
lijke plaveiïng langs beide kaaimuren.

Hoe is het ten andere mogelijk dat het 
bevoegd ministerie, dat de verlenging van het 
vlotdok in aanbesteding gaf en ook de noo- 

! dige kredieten voorzag voor de wegenissen, 
op het oogenblik dat de verlenging zou vol
trokken worden, deze kredieten afschafte, 
alsof de visschers nu voorloopig maar in een 
modderpoel hun schip konden bereiken.

Wat kan er inderdaad met dit verlengde 
dok thâns aangevangen worden?

Niets, volstrekt niets !
Dat men van dit alles te weinig practisch 

begrip heeft in sommige bLireelen, blijkt uit 
de woorden van een ambtenaar der admi
nistratie, die zei (toen men hem er opmerk
zaam op maakte dat de halle en ook de 
steenweg dienen verlengd) dat men de visch 
maar in voeren naar de halle kon dragen.

Bij het lezen van dit laatste, zal men mis
schien ongeloovig de schouders opsteken, 
maar die woorden werden dpor een hooger 
ambtenaar uitgesproken.

Maandag en Dinsdag moesten telkens zoo
als in de oude mijn, een tiental vaartuigen 
hun vangsten tot den anderen dag inhouden 
omdat er natuurlijk gebrek aan plaats was.

Indien er nu een halle bestond van vol
doende lengte, zou nimmer de verkoop moe
ten uitgesteld worden en zou er dan ook door 
de reederijen geen schade geleden worden

omdat ze ’s anderendaags dikwijls in veel on
gunstiger voorwaarden, moeten verkoopen.

De plaveiïng van het verlengde dok en de 
verlenging van de vischmijn, althans door 
een eenvoudige halle om de kosten niet te 
hoog op te drijven, zijn thans twee levens
voorwaarden geworden voor onze nieuwe 
visschershaven en we hopen dat het stads
bestuur bij de legeering aandringen zal op
dat aan deze hoogst noodzakelijke en drin
gende werken eerst en vooral de hand zou 
worden gelegd, veel liever dan aan ver- 
fraaiingswerken, die schrikkelijk veel geld 
zullen kosten en waarover zelfs men niet ak
koord gaat.

Het is trouwens niet aan te nemen dat 
kredieten die voorzien waren voor de vol
tooiing van de verlenging en de inrichting 
van wegenissen, zoo maar afgeschaft worden 
alsof de verlengde kom ook in de huidige 
voorwaarden eenig nut zou kunnen op
leveren.

GEBRUIK

T E X  A  C
Gas-Olie 

Benzine en Olie

om Uw onkosten te verminderen.
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B A N K  V A N  B R U S S E L
N A A M L O O ZE  V EN N O O T SCH A P 

BIJHUIS O O ST EN D E  —  3, W APEN PLAATS 

BUREEL ; V ISCHM IJN  : BESTUU RSGEBOUW  

Alïe Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.

Kantoor van den Deurwaarder 
W . LA R iD O N

Hendrik Serruysiaan, 44 Oostende

STAD O OST EN DE 

Eerste Koophandelsdok
--- o---

Op Woensdag 28 September 1938

om drie uur namiddag

zal er door het ambt van den deur
waarder W . Laridon, overgegaan wor
den tot de

Openbare vrijwillige verkooping

van de

Motorvisscherssloep 

“Osoar-Angèle„ 0.314

behoorende tot de haven van Oosten
de, met alle toebehoorten en inventaris 
zich aan boord bevindende op den dag 
vàn de verkooping. Genaamde vis- 
scherssloep is voorzien van een moto: 
«Deutz» van 180 P.K., heeft een bru- 
to-tonnemaat van 224 kubieke meter 
13 honderdsten, en een netto-tonne 
maat van 72 kubieke meter en 51 hon
derdsten, gebouwd in hout te Fécamp 
in 1931, lengte 21 meters, breedte 6.25 
meters en werd te boek gesteld den 
19 Oktober 1931, onder artikel 7224.

Gewone verkoopvoorwaarden. Ver
hoog van 4 %  voor de kosten.

Voor alle inlichtingen wende men 
zich ten kantore van den werkende.! 
deuiwaarder.

I HU8S DEBRA
%  Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VÏSCH 

*  GEPELDE 
GARNALEN

ZËEÖRUOOE-DÜINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033 !

Aanbestedingen

A A N G EK O N D IG D E

AAN BESTED IN GEN

27 SEPT. -- Te 5 u. 30, ten gemeente
huize te Heule: 1) bouwen eener gemeente
lijke jongensschool en verbouwen van het 
schoolhuis; 2) leggen der centrale verwar
ming. Bestek: 1) 9U0.245,5 7 fr.; 2) 113.490 
fr. Stukken ter inzage ten gemeentehuize, 
alsook bij den h. bouwm. A. Latte, Sint- 
Amandslaan, 18, te Koirtrijk (van 9 tot 12 
u.) voor 1) en bij den h. ingr. J. Varen- 
donck, la, Fortstraat, te Gent voor 2).

28 SEPT. -- Te 11 u., oip den Dienst der
Baan, 48, Fonsnylaan, Brussel-Zuid, voltooien 
van een ontvanggebouw ter statie Brugge. 
Bijz. lastkoh. nr 300.53, prijs 20.

28 SEPT. —  Te 11 u. voor h. Chaidron, 

inspecteur-generaal bij het Ministerie van 

Financiën, 1 4, Wetstraat, Brussel, leggen der 

centrale verwarming in de nieuwe hall bij 

het gebouw, 1 13, Christinastraat, Oostende. 

Bijz. lastkoh. met plan, prijs 5 fr., op het 

Min. van Financiën, bur. 59 (postch. 259.77) 

Aanget. inschrijv. 26 Sept.

29 SEPT. -- Te 10 u., ten stadhuize te
Oostende,, door de Besturende Commissie 
van den buurtsteenweg Oostende-Gistel : ver
beteren van weg 34. Bestek 3.500.000 fr. 
Stukken ter inzage ter gemeentesecretaria^t 
te Oostende, Gistel, Steene, Zandvoorde en 
Oudenburg, en te koop, prijs 40 fr. bij arr.- 
ingr. J. Sansen te Veurne (postch-. 293513).

5 OCT. —  Te 11 u., in de Magdalenazaal, 
St-Jansstraat, Brussel: leggen van telefoon
kabels in de netten Middelkerke, Pervijze en 
Veurne (3 loten). Bijz. lastkoh. nr 3/1011, 
prijs 9 fr.

3 OCT. —  Te 11 u., moderniseeren van 
privaten voor onderofficieren in de Karthui- 
zerskazerne te Brugge. Stukken ter inzage 
(niet te koop), 2 7, Hooistr., Brugge en 16, 
Loxumstr., Brussel. Aanget. inschrijv. 30 
Sept.

UITSLAGEN

13 SEPT. —  Te 1 1 u,, voor den h. Schau
ten, e.a.w. ingr., 1 7, Leuvensche weg, Brus
sel, aanbestedingswedstrijd voor het optrek
ken van een schuilplaats voor reizigers ter 
statie Izegem.

O. De Beul, Oostende, 77.53 7,35 (gelascht 
staal) of 86.819,10 (gewapend beton) (75 
dagen); H. Pèlerin, Courcelles, 78.881,75 fr. 
(60 d.); Bureau d’Etudes et Entreprises Le- 
clercq, Brussel II, 80.330 (60 of 90 dagen); 
H. Tonneau, Rumillies, 87.605 fr. (75 da- 
gen).

12 SEPT: —  Leggen der electr. verlich
ting, nieuwe loodsen en W. C.-paviljoenen 
der Gl. Mahieukazerne te Oostende.

Erck G., Brugge, 14.613 fr.; Van Daele 
L., Roeselare, 16.484; Servais A., Obstende, 
18.400 fr.

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SO EN EN

opvoiger: Jules Defever
131, T H O U RO U T SC H E  ST EEN W EG , 131 —  O O ST EN D E

TELEFOON 73034

O CCA SIEBAN DEN  IN  ALLE M A T EN

Nog de Invoer van Garnaal
INGEZONDEN

î
Vanwege h. De Meersman ontvingen wij 

volgend schrijven:

Mijnheer de Bestuurder,

Naar aanleiding van uw antwoord op mijn 
van 1 7 dezer, voel ik mij een wederantwoord 
•ingezonden stuk, verschenen in het nummer 
schuldig.

Of anderen, die vóór de contingenteering 
geen garnaal invoerden, invoervergunning be
komen hebben weet ik niet. In uw nummer 
van 10 dezer schreeft U nochtans dienaan
gaande «Zooals De Meersman enz.». Wie die 
enz. is of zijn, zult U dan toch wel weten. 
Overigens kan ik niet inzien waarom aan 
anderen die in mijn geval verkeeren dat recht 
geweigerd wordt. Of is het zoo’n buitenge
wone verdienste vóór de contingenteering in
gevoerd te hebben ?

Wat de opgegeven cijfers betreft, moet ik 
U gelijk geven. Deze zijn bij nader onder
zoek inderdaad hooger. Het moet zijn als 
volgt :
Aanvoer kust Invoer Holland

1936 81.823 kg. Geen
1937 83.213 kg. 7.854 kg.
1938 58.341 kg. tot 13/8 734 kg.

Sta mij toe dat ik U mijn bewondering
uitdruk voor Uw werkelijk schitterende do
cumentatie. Echter bevreemdt het mij dat U, 
die zoo goed ingelicht blijkt te zijn, in Uw 
nummer van 10 dezer zoo’n ophef kondt 
maken over mijn desondanks zoo onbedui
dende invoer.

Verder moet ik U eenigszins terecht wijzen 
aangaande mijn aankoop aan de kust. Deze 
bedroeg in to-;je;latellmg met Uw bewering in 
193 7, 23.492 kg. en dit jaar ondanks de on
gehoorde prijzen 6.000 kg., rechtstreeks in 
mijn n&j.m gckocht aän perjonen die geen 
invoerrechten bezitten, zooals gekregen or
ders van het Ministerie van Zeewezen.

Wat de consignatie betreft waarmede U zoo 
gaarne schermt, geloof ik niet dat dit woord 
hier toepasselijk is. Wanneer er *s middags 
gevraagd wordt, hoeveel garnaal men wil ont
vangen en er wordt gelijk bij gezegd wat de 
prijs is welke afgedragen moet worden, zoo
als hier het geval is, kunt U het noemen 
zooals U verkiest, maar ik noem dat koopen.

Dat de dikwijls enorme hooge prijzen in 
den zomer aan de kust niet toelaten er in

het binnenland nog noemenswaardige afzet 
voor te vinden, zal toch niemand verwonde
ren en belet ons tevens ze in hoogergenoem- 
de consignatie te laten komen.

Dankend voor de plaatsruimte.

De Meersman.

NOTA DER REDACTIE

Wij herhalen wat we reeds schreven, dat 
het onrechtvaardig mag genoemd worden dat 
M. De Meersman, omdat hij invalied is, de 
toelating heeft om garnaal in te voeren en 
anderen niet.

Dat er nog anderen zijn, die zulks onrecht
vaardig bekomen hebben, is ook waar.

Dit valt des te meer te betreuren en is een 
mistoestand, welke de schuld van den mi
nister in kwestie is.

Het is niet omdat men invalied is en daar
voor een pensioen ontvangt, dat men andere 
rechten zooals deze moet bekomen, daar 
waar alle andere Belgen, even goed hun land 
dienden en belastingen betalen.

Wanneer het geen verdienste is, vóór de 
contingenteering ingevoerd te hebben, dan is 
die 'verdienste nog veel kleiner na het in 
voege zijn der contingenteering te beginnen 
invoeren zooals U, in plaats van te koopen 
aan de kust.

Indien gij 6000 kg. op 83.213 kg. in 193 7 
aan de kust kocht, dan is dit bitter weinig 
en bevestigt dit onze bewering dat. gij slechts 
in consignatie ontvingt.

Zooveel honderden kg. ontvangen ijs, ver
pakking, verzending, telefoon en percent er 
op rekenen en het overschot met op den 
koop toe de garnaal welke gij niet kunt ver
koopen terugsturen naar uwen afzender, is in 
elk geval niet koopen en nog veel minder 
verliezen, maar alleen winst boeken.

De handelaars aan de kust weten er alles 
van.

Wat er ook van zij, is het uwe zaak in
dien gij dit zoo kunt klaar spelen, maar het 
is onrechtvaardig, dat gij door het Beheer 
van het Zeewezen voordeelen bekomt, welke 
aan een ander niet gegeven werden.

We hopen dat dergelijke toestanden door 
het in voege brengen van het nieuw stelseï 
uit den weg zullen geruimd worden, waar
door visscherij en handel er veel baat zullen 
bij vinden.

Hiermede sluiten we deze briefwisseling.

Nieuwpoort
ST-MÏCHIELSKERMIS. —  PROGRAMMA 
D ïL R  FEESTEN.

Zondag 25 September, te 1 1 uur ten stad
huize, plechtige uitreiking der leerbeurzen 
aan schippers en scheepsjongens. Groote 
prijsvlucht uit Arras gegeven door de maat
schappij «De Yzerbode». Te 15 uur in de 
Kerkstraat, Monsteroplating van Reisduiven. 
Te 15 uur Voetbal : S. V. Nieuwpoort en 
S. K. Wenduyne. Tusschen 18 en 19.30 uur 
Groot Wandelconcert door de Koninklijke 
Katholieke Fanfare.

Maandag 26 September. Om 9 uur in de 
parochiale kerk : Dienst voor de overleden 
parochianen. Om 14 uur Velokoers voor 
onderbeginnelingen. 400 fr. prijzen en pre
mies. Daarna bij Gerard Moerman «Café 
Goliath» prijsgamp in het Bieden, 200 fr. 
prijzen. Te 14.30 uur Groote Kermisschieting 
(Drie Kleuren) in gericht door de schutters- 
maatschappij «St. Sebastiaan».

Te 17 uur in het «Café de Commerce» bij 
de Wed. De vos, pri jskamp in het rooken, 20 0 
fr. prijzen. Van 18 tot 19.30 Groot Wandel
concert door de Koninklijke Philharmonie.

Dinsdag 27 September. Te 9 uur in de 
parochiale kerk Dienst voor de soldaten en 
oorlogsslachtoffers gedurende den oorlog 
voor het vaderland gesneuveld. Te 14 uur 
stipt, Groote Velokoers voor alle beginnelin
gen, 750 fr. prijzen en vele premies. Te 21 
uur in de Ieperstraat, Monstervuurwerk.

Het vuurwerk zal opgeluisterd worden door 
een concert gegeven door de harmonie «De 
Noordstar» uit Oostende.

* V »

NIEUW VISSCHERSVAARTUIG
Een nieuw visschersvaartuig is hier Zater

dag laatst aangekomen. Het is N.62 «Hoop 
op de Toekomst» en toebehoorende aan de 
Gebroeders Desaever van Coxyde. Het schip 
meet 16 m. 20 kiel en heeft een Deutz Diesel 
motor van 1 00 HP. De boot werd gebouwd 
op de werven van Ach. Hillebrant te Oos
tende.

**
BOEL VERLOREN

Het visschersvaartuig N.48 «Dora», schip
per Calcoen, op vischvangst zijnde, sloeg 
vast aan een wrak. en verloor een boel. A l
leen de planken konden bovengehaald wor- J 
den.

**
AUTO VRACHTWAGEN OP HET 
VOETPAD

Donderdag 1.1. kwam een vrachtwagen van 
het leger door de Kaaistraat gereden. De 
voerder verloor zijn stuur en kwam op het 
voetpad terecht aan de herberg «De Vier- j 
torre». Hij reed de windscherm in stukken 
en kwam door bakken en boompjes tegen 
den gevel terecht, belangrijke schade veroor
zakende. Flet voertuig was niet beschadigd.

TWIST IN DE VISCHMIJN
Een vischafslager was in discussie met een j 

vischhandelaar over de gemeenteverkiezingen 
en ook over Hitler. Eensgezindheid heerschte . 
niet onder de twee partijen. De vischafslager 
ontstak in woede en hief zijn stok op om te 
slagen maar het vischhandelaartje was hem J 
voor en bracht den vischafslager een vuist
slag toe. Daarop werd de twist bij gelegd.

***

ONGEVAL
De vischhandelaar Vandebroele kwam naar 

de mijn gereden met zijn auto. Hij was ge
volgd door een motorrijder. Aan de visch
mijn gekomen wilde Vandebroele indraaien. 
Dit bemerkte de motorrijder te laat en reed 
recht op de auto, die aan den slijkweerder 
beschadigd werd. Het motorrijwiel werd 
eveneens beschadigd. De politie heeft de noo
dige vaststellingen gedaan.

***

FRUITDIEVEN
In den nacht van Zaterdag op Zondag heb

ben onbekenden fruit gestolen in de hoven 
van Mevr. Bogaert, Kokstraat, Wed. Rathé, 
Duinkerkestraat, en nog anderen. De politie 
heeft een onderzoek ingesteld.

» * *

UITSLAG VAN DEN K.A.J. SPORTDAG
1. Mariakerke; 2. Nieuwpoort; 3. Haze

gras; 4. H.( Hart; 5. St. Jan; 6. Gistel; 7. 
Middelkerke; 8. Breedene.

Ie Prijs verstkomende afdeeling: Breedene.
Ie Prijs totale aanwezigheid: Mariakerke.

♦ •*

NIEUWE STATIEOVERSTE
Wij vernemen dat de heer Amant vervan

gen wordt door den heer Vermaut, gewezen 
statieoverste van Zarren en zoon van een ge
wezen Nieuwpoortschen treinwachter van 
voor den oorlog.

**
BEZOEK

De Fransch-Belgische Bond van het IJzer- 
kruis van Rouaan en Normandie bracht een 
bezoek aan de stad en aan het Koning Albert 
monument.

Zaterdag namiddag kwamen de bezoekers 
per auto-car op de markt toe en werden er 
door de Vereeniging van Oudstrijders ont
vangen. Een stoet werd gevormd met de Ko
ninklijke Philharmonie aan het hoofd. Bloe
men. werden neergelegd aan het monument 
der Nieuwpoortsche gesneuvelden en oorlogs
slachtoffers. De stoet trok verder langs de 
Duinkerke-, Kok-, Lange- en Marktstraat 
naar het Stadhuis, alwaar de bezoekers offi
cieel ontvangen werden.

’s Zondags na de Hoogmis trok de stoet 
voorafgegaan door de Kon. Katholieke Fan
fare naar de Fransche, Engelsche en Belgi
sche monumenten. Bloemen werden er neer
gelegd en de onderscheidene vaderlandsche 
liederen gespeeld.

Om 11.30 u. had de Bloemenhulde plaats

Verdiensten van  

opvarenden bij 
haring- en traw lvis- 
scherij in Holland

IN 1937 HOOGER DAN IN DE BEIDE 
VOORAFGAANDE JAREN

Blijkens een in de 8ste aflevering van het 
maandschrift van het Centraal bureau voor 
de Statistiek gepubliceerd overzicht van de 
verdiensten van schepelingen bij de haring
en trawlvisscherij, waren deze in 19,3 7 hoo
ger dan in de beide voorafgaande jaren.

Bij de haringvisscherij hadden de matrozen 
der reederijen te Katwijk, Scheveningen, 
Vlaardingen en Maassluis gemiddeld per week 
f 22,10 ontvangen, tegen f 20,72 in 1936 
en f 17,08 in 1935. Over den geheelen duur 
der visscherij (ongeveer 2 7 weken) waren 
de gemiddelde ontvangsten der matrozen
f 593 tegen f 551 in 1936 en f 420 in 1935.

Wat de trawlvisscherij betreft, bevat de 
statistiek ditmaal voor het eerst gegevens van 
de IJmuidensche reederijen. Hier verdienden 
de matrozen gemiddeld f 28.13 per week. Op 
de schepen met een bruto-inhoud van minder 
dan 200 registertonnen waren deze weekver- 
diensten dooreengenomen f 24.84, op sche
pen met 200— 350 b.rt. daarentegen f 30,24. 
De ontvangsten der matrozen over den ge
heelen tijdsduur der IJmuidensche trawl
visscherij (ongeveer 40 weken) bedroegen 
dooreengenomen f 1135. Op de schepen tot 
200 b.r.t. hadden zij gemiddeld f 935 ont
vangen, op schepen van 200— 350 b.r.t. 
f 1297.

De visscherij in beeld 

in de Stedelijke 

Visscherijschool te  

Oostende

De Verfraaiing van de Congolaan  

te Oostende

Alhoewel «Flet Visscherijblad » aan geen 
politiek wenscht te doen, kan het toch niet 
nalaten er op te wijzen, hoe de ingang van 
de stad, zoowel aan de Oost- als aan de 
Westkant, de toeristen moet afschrikken.

Komende van Mariakerke, mag een auto
mobilist immers den Zeedijk niet volgen en 
moet hij langs de Troonlaan naar de stad 
komen.

En wat ziet hij daar?
Een hoop ruines, huisjes in hout en stuc, 

die den prächtigen naam dragen van Cali
fornia, maar waar helaas geen goud te vin
den is.

Dergelijke constructies hadden al lang 
moeten afgebroken zijn en langsheen de 
Troonlaan had men, indien er geen middel 
is om dien grond te verkoopen voor bou- 
wingen, wat we sterk betwijfelen vermits wei 
elders op Mariakerke gebouwd wordt, be
plantingen moeten aanbrengen, zooals men 
gedaan heeft langs de Astridlaan, alias Jung- 
bluthlaan.

Aan den Oostkant van de stad, ziet men 
ten Zuiden van de Congolaan een gansche 
agglomeratie, waarvan de huizen, die nog 
maar pas gebouwd werden, zeer gunstig af
steken tegen de meeste van vroegeren da
tum, doch aan de Noordzijde van deze laan 
strekken zich vage gronden uit, die misschien 
eens bezet zullen worden door pakhuizen en

fabrieken, maar die intusschen een verlaten 
uitzicht zullen geven aan de nieuwe wijk ten 
Zuiden.

Zou men langsheen deze laan geen strook 
bouwgrond kunnen overhouden, waar alleen 
maar bungalows zouden mogen gezet wor
den ?

Door deze huizingen, zou het uitzicht op 
de zoogezegde industrieele gronden aan de 
automobilisten bij hun aankomst in onze 
stad bespaard blijven.

Terug naar den 

wettelijken tijd
------ «o»------

In den nacht van 1 op 2 Oktober 
keeren we terug tot den wettelijken 
tijd.

Men lette er dus op de wijzers van 
de klok één uur achteruit te schuiven 
Ze werden, bij den aanvang van den 
zomertijd, iii den nacht van 26 tot' 27 
Maart één uur vooruitgeschoven.

DE ACCUMULATOREN TUDOR 
MET LOODEN PLATEN ZIJN 

DE SPAARZAAMSTE 
LAGE INKOOPPRIJS 
HOOGE PRESTATIE 
GERING ONDERHOUD

-€0>-

Het nieuwe schooljaar werd in de Stede
lijke Visscherijschool op een veelbelovende 
wijze ingezet.

Luitenant Billet van de Staatsmarinedienst, 
die zich al een heelen tijd interesseert en on
ledig houdt met onze visscherij, werd door 
het Bestuur van Zeewezen, over enkelen tijd 
aan de afdeeling Zeevisscherij verbonden.

'In deze bevoegdheid, zich nu heel en al 
kunnende géven aan «zijn» werk, heeft hij 
dan ook verschillende reizen meegemaakt 
met eenheden van onze visschersvloot. Buiten 
de eigenlijke opzoekingen die onze visscherij 
mettertijd ten goede moeten komen, heeft hij 
ook enkele films gedraaid, die als zeer leer
rijk voor de visschersjeugd mogen be
stempeld worden. Luitenant; Billet was on
middellijk paraat om deze films in de Stede
lijke1 Visscherijschool (alsook in al de Stads
scholen) te komen afdraaien. Twee rollen 
behandelden de visscherij op Ysland. Prach
tige zichten wisselden af met een overzicht 
van de bedrijvigheid op den visscherij grond 4 
waar de Oostendsche visscher, in zijn volle 
element, naar zijn echte waarde te schatten 
is. Een tweetal films, onze maildienst in beeld 
brengende, sloot dit zeer aangenaam uurtje, 
dat van zelfsprekend bij onze visschersjon- 
gens zeer in den smaak viel.

We kunnen niet anders dan dergelijk ini
tiatief volmondig toejuichen. Hier ligt immers 
een prachtig onderwijsmiddel bij de hand, 
waardoor theoretische lessen veel gemakke
lijker ingang vinden; een groote leemte kan 
op deze manier in ons visscherijonderwijs 
worden gevuld. Verder kunnen dergelijke 
films zelfs ab propagandamiddel groote dien
sten bewijzen want buitenstaanders krijgen 
hierdoor een klaar begrip van wat het betee
kent visscher te zijn. Sympathie wordt opge
wekt en dit kan nooit anders dan ten goede 
komen aan onze visscherij.

Laat ons hopen met de Stedelijke Vissche
rijschool die met enthousiasme uitziet naar 
meerdere films over de visscherij en wat er 
rechtstreeks in betrekking mede staat, dat het 
initiatief van Luitenant Billet door allen die 
het met de visscherij goed meenen zal wor
den gesteund en dat zoodoende op den in
geslagen weg zal kunnen voortgegaan wor
den.

^■BATTERIJEN
ilïUDOP

Officieel Verslag van de tweede verga
dering der Studiecom m issie voor de Con
tingenteering van VisscHerijproducten

LEEST E N  VERSPREIDT  

« HET  V ISSCHERIJBLAD »

aan het Koning Albert monument, waar het 
«Te Velde», de «Brabançonne» en de «Mar
seillaise» gespeeld werden.

* • »
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Concentratielijst van de Katholieken en 
Vlaamsch Nationalisten: Braet Maurice, ad
vokaat Sabbe, Van Landtschoote L., Steyaert 
Valère, Dubuy Aug., Niville Fr., Huyghe
baert Jules, Berquin Rom., Schubert, Beyen 
H., Viaene August.

Lijst der Gemeentebelangen: Dr. H. Van- 
damme, Gheeraert Flor., Phillipart Marcel, 
Depotter Louis, Pecceu Karei, Hoste Aimé, 
Vercouillie Louis, Paap Jan, Dewitte Leo, 
Desaever Georges, Temmerman Gaston.

BELGISCHE REEDERS.

GIJ W O R D T  D O O R  D E  BELGISCHE BEV O LK IN G  G E 

STEUND. W E E ST  ER ERKENTELIJK  V O O R . —  STEUNT 

O OK  D E  BELGISCHE N IJV ERH E ID  E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e i s  van Genf
I

Deze vergadering werd gehouden op het 
Stadhuis te Oostende op 5 September 1938 
om 10 u. 30.

I.

VERDEELiNG VAN HET CONTINGENT 
VOOK DEN INVOfcR VAN GAKNAAL UIT 

NEDERLAND

Het jaarcontingent ongepelde garnaal van 
450.UÜU kg. voor het tijdperk Mei 193 7—  
April 1938, bleef voor ongeveer 1 7 t.h. on
gebruikt. De invoer bedroeg ongeveer 1 0 t.h. 
van de nationale productie. De uitvoer naar 
Frankrijk bedroeg ongeveer 23 t.h. van den 
aanvoer.

Voor de jongste maanden was de invoer 
levendiger, wegens den minderen aanvoer en 
de hoogere prijzen verwezenlijkt op de kuste 
Er dient voor gezorgd dat de toestand niet 
verergere en dat de uitvoer gewaarborgd 
blijve.

Daartoe schijnt de verplichting voor de in
voerders om ook Belgische garnaal aan te 
koopen, geleidelijk opnieuw te moeten wor
den toegepast.

Na eene lange bespreking komt de Com
missie tot de volgende besluiten :

50 t.h. van het invoercontingent onge
pelde garnaal diende te worden verdeeld on
de^ al wie in het handelsregister als garnaal- 
handelaar is ingeschreven, en rechtstreeks 
garnaal in de Belgische kustmijnen aankoopt; 
de aandeelen dienden in verhouding met de 
aankoopen ovei een tijdperk van twaalf 
maanden (1 October tot 30 September) be
rekend te worden.

50 t.h. van het invoercontingent diende te 
worden voorbehouden aan de invoerders van 
vóór de contingenteering, en wel in verhou
ding met hun bewezen invoer gedurende de 
basisjaren. Het door deze rechthebbende in
voerders ongebruikte kwantum diende ge
voegd te worden bij het aandeel der categorie 
aankoopers.

Het aan de vroegere invoerders voorbe
houden contingentaandeel zou eïk jaar met 
1/5 verminderd worden, zoodat de garnaal- 
handelaars vijf jaar zouden hebben om zich 
aan te passen aan de opvatting: geen invoer 
zonder aankoop in de Belgische kustmijnen.

Voor den invoer van gepelde garnaal blijft 
het huidig stelsel behouden: vroegere invoer
ders bekomen een aandeel in het vast jaar
contingent van 1 OO.’OOO kg. in verhouding 
met hun gemiddelden invoer in de basisjaren. 
Belgische pellerijen mogen evenveel gepelde 
garnaal invoeren als ze er zelf voortbrengen 
van Belgische vangst.

II.
UITVOER FIJNE VISCH NAAR FRANKRIJK I

Met het huidig stelsel dat het Fransch con- j 
tingent verdeelt op basis van den recht- . 
streekschen aankoop van allerhande visch j 
(1 deel per 100.000 fr. boven een minimum ( 
van 50.000 fr.) bestaan thans 759 aandeelen 
van 30 tot 50 kg. bruto gewicht per maand. 
Zij zijn toegekend aan 95 deelnemers waar
van 39 over niet meer dan 1 tot 3 deelen 
beschikken weze 90 tot I 50 Kg. per maand, 
wat voor een regelmatigen uitvoerhandel te 
gering is. Bovendien beschikken sommige 
huizen over een uitvoeraandeel dat zij niet 
zoeken uit te voeren.

Na bespreking komt de Studiecommissie 
tot het besluit dat het verdubbelen der aan
koopsom vereischt tot het toekennen van een 
uitvoeraandeel (200.000 fr. in plaats van 
100.000 fr.) op zichelf geen voldoende 

'waarborg zou zijn voor het uitputten van het 
contingent, en stelt vóór gedeeltelijk terug te 
keeren tot het oude stelsel en 50 t.h. van

elk maandcontingent op de vroegere basis 
toe te kennen aan de 32 huizen die vóór 
de contingenteering uitvoerden.

De andere 50 t.h. zouden verdeeld worden 
onder al wie in het handelsregister als visch
handelaar staat ingeschreven en, binnen een 
tijdperk van 12 maanden minstens voor 
200.000 fr. fijne visch rechtstreeks in eene 
Belgische kustmijn heeft aangekocht. Om re
denen van praktisch toezicht zouden enkel 
de aankoopen van tong in aanmerking ko
men.

Wie in eene maand zijn aandeel niet ge
heel uitvoert zou slechts een evenredig uit
voeraandeel voor de volgende maand ontvan
gen. Wie in een of twee maanden niets uit
voert, zou voor een of twee maanden geen 
uitvoeraandeel ontvangen. Wie in drie maan
den niets uitvoert zou voor de rest van het 
jaar worden uitgesloten.

De herverdeeling der ongebruikte aandee
len zou ’s voormiddags gebeuren onder alle 
deelnemers, den 10n, 20n en 28n van elke 
maand. Alleen in de laatste herverdeeling 
zouden frigotongen in aanmerking mogen 
komen.

Voor den uitvoer van gewone visch naar 
Frankrijk wordt niets aan het huidig stelsel 
veranderd t.t.z. : al wie als vischhandelaar in 
het handelsregister is ingeschreven kan een 
uitvoeraandeel bekomen berekend op zijn be
wezen uitvoer van gewone visch gedurende 
de maanden Januari, Februari en April 193 7.

III.

INVOER VAN ZOMERHARING

Een voorstel der reeders om deze invoer 
te zien onderwerpen aan dezelfde regeling 
als deze voor den invoer van ongepelde gar
naal voorgesteld, wordt wegens onvoldoende 
toelichting niet in aanraking genomen.

IV.

Als richtsnoer voor de diensten gelast met 
het opsporen van overtredingen inzake ver
koop van voedingswaren werd, naar aanlei
ding van een wensch gestemd op het Natio
naal Zeecongres te Antwerpen in 193 7, 
door het Zeewezen, in gemeen overleg met 
de Bestuurders der ' Stedelijke Vischmijnen 
van Antwerpen, Brussel, Gent, Oostende en 
Zeebrugge, een ontwerp opgemaakt eene; 
officieele lijst van eenvormige benamingen 
voor de gebruikelijke zeevischsoorten. Daarin 
werden voor sommige gewestelijke of afstoo- 
tende benamingen zooals: mooie meid, steen- 
schol, schate, kinkhoorn, zeeduivel, zeehaai, 
zeehond en koolvisch, andere voorgesteld n.l. 
heek, tongschar, vleet, wulk, staartvisch, zee- 
aal, zeehaas en zeezalm.

Deze benamingen werden dcor de visch
handelaars der kust aangenomen en de Dienst 
voor Handelstoezicht sloot er zich bij aan.

De Syndikale Kamer van vischhandelaars
verzet er zicîi evenwel tegen dat -- zooals in
andere landen reeds gedaan wordt -- som
mige goede doch mingeprezen vischsoorten 
een meer aanlokkelijken naam zouden beko
men, en meent dat de handel daardoor ge
schaad zou worden zonder voordeel voor de 
zeevisscherij.

De Kusthandel houdt zijne tegenoverge
stelde meening staande.

Het vraagstuk blijt onopogelost.

V.

Gieepinvoer (punt 7 der eerste vergade
ring) wordt wegens tijdgebrek tot eene aan
staande vergadering verschoven.

De Voorzitter, 
H. De Vos.

De Secretaris, 
R. Verschelde.

Milford Haven
P. H ancock and Sons
Reeders en Vischafslagers Scheep- en- Motor Reparation

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

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

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64



H B T  V ISSC H E R IJ B L A D t

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

OOSTENDE
Vrijdag 16 September 1938.

SS.O. 1 60 Fladen 8 d. 33.81 1,50
0.152 West 6 d. 6.770,—

.0.79 Kust 1 d. 155,—
0.248 Kust 1 d. 700,—

Buiten een rooie Fladenvangst is de ver
sehe vischaanvoer is, gezien de kalme vraag,
haring 54--49 fr. de mand.

Zaterdag 17 September 1938.
0.309 Smalls 13 d. 25.867,50
0.239 Spanje 19 d. 41.735,—
0.88 Doggerbank 4 d. 18.04 ,—
0.2 77 Witte Bank 13 d. 21.060,—
SS.O. 1 58 Fladen 8 d. 32.035,-—
SS.O. 159 Fladen 8 d. 28.83 ,—
0.316 Kanaal 13 d. 26.960,—
0.345 Fladen 8 d. 22 . 120 ,—
0.140 Kanaal 12 d. 16.355,—
0.87 Kanaal 13 d. 24.910,50
0.248 Kust 1 d. 230,—

 ̂Alhoewel 1 I vaartuigen terug ter markt 
zijn, is de aanvoer versehe visch maar heel 
gering, gezien die vooral haring is. De ver- 
srhe vischaanvoer is, gezien de kalme vraag, 
ruim voldoende en bestaat in hoofdzaak uit 
tongen, grieten, wijting, ieksoorten, roggen 
en mooie stuks meiden en kabeljauw.

De Fladenvisscherij geeft veel ijle haring, 
zoodat deze visscherij weldra zal verlaten 
worden om deze rond de Doggersbank voort 
te zetten. Heden werd de eerste haring van 
laatstgenoemde visscherij ter markt gevoerd. 
Daar de haringaanvoer zeer groot is, kan de 
afzet niet bevredigen.

M'aandag 19 September 1938.
0.153 Kanaal 12 d. 23.978,—
55.0. 149 Smalls 13 d. 31.097,—  
0-54 Kanaal 13 d. 25.235,—  
0.175 Witte Bank 14 d. 2 7.695,—  
0.214 Witte Bank 14 d. 23.028,50 
0.279 Kanaal 14 d. 29.469,—  
0.128 Witte Bank 13 d. 22.632,—  
0.304 Kanaal 12 d. 20.265,—  
0.207 Kanaal 9 d. 16.450,—  
0.291 Kanaal 12 d. 24.367,—  
0.66 Oost 9 d. 8.720,—  
0.272 Witte Bank 12 d. 11.407,50 
0.280 Witte Bank 12 d. 15.965,—  
0.108 Small* 14 d. 36.982,50 
0.346 Spanje 18 d. 41.430,—  ' 
0.249 Witte Bank 13 d. 20.565,—  j 
0.105 Kanaal 14 d. 25.425,—  ;
55.0. 104 Doggerbank 8 d. 44.784,—  
0.186 Kanaal 10 d. 17.060,— 
N.5 7 West 4 d. 2.315,—  
0.317 Kanaal 14 d. 27.034,- 
0.192 Kanaal 13 d. 23.583,

30 vaartuigen

zeer levendig en gunstig gezind; alleen va- 
neteiten (zooals tarbot, Schotsche schol, 
9teerten en wijting) die in groote mate wor
den aangevoerd, zijn goedkooper dan giste
ren. De V îtte bankvisscherij is onbelangrijk 
geworden voor wat tongenvangst betreft; 
daarentegen worden tarbot, schaat, rogsoor
ten, iek, kabeljauw, gullen en meiden bij 
flinke partijen verschalkt. Kanaalvangsten le
veren veel mooie meiden, kabeljauw, rog, 
Schotsche schol, tongschar en wijting; de 
verzorging dezer vangsten valt te loven. Het
zelfde mag stellig worden gezegd voor wat 
de Spaansche vangsten aangaat; deze vis
scherij levert veel rogsoorten, schaten, keil- 
rog, tongen, roobaard en mooie meiden. Ys
land heeft veel roode boonen, koolvisch, wij
ting, hondstong en lengen buitgemaakt; 
slechts enkele bennen schelvisch werden aan
geboden. De Fladenharing die reeds gisteren 
ter markt was, is zeer verscheiden in hoe
danigheid en maat; niettemin is de vraag 
zeer levendig en de afzet in evenredigheid.

Woensdag .21 September 1938.
0.118 Doggerbank 6 d. 33.287,—
55.0.80 overschot 1 7.055,--
O.l 16 Oost 2 d. 1.860,—
0.281 West 3 d. 1.800,—
0.203 Oost 8 d. 8.490,—
0.311 Kanaal 12 d. 18.215,—
55.0.262 Ysland 18 d. 69.298,—  
0.250 Kanaal 14 d. 31.893,—  
0.307 Kanaal 12 d. 23.255,—  
0.82 Kanaal 12 d. 22.540,—  
0.67 Noord 8 d. 7.185,—  
0.269 Spanje 18 d. 36.1 73,50 
0.89 Kanaal 12 d. 26.300,—  
0.217 Spanje 19 d. 28.862,—  
0.155 Kanaal 13 d. 24.525,—  
0.86 Doggerbank 4 d. 23.549,50 
0.350 Kanaal 13 d. 28.976,—  
0.310 Kanaal 12 d. 21.440,—  
0.55 Kanaal 10 d. 9.520,—  
0.335 Witte Bank 13 d. 21.993,— 
0.102 Witte Bank 14 d. 22.190,—  
0.227 Kanaal 12 d.

ter markt, waarvan 
22 verkochten. De aanvoer is heel goed ver
zorgd; bij den aanvang van de markt wor
den alle soorten heel gunstig afgezet; rond 
half-markt ondergaan volgende soorten ech
ter een gevoelige daling: wijting, Schotsche 
schol, lengen, steerten; tarbot is heel goed
koop, daar groote partijen van deze soort 
worden aangevoerd.

Haringvisscherij levert vooral vangsten 
van de Doggeisbank en de Smalls; de kwa
liteit dezer laatste liet veel te wenschen over. 
Twee stoomtreilers met Fladenharing konden 
niet tijdig markten daar ze te laat aanleg
den. Bij het sluiten van den verkoop, was 
de aanlegkaai reeds volledig bezet zoodat de 
aanvoer voor morgen en Woensdag heel 
groot zal zijn. Gelukkig dat de markt zeer
levendig en vast gestemd is.

Dinsdag 20 September 1938.
0 .11 2 Witte Bank 12 d. 20.435,—
0.255 Witte Bank 9, d. 16.348,—
0.127 Witte Bank 13 d. 10.785,—
SS.O. 76 Fladen 9 ci. 25.669,50
0.303 Witte Bank 13 d. 16.933,—
SS.O. 146 Fladen 8 d. 51.015,5o
0.215 Witte Bank 10 d. 18.165,—
0.265 Kanaal 11 d. 15.709,—
0.296 Kanaal 13 d. 32.1 76,—
0.328 Witte Bank 12 d. 29.51 1,50
0.263 Kanaal 12 d. 28.376,—
0.228 Spanje 18 d. 47.005,—
0.287 Witte Bank 14 d. 21.400,—
0.232 Kanaal 12 d. 26.104,—
0.285 Kanaal 13 d. 39.954,—
0.286 Spanje 17 d. 42.390,—
0.336 Witte Bank 13 d. 12.552,—
0.320 Kanaal 14 d. 16.385,—
0.36 Kanaal 13 d. 9.630,—
0.302 Witte Bank 13 d. 15.750,—
H.81 Nauw van Kales 9 d. 14.834,50
0.347 Spanje 19 d. 31.845,—
0.282 Spanje 19 d. 33.291,—
B.2 Oost 8 d. 12.180,—
0.226 Noord 8 d. 7.870,—
0.254 Witte Bank 14 d. 14.815,—
SS.0.80 Ysland 18 d. 76.805,—

22.970,—
Niettegenstaande het feit dat de twee vo

rige marktdagen gekenmerkt waren door een 
' zware aanvoer zijn heden ftog 22 vaartuigen 
ter markt; de aenvoer is bijgevolg wederom 
zeer bevredigend zoowel uit oogpunt van 

t omvang, verscheidenheid, verzorging en sor- 
teering.

De aanvangsprijzen doen echter onmiddel
lijk uitschijnen dat de vraag zoo levendig 
niet meer is als gisteren en dat deze maar 
vast is voor soorten die nog niet in voldoen
de mate ter mijn werden gevoerd zooals ka
beljauw, gullen, tongschar, hondstong, schel
visch, groote tarbot en kleine sorteeringen 
tongen,

De haringvisscherij is zeer wispelturig; al- 
oi )Udip ufiz 400JS jfaA\ us^Suba ap |9M90i{

worden gezegd dat deze partijen vooral be
staan uit groote hoeveelheden heel kleine 
haring.

Alhoewel de vangsten van Spanje heel 
goed verzorgd zijn kunnen deze reizen geen 
loonende besommingen verwezenlijken daar 
de omvang dezer vangsten klein is. Ysland
sche vangsten geven bijna geen schelvisch 
meer; de aanvoer roode boonen is echter ge- ! 
weldig groot en de afzetprijzen heel laag. j 
Donderdag 22 September 1938.
0.196 West 7 d.
SS.O. 75 Fladen 8 d.
0.138 Witte Bank 8 d.
0.244 Witte Bank 12 d.
0.270 Witte Bank 12 d.
0.86 Doggerbank (vervolg)

De aanvoer versehe visch bestaat heden uit j 
4 kleine doch goed verzorgde vangsten, voor- 
al bestaande uit tongen, tarbot, ieksoorten, 
wijting, roggen en gullen ; op te merken is ' 
de vastheid der tongenprijzen. De Fladenboot 
heeft mooie haring geleverd doch overwe
gend klein in stuk.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL

GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Donderdag 15 Sept. 2090 kg. 4,00— 7.40 

4902 kg. 2.40— 4.00 
en 4.50— 6.30

5549

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplom eerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

Verwachtingen

Zaterdag 24 Sept. -- SS.O. 1 6 1 van de Fla
den met 900 bennen haring; SS.O. 160 van 
de Fladen met 800 bennen haring; deze laat
ste zal waarschijnlijk ook Maandag markten.

Maandag 26 Sept. -- 0.290 en 0.295 van
het Kanaal van Bristol; 0.97 van de Fladen 
met haring; SS.O. 163 van Ysland met 20 
bakken visch, waarvan 750 kabeljauwen, 
3000 kools, 400 bennen boonen, 275 ben
nen mixed, 50 bennen schelvisch.

Dinsdag 2 7 Sept. — SS.0.83 van Ysland 
met 3000 kools, 500 kabeljauwen, 200 ben
nen gullen, 200 bennen mixed, 30 bennen 
schelvisch, in totaal 15 bakken; 0.85 van 
het Kanaal van Bristol met 120 bennen visch; 
0.88 van de Noordzee met haring; SS.O. 147 
van Ysland met 14 bakken rooboonen, ka
beljauw, kools, schelvisch en mixed; 0.241 
van Spanje.

Woensdag 28 Sept. —  0.292, 0.29,4, O. 
293 en 0.81 van het Kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht: SS.O. 76, SS.O. 
97, 0.86, SS.O. 159, en SS.O. 158 van de Fla
den met haring; 0.73, 0.65, 0.122, 0.2 78.. 
0.327, 0.179 van het Kanaal van Bristol; 
O.I14, 0.176, 0.229, 0.276, 0.189, 0.166, 
0.220 van de Witte Bank; 0.195, 0.23 7, 
0.342 van Spanje; 0.25, 0.225, 0.312, 
0.115, 0.131, 0.223, 0.340, 0.274, 0.301, 
0.246, 0.329, 0.145, 0.135, 0.173, 0.236, 
en 0.132 van het Kanaal van Bristol of de 
Witte Bank.

UMU1DEN

6.405,—  
28.077,50 
17.890,—  
14.865,—  
1 6.405,—- 

295,-

r  h « [ ir-i
V.schtactoor in alle soorten 

/E rS C U E N  —  G E R O O R T E N  

V ISCH  E N  GA RN A AL

Vischhandel in t groot en t klein

V ISCHM IJN , 2 - M E C H E LEN  

Tel. 789

GENT
Vrijdag I 6 Sept. 

Zaterdag 1 7 Sept.

Zondag 18 Sept. 5153
Maandag 1 9 Sept. 2878
Dinsdag 20 Sept. 3870

Woensdag 21 Sept. 4203

kg. 2.00— 4.00
en 5.00--6.80

kg. 1.30— 4.90 
kg. 2.00— 3.70 
kg 2 .00— 4.00 

en 5.00— 5.90 
kg. 2.40— 4.00 

en 5.00— 7.00

De Yslandsche vangst kon zijn vangst niet 
volledig ter markt brengen en heeft bijge
volg nog 6 bakken te verkoopen. 32 vaar
tuigen zijn ter markt waarvan 27 zullen ver
koopen. De vangsten zijn goed verzorgd en 
bieden alle gewenschte soorten; de kwaliteit 
wordt zeer geloofd. De marktstemming is

Hebt U Geld 
te plaatsen?
Verplicht te gelde te maken, onroe

rend goed nieuwe vischmijn kan ik Ll 
7 % intrest verzekeren. Schrijven bu
reel van ’t blad D. M. L.

10— 17 Sept. —  Garnalen 9*— 11; 8r*et 
12; kabeljauw 10— 13; makreel 5; pladijs 9 
— 11; paling 16— 24; schelvisch 9; rog 6—
9; tarbot 10--14; tong 15— 20; wijting 4;
zeepost 6 ; zonnevisch 7 fr. per kgr.

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberge van 15 tot 21 Sep- 
• tember 1 938 :
Donderdag 15 Sept. fr. 15.615,50
Vrijdag 16 Sept. 1.058,60
Zaterdag 17 SePt. 7.592,05
Maandag 19 Sept. 9.076,60
Dinsdag 20 Sept. 147,40
Woensdag 21 Sept. 4.046,__

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

Tarbot 10— 12; griet 8 ; groote tongen 13; 
bloktongen 18; fruittongen 18— 19; kleine
tongen 13--14; groote platen 6.50; kleine
platen 6 ; kleine visch 4.50— 5; schaTren 4.50
--5; pietrmans 8— 9; kabeljauw 6--7; rog
3— 4; garnalen 7— 6 fr. per kg.

In de week van 15-21 September 1938 
kwamen aan de Rijksvischhallen 46 stoom
trawlers, 32 motors, 1 Zweed en 3 Denen 
hun vangsten versehe visch en haring ver
koopen.

Zulk een week van aanvoer hebben wij in 
langen tijd niet medegemaakt. De haring
visscherij blijft dagelijks zeer groot, de zee
reizen blijven van korten duur «n de traw
lers komen allen vol aan de markt.

De prijzen kenden enkele dagen een groote 
daling; de gebeurtenissen in Tsjecho-Slowa- 
kije zijn oorzaak dat vele handelaren geen 
versehe haring meer durven uitvoeren. Daar 
naar alle waarschijnlijkheid dit afzetgebied 
voor Nederland verloren gaat, beteekent dit 
een groot verlies, want in 193 7 exporteerde 
IJmuiden 3.461.449 kilo versehe haring naar 
genoemd land. Daar de laatste dagen we
derom eenigen uitvoer bestond voor Polen, 
zijn de prijzen verbeterd.

De versehe vischaanvoer was ook zeer 
groot, vooral van de Middelbank en Pats- 
gronden kwamen veel kleine schelvisch en 
makreelen.

Van de Oost en Witte Bank, tarbot, schol 
en gullen; de Westvisscherij blijft onbevredi
gend, vooral voor wat de tongenvangsten be
treft.

Buitenlandsche aanvoer: 1 Zweed en 3 De
nen met schol en schar.

Het was een uitnemende vischweek; de 
handel en reederijen kunnen tevreden zijn, 
alsook het bestuur van de Rijksvischhallen, 
want September zal wel een recordmaand 
worden.

Verwachting volgende week: 40 stoom
trawlers en 35 motors.

Donderdag 15 September 1938.
De aanvoer van versehe visch was zeer on

voldoende: 2 booten, 1 Deen en 4 motors, 
alle met behoorlijke vangsten, spijsden de 
markt met schelvisch, totten, gullen, wijting, 
schol, makreel en tarbot. De visch werd te
gen hooge prijzen verkocht.

Van de Fladen: 2 booten met levende 
vangsten versehe haring, die verkocht wer
den tegen 90 fr. de 100 
Ym. 9 Fladen

Stoommachienen - Motoren - Sto omketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap

Reederijkaai (rechtovC ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

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

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

r»— '» » » a s w t s s s s

LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

I J s

GEM AALD E N  IN BLOKKEN

Groote koelkamers 

voor bewaring van 
visch, eieren 

bevroren vleesch 
enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050
1000 4130,—
1 1 uu —
/JU j  i i. i ,—
j  z Ü ->Uuu,--
Z/5 L \ 10,—
1 u/5 5 lOO,—
zi5 1863,—
100 645,—

laagste : 214,00;

Ym. 56 Pats 
\ m. I 11> Pats 
im , ü-> ivuaacibank 
'i m. Vö Middelbank 
Ym. /Ü Oost 
Ym. I Pats 
Y m. I Ob Witte Bank 
UG. 409 Zweden

1 7 Katwijker motors; 
hoogste : / I ̂ ,UÜ.

Dinsdag Zo September 1938.
2 booten van de Fladen met vele versehe 

haring. De verkoopprijzen kenden wederom 
een verbetering 8U-I2U fr. de 100 kilo.

/ booten met versehe visch. De voornaam
ste soorten waren schelvisch, gullen, tarbot 
en kleine schol.

1 Deen met een schoone vangst levende 
schol.
Ym. 6 Fladen 2100 2620,—
Ym. 12 Fladen 2800 5126,—
Ym. 91 Witte Bank 215 1761,—
Ym. 135 Witte Bank 90 1323,—
Ym. 46 Pats 390 3406,—
Ym. 10 Pats 710 3220,—
Ym. 161 Oost 190 1811,—
Ym. 1 1 4 Oost 1 70 1865,—
Ym. 432 Witte Bank 10 16/,—
E. 14/ Denemarken 100 1018,—

Ym. 25 Fladen 
Ym. 71 Doggersbank 
Ym. 49 Middelbank 
Kw. 78 Witte Bank 
E. 436 Denemaiken

Vrijdag 16 September

kilo.
3800
1700
315
650
75

100
1938.

5238,—  ’ 
3523,—  
2723,—  1 
4792,—  
1060,—  
1523,—

Yv oensdag 21 September 1938.
15 stoomtrawlers, 1 motor en 1 Deen be

voorraadden de markten met versehe visch 
en haring. De verscheidenheid liet niets te 
wenschen over. De 2 haringbooten hadden 
een gezamenlijke vangst van 5800 bennen 
haring. De export maakte de prijzen stabel. 
De versehe vischvangsten bestonden uit een 
massa klein schelvisch, voorts schol, makreel, 
gullen en redelijk witte kabeljauw.

Het was een uitnemende vischdag en de 
prijzen waren bevredigend.

Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen met een 
vangst schoone schar.

ALTONA
WEEK VAN 12 TOT 17 SEPTEMBER 1938 

Toevoeren:
46 Noordzeetreilers 
5 Ysïandtreiiers 

1 8 Hoogzeetreilers 
34 'Riviervisschers

kg- 4.807.800
767.400
64.200
5.000

Samen:
Inzendingen

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VFRSTHiï f r iu n r  cA A n rr»  

VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, V f B X V a K  ? O T £ SEFT CM bS

Zaterdag

Mid. tarbot ...... .............
Kline tarbot ....................

Barbue« -— Grist .............................
Soles —  Allergroots tongen .........

Groote tongen ...............
Midd. groote tongen 
Voorkleine tongen .........

Carrelets —  Gr.
Mid.

pladijs
pladij*

(schol)

Kleine gladijs

Limandes soles

Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol

Flottes — 
Raies —

• Schaten ... 
Groote rog

9,—
• Ö,lH>—
. /,00—

. 1 4,00— 10,—

. Jfo.uu— 1 7,—
■ 1 /,00—
• lö.UU--
18,00— 19___

• 6,50— 5,—
• 4.50— 4.—

1,50—

• 5,00
• 3,00
. 2,50— 2,75
■ 2,00
. 3,00— 1,—
. 3,50— 1.50
. 1,00

! 2.00— 1,50
. 1.50—
. 6.50— 4,—
. 3,00 .
. 2,00—

T acauds —  Steenposten ..........................
Merlans —  Gr. wijting ..........................

Kleine wijting ....................
Cabillaud blano —  Witte kabeljauw ...

Gr. gullen .............
Kl. gullen ......

Cabillaud d'Iaîande —  Ysl. kabeljauw
Gr. gullen . ».........
KI. gullen . .............

Sébastes —  Klipvisch ................................
Charbonnier —  Koolvisch ...... ...............
Lieu« —  vlaswijting ...............................
Lingue« —  Lengen .....................................

Eglefin« —  Gr. schelvisch ........... ............
Gr. mid. schelvisch ...............  5,50—
Kl. mid. schelvisch ...................  4,00—
Kl. schelvisch ............................... 3,00—

Maandag
IU, Ui)—  O,— 
7,UÜ—  6,—  
6,U0—  5,—  

|(/,U0—  j ,—  
I './O-I 3, -
16, .10— 15.-- 
! C:,00—
; ? , oo—  
î 7,00—  18,—
7.50—
7.50—  5,— 
4,3 0—  4__
1.50—
4.00—  2,50
6.00—  5,—
3.50—
3.00—  2,25
2.00—  1,25
3.50—  2,—
3.50—  2—
1.00—
1.50—

2.25—  2,—
1.50—
7.00—  5,—
4.00—  3,—
2.00—

Dinsdag
12,00-- /,—
O,U0--
>,50—  
v.,0—  5,__

1 l . J O -î 4,--
i 4, J0—
15.00— 16,—  
i /,oo— le.—
16.00— 17,—  
>. >.l —
7.50—  5,—
4.00—  4,50
1.00—
4.00—  2,—
6.00—  5,—
3.50—
2.00—  2,25
1.25—  1,75
4.00—  2,—
3.50—  2___
1.00—
1.50—  L—
2.25-
1.50—
7.50—
4.00—  3,—
2.50—  2 —
6.00—  5,—

1.50
1.25
5,—

1,50—
3.00—
2 .00—

2.50—
.............. 10,00—• 6,—

3.50—
1.50—

1,50

Braadschelvisch; (totten)'
Colins —  Gr. mooimeisjes 

Mid. mooiméisj 
Kl, mooimeisjes

Vives —  Pietermannen ............................. ....................
Grondins; — , Knorhaan .................... ..............  1,00-—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ........ 2,00—
Rougjets —  Roobaard ............................ ............ 2,50—
Emissoles —  Zeehaai ........................................  1,00—
Roussette» —  ZeeTionden ............................... 1,00—
Dorées —  Zonnevisch ........................................ ........................ . 4,00__
Lottes -— Gr. zeeduivel («teert) ............ . 5/00—  4,__

Kl. zeeduivel ...................................  3,00—

Congres —  Gr. zeepaling ............................... 2,00—
Kl. zeepaling ............................... 1,00—

Maquereaux —  Malcreel ...................................  2,00—
Harengs —  Maring ............................................ 0,60—
Esturgeons —  Steur ........................................ .......
Flétan« —  Gr. heilbot ...................  ..............

k l  h e iib e t ........................ ...........................
jtMWMMa —  Kreeftjes ....................................

I,—
1,20

4,50—
3,00—
1,25—

1,50— 3,00— 7 —
3,50— 2,— 4,00— ? —
2,00— 1,50 3,00— 2,—
6,00— 6,00— 6,50
5,00— 6,00— 5,—
4,50— 4,50—
4,00— 4,0'0—
3,00— 2,50 3,00—

10,00— 6,— 8,00— 5,—
4,50— 3,— 4,00— 3,—
1,50— 1,50—

1,50— 1,00— 5,50
3,00— 2,— 3,00— 2,—
3,00— 2___ 4.75— 2,50
1,50— 1,50—
1,50— 1,50—
4,00— 2,50 5,00— 2,50
5,50— 4,— 5,50— 4,—
3,00— 2,50 3,00—
3,50— 2,— 3,00—
1.50— 1.50—
1,50— 1,— 2,00— 1,501,50— 0.75 1,50— 0.80

17,00—
16,00— 14,—

9,00— 8___
.... 2,00—

Woensdag
12.00—  9,— 
8,00—
8.00—  7,—
8.00—  6,—

13.00— 15,—
14.00— 16,—
16.00—
1 7,00— 19,—  
18,00— 20,—
7.00—
7.00—
4.00—
1.50—
3.00—
7.00—
3.50—  2,50
2.00—  1,25
1.00—
4.00—
4.00—
1.00—
1 ,00—
1,00—
2,00-
9.00—
4.50—  3,—  
2,5«—
5.00—  4,50
3.50—  3,—
2 .00—
0.40—  0,50
2.00—  1,50
5.00—  3,—
3.00—  1,50
8 .00—  6,—  
5,0’0—  6,—
5.00—
4.50—
3.00—  2,50
8.00—  5,—  
3,0'0— 2,—
1.00—

5,—

1,50
5,—

1.50
1.50

5,50

Donderdag
10,00—  8,—
8.00—  7,50
7.00—
6.00—

14.00— 15,—
16.00— 17,—
18.00—  
20,00—  
20,00— 19,—

'6.00— 5,—
4.00—  3,50 
1,50—
3.00—

2.50—
2.50—  
1,00—

Slechts 3 trawlers met kleine vangsten 
versehe visch. De voornaamste soorten wa
ren tarbot, schol, wijting en gullen. De prij
zen waren bevredigend.

Haringaanvoer: 3 booten. De haringprijzen 
kenden een gevoelige daling; oorzaak: het 

sjecho-Slowakije; de handelaars 
durven niet meer verzenden.
Ym. 82 Fladen 1500 2454,—
Ro. 53 Fladen 1600 2535,—
Ro. 46 Fladen 1300 2315,—-
Ro. 1 Witte Bank 45 643,--
Ym. 88 Witte Bank 65 15 75,--

Zaterdag 17 September 1938.
De aanvoer bestond uit 1 boot van de Fla

den, met 1300 bennen versehe haring. De 
verkoopprijzen waren zeer onbevredigend :
50 fr. de 100 kilo.

De aanvoer van versehe visch bestond uit 
8 motors alle met wat tongen, tarbot, schol 
en kleine wijting. De verkoopprijzen waren 
bevredigend.
Ym. 19 Fladen 1300 1502,—
en een zestal Katwijkers.

Maandag 19 September 1938.
Enorm groot was, dezen Maandagmorgen, 

de aanvoer van versehe visch en haring: 4 
booten van de Fladen, allen met groote vang
sten haring, 9 booten met versehe visch, 
waarvan de meeste alle met groote vangsten 
Vooral de kleine schelvisch was zeer goed 
vertegenwoordigd; de wittel kabeljauw was 
schaarsch.

De vangsten van de motors waren, voor 
tongen, nog steeds onbevredigend. De tarbot 
en scholvangsten zijn behoorlijk. I Zweed 
met een lading schar.

Ondanks de groote vischaanvoer zijn de 
prijzen bevredigend; ook de haring kende 
een lichte verbetering in prijs: 70 à 80 fr.

1 Ym. 167 Pats 950 45 78,—
1 Ym. 1 79 Oost 250 1916,—
iYm. 4 Pats 580 2455,—
j Ym. 95 Oost 185 161 6,—
, Ym. 155 Oost 230 1836,—
i Ym. 16 Pats 930 4035,—
I Ym. 48 Pats 600 3 126,—
1 Ym. 103 Witte Bank 155 1 740,—■ E. 329 Denemarken 150 1151,—
Kw. 24 West 50 756,—

1 Ym. 31 Fladen 2800 4 795,—
j Ym. 24 Fladen 3000 4437,—
1 Ym. 87 Oost 180 1 629,,-—
I Ym. 130 Middelbank 1025 3362,—j Ym. 189 Oost 320 185 1,—
i Ym. 59 Pats 635 2755,—
Ym. 97 Oost 255 1945,—

de 100 kilo. 
Ym. 73 Fladen 1500 2198,—
Ym. 196 Fladen 1500 2051,—
Ym. 1 7 Fladen 2200 2961,—
Ym. 39 Fladen 1600 2407,—
Ym. 2 Middelbank 850 3390,—

Ym. 37 Pats 1265 4867,—

NIEUWPOORT
De markt werd deze week heel goed be

zet en de visch kende normale prijzen. Het
zelfde kan gezegd worden van de garnaal. 
Tongen : gr. 1 1 — 14 ; midd. 1 1--15 ; voor
kleine 13— 17 ; kl. 8— 9 ; tarbot 8— 10 ; 
kl. tarbot 5— 7 ; griet 4—*6 ; platen : gr.
5— 7 ; midd. 3,50— 4.75 ; kl. 1— 2 ; schar 
2,50— 3,50 ; rog 3,50—4,50 ; kleine rog 
1 — 1,50 fr. per kg.

kg. 5.644.400
van binnen- en buitenland:

kg. 59.500 
Uiit ter hand verkoop:

2 Hoogzeetreilers kg. 1.000
46 Riviervisschers 5.400

Haringinvoer :
1 treiler uit Noorwegen: 96.200 kgr.

De treileraanlandingen waren deze week 
niet toereikend en zeer onregelmatig. Ter
wijl gedurende de eerste dagen der week tot 
1 1 treiiers per dag binnenkwamen, hebben 
er Vrijdag slechts 5 en Zaterdag 1 de markt 
bevoorraad. Dit is te wijten aan het storm
achtig weer, die de laatste dagen in de Noord
zee heerschte,

De Hoogzee- en kleinvisschersvaartuigen 
schijnen door beter weder begunstigd ge
weest te zijn. Ze brachten tevredenstellend« 
vangsten aan de markt.

De van binnen- en buitenland te koop ge
stelde waar werd zeer gevraagd. De voor
naamste soorten waren: haringshaai, zeeaal 
en zeekarkool.

British Ropes L t d
LONDON

- —«o*—

Consortium der Beste Engelsche
------ Staaldraadfabrieken ------

Dt Wereldberoemde Stalen 
Korretouwen «Bullvant», «Ellls», ent. 

---- o----

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust s OSTEND STORES à  ROPEWORKS 

N. V.
PEEDERIJK/\AI — O OSTENDE

ANTWERPEN
Vrijdag 16 Sept. —  Pieterman 7— 11,50; 

griet 1 0 ; heilbot 10— 2 2 ; kabeljauw II — 14 
netto, 9— 1 1 bruto; gul 4.50; knorhaan 2; 
koolvisch 7 ; klipvisch 2-—3 ; leng 5 ; mooie
meid 3--4; pladijs 3— 10; rog 5--7.50;
schar 6 ; vleet 10; schelvisch 4— 9; Schotsche
schol 4--6; tarbot 7.50— 13; tong 10--19;
wijting 2.50; haringshaai 8 ; zeepaling 3.50; 
haring 2.50; bakharing 0.50--1 stuk; ge
rookte haring 0.75— 1 stuk; gestoomde ha
ring 0.75 stuk; makreel 5; garnaal 10; krab 
6 ; mosselen 1; zalm (bevrozen) 24; paling 
12— 14 fr. per kg.

FR0ID INDUSTRIE!
REBDERIJKAAI, 36, OOSTENDE

MODERNE
FABRIEK

$

%
«*
*
9

S
0

é

TELEFOON 72291

IJS Handelsregister N r 9 J 

Postcheckrek. 323890

Dagslijktche voortbrengst i 250.000 kilos HOFLEVERANCIER

1,00—  
1,50—
5.00—
3.00—
2 .00—

0.75

2,00-

1 ,00—
2,50— 1,50
4,00— 1 >5;o
1 ,00—
1 ,00—
4,00— 2 ,—
4,50— 3,—
2,50— 2 ,—
2 ,00—
1 ,00—
1,5’0— 1.75
1.40— 0,25

14,00—
10 ,00— 12 ,—

3.00—
5.00—
3.00—  
1,50—

12 ,00—
1 .00—

1,00—  
1 ,00—

2,25—  
1,00— 0.80

Donderdag Zaterdag Maandag
Trrbot ........................................ 41.00— 21,—  48.00— 16.50 47,00— 16,—
Griet ............................................................... 30.00— 27,—  25,50— 16,—  29,00— 19,—
Gioote tongen ..................................................  1,60—  1.44 1.14 - 0.44 1.32 1,08
Gr. mid. tongen .............................................. 1 40—  1,26 1,17—  1,28 1.28 1,16
Kl. mid tongen .............................................  1.45—  1,26 1.17—  1,08 1.40—  1,17
Kl. tongen ..................................................  1,14-- 1,02 1.08—  1.14----- 1,--
Kl. tongen {gr. slips) .....................................  0.88—  0,72 0.76—  0,68 0.80—  0.72
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0.52—  0,44 0.42—  0,22 0,50—  0,26
Gr. schol ...........................................................50,00— 38,—   
Mid. schol ........................................................ 36,00— 28,—  ......................  28,00— 20,—
Zet schol .................
Kl. schol .................
KI. scKol II ............
Kl. schol 111 ............
Tongschar .........
Rog .....................
Vleet .....................
Poontjes ............
Kabeljauw .........
Gr. Gullen ..............
Kl. Gullen ............
W ijting .................
Gr. schelvisch ........
Gr. mid. schelvisch

__ 23,00— I 5,50
—  20,00—  7,—  
.... 6,80—  2,50

16,50-12,- 
14,00—  4.40
6,00— 1,25

24.00— 20,50 ......................  22,00— 17,—
20.00— 13,—
18.00—  9,—
8.50—  2.80

30.00— 16,—
14.00—  8,—  
2.63—  0,30
4.50—

72.00— 33,—
18.00— 1 4,—  
15,50—  4 —
4.50—  0,90

......82,00— 43,—

.......18,00— 14,50
........17,00—  7,—
........ 6,10—  3.40
....... 36,00— 25,50
.......32 v'C—

4.50—  1,10

Kl. midd. schelvisch ........................................3 1 ' U— 19,— •
Kl. schelvisch ......................................................2 ll,0(!—  ■) 50
Braadschelvisch ............................................... V.S0—  5.20
Heilbot ...............................................................  1.20—  u. 70
Leng ...................................................................  2,17—  I,—
Koolvisch ........................................................................................
Makreel ...........................................................  <VC, . _  (,,—
Wolf .............................................................................................
Schartong ..........................................................27,00— 15,—
Zalm ................................................................. 2,05—
Steur ........................................................... ..............................
Gr. roode poon ..........................................................................

Mid. roode poon ..............................................  .......................
Kl. roode póon ................................................. 7,50—  4.40
Schar ............................................................... '3,00—  1,75

Bot .................................................................... .........................
Hammen .......................................................... • • • ....................
Lom ................................................................... .........................
Haring ..............................................................  2.65—  1,60
Kreeft .......................................................... . 0.70—
Gr Heek .........................  ...........................................................
Mid. Heek ........................................................... ..........................

25.00-
2 1 .00- 
8,00- 
5,00- 
1.24- 
1.75-

25,00-

9 50 
• io  
2,50 
0 M  
0,60 

-13,50
12.00—  4.3'0
19.00— 16,—
22.00— 13,—

20,00—  
7.80—

7,50
1.30

5,50—  2,20 
12,00—  2.80

Dinsdag
46.00— 22,—
36.00— 21,—  

1,18—  1,16 
1,26—  1,22 
1,28—
1.04—
0.84—  0.64 
0.58—  0,4o

24.00— 2____2 
24.00— 23,—
23.00— 21,—
18.00— 16,—
17.00—  6,70 
7.80—  4.60

30.00— 20,—
17.00— 12,50 
1,25—  0.95

75.00— 34,50
15.50— 13,50
12.50—  4.30 
4.30—  2,60

26.00—
25.00—

21.00— 12,50
12.00—  7,20 
5,00—  3,3o 
1,16—  0,72 
1,09—  0,80

16.50— 13,50 
I2,5'0—  7,—
16.50—
18.00— 11,50

8.80—  1,5-0

Woensdag
40.00— 20,—
35.00— 20,—  

1.22—  0.82
1.24—  1,10
1.40—  1,26
1.24—  1,16 
1,10—  0,88 
0.82—  0,46

35.00— 2 7,—
26.50— 19,—
25.00— 1 6,—
23.00— 14,—
15.50—  4.90
6.50—  3.60

30.00— 13,—
25.00— 12,—  

3,00—  0.44 
1.80—

78.00— 32,—
20.00— 10,—
11.00—  2,5o
3.40—  1,05

34.00— 29,—
29.00— 21,—

20.00—  8,50
7.50—  4,—
4.50—  1,30 
1,12—  0,62 
1,10—  0,33

26.00— 10,— 
11,50—  4.30 
1 7,00— 14,—  
20,00— 12,—

2,70—  
0.47—

1.20 3.70—  
1.03—

1,25 3.70—  1,20

35,00—
12 ,00— 6,—
10,00— 1,50

18,00— ïo '50

2,55— 0,75

per 50 kg. 
>

per k j.
»
>
»
»
>

par 50 kg. 
»
>
>
»
>
>

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

>
>
>
>
>
»
»

per kg. 

per «tuk 
p. 125 k-g. 
per 50 kg.

>
>

per kg.
>

per 50 kg.
»
>
»
»
»
>
>

par atuk 
p. 125 kC.

»

2,50— Alles in guidon M o g w h U .  E m  gnlcU« is « n g * n * i  16 h.



< H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

SCH EEPSBO U W  W E R V E N

N. V.Jos. BOEL & Zonen
q  TEM SCH E q

W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN , EN Z.

MODERNE DWARSH ALLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temßcbe Telefoon : 10 en 157

Handelsregister. St. Niklaas 1018

BRUSSEL
VISCHMARKT

12--17 Sept. —-- Griet 10— 15; zeeduivel
8— 12; kabeljauw 16— 17; gullen 12--14;
zeezalm 5— 6; zeepaling 4--6; zonnevisch
2— 4; schelvisch 5— 8; schaat 5--8; knor
haan 2.50— 3.50; latour 8--10; schar 3--5;
leng 3--5; makreel 4—-5; wijting 2--4;
heek 4— 6; pladijs 3--8; rog 3--6; roo
baard 4— 6; vervroren zalm 15— 20; klip
visch 2--3; terbot 10— 15; pieterman 10--
12; tong 15— 22 fr. per kgr.

DUINKERKE
Donderdag 15 iseptember 1938. 
Middelmatige aanvoer. Men verkocht: tong

20--25; pladijs 7— 8; schar 8— 9; rog 5--6;
pieterman 10— 12; garnaal 10--13 fr. per
kgr.

Vrijdag 16 September 1938.
Men noteerde de volgende prijzen: tong 

20— 25; tarbot-griet 14— 16; pladijs 6; schar
7; rog 4; wijting 3— 4; garnaal 8--9 fr.
per kgr.

Zaterdag 17 September 1938.
Men noteerde: tong 24—26; tarbot 14—  

15; pladijs 6; schar 7; rog 3— 4; roobaard 
5; garnaal 5— 10 fr. per kgr.

Matóndag 19 September 1938.
Men noteerde de volgende prijzen: tong

22— 24; tarbot-griet 13--15; rog 3--4; pla-
dijs 5.50--6.50; schar 6.50— 7; garnaal 6
— 8 fr. per kg.

Dinsdag 20 September 1938.
Men noteerde de volgende prijzen: tong

20--24; tarbot-griet 12--14; pladijs 6— 7;
schar 7— 8; rog 4— 5; zeehonden 2— 3 per 
stuk; mosselen 2; garnaal 3— 5 fr. per kg. 

Woensdag 21 September 1938.
Men noteerde volgende prijzen:
Tong 22--26; tarbot-giiet 14--16; piadijs

7; schar 8; rog 3.50— 4.25; garnaal 6— 8; 
mosselen 2 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 17 September 1938.
Groote tongen 12.50--13.50; bloktongen

13— 15; fruittongen 17— 19; sch. kl. tongen 
17— i 9 ; kl. tongen 8— 15; pieterman 8.50
--9; gr. platen 5— 6.50; mid.platen 4.75— 6;
platjes 4.75— 5.50; scharren 3— 4; rog 3— 5; 
tarbot 8— 13; griet 8— 12; garnaal 4— 8.40. 

Zondag 18 September 1938.
Garnaal 3.80— 7.90 fr. per kg.
Maandag 19 Septembier 1938.
Groote tongen 12.50— 14; bloktongen 14

— 15; fruittongen 17--19; sch. kl. tongen
17— 19; kl. tongen 8--15; pieterman 8— 9;
gr. platen 5— 6; mid.platen 4.75— 5.75;
platjes 3.75— 4.50; scharren 3--4; rog 3— 5;
tarbot 8— 13; griet 8— 12; garnaal 2.50—  
4.20 fr. per kg.

Dinsdag 2*0 September 1938.
Gr. tongen 12.50— 13.50; bloktongen 14 

— 14.50; fruittongen 16— 17; sch. kl. tongen
1 6 18; kl. tongen 8--14; pieterman 9— 10;
gr. platen 5— 6; mid.platen 5--5.50; platjes
 4 5; scharren 3--4; rog 2.50--4.50; tar
bot 8--13; griet 8— 12; garnaal 2.50— 7.30.

Woensdag 21 September 1938.
Gr. tongen 12.50— 13,50; bloktongen 14 

—  15; fruittongen 16— 17; sch. kl. tongen
5 6--18; kl. tongen 8--15; pieterman 9--10;
gr. iplaten 5--6; mid.-platen 4.75--5.75;
platjes 4— 5; scharren 3--4; rog 2.50—
3.50; tarbot 8— 12; griet 8— 12; garnaal 2 
— 6.50 fr. per kg. «

Donderdag 22 Septeimber 1938.
Gr. tongen 14--15; bloktongen 15— 16;

fruittongen 17— 18; sch. kl. tongen 17— 19;
kl. tongen 8— 15; pieterman 9--9.50; gr.
platen 5— 6; mid.-platen 5.75--6.25 ; platjes
5— 5.50; scharren 3— 4; rog 2.50— 4; tar
bot 10--14; griet 10— 13; garnaal 2— 8.20
fr. per kg.

BOULOGNE
Donderdag 15 September 1938.
1 7 treilers, 2 booten en enkele motorboo- 

ten deden de haven aan. Men verkocht: 7500
kisten van 180— 200 haringen 1--2.25; 1400
kisten van 55 kgr. niet geijsde haring 1 fr. ; 
95 7 vaten van 85 kgr. gezouten haring 1500 
— 1990 per 1000 kg.; 900 kisten van 26 kg. 
makreel 2--3; 4050 kisten van 25 kg. wij
ting 1.75— 2.50; 20 kisten van 26 kg. kool
visch 5.50— 6; 74 kisten van 26 kg. kabel
jauw 5.50--7.50; 52 kisten van 26 kg. tot
ten 1.50--1.75 fr. per kgr.

Vrijdag 16 September 1938.
Geen visch.
Zaterdag 17 September 1938.
22 kisten van 25 kg. en 40 kg. makreel

1.50— 2; 13500 kisten van 140 tot 200 ha
ringen 0.50--1.50; 2200 kisten van 55 kg.
niet geijsde haring 0.50— 1.50; 1068 vaten 
van 85 kg. gezouten haring 2000 fr. per 
1000 kg.; 450 kisten van 25 kgr. wijting 
1 — 1.25; 42 kisten van 26 kg. kabeljauw 
4— 6 fr. per kgr.

Ma'andag 19 September 1938.
6374 kisten van 140-200 haringen 1 —  

2.25; 2611 kisten van 55 kg. niet geijsde 
haring en 150 vaten gezouten haring 1300—  
1500 per 1000 kg.; 3850 kisten makreel
1.50— 2.50; 4425 kisten wijting 1—-2.50; 
362 kisten mooie meiden 4— 13,25; 3 kisten 
koolvisch 6; 198 kisten kabeljauw 5.50— 7;
17 kisten tongschar 5— 6; 13 kisten knor
haan 1 ; 32 kisten totten 1.75--2 fr. per kg.

Dinsdag 20 September 1938.
Men verkocht: 258 kisten van 26 kg. ma

kreel 2.50--3; 1237 kisten van 25 kg. wij
ting 1.50— 3; 22 kisten van^26 kg. koolvisch 
4— 13; 9 kisten van 26 kg. schar 6; 63 kis
ten van 26 kg. kabeljauw 5--7.50; 25 kisten
van 26 kg. rog 3--3.50; 10 kisten van 26
k̂ \ totten 2.50 fr. per kg.

Woensdag ,21 September 1938.
23 treilers en 3 booten deden de haven 

aan. Men verkocht.
15000 kisten van 140-220 haringen 1 —  

2.25; 2800 kisten van 55 kg. niet geijsde 
haring 0,75; 978 vaten van 85 kg. gezouten 
haring 1100— 1500 per 1000 kg.; 118 kis
ten van 26 kg. wijting 1.50— 4; 43 kisten
van 26 kg. koolvisch 6--7; 59 kisten van
26 kg. kabeljauw 6--10; 15 kisten van 26
kg. totten 2.50; 18 kisten van 26 kg. knor
haan 1 fr. per kg.

*11 VISSCHERS ! wcci u aai a
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Belgian Cracking Cy *
die nooit de belanger. van den 
kooper uit het ook verliest 

Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge. f
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M inister M A R C Q  

te Zeebrugge

Weet U dat,

HET BESTE MAZOUT

-«0»-

EEN PRACTISCHE MINISTER EN EEN 
GOUVERNEUR DIE VOOR DE VISSCHERIJ 

VEEL DOET
Heden Donderdagmorgen, bracht minister 

Marcq met zijn privaat secretaris, een lang 
bezoek aan Zeebrugge.

Rond 1 0 uur te Brugge aangekomen, waar 
hij door burgemeester Van Hoestenberghe 
ontvangen werd en per auto naar Zeebrugge 
reed.

Verder waren gouverneur Baels, schepen 
Vierin en Vande Pitte, volksvertegenwoor
digers Debruyne en Van Ackere, water
schout Carlier, stadssecretaris Delva, haven
meester Devriendt, de heeren Vandamme en 
Cotemans aanwezig.

De minister wandelde langs de haven, 
woonde den garnaalverkoop bij en bracht 
daarna een bezoek aan de firmas Huysseu
ne en Debra, waar hij zich gemoedelijk met 
hen onderhield en ingelicht werd over den 
handel in garnaal en visch.

In het bureel van den bestuurder-haven- 
meester Devriendt ontving hij een afvaardi
ging van de reeders onder leiding van secre
taris Beernaert, die de vele grieven van de 
Heistsche en Zeebrugsche visschers voor
brachten.

Hierin werden zij ten volle door gouver
neur Baels gesteund, die in deze enkele uren 
eens te meer bewees hoe goed hij op de 
hoogte is van al de gebreken en goede zijden 
van onze visscherij en welk nuttig werk er 
voor onze nijverheid kan gedaan worden. 
Ook burgemeester Van Hoestenberghe en 
de heer Pierre Van Damme, verdedigden 
hardnekkig hun voorstellen.

De minister verzekerde hen dat hij er in 
t bijzonder aan gehouden had Zeebrugge te 

bezoeken om de practische zijde van het be
drijf meer en meer te leeren kennen om 
ook op practische wijze aan de grieven te 
kunnen verhelpen.

Vóór het einde van het jaar, wenscht hij 
niet alleen de zaken bestudeerd maar opge
lost te hebben.

Hij verzekerde de belanghebbenden dat hij 
de zaak van de kleurenblindheid de motoris
ten, de bloei van Duerloo, de garnaalkwsstie 
en het visscherijonderwijs een oplossing zal 
geven.

Gouverneur Baels werd in t bijzonder ver
zocht, verschillende punten waaronder de 
kwestie der ingevoerde gepelde garnaal, het 
hervormen van het visscherijonderwijs, do 
aanwerving van hulpmotoristen voor kleu
renblinden tot aan I 8-jarigen ouderdom enz. 
te onderzoeken.

s Middags had in het Palace Hotel een 
lunch plaats, waarop burgemeester Van 
Hoestenberghe den minister nogmaals be
dankte en deze laatste de stellige verzeke
ring gaf de visscherij te zullen helpen.

s Namiddags werd te Brugge het nieuw 
station bezocht, waarna, de minister terug 
naar Brussel vertrok bij de visschersbevol
king den indruk nagelaten te hebben, een 
practisch en daadwerkelijk man te zijn

We meenen tenslotte ook de tolk te zijn 
van onze visschers van Heist en Zeebrugge, 
gouverneur Baels hier openlijk hulde te bren
gen voor de kranige wijze waarop hij de 
visschers bijstond en tevens ook het Brugsch 
gemeentebestuur te bedanken voor zijn ac
tief optreden, daar waar het gaat voor de 
visschershaven van Zeebrugge.

Over al deze vraagstukken en de vele za
ken welke met den minister besproken wer
den, zullen we in ons volgend nummer te
rugkomen.

f

Konsulaat voer Duitschland Gevestigd 1Î5S6

M E F F  B R O T H E R S
REEDERS EN  V ISCHAFSLAGERS ABERDEEN

Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 

Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen

Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 7850
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Het Zweedsch stoom schip « N ippon »
verloren

Verleden week brachten we verslag uit 
over het zinken van het stoomschip «Nippon» 
tengevolge van een aanvaring met het 
Fransch koopvaardijschip «Aisne».

Dit schip dat tusschen Blankenberge en 
Zeebrugge ligt en van de kust gemakkelijk 
zichtbaar is, werd daarna volledig door vis
schers van Zeebrugge-Heist, Blankenberge en 
zelfs uit Holland geplunderd, in zoover dat 
door de rechterlijke politie van Brugge, bij
gestaan door havenmeester-politieofficier De
vriendt en waterschout Carlier, gedurende 
vier dagen te Heist Zeebrugge en Blanken
berge allerlei huiszoekingen werden gedaan, 
die telkens tot de ontdekking van talrijke 
voorwerpen van het schip leidden.

In plaats van op de garnaalvangst te gaan 
hadden inderdaad een dertigtal vaartuigen 
uit deze havens verleden week Donderdag en 
Vrijdag koers gezet naar het gezonken vaar
tuig, waar ze langs zij gingen liggen en 
soms met 30 à 40 visschers aan boord gin
gen.

Hier hebben zich natuurlijk allerlei too- 
neeltjes af gespeeld en persoonlijk konden we 
vaststellen hoe uit de kabienen al wat maar 
eenigszins waarde had, .weggenomen was en 
wat niet meegenomen kon worden vernield 
was geworden.

Zoo zagen we hoe lavabo’s, lampen, schil
derijen, spiegels op de meest triestige wijze, 
vernield waren, terwijl talrijke voorwerpen 
van groote waarde, zooals 1 .S.F., stoelen, 
schilderijen, kleederen, Ultra-sonore diepte
meter enz., meegenomen waren.

Sommigen gaven hun buit aan de douanen 
af, anderen hadden alles nog aan boord of 
reeds naar huis meegesleept.

Een dertigtal processen-verbaal werden 
door bovenvermelde heeren opgemaakt en 
verschillende schippers zullen vervolgd wor
den voor heling en niet voor diefstal vervolgd 
worden.

Inderdaad daar het schip' niet in territo
riale wateren gezonken ligt, kon anders niet 
gehandeld worden.

Nog andere visschers hebben verschillende 
ladingen vet en allerlei voorwerpen welke te 
drijven lagen aan wal gebracht.

Thans berust alles bij de plaatselijke doua
nen, die van de verzekering de toelating be
komen hebben, alles te verkoopen.

Het vaartuig zelf mag als verloren be
schouwd worden.

We maken er gebruik van om onze vis

schers er op te wijzen, dat dergelijke feiten 
niet alleen te betreuren vallen, maar dat ze 
niet uit het oog mogen verliezen, dat alle 
voorwerpen welke op die wijze in hun bezit 
komen regelmatig aan de douanen dienen 
overgemaakt.

Plaatsruimte belet ons hierover breedvoerig 
uit te wijden, maar we willen toch niet na
laten hulde te brengen aan de knapheid 
waarmede waterschout Carlier, havenmeester 
Devriendt en rechterlijk officier Decoster 
hier hebben gehandeld.

30 à 40 huiszoekingen doen in 4 dagen en 
met zooveel tact optreden, is een gevaarlijk 
en ondankbaar werk, waarvan ze zich uit
stekend gekweten hebben.

***

De feiten welke ten laste gelegd worden 
van onze schippers, worden thans door veel 
dagbladschrijvers gelogenstraft.

«Het Visscherijblad» kan zulks niet aan
nemen, daar de feiten zooals wij ze opgeven 
volledig waar en zelfs nog veel erger kunnen 
genoemd worden.

’t Mag echter als een les voor de toekomst 
gelden.

De Visschershaven- 
commissie van Zee
brugge vergadert

The International Paint

Sc Compositions C° Ltd
LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
>e Wereldbekende «Copperpalnt» voor

Houten Schepen

De «Trawlers Compositions Paints» 
I* en 2’ kous voor Stalen Schepen 

De Speciale Verf « Galvex »
—  voor Bronze Schroeven —

\genten en Depothouders :
OSTEND STORES *  ROPEWORXS

N. V.

Heist
VOOR AL UW DRUKWERK

wendt U tot de Drukkerij van

H E T  V I S S C H E R I J B L A D

Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende

VERZORGD WERK —  MATIGE 

PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING

Raphael Huysseune

ZEEBRU G GE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCH E V ISCHH ANDEL.

V i s s c h e r s
PLAATST EEN

Voor een GOEDE GELUIDDEMPER

B U R G E S S

GEMEENTERAAD
Op Vrijdag 16 dezer kwam de Gemeente

raad in openbare zitting bijeen. Al de raads
leden waren tegenwoordig; op de agenda wa
ren verschillende punten, meest allen, van 
bestuurlijken aard, die spoedig afgehandeld 
werden.

Het voornaamste punt betrof de nieuwe 
j verpachting der markt voor de jaren 1939- 
I 1940-1941, welke de volgende uitslag gaf: 
I P. Alleene 165.000 fr. per jaar ; Braems 

164.000 fr.; De Rycker 181.000 fr.
De huidige pacht bedroeg 161.000 fr., 

welkei een vermeerdering als inkomsten voor 
de stadskas van 20.000 fr. daarstelt.

**
GENEESHEERENDIENST

Morgen Zondag 25 dezer is de dienst der 
geneesheeren waargenomen door h. Dr. De- 
laey. Tel. 51378.

**
POLITIEUUR

Bij uitzondering werd voor het tijdstip van 
1 Juli tot 30 September het politieuur ge
steld tot 3 ure. Vergeten wij niet dat vanaf 
1 October teruggekeerd wordt naar den Win
terdienst en van dan af het politieuur gesteld 
is op 12 ure.

**
DRINGEND NOODIG

Jaarlijks werden na het seizoen haagjes 
helm op het strand geplant, maatregel die 
zeer voordeeüg was om het zand te behou
den.

Er wordt verhoopt dat dit jaar zonder 
eenig uitstel hetzelfde zal gedaan worden. 
Waarom wordt er gewacht tot den wandel
weg volledig met zand bedekt is?

Deze nalatigheid kan zeer nadeelig worden 
voor de stadskas.

V oor beter rendement der m o to r^

B U R G E S S
ALLEENVERKOOPER W ERVEN A. SEGHERS

Woensdagmorgen vergaderde de visschers- 
havencommissie van Zeebrugge onder voor
zitterschap van burgemeester Van Hoesten
berghe. Buiten de belanghebbende reeders, 
waren ook de heeren Devriendt, havenmees
ter en Van Damme aanwezig.
1. —  LOSSEN VAN VISCH. —  VOORSTEL 

RENSON.

Door den heer Renson werd voorgesteld 
om gedurende tien jaar een monopolie te 
krijgen voor het lossen van visch met twee 
electrische kranen.

In princiep werd dit aangenomen en de 
heer Renson mag een voorstel indienen.

Nota der Red. —  Wij vestigen de aandacht 
van het Brugsch gemeentebestuur er op, dat 
dit in Oostende per aanbesteding is gegaan.

Er kunnen nog andere liefhebbers zijn.
2. —  RADIO-VISSCHERIJ ZEEBRUGGE

De Regie van T.T. heeft de vraag van de 
stad Brugge als technisch onuitvoerbaar van 
de hand gewezen.

Er is bij den heer Minister van Verkeers
wezen aangedrongen opdat hijzelf de zaak 
onderzoeke.

Intusschen is vanwege Bell Telephone Cie 
een aanbod gedaan tot het inrichten van een 
zend- en ontvangststation. De volledige uit
rusting zou 36.000 frank kosten; doch de 
firma is bereid de inrichting aan de stad in 
huur te geven voor 7200 fr. per jaar.

De Commissie is het in princiep ook met 
dit voorstel eens.

3. —  SLIPWAY.

Het Beheer van Bruggen en Wegen vraagt 
dat de Commissie zich bepaald zou uitspre
ken over de voorgestelde ligging van de slip
way (in de achterhaven).

De Commissie is na grondige bespreking 
het eens, dat er in de schuilhaven geen en
kele plaats bestaat waar deze slipway op nut
tige wijze zou kunnen aangebracht worden, 
eenerzijds door de mogelijke verzanding, an
derzijds omdat het verkeer en de verlenging 
van de haven er door zou kunnen belemmerd 
worden.

'Algemeen is men van oordeel dat deze 
slipway, alhoewel van de visschershaven ver
wijderd, slechts in de binnenhaven juist voor
bij de sluizen kan gebouwd worden.

Daarvoor zou slechts een gering versas- 
singsgeld van 1 0 fr. gevraagd worden en zou 
het zelfs kosteloos geschieden op oogenblik- 
ken dat de sluizen voor andere vaartuigen 
opengedraaid worden.
4 .  _  PAALWERK VOOR TANKSCHEPEN.

Er was gevraagd dat Bruggen en Wegen 
in den Westhoek van het tijdok een paal
werk zou aanleggen voor de tankschepen. 
M. Verschoore laat weten dat dit werk 
450.000 fr. zou kosten. Hij is van meening 
dat de bezitters van tankschepen op eigen 
kosten moeten zorgen gemakkelijk aan wal 
te komen, zoodat hier voorloopig dient van 
afgezien, alhoewel het vaststaat dat die tank
schepen voor het verkeer in de schuilhaven 
een gevaar en belemmering is.

Hier zou moeten een oplossing gevonden 
worden.

5. —  TENTOONSTELLING LUIK 1939.

De heer Vroome, Voorzitter van de Klas 8 
—  Visscherijhavens —  vraagt of de stad 
Brugge deze tentoonstelling niet zal benutti 
gen om Zeebrugge-Visschershaven beter te 
doen kennen.

Hiermede is men het eens en Zeebrugge 
zal te Luik een stand nemen voor zijn vis
schershaven.

6. — RIOOLLEIDING.

Langs de Zuidzijde van de visschershaven 
werd het rioolnet gelegd.

Er wordt gevraagd, dit ook langs de Noord
zijde te leggen, daar langs deze zijde ook 
veel gebouwd wordt.

Dit werk zal in 1939 uitgevoerd worden.

HAN DELAARS E N  PART IKU LIEREN  !

•  Voor het HERSTELLEN  en SCH ILD EREN  van 
CA M IO N S  en LU XE  A U T O ’S, wendt U  tot

M. LATESTE
N IEU W ST RA A T , 17 •  SLYKENS-OOSTENDE •  Tel. 731.80

Kleine Aankondigingen

Te koop

s

dichtbij Station Denderleeuw, tusschen station en kerk, PRACHTIGE 

B O U W G R O N D  6,60 75 m., B O O M G A A R D  en ARTESISCHE PUT;i

Aanbieding bij bureel van ’t blad.

Oostende Te koop

DE LIST DER REXISTISCHE KANDIDATEN
1. Van Wynendaele Oct., geneesheer; 2. 

Kemp Jean, expert rekenplichtige; 3. Panesi 
Richard, scheepsbouwer; 4. Snykers Joseph, 
hotelhouder; 5. Fontaine Arthur, goudsmid; 
6. Hendryckx Leon, reeder; 7. Vandenbus- 
sche Maurice, handelaar; 8. Cattrysse Hec
tor, beenhouwer; 9. Demonie Pia-Marie; 10. 
Schryrgens Antoine, kunstschilder; 1 1. Sey- 
naeve Jérôme, meubelmaker ; 12. Gitsels Her
man, rentenier; 13. Mistiaen Emile, herber
gier; 14. Declerck Jérôme, mecanicien; 15. 
Janssens René, handelsagent; 16. Lauwers 
Marie-Louise; 1 7. Rox Edouard, handelsrei
ziger; 18. Petit Jan, handelaar; 19. Ver- 
schraegen Fernand* bediende: 20. Baervoets 
Robert, hotelhouder; 21. Dechef Ch., mees- 
tergast-metser; 22. Vergauwe August, met
ser; 23. Rasseneur Yvonne, onderwijzeres; 
24. Knockaert Oscar, handelsvertegenwoordi
ger; 25. Louwers Charles, advokaat.

• * *

DE LAATSTE TOCHT
De tooneelafdeeling van de plaatselijke po

litie heeft opnieuw de hande-i u*t «ie mouwen 
gestoken en kondigt een eer.Ue ver loa ning 
aan voor Zondag 4 December, in den Kon 
Schouwburg.

Vermoedelijk zal het boeiend stuk « De 
laatste Tocht» opgevoerd worden.

* * *

DE BAAN OOSTENDE-GISTEL
Binnen kort zal de baan Oostende-Gistel 

op 6 meter breedte gebracht worden en zal 
tevens vermoedelijk met beton overdekt wor
den. Het geldt natuurlijk de oude baan die 
rechtstreeks leidt naar Gistel, langsheen het 
Maria-Hendrikapark en de Conterdam.

» * *

LESSEN PER BRIEFWISSELING OVER 
HOENDERTEELT EN PELSVEETEELT

De achtste jaargang dezer lessen welke de 
steun van het Ministerie van Landbouw ge
noten zal binnen kort aanvangen. Deze les
senreeks is vooral praktisch opgevat en van 
groote waarde voor kweekers alsmede voor 
beginnelingen. Bijzondere voorbereiding tot 
het examen van officieele voordrachtgever.

Alle verdere inlichtingen worden gaarne
verstrekt (zegel voor antwoord bijvoegen
a.u.b.) door den bestuurder Ingenieur K.
Hambrouck te Aalst.

m 9 m

HOOGE BEZOEKERS AAN HET 
ZEEWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

Wij vernemen dat Professor Johan Hjort 
van Oslo, Voorzitter van den Internationalen 
Raad voor het Onderzoek der Zee, een be
zoek bracht aan Professor Gilson, Directeur 
van het Zeewetenschappelijk Instituut, wiens 
werken Professor Hjort hoog waardeert.

Professor Tesch, afgevaardigde van Nedér- 
land bij den Internationalen Raad voor het 
onderzoek der Zee, is Dinsdag aangekomen 
om met deze heeren verschillende vraagstuk
ken aangaande het internationaal onderzoek 
der Zee te bespreken, alsook over een groot 
ontwerp van navorsching omtrent de weder- 
zijdsche betrekking van de lengte der vis
schen met hun ouderdom, bepaald bij middel 
der gehoorsteentjes (otolithen) of door de 
schubben.

Deze heeren brachten ook een bezoek aan 
de vischmijn en de garnaalmarkt. Zij be
zochten ook nog de scheepsbouwwerven van 
Béliard-Crighton en Seghers, alsook verschei
dene motorvisschersvaartuigen door de Oos
tendsche werven gebouwd, met het doel dit 
model te laten kennen aan de Noorsche Vis
scherij.

• * •

KORTSLUITING
Woensdagnamiddag was er een begin van 

brand ontstaan in het Hotel de la Plage we
gens kortsluiting. Het vuur kon, dank zij een 
spoedige tusschenkomst van geburen en pom
piers, gedoofd worden. —  O.

* * •

VROUW AANGEREDEN
Bertha Marest, uit Lef finge, 32 jaar oud, 

werd Woensdag rond 5.30 u., toen zij langs 
de Leopold I plaats reed, aangereden en ten 
gronde geworpen door een auto, die is door
gereden. De bestuurder van den wagen keek 
nog om en moet gezien hebben dat er een 
ongeluk gebeurd was. Het nummer kon ech
ter opgenomen worden. Kommissaris Ameel
heeft het onderzoek in handen. -- O.

** *

BOTSING
Een botsing heeft plaats gehad tusschen de 

auto van lA. Tyberghien uit de Dr Verhaeghe- 
straat en de fietser Jan Peene. Deze laatste 
werd licht gekwetst. De fiets is vernield. - O.

» v *

PRACHTIG OPTREDEN ONZER 
POLITIEMANNEN TE DOORNIK

Te Doornik werd een rijwielwedstrijd in
gericht voor politieagenten, waaraan een 25 
leden uit de politiediensten van verschillende 
steden deelnamen. In een eerste wedstrijd 
over 3 km., werd de eerste plaats bezet door 
Monballiu uit Oostende. In de groote wed
strijd van 40 km., werd Monballiu nogmaals 
1 e gerangschikt met 13 punten en een pre
mie, voor Deprez uit Oostende met 9 punten 
en 1 premie. Oostende die hiermee ook de 
interclub rangschikking won, sleepte ook de 
twee bekers in de wacht. -- O.

VOETBAL
De elftallen van Zondag:
A.S.O.: D’Hondt; Depauw en Proot; De 

schacht, Marcel en Julien Vandenbroucke; 
Desaever, Leenaert, Vandierendonck, Mar
tens en Depoorter.

V.G.O.: Huwaert; Van den Berghe en Lau- 
weres; Lammens, Brackx en Mechele; Rot- 
saert, Zwaenepoel, Dasseville, Pottelberghe 
en Van Houcke.

***
Officieele voetbalkalenders zijn te verkrij

gen ter Drukkerij van «Het Visscherijblad», 
44, Nieuwpoortsteenweg. Prijs: 0,50 fr.

•  •  •

CINEMAS
CINE-PALACE

Paramount Actualiteiten. —  J ’ARR)ANGE 
LE FISC, met John Boles en Doris Noran. —  
iL’ALIBI, met Erich von Stroheim.

FO RU M
Pathé Journal. —  L’HEURE MYSTERIEU- 

SE, met Loretta Young en Franchot Tone.
-- L’ANGE DU FOYER met Lucien Baroux
en Betty Stockfeld. K. n. toeg.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

Kind. altijd toeg.
C A M E O

7me DISTRICT, met Pat O ’Brien. —  SON 
DERNIER MODELE, met Carhilla Horn.

Kinderen toeg.
R IALT O

LÉ, MARCHAND D’OISEAUX, met Lil 
Dagover. —  SOUS LA ROBE ROUGE, met 
Annabella en Conrad Veidt. Kind. toeg.

REX-CINE
L’ESCALE DU BONHEUR, met Sonja He-

V ISSCH ERSVA ART U IG  gebouwd 
in 1935, 11 m. kiel en 13 m. op dek. 
Motor Deutz van 70 PK., jaar 1936. 
Gansch uitgerust voor visch- en gar
naalvangst.

Schrijven adres van ’t blad.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de yenadigste prijz-en. 
Groote keus van Barometers.

ZEEBRUGGE

VERKIEZINGEN

Zooals men weet hangt Zeebrugge af van 
de Stad Brugge en moeten de Ze&bruggelin- 
gen kiezen op lijsten, te Brugge ingediend.

Verscheidene inwoners van Zeebrugge be
vinden zich evenwel op deze lijsten. De ka
tholieken hebben den heer Van Eeghem, 
bode van de kristelijke werkliedenorganisatio 
een 19e plaats gegeven.

Op de socialistische lijst komt de heer Ver
mast, arbeider en leider van den plaatselijken 
vakbond, voor op de 4e plaats.

De liberalen hebben als Zeebrugsche kan
didaten de hh. Claes, bestuurder van den 
Ferry-Boatdienst, en E. Vande Putte, licen- 
ciaat in de Hoogere Handels-, Koloniale- en 
Consulaire Wetenschappen, respectievelijk op 
de 3e en op de 8e plaats.

Blankenberge
DIAMjANTEN BRUILOFT

Op Kermis Dinsdag werd de diamanten 
bruiloft gevierd van de echtgenooten Ver- 
moortele-Steelandt. De jubilarissen, omringd 
van hun talrijke kinders, kleinkinders en 
achterkleinkinders, werden op het Stadhuis 
ontvangen door het stedelijk magistraat. De 
h. Burgemeester Pauwels, bijgestaan door 
zijn schepenen Luypaerts en Van Hecke, 
wenschte de helden van het feest geluk, bij
zonder dat ze beiden nog zoo flink zijn.

Met muziek aan het hoofd trok de stoet 
der feestvierenden door de straten van de 
stad.

Amandus Vermoortele werd geboren te 
Brugge den 6 Februari 1854 en zijn echtge
noote Amelia Steelandt te Varsenare den 29 
October 185 7 waar zij in het huwelijk traden 
den 20 September 1878. Zij hadden 12 kin
deren, waarvan nog 8 in leven, 28 kleinkin
deren en 13 achterkleinkinderen. Tweemaal 
zijn vier geslachten vereenigd.

A
BRAND

Dinsdagavond, ongeveer om 7 uur, ont
stond brand in den kelder van het woonhuis 
gelegen Rogierslaan 6. Een gasmeter had 
vuur gevat door een nog onbekende oorzaak. 
Aanstonds kwamen werklieden van de gas
fabriek en de brandweer toegesneld om het 
vuur te bestrijden. De leiding aan de straat 
werd blootgelegd om de aanvoer van gas 
te beletten, maar ook die leiding vatte vuur. 
Nochtans werd het vuur gedoofd voor den 
brand een te groote uitbreiding genomen 
had.

De brandweer stond onder het bevel van 
den eere-bevelhebber Van Kersschaever en 
den nieuwen bevelhebber Van Mierop. Een 
pompier had vruchteloos gepoogd met een 
gasmasker in den kelder te gaan maar het 
gevaar was te groot. De pompier Huys werd 
aan de hand gekwetst en ter plaatse ver
zorgd door ambulanciersters en ambulan
ciers van het Rood-Kruis die bij het alarm 
naar de plaats der ramp toegesneld waren.

Na één uur werken was alle gevaar ver
dwenen.

***
CINEMAS,

PALLADIUM. —  «London Melody» met 
Jessie Matthews en Robert Young. «L’Alibi» 
met Erick von Stroheim, Albert Préjean. 
Jany Holt, Louis Jouvet. Kinderen niet toe
gelaten.

CASINO. —  Laatste dagen : «De Brand 
van Chicago», laatst verschenen prachtfilm.

COLISEE. —  1) Pathé-Journal. 2) La 
première Angoisse, met Preston Forster en 
James Cleason ; 3) «Je n’ai pas tué Lin
coln» met Gloria Stuart en Warner Baxter.

Â
BOUWVERGUNNINGEN. —  Ed. Casteels, 

rue d’Auteuil, 75, Parijs, verandering Ma- 
metstraat, 34. Richard Vermeersch, Slacht
huisstraat, 69, verandering Slachthuisstraat, 
69. Wed. Laurens, Zeedijk 41, verandering, 
Zeedijk 41. L. De Stercke, Brussel, nieuw 
woonhuis, Houthulststraat. Pieter De Brou- 
ckère. Oud-Strijdersstraat, nieuw woonhuis, 
Oud-Strijdersstraat.

WEKT DE GAL VAN 
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 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedseï 
niet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwellen; U lijdt 
aan* verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodnuip. 
JEen gedwongen stoelgang bereikt het 
«loei niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
(wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
eljn zachte plantenulttreksels, die wer- 
Icelijk op verrassende wijze het toe- 
loeien van de gal bevorderen. Eischt 
e Kleine Carters Pillen voor de Leven 
"  alle apotheken : fr. 12.50.

me. —  LA LEGION DE LA TERREUR, met 
Bruce Cabot. Kind. n. toeg.

RÏO-CINE
SARRATI LE TERRIBLE, met Harry Baur. 

—  LE MIRAGE DE L’AMOUR, met Nino 
Martini. Kind. n. toeg.

R O X Y  (gewezen Odéan) 
L'ETUDIANT PAUVRE, met Johan Hees

ters en Ida Wust. —  A  TRAVERES L’ORA
GE, met Henri Fonda. Kind. toeg.

C IN E  O PEX
Journal Gaumont. —  DE BRUID VAN 'T 

REGIMENT, met Larquey. —  DE LAATSTE 
DER MOHIKANEN, met Harry Carey en Ed- 
wina Booth. Kind. toeg.
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DRIE ONM ISBARE HELPERS VAN

OM IN ALLÉ WEER DE PLAATS 
VAN HET SCHIP TE BEPAIEN

DE RICHTINGZOEKER

ZEEVAART EN V ISSCHERIJ

OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM

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

OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRU G G E , 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
APOTHEEKDIENST O? ZONDAG

LÈLf I iLiViBtlK 1938.
Dienstdoende gansch den dag: Apotheker 

Brecx, Louisastraat, 1..
Dienstdoende tot 12 uren 30: Apothekers 

Cleeren, Leopold 1 plaats 9 én Delang 
(Opex).

De andere apotheken blijven gansch den 
dag gesloten.

Nachtdienst: Apotheker Brecx. Lo-uisastr.
De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
♦ ♦ *

DIEFSTAL AAN BOORD VAN 
DE «PRINSES ASTRID»

Aan boord van de staatspaketboot «Prinses 
Astrid», werd de lade van de bar geledigd, 
en 2500 fr. zijn verdwenen. Het is de tweede 
maal dat zulks zich voordoet. Deze diefstal 
gebeurde ten nadeele van den barhouder 
Daivid. —  O.

***
DIEFSTAL VAN EEN MOTORRIJWIEL

Louis Bulcke, uit St. Pieterskapelle, had in 
de Stuiverstraat zijn motorrijwiel een tijd on
beheerd achtergelaten. Bij zijn terugkeer 
stelde hij er de verdwijning van vast. De 
nummerplaat van het verdwenen rijwiel is
] I 1276. —  O.

**
AANRIJDING

Ter hoogte van het politiebureel van de 
Vuurtorenwijk, werd de Engelsche matroos 
Storey aangereden door de auto bestuurd 
door den h. Corweel. Het slachtoffer werd 
met zware verwondingen opgenomen en naar 
.het hospitaal gebracht. —  O.

&
AANHOUDING

Door den heer Prokureur des Konings uit 
Brugge, werd een bevel uitgevaardigd tQt 
aanhouding van Georges T. Deze persoon 
heeft geen vaste woonst en wordt verdacht 
van de looddiefstallen ten nadeele van den h. 
M. Dœuvre. —  O.

* * *

ZWARE VAL
Gentil Vanthuyne, muzikant, reed per rij

wiel naar het zeestation, toen hij over de 
tramsporen viel en zich hierbij den schouder 
rak. —- O.

*

MOTORRIJWIEL VERDWENEN
Veldwachter August Pauwels. uit Klems- 

kerke, had zijn motorfiets laten staan in de 
Kaaistraat, en stelde er de verdwijning van 
vast. — O.

rt -p k

BESTOLEN
Vostin Sandreff, een Burgaarsch zeeman 

die deel uitmaakt van de bemanning van het 
Engelsche yacht Vanadis, had hier kennis 
gemaakt met een vrouw die algemeen gekend 
is onder de naam van « de Antwerpsche 
Blonde ». Zij wist het klaar te spelen, om 
in een oogenblik van onachtzaamheid van 
den Bulgaar, er met 900 fr. van door te 
trekken. De zeeman diende klacht in. Het 
gevolg is dat ook de uitbaatster van het lo
kaal waar Vostin den nacht doorbracht, zal 
vervolgd worden, daar zij den zeeman in het 
vreemdelingenregister niet had ingeschreven.

***
POLITIEAGENT GEWOND

Hendrik Suwier, politieagent, is aan de 
Kapellebrug gevallen. Hij heeft hierbij ver
wondingen opgel°°pen aan pols en arm. - O.

A
INBRAAK

Een vensterruit werd ingeslagen van de 
lokalen van den Katholieken Volksbond aan 
de Stockholmstraat. Zoo is men er in gelukt 
in de bureelen te komen en zich meester te 
maken van al het kleingeld dat zich jn ver
schillende laden bevond. Het totaal bedrag 
wordt geschat op 3.000 tot 4.000 fr. Vinger
afdrukken konden genomen worden. Alles 
duidt er OP dader van den diefstal
goed de ligging en de inrichting van de lo
kalen moet kennen. Kommissaris Ameel heeft 
deze zaak in handen. —  O.

***

DOOR EEN HOND OMVERGEWORPEN
In de Langestraat werd Ernest Callebout, 

wonende Stuiverstraat te Mariakerke door 
een hond omvergeworpen. Callebout die per 
fiets reeds werd met geweld tegen de straat- 
steenen geslingerd en liep aldus een diepe 
hoofdwonde op. —  O.

V
SLUTINGSBAL

De supporters van de «Ostend Swimming 
Club» geven op 24 September hun jaar- 
lijksch bal «Groen en Wit» in de «Laiterie 
Royale» van het Maria-Hendrika park. —  O.

***

DE SIREEN OP DEN SCHOUWBURG

De sireen die moet dienen om desnoods de 
bevolking te verwittigen voor vliegers of an
dere aanslagen is nu op het dak van den 
schouwburg geplaatst. Zij wordt in werking 
gesteld door een knop, die in de loge van 
den huisbewaarder geplaatst is, en die on
middellijk een elektrische motor van 5 paar
den in werking stelt.

HET DISPENSARIUM TEGEN DE TERING
Door de stedelijke overheden werd een be

zoek gébracht aan het Dispensarium voor 
Teringlijders, gevestigd in de Edith Caveli- 
straat. Dit bezoek had plaats naar aanleiding 
van de voltooide werken die uitgevoerd wer
den voor de verbetering der lokalen. Onder 
de bezoekers bemerkte men: burgemeester 
Dr Moreaux, de schepenen Peurquaet en 
Edebau, de gemeenteraadsleden Mevr. Vroo- 
me-Demulder en Mej. Tratsaert, de hh. Smis- 
saert, Vande Moortel en Pilaeis. De bezoekers 
werden in de nette wachtzaal begroet door 
Dr. Reynaerts. voorzitter van het komiteit. 
Dr. Van Massenhove-. Mevrouw Devriese en 
de verpleegsters. Dr. Reynaerts, na zijn 
vreugde te hebben uitgedrukt over het be
zoek dat de overheden brachten, en na een 
overzjcht te hebben gegeven over <̂e wer
king, dankte de stad Oostende voor de lo
kalen die afgestaan werden. Vervolgens ver
strekte hij uitleg over de inrichting, spre
kende over de zorgen en de preventieve ge
neesmiddelen die de zieken toegekend wor
den door de verpleegsters, die bijzonderlijk 
de kinderen trachten te behoeden tegen de 
gevaarlijke ziekte. Met cijfers verduidelijkte 

j hij nog den strijd welke het werk reeds ge
leverd heeft tegen de tering. Burgemeester 
Moreaux, in zijn antwoord, bedankte het ko
miteit voor de ijverige werking en aan de 
hand van statistieken bewees hij dat de sterf
gevallen tengevolge van de tering verminde- 

I ren te Oostende. De uitslagen zijn de mooie 
I bekroning van de aanhoudende werking van 
i het dispensarium. Met treffende woorden 
! bracht burgemeester Moreaux hulde aan Dr.
; Reynaerts. Hij verzekerde tevens dat men 
j steeds op den steun mocht rekenen van het 
schepencollege. Onder leiding van Dr. Rey- 
naerts werd dan een bezoek gebracht aan 
de lokalen. —  O.

A
STEENE

In de gemeente Steene zullen vier lijsten 
voorgedragen worden bij de aanstaande ge
meenteverkiezing, nl. door de liberalen, de 
katholieken, de socialisten en de Vlaamsch 
Nationalisten. —  O.

* * ir

KNAAP VERMIST
Sedert enkele dagen is de 1 8-jarige Albert 

Deliens, uit de ouderlijke woning verdwenen. 
Zij n persoonsbeschrijving is: 1,60 m. groot, 
rond wezen en blauwe o°gen* Aan de rech
terhand heeft hij drie vingers die geschonden 
zijn ten gevolge van een ongeval. Als klee- 
ding draagt hij een blauwe vest, een bleek
blauwe broek. een grijs lacoste-hemd en een 
bleeke pet. Hij werd voor het laatst opge
merkt rond de stapelplaats der tramrnaat- 
schappij aan den Nieuwpoortschen steenweg.

TOCH EEN KOMMUNISTISCHE LIJST 
TE OOSTENDE

Uit goede bron vernemen wij thans dat er 
hier toch een kommunistenlijst zal voorge
dragen worden, drie kandidaten tellende, na
melijk de hh. Dubois en Deckmyn en Mevr. 
Delorge. —  O.

A
TENTOONSTELLING

Kunstschilder Sorel stelt ten toon tot 29 
September in de zaal «Studio», Adolf Buyl
straat. Men treft er een fijne keus werken 
aan die getuigen van den vooruitgang die 
dezen jongen kunstenaar gemaakt heeft, en 
waarmee hij onder de schilders der kust 
reeds een vooraanstaande plaats bekleedt.

A
«DOOR STRIJD TOT ZEGE»

De plaatselijke tooneelvereenigingen begin
nen te denken aan hun Winterprogramma. 
«Door Strijd tot Zege» is er de eerste bij 
om haar programma te doen kennen. Op 
Zondag 23 Oktober zal men in den schouw
burg opvoeren: «Het Eindexamen», blijspel 
door H. Sturm en M. Färber. Op Zondag 1 1 
December komt het stuk «St Jansvuur» van 
H. Suderman aan de beurt, terwijl men op 
Zondag 12 Februari 1939 «Kamping Club» 
en «De Zonnekloppers» van onzen stadsge
noot Valeer Foutry zal op de planken bren
gen. Degenen der tooneelliefhebbers die ver
leden jaar genoten hebben van de opvoerin
gen van «Door Strijd tot Zege» zullen zeker 
niet nalaten dit jaar weerom de vertooningen 
bij te wonen.

DE FIRMA CITRAVO
is thans bezig met het gieten van een be
tonnen bekleeding boven de palen die inge
ijkt werden nevens de afgebroken visch
mijn. Naar we vernemen, wordt deze be
kleeding in gewelven gegoten om toe te la
ten het rioolwater dat nu gelost wordt in de 
oude visscherskreek tot in de havengeul te 
brengen den dag dat deze kreek zal moeten 
gedempt worden.

•  *«

DIEFSTAL VAN GEREEDSCHAP.

Gereedschap werd ontvreemd ten nadeele 
van den heer Fr. Verkempinck, wonende in 
de Gerststraat. Klacht werd neergelegd. O.

Camille Willems ZEEVISCH- 
Groothandel 
gesticht in 1889 
OOSTEN DE

:
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 

BELGIE — BUITENLAND

J ! )
Tel Adr. Willemsco. Oostendf 
Tel. 73876-73875-73877-73878

S P R O T T E N  & H A R 1 N G H A N D E L

IN HET RUIM NEERGESTORT
Een zware auto toebehoorende aan een 

Engelschman moest aan boord van de pa- 
ketboot «Prinses Astrid» gebracht worden. 
Daartoe gebruikt men een kraan op een 
spoor geplaatst. Toen de last op een paar 
meter boven het ruim kwam. kon de kraan- 
arm de auto niet houden, met het gevolg 
dat deze jn het scheepsruim viel. De wagen 
werd zwaar beschadigd en de boot die even- 

1 eens averij opliep, vertrok hierdoor met een 
uur vertraging. Gelukkig werd er niemand 
gekwetst. -- O.

* *• tr

LASTIGE MATROZEN
Onder de verbruikers van een herberg in 

de Fortuinstraat bevonden zich twee Fran
sche matrozen. De matrozen meenden dat zij 
door de andere aanwezigen, die Vlaamsch 
spraken, bespot werden en maakten zich 
kwaad. Het geschil scheen spoedig bij gelegd, 
en de Fransche matrozen verlieten de her
berg. Doch weldra keerden zij op hun stap
pen terug, vergezeld van enkele andere mak
kers, en onverwachts vielen zij de verbrui
kers op het lijf. Vooraleer de opgeroepen 
politie kon ingrijpen, waren de vechters
bazen verdwenen. Men wist nochtans dat zij 
behoorden tot de bemanning van een Fransch 
kustwachtersschip dat enkele dagen in onze 
haven vertoeft. Een kommissaris ging Vrijdag 
de matrozen opzoeken aan boord van hun 
schip. —  O.

★ * *

MICHEL EN ALOIS.
Het spijt ons het artikel dat onder dezen 

titel ingezonden werd, niet te kunnen opne
men. Alhoewel de feiten waarop gezinspeeld 
wordt, waarschijnlijk juist zijn, kunnen wij 
toch dergelijke gesprekken, die zoogezegd 
af geluisterd zijn, niet publiceeren omdat wij 
liever recht op den man afgaan, zooals we 
tot nu toe steeds deden.

Zeker is het dat men den vijand soms met 
zijn eigen wapens moet bestrijden, maar niet 
wanneer deze zoo laag is drek te gebruiken. 
Aan alle blaaskakerij komt er trouwens eens 
een einde.

* * *r

MUZIEKCONSERVATORIUM.
De leergangen hernemen op Dinsdag 4 

October a. s.
De nieuwe inschrijvingen zullen plaats heb

ben op de volgende dagen : Vrijdag 30 Sep
tember en Zaterdag 1 October, telkenmale 
van 16.30 uur tot 19 uur op het secretariaat 
van het Conservatorium, Romestraat, 36. —  
Inschrijvingsrecht : 10 fr.

De ouders worden verzocht zich te voor
zien van hun trouwboekje.

**

VLIEGTUIG NEERGESTORT.
Een militair vliegtuig, Fairey Fox, bestuurd 

door onder-luitenant Van Hilst, is even na 
het opstijgen van het vliegveld te Steene, 
neergestort in een dichtbijgelegen veld. De 
piloot is er ongedeerd van afgekomen, het 
vliegtuig ïs echter buiten gebruik. —  O.

A
FIETS ONTVREEMD.

Maurits Plysson, die zijn rijwiel onbeheerd 
had gelaten, heeft de onaangename vaststel
ling opgedaan dat een onbekende met zijn 
fiets, dragende nummerplaat 48728, verdwe
nen was. Een klacht werd tegen deze onbe-
kedne ingediend. -- O.

**

BELANGRIJKE DIEFSTAL.
Charles Englebert, wonende 144, jKonink- 

lijkestraat te Brussel, heeft Maandagavond, 
kommissaris Ingelbrecht de verdwijning me
degedeeld van een niet gesloten zwarte ak- 
tentasch, die 10 bewijsstukken inhield van 
honderd beurswaarden van de Vermillion 
Oil Company, ieder een waarde hebbende 
van 100 dollar. Die tasch werd ontvreemd 
in den loop van den dag, uit de open auto 
van den h. Englebert. De eigenaar was dien 
dag van Het Zoute gekomen, maar onder
weg was hij uitgestapt te Duinbergen, waar 
hij meent dat de diefstal gebeurd is. Een
onderzoek is ingesteld. -- O.

* * *

ANTI-TERINGZEGELS
Het Postbestuur herinnert aan het publiek 

dat de «anti-tering» postzegels met de beel- 
enis vant H. K. H. Prinses Jozefina-Char- 
lota, deze van de bijzondere uitgifte «Mu- 
ziekfonds Koningin Elisabeth», zoowel als de 
bijzondere zegel «IJzergedenkteeken aan Ko
ning Albert», zullen ophouden voor frankee- 
ring geldig te zijn van af 1 October aan
staande.

•  * *

LEENINGEN
Bij koninklijk besluit van 14 September 

1938 zijn beslissingen goedgekeurd van de 
gemeenteraden van Gullegem, Heule, Oos- 
tende, Oostroozebeke en Steene strekkende 
tot het opnemen van leeningen bij de Maat
schappij van het Gemeentekrediet.

•  •  *

REGIMENTSFEESTEN TE OOSTENDE 
PROGRAMMA

Woensdag 28 Sept. -- 20 uur: Fakkel
tocht. Wegwijzer: Vandersweepplaats, Alf. 
Pieterslaan, Torhoutsteenweg, Leffingestraat, 
Sinte Catherinaplaats, Stuiversstraat, Nieuw
poortsteenweg, Sportstraat, Wellingtonstraat, 
Warschaustraat, Leopold I plaats, Karel Jans- 
senslaan, Witte Nonnenstraat, Christinastraat, 
Joseph II straat, HH. Pieters en Paulus 
plaats, Visscherskaai, Nieuwstraat, Kapucij- 
nenstraat, Brabantstraat, Wapenplaats.

Donderdag 29 Sept. -- 10 uur: in de kerk
der HH. Petrus en Paulus, Plechtige Dienst 
ter nagedachtenis aan de militairen van 3e 
en 23e Linieregimenten, op het eereveld ge
sneuveld.

11.45 u.: Aan het monument aan de ge
sneuvelden 3/23. Wapenschouw. Ontvangst 
van de vlag. Toespraak door den Korps- 
overste. Naamafroeping der gesneuvelden. 
Neerleggen van bloemen. Defilee.

12 u. 45: Ontvangst der Overheden en 
Voorzitters der vaderlandsche verbonden in 
de mess der officieren.

13 u. 15 : Een lunch, op aanvraag, voor 
de officieren en hun familie, zal opgediend 
worden in de mess der officieren. De in
schrijvingen zullen afgezonden worden aan 
den huishoudingsofficier, ten laatste den 26 
September.

15 uur: in de tuinen van het «Palace 
Hôtel»: Groot Militair Sportfeest met mede
werking van het muziek en van de koorzang 
(vrije ingang),

20 uur: op de kiosk van het Leopoldspark: 
Concert door het muziek en de koorzang van 
het Regiment.

• •  •

OPROEP AAN DE BEVOLKING
Door het Ministerie van Binnenlandsche 

Zaken en Volksgezondheid werd het initia
tief genomen om een nationale inzameling te 
houden, ten voordeele van de «Eskadrille der 
9 Provincies».

Op 25 en 29 September a.s. zullen leden 
der liefdadigheidsmaatschappijen onzer stad 
tegen 1 frank een speld te koop aanbieden, 
welke door den beeldhouwer Pieter de Soete 
ontworpen werd.

De bevolking wordt vriendelijk aangezet 
om ten bate van onze nationale verdediging 
dezen verkoop te steunen.

•  •  »

DE VUILE VISCHMIJNPRAATJES 
ZIJN HERVAT

Het was voldoende er op gewezen te heb
ben dat in het Zeeverblad deze praatjes wa
ren stopgezet tot na de verkiezingen, opdat 
oogenblikkelijk de beschaamde rexist bevel 
gaf er weer eens op te kappen, maar dit
maal op ons alleen, met de gewone katho
lieke scheldwoorden, waarvan de lezers aan
stonds al den pit begrijpen.

Nu ieder heeft zijn genoegen op zijn wijze 
en wij gunnen Ket den Heiligen Fonten van 
harte.

Zou het waar zijn dat hij met de verkie
zingen sommige tegenstrevers sparen zal om 
zelf gespaard te worden? Is het de vrees met 
zijn neus in zijn eigen vuil te worden ge
wreven?

♦
♦ Radio - Installaties

voor Visscherssloepen

Eenvoudig van bediening 

en

van de beste hoedanigheid 

Talrijke referentiën

B e ll T e le p h o n e  M f g . C °

N. V.

4, Boudewijnstraat, Antwerpen 

Tel. 778.00

HET VERKEER MET DE MAILBOOTEN
is in Augustus, zooals door het slechte weer 
en den internationalen toestand te verwach
ten was, merkelijk verminderd tegenover ver
leden jaar, toen in Augustus 231 duizend 
reizigers met onze mailbooten vervoerd wer
den, terwijl dit jaar slechts 1 73 duizend onze 
lijn bezigden.

» * •

STADSBEDIENDE AANGEHOUDEN.
j Jan Degroote, gewezen sergeant-fourrier, 
sinds 1930 in stadsdienst, op het secretariaat 

, van den politiedienst, Wapenplaats, werd 
j sinds enkele maanden van onregelmatighe- 
; den verdacht. Hij was gelast met den vreem
delingendienst. Een eerste onderzoek dat in- 

j gesteld werd leverde geen uitslag op. Deze 
week had politiecommissaris Seys, echter 
weer do opdracht ontvangen een nieuw on
derzoek te openen, en thans werd vastgesteld 
dat er groote onregelmatigheden gepleegd 
werden bij het afleveren van vreemdelingen- 
kaarten. Ieder dezer kaarten dient van een 
zegel van 30 fr. voorzien te worden. Wan
neer de vreemdeling echter Oostende ver
liet, nam Degroote den zegel er terug af, 
en gebruikte deze opnieuw. Dit bedrog kon 
moeilijk vastgesteld worden. Men stelde even
eens vast dat hij vreemdelingenkaarten zou 
afgeleverd hebben, en dit niet inschreef in 
een register dat daartoe bestemd was, Moed
willig moet hij ook verwaarloosd hébben, 
deze kaarten over te geven aan den open
haren veiligheidsdienst, dit heeft zeker voor 
gevolg gehad, dat heel wat ongunstig ge
spuis, hier den Zomer heeft kunnen door
brengen zonder lastig gevallen te worden 
door den speurdienst. Nu moet nog onder
zocht worden of hij hiervoor op een of an
dere wijze betaald is geworden. Nu dat dit 
alles aan het licht gekomen is, werd door de 
andere bedienden medegedeeld dat het hun 
ongewoon voorkwam, hoeveel pensioenhou- 
ders, die bijzonderlijk aan vreemdelingen een 
onderdak verschaften, alleen met Degroote 
wenschten in betrekking te komen. Degroote 
die den nacht van Dinsdag op Woensdag in 
E. Cavellstraat heeft doorgebracht, werd 
Woensdagmorgen naar Brugge overgebracht. 
Hij loochent al de hem ten laste gelegde 
feiten. Ook werd uitgemaakt, dat hij in het 
korrespondentieboek valsche inschrijvingen 
heeft gedaan, ’t Onderzoek is moeilijk daar de 
vreemdelingenkaarten tot in 193 7 niet ge
nummerd waren. Het zal maanden duren, 
vooraleer juist zal kunnen gezegd worden, 
hoeveel Jan Degroote werkelijk verduisterd 
heeft. —  O.

Aigle-Belgica
FIJNSTE B IEREN

BENOEMING
Bij Koninklijk Besluit van 13 dezer, werden 

de heeren Seghers Victor, reeder te Oos
tende en Vanhulle Prosper, reeder te Heist, 
tot commissarissen bij de Gemeentelijke Kas 
voor Zeevisscherij aangesteld.

* * *

HUWELIJK
De heer Wilfried Hendrickx, waterschouts- 

agent, is Dinsdag jl. met Mejuffer Claeys 
Gaby in het huwelijk getreden.

Aan onzen knappen waterschoutsagent 
onze beste gelukwenschen.

TOELATINGEN TOT BOUWEN

Vanblaere C., bouwen W. C., Vereeni-
gingstraat, 131. -- Debergh Em., bouwen
huis, Hon. Borgerstraat. -- Vileyn Georges
veranderingswerken, Congolaan.

Openstaande
Betrekkingen

OOSTENDE

Een plaats van leerares -- eenige betrek
king —  in de modes en toiletbijhoorigheden 
is te begeven in de Middelbare Beroepsschool 
voor meisjes; 24 uren les per week, wedde 
volgens barema.

Vereischte voorwaarden: Belg zijn door ge
boorte of inburgering; ouderdom: minimum 
25 jaar; gehuisvest zijn te Oostende en er 
werkelijk verblijven.

Aanvragen met afschrift van diploma’s stu
ren aan het Gemeentebestuur uiterlijk op 6 
October 1938.

Later ingediende aanvragen worden niet 
in aanmerking genomen.

Inlichtingen te bekomen op het Bureel van 
Openbaar Onderwijs, 2e verdieping.

REKKEM

Plaatsen van voorloopige bedienden te be
geven. Wedde volgens bewezen diensturen.

Aanvragen aan het schepencollege tot den
29 September 1938.

TITEL VAN KOLONIAAL LANDMETER

Krachtens artikel 3 van het koninklijk be
sluit van 16 April 1923 ingestelde commissie, 
zal op Maandag 7 November 1938, om 10 u., 
tot het afnemen overgaan van het bijkomend 
examen (zitting in Vlaamsche taal) der can
didaten die wenschen den titel van koloniaal 
landmeter te verwerven.

De recipiendi moeten, terzelfdertijd dat zij 
zich laten inschrijven, de volgende stukken 
neerleggen:

1 ) Hun door de provinciale commissie af
geleverd diploma van landmeter of dat van 
meetkundige-schatter van onroerende goede
ren af geleverd door de centrale examencom
missie;

2) Het kwijtbrief je bewijzende dat het in
schrijvingsrecht van 100 frank ten kantore 
van den ontvanger der registratie en domei
nen betaald werd.

BERICHT AAN
ZEEVARENDEN

N O O R D Z E E
Het Zweedsch stoomschip «Nippon» is in 

den Wielingenpas gezonken op ongeveer 
3 1/4 mijl E. van L. S. Wandelaar.

Het schip meet 4009 brt, lengte 380 voet, 
breedte 49 voet. Bij hoogtij steekt het boven 
water uit. Het wrak is gevaarlijk voor de 
scheepvaart, en zal met eene groene licht
boei (ten S van het wrak) bebakend worden 
zoodra het weder het toelaat.

Ligging: 51 gr. 22’ 3/4 en 3 gr. 5’ 1/2 E.

SCHOTLAND
N.kust. Orkney eiln. Scapa Flow. Scheep- 

vaarthindernissen.
Tot nader bericht zijn scheepvaarthinder- 

nissen gelegd tusschen:
1. (a) Scad Head (pl.m. 58 gr. 53 min. 

Nb., 3 gr. 14 min. Wl.) en (b) Houton Head.
2. (c) Innan Neb (Flotta SW. punt pl.m. 

58 gr. 48,8 min. Nb. en 3 gr. 7,6 min. Wl.) 
en (d) NE. punt van het eiland South Wall.

FRANKRIJK
Noordkust. Grandcamp. Licht wordt gewij

zigd. Ligging pl.m. 49 gr. 23,5 min. Nb. en 
1 gr. 3 min. Wl.

Het witte groeponderbroken licht van 
Grandcamp wordt binnenkort gewijzigd in 
een groenrood-wit groeponderbroken licht, 
zichtbaar 9, 10 en 12 zm., groen van 70 gr. 
door E. tot in 116 gr., wit tot in 135 gr., 
rood door S. tot in 205 gr., wit tot in 250 
gr., rood door W. en N. tot in 70 gr.

H OLLA N D

Zeegat van Terschelling. Stortemelk. Min
der diepte.

Op pl .m. 53 gr. 19,7 min. Nb. en 5 gr. 
2,7 min. El. heeft zich, vermoedelijk tijde
lijk, een ondiepte gevormd met 38 dm. min
ste water. Schepen moeten tusschen stompe 
ton No. 3 en roode lichtboei No. 3 van het 
Stortemelk de lichtenlijn iets Noord open 
houden.

PAKETBOOTEN 

O O S T E N D E  - D O V E R
Op 13 en 14 October, ter gelegenheid van 

het Salon der motorrijtuigen te Londen, uit
gifte van uitstapkaartjes tegen verminderde 
prijzen, naar Dover en Londen, geldig 1 7 
dagen.

Dagelijksche vervoerdienst voor auto’s:
a) met de gewone passagiersbooten. Af

vaarten uit Oostende te 10.50 u. en te 16.20 
u. (15.20 u. van 2 October af); uit Dover 
te 12.55 u. (11.55 u. van 2 October af) en 
te 16.55 u. (15.55 u. van 2 October af).

b) met de car-ferry « London-Istanbul » : 
(alleen tot en met 30 September) afvaart 
uit Oostende te 13.30 u. en uit Dover te 
1.00 u.

LEEST E N  VERSPREIDT  

« HET  V ISSCHERIJBLAD »

■|sAuPara"|>
G. MADELEIN-BUYS

Gebreveteerde Bandagist 

Adolf Buylstraat, 53 —  O OST EN DE

(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstraat)

Spreekdraad 73740

N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostende 

--«O*—

Alles naar maat volgens het geval en 
voorschrift der geneesheexen.

Begeeft zich op verzoek ten huize 
langs gansch de kust.

VI55CNER5 !
V O O R  U W E  S C H E E P S H E R S T E L L I N G E N  EN 

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

BELIARD-CRIGHTOUC
OOSTENDE y%'-r S.A?

V r o u w e n k r o n i e k
U VRAAGT?...

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

Netty vraagt ons: «Hoe kan men bij het 
vullen van net bad dampvorming tegen
gaan/ » -- Daartoe volstaat het een eind
slang aan te koopen, dat men aan den mond 
acr arctan Oovestigï, en dan ais volgc te werk 
te gaan. Bij het vullen van het bad zet men 
nu eerst de koude kraan open en eerst als 
het water het ondereind van de siang bereikt 
heeft, de warme. Van damp in de badkamer 
is dan geen sprake meer. Bij het aankoopen 
van het eind noodige slang denke men er aan 
dat het beter is een metalen dan een gummi 
slang te nemen; die van zink (verkrijgbaar 
in een sanitairwinkel) zijn heel goedkoop.
F. Gaby vraagt ons: «Bede een middel aan 
te duiden, om een gele vale gelaatstint te 
voorkomen, waaraan ik altijd onderhevig 
ben. » —  Over het ontstaan van de geel
zucht schrijft Dokter J. Springer o.m.: «Wan
neer de door de lever gevormde afscheiding, 
de gal, in haar overgang in de galblaas of in 
den darm gehinderd wordt, blijft haar geen 
andere uitweg dan over te gaan in het bloed. 
De in gal aanwezige kleurstoffen geraken met 
den bloedkringloop allengs in de lichaams
weefsels en brengen al naargelang van de 
hoeveelheid der zich in het bloed bevindende 
galbestanddeelen eene gele kleuring voort, die 
varieeren kan van licht helder geel tot het 
diepste zwarte groen. Elke geelzucht is een 
stuwingsverschijnsel,, waaraan de oorzaken 
zeer verschillend kunnen zijn. Nu eens gaat 
het om ziekten der lever zelf, dan weer om 
ziekelijkc veranderingen van hare naburige 
organen... Behalve de geelzucht door stu
wing, bestaat er nog een tweede vorm, die 
door verandering van de bloedkleurstof in 
galkleurstof binnen de bloedbaan tot stand 
komt. Deze geelzucht ontstaat door vergiften, 
waarvan de roode bloedlichaampjes, de dra
gers van de bloedkleurstof, opgelost worden, 
zooals slangenvergift en de toxines (vergif
ten) van de gele koorts. »

Daaruit kan u zelf besluiten dat de behan
deling van uw geelzucht geheel afhangt van 
de oorzaak van uw geelzucht. Deze oorzaak 
moet opgezocht worden door een bekwamen 
geneesheer, die u dan ook het doeltreffend 
middel zal trachten aan de hand te doen. 
Veel sukses.

RECEPT O M  D R U IV E N  TE BE
W A R E N

De druiven zijn voor het oogenblik zeer 
koopbaar. Over een poosje zullen ze heel 
wat duurder moeten betaald worden, door 
diegenen die hen dan nog wenschen te eten,

of willen kunnen presenteeren. Daarom is 
het geraadzaam nu druiven te koopen en te 
bewaren voor de feestdagen van den komen
den winter. Wat dient daarvoor gedaan te 
worden. Men neme niet al te rijpe druiven, 
die pas afgesneden zijn, en men dekke de 
steel af met was of lak; dan hange men ze 
op op een koele plaats. De aldus bewaarde 
druiven zullen in het voorjaar nog goed zijn. 

(Nadruk verboden).

TANTE BARBARA.

Hoekje van het 
Bre iw erk

KENT GIJ DE GEVLOCHTEN 
KRUISSTEEK ?

LIEVE LEZERESSEN 
DIE GAARNE BREIT :

De uitleg van dezen nieuwen steek hebben 
wij gevonden in een boekje dat onlangs door 
de Filatures des 3 Suisses werd uitgegeven. 
Om deze uitgave te verkrijgen, volstaat het 
Uw naam en adres te schrijven op een stukje 
papier of een kaart, er 3 zegels van 0,70 fr. 
bij te voegen en alles te sturen aan de Fila
tures des 3 Suisses, Dienst Nr 867, te Dotte- 
nijs (West-Vlaanderen). Omgaand zult gij 
dan de «24 breisteken» ontvangen. In dit 
boekje vindt gij, op aangename wijze voor
gesteld, de uitleg betreffende 24 geheel nieu
we breisteken Door een vernuftig systeem 
van plooiing vindt men in het boekje onmid
dellijk de steek die men zoekt. Elke beschrij
ving is op een klare en duidelijke wijze ge- 
iilustreerd. Wij raden U aan Uw aanvraag 
vandaag nog te doen: Gij zult er beslist te
vreden over zijn.
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Burgerlijke Stand

O O ST EN D E

GEBOOK TEN
1 0 Sept. —  Gaston D ’haene v. Eduard en 

Rachel Moerkerke, Metselaarstr. 20. -- Ro
ger Brackx, van Robert en Alice Defraeye. 
Ooststr. 58.

1 1. -- John Jonckheere van Albert en
Gravelines Decerf, Visscherskaai, 39.

13. —  Frieda Vandenbroele van René en 
Elvira Van Besien, Euphr. Beernaertstraat, 
70.

14. —  Fernand Vandenbussche van Arthur 
en Victorina Pikaert, Schaafstraat, 8. Geor
gette Van Troost van Oscar en Bertha Bru-
neel, Molenaarstraat, 1 7. -- Laurent Bona-
venture van Florent en Henrica Garmyn, 
Torhoutsteenweg, 225.

1 5. —  Georgette Van Coillie van Andreas 
en Luciana Goes, Maagdengang, 4 2 .--Al
fons Jonckheere van August en Rachel Ver- 
meersch, Steensche Dijk, 91. — Umberto 
Tettoni van Riccardo en Nelly Peters, Gerst- 
straat, 34.

1 6. —  Rachel Claeys, van Maurits en Ma
rie Meyer, Voorhavenlaan, 37. —  Michel 
Légier van Leon en Clara Mostaert, jKonink- 
lijkestraat, 9.

KIN KH OEST  !

op enkele dagen genezen door de 
remedie rialewyck. j

SFüJbJN L ijD JbK ö !

U kunt genezen.
Uebruiki de speenremedie Hale- 
wyck,
beid-e verkrijgbaar :

Pharmacie i\ U  ö, OSTENDE 
oud huis Ej. naiewycK 

12/ Wapenpia,ats, U  U 6 i  Ü N  D  ii

51 llKiüLVALLLiN

10 Sept. —  Frans Helsmoortel, 7 i jaar, 
echt. van Mathilda Van Laeneghem, de ■Drnet
oe INaeyerlaan, Zo. -- hlodia Oeldhor, 7U| j.,
weel. van Kobrechl Meeseman, woont te Uiks- 
muide.

IL. -- Ferdinand Lachappelle, 84 jaar;
wed. van Maria Ziegler en van Maria beau-
iort, \Vittenonnenstraat, i2. -- benonia Van
derheyden, 40 jaar, ong., Jozef 11 straat, 43. 
Daniel Hetfinck, 4 7 jaar, wed. van Beatrix 
Wouters, echt. van Irena Degrande, woont te 
Heist-aan-Zee.

13.   Leonard Patfoort, 75 jaar, echt. v.
Herminia Van Marcke, Warschaustraat, 32. 
Virginia Vanmoortel, 7 7 jaar, wed. van Au
gust Dupon, Kleine Weststraat, 14. Isidoor 
üouwy, 63 jaar, echt. van Elisabeth Lowyck 
woont te Steene.

14. —  Albert Deneut, 41 jaar, echt. van 
Joanna Hagers, Weilingtonstraat, 66.

15. —  Maria Van Coninckxloey, 82 jaar. 
wed. van Hendrik Van Agtmael, Werkzaam- 
heidstraat, 86. —  Bertha Elegeert, 58 jaar, 
echt. van Jozef Mycke, Gistelsteenweg (wa
tertoren).

16. —  Eugenia Billoot, 67 jaar. echt. v. 
Emiel Benthein, Hennepstraat, 20.

HUWELIJKEN

13 Sept. —  Vanslembrouck Oscar, stoker 
en Keirsebilck Elodia, z. b. —  Verhaeghe 
August, bediende, en Ingelbien, Laure, z. b.

15. — Verstraete Aintoine, gemeentesecre
taris en Bernaert Hendrika, z. b.

1 6. —  Roger Lauwereins, boekhouder en 
Maria Beyen, z. b. —  Antoon Loncke, bouw
meester en Madelene Plaet, z. b.

1 7. -- Henri Faict, metselaar en Antonia
Logghe, z. b. Louis Brigode, hotelbediende 
en Jeanne Splingard, meid. Florimond Ca- 
roen, kok en Augusta Verleye, z. b. Joseph 
Michiels, schilder en Malvina, Verbanck, z. 
b. Marcel Vercouter, motorist en Maria Nolf, 
z. b. Maurice Libbrecht, schoenmaker en 
Bertha Lombaert, naaister. —  Charles Pi-
son, opziener en Yvonne Demaret, z. b. --
Vital Vanoverberghe, schoenmaker en Ma
ria Pauwels, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

18 Sept. -- Maeckelberghe Julianus, be
diende, Wittenonnenstraat, 61 en Billiet Ma
rie, kashoudster, P. Benoitstraat, 43. Corve- 
leyn Leonard, stadswerkman, Nieuwpoort
steenweg, 501 en Delanoye Elisabeth, winkel
juffer, Goedheidstraat, 5 7. -- Kretzschmar
René, magazijnier, Nieuwpoortsteenweg, 55 
en Assel Louise, Nieuwpoortsteenweg, 2. —  
Pattyn Marcel, autogeleider en Vandecastee
le Elisabeth, Schietbaanlaan, 13. -- Bossier
Frans, drukker en Vanhove Ludovica, Prins 
Boudewijn, 6. Delplancq, Gaston, korporaal 
'bij het leger en Rosseel Germaine, A. Buyl
straat 1 1. -- Vanhoeck Arthur, meubelma
ker, A. LiebaóTstraat, 4 7 en Smith Ethel. —  
Strubbe Raymond, schrijnwerker, Ieperstraat 
5 en Goes Yvonne, Plakkerstraat, 41. —  
Storm Omer, conducteur-technicus, Een-

drachtstr. 5 en Vanden Broeck Maria, Nieuw- 
straat 2. —  Ghesquière Joseph, licenciaat in 
de tandheelkunde, Koninginnel. 60 en Van- 
deweghe Simonne, Kapellestr. 85. — Reniers 
Louis, bediende, Fr. Orbanstr. en Passchyn 
Louise, Vereenigingstr. 6. -- Vanhooren A l
bert, electrieker, Ed. Cavellstr. 26 en Larsen 
Lucia, Mijnplaats 3.

•  t

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte en rieten MANDEN bil

CH. DESMIDT-SLEYTER

HEYST

GEBOORTEN
Vlietinck Henriette d.v. Frans en Gheselle

Alice, Vuurtorenstr. 9. -- Vanmechelen
Odette d.v. Maurice en Baelen Helena, Pan-
neslag 5 7. -- Desmedt Pierre z.v. Leon en
de Vos Maatje, Knockestraat 33.

HUWELIJKEN

De Groote Felix, visscher met Dobbelaei 
Alina, z.b., beiden te Hei3t.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Van den Berghe Karel, electrieker te Heist 
met Eytorff Caroline, z.b. te Blankenberge. 
—  Turpin Albert, letterzetter te Brugge met 
Serreyn Augusta, z.b. te Heist-aan-zee.

OVERLUDENS

Jaumain Charles, electrieker, 25 jaar, on- 
gehuwden zoon van Jules en Morbée Marie,
Westcappellestr. 54. --Desmedt Virginie, 67
jaar, wed. van Mallefeydt Constant, Rams- 
cappell est raat 1 7.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN
Everaert Yvonne, van Gaston en Coolsaet

Maria. -- Bulthé Maria, van Alois en Cai-
coen Valentine. -- Tourlouse hreddy van
Frank en Coudyser Yvette.

OVERLlJDfciNS
Dekemel Clemence, wed. Verhaeghe Au

gust. 82 jaar. —  Vincent Marie, echt. Lab- 
beke André.

ilUWüLIJKSAFKONDIGINGEN
Lansen M'arcel, werkman te St Joris en 

Deman Albertine, z. b. te Nieuwpoort. —  
Deman Omer, werkman en Beschuyt Hélène 
z. b. te Nieuwpoort. —  Dumont Jan, werk
man en Sandyck Elisa, z. b. te Nieuwpoort. 
Mercy Bernard, werkman en Bentein Mar
cella, z. b. te Neiuwpoort.

HUWELIJKEN
Bauwen Henri en Hillebrant Yvonne.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
De Nys Eric van Robert en Vankersschae- 

ver Emerance, Bakkersstraat, 38. —  Geldof 
Charles van Leon en De Smedt Josephine,
Uitkerke. -- Demey Liliane van Gerard en
Decloedt Miariette, Heyst. —  Claeys Erna van 
Jules en Denys Elza, Koninklijkestraat, 78. 
Monte Louis van Edmond en Baliegeer Ma
ria, Hanneusestraat, 58.

ftTEKt" Ob V ALLEN
Van Viaenen Catharina, 69 jaar, ongeh. 

Kerkstraat, 93.
HUWELIJKEN

De Smedt Karel, kleermaker met Monte 
Julia, beiden alhier. —  De Clerck Fortunatus 
glazenmaker met Dewitte Alice, beiden al
hier. —  Laurent Loup, handelaar, St. Pie- 
ters-Leeuw met Pauwels Marguerite, alhier. 
Van Houtven Karel, wachtmeester bij het 
Belgisch leger, Brasschaet met. De Pauw An- 
gèle, alhier. —  Quaghebeur Georges, be
diende, Westvleteren met Gunst Maria, al
hier.

Van Wulpen Albert, vischhandelaar en 
Maertens Irena, beiden alhier. Goossens Jo
ris, schoenmaker alhier en Clauw Gabriella 
Uitkerke. —  Sandelé Albert, visscher en
D’hondt Marg., alhier. -- Becker Guillaume
fabriekopziener Brugge en Verbeure Yvon
ne, alhier. —  Damas Marcel verkooper, 
Schaerbeek en Cattoor Leonie, alhier. —  
Lowyck Frans, visscher Heyst en Hillewaert 
Maria alhier, (huwelijk te Heyst). Creus 
Hendrik, slachter Gits en Werbrouck Ma
ria (huwelijk te Gits).

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

LEV ERAN 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»

VERDONCK- MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTÊN

❖

SPECIALE BREU KBAN DEN  Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  E N  N ACHT DRAAGT  Z O N 
DER  O N GEM A K , BU IKBANDEN V O O R  DA M L 4 EN 
H E E R E N  D IE  D E N  BUIK O PH O U D E N  E N  ALLE LENDEN- 
-----  P IJN EN  O N M ID D ELL IJK  V E R W IJD E R E N  -----

KUNSTBEENEN  

IN  D U R A 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 K IN D E R . EN  

Z IE K E N A K JIK E LE N  —

4S\•• v \

O RT H O PED ISCH E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-- :--  recht te brengen -----

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

—  voor V ER LA M M IN G  ~
—  en B EEN D ERZIEK T E  —

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

ZELFD E  H U IS  TE B R U G G E : Z U ID Z A N D S T R A A T , 25

HAVAS

uÂmmt _

MARTOU
'tê W H  M A A Q P Ü N .  D A R M P Ü N  

/  O V E R ö 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 bij uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel Martou. 
•o weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. de flesch

ln elke apotheek en ap Martou 74 
steenwea. Brussel

Vlaamsche

«

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

A. R au  & Zoon
O O ST EN D E  (Vuurtoren) Tel. 71048

MEN BRENGT TEN HUIZE

M E N G E L W E R K 18

Grietje van den 
Visscher

door A. HANS

—  Is Hagens do»d ?
—  Verdronken ?
—  Hij wilde zeker aan boord van de 

«Vrouw Truitje» stappen ?
—  Hij zal gedacht hebben dat hij naar 

zee moest. Het was niet pluis in zijn bol. 
Hij was geen mensch om alleen op stap te 
gaan.

Zoo praatte men onder de menschen. De 
dragers traden het huisje binnen. Schreiend 
volgde Grietje hen, dan ook de oude Maarten 
Goedhart,, die de deur dicht deed.

Maar de menschen bleven staan.
-- Grietje heeft natuurlijk weer heel den

achternoen met den zoon van de «Gouden 
Schoof» rond gezworven en haar vader la
ten betijen ! riep een vrouw met hooge stem.

-- Ze zullen in de schaapskooi gezeten
hebben... Ze moesten haar Grietje van de 
schaapskooi noemen, schreeuwde een ande
re.

Barbara, die natuurlijk ook aan haar deur 
stond, wist dat Grietje heel den namiddag 
thuis was geweest, maar ze vertelde dit niet. 
Ze liet den laster tieren.

Plots stond David voor de kwaadspreken
de menschen.

—  Leugens, gemeene leugens! zei hij. — 
Grietje heeft met met mij gewandeld, al zou 
ze het recht hebben dat te doen, want we 
zijn treffelijk verloofd.

—  Treftelijk verlooid ! En Gerda Chris
tiaans dan ! spotte een lange magere meid, 
een nicht van Barbara.

—  Met Gerda Christiaans heb ik niets te 
stellen.

—  Dat maakt ge Grietje wijs. Ik zou zoo 
onnoozel niet zijn. Met een visscher^neisje 
vrijen en met een rijke boerendochter trou
wen. We kennen dat...

Meer volk drumde nader. Het scheen hier 
een belangrijke twist te worden. Maar een 
wat bedronken visschersjongen trok David 
bij den kraag achteruit en bulderde :

—  Van onze meisjes blijven, polderknup- 
pel ! ’t Is uw schuld dat de oude Hagens 
verdronken is. Gij hebt Grietje mee gelokt... 
en de sukkelaar zat alleen.

—  Dat liegt ge !
—  Lieg ik ! Zoo iets laat ik me niet zeg

gen, «Gouden Schoof», al ben ik maar een 
ijzeren ankertje... Liegen !

Hij gaf David een klap.
—  Met uw gemeene manieren ! schoot 

David uit.
Toen steeg een luid gejoel op. Andere 

uit. ’t Was of plots felle haat zich luchtte, 
visschersknapen jouwden den boerenzoon 
Akelig klonk het lawaai ever het dorp.

Seven, de koewachter, stond vooraan in 
de rij en genoot hartstochtelijk ! Hij i.ou 
vanavond weer groot nieuws hebben op het 
hof. En het moest den trotschen baas in de 
hooren waaien, dat David hier smadelijk uit
gescholden en afgeranseld was geworden.

-- Zonder dezen loeder ware er geen
doode geweest ; beweerde de jongen, die Da
vid achteruit gerukt had en hem nog een

paar stampen gaf.
-— Wat zal Willem Goedhart van dat alles 

zeggen !
- Die wordt voor den gek gehouden. --

Misschien mag hij later een kind van i->avid 
Caelders opkweeken, als hij zoo zot wil zijn.

Zoo schimpte men grot en wreed.
Daar naderde de oude pastoor van Rei

gersdamme. En de menigte zweeg plots.

—  Wat is dat hier ? vroeg de geestelijke 
op strengen toon.

— De oude Hagens is verdronken, zei ie
mand.

-- Ja, dat weet ik. Maar al dit lawaai aan
een doodenhuis ?

Het is meer dan ergerlijk. Ik schaam me 
in uw plaats.

—  Mijnheer de pastoor, we hebben den 
zoon van de Gouden Schoof eens de les 
gelezen ! sprak de half bedronken visschers- 
jongen.

—  Gij hebt te diep in het glas gekeken 
om een ander lessen te lezen, beweerde de 
grijsaard. Ga liever naar bed.

—  Grietje en ik worden hier schandelijk 
belasterd. Voor God en de menschen ver
klaar ik, dat zij mijn treffelijke verloofde 
is. Maar vanmiddag zijn we niet bij elkaar 
geweest ! verzekerde David.

-- Vriend, ga naar huis, zei, de pastoor
zacht. Velen zijn hier opgewonden, en er 
worden dwaze woorden gesproken.

En dan vervolgde de grijsaard tot de me
nigte :

—  Ik wil nu bij. een doode bidden. Zult 
gij dan straatgerucht maken ? Voelt toch 
den ernst van deze ure! Ons leven is broos. 
Menschen, gaat rustig naar huis en leest 
voor de ziel van visscher Hagens !

David zag den pastoor binnentreden. Ber

tha Goedhart volgde hem. Het was nu stil 
in de groep.

David verwijderde zich: hij begreep, dat 
hij vanavond ijnetje niet meer Kun ontmoe
ten ; en toch zou hij haar zoo gaarne ge
troost hebben. Snel verliet hij het dorp.

—  Dom, ruw volk ! bromde hij. Naar 
vuile kommeeren wordt er geluisterd. Z.e 
liegen er op los.

Hij werd uit de woning van Hagens ver
bannen ; Maarten en Bertha Goedhart wa
ren er binnen. Die zouden wel hun best 
doen om Grietje van hem ie scheiden.

—  En met hun geloof in visioenen, ge
heimzinnige waarschuwingen en vermaningen 
zullen ze dit ongeluk uitleggen als een tee- 
ken Gods, dat Grietje op den verkeerden 
weg was, en er van moet terugkeeren, mom
pelde Msvct.

De Zondag einciigde in de somberste stem 
ming.

Het begon *\eet te regei en. David spoedde 
zich naar Lui&. I i ’j hoorde de luide stem
men v.m zijn vader en Kené Wuis, die £*1 
menig glas wijn zouden f edronken hebber.. 
David sloop naar zijn kamer. Hij stak de 
lamp niet aan, maar bleef in het duister mij
meren. De ,regen tokkelde tegen de ruiten.

—  Ik vertoon me vandaag niet meer, zei 
de verbitterde jongen bij zich zelf. Door den 
wijn zou vader Grietje misschien nog erger 
beleedigen. En wie weet, hoort hij het straks 
wel van het ongeluk en het ge jouw.

David voelde zich diep vernederd en ge
hoond ; altijd koos hij de partij van het 
werkende, slavende volk en vooral van den 
zwoegenden zeeman. Nu hadden visschers- 
jongens hem uitgescharminkeld als een boef, 
een slechten kerel, die een meisje ten val 
lokte. Dat zou weer koren zijn op vaders 
molen.

Vischknechten — Visschers, 

Reeders en Vischhandelaars 

Koopt uw  R I J W IE L  in het

HUI* GENTIL MARE«
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : 32, de Sm et de N aeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

B O L N E S  Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen —  Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de a&leiding

Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.

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. vein CAPPELLEN  

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende

I Eugène Rau & Zonen
t  71. OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ VISCHCONSERVEN

PÄRAHIP f Adolf V E R R E C A S
*  Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110

BRUGGE, tel. 319.59

G. MADELEIN-BUYS

Gebreveteerde Bandagist

Adolf Buylstraat, 53 —  O O ST EN D E  _ ^
(Hoek Marie-Josépiaats en Madridstraat) g V ERK O OP IN  T G R O O T  VOM

Spreekdraad 73740 ^ nnn,
N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostende S IC I

Alles naar maat volgens bet geval en 
voorschrift der geneesheeren.

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

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

I
—• iViaar ik trek hier met W ie tje  we^ i 

s*ste Hij.
riots oedacht hij, dc*t Grietje nu geneei 

vuj zijl*, uocai £iij we/u üwctau o^
.̂eAi uaj u.c uverw^gm^. un was groi c&ois- 
me.

INu droomde David niet. Hij voelde al het 
akelige van de werkelijkheid. Lang zat inj 
in zijn donker kamertje ; hij h<ud geen eet
lust en net iietst ware hij maar in bed ge
kropen. Maar zijn moeder moest toch we
ten, dat hij binnen was. Hij ging zacht de 
trap at en begat zich in de keuken. Alleen 
IVlaartje, de meid, zat daar. Dries was in den 
stal. L)e anderen hadden verlof en genoten 
zoo lang mogelijk van den Zondag. David 
stond wat bij den haard en sprak over het 
slecht weer.

Tilda trad binnen, om bevelen te geven 
voor het avondmaal.

—  O, zijt ge al thuis ? zei ze tot haar 
broer.

-- Dat ziet ge wel.
Ze wenkte hem in de gang.
—  Ga in de kamer en doe niet zoo kin

derachtig, zei ze.
— En Grietje voor een slet laten uitma

ken ! Dat ben ik beu !
—  Treiter vader dan ook niet, zooals 

vanmorgen. Daar voor alle menschen aan de 
kerkdeur Grietje Hagens de hand geven en 
met haar blijven babbelen.

—  Treitert gij vader, als ge René de hand 
geeft ?

-- Welk een vergelijking ?
—  Ik ben zoo treffelijk met Grietje ver

loofd als gij het zijt met Wuis. Hamer dat 
eens goed in uw hoofd.

-- Ge maakt hier het leven ondragelijk.
Gerda is vanmiddag met haar vader ge
weest.

—  Wat kan mij dat schelen 1 O, er is toen 
zeker weer gekonkeld geworden, dat ik met 
Gerda zal trouwen ? iviaar ze rekenen dan 
buiten mij ! Gerda moest weg blijven... Z-e 
weet dat ik haar niet wil.

—  Vader zou u weg jagen Hij heeft het 
weer aan René gezegd en hij meent het.

—  Misschien loop ik wel heen ; dan be
hoeft hij mij niet weg te jagen.

—  En wat dan ?
-- O, nooit zal ik op de Gouden Schoof

om een boterham komen vragen.
—  Wat onzinnige praat !
—  Ja, dat vindt gij. ’t Is ook best, dat 

we over Grietje zwijgen.
-- Baas Christiaans wil zijn bedrijf opge

geven. Ge zoudt dadelijk boer van de Tem- 
pelhoeve woiden, en dan later onze hofstede 
er bij.

—  Ik laat me niet omkoopen. Dus ze ma
ken plannen, maar ik ga er niet cup in. Ver
tel dat gerust aan vader. Ge weet dat ik 
thuis ben, nu kruip ik in bed.

—  Ga eerst behoorlijk in de kamer ! Va
der en moeder zijn toch zeker nog wel een 
goeden avond waard ?

David liep naar buiten. Hij wilde nog 
eens in de lucht zijn. Bijna botste hij op 
Seven, die hem huichelachtig groette.

—  Loop naar deh bliksem ! snauwde Da
vid.

Hij drentelde door den regen naar den 
stal.

—  Wat komt ge hier nu doen met uw 
Zondagsche kleeren ? vroeg Dries de mees
terknecht.

—  O, eens kijken.

(Wordt voortgeze *
(verboden nadruk).




