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De Visschers en de
Kiezing

Het; was te voorzien dat het gevaï 
«Martens» ten volle zou uitgebuit wor
den in den kiesstrijd door hen die de 
Vlaamsche opbeuring openlijk of be-- 
dektelijk willen bestrijden.

Als onpartijdig vakblad, wij schreven 
het reeds vroeger, zou de kiesstrijd ons 
volkomen onverschillig kunnen laten, 
en wij aarzelen niet te verklaren dat 
de benoeming van Dr. Martens in de 
Vlaamsche Academie, alwaar hij vol
strekt niet onmisbaar is, waarschijnlijk 
nooit zou gedaan geweest zijn zoo de 
bedachte of onbedachte daders ooit 
hadden kunnen vermoeden, hoe daar
van zou misbruik gemaakt worden om 
de gemoederen op te hitsen.

Maar zij die zoo geweldig te keer 
gaan tegen Dr. Martens en dezen die 
hem benoemd hebben, veinzen vol
strekt niet te weten wat er sommige 
onzer stamgenooten toe gedreven: heeft 
daden te bedrijven die op hun eigen 
genomen niets dan afkeuring verdie
nen.

Er zijn ten allen tijde menschen ge
weest, « heethoofden » noemt men ze, 
die oordeelen dat het doel de middelen 
wettigt en die voor niets terugdeinzen. 
Men kan ze begrijpen zonder ze daar
om goed te kennen.

Ook het lot der rampzalige volkeren 
van midden-Europa, wier vaderland 
door den Duitschen geweldenaar over
rompeld werd, wordt in de kiespropa- 
ganda voorgespiegeld als wat aan Bel
gie te wachten staat zoo tweedracht 
tusschen het Vlaamsche en Waalsche 
volk blijft heerschen.

Maar velen van hen die thans Jere- 
miaskretem slaken zouden zich dienen 
op de borst te kloppen en zeggen: Zoo 
er nog misnoegdheid, wantrouwen, ja 
soms wanhoop in de stambewuste. 
Vlaamsche rangen heerscht, is het onze 
schuld, omdat wij de Vlamingen te lang 
onder den duim gehouden hebben, om
dat wij hun maar een deel hunner rech
ten hebben toegekend wanneer wij ze 
niet langer konden weigeren, omdat 
wij nog steeds den Vlaming versmaden 
en als m'inderwaardig behandelen over
al waar wij er kans toe zien.

Meer dan honderd jaar lang hebben 
de Vlamingen nochtans, ondanks allen 
smaad en onrecht, hunne gehechtheid 
betoond aan het onafhankelijke Belgie 
dat' zij hebben helpen stichten en waar
in zij zich zoowel dienden thuis te voe
len als hun Waalsche landgenooten.

En het zijn in elk geval onze vis
schers niet die lessen van vaderlands
liefde moeten ontvangen van gelegen- 
heidspatriotten die de Belgische drie
kleur voor hunne politieke doeleinden 
gebruiken.

Zoo te lande enkel de begoede lieden 
eene nationale vlag bezitten, die zij bij 
grootie gelegenheden aan hun gevei la
ten prijken, is er in de visscherij geen 
scheepje dat de natievlag niet bezit.

Op hun vaartuig, drijvend stukje va
derland, dat hun voor woonstede en 
voor werkstede, en helaas ook vaak 
voor eeuwige ruststede dient, wappert 
de driekleur in blijde en ook in droeve 
omstandigheden: met fierheid halen zij 
ze in top als t feest is of in vreemde 
wateren; vol angst en weemoed hangen 
zij ze half-mast als de rouw hen treft, 
en niet zelden gaan ze met haar, voor 
altijd, mede de eindelooze diepten in.

De Belgische driekleur was het, die 
op hun schip wapperde toen ze de ver
raderlijke duikbooien bevochten, en 
ook toen ze na vier jaren ballingschap 
eindelijk opnieuw den steven naar de 
thuishaven keerden.

Neen, onze visschers hebben geen 
les van vaderlandsliefde noodig van 
Franschgezinde keffers, maar onder de 
Belgische driekleur verdienen ze be
handeld te worden zooals het aan een 
vrij volk op eigen bodem toekomt.

De tijden zijn voorbij toen de Direc
teurs van Scheepsbouw van Maaldienst 
en van Loodsdienst allen Vlaamsch 
onkundige Walen waren; thans wor 
den nog enkel (!) twee diensten op de 
drie door Walen bestuurd wier taal
kennis, och arme, toch zoo licht weegt. 
De bureelen der openbare diensten 
worden hier niet meer bijna uitsluitend, 
zooals vroeger, door Waalsche ambte
naren bestuurd, maar de hoofdbesturen 
te Brussel schijnen nog steeds vestin
gen te zijn van Vlaamschvijandig wan
bestuur.

Moeten wij nog terugkomen op de 
onverschilligheid of onkunde waarme
de de belangen waaronder onze door- 
Vlaamsche visscherijnijverheid van 
hoogerhand te lijden heeft ?

W ij hebben reeds gewezen op de 
erbarmelijke leemten in de maatschap 
pelijke wetten die den visscher betref
fen, wij hebben ook gewezen op de 
onmacht van het centraal bestuur om 
aan onze visseherijscholen eene be
hoorlijke inrichting te geven, wïj heb 
ben getoond hoe als R'ijkscommissaris 
om ons zeevolk te berispen een Brus
selsch advokaat werd aangesteld die 
na bijna vijftien jaar onze taal gerad
braakt te hebben, nog niet bij machte 
is om zich daarin uit t'e drukken zoo
als het aan een orgaan der openbare 
macht zou behooren.

P. Vandenberghe.

(Zie verder blz. 3 ).

Een Stadsgenoot aan de Eer

STUDIE DER SPANNINGEN DIE Z ICH  V OORDOEN  IN  DE HOE

KEN VAN PORTIEKEN IN  GEW APEND BETON EN ALDAAR 

BARSTEN EN SCHEURINGEN VERW EKKEN

Verleden Zondag had in de hoofd- 
stad de jaarlijksche algemeene verga
dering plaats van de Koninklijke Maat
schappij der Belgische Ingenieurs.

Te dezer gelegenheid werd de uit
slag bekend gemaakt van den wed
strijd die elk jaar door de vereeniging 
wordt ingericht onder al de ingenieurs 
van Belgie.

Zes mededingers hadden daar in 
1938 aan deelgenomen en er moest be
roep gedaan worden op de medewer
king van een-en-twintig der voornaam
ste Belgische geleerden om de inge
diende studies te beoordeelen die, we
gens de volledige vrijheid die aan de 
mededingers gelaten wordt, van zeer 
uiteenloopenden aard waren.

Met algemeenheid van stemmen 
werd als laureaat van den wedstrijd 
voor 1938 uitgeroepen onzen stadsge
noot Ingenieur André Paduart, die eene 
studie ingediend had over de oorzaken 
der scheuringen die zich voordoen in 
de portieken in gewapend beton.

De jeugdige overwinnaar, oud-siu- 
dent van ons Koninklijk Athenaeum en 
die pas in 1936 met groote onderschei-' 
ding de vrije Hoogeschool van Brussel 
verlaten heeft werd op de meest vleien
de manier geluk gewenscht door den 
Heer Ing. Berger, voorzitter van de 
Koninklijke Maatschappij der Belgi
sche Ingenieurs.

Van zoohaast onze gewezen stads
genoot de Brusselsche Universiteit ver
laten had, werd hij door wijlen Heer 
Ingenieur Grimar gehecht aan de groo
te scheepswerf van de Maatschappij 
John Cockerill te Hoboken, alwaar hij 
in 1937 eene der meest bedrijvige jaren 
van de voornaamste Belgische scheeps
bouwmaatschappij medegemaakt heeft.

In 1938 werd hij naar Brussel ge
roepen om er gehecht te worden aan de 
Maatschappij « Secco » die ongeveer, 
voor de civiele bouwkunst, dezelfde rol 
vervult als de classificatiemaatschap- 
pijen Lloyds, Veritas, enz., voor den 
scheepsbouw.

Het is namelijk bekend dat een aan
nemer verantwoordelijk is voor de on
gevallen die tijdens een opbouw kun
nen gebeuren; het is ook bekend dat 
een bouwmeester gedurende tien jaar 
de verantwoordelijkheid draagt van 
alle ongevallen of schade die kunnen 
voortspruiten uit gebrek aan sterkte, 
evenwicht of door mismaaksel van een 
qebouw of een dezes onderdeelen.

Een bouwkundige kan wezenlijk een 
meestier zijn in de kunst om aan een 
gebouw een zwierigen trant, een sier
lijk uiterlijk te geven, zonder daarom 
volkomen volslagen te zijn in de vrij 
ingewikkelde wetenschappelijke bere
keningen van evenwicht en weer
standsvermogen der gebezigde mate
rialen.

Dit valt meer bepaaldelijk in de be
voegdheid van den ingenieur in civiele 
bouwkunde.

De nationale verbonden van aanne
mers, van bouwkundigen en van inge
nieurs hebben dan ook dezen staat van 
zaken in overweging genomen, waarin 
de belangen hunner leden wezenlijk 
betrokken zijn, en onder den naam van 
« Securitas » (thans Secco) werd te 
Brussel een studiebureel ingericht dat 
er zich mede gelast de plannen en be
rekeningen na te zien die hun door 
aannemers of bouwmeesters worden 
voorgelegd.

Zoo deze in orde bevonden worden, 
of na eventueele verbetering, merkt 
«Secco» zijne goedkeuring op de voor
gelegde stukken, mits dewelke de ver
zekeringsmaatschappijen welke vroeger 
geen ernstige waarborg hadden om
trent de degelijkheid van de bouwplan
nen, de verantwoordelijkheid van aan
nemer en bouwmeester thans tegen een 
aannemelijk procent kunnen verzeke
ren.

Aangezien de technische raad van 
«Secco» samengesteld is uit twee des
kundige leeraren van elk der vier Bel
gische Hoogescholen en van de Ko
ninklijke Krijgsschool, geeft deze in
stelling een maximum waarborg zoodat 
de aannemers in steeds groo(ier getal 
hun toevlucht nemen tot het deskundige 
toezichtsbureel van «Secco».

Zooals men zien kan is de studie 
welke dit jaar bekroond werd door de 
Koninklijke Maatschappij der Belgi-I 
sche Ingenieurs, van onbetwistbaar 
praktisch nut voor bouwmeester en 
aannemer.

De jeugdige laureaat is de zoon van 
oud-Commandant A. Paduart der Oos- 
tende-Dover lijn, thans Bestuurder der 
Hoogere Zeevaartschool van Antwer
pen en schoonzoon van den Heer R. 
Verschelde, onder-Directeur bij het 
Middenbestuur van Zeewezen.

Hartelijk proficiat !
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EEN NUTTIGE MAATREGEL

Pas zijn er drie maanden van het jaar 

verloopen of de ons voorgelegde statistieken 

wijzen op een abnormalen uitvoer of liever 

gezegd: verkoop door Belgische vaartuigen 

van visch in Engeland.

Door het waterschoutsambt wordt noch

tans een juiste en zeer voortreffelijke statis

tiek bijgehouden en het stelsel sedert I Ja

nuari in voege laat toe de uitvoer van elke 

firma en de verkoop door elk vaartuig in 

Engeland van zeer nabij gade te slaan.

De taak van waterschout Barbé en van 

den heer Blomme, welke in 't bijzonder met 

dezen dienst gelast iat is dan ook geen van

De wijze waarop ze die uitvoeren lokt 

soms kritiek uit, maar men zal er nooit toe 

komen elkeen te voldoen. Nochtans verdienen 

ze onze gelukwenschen !

Ingezien werd dat deze drie eerste maan

den van het jaar en het slechte weder welke 

we nogal dikwijls hadden, met zich moesten 

meebrengen dat talrijke vaartuigen zeer on

verwachts Engelsche havens dienden binnen 

te vluchten.

Bij dit alles werd door sommige groote 

vaartuigen hiervan weleens misbruik ge

maakt, zoodat maatregelen tegen deze ge

nomen werden.

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE : 

---  TELEFOON 71462 ---

EEN TE ONDERZOEKEN GEVAL

Het komt ons echter bij dit alles voor, 

dat het huidig stelsel in samenwerking met 

de Engelsche overheid tot stand gebracht, 

wel nog vatbaar is voor verbetering en wel 

in dien zin, dat alleen de kleine vaartuigen 

van 150 tot 180 P.K. aldaar nog mogen 

verkoopen met dien verstande echter, dat ze 

een reis hier en een reis op Engeland zouden 

mogen doen.

Wanneer ze bij slecht weder zouden ver

plicht worden een Engelsche haven aan te 

doen, dan zou die reis voor één tellen.

Alzoo zouden de kleinen, die alle moeite 

hebben om de twee eindjes aan mekaar te 

knoopen en noodzakelijkerwijze in Engeland 

moeten verkoopen om een 3 à 4000 fr. on

kosten van gaan en komen te besparen, de 

gelegenheid krijgen het hoofd boven water 

te houden en zou de vischhandel die door 

alle groote vaartuigen van 200 P.K. en meer 

zou gediend blijven, niet te klagen hebben.

Deze kleinen zouden in den Zomer bij 

schoon weder en tijdens de visscherij op de 

Witte Bank ook op Oostende varen en het 

netto gewicht van 2 millioen acht honderd 

duizend kg., welke thans voor den uitvoer 

naar Engeland ter beschikking is gesteld vàn 

handelaars en reeders, zou op een normale 

wijze kunnen uitgevoerd worden.

Thans reeds is ongeveer een millioen kg. 

visch uitgevoerd en moest het Zeewezen niet 

wat strenger optreden, dan zouden we de

zelfde ramp van vorig jaar tegemoet gaan.

Alleen de kleine reeders met Kun vaar

tuigjes van 150 tot 180 P.K. zijn thans hier

van het slachtoffer.

We hopen dan ook, dat de subcommissi® 

van de contingenteering van de zeevisscherij, 

welke zich. met deze zaak zal hoeven bezig 

te houden, onze wenk zal gelieven te 

bespreken, omdat het hier gaat voor het 

bestaan van de kleinen en de regelmatigheid 

van onzen uitVoer door de handelaars, die 

alleen kwaliteitsvisch exporteeren.

P. V .

De Z aak  van de A fkeuring van  
Visch in de Gentsche Vischmijn

Een ongerechtvaardigde en schadelijke

Perscampagne

Hieromtrent meldt men ons van bevoegde 

zijde het volgende :

De zaak van afkeuring van visch in de 

vischmijn te Gent heeft in de laatste weken 

heel wat opschudding teweeggebracht en 

veel kwaad berokkend.

In «Het Laatste Nieuws» van Dinsdag 28 

Maart lazen wij zelfs dat de heer Gouver

neur der Provincie, Voorzitter van den Hoo- 

gen Raad voor Zeevisscherij aan het Oos- 

ftendsch Gemeentebestuur een telegram zou 

gezonden hebben, waarin hij aandringt op

dat de keurders zeer streng zouden optreden, 

ten einde de faam van de Oostendsche 

vischmarkt hoog te houden.

Dit telegram zou op eerste zicht den schijn 

verwekken dat, in dit geschil, de Oostend

sche Vischkeurders zouden verongelijkt wor

den.

Daar is echter niets van waar en van tele

gram is er geen sprake geweest.

Om een juisten kijk op de zaak te geven

HUIS DEKRA
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houden wij er van, hier kortboridig de fsiten 

aan te halen zooals zij zich voorgedaan heb

ben.

Op 28 Februari 1939 werden er in de 

Stedelijke Vischmijn te Oostende, te 10.30 

Ure s morgens, twee stukken bevroren en 

dus vreemde heilbot verkocht. Deze visch 

werd door de Oostendsche Vischkeurders als 

visch van 2e hoedanigheid gerangschikt.

’s Anderendaags werden deze twee stuk

ken heilbot, te 9 uur ’s morgens, door de 

Gentsche Vischkeurders afgekeurd hoofden« 

«Onbruikbaarheid als menschenvoedsel».

Op 28 Februari werden er opnieuw twee 

Stukken heilbot verkocht en andermaal werd 

deze visch door de keurder» Zonnekeyn 

Louis en Maeckelberghe Gustaaf als 2e hoe

danigheid gerangschikt.

Op 1 Maart greep te Gent hetzelfde spel

letje plaats en de Gentsche keurders keurden 

nogmaals deze visch af «wegens onbruikbaar

heid als menschenvoedsel».

En deze feiten herhaalden zich op 2 Maart 

en op 15 Maart voor visch die respectievelijk 

op 1 en 15 Maart in de Oostendsche Visch

mijn was goedgekeurd.

Op 7 Maart bezochten onze Oostendsche 

Vischkeurders den heer j. Everaerts, Stads- 

«cheikundige en bestuurder van het Stedelijk 

Laboratorium, en overhandigden hem, ten 

einde onderzoek, een stuk heilbot afkomstig 

van bovenvermelde loten en deze Stadsschei- 

kundige, door het Ministerie erkend voor het 

onderzoeken van eetwaren enz., gaf op 8 

Maart volgend procea-verbaal van onder- 

eoek :

(ZU  v«n»oIg hit. Î ) .
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BINNENLAND, 

den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr.

ABONNEMENTEN* 

Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan* 

BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.

LICHTEN

APRIL

uit aan

1 Z 5.20 18.13
2 Z 5.18 18.15

3 M 5.16 18.17

4 D 5-ïH 18.18

5 W 5.12 18.20

6 D 5.10 18.21

7 V 5.08 18.23

8 z 5.05 18.24

9 z 5.03 18.26

10 M 5.01 18.27

1 1 D 4.59 18.29
12 W 4.57 18.31
13 D 4.54 18.33

14 V 4.52 18.34
15 Z 4.50 18.36
16 Z 4.48 18.37
17 M 4.46 18.39
18 D 4.44 18.41
19 W 4.42 18.42
20 D 4.40 18.44
21 V 4.38 18.45
22 z 4.36 18.47
23 z 4.34 18.48
24 M 4.32 18.50
25 D 4.30 18.52
26 W 4.28 18.53
27 D 4.26 18.55
28 V 4.24 18.57
29 z 4.22 18.58

30 z 4.20 19.00

HOOG

WATER
APRIL

i £. 'i. J / / z . ia
z L. iu .^a Z-J.tlU
3 M 1 1.3/ L 3.3*
4 L> -- \L. i Ö

w 0.3 / i z .a /
0 u 1.10 13.34
/ V i.io 14.13
6 z 2.37 14.52
9 z 3.19 15.40

10 M 4.05 16.13
1 1 ü 4.51 17.08
12 w 5.53 18.20
13 D 7.14 19.47
14 V 8.37 21.01
15 z 9.45 21.58
16 z 10.29 22.39
17 M 1 1.06 23.18
18 D 1 1.40 23.52
19 W — 12.10
20 D 0.2 7 12.41
21 V 0.56 13.13
22 7 1.31 13.48
23 z 2.10 14.23
24 M 2.54 15.08
25 D 3.30 15.56
26 W 4.36 16.57
27 D 5.44 18.13
'8 V 7.01 19.35
9 Z 8.26 20.53

30 Z 9.35 21.54

.W ETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _
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BANK VAN BRUSSEL
NAAMJLOGZE VENNOOTSCHAP 

BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 

BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW 

Alle Bankverrichtingen — Voordeeiige interesten voor geldbeleggingen.

ONDERZOEK VAN EEN MONSTER VISCH

Door den heer Zonnekeynt vischkeurder 

ter Stedelijke Vischmijn, werd mij gisteren 

7 Maart 1939 een stuk vervrozen heilbot, ter 

onderzoek gebracht. Volgens de verklaringen 

van den heer Zonnekeyn werd dezelfde visch 

te Gent, onmiddellijk na zijn aankomst uit 

Oostende d.i. ten hoogste drie uren nadat 

de visch te Oostende werd gekeurd en als 

visch van 2e hoedanigheid gerangschikt, af

gekeurd wegens zijn onbruikbaarheid als 

menschenvoedsel.

Het stuk heilbot mij door den heer Zon- 

nekeyn gebrach*; werd na volledige ont

dooiing door mij onderzocht :

Het vleesch is geelachtig, vast, niet ge

makkelijk van de middengraat af te trekken. 

Het vleesch aan de middengraat is wit.

De reactie van Eber op al of niet aan

wezigheid van ammoniak is negatief.

GEVOLGTREKKING: Het onderzocht stuk 

heilbot dient in 2e hoedanigheid gerang

schikt, maar kan hoegenaapid niet aanzien 

worden als onbruikbaar als menschenvoedsel.

De Stadsscheikundige, 

Get. ï. Everaerts Dr. Sc.

Op 15 Maart 1939 werd de heer Stads

scheikundige door de vischkeurders ter visch

mijn gevraagd om nog eens na te gaan of 

de visch te Gent aangeslagen wel als eetbaar 

mocht aanzien worden. Van deze aangeslagen 

visch hadden de vischkeurders een stuk b 

waard. De door den heer stadsscheikundige 

gedane vaststellingen, zoowel op de gekookte 

als op de rauwe visch, lieten toe te bevesti

gen dat de visch wel eetbaar was en niet 

als « onbruikbaar voor menschenvoedsel 7> 

mocht afgekeurd worden.

De heer Voorzitter van de Vereeniging van 

Vischhandelaars verzocht alsdan de visch

keurders zich naar Gent te willen begeven, 

alwaar men hen verklaarde dat dergelijke 

visch met gele kleur zonder meer aangesla- 

gen wordt.

De Oostendsche Vischkeurders verklaren 

echter dat de visch te Gent op zicht en zon

der ernstig onderzoek aangeslagen wordt.

Tot daar dus de feiten.

Wanneer men het hierboven medegedeeld 

proces-verbaal van onderzoek van den Stads

scheikundige J. Everaerts nagaat, dan valt 

het gewoonweg te betreuren dat de Gent- 

sche vischkeurders zich aan dergelijke/ be

zwarende feiten hebben plichtig gemaakt.

Immers er valt geen oogenblik aan te twij

felen dat onze Oostendsche vischkeurders 

die oud-patroonvisschers zijn, wel degelijk 

van hun taak op de hoogte zijn. Zij zullen 

er dus geenszins aan denken bijvoorbeeld 

visch goed te keuren, al is dit maar van 

2e hoedanigheid, wanneer deze visch niet 

goed zou zijn als menschenvoedsel.

Moesten de Gentsche Vischkeurders hier

van niet overtuigd zijn, dan staat het toch 

vast, dat zij het recht niet hebben deze visch 

af te keuren, wanneer zij er met een weten

schappelijk verslag van een Stadsscheikundi

ge, door het Ministerie erkend, op gewezen 

worden, dat dezelfde visch welke zij afge

keurd hebben, wel eetbaar is.

Of hebben deze Gentsche Vischkeurders 

nog betere hoedanigheden dan een Stads

scheikundige ?

Daar twijfelen wij in elk geval zeer aan 

vermits wij onlangs nog lazen in een week

blad, sprekende over dit geval :

« De Oostendsche Vischkeurders zijn oude 

patroon-visschers die grondig de visch ken

nen».

De Gentsche experten zijn, de eene een 

oud gendarm, de andere graveerder. Of den

ken die personen dat een visch een wet is 

of een stuk koper?

W ij moeten dan ook met kracht protest 

aanteekenen tegen deze handelwijze van de 

Gentsche Vischkeurders die de goede hoe

danigheid van de op Oostendsche Visch

mijn gebrachte visch in twijfel brengen, en 

de Oostendsche Vischkeurders, die nochtans 

zeer streng optreden, in een daglicht van 

onbevoegdheid willen plaatsen, en die met 

een wetenschappelijk gedaan onderzoek van 

onzen stadsscheikundige J. Everaerts geen 

rekening houden.

W ij dringen aan bij alle bevoegde over

heden opdat hieraan onmiddellijk een einde 

zou gesteld worden.

Vischkeurders, van waar zij ook zijn, moe

ten ernstige vakmannen zijn, met de noodige 

ondervinding. En daar de visch een eetwaar 

is als een ander moet zij onderzocht worden 

door bevoegde personen die met het oog 

daarop ook een examen zouden moeten af

leggen. Daarenboven moet de keuring van 

visch het gansche land door eenvormig ge

schieden en daarom dringen wij aan opdat 

de heeren bestuurders van alle Belgische 

Vi8chmijnen te dien einde bijeen zouden ko

men om de keuring van visch bepaald *e 

reglementeeren.

Wordt dit niet gedaan, dan zal de keuring 

van visch immer tot onregelmatigheden aan

leiding geven zooals dit thans het geval is, 

en de vischnijverheid, die nochtans nog zoo 

bloeiend niet is, zal er nog slechter bij va

ren.

Tot daar dit schrijven.

WAT DE BESTUURDER DER 
GENTSCHE VISCHMARKT ONS 

MELDT

De bestuurder der Gentsche vischmarkt 

hieromtrent door ons aangesproken, zegt 

ons :

Heer Bestuurder,

Op I, 7 en 16 Maart worden door de 

vischkeurders in de mijn en op de stallen, 

in gebruik door onderscheidene vischhande

laars, in totaal voor een gewicht van 146 

kg. heilbot afgekeurd en aangeslagen om 

verdelgd te worden.

Deze afkeuringen werden, naar de ver

klaringen van onze stedelijke vischkeurders 

gedaan op hun eensluidend akkoord en in ’t

voile bewustzijn van hun verantwoordelijk

heid.

L)e verschillende afkeuringen lokten niet 

uit vanwege de verkoopers —  wat bij de 

minste twijfel gewoonlijk gebeurt alhie* —  

in ons Stedelijk reglement de tegenkeuring 

voorziet. ik neem dus ook aan en ben er 

stellig van overtuigd dat de verkoopers het 

volledig eens waren met de beslissing van 

de keurders.

Sedert I 6 Maart werd geen heilbot meer 

in de mijn, noch in de overdekte markt, ter 

verkoop aangeboden. Sedertdien werd van 

die visch, door onze keurders, dus ook niet 

meer afgekeurd, noch aangeslagen.

Ik meen dat alle verdere betwistingen no

pens deze zaak overbodig zijn ; daar de 

zienswijze en de beslissing van onze keurders 

volledig worden gedeeld en aanvaard door 

al de belanghebbenden.

Verscheidene oude vischhandelaars, be

kend om hun gegronde vakkennis, werden 

bescheiden over de zaak ondervraagd en al

len, zonder onderscheid, waren het eens om 

te erkennen dat die visch moest afgekeurd 

worden. Ik ben dus de meening toegedaan 

dat eenieder, alhier, in volle plichtsbewust- 

zijn heeft gehandeld en zal mij dan ook niet 

verder bekommeren aan de campagne welke 

rond deze zaak, door wie ook?, wordt ge

voerd.

EEN NUTTIGE LES

Hoe schadelijk deze les ook weze voor da 

faam van den Oostendschen visch, wani al

lerlei onzin werd in da pers hieromtrent uit

gekraamd, valt hieruit toch een uiterst in

teressante les ten nutte te maken.

Vooraf moeten we echter betreuren, dat 

er zekere journalisten zijn, welke in binnen

landsche dagbladen misbruik gemaakt heb

ben van dat voorval om den Oostendschen 

visch aan te vallen, d&ar waar men hier tel

kens te doen had Aiet

VREEMDEN VERVROREN HEILBOT.

Anderzijds valt het ook te betreuren dat 

zekere handelaars gemeend hebben in de pers 

kabaal te moeten maken, daar waar in het 

belang van den vischhandel, deze zaak on

opgemerkt moest voorbijgaan en de hooge

re overheid zijn werk kon doen. Nu komen 

de vischkeurders van Gent in t gedrang en 

ook die van Oostende.

Het is nochtans een feit, dat de vischkeu- 

ring te Oostende op uitstekende wijze ge

schiedt en de Oostendsche visch welke ter 

markt gekocht wordt, in elk geval steeds eet

baar is, al is het ook een feit, dat in den 

vischhandel zelf nog groote mistoestanden 

bestaan, waardoor de faam van den Oostend

schen visch wel eens wordt aangetifst.

Zekere handelaars houden er ten andere 

zeer zonderlinge principes op na en een 

staaltje hiervan werd ons heden bij het le

zen van een omzendbrief nog bewezen. We 

komen hier echter op terug.

Hier zouden de keurders misschien wel 

strenger en doelmatiger kunnen optreden 

met nu en dan in pakhuizen onverwachts 

aldaar in voorraad zijnden visch na te gaan.

NAAR EENVORMIGE 
AANSTELLING VAN KEURDERS

Wanneer we het goed voor hebben, D e -  

staai er in het ministerie van gezonaineid, 

een commissie gelast de gaaiheid van ae eet

waren te onderzoeken.

Visch is een zeer delikaat voedsel, vergt 

een bijzondere kennis er van en de eerste 

de beste man zou maar zoo niet als visch

keurder mogen aangesteld worden.

Waarom wordt de benoeming van een 

vischkeurder in om het even welke visch 

mijn van het land niet onderhevig gemaakt 

aan het afnemen van een examen door een 

bepaalde jury, welke onder de leiding van 

een bevoegd ambtenaar van dat ministerie 

staat, en waarvan de leden bevoegdheden 

zijn, zooals een professor Vande Velde, on

ze stadsscheikundige Everaert, bestuurder 

Velthof en enkele andere bevoegdheden?

Tevens zou door deze commissie het aan

stellen van bepaalde Staatsagenten voor visch 

keuring kunnen onderzocht worden, wier 

taak zou bestaan, op straat in de markten 

zonder bevoegde keurder en in de vischwin- 

kels visch aan keuring te onderwerpen.

Diezelfde agenten zouden tevens bevoegd 

zijn om na te gaan of de vischprijzen wel 

vastgesteld zijn en of den verkochten visch 

wel degelijk de gevraagde waar is, daar we 

maar al te gemakkelijk vaststellen, dat 

hierbij talrijke wantoestanden bestaan, wel

ke in ’t belang van het vischverbruik eens 

en voor altijd zouden dienen uitgeroeid.

Voorwaar voor die commissie zou zeer 

nuttig werk te verrichten vallen en zou in 

alle opzichten het volk, de visscherij en de 

vischhandel er wel mee varen.

Nu onze vloot haar aangevoerd kwantum 

steeds maar ziet aangroeien, nu ondanks de 

allesbehalve practische porpaganda welke er 

gevoerd wordt, het vischverbruik nog maar 

weinig of niets verhoogd is, nu we opnieuw 

in April, Mei en Juni voor een zeer ernstige 

inzinking van de vischprijzen zullen staan 

ware het meer dan ooit nuttig de handen 

uit de mouwen te steken om aan dit be

langrijk vraagstuk een practische oplossing 

te geven.

Ons dunkt dat de propagandavoordrach- 

ten welke men steeds sedert jaren en jaren 

herhaalt, nu eens een einde moeten nemen 

om plaats te maken voor werk van meer 

practischen en dringender aard.

Het is niet omdat elk zoon voordracht 

van een half uur met een mooie fooi van 

75 fr. plus kosten van eten en trein in 2e 

klasse, betaald wordt, dat men er zich moet 

blijven aan houden vastklampen.

Neen, voordrachten en vischbakovens over

al plaatsen om er meestal fritten te zien in 

bakken, tenzij den dag, dat er een demon

stratie is, zijn geen practische middelen om 

het vischverbruik in twee jaar tijd te ver

dubbelen, zooals men het in Duitschland 

heeft kunnen bolwerken.

Maar of onze zienswijze bij de -ambtenaars

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

opvolger : J u le s  D e fe v e r
131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE

TELEFOON 73034
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De Schilder onzer Visschers
Het is heden Zaterdag dat het Nieuw 

Brugsch station in werking treedt. —  Aan 

kunstschilder René De Pauw, de schilder 

van onze visschers, kwam de eer te beurt 

het prachtig nieuw station te versieren.

De Pauw geeft thans de laatste trekken 

aan zijn onbetwistbaar kunstgewrocht. Dit 

werk is op alle gebied een reuzenwerk ge

weest en mag iets eenigs, iets meesterlijks 

genoemd worden.

Het Brugsch Handelsblad schreef van hem 

het volgende :

De Pauw’s werk is reuzensterk op alle ge

bied. Het doekje dat hij even aan ’t schil

deren is meet 18 m. bij 4.80 m. Het bestaat 

uit 56 paneelen. Een puzzle ? Neen, een hel- 

derklare verscheidenheid op handige manier 

samen gebusseld. Men ziet er de kloeke stoe

re torens van Damme en Oostkerke naast de 

naaldige kerk van Gistel met haar Godelieve 

en... met haar Sylvère Maes. Paardenwed- 

strijden en hanegevechten met daarrond een 

liefdeverklarend koppel, bespied door een 

harlekijn te paard op... een zwijn. In t 

J  kort : een rijk ensemble vol kleurenprachtige 

I verscheidenheid.

René De Pauw heeft nu feitelijk eens kun

nen toonen tot wTat hij in staat is. De open

bare besturen die hem aanstelden hebben 

zich niet vergist. Het station van Brugge is 

iets eenigs op gebied van bouwkunst, wordt 

iets buitengewoons op gebied van versiering.

W ij hadden ook het genoegen de heeren 

Kriekinge, vader en zoon, de verdienstelijke 

bouwmeesters van het station de hand te 

drukken. W ij zijn gelukkig hen hier, in naam 

van de Brugsche bevolking, de beste geluk- 

wenschen aan te bieden voor het buitenge

woon goed werk dat zij Brugge bezorgden.

Naar onze bescheiden meening is er iets 

te kort bovenop het middenste voorgebouw. 

Twee of drie beeldhouwwerken zouden daar

iets grootsch vormen en meer fini geven des- 

danig dat het ensemble er veel zou door bij

winnen.

In elk geval, ons nieuw station is iets ee

nigs, waarvoor wij en de bouwmeesters en 

de uitvoerders en de decorateur Depauw 

hartelijk feliciteeren.

Wij voegen onze gelukwenschen bij die 

van «Het Brugsch Handelsblad».

Waar gaan de 

bennen heen 1
Door de Firma, concessionaris in de Stede

lijke Vischmijn van het verhuren van visch- 

bennën, is er vastgesteld, dat sedert enkelen 

tijd menigvuldige bennen achtergehouden of 

gestolen worden. Is dit te wijten aan een 

oneerlijke manier van «besparingen» te doen 

onder voorwendsel van « slechten tijd » of 

geldt het hier onachtzaamheid of verwaar- 

loozing vanwege de verbruikers }

Wat er ook van weze, gezien het onrust

wekkend getal verdwenen bennen en de aan

zienlijke schade daardoor door de uitbaters 

geboekt, hebben deze laatsten besloten hun 

eigendom, door de middelen ter hunner be

schikking gesteld, te verdedigen en hebben 

zij de hulp van politiekorps en rijkswacht 

ingeroepen. Onaangenaam en streng zal op

getreden worden tegen alle personen in het 

bezit bevonden, buiten de mijn, van bennen, 

eigendom der uitbatende firma.

W ij raden de personen aan, welke buiten 

de vischmijn, in het bezit van dergelijke 

bennen (geteekend W. L. C.) zouden zijn, 

deze zonder dralen aan de eigenaars terug 

te bezorgen, willen ze zich geen onaange

naamheden op den hals halen.

VI5501ERS i
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 

NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE S.A?

Radio Oostende
ln onze uitgave van Zaterdag 4 Maart 11., 

drukten wij een artikel over uit «Het 

Brugsch Handelsblad» waarin er sprake was 

van een mogelijke oprichting van een Ra- 

dio-uitzendpost te Brugge en als conclusie 

hierop schreven wij:

« EN W AAROM OOSTENDE NIET ? »

« Ons dunkens zou deze post nuttiger tot 

stand kunnen gebracht worden te Oostende, 

omdat van hier uit, alle zeevaart- en vis- 

scherijaangelegenheden op tijd en stond zou

den kunnen uitgezonden worden, wat te 

Brugge te vreezen valt. De kwestie is in elk 

geval het betrachten waard ».

Wij penden deze conclusie neer niet we

ten dat wat wij op dit oogenblik vraagden, 

reeds tot stand was gekomen,

Want ons artikel was nog maar pas van 

de pers gekomen of wij werden bij den h. 

Moreaux, Burgemeester, geroepen die ons. 

tot onze grootste verbazing een bijlage van 

het Staatsblad voor oogen legde met de 

statuten van de pasgeboren «Radio-Oosten- 

de».

Reeds een zestal maand was de heer Bur

gemeester Moreaux in onderhandelingen met 

den heer Landrain, Burgemeester van St A- 

gatha-Berchem, om een Liberale radio-uit- 

zendpost te Oostende in t leven te roepen. 

Doch niemand wist iets van de zaak af. Hij 

wilde trouwens niet, dat er zich iemand an

ders mede bemoeide omdat het wel had kun

nen gebeuren dat er andere personen, met 

te veel « initiatief » hem den loef zouden 

hebben afgestoken, of hem het vaderschap 

van een Oostendsche Radiouitzendpost zou

den hebben willen ontnemen.

Als stichters van deze nieuwe maatschap

pij bemerken wij de heeren: Moreaux Edu

ard, burgemeetser, Koninckx M., Radio- 

technieker, uit Brussel, Landrain F., Radio- 

technieker en Schoonjans E., leeraar, beiden
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die zich hiermede bezig houden, gehoor zal 

vinden, betwijfelen we, omdat wij nu een

maal alleen de practische zijde van derge

lijke vraagstukken te goed doorgronden.

P. Vandenberghe.

uit Ste Agatha-Berchem, en Vroome E., sche

pen van Oostende.

De heer Burgemeester Moreaux werd, en 

niet zonder reden, als Voorzitter aangesteld 

van deze vereeniging.

Voorloopig althans valt het moeilijk juist 

te bepalen hoe Radio-Oostende zal werken, 

doch wij betwijfelen er geenszins aan dat 

deze werking zal van aard zijn te voldoen 

aan de verwachtingen van het Oostendsche 

publiek en van alle kustbewoners.

Want sedert lang hebben de bewoners van 

de Belgische kust op dit oogenblik gewacht. 

De weinig verstaanbare uitzendingen van on

ze nationale uitzendposten en niet minder 

de eerder slechte keuze van hun program

ma’s, spelen daar een niet uit het oog te 

verliezen hoofdrol in.

Hoe ontzenuwend was het bijvoorbeeld 

niet wanneer men s Zondags namiddags 

even de voetbaluitslagen wilde opnemen 

eerst geduldig moest zitten luisteren naar 

het —  oh zoo vermakelijk —  kinderuurtje 

om dan, wanneer men met de sportuitsla

gen een aanvang nam, zich verplicht te zien 

af te sluiten omdat de storingen en allerlei 

geruchten ieder woord onverstaanbaar 

maakten. De keus van het programma voor 

Radio-Oostende laten wij aan meer bevoeg

de personen over. W ij drukken nochtans 

vurig den wensch uit dat Radio-Oostende 

immer ten dienste zal mogen staan van on

ze visscheriinijverheid. Want deze nijverheid 

werd tot nog toe weinig gesteund of aan- 

gemoedigd van hoogerhand.

Deze medewerking van Radio-Oostende 

—  want wij twijfelen geen oogenblik aan 

deze medewerking —  zal zeer gewaardeerd 

worden door alle belanghebbenden, en zij 

zal bovendien de vischnijverheid een stap 

verder helpen in haar zoo lästigen als on

dankbaren levensweg.

Met de stichting van Radio-Oostende heeft 

onze Burgemeester, al weze dit nochtans niet 

in deze hoedanigheid, eens te meer aange

toond dat al wat de vooruitgang en bloei 

van onze geboortestad betreft, hem zeer 

nauw aan het hart ligt. Voor deze belangen 

heeft hij de schoonste uren van zijn leven 

onbaatzuchtig opgeofferd en al wilde hij in 

zijn pogingen heel dikwijls onbekend blijven, 

toch is dit hem niet altijd gelukt omdat het 

niet altijd mogelijk is den naamstempel uit 

te wisschen van grootsche opvattingen die 

alleen ook door een man als Burgemeester 

Moreaux konden verwezenlijkt worden.

Met deze gelukkige stichting wenschen wij 

dan ook Burgemeester Moreaux hartelijk 

geluk en drukken tevens den wensch uit dat 

Radio-Oostende spoedig moge in werking 

treden en een ongekend sukses boeken.

Hopen we voor onze visscherijnijverheid, 

dat Radio-Oostende een machtig propagan

damiddel moge worden, want veel nuttig 

werk kan er hiervoor nog verricht worden. 

We komen daarom hier nog wel op terug.

P. Vandenberghe.
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Een groote 
Propaganda-Actie 

in Holâand
— « a » —

De Hollandsche propagandacommissie voor 

vischverbruik zet zijn krachtdadige actie voor 

een grooter vischverbruik steeds met een 

merkwaardige activiteit voort.

ln een kort voorwoord wordt het doel van 

de propaagnda uiteengezet. Daarna wordt een 

film over de haringvisscherij getoond met 

den noodigen uitleg. Gedurende de pauze, 

welke er op volgt, wordt aan de aanwezigen 

gratis een haring op toast aangeboden, w a a r 

na een film over de trawlvisscherij wordt 

afgerold.

Hierop wordt den tegenwoordigen een lek

ker stukje gebakken visch te verobberen ge

geven, waarna twee films «Storm uit het 

Noord-Westen» en een kleureniilm «Rondom 

de visschershaven van Ymuiden» worden af

gerold.

Het zijn over het algemeen de meisjes van 

de huishoudscholen zelf die met het bakken 

en het geven aan het publiek van den be

reiden visch, gelast zijn, zoodat meteen ook 

dezen volledig in de geheimen van het visch- 

bereiden worden ingewijd.

WEKT DE GAL VAN
UWE LEVER 0P-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

Jn  de ingewanden uitstorten. W aun««r 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw vocdssl 
n ie t verteren; het bederft. Kwade g«e- 
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan'i verstopping. Uw organisme wordt 
verg iftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhulp .
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w a t U er weer bovenóp zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittreksels , die wer
ke lijk  op verrassende w ijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eisclit 
tie K le ine Carters P illen voor de Levec 
l a  a lle  apotheken : fr. 12.50.

Vischmijn Rekords
--- j— *—

Ter gelegenheid van de laatste rekordbe- 

somming verwezenlijkt door de trawler 0.80 

van de Pêcheries à Vapeur, onder het bevel 

van Pierre Steenkiste, hebben wij het nuttig 

geacht eenige wetenswaardigheden te publi- 

ceeren betrek hebbende op onze visschers

haven.

De grootste maandopbrengst werd in 

Maart 1938 verwezenlijkt met een pracht- 

resultaat van 9.088.95 3 tegen Maart 1937 

9.020.812.

De grootste dagopbrengst werd den 24 

Februari 1936 geboekt, dag waarop voor 

945.008 fr. visch werd verkocht. De verkoop 

I duurde dien dag tot 14.30 uur.

Hieronder volgen de grootste opbrengsten 

der stoomtrawlers, naar tijdsorde :

7-1-1930 SS.0.80 fr. 224.253,—

16- 5 -1938 SS.O. 163 264.275,—

18-10-1938 SS.O. 8 3 209.666,50

6- 3 -1939 SS.0.80 256.265,—

N. B. —  Al deze vaartuigen hadden dc 

visscherij op Ijsland beoefend. Wat d* 

SS.O. 163 hierboven vermeld aangaat, dient 

te worden opgemerkt dat een zeer groot ge

deelte zijner vangst opgekochte visch was.

Hierna volgen dan. om te sluiten, de 

grootste opbrengsten der motorvaartuigen : 

0.263 Witte Bank 64.516,50 9-10-1929 

0.295 Spanje 101.055,—  15- 4 -19,35 

0.89 Spanje 1 13.042,50 13-1-1937 

0.224 Spanje 109.237 —  17-1-1938 

0.297 Bereneiland 219.345,50 28-11-1938

G R A C E  M O O R E
in haar eerste in Frankrijk gedraaide 
film :

« LOUISE »
naar de beroemde opera van Gustave 
Charpentier

met

GEORGES THILL

Onze In- en U itvoer van 
Visch in 1938

Onze in- en uitvoer van zeevisch zag er in 

1938 uit als volgt (hoeveelheid in 1.000 kg.;

1938 1938 

Invoer Uitvoer 

Versehe haring 6.560 1.631

Versehe zeekreeften 319 — .—

Versehe oesters 550 1

Versehe mosselen 18.266 2.754

Versehe garnalen 440 854

Versehe sprot 2.589 58

Andere versehe visch 6.592 3.566

Gezouten en gedroo gde

haring 20.719 420

Gedroogde sprot 19 147

Gepelde garnalen 157 II

Andere gedroogde visch 2.681 161.

Ingelegde visch

( in doozen) 10.199 1.381

Ingelegde visch

(niet in doozen) 15 19

Het is wellicht van belang even na te gaan 

welke landen onze voornaamste leveranciers 

en afnemers waren :

VERSCHE HARING : Onze voornaamste 

buitenlandsche leverancier was Nederland

met 2.690 ton (tegen 3.506 ton in 1937), 

daarna volgenden Noorwegen met 1.341 ton 

(tegen 1.174 ton in 1937) ; Frankrijk 1.263 

ton (326 t.) en Engeland met 960 ton: (53 7

Duitschland was onze eenige afnemer met

1.270 ton.

W ij stellen vast dat zoo onze invoer iet

wat verhoogde in verhouding tot de voor

gaande jaren, onze uitvoer aanzienlijk is 

gedaald, vermits wij in 1935, 11.698 ton 

uitvoerden (waarvan 11.000 ton naar 

Duitschland).

MOSSELEN : Onze voornaamste buiten

landsche leverancier in 1938 was Nederland 

met 18.238 ton. Onze uitvoer is sterk ge

daald (in 1935 beliep hij 8.399 ton). Onze 

eenige afnemer is Frankrijk.

GARNALEN : Wij voerden 429 ton in uit 

Nederland, terwijl wij 815 ton naar Frank

rijk uitvoerden. Tegenover de vorige jaren 

is er geen merkelijk verschil.

SPROT : Engeland leverde ons 1.689 ton

en Zweden 663 ton, tegen onderscheidenlijk 

2.828 en 324 ton in 1936.

Onze uitvoer was van weinige beteekenis 

zooals trouwens in de jongste jaren ; in 1933 

voerden wij nochtans 1.601 ton uit.

ANDERE VISCH : Jammer genoeg maken 

de doeane-statistieken geen onderscheid tus

schen de verschillende soorten. Vermelden 

wij nochtans dat onze voornaamste leveran

ciers waren : Nederland 2.250 ton (tegen 

2.042 ton in 1 93 7) ̂  Denemarken 2.133 ton 

(tegen 2.429 ton), Noorwegen 1.265 ton 

(tegen 1.787 ton), Engeland 262 ton (tegen 

343 ton), Frankrijk 244 ton (tegen 158 ton) 

Onze invoer vertoont een dalende beweging: 

in 1935 beliep hij 8.232 ton, in 1933, 

10.173 ton.

Wij voerden hoofdzakelijk naar Frankrijk 

(1.612 ton), Engeland (1.028 ton) en Zwit

serland (451 ton) uit. In vergelijking met 

vorige jaren heeft onze uitvoer toegenomen. 

In 1935 bedroeg onze uitvoer 3.050 ton.

GEZOUTEN EN GEDROOGDE HARING : 

Nederland leverde ons 18.650 ton, dus na

genoeg de 9/10 van onzen invoer.

ANDERE GEDROOGDE VISCH : Onze 

voornaamste leveranciers waren Noorwegen 

(780 ton), Frankrijk (666 ton) en Neder

land (611 ton ).

INGELEGDE VISCH IN DOOZEN : Japan

komt veruit op de eerste plaats onder onze 

leveranciers, met 5.202 ton (tegen 5.618 

ton in 193 7) ; daarna volgen Portugal met 

2.713 ton (tegen 2.831 ton), Vereenigde 

Staten met 882 ton (tegen 9,64 ton),Fransch 

Marokko met 334 ton (tegen 41 ton), Frank- 

rijk 245 ton (tegen 102 ton), Noorweegn 

198 ton (tegen 170 ton), Onze invoer bleef 

op een hoog peil : in 1933 voerden wij 

9.2 1 2 ton in.

Onze uitvoer was voornamelijk bestemd 

voor Duitschland (450 ton), Venezuela (143 

ton), Cuba (140 ton), Columbia (112 ton), 

Engeland (61 ton), Peru (51 ton), enz. — 

Onze uitvoer heeft in de laatste jaren uit

breiding genomen. Onze uitvoer beliep overi

gens in 1933 slechts 501 ton en in 1935, 701 

ton.

D E  A C C U M U L A T O R E N T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  

D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D

BATTERIJEN
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De Visschers en de
Kiezing

(vervolg van bladzijde 1)

In «Lichtbaken», het maandblad van 
den Vlaamschen Zeevaartbond, jubel
de men onlangs, omdat de nieuwe 
«Zinnia» een Vlaamschen naam zou 
krijgen en « misschien » ook een 
Vlaamschsprekenden officierenstaf.

t Is al iets, maar als het nieuwe 
visscherijwachtschip niet meer diensten 
aan de visscherij bewijst dan het ver
sleten ding dat nu en dan eens in de 
Noordzee kruist, dan mag het,̂  wat ons 
betreft, ongemaakt blijven. Met de 
millioenen die eraan besteed worden 
zou duizendmaal nuttiger werk ten 
bate van de visscherij kunnen verricht 
worden.

En ons geheimzinnig Instituut voor 
Zeeonderzoek! Wie zal er ooit in de 
weegschaal leggen het geleverde prak
tisch werk en de honderdduizenden 
franken die het reeds verzwolgen heeft 
en nog verzwelgen zal. Moeten wij de 
geruchten gelooven die de ronde doen, 
dan zou er een plan bestaan om voor 
verscheidene millioenen opknappings- 
werken te verrichten aan die bron van 
weldaden voor onze visscherij.

Men denkt te droomen als men zulke 
dingen hoort, en dit is wel het klaarste 
bewijs dat men in de Brusselsche geld-

verspillende middens niets beseft van 
de werkelijke behoeften van onze vis
scherij die nochtans met het hotelbe- 
drïjf ae gewichtigste nijverheid is van 
onze Belgische zeekust.

Wafi zal de verkiezing ons geven ? 
We mogen niet zeer kieskeurig zijn, 
want er zijn helaas tusschen de moge
lijke ministers niet veel mannen zooals 
destijds minister Baels, die de levens
belangen onzer visscherij grondig ken
nen en er genoeg voor voelen om hun
ne beloften — die bij ministers nooit 
ontbreken — in daden om te zetten.

Er is voor onze visscherij op alle 
gebied nog reuzenwerk te verrichtien, 
er zijn leemten aan te vullen, er zijn 
toestanden te verstevigen, er zijn nieu
we wegen op te gaan, er zijn ook fou
ten te herstellen.

Laat ons hopen dat de verkiezingen 
van aanstaanden Zondag ons een mi
nister mogen geven die niefc gedoogt j 
dat onze zeevisscherij langer een speel
tuig blijve voor onbeslagen Vlaamsch- 
onkundige plaatsjesjagers.

Maar daarom zeggen wij eene laat
ste maal aan onze geachte lezers : Op! 
gij allen die op en met de zee leeft, tot 
welke partij gij ook moogt behooren, 
geeft Zondag uw stem aan oprechte 
en daadwerkelijke Vlaamschgezinden !

Bouw grond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT

EN WIJK ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 

en nijverheidsgebouwen

Voordeelige prijzen
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TE BEVRAGEN

Ste Gle Immobilière et Financière 

Vergunningstraat (Sas) Tel.

Oostende

S. A. 
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Voor onze Kust
Een Initiatief van Gouverneur Baels

Voor moderniseering van onze Kust, tot 

bevordering van toerisme, werd, door den 

H. Baels, Gouverneur van West-Vlaanderen, 

volgenden brief gestuurd aan den H. Eerste 

Minister en aan de HH. Ministers van de 

betrokken Departementen :

Bij deze heb ik de eer Ued. een ontwerp 

voor te leg’gen dat evenwijdig met zeker be

oogde plan van verwezenlijkingen in de Spa- 

streek, onze kust dient te brengen in de 1 

der moderne oorden gelegen bij de zee.

Het is Ued. bekend dat een kentering 

ontstaan in het badleven en dat in naburige 

landen het ontstaan en omvormen van bad

steden naar de nieuwerwetsche vereischte 

gericht, een geweldige mededinging deed op

rijzen met een ongunstig gevolg voor ons 

eigen gebied en een steeds aanzienlijker ver

mindering van rijke bezoekers.

Het is Ued. niet min bekend dat onze 

kust, zoowel wat het aantal hotels als getai 

toeristen betreft de twee derden • verbeeldt 

op de globale cijfers voor Belgie en dat alles 

wat de kust bevoordeeligt, welke onuitspre

kelijk de aantrekkingskracht is naar ons land, 

het vreemdelingenverkeer naar het binnen

land beinvloedt.

Ik moge hier in korte trekken —  en ieder 

punt zal later ruime uiteenzetting bekomen 

*— de hoofdzakelijke en onontbeerlijke wer

ken en inrichtingen aanduiden zonder de

welke de toestand van het toerisme bescha

mend zal uitzien en met dewelke een mach 

tige opstijging dient uitgewerkt.

1. Verbreeden of ontdubbelen der konink

lijke baan van Wenduine tot Oostende. 

Schatting l'O millioen.

2. Nachtverlichting van gansch de konink

lijke baan (Knokke tot De Panne) naar het 

stelsel bestaande op den weg van Brussel 

naar Antwerpen. (Ontwerp Philips geschat 

op 10 millioen).

3. Aanleggen van Swimming-pools als te 

Blackpool, Brighton, Margabe, in de bad

steden: Oostende, Blankenberge, Zoute, enz. 

(schatting: 30 millioen).

4. Aanleggen van yacht-dok te Oostende 

en in v> Zoute (schatting 20 millioen). Ge

makkelijk te verwezenlijken te Oostende in 

de schuilhaven der visscherssloepen dooi 

verdiepen en bouwen van sluis, hetgeen 

noodzakelijk schijnt indien het dempen der 

handelsdokken voltrokken wordt.

5. Onmiddellijk voleinden der Autostrade 

Oostende-Antwerpen om te verhinderen dat 

de London-lstambul autostrade langs Kales 

gebracht worde. Van Engelsche zijde wordt 

nadruk gelegd.

6. Aanleggen van ruimer en min gevaar

lijk vliegplein te Oostende.

7. Bijzonder krediet aan gering kroos ten 

behoeve van het hotelbedrijf voor het on

misbaar moderniseeren der gasthoven ( 

bijgevoegd ontwerp nedergelegd ter Kamer

in 1933).

8. Vergoeding aan al de kustgemeenten 

voor kostelooze baden op bepaalde gedeelten 

van het strand. Schatting: 3 millioen s jaars.

9. Aanzienlijker diepten langs Zeebrugge- 

muur voor geschikter aanmeeren bij laag 

water, van Harwich en Huil booten. Schat

ting: 2 millioen ’s jaars.

10. Ruime tegemoetkoming voor riool

stelsels te Brugge en de enkele gemeenten 

waar deze nog niet zijn ingericht. Schatting;

10 millioen.

11. Aanleggen van, tram van De Panne 

naar Duinkerke. Van Fransche zijde is men 

daartoe bereid.

12. Aanleggen van snelle ophaalbruggen 

op de vaarten van Brugge.

13. Verleggen van station te Heist (in 

principe ontwerp goedgekeurd).

14. Dempen van visschershavett te Blan- 

Î snberge en bouwen van nieuwe visschers- 

1 wen met grooter diepgang aan het Westen 

van het staketsel (6 millioen).

15. Breede baan van Brugge naar Zee

brugge. (reeds ontworpen) gebetoneerdc 

baan naar Blankenberge.

Door het uitwerken van dit programma 

Aen 200 millioen zou beslaan zou het 

' > i lit van onze kust eene grondige wijzi- 

f *n ondergaan waarmede een reuzenspoor- 

Mn het vreemdelingenverkeer verbon

den is.

Niet alleen, ik herhaal het ten gunste van 

de kust maar ten gunste van het geheel land 

waarvoor West-Vlaanderen de breede deur 

beteekent.

Aanlpkking van vreemdelingen door con

fort en nieuwerwetsche instellingen is de 

hoofdzakelijke vereischte.

Indien men bedenkt dat te Stockholm en 

te Kopenhagen in 193 7 meer dan 6 millioen 

bezoekers mochten opgeschreven worden en 

hier in Belgiei nog geer. millioen geboekt 

staan, waarvan de twee derden op de kust, 

komt men licht tot overtuiging dat stoute 

wegen dienen ingeslagen.

In de wetgeving hoeft ook ingelascht het 

reglementeeren der kansspelen en het ver

bruik van sterke dranken ten minste gedu

rende de seizoenmaanden en indien het moet 

op bepaalde uren en in bepaalde plaatsen 

zooals hotels en restauratiehuizen.

Ik moge de vaste hoop uitdrukken dat 

dees ontwerp voor het verfraaien onzer kust

streek grondig en onverwijld zal onderzocht 

worden.

Met de meeste hoogachting, 

De Gouverneur,

H. BAELS.

Vijftig jaar geleden 

verging de 

« Comtesse

de Flandren

Telkens onze visschersbevolking het om

komen van een zijner zonen te betreuren 

heeft, maken in deze wereld van noeste wer

kers herinneringen het; onderwerp der ge

sprekken uit. Zoo gebeurde het ook, dat we 

onlangs kort nadat de visscherswereld in een 

nieuwen rouw was gedompeld geworden, in 

gesprek kwamen met een der vier overleven

den van een zeeramp, die zich voordeed in 

1889. Nu het Woensdag 29 Maart 11. juist 

vijftien jaar geleden was, dat de scheeps

ramp zich voordeed hebben we gemeend dat 

het onze lezers aangenaam zou zijn hen het 

Vergaan van de «Comtesse de Flandre» in 

herinnering te brengen. We laten dan ook

graag onze zegsman -- het steeds opgeruimd

Theotje Sorel —  aan het woord, die vijftig 

jaar geleden bijna niet meer tot de levenden 

behoorde, doch door rollen en keeren, door 

kunstmatige ademhaling, en tot slot door een 

ferm pak slagen, weer tot het bewustzijn 

kwam-

« Dien dag, vertelde Theotje, was er op 

zee een dikken rook (mist) en onze maal- 

boot Comtesse de Flandre deed uit voorzich

tigheid zijn reis met de vlugheid van een 

kruipende slak. We vaarden met Komman- I 
dant Oo8tman en luitenant Vermeulen; bui

ten de bemanning van zes en twintig koppen 

waren nog vier passagiers aan boord; ze 

voyageerden toen nog niet zooveel als 

Hoe voorzichtig we nog waren, heeft het 

toch niet geholpen, want plots kionk een ge

kraak, akelig geschreeuw en geroep, en 

vooraleer we beseften wat er gebeurde voel

den wij ons door de golven der onstuimige 

zee meegesleurd. Het zusterschip, de «Prin

cesse Henriette», door de duisternis misleid, 

had onzen boot midden doorgevaren. Twaalf 

mannen werden gered. De kommandant, de 

luitenant, de overige bemanning en de vier 

passagiers verdwenen in de golven. Van de 

twaalf geredden zijn er nu nog vier in leven, 

dat ’s ik, Pito Dentant, M. Siser en M. Py- 

ly8er. »

Zoo verhaalde Theotje ons in t kort wat 

hem als scheepstimmerman eens overkomen 

was. Meer dan eens komen de vier kranige 

oudjes nog eens bijeen, en al zijn ze allen de 

zeventig jaren voorbij, toch zien ze er nog 

flink uit. «Voor de honderd leggen we het 

niet stil», zegt Theotje, «want dien dag zijn 

we gepekeld geworden». We hopen dat hun 

wensch moge voldaan worden, en we wen

schen h«n van hart«: goed heil ! -- O.

Gemiddelde prijzen gedurende 1938 van de 
verschillende Kabeljauwsoorten

Kleine Aankondigingen

Te koop
GARNAAL VISSCHERSVAARTUIG 
0.197, in zeer goeden staat en varens- 
gereed.

Zich wenden: Wwe Pieters P., Vin- 
gerlinckstraat 12, Opex, Oostende. £
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Groote kabeljauw Kg.
G

Fr.
reiniddelde

prijzen

Witte kabeljauw 
Ysland
Witte Zee en Bereneiland

563.425
762.985
35.825

2.876.390,—
2.559.410,—

136.925,—

4.11
3.35
3.82

1.362.235 5.572.725,— 4.09

Midden kabeljauw

Witte kabeljauw 
Ysland
Witte Zee en Bereneiland

681.985
763.165
74.575

2.020.126,—
1.740.575,—

151.185,—

2.96
2.28
2.02

1.519.725 3.911.886,— 2.57

Kleine kabeljauw

Witte kabeljauw 
Ysland
Witte Zee en Bereneiland

740.595
333.800
150.350

1.519.994,— 
762.019,50 
249.731,—

2.05
2.28
1.66

1.224.745 2.531.744,50 2.06

Eduard Verberckmoes
NAUWSTRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28 

Tel. 12312 Telegr. Berlcmoes

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggerij 

Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

Buitenland

DUITSCHLAND

WAT DE NOORDZEE EN DE 

OOSTZEE VOOR DE DUITSCHE 

VISSCHERIJ OPLEVERDEN.

HARING IS HET HOOFDPRODUCT

Volgens de officieele gegevens van het 

Duitsche Rijksambt voor de Statistiek lever

de de Duitsche zeevisscherij in 1938, op 

722 millioen kg. ter waarde van 102,5 mil

lioen R.M. Er worden gegevens verstrekt 

omtrent de vangst van meer dan 100 ver

schillende vischsoorten. Hiervan noteeren 

we dat het Noordzeegebied rond 210 mil

lioen kg. haring en sprot opleverde ter 

waarde van ruim 33.7 millioen RM. De ka- 

beljauweogst bedroeg 1 10 millioen kg. ter 

waarde van 14.1 millioen RM., de schelvisch- 

oogst 36,6 millioen kg. voor 7.5 millioen R. 

M., de aanvoer van schol bedroeg 1,96 mill, 

kg. ter waarde van 891000 RM., van heilbot 

1,09 millioen kg. ter waarde van rond 1 

millioen RM., van tarbot 167100 kg. ter 

waarde van 236000 RM.

Verder werden o.a. aangevoerd 1,3 mil

lioen kg. haaien, die ruim 290000 RM. op 

leverden.

De Noordzee leverde in totaal op 665.6 

millioen kg. ter waarde van 88.8 millio 

RM., de Oostzee 56.4 millioen kg. ter waar

de van 13.7 millioen RM.

De opbrengst der Bodensee bedroeg

410300 kg. ter waarde van 511500 RM.

ALEXANDRIE

MIDDELLANDSCHE ZEE

Het Jaarverslag der 
Hollandsche 

Reedersvereeniging

Deze week bereikte ons dit merkwaardig 

verslag. We moeten bij plaatsgebrek de be

spreking er van tot volgende week uitstellen.

ALLERLEI

Binnenkort hoopt men de geheimen t.e 

onthullen welke 140 jaar lang niet aan het 

licht konden gebYracht worden nl. die, over 

de overblijfselen van Napoleon s vloot na de 

overwinning van Nelson in den slag bij 

Aboekir in 1 798. Over het algemeen is 

men van oordeel dat de gezonken schepen 

een groote hoeveelheid goud en juweelen aan 

boord moeten hebben en binnenkort zal een 

pasgevormde Egyptische bergingsmaatschap- 

pij den bodem der Middellandsche Zee af

zoeken. Verder beweert men, dat niet alleen 

de wrakken van het Napoleontische vlaggen- 

chip «Orient» en drie andere fregatten op 

den bodem rusten maar tevens ook 2 oude 

schepen uit den Grieksch-Romeinschen tijd. 

Talrijke personen reeds, als vliegtuigbestuur- 

ders, fotografen, duikers en visschers heb

ben melding gemaakt van de aanwezigheid 

dier overblijfselen.

WILT U DE VOGELS VAN DE 

BELGISCHE FAUNA KENNEN ?

De Commissie van Beheer van het Vermo

gen van het Koninklijk Natuurhistorisch Mu

seum van Belgie heeft de uitgave onderno

men van gekleurde prenten, waarbij de vo

gels van de Belgische Fauna voorgesteld zijn. 

Deze publicatie, een echt meesterstuk der 

drukkunst, geschiedt onder den vorm van 

postkaarten. Op dit oogenblik zijn 150 zicht- 

kaarten uitgegeven. De honderd eerste stel

len de beschermde vogels voor ; de vijftig 

andere de dagroofvogels en enkele tijdelijk 

beschermde zaadetende vogels.

Deze kaarten worden verkocht tegen 0,30 

stuk.

Om zich deze belangwekkende documen

tatie aan te schaffen, gelieve men zijn aan

vraag te richten tot het Vermogen van het 

Koninklijk Natuurhistorisch Museum, 31, 

Vautierstraat, Brussel, of het bedrag van den 

aankoop te storten op postcheckrekening nr

916.81.

KLEEDING DER VELDWACHTERS IN 

WEST-VLAANDEREN

Er zal voor rekening van de «Plaatselijke 

Fondsen van West-Vlaanderen» een openba

re aanbesteding, voor het maken in 1939, 

van kleeding8tukken voor de veldwachters en 

veldbrigadiers der Provincie gehouden wor

den.

De onderneming wordt uitgeschreven per 

bestuurlijk arrondissement.

De aanvraag om het lastenboek te ont

vangen, moet schriftelijk gedaan worden 

aan den heer Gouverneur der Provincie te 

Brugge.

De prijsaanbiedingen, behoorlijk op geze 

geld papier geschreven, zullen ten laatste op 

20 April 1939, ter post moeten neergelegd 

worden.

EIWIT UIT VISCH

De «Deutsche Eiwess Geselschaft» is be

gonnen met de vervaardiging van droog ei

wit uit vetarme visch, op vrij groote schaal.

Het product is smaak- en reukloos en zal 

beschikbaar zijn voor de voeding en voor 

technische toepassingen : ledernijverheid, 

kunstharsen, verfmaterialen, enz.

INDE -CIJFER OP 15 MAART 1939

Ingevolge het onderzoek door het Ministe

rie van Economische Zaken en Middenstand, 

wordt het eenvoudig index-cijfer van de al

gemeene lijn der kleinhandelsprijzen in Bel

gie, op den 15 Maart 1939, bepaald op 754. 

BIJZONDERE POSTZEGELS

Ter gelegenheid van de 75e verjaardag der 

stichting van het Internationale Roode-Kruis 

zal een reeks bijzondere postzegels, met bij— 

taksen ten bate van het Roode-Kruis van 

Belgie, van 1 April tot 15 Juni 1939 in al 

de postkantoren van het Rijk verkocht wor

den.

Deze reeks zal de volgende waarden om

vatten : 10 c. plus 5 c., 30 c. plus 5 

40 c. plus 5 c., 75 c. plus 5 c., 1 fr. plus 

25 c., 1,75 fr. plus 25 c., 2,50 fr. plus 2.50 

fr.en 5 fr. plus 5 fr.

Deze zegels zullen voor frankeering gel

dig blijvan tot 30 September 1940.

. O

VÄMWÄMN DB GEZONDHEIDS
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De gebrekkelijke 

Verkeersregeling 

met de Vischmijn

Reeds herhaaldeliik hebben we op d© ge

brekkige verkeersregeling met de visschersha- 

ven gewezen.

Men geeft zich niet alleen de moeite niet 

meer om het herstel van den veerdienst te 

bekomen, maar ook de gebrekkige tramre- 

geling is steeds het voorwerp van de gesprek

ken en de misnoegdheid van alle menschen.

Ons Gemeentebestuur heeft reeds veel be

loofd, maar tot op heden kwam van al deze 

beloften niets of weinig in huis.

Door den heer Lombaert werd verleden 

week op talrijke onhebbelijkheden gewe

zen. Het trambestuur heeft zich bereid ver

klaard ze met de grootste welwillendheid te 

onderzoeken. Hopen we in ’t belang van al 

die menschen dat van deze gegronde klach

ten iets zal van terecht komen.

Aanbestedingen

E >.ï

AANGEKONDIGDE

AANBESTEDINGEN

7 APRIL. —  Te 11 u. voor den h. Van 

Rysselberghe, hoofdingen. betuurder van 

Bruggen en Wegen w.n., Vrijdagmarkt, 12, 

Brugge, aanleggen van een voorloopigen 

verbindingsweg in keibestrating tot aan de 

landingskade van de auto-carrier Londen—  

Istamboul op de gronden der oude visch

mijn, te Oostende-Kaai. Bestek z. n. (Ne- 

derl. tekst). Plan, prijs 15 fr.

14 APRIL. —  Te 1 1 u., voor den h. Van 

Rysselberghe, hoofdingen. bestuurder van 

Bruggen en Wegen, w. n., Vrijdagmarkt, 12, 

Brugge, onderhouds- en verbeteringawerken 

aan de verschillende Staatsgebouwen in de 

provincie West-Vlaanderen. Bestek nr 3 1 van 

1939 (Nederl. tekst). Prijs 50 fr.

UITSLAGEN

21 MAART. —  Te 11 u. ten gemeente- 

huize te Heist, a) leggen van leidingen ter 

versterking van de moerbuizen tusschen Heist 

en Duinbergen, bestek 60.000 fr. ; b) boren 

van een filterput van plm. 20 m. diepte en. 

inwerksteiling en uitrusting ervan, bestek .

35.000 fr.

a) Dermul G., St. Andries, 60.083 fr.

b) Dutrieu, Wetteren, 39.490 fr.

24 MAART. -- Te I 1 u. voor h. Ver-

8choore, Langestraat, 69, Oostende, onder

houd en verbetering der Kust en der havens 

van Oostende, Nieuwpoort en Blankenberge, 

alsmede van hun aanhoorigheden.

Lot 1 : Van Huele gebr., Oostende, fr.

2.632.736.50 ; De Groote A. J. en Cattrys- 

se H., id., 2.69,9.542,34.

Lot 2 : Soetaert J., Oostende, 1.14 7.321 

fr.; M. en j. Braet, Nieuwpoort, 1.172.118 

fr. 75.

Lot 3 : Vollemaere L, Breedene, 1 millioen 

876.306,45 ; Soetaert J., 1.915.257,16 fr.

24 MAART. —  Te 1 1 u., voor h. Mallems, 

Nederkouter, 22, Gent, bouwen van een 

proefstation voor zuivering van rootwater 

op de Leie, te Harelbeke.

Casteur G., Harelbeke, 124.94 7,32 fr. ; 

Van Tomme L., id., 134.164,98 ; Petiilion 

V., Boesinge, 136.215,21 fr. ; Vergote P., 

Roeselare, 141.671,50 fr.

24 MAART —  Te 1 1 u., voor den heer 

Claey8, Vrijdagmarkt, 12, Brugge, aanne

ming voor het lossen, Iaden en vervoer van 

allerhande materialen voor het onderhoud 

in eigen beheer van verschillende wegen in 

de provincie West-Vlaanderen.

Lot 1 : Alleene P., Blankenberge, 19.063 

fr. 35; Van Geluwe A., Zandvoorde, fr.

23.668.50 ; Vandewijngaerde A., Oostende, 

27.049.05 ; Bollenberg R, Breedene, 29.044 

fr. 56 ; Daleman J., Zeebrugge, 39.860 fr.

Lot 2 : Gaytant G., Veurne, 42.84 7,50 ; 

Bollenberg R., 43.447,22 ; Beun D., leper, 

53.693,20 fr.

Lot 3 : Petiilion V., Boezinge, 18.391 fr. ; 

De Rycke, leper, 26.094,32 ; Paelinck C., 

Langemark, 31.605,12 fr. ; Vandelannote A. 

leper, 33.716,32 fr.

Lot 4 : Verstraete O., Ingelmunster, fr. 

30.877,07 ; P. V. Vereecke en Zonen, Ar- 

dooie, 33.623,80 fr. ; Vergote V., Aarsele, 

35.465,73 fr. ; Dawitte D., Ti«lt, 38.046,12

fr.

B ij Sterfgeval

VISCHHANDEL in volle bedrijvig
heid over te nemen te Brussel.

Joseph Stupp, 109, Tervurenlaan. 
Brussel.

Cause décès

A remettre à Bruxelles POISSON
NERIE en pleine prospérité.

Joseph Stupp, 109, avenue de Ter- 
vueren, Bruxelles. (87)

INog de 

Afgekeurde Visch

In ons vorig artikel meldden we dat er van 

een telegram, van den heer Gouverneur geen 

sprake was, omdat noch de bestuurder van 

de vis3cher8haven, noch de burgemeester van 

Oostende er heden Donderdagmorgen nog 

geen kennis van hadden.

Voor het ter pers gaan vernemen we van 

den heer Burgemeester, dat er inderdaad se

dert Maandag op het stadhuis een telegram 

van den heer Gouverneur Baels toegestuurd 

was, maar niet in den zin als zou hij op 

strenger keuring aangedrongen hebben.

Wat er echter ook van zij, we kunnen 

slechts betreuren, dat van dit telegram eens 

te meer misbruik werd gemaakt zonder voor

lichting van het Schepencollege, waardoor 

M. Elleboudt Maandagmorgen reeds ingelicht 

was en waardoor zekere pers er Dinsdag 

reeds volledig mee vergiftigd was en wel in 

dien zin dat de stadsscheikundige en de 

vischkeurders alzoo in het gedrang werden 

gebracht door een verkeerde voorstelling van 

den inhoud er van.

Hierdoor wordt trouwens ook aan den 

Oostendschen vischhandel veel schade berok

kend.

Daarom is het te hopen, dat het Oos

tendsch schepencollege er zal voor zorgen, 

dat dergelijke feiten zich niet meer voordoen.

De 3 Stoomtreilers 

voor de 

N.V.Motorvisscherij

Zooals we reeds aan onze lezers meedeel

den, heeft de N. V. Motorvisscherij drie 

groote stoomtreilers in Engeland aangekocht. 

Het zijn de «Tourmaline», de «Kingston Dia

mond» en de «Kingston Garnet», van elk on

geveer 35'0 ton bruto.

Thans werd de huidige 0.296 «Breughel» 

van deze reederij aan den heer Geryl Isidoor 

verkocht.

De drie Engelsche stoomtreilers, welke bin

nenkort in de vaart zullen gaan, hebben 

achtereenvolgens de volgende namen aange

nomen : 0.296 «Vandermeer», 0.298 «Van 

Dyck», 0.29,9 «Van Orley».

Deze vaartuigen zullen voornamelijk op 

Ijsland en het Bereneiland gaan visschen.

©
V IS S C H E R S  !

©DE BESTE
Weet U dat a

GASQJÜL#

g HET BESTE MAZOUT j
•  voor VISSCHERSVAARTUIOEN ®  

®  GEFABRICEERD wordt door de ®

% Belgian Cracking Cy ©
®  die nooit de belangen van den ®  
©kooper uit het ook verliest @ 
@ Al hare producten komen voort #  
©van de Belgische Werkhuizen 0  
gjte Langerbrugge. ||
q  BESTEL ö lj DE B. C. C. g

Onze Visscherij en 

de Tentoonstelling 

van het W ater 

te Luik
Dinsdag had in het Stadhuis, een vergade

ring plaats met het oog op de deelneming 

van de verschillende takken uit ons visscherij

bedrijf.

Deze bijeenkomst werd belegd door een 

Commissie voorgezeten door Professor Da

mas van de Hoogeschool van Luik, bijge- 

etaan door den Heer Van Hal, Secretarie* 

Generaal en door R. Verschelde, Secretaris. 

Waren vertegenwoordigd: de oester- en mos- 

•elteelt, de vischhandelaars, reeders «cheeps^ 

bouwers, visscherijscholen e.m.

Het ging er om de medewerking van die 

verscheidene afdeelingen en een algemeen 

gedacht te hebben van hetgeen zou verwezen

lijkt worden. Uit de mond van de vertegen

woordigers kan algemeen afgeleid worden 

dat de meeste firma’s met moeite toetreden 

of in het geheel niet wenschen bij te treden. 

Er mag echter niet uit het oog verloren, dat 

wij een tijdstip beleven dat heel weinig de 

goede stemming in de hand werkt en de 

voorzichtigheid nu meer dan ooit de moeder 

der wijsheid geworden is. Als ge daarbij na

gaat welke kosten daaraan verbonden zijn, 

is het niet te verwonderen dat sommige fir

ma’s er niet op geluimd zijn, vooral in deze 

onzekere tijden welke we beleven.

Hoogleeraar Damas hield echter vol en 

bleef aandringen, daar hij er sterk aan houdt, 

in deze Tentoonstelling de visscherij en al 

haar vertakkingen een plaats toe te kennen 

zooals 'tot nog toe het geval niet was.

LEEST EN  VERSPREIDT 

« HET VISSCHERIJBLAD »
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Marktberichten
OOSTENDE

Zaterdag 25 Maart 1939.
0.345 Spanje 20 d. 49.359,50
0.86 West 9 d. 40.785,—
0.36 Kanaal 10 d. 22.610,—
0.166 Kanaal 10 d. 33.685 —

De aanvoer is heden zeer beperkt doch 
goed verzorgd. Met uitzondering van kabel
jauw en schelvisch, zijn alle soorten voor
handen doch in kleine partijtjes. De vraag 
naar fijne vischsoorten is zeer levendig en 
dure prijzen worden voor deze soorten be
steed.
Maandag 27 Maart 1939.

GARNAALAANVOER

O .l 19 West 12 d. 37. 157,50
0.31 1 Kanaal 14 d. 20.5 70—
0.296 Kanaal 12 d. 59.1 77,50
0.274 Kanaal 10 d. 42.195 —
0.132 Kanaal 12 d. 24.425—
H.8I Kanaal 12 d. 42.335—
0.55 Kanaal 12 d. 33.495 —
0.326 Kanaal 1 1 d. 31.045 —
0.175 Kanaal 12 d. 26.230—
SS.O.I64 Clijde 16 d. 51.904,50
0.21 1 Kanaal 15 d. 38.680—
0.141 Kanaal 14 d. 42.225 —
0.269 Kanaal 12 d. 40.970—
0.187 West 2 d. 3.5 10,—
0.124 Kanaal 10 d. 32.270,50
0.240 West 2 d. 3.770,—
SS. 0 .80 Ysland 18 d. 152.624 50

Donderdag 23 Maart 
Vrijdag 24 Maart 
Zaterdag 25 Maart 
Zondag 26 Maart 
Maandag 2 7 Maart 
Dinsdag 28 Maart 
Woensdag 29 Maart

162 kg. 
978 kg. 

2980 kg. 
582 kg.

7.90— 9.30
5.90— 8. 
3.40— 5.40 
5.00— 7.30

geen aanvoer
1675 kg. 5.20— 6.70 
1482 kg. 4.30— 6.60

De aanvoer is heden middelmatig groot en 
gezien een regelmatige en vaste vraag, is hij 
voldoende. Alle soorten ook ronde visch, zijn 
in mooie partijen voorhanden. De vangst van 
de Clijde is onvoldoende verzorgd; deze van 
Ysland zeer goed. Deze laatste vangst heeft 
veel koolvisch doch minder kabeljauw ver
schalkt. Een mooie partij schelvisch wordt 
eveneens opgemerkt. Tongenaanvoer minder 
dan verwacht; nauwelijks 6.000 kg. worden 
te koop geboden. De groote sorteeringen 
zijn merkelijk gestegen.
Dinsdag 28 Maart 1939.
0.289 Kanaal 12 d. 29.845,—
0.346 Clijde 13 d. 30.310,—
0.292 Kanaal 13 d. 55.945,—
0.266 Kanaal 1 I d. 43.695,—
0.238 Kanaal 13 d. 43.935.—
0.85 Kanaal 11 d. 3 7.845 —
0.290 Kanaal 11 d. 30.375!—
55.0.97 Clijde 12 d. 45.409,50 
0.65 Kanaal 12 d. 17.565,—  
0.291 Kanaal 1 1 d. 32.045,—  
0.314 Kanaal 13 d. 41.635,—
55.0.159 Ysland 19 d. 105.441.—  
0.89 Ysland 16 d. 76.015,—  
0.254 Kanaal l i d .  I 7.373,50 
0.302 Kanaal 13 d. 31.825,—  
0.217 Kanaal 12 d. 43.786,—  
0.25 Kanaal 1 1 d. 37.913,50

De aanvoer van heden is zeer omvangrijk 
vooral ronde vischsoorten zijn zeer overvloe
dig voorhanden en worden zeer regelmatig 
«n levendig afgenomen. Alleen rogsoorten 
tongen, tarbot en mooie meiden zijn niet in 
voldoende partijen voorhanden en kosten 
dan ook zeer duur. Doorgaans gaan alle 
soorten duurder van de hand dan gisteren. 
Heel mooie besommingen worden dan ook 
gemaakt.
Woensdag 29 Maart 1939.

Société Française 
de Banque et de Dépôts

Naamlooze Vennootschap 

Kapitaal 50.000.000 frank

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs

Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS

KANTOOR OOSTENDE, 21, Leopoldlaan

Teleg. adr.: FRANClBANiK OOSTENDE 

T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.751

Brussel
Bijhuizen 

Antwerpen - Charleroi - Londen

ALLE BANK- en BEURSVERRICHTINGEN

Vreemde munten - Verhuring v.. Brandkasten

Verwachtingen

67.840—
48.366—
36.650—
36.382.50
67.872.50 
31.585,—  
43.740,—  
36.303,—  ; 
38.220—  
45.725,—

9.855,—

55.0.262 Ysland 15 d.
0.122 Kanaal 13 d.
0.200 Kanaal 13 d.
0.246 Kanaal I I d.
0.241 Marokko 21 d.
H.82 Kanaal I 3 d.
0.300 Spanje 18 d.
O. I I 8 Clijde I 3 d.
0.308 Kanaal 12 d.
0.306 Spanje 20 d.
0.203 West 8 d.

Zooals verwacht is de aanvoer Keel gering 
en beantwoordt nauwelijks aan een levendige 
vraag. Alleen ronde visch soorten zijn in 
voldoende hoeveelheden voorhanden. T ongen 
zijn zeer in prijs gestegen daar de aanvoer 
met moeite 5000 kg. bereikt. De Yslandsche 
vangst is zeer klein. Vangst van Marokko 
heeft veel keilroggen verschalkt en dank zij 
dure prijs voor deze soorten betaald, be
komt dit vaartuig een goede besomming, 
Donderdag 30 Maart 1939.
0.88 West 12 d. 20.787 —
55.0.98 Clijde 10 d. 4 7.452 —

Door machienbreuk is de 0.88 opgesleept 
door de trawler 98. De aanvoer bestaat he
den uit makreel, kabeljauw, gullen, kool
visch en wat soorten. Goede prijzen worden 
voor al deze soorten besteed. Er is geen 

fijne visch voorhanden.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU- 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK 

Donderdag 23 Maart 
Vrijdag 24 Maart 
Zaterdag 25 Maart 
Maandag 27 Maart 
Dinsdag 28 Maart 
Woensdag 29 Maart

Zaterdag 1 April. —  0.309 van Spanje; 

0.54 van de Moray Firth; 0.82 van het Kan. 

van Bristol met 150 bennen visch, 800 ka

beljauwen en 750 kg. tongen.

Maandag 3 April. —  0.295 van het K. 

van Bristol; SS.0.83 van Ysland met 12 bak

ken, waarvan 2000 kabeljauwen, 800 kools, 

50 b. schelvisch, 300 b. totten, 180 b. gullen 

en mixed; SS .0 .163 van Ysland, met 3000 

kabeljauwen, 500 kools, 250 b. gullen, 295 

b. mixed, 100 b. schelvisch, 20 b. lengen, 

totaal 13 bakken.

Dinsdag 4 April. —  0.320 van Spanje; 

0.316, 0.307, 0.328, van het Kanaal van 

Bristol; 0.81 van het Kanaal van Bristol met 

120 bennen visch en 300 kg. tongen; 0.86 

met 600 b. makreel.

Verder worden verwacht: 0.178 van de

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. &  0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

GENT

Moray Firth; 

0.350, 0.140, 

0.276, 0.272, 

0.225, 0.176 

van Bristol.

0.224 van Spanje; 0.179, 

0.349, 0.317, 0.318, 0.303, 

0.263, O .l 12, 0128, 0.229, 

en WO. 137 van het Kanaal

27.180,—

147.127.50
682.829.50
720.958.50 
463.054 —

P mn faint
V.schlactoor in alle soorten

VÄSCHEN — GEROOKTEN

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

2.04 1.149,50

ANTWERPEN

Vrijdag 24 Maart 1939.

Griet 13; kabeljauw 6--9, (netto); 5—*
7,50 (bruto) ; gul 5 ; knorhaan 4 ; koolvisch 
5; pladijs 4— 10; poor 3; rog 7.50; ko- 
ningsvisch 4— 5 ; roobaard 5— 6 ; schar 5
--6,50 ; vleet 10--12 ; schelvisch 6--10 ;
Schotsche schol 5--6 ; steenschol 5— 7 ;
steenpost 2 ; tarbot 12— 16 ; tong 12--16 ;
wijting 3— 4 ; zandhaai 6 ; zeepaling 4 ; kuit * 
5 ; makreel 5— 6 ; spiering 8 ; garnaal 12; 
kreukel 3; mosselen I; zalm (bevroren) 24; 
paling 1 1 — 14 ; bot 5 fr. per kg.

19— 25 Maart 1939.
Garnaal 9— 10; griet 13 ; kabeljauw 

10— 12 ; pladijs 8— 10 ; paling 16— 22 ;
schelvisch 9 ; rog 6--7 ; tarbot 15— 20 ;
tong 18; wijting 4— 5; zeepost 9; zonne- 
visch 8 fr. per kg-

NIEUWPOORT
Er was weinig visch, die aldus goede prij

zen kende. De aanvoer van garnaal was re
delijk.

Tongen: groote 10--15, middel 11--16,
voorkleine 16--21, kleine 10--13; tarbot
14— 18; kleine 8— 10; griet 6— 8; platen:
groote 5--6.50; middel 4— 5.50; kleine 2—-
3; schar 4--5; wijting: groote 1.75— 2.25,
kleine I--1.75; pieterman 10--12; zeehon
den 1 — 1.50 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTU1GEN

Maandag 27 Maart 1939.
N .3I, 934 fr. ; N.48, 790 fr. ; P.4, 1 143 fr.; 
N.42, 1696 fr. ; N.62, 1856 fr ; N .I6, 610 
fr. ; N.35, 1081 fr. ; P.86, 657 fr. ; N.51, 
251 fr. ; OD. 15, 1 5 1 9 fr. N.59, 22363 fr ; 

N .4I, 1309 fr. ; N.50, 1801 fr. ; N.26, 409 
•;  N.54, 799 fr. ; N.49, 2918 fr. ; N.40,

. 724 fr. ; N.20, 442 fr.
Dinsdag 28 Maart 1939.
N.53, 1901 fr. ; N.56, 1618 fr. ; N.55, 2606 
fr. ; N.44, 2014 fr. ; N.38, 361 fr.

PRIJZEN DER GARNALEN

23 Maart
24 Maart
25 Maart
28 Maart
29 Maart

871 kg. 
897 kg. 

1549 kg. 
288 kg. 

1873 kg.

4.20— 5.60
3.20— 5.10
2.40— 3.90 
4.70— 5.70
3.40— 5.10

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberge, van Donderdag 23 
tot Woensdag 29 Maart 1939:
Donderdag 23 Maart geen
Vrijdag 24 Maart geen
Zaterdag 25 Maart 352,--
Maandag 27 Maart 16,879,—
Dinsdag 28 Maart 2.826,—
Woensdag 29 Maart 6.619,—-

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

Tarbot 19; griet 12; groote tongen 13; 
bloktongen 16; fruittongen 22; kleine tongen 
14; groote platen 6; kleine platen 7; kleine 
visch 6; scharren 6; pietermans 14; kabel
jauw 5; wijting 3; rog 5; garnaal 6 fr. per 
kgr.

ALTONA
WEEK VAN 20 TOT 25 MAART 1939 

Aanvoer :
Noordzeetreilers kg.
treilers 
Yslandtreilers 
Hoogzeetreilers 
Elbevisschers

434.400
863.400 
294.900
24.800

8.400

9 
6 
3

13
34

Samen k8' J -625.900
Van binnen- en buitenland ingezonden waar :

kg. 352."JU

Haringaanvoer :

™ S S T  *

C 5.326.800
Samen ,

De aanvoer was deze week wat onregel
matig. Terwijl gedurende de drie eerste da- 
oen de markt genoegzaam bevoorraad_ was, 
kwamen de volgende dagen geen of zeer 
weinig treilers aan. Alle vischsoorten vonden 

gemakkelijk afname.

e>« je e w e e s e e e e e e * « » * » *

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 25 TOT 30 MAART.

Zaterdag

TurBot —  Groote tarbot ................................... 24.00 18,
Mid. tarbot ..................................... 16.00— 14.00

Kline tarbot ....................................12.00 1.

Barbues —  Griet ...........................................................................
Sole, —  Allergroote tongen ..........................10.00— 14,—

Groote tongen ........................... ....16.00— 17,—
Midd. groote tongen ..................... 17,00— 18,—
Voorkleine tongen ..........................19.00— 20,—
Kleine tongen ................................... 19,00— 20,—

Carrelet» —  Gr. pladijs (schol) ..........................................
Mid. pladijs ........................... ..............................
Deide slag pladijs ..............................................
Kleine gladijs .......................................................

Limandes —  Schar ............................................ ...... ................
Limandes soles —  Groote tongschar ............. 6,50—  6 .—

Kleine tongschar .............  4,00—
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  4,00-—-

Kl. Schotsche schol ............  3.50—
Flottes —  Schaten ............................................  4,00-—  2.—
Raies —  Groote rog ........................................  5.00—  3,—

Kleine rog .........................................  1.50—

Tacauds —  Steenposten ...................................  1-25—
Merlans —  Gr. wijting ...................................  2,50—

Kleine wijting ............................  1.50—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ......................................

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

Cabillaud dTstande —  Ysl. kabeljauw .................................
Gr. gullen ...............................................
Kl. gullen .................................................

Sébastes —  Klipviscl» .................................................................
Charbonnier —  Koolvisch .......................................................
Lieus __  vlaswijting ................. «..................... 3,00—
Lingues —  Lengen ............................................  3,00—  2,—
Eglefins —  Gr. schelvisch ...... ........ ........................................

Gr. mid, sclielvisch ..........................................
Kl. mid. schelvisch ............................................
Kl. schelvisch ........................................................

Braadachelvisch (totten)
Colins —  Gr. mooimeisjes s. ...................

Mid. mooimeisjes .................
Kl, mooimeisjes .....................

Vives —  Pietermannen ................................... .......
Grondins —< Knorhaan ...................................  2,00
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ........ 3.50
Rougets —  Roobaard ........................................ 3,00
Emissoles —  Zeehaai ........................................ 2,00—
Roussettes —  Zeeüonden .............. ................ 1,50--
Dorées —  Zonnevisch ........................................ 6,00—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) -- ........... 6,50—

Kl. zeeduivel ...................................  5,00—
Congres —  Gr. zeepaling ........... ..................  2,50—

KI. zeepaEng ..............................  1,50—
Maquereaux —  Malcreel ....................... 2,00—
Harengs — Haring ...................... ......................  1.00—
Esturgeon! •— Steur ........................................15,00—
Flétans —  Gr. heilbot .................................................

Kl. heilbot .......................... .............................
écrevisses —  Kreeftje* ..................................................

Maandag Dinsdag
22.00— 18___ 23.00— lö,—
16.00— 13,00 16,00— 14.00

10.00— 12,00— 10,00
1 1,00—  8— 1 |,00—  8—
1 |,00— 15 — 1 I 00— 16,—
1 7.00— 1 7.00— 19,—
18.00— 19,— 19.00— 22,—
19.00— 20,— 21,00— 22.—
19,00— 20,— 21,00— 23,—

ftnn__  s___
« nn 7

6.00— 7,00—  6—
3,00—

5.50—  3,— 5,00—  3 —
8,50—  7 — 8.00—  6—
4.00— 4,00—
4.00— 5.00—  4,50
3,50— 4.00—
4.00—  3___ 5.00—  3 —
4,50—  3 — 6.00—  3 —
1 50— 2,00—
1.75—  1.50 2,00—  1,50
2.25—  2.50 2,50—  2,25
2.00—  1,50 2,00—
6.00—  5,— 5,00—  3.75
3,50— 2,50—  3.25

3,00— 2.50—
3,00— 2,00—
2,50— 2.00—  2.25
2,00— 1.75—

W oensdag
23.00— 18,—
16.00— 15,—
10.00— 13,—
15.00—  8,—
12.00— 1 7,—
18.00— 19,—
23.00— 24 —
24.00— 25 —
24.00— 25 —

Donderdag
20.00— 18,—  
I 3,00— 14.—  
12.00—

1.50

12,00
6,00
4,00

—  2,50

4,—
6—

4.50—
2 .00—
3.50—  2.50
3.00—  2 —
7.00—  6,50
5.00—  6—
5.00—  5,50
5.00—
4.00—

6.00— 5,—
4.00—

' 2 .Ö0'— ........
4.50—  2.50

2 ,00—
3.00—
3.00—
6 .00—  
6.00—
5.00—

4.00—  
3.25—

L5.0 
2.50 
2 —

5,—

8,00—
8,00—
3.50—
9.00—
8 .00—

4.50—
5.00—
3.50—
5.00—
6.00—  
2,00—  
2,00—
2.50—
2.50—  
6,00—  
2.75—
2.50—
2.50—
2.50—  
2,00—
5.00—
2.00—
3.00—
3.00—
7.00—
6.00—  
5,00—
4.50—  
3.25—

7,—

4 —
6.50

4,—  
4,—
3.50 
4,—

1.50

2 —  
4—  
3.25

4 —  
1,50 
2 —  
2 —

5,00—  3 —

2 ,00—
2 .00 —
5.50—  4,.
3.50—  
3.00—

IJMUiDEN
ln de week van 23--29 Maart 1939 kwa

men aan de rijksvischhhalen 42 stoomtrei
lers en 48 motors hun vangsten versehe 
visch en haring verkoopen.

Bijzonder groot is de aanvoer van witte 
kabeljauw, zoowel van de Moray Firth als 
van de Groote Bank. De bijvangsten van de 
Groote Bank zijn bijzonder schoon en wel 
de soorten tarbot, griet, tongschar en zee
wolf.

Van de Scilly eilanden was 1 boot met een 
schoone lading makreel en lengen. Van de 
Clyde 1 motortrawler met kabeljauw, gullen 
en zwarte koolvisch.

De Noordvangsten leverden schelvisch, 
totten, wijting, zwarte en witte koolvisch 
gullen en witte kabeljauw.

De Witte Bank vangsten geven voldoende 
tongen. Met de Westvisscherij is het echter 
treurig gesteld.

De haringvisscherij wordt nog steeds uit
geoefend door een 10 tal groote stoomtrei 
Iers. Voor enkele reederijen is dit een on 
verwacht sukses, want de haring kent goe 
de prijzen en de vangsten zijn zeer bevredi
gend.

AUe soorten versehe visch zijn de geheele 
week tegen zeer goede prijzen verkocht en 
vele treilers hebben dan ook groote besom
mingen verkregen.

Verwachting toekomende week: 35 stoom
treilers en 60 motors.
Donderdag 23 Maart 1939.

4 stoomtreilers en 3 motors waren ter 
markt. De verscheidenheid liet niets te wen
schen over. De Noordvangst bestond uit : 
schelvisch, totten, wijting, koolvisch en ka
beljauw ; de vangst van de Silver Pit uit 
ijle haring. De overige 5 booten kwamen 
van de Witte 'Bank met voldoende tongen, 
schol en wijting.

De verkoopprijzen van alle soorten waren 
zeer vast.
Ym. 8 Noorden 5 70
Ym. 19 Silver Pit 750
Sch. 61 Witte Bank 70
Ym. 103 Witte Bank 50
Sch. 121 Witte Bank 100
Vrijdag 24 Maart 1939.

De aanvoer bestond uit 2 booten van de 
Silver Pit met een gezamenlijke vangst van 
1600 bennen ijle haring. 1 stocmtreiler en 
3 motors verzorgden de markt met tongen, 
schol en veel wijting. De visch werd duur 
afgezet.
Ym. 73 Silver Pit 700 1786,—
Ym. 83 Witte Bank 200 1389,—
Ro. 53 Silver Pit 900 2886,—
en een drietal Katwijksche motors.
Zaterdag 25 Maart 1939.

Slechts 5 Katwijksche motors waren ter 
markt met geringe vangsten. De verkoop
prijzen waren zeer duur. Besomming . hoog
ste 643. laagste 426 fl.
Maandag 27 Maart 1939.

45 vaartuigen waren aan den afslag. De 
vangst van de Moray Firth was bjizonder 
groot en bestond uit 5500 stuks kabeljauw 
en 500 bennen versehe visch en haring. De 
vangst van de Clyde leverde kabeljauw, gul
len, koolvisch en wijting op ; de vangst van 
de Scilly eilanden veel makreel, leng en 
hammen en 2 booten van de Silver Pit met 
een gezamenlijke vangst van 2750 bennen 
ijle haring. 4 booten van het N oords brach
ten een rijke keus visch aan en 2 booten 
van de Groote Bank veel witte kabeljauw 
en bijvangsten, bestaande uit tongschar, 
griet,, tarbot, schol en zeewolf. De vangsten 
^an de Witte Bank waren bevredigend voor 
tongen, schol en wijting ; die van de West 
waren zeer treurig.

Een uitstekende vischdag. De verkoopprij
zen waren voor alle soorten zeer vast.

&! I Stoommachienen- Motoren - Stoomketels
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4277,—  
3174,—  
1 340,—  
1 249,—  
1 485,—

Dinsdag 28 Maart 1939.
1 boot van het Noorden n et een 500 b. 

versehe visch, 1 boot van de Silver Pit met 
1300 bennen Yijle haring. 2 booten van de 
Groote Bank met schoone vangsten witte 
kabeljauw, tarbot, griet, schol en zeewolf, 
en 5 booten van de Witte Bank en West niet 
schoone vangsten tongen, maar weinig bij
vangsten.

Verkoopprijzen wederom zeer duur.
Ym. 95 Groote Bank 
Ym. 64 Witte Bank 
Ym. 1 79 Groote Bank 
Ym. 37 Noorden 
Ym. 9 Silver Pit 
Ym. 29 Witte Bank 
Woensdag 29 Maart 1939.

13 stoomtreilers en 5 motors spijsden de 
markt ruim voldoende van alle soorten ver
sehe visch, 2 booten van de Silver Pit met 
versehe haring 4 booten van de Groote Bank 
met schoone vangsten witte kobeljauw ; bij 
vangsten schoone tarbot, griet, schol, tong
schar en zeewolven, 5 booten von het Noor
den met schoone vangsten schelvisch, totten, 
wijting, gullen, kabeljauw, zwarte en witte 
koolvisch en 7 vangsten van cle Witte Bank 
en West welke ons schoone vangsten tongen 
te koop stelden. De verkoopprijzen waren 
zeer vast.

215 2407. —
fcO 1 682.- —
85 1472.—

520 4044.—
300 4753.—

70 1 5 10,—

Ym. 94 Groote Bank 3b j
Ym. 87 Witte Bank \ 20
Ym. 116 Noorden 45 ">
Ym. 6 Noorden 675
Ro. 46 Silver Pit 830
Ym. 49 Noorden 700
Ym. 155 Groote Bank 130
Ym. 10 Groote Bank 340
Ym. 2 Clondyke 585
Ym. 12 Silver Pit 1-2 7
Ym. 189 Groote Bank 190
Ym. 88 Witte Bank 95
Ym. 82 Noorden 470
Ym. 204 West 35

2964.—  
1 593,—  
40 I 4,—  
533t>.—  
3291.—  
5 34 6.—  
1878 — 
2967.—  
393 1 — 
4 1 90,— 
25*30.—  
T222,—  
3805.—  
ó4 I .—

BRUSSEL

Ro. 16 Clyde 500 2765.—
Ro. 14 Witte Bank 85 1611 —

Ro. 195 Noorden 330 2 783,—

Ro. 167 Noorden 225 2723.--
Ro. 1 15 Scilly eilanden 700 3781 —
Ro. 46 Groote Bank 1 70 2309,—

Ro. 72 Witte Bank 70 1301,—

Ro. 432 Witte Bank 65 943,—

Ro. 70 Witte Bank 75 1 785,—

Ro. 1 Noorden 710 4 753,—

Ro. 25 Noorden 650 5 188,—

Ro. 7 Groote Bank 285 2310.—

Ro. 1 7 Silver Pit 1750 6796,—

Ro. 48 Silver Pit 1000 3970,—

Ro. 26 Moray Firth 1400 7236, —

30 Katwijker motors. Laagste 233 hoogste

VISCHMARKT 

20— 25 Maart 1939.
Griet 10--15 ; zeeduivel 6--10 ; kabel

jauw 4— 10 ; gullen 4— 7 ; zeezalm 3— 5 ; 
zeepaling 4--7 ; zonnevisch 8--10 ; schel
visch 4— 8 ; schaat 8— 12 ; knorhaan 3—  
5 ; haring 2— 3,50 ; schar 5— 7 ; leng 3—  
4 ; makreel 6— 7 ; wijting I— 3,50 ; heek
4--7 ; pladijs 4— 9, ; rog 3— 8 ; roobaard
4— 6 ; klipvisch 2— 3 ; tarbot 10— 18 ; pie
terman 15— 17 ; tong 12— 18 fr. per kg.

VISCHMIJN 
20— 25 Maart 1939.
Griet 6--32 ; zeeduivel 4.3 7 ; kabeljauw

2.95 ; gullen 1,99 ; zeezalm 1.20 ; zonne
visch 6,17 ; schelvisch 2.4 7 ; baars 2.80 ; 
zeepaling 1.90 ; versehe heilbot 6.88 ; schaa*: 
4.49 ; knorhaan 2.19 ; versehe haring 1.81; 
schar 4.08 ; leng 0.88 ; makreel 4.56 ; w ij
ting 1.84 ; heek 1.80 ; koningsvisch 3.75 ; 
pladijs 4.19 ; rog 3.45 ; roobaard 3.70 ; ver
vroren zalm 8.2 7 ; klipvisch 1,65 ; tong 
12,65; tarbot 9,52; pieterman 10,96 fr. per 
kg.

ZEEBRUGGE

Vrijdag 24 Maart 1939.
Garnalen 6— 7 fr. per kgr.

Zaterdag 25 Maart 1939.
Garnalen 4.50--5.70 fr. per kgr.

Maandag 27 Maart 1939.
Groote tong I I --12; bloktong 12— 14 ;

fruittong 19— 21; sch. kl tong 20--22; kl.
tong 10— 18; pieterman 12--13; groote pla
ten 6— 6.50; middenplaten 6--6.50; platjes
5.50— 6; scharren 4.50— 5; rog 2.50--5 ;
tarbot 12--20; griet 10--18; garnalen 4.70
— 5.60 fr. per kg.
Dinsdag 28 Maart 1939.

Groote tong II — 12; bloktong 12--14;
fruittong 20--22; sch. kl. tong 22--24; kl.
tong 10— 18; pieterman 12— 13; groote pla
ten 6--6.50; middenplaten 6— 6.50; platjes

[5.50--6; scharren 4.50--5; rog 2.50--5 ;
! tarbot 12--20; griet 10--18; garnalen 5—
5.80 fr. per kg.

! Woensdag 29 Maart 1939.
■ Groote tong 10--12; bloktong 14— 15 ;
fruittong 22--24; soh. kl. tong 23--25; kl.
tong 12— 21; pieterman 13--14; groote p la
ten 6--6.50; middenplaten 7--7.50; platjes
7— 7.50; scharren 5--5.50; rog 4--6.50;
tarbot 12--25; griet 12--20; garnalen 4.50
— 1 5.70 fr. per kg.
Donderdag 30 Maart 1939

Groote tong I I  — 12.50; bloktong 14— 15:
fruittong 22--24; sch. kl. tong 23--25; kl.
tong 12--20; pieterman 13--14; groote pla
ten 6--6.50 ; middenplaten 7.25--7.50 ;
platjes 7.25--7.50; scharren 5.50— 6; ro<*
4— 6.50; tarbot 12--24; grie‘ 12--22; gar’
nalen 4.50— 5.40 fr. per kgr.

BOULOGNE
Donderdag 23 Maart 1939.

24 treilers bevoorraadden de markt. Men 
verkocht : 1200 kisten van 160 haringen 3;
4 700 kisten van 26 kg. makreel 2--3.50,
4760 kisten van 26 kg. wijting 2— 4; 420 
kisten van 26 kg. koolvisch 4--5; 2 75 kis
ten van 26 kg. mooie meiden 4— I 3 fr. per 
kgr.
Vrijdag 24 Maart 1939.

Geen visch.
Zaterdag 25 Maart 1939.

5 treilers en 4 booten deden de haven 
aan. Men verkocht: 2163 kisten van 26 kg. 
makreel 2— 3; 388 kisten van 25 kg. wij
ting 1.50— 3.50; 1235 kisten van 120-160 
haringen en 400 kisten van 55 kg. 1.50— 2;

04 kisten van 26 kg. mooie meiden 3— 12 
volgens grootte; 36 kisten van 25 kg. schar 
\— 8; 2 kisten van 26 kg. kabeljauw 5 ;
36 kisten van 25 kg. roobaard 2--5; 80
kisten van 26 kg. rog 3--4.50; 32 kisten van
26 kg. pladijs 4--5 fr. per kg.
Maandag 2.7 Maart 1939.

23 treilers, 2 booten kwamen binnen. 
Men verkocht: 1400 kisten van 120-160 ha
ringen 2--3.50; 3100 kisten van 26 kg. ma
kreel 3— 5; 3554 kisten van 25 kg. wijting
2-5 0 5; 2090 kisten van 26 kg. koolvisch
3— 3.50; 160 kisten van 25 kg. schar 4— 9;
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I
I
«

Donderdag

Ttrbot .............................................. ................44.00— 19,—
Griet .......................................... ........................35>00— 23>—

Zaterdag
53,00— 30,-

Gïoote tongen ......................-.............................. 0.63

1,00-
3,00-

1.50
2.50

7.00-
4.00-

8,00—  6,—  
4,00—

2 .00—  
4.50—  3,

1.50

2, 00—
2 . 00—
6 .00—
7.00—
5.00—

2.00— 
1.50—  
2,00—

4,—  
6.—

1.75

2 00 —

2 .00—
5.50—  
7.00—  
5.'00—
2.50—
1.50—

4.—
6.—

2,—

2.50—
4.00—  3,—
3.00—  2.50
2.00—
2,00—
15.50—  4,5D
7.00—  6,—
r- .-iri_
2.50—
2 .00—

2.50—

2,00—  1.75

12,00—  8, 14,00— 10,00
3.'00*—

17 00—

Gr.
Kl.
Kl.
Kl.
Kl.
Gr

mid. tongen ................................................. .0.76—
mid. tongen ................................................. .I >00---
tongen ........................................ ............. .0.92

ilips) ................................... ..... 0.82--
slips) ................................... 0,51 —
.................................................. 21,00

tongen {gr' 
tongen ^kl. 
schol

0.60
0,66
0.88
0.88
0,78
0.48

19,50

0.80—  
0.88—  
0.12—  
1.02—  
0 . 88—  
0.44—

0.70
0.74
0.98
0.92
0,80
0,40

Maandag
5.00— 25,—  

36,00— 21,—
0.90—  
0 . 88—  
1,16—  
1.06—  
0.90—  
0.56—

0.70
0.76
1,—
0,95
0,84
0.44

Dinsdag
55.00— 25,—
33.00— I 6,—  

0.80—  0.75 
0.88—  0,86 
1.12—  1,06 
1.06—
0.90—  0,87 
0.62—  0,45

Woensdag
47.00-25,-
32.00— 20,-

1.06—  
1.08—  
1.40—  
1.24—  
1.06—  
0 , 66—

0,88
0,90
1.16
1.06
0,90
0.54

Mid. schol ............................................................ 24,50— 20.—
Zet schol ...............................................................28.00— 25,50
Kl. schol ...............................................................25,00— 23,—
Ki. schol II ............................... .......................... 23,00— 12,50
Kl. schol III ..........................................................11,00—  8.60
Tongschar ........................................................30,00— 20,—
Rog ............................. .................................... ........................
Vleet ...................................................................  1 -30--
Poontjes .......................................................... I I  >00—  9,—
Kabeljauw ................................................. .....40.00--1 5,5'0
Gr. Gullen ......................................  .................... 9,00—  8,—
Kl. Gullen .......................................................... 11,00— 8,—
Wijting ..............................................................  7.00—  4.20
Gr. schelvisch ................................-....................20,00-— 17,50
Gr. mid. schelvisch .............................................20,00— 18,—
KI. midd. schelvisch .....................  ..............  20.00— 18.—
Kl. schelvisch ...................................................... 17,50-- 16,50
Braadschelvisch ...........................  ................13,50— 10,— >
Heilbot ................................................................ 1.02—  0.86
Leng ................................ ........ ..........................  1.90-—  0.65
Koolvisch ............................................................... 13,00—  8,50
Makreel ............................................................ 5.80—  3.70
Wolf ....................................................................15,00— 10,—
Schartong .......................................................... 18,00— 17,--
Zalm ................................... ............................... .......................
Steur ..........................................................................................
Gr. roode poon
Mid. rood« poon ........................................................................
Kl. roode poon ............................... ...........................................
Schar ................................................................17,'00—  8,50
Bot ....................................................... ............. 7,00—  5.40
Hammen .......................................... ...............1 1,50--
Lom .............................................................................................
Haring ...............................................................  5.70—  5.10
Kreeft ........................................................................................
Gr, Heek .........................................................................................
Mid. Heek .....................................................................................

All«« in guides aangeduid. E#n gnldm  ia im jev tm  Ié  fr.

I 7,00—  
15,50—  7.60 
8,00—  4,50

4.70—  3.40

5.50
6.50

28,00— 18,—  
4 1,00— 26,—
33.00— 1 7___
26.00—  7^40

7.50—  3.60
42.00— 1 7,—
21.00— 12,— . 

3 75—  0.47
8.50—  5.50

40.00— I I,—  
10,50- 
I 1,00—
7,00—  3.10

20.00— 15,—
20.00— 16,—
19.00— ! 3,—
! 5,50— 12.—
13.00—  9.—  
1,08—  0,76 
225—  0,51

16.00—  8.60
12.00—  3.50
12.00—  8,—  
26,00— 1 I,—

31.00— 1 7,—
44.00— 27,—
33.00— 25 —
25.00— _9___
13.00—  4,60
39.00— 22 —

28.00— 1 7,—
40.00— I 7,50
31.00— 14.50
26.00—  7.50 

7.50—  2.60
40.00— 21 —

1.75
5,—
7,—
9.20
8,50
3,80

2.75—
7,00—

42.00—  
9,50—

13,50—
6,60—

19.00—
! 8,00—
18.00— 16,50
17.00— 16,50
13.00— 10—  

1.08—  0.84 
2.25—  0.70

16.00— 10,50 
4.10—

25.00—  i 3,—

3.10-
6,50-

45.00-
14.00-
16.00- 
6.30-

21,00-
20.00-
19.00— 
I 7,00- 
1 1,60—
1.04— 
1.65— 

1 5.00— 
6 .00-  

I 1,50-
28.00-

- 1,90
- 3.60 
-15,—
-  8 .10
- 8,50
- 3 —  
-13 — 
-13—  
-12 — 
- 12—
- 8.80
- 0,84
- 0.48 
■11 —
- 3.60
- 6.80 
12.50

7.00—  5,50 13,00—  3.30 
13,00—  2.60 11,00—  4.30 
....................... 21,00— 12—

5.20—  4—  
1,70,—

1 6,00—  4.60 
12,50—  3.70
15.00— 1 I —
13.00—  8.40 
5.20—  4.60

1 5,00—  
1 3,00—  
22,50—  

8 , 00—  
5,00—

3.60
5.50 
8,00
6.50 
3.75

per 50 kg. 
>

per k^.
>
>
>
>
»

per 50 kg. 
»
>
>
>
>
>

p. 2 0  stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>
>
»
>
>

per kg. 
per stuk 
P. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>

|>er kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
>
>

>
>

per stuk 
p. f25 kg.

>
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145

kisten van 26 kg. kabeljauw 4--6 ;
kisten van 26 kg. roobaard 3— 6; 140 

kisten van 26 kg. mooie meide) 4— 16; 130
kisten van 26 kg. rog 3--5.50; 915 kisten
van 26 kg. zeehonden 2--3; 148 kisten van
25 kg. totten 2— 4.50 fr. per kgr.

Dinsdag 28 Maart 1939.
16 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 310 kisten van 120-160 haringen en
60 kisten van 55 kg. niet geijsde 2--3 per
kg.; 1313 kisten van 26 kg. makreel 2.50—  
4.50; 3697 kisten van 25 kg. wijting 2— 5;
1485 kisten van 26 kg. koolvisch 3--3.50;
145 kisten van 25 kg. schar 4— 10; 323
kisten van 26 kg. kabeljauw 4--6; 59, kisten
van 26 kg. mooie meiden 4; 46 kisten van
25 kg. roobaard 3— 6; 545 kisten van 26 
kg. rog 4— 6; 277 kisten van 26 kg. zee
honden 2.50— 3; 158 kisten van 26 kg. tot
ten 3.50— 4 fr. per kgr.

Woensdag 29 Maart 1939.
7 treilers en 5 kustbooten deden de haven 

aan. Men verkocht: 4512 kisten van 26 kg. 
makreel 3— 9; 4087 kisten van 26 kg. wij
ting 2.50— 5.25; 626 kisten van 120-160 ha
ringen 2— 4; 1046 kisten van 26 kg. kool
visch 4— 4.50; 318 kisten van 26 kg. schar 
4— 10; 352 kisten van 26 kg. kaóbeljauw
4— 6; 135 kisten van 25 kg. roobaard 3--6;
45 kisten van 26 kg. rog 4— 6; 2 7 kisten 
van 26 kg. zeehonden 3--4; 234 kisten van
26 kg. totten 3— 4 fr. per kg.

DUINKERKE

Donderdag 23 Maart 1939.
Kalme markt. Men noteerde: tong 30—

32; tarbot 20-—*22 ; schar 9--10; pladijs 8
— 9; wijting 4--5; garnaal 7— 9 fr. per kg.
Vrijdag 24 Maart 1939.

Garnaal 6--7 fr. per kgr.
Zaterdag 25 Maart 1939.

Hooge prijzen. Men noteerde : tong 28—  
30; tarbot-griet 16— 18; pladijs 7; schar 8; 
roobaard 5— 6; wijting 3— 4; pieterman 10 
— 12; rog 3— 4; garnaal 6— 7 fr. per kgr. 
Maandag 27 Maart 1939.

De volgende prijzen werden genoteerd :
tong 28--30; tarbot-griet 18--20; pladijs
8— 9; schar 10; pieterman 12; rog 6--7;
wijting 3.50--4; garnaal 6— 6.50 fr. per kg.
Dinsdag 28 Maart 1939.

Kalme stemming. Men noteerde: tong 28 
-—30 ; tarbot-griet 18— 20 ; pladijs 8— 9;
schar 9--10; pieterman II  — 12; rog 6— 7;
wijting 3.50--4; garnaal 6— 6.50 fr. per kg.
Woensdag 29 Maart 1939.

Levendige markt. Men verkocht: tong 26
— 30; tarbot-griet 17--20; pladijs 8--9 ;
schar 9— 10; pieterman 10— 12; rog 6— 7; 
wijting 3— 4; garnaal 6— 7 fr. per kgr.

CINEMAS

OOSTENDE

RIALTO

DRIE BLINDE MUIZEN, met Loretta 
Young, Joel Mc Créa. —  LOUISE, met Grace 
Moore en Georges Thill. Kind. n. toeg.

REX-CINE

HET KIND UIT HET WOUD, avonturen
film. —  VREUGDEVUREN, met Ray Ven
tura en zijn Collegians. Kind. toeg.

RIO-CINE

REUZEN DER HOOGOVENS, met Judith
Allen en Grant Withers. -- Mr WONG
DETECTIEF, met Boris Karloff. Kind. toeg.

ROXY (gewezen Odéon)

TOUJOURS A L ’AFFUT, met Norman
Foster, Evelyn Knapp. -- MAGIE NOIRE,
met Clyde Beatty en Murmel King. K. toeg.

CINE-PALACE

DE TOREN VAN NESLE, met Tania Fe
dor en Jean Weber. -- GEHEIME PA
TROUILLE, met Charles Starrett. K. n. t.

FORUM

PROEFPILOOT, met Clark Gable en Myr- 
na Loy. —  BLIJDE ALARM, met oje Brown.

Kinderen toegelaten

STUDÎAC
De reis om de wereld in 60 minüten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
BURGTHEATER, met Werner Kraus3, Hor-

j tense Raky en Hans Moser. -- TOURA,
GODIN VAN HET OERWOUD, met Dorothy 
Lamour en Ray Millaud. Kind. toeg.

Zeebrugge
AUTOBOTSING

Verleden week Donderdag kwam recht

over de vischmijn de vischauto van heer 

Raphael Huysseune in botsing met een an

dere vischauto, toebehoorend aan heer La- 

porte uit Blankenberge. De auto van heer 

Huysseune kwam er van af met een inge- 

drukten motor, terwijl de andere auto totaal 

vernield werd.

TOONEEL

Het spijt ons dat we niet in de gelegen

heid waren de opvoering van «De getemde 

Kwezel» verleden Zondag in het Hotel du 

Port bij te wonen. We hoorden echter zeg

gen dat er tamelijk veel volk was en dat het 

stuk en het geleverde spel werkelijk prachtig 

waren.

DE KIESSTRIJD

De papieren oorlog verloopt eerder kalm. 

t ls maar best ook. De menschen hebben 

rust noodig.

Intusschen mogen we zeggen dat die ver

kiezingen veel schade zullen berokkenen aan 

het Paaschseizoen. Het schijnt zelfs dat veel 

Engelschen niet zullen afkomen, omdat ze 

ginder meenen dat Brussel in staat van beleg 

is. Nu( een paar weken geleden geleek het 

er wel een beetje op, met al die herrie rond 

Dr. Martens. Burgemeester Max heeft de 

kustbevolking hier een schoone schapentoer 

gespeeld.

BRAVO, VAN HOESTENBERGHE. —  Na 

talrijke voetstappen gedaan door burgemees

ter Van Hoestenberghe en schepen Pierre 

Van Damme, bij minister Marck, hebben 

deze heeren bekomen dat de motoristen die 

een vergunning hebben voor 100 P.K. voor

taan zullen mogen varen met een motor van

150 P.K.

Dit werd Dinsdag beslist, na een persoon

lijk onderhoud van beide heeren in het ka

binet van minister Marck.

Dezelfde heeren hebben tevens bekomen 

dat de visschers die binnenkomen met oor- 

logswrakken, voortaan 500 fr. vergoeding 

zullen bekomen. De visschers zullen dit 

nieuws met veel genoegen vernemen!

BURGERLIJKE STAND

Overlijden: Rosalie Leeckx, vrouw Henri 

Patteeuw, 48 jaar, de Maerelaan.

Geboorte: Meysseman Marie-Rose, dochter 

van Petrus en Rachel Rammeloo, Westende- 

straat 4.

ê
Ssi
pïe

Deze week in 
de RIO-CINÉ

Boris Karlo ff I

Heist
FEESTVERGADERING

Verleden Zondag was de Bond der Kroost

rijke Gezinnen vergaderd in gezellige feest

zitting op het stadhuis, waarvan ook de kin

deren deelnamen.

Na korte toespraken van Heer Hilaire 

Vandewalle, voorzitter, Heer Pastoor, de 

Heeren René Vantorre en Warmoes namens 

den Gemeenteraad, werd deze besloten met 

een uitdeeling van geschenken aan ruim 450 

kinderen, die allen uiterst voldaan huiswaarts 

keerden.

Maandag avond was het de beurt aan de 

vaders om in algemeene vergadering veree- 

nigd te zijn. Hier ook was de opkomst tal

rijk. Het was dan ook op een klare en 

prachtige wijze dat de Heeren Meir en Ver- 

straete onderscheidenlijk de voordeelen van 

den bond en het weezenfonds toelichten. 

Beide sprekers mochten een lange ovatie in 

ontvangst nemen.

Een prachtige tombola, die menigeen een 

prachtige prijs bezorgde, besloot deze schoo

ne vergadering.
o»«

APOTHEEKDIENST

Morgen Zondag 2 April zal de apotheek 

Maes, Statieplaats, den ganschen dag open 

zijn.

DE FAMILIEVERGOEDING

Met het oog op de toepassing der nieuwe 

wet op de veralgemeening der familievergoe- 

dingen, zijn er zeker nog velen die verwaar

loosd hebben zich in regel te stellen. Opge

past is de boodschap, men vraagt terstond 

om inlichtingen. Vooral ook zijn onze vis

schers hierin betrokken, zoodat zij van nu af 

ook van de voordeelen zullen genieten.
•  • *

DE VISCHWEEK

Met den dag genieten de inrichters van de 

Vischweek die doorgaat van 2 7 Mei tot 4 

Juni, de allergrootste belangstelling.

Alle neringdoeners of handelaars die wen

schen hunne medewerking te verleenen, 

wenden zich in vertrouwen om inlichtingen 

bij de Heeren Viaene en Defonseca.

De algemeene herhalingen voor de dans

lessen, gehouden den Zaterdag en Maandag, 

genieten het grootste succes en zijn reeds 

een heel eind gevorderd; van nu reeds kun

nen geen nieuwe toetredingen meer aan

vaard worden.

IN EEN GEHEIMZINNIGE EN SCHRIKWEKKENDE FILM :

M r  W on g Detective

Men is ook overal druk aan het vervaar

digen der eenvormige kleederdracht, waar

mede reeds toekomende week zal opgetreden 

worden in de herhalingen.

GEMEENTERAAD

De Gemeenteraad zal begin toekomende 

week in openbare vergadering bijeenkomen.

Op de dagorde zullen verscheidene be

langrijke punten voorkomen.

Men verwacht ook van de minderheids

groep enkele interpellaties over reeds geno

men besluiten.

Alle belangstellenden zullen zich weten in 

te lichten over de juiste dag en uur van 

deze vergadering, die bekend gemaakt zullen 

worden op het stadhuis.

***

DE VERKIEZINGEN

Voor de zieke of gebrekkige kiezers die 

wenschen vervoerd te worden, mogen hun 

naam en aders doen geworden in het lokaal 

Oude Markt, 13.

De officieele uitslagen der verkiezingen 

zullen Zondag avond bekend gemaakt wor

den, in het Hotel des Sports, Statieplaats.

* * «

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Coudenys Jakoba d.v. Alberic 

en van Vandewalle Maria, Knokkestr. 428.

Huwelijken: Geene.

Afkondigingen: Kerckaert Guillaume te 

Vivegnies met Dierickx Irène, dienstmeid te 

Luik, voorheen te Heist.

Sterfgevallen: Lelief Helena, z.b., 51 j., 

echtg. van Cassert Jules, Visschersstraat 1 1.

British Ropes Ltd
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Nieuw poort

Blankenberge

’t Carillon, ’t Palace, Nestor en Fonten

We hebben aardig opgekeken als we ver

leden week het hoofdartikel gelezen hebben 

van het «Carillon» het klokkeblad van den 

gezapigen Nestor, t ls ongetwijfeld : zijn 

klokkespel hangt heelemaal scheef, en ’t 

slaat valsch in al zijn klanken : ’t moet 

volledig herzien worden en hersteld, want 

als het zijn geluid in muzieknoten brengt in 

zijn blad, dan zijn ze al zoo moeilijk om 

slikken als een erg-aangebrande hutsepot !

Dat mooi hoofdartikel behandelt het 

meubel-geschil van het Palace Hotel. —  Het 

begint met een zonderling onderscheid te 

maken tusschen hetgene het heet «la mé

disance» en hetgene het heet «la calognie», 

het is te zeggen tusschen eenvoudige kwaad

sprekerij, en leugenachtige kwaadsprekerij 

of laster. Men moet geen groot taalkundige 

zijn om een gezond begrip te hebben over 

beide bewoordingen, t Eerste duidt op 

kwaadsprekerij die met de waarheid over

eenkomt en het tweede op kwaadsprekerij 

die leugens opdischt. ’t Eerste brengt an

dermans kwaad uit en het tweede verzint 

dat kwaad uit bedorven verbeelding. Met een 

klein voorbeeld weze gezegd dat het eerste 

een echten dief voor dief uitscheldt, en het 

tweede een eerlijk man voor dief uitscheldt.

Kan men zooiets uitdenken ? t Carillon 

vindt den kwaadsprekenden die waarheid 

zegt, veel plichtiger dan de kwaadsprekenden 

die liegt!... Wanneer men zoo’n begrippen 

heeft doet men best zijn pen in de zee te 

gooien.

En zoo’n aardig begrip moet dienen om 

Fonten aan te pakken, waar hij het heeft 

in zijn bladen en bijzonderlijk in 

franschtalig blad over het geknoei dat de 

vereffening van het mobilair en zilvergerief 

van het «Palace» aan den kaak stellen!

De waarheid is de waarheid en Fonten —  

hoe zeldzaam het gebeure —  kan ook al

zou hebben aangekocht.

Was zulks niet waar-? Werd zulks geschre

ven om met kwade gevoelens mede te helpen 

aan hetgene ge nu heet une «campagne 

scandaleuse» ?

Maar dan heelt het parket u bij den 

kraag te pakken en u ergens op te sluiten! 

Of verwaait uw geest ? Maar dan kunt ge 

nog opgesloten worden om de kwestie uit 

den geest weg te drijven.

De bedoelinge van Fonten ? t Heeft voor 

ons geen belang, al vreezen we dat hij iets 

anders beoogt en al moeten we bekennen, 

dat hij als gemeenteraadslid die zaak in 1935 

en niet nu had moeten aanpakken.

Voor ons is waarheid, waarheid ! 

Behoorde t aan Fonten, met zoo’n geweld 

en op zoo’n laten tijd, uit te vallen op het 

oneerlijke dat het «Palace» en zijn gedoe en 

meubelvereffeninge zou geleid hebben.

W at kan ’t ons maken ?

We zeggen het vrijaf : we hebben het 

lastig het Franschtalig blad van Fonten in 

de hand te houden. Het brengt altijd bevan

genheid, van gebrek aan vrije verademing, 

met zich mede een aardige geur van het

gene we geneigd zijn te heeten —  waarom, 

wie weet dat ? —  een geur van Gillis

sen. Kreeg het zijn abonnenten niet met n 

paljassentoer, waarover we liefst niet uit 

weiden ? Was het die lucht niet die het in 

betrekking bracht met Alibaba en zijn 

veertig schurken ? En is het ook nog die 

lucht niet die oorzaak is dat het schreeuwt 

over hetgene het heet het schandaal van het 

«Palace Hotel» en meteen vindt dat al het 

zl n̂ [ schandalige dat er geschiedde nog heel tref

felijk en deftig is, wijl het niet belette dat 

het Oostendsch gemeentebestuur de belan

gen der stad ten beste behartigde en bekeer

de, zooals niemand het beter had kunnen 

doen. Willen de persmannen van dat blad,

DE VEREENIGDE VISCHMIJN VRIENDEN

richten een huldebetoon in aan het Monu
ment van de gesneuvelde zeelieden van den 
oorlog, in samenwerking met de locale maat
schappijen, op 15 April e.k.

De plechtigheid grijpt plaats te I I u. De 
stoet wordt gevormd SS. Petrus en Paulus- 
plaats.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Oin goed de «Koolzakken» anders gezegd de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijker» van de

LUNETTERIE BELGE
4, KA jPELLESTRAAT, 84 —  OOSTENDE 

(rechtover de Cinema Caméoj 

Alle vermakingen aan de gienadigste prijaen. 
Groote keus van barometers.

In den Hoogen Raad 

voor Zeevisscherij

eens gelijk hebben. Wanneer hij 365 dagen met 2u]ke zonderlinge en tegenstrijdige be- 

op het jaar met den kop op hol loopt voor-1 oordeelinge „iet zeggen : «hadden wij eens 

bij al wat redelijk en verstandig is, en w e^ , bestuur der stad in handen gehad, en 't 

't hem met veel genoegen naar het hoofd mobilair gerief van het Palace moeten ver

gooien, zouden we toch dien laatsten dag niet koopen, men ZOu nog andere toeren beleefd 

verstooten waarop hij eens de waarheid zou hebben dan hetgene men nu gezien heeft!» 

zeggen en die waarheid verwerpen omdat j a beste Carillon, gevangenislucht is ge- 

Fonten ermede akkoord gaat. Zoo'n bela- vangenislucht ; —  maar waarheid blijft 

chelijk fanatisme verachten we... | waarheid. En zooals velen meenen dat Mar-

Maar, beste Carillon, 't kwaadspreken kan .ens niet waardig was om akademielid te 

ook al zijn verdienste hebben, en zulks is worden> zooa[s anderen meenen dat, 

bijzonderlijk -t geval, wanneer het geknoei 2waar en 3trafbaar bedrog pleegt, in 

tn dieverij en onrecht bestrijdt, en in t le- nab;je toekomst niet geroepen kan zijn om 

ven meer eerlijkheid brengt. j met; het journalisme de hooge waarheid te

Wanneer we goed uw artikel vatten, zou j verkondigen ; zooals de eene en de andere 

wat geschreven werd over het «Palace Ho- daaromtrent oordeelen dat hun meening 

teb eenvoudige kwaadsprekerij zijn, dat het mag en moet openbaarlijk uitgesproken 

leugenachtig karakter uitsluit. Maar dan worden, zoo meenen wij, dat ook mag en 

doen we er van ganscher harte aan mede, moet gezegd worden, dat wie last heeft met 

omdat we t recht en de plicht hebben te be  ̂ beheer der algemeene belangen, steeds 

fischen dat de belangen der stad eerlijk zou- moet paraat z;jn om het eerlijke van zijn 

den bestuurd worden en dus het recht en de bedrijf klaar te leggen ; en dat waar schijn 

; licht hebben aan te klagen, en als het moet ' ZQU beataan, met duidelijke feiten bevestigd, 

openbaarlijk te schandvlekken, het oneerlijke ' dat die eerlijkheid miskend werd, hij de 

dat we bij ’* beheer dier belangen zouden ' plicht heeft de beteekenis dier feiten te niet 

aantreffen. j *e doent 0f zoo’t vermoede onrecht bewezen

Maar Carillon toch, Koe verkonkelt ge en wordt hij dat onrecht moet herstellen.

Koe verdoolt ge toch zoo ellendig ? Ge hebt . En daarom herhalen we *t u, beste «Caril- 

KircUgedaan aan die kwaadsprekerij en "e ! on», vermaak uw klokkespel, geef het zijn 

v/erdt er zelf godvruchtig bij en spraakt van klanken terug, en doet dan mede, zooals 

mirakels ; en ge hebt bepaaldelijk gesproken vroeger aan ’t uitgalmen der waarheid, en 

van •-mand die tusschen vier oogskens een zelfs aan hetgene ge zoo sensationneel heet 

prachlkamer, voor een he«l plezierig prijzeke* «une campagne scandaleuse». Fuo.

De Subcommissie van den Hoogen Raad 

voor Zeevisscherij vergaderde Vrijdag jl. ten 

stadhuize te Oostende onder voorzitterschap 

van den heer Directeur Generaal Devos.

I ) Vraag van een Nederlandsche firma, 

om voor de behoeften eener alhier te stich

ten rookerij versehe haring in te voeren zoo 

deze waar op de Belgische kust ontbreekt.

Deze vraag wordt in princiep aangeno

men, maar deze firma zal hoeven met Bel

gische waar te werken.

2) Gebeurlijke verruiming van den paling- 

invoer.

Het contingent vastgesteld voor den pa- 

linginvoer, werd niet uitgeput door de be

staande vergunninghouders.

Een gunstig advies werd uitgebracht om 

ook aan de kleinen, die vroeger niet moch

ten invoeren, thans daarto^ de toelating te 

verleenen.

3) Verkoop in de vischmijn van Oostende 

van ingevoerde visch.

Volgens sommigen brengt de aanvoer op 

de Oostendsche markt van vreemden visch | 

een dumping teweeg op den aangevoerden 

Belgischen visch.

Deze zaak wordt verdaagd.

4) Toestand van den haringhandel. Ont

werp van werkplan waarvan het voorleggen 

voorgesteld is geworden tijdens de vergade

ring door deze twee commissies gehouden 

op 30 December 1938.

Daar tusschen reeders en haringhandelaars 

onderhandelingen plaats hebben, wordt dit 

punt verdaagd.

5) Nieuwe indeeling van het Fransch 

vischcontingent.

Medegedeeld wordt dat er tengevolge van 

de laatste onderhandelingen gelukkige wijzi

gingen zouden ingetreden zijn voor den uit 

voer naar Frankrijk daar het contingent 

thans over drie maanden verdeeld is.

Men vergeet nochtans te zeggen dat in 

plaats van 150.00'ö kg. voor 6 maanden, 

er slechts I 16.000 kg. fijne visch uitgevoerd 

mag worden.

De heer Lambregt vraagt dat in geval de 

handelaars niet het toegestane kwantum kun

nen uitvoeren, aan de reeders die aldaar hun 

fijne visch zouden willen verkoopen, vergun

ningen zouden gegeven worden.

6) Verscheidene.

Over de allesbehalve voordeelige campagne 

welke omtrent het vischkeuren door tusschen 

komst van een vischhandelaar zooals M. 

Beauprez, werd gevoerd, wijden we in een 

ander artikel uit.

GEMEENTERAAD

Openbare zitting van Vrijdag 24 Maart.

A l de leden van den Raad zijn tegenwoor

dig. Twee supporters in de zaal.

Het verslag van de zitting van 3 Maart 

wordt goedgekeurd, ook verscheidene ver

gunningen op het stedelijk kerkhof. Schepen 

Van Sluys stelt voor het aantal opcentiemen 

op de grondbelastingen op de bedrijfsbelas

ting en op de inkomsten der roerende in 

Belgie aangewende kapitalen vast te stellen 

op 140 voor 1939, zooals vorig jaar. De h. 

A. Pauwels stelt een vermindering voor daar 

er een som van 226.000 fr. over was van 

verleden dienstjaar. H ij vraagt ook de stem

ming uit te stellen zoo de meerderheid hier

mede niet akkoord gaat. De meerderheid 

houdt er aan nu te stemmen en later te zien 

of er kan vermindering toegestaan worden. 

Het voorstel wordt gestemd met 6 stemmen 

tegen 5 onthoudingen. Zóó ook voor de spe

ciale belasting op wedden, loonen en pen

sioenen en de wegenisbelasting van 40 t.h. 

op de hoofdsom van de grondbelasting, voor 

de bebouwde eigendommen en 20 t.h. voor 

de onbebouwde. Met algemeen stemmen 

wordt de overeenkomst goedgekeurd betrek

kelijk het onteigenen, mits de som van 35 

duizend fr. van het huis gelegen Station

straat nr. 40. Goedkeuring wordt verleend 

om die som af te nemen op het krediet B.B. 

van 86.190,75 fr. van den verkoop van 

stadsgronden. Met algemeene stemmen wordt 

goedkeuring verleend tot den verkoop van 

107,19 m2 bouwgrond, gelegen in de Sta

tionstraat, aan 200 fr. de m2 en toebehoo- 

rende aan de Commissie van Openbaren On

derstand en aan de stad, en ook van 1 02 m2 

aan de Vredelaan aan 100 fr. de m2. De 

pacht wordt vernieuwd voor 3 jaar, met 

Staat en Eigenaarster van het hulppostkan- 

toor, mits de som van 2250 fr. te betalen 

door den Staat en 4500 fr. te betalen door 

de stad. De vergunningen voor het schilde

ren van reklamen op de feestplanken en op 

den muur van de vischmijn en voor het uit

baten van trottinetten op den Oostkant van 

den Zeedijk worden verlengd van één jaar. 

Ten gevolge van een brief van het Ministerie 

van Onderwijs wordt de overname door den 

Staat van de gebouwen van de Rijksmiddel 

bare School gestemd. De katholieken stem

men nu ook die overgave omdat de gebou

wen, die dienen voor de vakschool, aan de 

stad blijven. De kosten voor onderhoud, ver 

warming en verlichting voor de klassen van 

talen in de Rijksmiddelbare School, worden 

goedgekeurd met algemeene stemmen. Plan, 

lastenboek èn bestek —  1 14.382,44 fr. zon

der fe lantaarnen —  voor de verbeterings- 

werken aan de Charlierhelling (ijzeren brug) 

worden met algemeene stemmen goedge

keurd. De h. schepen Van Sluys, in een 

nota tot den Gemeenteraad, vraagt dat mach

tiging aan het College zou gegeven worden 

om tijdelijke werklieden aan te stellen (niet 

voor den Zomerdienst) ; een langdurige 

woordenwisseling heeft plaats en eindelijk 

wordt het voorstel gestemd met 6 stemmen 

tegen 5.

Bij hoogdringendheid wordt aan de Gebr. 

Lauwereyns de aanbesteding toegekend van 

de verbeteringen aan de huizen van het wa- 

terkasteel; zij waren de laagste aanbieders 

voor 42.796,65 fr. Voor het dak van het 

Casino wordt de aanbieding van De Bruyne 

Gérard, mits 19.450 fr., goedgekeurd. De 

h. burgemeester Nuytemans deelt mede dat 

voorwaarden aangevraagd werden voor den 

aankoop van een motocycle voor het toe

zicht gedurende den Zomer langsheen het 

strand. Verdere inl’chtingen zullen genomen 

worden.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS 

Op Zondag 2 April zal de apotheek Se 

gaert, den ganschen dag open zijn.
•  •  *

CINEMA’S.

PALLADIUM. Kerkstraat. —  Actualiteiten 

Dagblad. —  «L’Escadrille du Diable» prach

tige film ter eere van de vliegeniers met Ri

chard Dix. «L’Espionne de Castille», meester

werk van Jeannette Mac Donald, met haar 

medespelers Allain Jones en Warren Wil

liam. Kinderen toegelaten.

COLISEE. Langestraat. —  Pathé-Journal. 

oe Brown Aviateur» met Joe E. Brown, 

Gui Ribbée, Florence Rice. «La Brute Magni

fique» met Victor Me Laglen, Binnie Barnes, 

Jean Dixon. Kinderen toegelaten.

Toekomende week : «La Peur du Scanda

le» en «Le Proscrit».

V
BOUWVERGUNNINGEN.

Bentein, Vanderstichelenstraat, verande

ring Vanderstichelenstraat. Jules Vervalle, de 

Smet de Naeyerlaan, verandering hoek de 

Smet de Naeyerlaan en Limburg Stirumstr. 

Gerard De Wulf, Groenestraat, woonhuia 

Groenestraat.
* * «

BURGERLIJKE STAND*

Sterfgevallen : De Coninck Jan, 52 jaar, 

echt. Vandevoorde Romania, Stationstraat, 

83. Van Wulpen, Maria, 78 jaar, echt. Héla 

Grégoire, Van Maerlantstraat, 89. Claes Char 

les 51 jaar, echt. Kimpe Gabrielle, K. De 

Swertlaan, 9,8.

AANBESTEDING

Donderdag aanstaande 6 April zal er op 

het stadhuis om 1 1 u., overgegaan worden 

tot de aanbesteding van 18 werkmanswo

ningen in Nieuwpoort-stad te bouwen.

•  * *

OFFICIEEL INLICHTINGSBUREEL

De reliefkaart van de stad Nieuwpoort 

met de haven en omliggende nijverheden zal 

op 9 1 0 en I 1 April tentoongesteld worden 

in de bovenzaal van de stadshalle. Een kleine 

toegangsprijs zal gevraagd worden om de 

onkosten van deze maquette te helpen dek

ken.

Terzelvertijde zal ook een tentoonstelling 

gehouden worden van het werk van den 

Vrijen Tijd van den Arbeider. Iedereen kan 

er zijn werk gratis tentoonstellen en er van 

verkoopen.

Men kan zich iederen dag laten inschrijr 

ven van 9 tot 1 2 uur in het Inlichtingsbureel 

ten stadhuize.

HET GARNIZOEN

De muziekkapel van het le Ardensche Ja

gers gaf Woensdag en Donderdag laatst nog

maals een prachtig koncert in de bovenzaal 

van de Halle onder de leiding van Luitenant 

F. Boland. De zaal was telkenmale bomvol.

De soldaten verlaten ons Zaterdag en zul

len vervangen worden door ongeveer 250 

man Ardensche Jagers. Zij blijven tot Pa

schen.

Na Paschen komt het le legerkorps, onder 

bevel van kolonel Couvreur. Zij komen toe 

op 1 Mei.
•  * ¥

REKLAAMSTOET

De jaarlijksche reklaamstoet gaat door op 

den Zondag van Sinksen.

Vrijdag laatst vergaderde de Stedelijke 

Feestcommissie te samen met de voorzitters 

van verscheidene maatschappijen voor nut 

en vermaak.

Heer Cyr. Gaelens zat de vergadering voor 

en deed het doel en het nut van de reklaam

stoet uitschijnen. Hij drukte den wensch uit 

dat de maatschappijen zouden medewerken 

om aan deze stoet meer fantasie of folklore 

bij te brengen. Er werd beslist dat geen re- 

klaam voor politiek mag gemaakt worden. 

Een tweede vergadering zal binnen een drie

tal weken gehouden worden. Gedurende deze 

tijdruimte kunnen de maatschappijen verga

deren en de noodige schikkingen treffen. De 

reus «Sportyn» van Veurne, de reusjes Alois 

en Zenobie van De Panne zullen deelnemen. 

De reus «Jan Turpin» van Nieuwpoort, alsook 

de kleine reusjes Steven en Griete, zullen 

hunne verwanten van Veurne en De Panno 

ontvangen.

/*

VELODIEFSTAL

Maandag morgen vroeg vond een werk

man van de ijsfabriek een velo tegen de 

poort van zijn werkhuis. De lamp brandde 

nog. Hij dacht dat iemand de velo daar voor 

enkele oogenblikken geplaatst had. Daar 

enkele uren later de fiets zich daar nog be

vond, werd de politie verwittigd, die het rij

wiel kwam halen. Dan kwam men tot d*j 

vaststelling dat de velo den Zondag avond 

gestolen was aan het hotel «LTnondeur». De 

eigenaar woont te Coxyde.

AANBESTEDING KUISCHBANK

De aanbesteding voor het weeren van aan

was op den Kuischbank gaf volgende uit

slagen: L. Delporte 6850 fr.; L. Vau Craey- 

nest 8800 fr. ; V. Pylyser 13.092 fr.

«93*

BEGIN VAN BRAND

In de slotfabriek «Ferronneries du Litto

ral» N. V. was er nogmaals een begin van 

brand ontstaan aan het dak der temper- 

inrichting. Gelukkiglijk kon de brand door 

het personeel op tijd gebluscht worden.
« • *

ONBEWAAKTE OVERWEGEN 

De Maatschappij van Belgische Spoorwegen 

heeft besloten de bewaking van de overwe

gen aan de Duinkerkestraat en aan de Hof

straat af te schaffen.

Deze maatregel komt in voege vanaf 15 

April.

BADENDIENST. —  LOTING DER BADERS 

VAN 27 MAART 1939.

Ie HOOFD.

1. Crop. Govaert. 2. Wittesaele Leopold. 

3. Boute Constant. 4. Boute Adolf. 5. Ser- 

vaty Wwe Pieter. 6. Van Wulpen Stefanie. 

7. Monbaliu August. 8. De Vlieger Karel 

9. Maes Gustaaf. 10. Azaert Wwe. 11. Van 

Overbeke Raoul. 12. Poppe Gustaaf. 13. 

Vanden Heede Victor. 14. Vande- Velde 

Charles. 15. De Clerck Ernest.

Ile HOOFD.

16. Frederick Willem. 17. Vermeulen A l

bert. 1 8. Van Wulpen Frans. 1 9. Claeys Wil

lem. 20. Goes Frans. 21. Govaert Louis. 22. 

Simaeya Frans. 23. Van Cleven Louis. 24. 

Hinjon Louis. 25. De Meulenaere Louis. 26. 

Frederick Alfons. 27. Vanden Heede Hector. 

28. Horseele Richard ; 29. De Cloedt Gus

taaf. 30. Marmenout Henri. 31. Van Wulpen 

Eu ge en.

Ille HOOFD.

32. Preem Valentine. 33. De Prest Wwe 

Jules. 34. De Wulf Albert. 35. Vande Velde 

Edmond. 36. Bruneel Eugeen. 3 7. Hoenraet 

Louis. 38. Marmenout Silvain. 39. Mengé 

Karel. 40. Servaty Eugeen. 41. Trotteyn Os

car 42. Van Wulpen Richard. 43. Vermoor- 

tele August. 44. Van Wulpen Leopold. 45. 

Claeys Theo. 46. Vande Velde Alice. 4 7. 

Clement Gerard. 48. De Vroe Medard.

IVe HOOFD.

49. Boute Alfons. 50. Preem Albert. 51. 

De Bruyne Emiel. 52. Van Wulpen Laurent. 

53. De Clerck Alfons. 54. Hautekiet Alexan

der. 55. De Brauwere Robert. 56. Mallefeyt 

Karel Wwe. 57. Van Overbeke Paula. 58. 

Gunst Pieter. 59. Steenkiste Louis. 60. Cal- 

lier Gustaaf. 61. Claeys André. 62. Schout- 

teeten Frans.

Ve HOOFD.

63. Bruynserade Marguerite. 64. Popelier 

Albert. 65. Horseele Henri. 66. Content 

Frans. 67. Janssoone Silvain. 68. Lombaert 

Wwe Aug. 69. De Meulenaere Hector. 70. 

Van Hülle Emiel. 71. Dujardin Arthur. 72. 

De Busschere Edward. 73. Simaeys Jozef. 

74. Fonteyne TheofieT.

BIJ ONZE VISSCHERS

Gedurende de laatste dagen hebben onze 

visschers het erg te verduren gehad door 

het siecht weder. Het visschersvaartuig P.4 

«Wilhelmina», reeder Hendrik Pysson, had 

met hevige zeeën te kampen. Op een gege

ven oogenblik werd de reddingsboot uit zijn 

plaats gerukt en in de zijde van het schip 

geslingerd.

—  Men zal zich nog herinneren dat het 

schip D.794 van visscher Haesbrouck, onze 

haven binnengesleept werd door het vis

schersvaartuig Z.68. Er werd eerst een over

eenkomst geteekend voor een vergoeding 

van 2000 fr. Daarna eischte de Laenen 8000 

fr. Deze zaak kwam voor de Koophandels- 

rechtbank van Veurne die de eisch van 8000 

fr. verwierp en bepaalde dat D.794 niets te 

betalen had aan Z.68. Laenen had bovendien 

de D.794 aan den ketting doen leggen. De 

rechtbank heeft verklaard dat dit op onwet

tige wijze gedaan werd. Visscher Haese- 

brouck heeft nu een geding ingespannen te

gen de verzekeringsmaatschappij om vergoe

ding te bekomen voor den tijd dat het schip 

aan den ketting was gelegd.

Â
CINEMA’S

KINO ZANNEKIN. —  «De Drie Muske

tiers» met Walter Abel, Paul Lucas, Margot 

Grahame; «Langs de Laan», met liederen en 

muziek van Irving Berlin.

CINE NOVA. —  <S Zinsbegoochelingen», 

met Michel Simon, Jeanne Aubert. —  «Men 

vraagt een Ster». —  Journal Gaumont.

Kinderen toegelaten.

&
BURGERLIJKE STAND.

Geboorten : Coulier Antoinette, van Vic

tor en Vande Casteele Godelieve. Moeyaert 

Angeline, van Henri en TJaeckx Arthurine.

Overlijdens : Notterdaeme Hendrik, wed. 

Dobbelaere Maria, 79 jaar. Millecam Maria, 

wed. Caliez Pieter, 92 jaar. VyncITArthur, 

wed. Conye Eugenie, 59 jaar. Van Gendt 

Gabrielle, wed. H«nnevangf«r, Thaunis, 69 

jaar.
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Oostendsch Nieuws j biljartfabriek
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 2 APRIL

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Godeaux, Groentenmarkt, 2. Dienstdoende 

tot 12.30 uur : Apothekers Wandels, Marie- 

Joséplaats, 6 en Delang (Opex). Nachtdienst 

van de week : Apotheker Godeaux, Groen

tenmarkt, 2.
De apotheek Haeiewyck biijlt eiken Zon

dagmorgen van 6 tot IZ.3U u. open.
**

BELANGRIJKE DIEFSTAL VAN LOOD
In het in afbraak zijnde gebouw, waar 

voorheen notaris Serruys woonde, aan het 
Marie-Joséplein zijn s nachts onbekenden er 
van door getrokken met 500 kg. lood ten 
nadeele van Leon Lemmens. —  O.

# * »

STRAATNAMEN.

Het Schepencollege heeft in zitting van 

I 7 dezer, volgende beslissing genomen :

«De voorbehouden plaats langs den Tor- 

houtsteenweg aan de wijk « t Kroontje», 

«Professor Mac Leodplaats —  Place Profes

seur Mac Leod» te benamen en aan het ge

deelte der nieuwe straat, loopende van deze 

plaats tot aan de Bouwmeestersstraat, den 

naam van ^Professor Mac Leodstraat —  Rue 

Professeur Mac Leod, te geven.

**
CLUB «OURS BLANC en OURSONS»

Ter gelegenheid van de Paaschfeesten en 
ten einde de kinderen toe te laten hunne 
vacanties op aangename wijze door te bren
gen, heeft Ostende-Plage besloten de inrich
ting van de Club «Ours Blanc» op het strand 
te openen, van 2 tot 16 April.

Verschillende wedstrijden en strandspeien 
zullen ingericht worden gedurende dit tijd
perk.

HANDELSRECHTBANK

Door haar vonnis van den 23 Maart 1939 

heeft de handelsrechtbank te Oostende het 

concordaat tot voorkoming van failliet be

krachtigd, dat sieur Julien Dhont, handelaar 

te Oostende, Torhoutsteenweg, 20, van zijn 

schuldeischers bekomen heeft.
* * *

OP STRAAT GESTORVEN
Mevrouw E. Deroo, wonende Beekstraat, 

wijk Meiboom, is dichtbij de kazerne Gene
raal Mahieu op straat ineengezakt. Een bij
geroepen geneesheer kon slechts den dood 
vaststellen, veroorzaakt door hartaderbreuk.

* k  nr

DRIE POND STERLING ONTVREEMD
De uitbreidingswerken aan het huis van 

den handelaar Vyvey zijn thans bijna vol
tooid. De winkel waarvan men de herinrich
ting reeds weer had aangevangen werd nog 
afgesloten met een schutsel. Onbekenden zijn 
’s nacht in het magazijn gedrongen en heb
ben uit de registreerkas drie pond sterling 
weggenomen. —  0 :

* * »

TOELATINGEN TOT BOUWEN
Knockaert Maurice: veranderingswerken, 

Schietbaanstr. 23; Vansteenkiste Ed.: bouwen 
bergplaats, E. Beernaertstr. 36; Vlaemynck 
Rich.: veranderingswerken, Ad. Bujdstr. 52; 
S. A. Courses d’Ostende: plaatsen afsluitings-- 
muur, Nieuwpoortstw. ; Hubrechts: verande- I 
ren voorgevel, Torhoutstw. 359; Claeyssens 
Th.: bouwen 2 huizen, Voorhavenlaan; Van
steenkiste Hub. : bouwen schotelkot, Goed- 
heidstr. 75; Vandekerckhove : veranderen 
deuropening, Elisabethlaan 316; Demuynck 
K.: bouwen loods, hoek Dorp- en Duinhelm 
Str.; Ghys Henri: veranderingswerken, Ree
derijkaai; De Vlieger Ed.: bouwen huis, H. 
Borgersstr. ; De Scheemaeker L.: bijbouwen 
aanhoorigheden. Elisabethlaan 549; Seynae- 
ve Pierre: veranderings- en verhoogingswer- 
ken, Cinema Forum en Studiac.

Huis
218, THOllROUTSCHE STEENWEG  

Telefoon Oostende 73733

Occasies — Vermakingen — Toebehoorten 
Specialiteit van Biljartstokken — Bakspelen 
V e r z o r g d  werk — M a t i g e  prijzen

B. DE M EYER
—  O O S T E N D E

Vlaamsche Akademie 
Martens en Fonten

VELOS
Dames en Heeren, koopt goede en kloeke machienen met groote waarborg. In het Huig

O. Everaert, leperstraat, 9, Oostende
U kunt daar alles krijgen per maandelijksche afkortingen: VELOS, TANDEMS, KINDER - 

VOITUREN, POUSSETTEN, WASCH- en N AAIMACHiENEN, BUIZESTOVEN, CONTI 

NUS, enz. : VANAF 25 Fr. PER MAAND. —- Op simpele aanvraag komt men ten huize.

(1006)

Uèl NiEUvvL OFFICIEELE
rUbJL-iCl i t A  1 bCOMMiSbit.

van de Stad Oostende ;s thans bepaaldelijk 
gesticht.

ln de vergadering van Vrijdag 1.1. werd de 
heer t  rans Devnendt, aangeduid als voorzit
ter en de heer Henri Serruys ais ondervoor
zitter. wijl de heer Van Borsel het ambt van 
secretaris van gezegde commissie zai waar
nemen.

Maken bovendien nog deel uit van de com- 
misie : Heeren Henri Smissaert, Feys, Van 
Caillie, en Piek, gemeenteraadsleden ; ver
der als afgevaardigden van hun vereeniging: 
heer Charles Calmeyn, aigemeene secretaris 
van het Casino-Kursaal ; M. David, voorzitter 
van de Vereeniging der Handelaars ; M. De 
Sorgher, secretaris van de Koninklijke Maat
schappij der Koersen van Oostende ; M. Mi
chel Üe Coster, voorzitter van den Hoteliers- 
bond ; M. Jean de Neckere. dagbladschrijver, 
als afgevaardigde van het Pers-Syndikaat van 
de Kust. Zullen verder nog uitgenoodigd wor
den zich te laten vertegenwoordigen in den 
schoot van genoemde commissie : de Maat
schappij der Electrische Trams van de Kust, 
en de Maatschappij S. E. L. van Sas-SIyker:s.

De heer Henri Serruys vertegenwoordigt 
Ostende-Plage en de Rotary in de Pubici- 
teits-Commissie, die, naar we vernemen ie
deren Vrijdag zal vergaderen, en zich reeds 
heeft bezig gehouden met menig belangwek
kend publicitair voorstel.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUWELIER

LID DER DIAMANTBEURS 

Voordeeligste huis der streek 

Volledige keus moderne horloges 

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

(1003)

HET VLIEGPLEIN.
Het ongeluk dat nog maar onlangs alhier 

plaats had en waarbij een zwaar vliegtuig 
voor reizigersvervoer op het vliegveld te 
Steene moest dalen en wegens gebrek aan 
ruimte in een gracht terecht kwam, waardoor 
tenauwernood een ramp vermeden werd,heeft 
weer eens de aigemeene aandacht getrokken 
op de onvoldoende inrichting van het vlieg- 
wezen in Belgie.

Te Haren is het vliegplein in zulk een 
slechten toestand, dat reeds menige maat
schappij besloten heeft haar vliegeniers er 
niet meer heen te zenden. Hier te Oostende 
is er sinds jaren sprake van een nieuw vlieg
veld. maar er komt niets van. En intusschen 
heeft de luchthaven van Het Zoute bijna het
zelfde verkeer als die van Steene.

Wanneer zal toch het bevoegd ministerie 
begrijpen dat dien ellendigen toestand uiterst 
veel schade berokkent aan ons land vooral 
op toeristisch gebied.

+*
WIJZIGING UURTABEL TRAMS.

Van 8 tot 27 April 1939 zal de uurtabel 
der trams een volledige wijziging ondergaan.

Men zal best doen deze daarom te raad
plegen.

**
DE VRIENDEN VAN HET DERDE LINIE.

Deze groepeering houdt op Dinsdag 4 April 
1939 in de zaal «Cercle Militaire», leperstraat 
te 20 uur stipt een galaconcert, gegeven 
door het derde linieregiment.

♦ * *

IMPERIAL.
Het schijnt dat de Imperial Club, hedeti 

weer geopend werd en dat onze stadsgenoot 
Emiel Rommelaere er het bestuur van waar
neemt.

* * *

GEMEENTERAAD
Naar het schijnt zal, steunende op een 

recht haar door de Gemeentewet gegeven, 
de katholieke oppositie een vergadering van 
den raad bekomen voor Dinsdag aanstaande.

Er zal sprake zijn van de verhuring van 
het Palace Hotel.

**
DE VERHURING VAN HET 
PALACE HOTEL

In aansluiting met ons bericht nopens de 
aanstaande raadzitting, wenschen wij de aan
dacht van het stadsbestuur te vestigen op de 
wenschelijkheid dit hotel nog niet in huur 
te geven, indien de uitbating er van, toch 
slechts toekomend jaar kan geschieden.

Indien het waar is dat de firma Butlin 
niet eerder dan toekomend jaar wil begin
nen, zien wij niet in waarom er thans reeds 
een kontrakt moet gesloten worden. Immer« 
er is nog tijd genoeg om bij middel van 
ruchtbaarheid in Engelsche bladen de finan
ciers aan te lokken. Voor een gebouw dat 
twaalf en half millioen gekost heeft, door de 
echuld van Fonten, kan men thans wel eeni
ge ruchtbaarheid inrichten, opdat de verhu
ring voordeelig zou uitvallen.

AANBESTEDINGEN
De N. V. Ostende-Plage stelt in openbare 

aanbesteding, en per opbod, de volgende ver
gunningen :

1) het recht van verkoop van suikergoed. 
3 loten: a) Strand van Mariakerke; b) Wes- 
terstrand (Grootstrand) ; c) Oosterstrand 
(Staketsel) ;

2) verhuring van ezels: 2 loten: a) Strand 
van Mariakerke; b) Westérstrand (Groot
strand) ;

3) uitbating van het gemakpaviljoen, zich 
bevindende in de nabijheid van het gebouw 
ten dienste van het loodswezen.

De opening der aanbiedingsschriften zal 
plaats hebben in de bureelen der N. V. Os
tende-Plage. 29, Warschaustraat te Oostende, 
op Maandag 1 7 April, le 15 uur.

Mits de som van 1 0 fr. kunnen de belang
hebbenden de lastenboeken bekomen, in de 
bureelen der N. V. Ostende-Plage.

+ * *

BOTSING
Hoek Veldstra&t en A. Pieterslaan heeft 

zich Donderdag een botsing voorgedaan tus
schen een tram en een bierwagen van de 
brouwerij Meiresonne, bestuurd door Alfred 
Easton. Talrijke flesschen bier werden ge
broken, en het lekkere nat kwam op de stee- 
nen terecht. Niemand werd echter gewond. 

**
OUD-VOETBALSFELER HEEFT EEN 
AUTO-ONGEVAL

Donderdagavond kwam Albert Boels. oud- 
voetbalspeler van de eerste afdeeling van 
K.V.G.O. per auto terug uit de richting van 
De Panne. Aan de bocht dichtbij de «La;; 
aux Dames» te Westende, werd hij verblind 
door de lichten van een anderen auto; hij 
verloor de goede richting en kwam met zijn 
wagen op een lantaarnpaal terecht. Niemand 
was getuige van het ongeval, en Boels heeft 
'dan nog te voet tot in Middelkerke gesuk
keld. Na aldaar de eerste zorgen te hebben 
ontvangen, werd hij naar huis overgebracht.

* * *

BIJ DE HAARKAPPERSBEDIENDEN.
De Bond der Haarkappersbedienden van 

Oostende, heeft Maandag 1.1. een zeer ge
slaagde kabaretavond ingericht in de gezel
lige feestzaal van het Hotel Stella Maris. —  
Talrijke leden hadden vrienden en kennissen 
medegebracht, om van een avond gezonde 
leute te genieten. Het Kabaretgezelschap K. 
V. G. O. verleende welwillend zijn medewer
king aan dezen feestavond. Zoo hadden do 
aanwezigen het genoegen de h. en Mevrouw 
Laarmans toe te juichen in een dramatische 
schets Wereldvrede. Het was dan ook een 
zeer gepaste attentie vanwege voorzitter A. 
Van Lierde, aan mevr. Laarmans met een 
mooien ruiker bloemen te bedenken. Niet 
minder was haar sukses wanneer zij uitste
kend bijgestaan door den heer A. Verbeke, 
de luimige schets «Vrouwentranen» opvoer
den. Voor het tweede deel wa3 een goed in 
elkaar gestoken revue voorbehouden die op 
een lovenswaardige wijze werd voorgebracht. I 
De bijval was groot, niet alleen door de 
gepaste vertolking, maar ook wegens de tal
rijke gekende liedjes die in de revue voor
kwamen, en waardoor het geestdriftig publiek 
aangezet werd om mee te zingen. Hier ver
dient naast mevrouw Laarmans ook mevr. 
Verbeke, met haar lief stemmetje een bijzon 
dere vermelding. De h. Maurau kweet zich 
naar aller voldoening van zijn zware taak 
als conferencier. Nadat Mej. Laarmans de 
aanwezigen nog vergast had op een puik 
uitgevoerde solodans kwam tot slot de groo
te danspartij, tijdens dewelke «Miss Coif
feur» verkozen werd. Dank zij de goede 
feestleiding die in handen was van den heer 
A. Verbeke, was deze bijeenkomst in echt 
gezellig samenzijn dat pas in de vroege uur
tjes een einde nam. —  O.

Aigle^Belgica
FIJNSTE BIEREN

HANDELSBERICHTEN
«Hippodrome jde Breedene-Ostende»

N. V. te Oostende
Bilan op 31 Dec. 1938:
Aktief en passief: 2.75 7.290 fr.
Winst 1938: 5.704 fr.
Ontvangsten over het jaar 1938: I miljoen 

44 7.105 fr.
«Ostend Stores et Ropeworks»

N. V. Oostende 
Balans op 31 Dec. 1938:
Actief en passief: 22./06.247 fr.
Bruto winst: 2.072.9.8 I fr.
Zuivere winst: 689.432 fr.

«Ostendsch Volkshuis»
N. M. te Oostende 

Balans op 31 Dec. 1938:
Actief en passief: 548.716 fr.
Er werd noch winst noch verlies geboekt. 

«Hotel Excelsior»
N. V. Blankenberge 

Bilan op 31 Dec. 1938:
Actief en passief: 3.106.001 fr.
Exploitatie winst: 106.944 fr.

AFTRUGGELAAR AANGEHOUDEN.
Een persoon had zien D i j  verschil^ 

lende hoteliers, aangeboden als een vertegen
woordiger van een toerisme agentscnap 
« West-i^uropean». H ij zocht met de hoteliers 
voordeelige kontrakten af te sluiten,doch aan 
al zijn nieuwe klienten vroeg hij een voor
schot van 125, 1 7 ï  of öZ,)Ü rr, om het 
herkenningsbord te betalen, dat aan de ge
vel zou gehangen worden om de klienten 
van het agentschap aan te lokken. Een ho
telier, de h. Snykers, wonende Kerkstraat, 
die den vertegenwoordiger niet te zeer ver
trouwde, telefoneerde naar een groot gekend 
agentschap in Brussel, om te weten ot er op 
de A. Maxlaan, 149, wel een bureel van 
« West-European » gevestigd was. Hij ant-* 
woord luidde dat op het opgegeven adres er 
een herberg te vinden was. Ook in Antwer
pen, waar ook een bureel moest bestaan, 
bleek men van dit agentschap niets af te we
ten. De h. Snykers verwittigde aanstonds de 
politie en door een gelukkig toeval ontmoet
te hij den valschen vertegenwoordiger van 
een ingebeeld agentschap. Hij klampte hem 
aan en geleidde hem naar het politiebureel 
alwaar kommissaris Pintelon, aanstonds het 
onderzoek opende. De aangehoudene ver
klaarde Hannon Jozef te heeten, afkomstig 
uit Saintes, 34 jaar oud, wonende te 1er 
Hulpen, maar als laatste adres gaf hij op 
Ad. Maxlaan 159.

De Brusselsche politie werd op de hoogte 
gesteld. Na onderzoek stelde zij inderdaad 
vast dat een zekere Hannon op het ge
noemde adres een kamer gehuurd had op 
het eerste verdiep, waar hij zijn bureel zou 
inrichten. Doch van de inrichting was er nog 
geen spoor. Hannon zegde dit agentschap 
te hebben gesticht, en dat hij het voornamen 
had klienten te bezorgen aan deze hoteliers 
die met hem kontrakten geteekend hadden 
Zes Oostendsche hoteliers hebben zich door 
dezen oplichter laten beetnemen om hem een 
voorschot van 175 fr. te betalen. Drie an
deren betaalden 125 fr. en twee stelden hem 
62,50 fr. ter hand. Dezelfde persoon be
zocht ook den heer Valère Piessen, die ech
ter op de voorstellen niet inging omdat er 
in de Engelsche tekst een fout voorkwam. 
Hannon werd onder aanhoudingsmandaat ge
plaatst en naar Brugge overgebracht, waar 
de h. Moeneclaey de zaak in handen heeft 
genomen. Hannon zou gelijkaardige oplich
terijen gepleegd hebben te Brugge en te 
Gent. —  O.

« DE VEREENIGDE VISSCHERS-REEDERS » 
S. M. —  GEEN BETER BEWIJS

Het schijnt bijna ongelooflijk en toch is ’t 
waar! Veel van onze leden zullen immers 
wel weten over welke personen het hier gaat. 
Toen ik het hoorde vertellen heb ik ook zoo 
hartelijk gelachen. Een heer die he* nog ai 
erg tegen de Coo gemunt heeft, kwam bij 
een van onze leden om een liter van onze 
olie vragen. Hij zou immers door een tegen
onderzoek bewijzen dat onze olie niets waard 
was. Enkele dagen geleden nu ziet ons lid 
den tegenstrever weer en vraagt hem:

—  Wel hoe staat het met uw onderzoek
-- ’t Is gedaan.
— • Zoo, zoo, en wat zegt men van die 

olie?
—  Wel, ze en is niet slecht, maar ge be

taalt er een beetje te veel voor.
—  Te veel, zegt ge. Hoe kan dat zijn?
—  Zeker vriend. Die olie betaalt gij te 

duur. Volgens de kwaliteit zou die olie maar 
2,60 fr. mogen gaan.

-- Wat zegt ge daar 2,60 fr.?? En we be
talen wij daar maar 2.20 fr. voor. Da s olie 
van 2,20 fr., beste vriend! Ha! ha! en gij 
zoudt dat 2,60 fr. moeten verkoopen.

Of die mijnheer op zijn neus keek! Hij 
kon toch geen beter bewijs geven, dat onze 
olie goed is en meteen goedkoop.

INGEZONDEN

Martens —  ofte Adriaan voor de aktivis- 

tische dames —  is een doktoor die te As- 

tene woont, in een klein dorp, gelegen op 

twee kilometers van Deir.ze en op vijftien ki

lometers van Gent.

Over enkele maanden nog kenden weini

gen hem in het land. Behalve hen die woon

den in zijnen omtrek en sommigen die n 

slechte mage hadden en verlangden naar een 

betere spijsverteringe, stelde niemand in 

hem een bijzonder belang.

En plots is hij geworden de sterkste man 

i-an het land en wehicht de meest-befaamde, 

op onze dagen toch ! Zonder zelfs van zijn 

stoel te roeren, slaat hij de ministers van 

hun zetel weg alsmede al de volksvertegen

woordigers, en, brengt hij heel de natie in 

rep en roer ! Dag en nacht houden gendar

mes de wacht aan zijn huis, opdat er toch 

geen het minste kwaad aan zijn hoogstaand 

persoon zou gebracht worden.

Over twintig jaren werd hij tot de dood

straf veroordeeld om te hebben bedreven 

hetgene door zijn volk en door het gerecht

üe loonen van de
«losterictsciie Ge- 

meenteDezolâigaen
Over die loonen is in de laatste weken 

erg getwist geworden en menig persartikel 

werd geschreven over het achterhouden van 

11 t. h. die volgens recht en eerlijkheid aan 

de gemeentebezoidigden zouden toekomen. 

Het is te hopen dat dit vraagstuk door de 

bevoegde overheid diepgrondig zal onder

zocht worden en dat het de oploss.ng zal 

hebben die het vereischt. Maar ter sprake 

van die loonen wordt al eens de bezoldiging 

der hoogere gemeenteambtenaren er bij ge

sleurd en wordt geoordeeld dat die bezoldi

ging wat overdreven hoog staat ten opzichte 

van het loon der lagere bedienden die, zoo 

ze niet een hoogvereerden titel en graad 

dragen, er toch evenzoo noodig zijn en 

even nuttig werk verrichten.

Die meening, die wat demagogisch voor

komt, kan door alleman niet goedgekeurd 

worden en dat er door sommigen anders 

over gedacht wordt, is nog gerechtvaardigd 

door een geval dat zich verleden week in 

de Oostendsche vischmijn voordeed en dat 

in ons «Visscherijblad» werd verhaald onder 

den titel : «Het weggeven en stelen van 

visch».

Het bleek daaruit dat een zekere Van
! geheeten wordt : verraad tegenover zijn land. ,

. i j  . - Speybroeck uit de vangst van de 0.2 78 tart Hoogste gezag dat zijn geval had te be- ^ j °

Gasolie
Smeerolie

Benzine
•E E N  KWALITEIT: DE BESTE

D E P O T :O O S T E N D E

•  TANKAGE & TRANSPORT S.A J

•  Dépt. Cial «RADIAN» J

•  REEDERIJKAAI -  Tel. 727.93 •

A

EEN ECHTE BONTE DINSDAGAVOND 
TREIN

Nu komt een echte Bonte Dinsdagavond 
trein van Hilversum aan te Oostende, op 
Dinsdag 1 1 April, ten 20 uur. in ’t gebouw 
«Scala», Van Iseghemlaan.

Hierin treden dan nu ondermeer op de 
hh. Willy Walden en Piet Muyselaar en wel 
als Juff. Snip en Juff. Snap.

Wie luistert niet iederen Dinsdagavond 
naar Radio Hilversum en hoort dan het ge
gier van pret met de dolle zetten van Snip 
en Snap en Poppedeintje.

Nu is de gelegenheid om deze onbetaalbare 
grapjassen eens persoonlijk te zien.

Behalve deze artisten treden nog op in de 
Revue: «Op Stap met Snip en Snap», Cisca 
Harms, Gerard Walden, Jean du Bela, ter
wijl het„ geheel onder de muzikale leiding 
staat van Pim de la Fuente.

Dit geheele gezelschap heeft niets uitstaan
de met andere Bonte Avond 1 reinen.

Kaarten zijn verkrijgbaar van: 20-15-10-8 
en 5 fr. (incl. tax. en bespreken) en wel : 
Donderdag en Maandag : Christinastr. 76 ; 
Vrijdag: in de Nieuwe Vischmijn 66; Zater
dag: Derby laan 13 Mariakerke); Dinsdag: 
in t Holl. Kaas en Vischhuis, Alf. Pieters
laan 130; Woensdag: in Hotel City Bourse, 
Kerkstraat 2 tel. 71345.

s *
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VISSCHERSGILDE «’T ZAL WEL GAAN»
Tweede Paaschdag, dag der visschers, zal 

er een groot feest plaats hebben in ’t nieuw 
lokaal van « t Zal wel gaan».

Met de medewerking van de Hostyn’s Boys. 
Toegang vrij voor alle visschers, die allen 
vriendelijk uitgenoodigd worden dit gezellig 
feest bij te wonen.

* » *

BEEN GEBROKEN
In de Kerkstraat is de 68-jarige juwelier, 

gevestigd in de A. Buylstraat aangereden 
geworden door een auto bestuurd door den 
h. D. Het slachtoffer werd met een gebroken 
been opgenomen en naar de kliniek overge
bracht. Nadien kwam de auto nog terecht in 
de deur Van het koffiehuis gelegen rechtover 
den ingang van ’t stadhuis, Kerkstraat. - O.

* * w

BRAND
In het huis bewoond door Vanhove, 93, 

JCongolaan, Opex. is een brand ontstaan op 
de zoldering. Den brand werden de bewoners 
pas gewaar toen een koffer door het gewelf 
viel. De brandweer was echter spoedig ter 
plaats en vooraleer veel schade was aange
richt konden de vlammen gedoofd worden.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

18 Maart. -- Frieda Dekeyser van Charles
en Maria oRsseel, H. Serruyslaan, 56. —  
Monique Meseure van Louis en Simonne 
Frankignoul, Leflingestr. 71. —  Marcel Mon- 
teny van Joseph en Anna Lambrecht, Rome
straat 40.

19. —  Paulina van Eenoo van Gaston en
Helena Caroen, Prof. Vercoulliestr. 48. --
Christiane Pattyn van André en Silvia De 
Wolf, woont te Klemskerke.

20. —  Julien Nieuwenhuyse van Julien en
Maria Lauwereins, Ooststr. 56. -- Carlo
Heethem van Henri en Margareta Ameloot* 
Kapucienenstr. 44.

21. —  Georgette Hayman van Henri en 
Madeleine Stragier. Ieperstr. 43.

22. —  Louisa Vanderbeke van Marcel cn 
Godelieve Vermeire, woont te Steene; Denise 
Nierynck van Albert en Sophia Germonpré, 
Lan ges tr. 1 1 0. —  Rosette Coolsaet van Ca
miel en Gabrielle Geryl, woont te Koekelare.

23. —  Maria Luys v. Jozef en Irma Hand-
schoewerker, P. Benoitstr. 40. -- Maria Ma-
zyn van Julien en Mathilde Block, Gerststr.
35a. -- Monique Huyghe van August en
Maria Barra, woont te Breedene.

24.   Freddy Eyland van Robert en Elza
Catrysse, Arsenaalstr. 10. —  Liliane Bou- 
dengen van Emiel en Rachel Dejonghe, Ka
pucienenstr. 32. -- Jacqueline Maertens van
Achille en Magdalena Burggraeve. Steene- 
dijk, 67. -- Jan Legein van Marcel en Lu
cia Hoffman, Stuiverstr. 4 1.

O  V
19. —  Clotildxs Jansens, /3 j., echtg. E- 

duard Goddemaer, Zlwaluwenstr. 5 1. -- Ju 
venal Lingier, 65 j. echtg. Virginia Debov-
ser, Breedene stw. 19. -- Lodewijk Velthot,
JA j., echtg. Melania Vroome, Am sterdam - 

str. ZÖ. —  Maria Mortier, ÓÖ j., wed. IVlau-
rits Symons, Hospitaalstr. 8. -- Monica Mey-
froodt, 1 maand, Toekom3tstr. 20.

20. —  Karei Verkeyn, 48 j., echtg. A u 
gusta Dumon, Rietstr. 40. —  Leonia Spiets. 
79 j., wed. August Strubbe, Kerkstr. 4b. —  
Edgard Borgers, 54 j., echtg. Augusta Dehul- 
sters, St. Jorisstr. 1 b. —  Gabriella Hintjens, 
53 j., ongeh., Raversydestr. 26. —  Hendrik 
Pyck, 66 j., wed. Eugenia Vanhouteghem, 
woont te Steene.

2 1. —  Robrecht Eerebout, 5 maand, Dui- 
venhokstr. 19. —  Eduard D ’Hulster, 77 j.* 
wed. Romania Vaneenoo, Edm. LaponstrA

22. —  Rosalia Pierloot, 78 j., wed. Lode
wijk Vanhoorne, Pontonstr.

23. —  Peter Lefrancq, 40 j., echtg. Ga
brieli £ Decombel, Ad. Buylstr. 3.

24. —  Maurits Pattyn, 35 j., ongeh.. 
woont te Breedene.

25. —  Clemencia Deley, 88 j., wed. van 
Jan Coopman, Spaarzaamheidstr. 31.

HUWELIJKEN
2 1. —  Eduard Lingier, werkman en An

gela Vilain.
25. — • Maurice Elegeert, autogeleider en 

Georgette Serpieters; Frans Vanbesien, werk
man en Leontine Coenye; Daniel Smessaert, 
electrieker en Marie-Louise Vogelaere; Gen
til Hautekiet, werkman en Margareta De- 
scheemaeker, meid; Albert Pollet, werkman 
en Rosa Dejonghe; Omer Stubbe, autogelei
der en Germana Wulleman.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Bovit Ernest, handelaar en Boel Marie, 
An twerpenstr. 12. —  Duvilliers Renn, bier
handelaar, Weidenstr. 1 1 en D ’Haene Maria. 
Metsersstr. 20. —  Wouters Louis, militair, 
Ed. Hammanstr. 49 en Neut Irène, Ed. Ham- 
manstr. 61. —  Vanwelssenaere Alfons, be
diende, Ed. Cavellstr. 1 1 en Tulpin Gabriel
le, Torhoutstw. 244. -- De Buf Philippe,
visscher. Torhoutstw. 130 en Bourdeaux Ir
ma. -- Janssens Charles, metser, Nieuw
poortstw. 134 en Claeys Irena, Vredestr. 32.

oordeelen sprak het op onherroepelijke wijze » ^ot en sc^ oone groote schol wegnam, wat 

uit : Martens is een verrader. .!door den politieagent Molleman. werd opge-
ij-• j  1. 1,1 I merkt. Het scheen diefte te zijn. Maar eenHij was over de grenzen getrokken, om- 1

J . 1 -- i • i l  j  • i i Î vlug onderzoek maakte spoedig uit, dat Vandat hij weinig hield van de gevangemsluchi, & r  °
u  u j * u ». Speybroeck gehandeld had met de toelatin~was naar Holland toegegaan en bracht y ö

stilte en in vergetelheid zijn dagen door Jn 

een klein stadje bij onze Noorderburen, in 

Middelburg. Hij was verrader geweest, zoo 

had het rechterlijk gezag hem bestempeld, 

maar was nu n doodgewoon man, gewor

den, n landelijk doktoor, waarvoor niemand 

meer n bijzonder kommer had.

Maar op zekeren dag, wanneer hij sinds 

enkelen tijd in het verraden vaderland was 

teruggekomen, meent dat vaderland dat hij 

een man geworden is met een bijzonder-hoo- 

ge verdienste : een superpatriot !

Want zooals het hoogste gezag op rech

terlijk gebied ten zijnen opzichte had uit

gesproken, en, hem had uitgeroepen als mis

dadiger, kwam nu op zijn beurt, op bestuur

lijk gebied het hoogste gezag ten aanschijn 

der natie verklaren dat het opnieuw ten zij

nen opzichte zou uitspreken en ditmaal om 

hem uit te roepen als een hoog wetenschap

pelijk weldoener.

Kon nu toch wel een hooger gezag uit

gedacht worden, dan de koning in eigen per

soon en al de ministers, welke behoorden 

aan de drie groote politieke partijen van 

het land, en die alle goedkeurden dat Adri

aan benoemd werd tot lid der Vlaamsche 

Akademie van Geneeskunde.

Is dat nu toch zoo oneindig-aardig ? Zal 

er niet meer vreugde zijn bij den Eeuwi

gen Vader, voor één zondaar die tot be- 

keering komt dan voor negen en negentig 

rechtvaardigen die het bij hun eerlijk leven 

houden ?

En moest het heele land niet meejubelen 

wanneer zijn hoogste gezag uitsprak dat een 

verrader bekeerd was tot de vurigste vader

landsliefde ?

Wie had dat kunnen voorzien ? De wereld 

heeft toch niets te vergelijken met het reine 

van t hemelsche geweten ! Overal in plaats 

van geestdriftige vieringe kwam onheilspel

lende roeringe! Er werd gescholden en ge

schreeuwd en bedreigd ! En het r ïcest-zon- 

derlinge van dat politiek avontuur was dat 

ministers die Adriaan tot Academielid had

den benoemd, zegden dat ze er geen schuld 

aan hadden en dat ze zouden aftreden zoo

van den reeder, die dezen visch zou bestemd 

hebben voor den STADSSECRETARIS, die 

hem een plezier zou gedaan hebben.

Bij ons staat het vast, dat dit plezier wel 

aan dien reeder zal bewezen zijn geweest, 

zonder dat de beroepsverplichtingen van 

den heer stadssecretaris er iets mede te ma

ken hebben. Maar bij den geringen man. 

bij den kleinen bediende, bij den politiea

gent zelve, die zijn plicht getrouw, het feit 

vaststelde, wordt niet altijd het noodige on

derscheid gemaakt en komt allicht de in

druk dat, zoo er hier geen sprake kan zijn 

van omkooperij, dat feit voor den agent al

lesbehalve aangenaam is.

En meer dan alles, moet een slechten in

druk —  hoe valsch hij ook mocht wezen —  

vermeden worden. De orde en de tucht ver

langen het. Hoe zou anders kunnen verbo

den worden dat een politieman al eens een 

pintje bier zou aanvaarden, ook voor een 

bewezen dienst, of dan ook nog iets beters 

nog; zou ontvangen? En de lagere stads- 

bediende, die ook al diensten kan bewijzen, 

zou hij ook niet begeerig werden naar een 

«fooitje» ?

Wat dan gedaan ? Welnu een GEMEEN

TESECRETARIS is een man van belang en 

GEWICHT. Indien hij tot. een zoo hooge be

diening gestegen is, dan is het enkel te dan

ken aan zijn bekwaamheid, zijn ondervinding 

maar bijzonderlijk aan zijn diep plichtgevoe

len.

En dat diep plichtgevoelen wordt nog eens 

bewezen —  t mag wel aardig schijnen — 

door dat gevalletje van dat bewezen plezier 

en die gekregen visch.

Een gemeentesecretaris heeft niet alleei. . 

de plicht papieren op te maken en in ta 

vullen. Hij heelt ook plicht zijn socialen 

rang te eerbiedigen, te leven volgens het> 

gene men heet, de «standing». Hij weet best 

te oordeelen of die «standing» met zijn be

zoldiging overeenkomt, en kan nageleefd 

worden en zoo daartoe noodig is nu en dan 

eens een pleziertje te bewijzen, al kreeg hij 

daarvoor wat visch, eischt zijn plicht, dat hij 

niet terugwijkt voor belachelijken achterklap

hij die benoeming die zij zelve hem hadden J maar visch in zijn panne legtf en smake- 

toegekend niet opgaf. Maar Adriaan tradj | £ j d oo r  zijn mage jaagt.

niet af, hij kegelde de ministers van hunne Maar daarover zou moeten een wettelijke
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H A R Î N G H A N D E L

stoelen weg en werd de machtige man van 

het land !

Maar hoe komt Fonten hier te pas !

Fonten, als hooggeleerd journalist, doet 

mee aan al hetgene het politieke gedoe be

treft van het land. Hij heeft voor het uit

drukken zijner diepe gedachten, gazetten in 

’t Vlaamsch en in t Fransch. En tegen

over Martens heeft hij zooals velie anderen, 

zich gesteld in een geweldige kattekoleire I

In zijn Fransch blad kon hij -- of is ’t zijn

alter ego -- het niet sterk genoeg uitspu

wen dat Martens een afschuwelijk verradei 

is.

Ja, Fonten, een verrader, dat is hij ge

weest. Het hooggevechti lijk gezag — - en een 

♦ aderlander moet zich daarbij neerleggen —  

heeft dat gezegd over twintig jaren. Maar in 

het jaar 1939 zegt het hoogbestuurlijk ge

zag, waarbij een tuchthebbend patriot zich 

terug bij neer moet leggen, dat hij een groot 

vaderlander geworden is, en als kristen 

mensch moogt ge toch niet oordeelen dat 

een menschelijke bekeeringe tot de werke

lijkheid niet kan behooren, en moogt ge een 

berouwhebbend zondaar niet verstooten.

Eene akademie is ongetwijfeld eene eer

biedwaardige instelling, maar om nu eens 

van uw eigen bedrijf te spreken, mogen we 

niet zeggen, Fonten, dat. het journalisme ook 

iets merkwaardigs is en een verhevene zen

ding heeft ?

Paus Pius XII, toen hij nog den zoeten 

naam droeg van Kardinaal Eugenio Pacelli, 

heeft over de pers de meest edele gedachten 

uitgesproken en heeft onder meer er over 

gezegd dat de journalist evenals de Staats

man voor doel heeft « de uit Goddelijke 

bronnen ontspruitende ideeën van waarheid, 

gerechtigheid en naastenliefde, zedelijke 

waarde en volmaaktheid, in het leven van 

individuen en gemeenschap van ieder volk 

afzonderlijk en van de geheele menschheid 

te doen groeien ».

Is dat geen hooge taak, Fonten ; wellicht 

zoo hoog als die van een academielid Î 

Wat denkt u ?

Welnu, Fonten, wat zoudet ge zeggen, 

moest het eens gebeuren dat iemand die 

voor diefte of aftroggelarij of ’n misdrijf 

van dergelijken aard over korte jaren werd 

veroordeeld, door u werd geroepen om als 

vertrouwensman aan uw journalisme mede 

te werken, en zoo maar gestadig beleedigd 

werd om zijn vroegere missingen, voor dief 

werd uitgekreten of voor aftroggelaar uit

gescholden en er van werd gezegd dat het 

een «chande is dat hij de verantwoordelijk-

regeling beslissen.

De Ministers hebben buiten hun loon, al

lerhande voordeelen, zooals kostelooze wo

ning, kosteloos vervoer, kostelooze knecht en 

meid, en hun hemden en onderbroeks wor

den kosteloos gewasschen. Een GEMEENTE

SECRETARIS is toch wel ietwat de Minister 

der gemeente. Voor hem zouden ook al ee

nige voordeelen moeten voorzien worden. 

En wat ware er best te beslissen in een zee

stad, in een visschersstad, dan te bepalen 

dat hij buiten zijn bezoldiging, recht heeft 

iedere week op eenige kilos visch, van die

visch —  schoone tarbot en schol -- die Van

Speybroeck zoo zorgvuldig zou weggelegd 

hebben ?

We maken dien wensch over -- in t hoo

ger belang van orde en tucht en algemeen 

welzijn —  aan de bevoegde overheid.

Flick.

I  REEDERS, VISSCHERS, VISCH- 
$ HANDELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  

IS UW VAKBLAD

heid mag dragen van zoo’n eerbiedwaardig 

beroep

Nog zou het hoogste gezag hem niet heb

ben begunstigd met de wijding en de plech

tige zegeninge van de bek.eering en de ge

nade der boetvaardigen ; maar gij zelf zoudet 

u misschien aanstellen als de feitelijke ver

tegenwoordiger van dat gezag en over die 

bekeering uwe verantwoording uitspreken. 

Zoudt ge dan doen, Fonten, zooals de mi

nister die teekende en na geteekend te heb

ben en Adriaan in zijn armen te hebben 

ontvangen, zegde : vergeef het me, want ik 

wist niet wat ik deed ?

Zoudet ge ook zooals Pilatus, de handen 

wasschen, en om het opnemen van uwen 

zondigen persapostel zeggen : « k ben als 

’t pas geboren lam, wat kan ik het verhelpen 

zoo ik me vergiste en aan dien kerel de 

gezegende journalistieke roeping toekende ?

Wie weet wat er kan voorvallen in het 

leven en is *t nog niet best en voorzichtigst, 

Fonten, als kristen mensch te zeggen : mag 

ik wel aan Adriaan of aan wien het ook we

ze den steen der vermaledijding toewerpen )

Hij werd akademielid, maar wie zal zeg

gen, waar ik nog met mijn persapostolaat zal 

aanlanden, en waar eensdaags het Oos

tendsch journalisme zijn krachten zal heb

ben t« zoeken ? P«dro,
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Leerrijke Reportage

Op een Vischbak naar Ijsland
door Jef Van Wynsberghe

IX.

W EL T E  R U STE !
— Wel te ruste ! zeg ik zachtjes.
Dan is het stil... heel stille zelfs.
Dat wordt nu mijn eerste nacht op een vischbak. Ik doe me even 

geweld aan om er aan te denken, om te vinden, diep in mezelf, wat 
daaraan nu speciaals is. De kooi die voor mijj als op maat schijnt ge
maakt te zijn? Het feit dat ik nu eens een nacht zonder lakens zal 
slapen ? Het vreemde, geen eigen kamertje te hebben, om er zich eens 
rustig te onttrekken aan de blikken en het gezelschap van wie ook ?

Vreemd... In feite komt hier op den vischbak me alles heel ge
woon, hoogst natuurlijk voor. Ik verbeeld het me even anders : dat 
ik niet genoodzaakt z>ou zijn mijn broek, vest, jas, boord en das aan 
denzelfden wandhaak van een medepassagier te hangen; dat ik over 
een persoonlijke, kleine maar komfortabele kajuit zou beschikken; of 
dat ik m'instens een eigen lampje zou hebben in mijn citroenkist, om 
naar hartelust wat te kunnen lezen in minstens qedeeltelijke afzonde- 
ring.

Meer bizonders kan ik me nu niet indenken. Zelfs dat komt me 
nog ongewenscht voor; het geeft me een onprettig gevoelen, het 
geeft me den indruk dat alles dan veel minder natuurlijk zou zijn. 
dat het dan als t ware een gevernist visschersleven zou worden, ge
monteerd voor één of ander dandy-film, die wel de uiterlijke ver
zorging geeft, maar waaraan de ééne ware, de echt kloppende ziel 
van 't groote visschersleven ontbreekt

Er moet niets veranderen ! Het is goed zoo ! Best ! Thuis en op 
de passagiersboot zijn we aan veel te veel fikfakjes gewoon, die er 
allemaal ragfijn op berekend zijn ons zoete illusies te verschaffen, 
die — formidabel toch! — ons tot ontevredene, luilakkige kreaturen 
omvormen. Thuis willen we toch een zacht veerend breed bed ! Hier 
liggen we — praktisch gesproken — op harde planten, gekneld tus
schen planken. Ik probeer hier miin knieën wat naar mijn kin op te 
trekken... te vergeefs: ik moet languit gestrekt blijven liggen. Ook 
dan nog wanneer ik me geweld aan doe om ’t mij wat gemakkelijker 
te maken, om vrij te komen van die afmattende fakirhouding.

Thuis eischen we toch kraak heldere lakens ! Hier hebben wij 
vreemde oude dekens over onze bloote voeten, weldra over onze kin, 
misschien straks in den slaap streelend over onze lippen. Dekens die, 
wie weet waar opgeborgen lagen. Dekens, waaronder wie weet wie 
gelegen en geslapen heeft. Dekens... laten we het eerlijk bekennen, 
die er heel wat minder degelijk uitzien als dezen die thuis voor 
t strijken gebruikt wordt. Hier! kan er geen kwestie zijn van fat- 
maniertjes of fat-verwenningen. Geen chi-chic! Wat is 't' ? Een deken 
dient toch om het lichaam, dat van zware en knellende kleedingstuk- 
ken is verlos,t, tegen de nachtelijke koude te beschutten ? Welaan dan, 
die visschersdekens hier zullen mij tegen de nachtelijke koude be
schutten. Waarom heb ik dan te chicaneeren over duizend en één 
onnoozelheden. Wanneer ik een patisserie binnen ga, aan een tafeltje 
plaats neem, mij een koffie met gebakjes bestel... dan vraag ik de 
juffrouw toch ook niet; « Juffrouw zijn de gebakjes uit propere bloem 
gebakken? Kan u me verzekeren dat er geen muis in genes;teld heeft? 
Noch kakkerlakken? Kan u mij garandeeren dat melk, water en 
suiker welke ervoor gebruikt werden, vrij van ziektekiemen waren ? 
Vertel me eens of den pasteibakker zeer reine handen had toen hij 
die gebakjes in vorm bracht ! Was zijn adem toen niet rvies, zie
kelijk ? »

Bah ! Hoe misselijk zooiets in te denken ! Dat is heü leven toch 
onmogelijk maken ! Dan kan men werkelijk in niets geen vertrouwen 
meer hebben ! Dan kan je wel iedere sekonde de politie opbellen en 
haar vragen ; « Heer Kommissaris, bent u er absoluut zeker van dat 
ik ongehinderd over straat kan ? Dat ik geen gek zal ontmoeten die 
in een waanzinsvlaag mij een vliemscherp mes tusschen de schouder
bladen zal sf'ooten ? Bent u er absoluut zeker van dat geen enkel 
straatplekje, geen enkel gevelstukje, dynamiet bevat dat op het uur H. 
van één of anderen anarchist ’n heele wijk in de lucht zal laten 
springen ? »

Zooiets denken is getuigenis geven van te veel zenuwen, of min
stens van te gevoelige zenuwen. Zulke achterdocht is het eerste 
visum om in een krankzinnigengesticht terecht te komen. Dan kan 
je den barbier, die je aan ’t scheren is, even goed wantrouwen; stel 
je even voor dat de ven,t het een moment los in 't hoofd krijjgfl — 
alles is toch 'mogelijk — en je dan met 't vliemscherpe mes rats de 
keel doorsnijdt, in plaats van je zwijgend ’t vel glad te trekken.

Stel je voor...
Hoe je de zaken ook begint te bekijken en te draaien, je hebt 

het werkelijk nog benijdenswaardig in de citroenkist op den vischbak, 
en de harde planken waarop je ligt, de oude dekens die je als dekking 
kreeg hebben minstens evenveel goedgeloovigheid van je recht als 
het gebakje dat je in een fijne zaak verorbert, als den vreemden man 
die je toelaat je te scheren en die je op den hoop jtoe nog betalen moet.

W ij... wij trekken de oude dekens wat hooger over de borst! 
Nee... zoo is het plat op den rug toch niet langer uit te houden. 
W ij werken ons op de rechterzijde. Nu liggen we toch even wat 
gemakkelijker ! Nu hebben wij ,tevens een kijk door de bijna heele- 
maal dicht geschoven deurtjes van de alkoof. W ij zien den marconist 
zitten lezen. W ij zien aan de zoldering, tegen de electrische lamp de 
mandjes eieren hangen, en een stuk spek. We zien door de half 
openstaande alkoven den kok liggen, met de krul uit zijn moustache... 
Vreemd, zoo’n slapend man ! Wat meer vooraan, bijna vlak over 
mij, ligt de loopjongen : wenkbrauwen, neus en lippen dicht samen
getrokken...

Ik haal diep adem... Ik wil niet verder denken... Ik wil slapen, 
slapen en mezelf vergeten in het! onbewuste. Ik wil slapend gelukkig 
zijn... Ik sluit de moeë oogen. Nu voel ik beter het rollen van den 
bak: hij ligt nu diep op den kop, komt dan heel... heel langzaam recht, 
om plots met een snok achterover te schokken, en dan geweldig naar 
links over te hellen, weer diep op den kop te liggen, dan wiegend 
even op zijn rechterflank te liggen. Onafgebrokes, steeds het
zelfde: op den kop, achteraan, links, rechts... Maar ieder rolling is 
verschillend van de voorafgaande, is anders dan de volgende. Het 
schommelen en deinen heeft nu, bij kalme zee, wel een regelmatig 
rythme. Maar ieder moment houdt toch eigen verrassingen voor : een 
snok, een dieper helling, een vlugger op- en neerdansen... steeds on
verwachts.

De machines tokkedokken in vlugge maat...
W ij hebben onze armen, mei) breeden elleboog, beschermend 

onder ons hoofd gelegd, om te voorkomen dat wij nog met ’t hoofd 
onzacht tegen de houten zijwanden van onze citroenkist zouden aan- 
stooten...

Rollen... rollen...
Je krijgt er een suf gevoelen van : h^t hoofd wordt zwaar, de 

ledematen doen zich voelen. WaC is het? Is de alkoof te precies ge
past, of moet ik het nog gewoon worden.

Rollen... rollen... rollen...
Mijn hoofd draait stilletjes mee... genoeglijk!... 't Is me nu 

precies alsof ik op een kermisschuitje tjoeter, me,t toeë oogen en dat 
ik hoog in de lucht hang, even nog... roef, en metl 'n vaart nu naar
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beneden schiet, dan langzamer achterwaarts omhooge ga... daar ook 
even in de lucht blijf hangen... dan weer naar beneden vaar, schich
tig snel... weer omhooge, dan weer even blijven hangen, opnieuw 
in 'n vaart omlage, andermaal achterwaarts omhooge, weer even 
blijven hangen... weer in een geweldigen zwier omlaag... Maar be
vreemdend: ook sterk hellend naar rechts, en dan naar de linker
zijde...

Almaardoor opnieuw... almaardoor verder... Zonder één minuut 
oponthoud... zonder één keer te kunnen op zijn effen komen...

Allee... vooruit... balanceeren, balanceeren!.. Nog!... Nog!... 
Nog !... Nog één en twintig dagen en nachten lang !... Altijd maar 
balanceeren !...

Allee! daar gaan we nog steeds in goeden vaart... Balancee
ren ! Balanceeren ! Straks misschien nog wat geweldiger ! Nog vat 
wilder Nog wat waanzinniger ! Want stiller kan het niet ! SMller 
mag het niet ! Er moet vaart in het kermisbootje zitten ! Er moet 
getjoeterd worden, zoodat alwie voorbij komt, blijft staan kijken... 
en meeroept : « Allee ! Allee ! »

(Nadruk verboden) JEF VAN WYNSBERGHE.

(Vervolgt.)
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WERVING VAN AGENTEN DER 

ZEEVAARTPOLITIE. —  VERE1SCHTEN

I. —  In April e. k. wordt een vergelijkend 

examen, met het Nederlandsch als voertaal, 

ingericht voor de werving van 4 agenten der 

zeevaartpolitie bij het bestuur van het zee

wezen (3 te Oostende en I te Antwerpen).

II. Worden tot dit vergelijkend examen 

toegelaten de candidaten die aan de voor

schriften van de militiewetten voldaan heb

ben en minstens één jaar vaart tellen. 

Minstens 21 jaar oud zijn en den ou

derdom van 30 jaar niet hebben bereikt op 

1 April 1939. (35 jaar voor de candidaten 

die het voordeel genieten van artikel 8 der 

wet van 3 Augustus 1919, gewijzigd door 

de wet van 21 Juli 1924 ;

Houder zijn, hetzij van een regelmatig 

uitgereikt einddiploma van lager middelbaar 

onderwijs of daarmede gelijkgesteld vakon

derwijs, hetzij van een brevet, of diploma 

eener Staatszeevaartschool of het bekwaam- 

! heidsgetuigschrift van onderofficier van de

Opening^van een 
Gabinet de Fédicure

G. M A D E L E I N ' K U Y Ü

Gedipiomeerde Specialiste 
Jt'edicure - Masseerdier

zal van af den 15 Maart zijne raad
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
D ure.
A DOLE BUYLSTR. 53, OOSTENDE 

Spreekdraad 73740

Cl Antiseptische behandeling
■ M o d e r n e  M e t h o d e

Voor Architecten

• Rijksmarineschool.

I III. —  De candidaten zenden uiterlijk op 

10 April 19,39 aan de vaste wervingssecre- 

taris, 29, Middaglijn8traat, te Brussel 3, een 

vraag tot deelneming, welke dient gesteld 

op het voorgeschreven formulier dat in de 

postkantoren verkrijgbaar is.

De vragen tot inschrijving moeten verge

zeld gaan van een door het gemeentebestuur 

of de schooloverheid eensluidend verklaard 

afschrift van het vereischte diploma of ge

tuigschrift, zoomede van een getuigschrift 

aangaande de onder II, vermelde vereischte, 

afgeleverd door den bevoegden waterschout.

IV. —  Het vergelijkend examen bestaat uit 

één schriftelijke proef.

STAD SINT-NIKLAAS-WAAS.

De plaats van politiecommissaris is te be

geven.

Ouderdom : minimum 30 jaar, maximum 

40 jaar. Voor verdere inlichtingen zich te 

wenden tot het stadssecretariaat.

De aanvragen moeten vóór 12 April ge

zonden worden aan het stadsbestuur van St 

Niklaas-Waas.

GEMEENTE RUMBEKE 

PLAATS VAN ADJUNCT-POLITIECOM- 

MISSARIS TE BEGEVEN

Schriftelijke aanvraag sturen, per aange- 

teekenden brief, uiterlijk ter post besteld,

den 11 April 1939.

Voorwaarden : 1) Ten volle 21 jaar zijrï 

en ten hoogste 35 jaar ; 2) Drager zijn van 

het diploma voorgeschreven door de K. B. 

van 6 Maart en 13 September 1935.

GLiViEENTE ST. r iE ’i iiKS-LÜXE.

Plaats van gemeentesecretaris te begeven.

Voorwaarden : 1) geboren zijn na 1 

Maart 1916 en minstens 21 jaar oud ; 2) de 

4e humaniora voleindigd hebben ; 3) diplo

ma van twee jaar bestuurswetenschappen 

bezitten ;

Aanvragen insturen, voor 5 April, bij den 

heer burgemeester.

WERVING VAN TWEE INGENIEURS BU 

HET MINISTERIE VAN ECONOMISCHE 

ZAKEN EN MIDDENSTAND

In de maand April e. k. worden twee ver

gelijkende examens, het een met het Ne

derlandsch en het ander met het Fransch 

als voertaal, ingericht elk voor 'toelating tot 

den proeftijd van één ingenieur bij den stu

diedienst van het Ministerie van Economis- 

sche Zaken en Middenstand.

WERVING VAN INGENIEURS VAN 

BRUGGEN EN WEGEN

ln de maand April e.k. worden een Ne

derlandsch en een Fransch vergelijkend exa

men inegricht elk voor de toelating tot den 

proeftijd van twee ingenieurs van Bruggen 

en Wegen.

TELEFONEN

Een vergelijkend examen voor het begeven 

van plaatsen van werktuigkundige-electricien 

insgelijks toegankelijk voor personen vreemd 

aan de Regie, zal eerstdaags plaats hebben.

Dit examen zal uit twee proeven bestaan: 

1) een schriftelijke proef (30 punten); 2) 

een mondelinge en practische proef (70 p.).

De candidaten moeten ten minste de helft 

van de punten bekomen in elk van de vak

ken der twee proeven, en de zes tienden van 

de punten in al de vakken samen.

De aanvragen om deelneming moeten de 

gekozen examentaal vermelden en dienen 

opgesteld op het daartoe bestemd formulier 

—  rooskleurig voor de bedienden van de 

Regie —  dat door de postkantoren wordt 

af geleverd; de postzegel van 20 frank welke 

op bedoeld formulier dient geplakt moet 

door den postdienst die het formulier afle- 

vert afgestfrmpeld worden.

In het Staatsblad van 25 Maart is een wet 

van 20 Februari 1939 verschenen, waarbij 

I den titel en het beroep van architect worden 

beschermd.

In hetzelfde Staatsblad zijn eveneens en

kele Koninklijke Besluiten verschenen waar

bij de uitvoeringsmodaliteiten van deze wet> 

worden beschreven.

1. —  Zij die thans het beroep van archi

tect uitoefenen, krachtens artikel 9, verplicht 

zijn binnen de maand volgende op de be

kendmaking van, de wet in het Staatsblad, te 

laten inschrijven in het register, voorge

schreven bij Koninklijk besluit van 1 5 Maart 

1939« verschenen in het Staatsblaad van 25 

Maart 1939.

De inschrijvingsaanvraag moet gericht 

worden tot den gouverneur van de provin

cie, in welke de betrokkene woonachtig is. 

Deze laatste* duidt daarin aan : zijn naam 

en voornamen, zijn woonplaats en zijn na

tionaliteit.

Bij de aanvraag dient gevoegd :

a) een uittreksel op zegel uit de geboor

teakte ;

b) een nota met nauwkeurige aanduidin

gen betreffende de beroepsbedrijvigheid van 

den betrokkene en met alle nuttige referen

ties, ten einde te bewijzen dat hij algemeen 

bekend staat als het beroep van architect 

uitoefenend ;

c) een bewijs van den ontvanger der be

lastingen van het gebied, waaruit blijkt dat 

betrokkene aan de personeele belasting on

derhevig is als architect.

2. —  De personen, bedoeld bij de voor- 

voorlaat8te alinea van artikel 7 der voor

melde wet, die wenschen den titel van archi

tect te blijven voeren en dit beroep te blij

ven uitoefenen, moeten de toelating daarvoor 

aanvragen.

In het verzoekschrift dienen vermeld : naam 

en voornamen, woonplaats en nationaliteit 

van den betrokkene. Het moet gericht wor

den aan den voorzitter van dei commissie 

ingesteld bij ministerieel besluit van 22 Maart 

1939, verschenen in het Staatsblad van 25 

Maart 1939.

Bij deze aanvraag moet gevoegd worden :

a) een uittreksel op zegel uit de geboor

teakte ; «

b) een nota met nauwkeurige aanduidin

gen betreffende de beroepsbedrijvigheid van 

den betrokkene benevens alle stukken en re

ferenties, ten einde voor de commissie het 

bewijs te leveren van voldoende vakkennis ;

c) eventueel een bewijs van den ontvan

ger der belastingen van het gebied waaruit 

blijkt dat betrokkene aan de personeele be

lasting onderworpen is als architect.

3. —  De personen, bedoeld bij de laat

ste twee alinea's van artikel 7, zijn verplicht 

aan den voorzitter van voormelde commissie 

het bekwaamheidsbewijs te bezorgen waar

van zij houder zijn.
4. —  Alvorens hun verzoekschrift op te 

zenden, storten de belanghebbenden, waar

van sprake in par. II van de onderhavige 

onderrichtingen, een recht van 1 00 frank op 

postrekening Nr 120 van de Nationale Bank 

van Belgie, te Brussel.

Dit recht wordt tot 20 frank verminderd 

voor de personen waarvan sprake in par. 

III dezer nota.

ftaphad Huysseunê
Pöijjüivs Crevettas
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(Vervolg)

Twee en twintig jaar dus nadat Ro
ger de Goey deze gedachte had ver
dedigd, zou zij eerst verwezenlijkt wor
den en van hem zou er geen sprake 
zijn. Toen hij zijn artikel voor de «Re
vue de Belgique» schreef, zal hij voor
zeker zooveel ondankbaarheid en zulk 
een spoedige vergetelheid niet hebben 
verwacht. Maar zijn vruchtbaar brein 
had gedachten in overvloed en mis
schien zou hij toch hebben voortge
werkt, onbekommerd om de erkente
lijkheid van de menschen.

In hetzelfde artikel verdedigde hij 
trouwens nog een ander, even belang
rijk voorstel.

Vermits het voorbeeld van Arcachon 
diende te worden gevolgd en het nuttig 
zijn zou onze stad door bosschen te 
omringen om haar tegen de gure noord- 
oosterwinden te beschutten, moest men.l 
volgens hem, beginnen met een proef
veld voor boschaanleg in te richten ten 
noord-oosten er van, aan de lOverzijde 
van de haven, op de gronden van de 
vroegere renbaan, bij het Napoleon
fort. Eens dit park behoorlijk aange
legd (en de Goey voorzag een termijn 
van een tiental jaren daarvoor), moest 
men het uitbreiden naar het zuiden om 
het te verbinden met het toenmalig 
«bois de Boulogne». Nog een tiental 
jaren later zou, steeds volgens de 
Goey, een park moeten aangelegd wor
den in de duinen van Mariakerke en 
op deze wijze zou ten slotte Oostende 
langs alle kanten door bosschen om
ringd geweest zijn en tegen de gure 
noord-oosterwinden degelijk beschut.

Koning Leopold de Tweede, die de 
grootste belangstelling betoonde voor 
al de voorstellen van de Goey en trou
wens bij Den Haan op schitterende 
manier zijn gedachte verwezenlijkte om 
aan onze kust een tweede Arcachon op 
te richten, heeft gedurende zijn lange 
en zegenrijke regeering nimmer het 
plan van omgording door bosschen 
willen opgeven, alhoewel reeds in den 
beginne de groote havenwerken, met 
den bouw van een ontzaglijke spuikom, 
alle verbinding van het oostelijk met 
het zuidelijk park voor goed verijdel
den. Maar steeds heeft onze wijze vorst 
de uitbreiding en verfraaiing van het 
Maria-Hendrikapark behartigd en het, 
overeenkomstig met de gedachten van 
de Goey, door een breede, beboomde 
laan, loopende tusschen verscheidene 
hofjes, met het koninklijk chalet ver
bonden, hetwelk ook door een groot 
park omgeven werd. Later deed hij nog 
een park aanleggen bij de koninklijke 
gaanderijen en vermits de Northlaan 
evengoed als de Koninginnelaan op 
zijn aandringen gemaakt werden om 
het Maria-Hendrikapark met den zee
dijk te verbinden en aldus den bad
gasten een aangename wandeling te 
bezorgen, wilde hij bij Mariakerke nog 
een park tot stand zien komen en met 
dit werk was men zelfs reeds begon
nen toen zijn dood een einde stelde 
aan zooveel schoone pianola ter ver
fraaiing van Oostende en de kust.

Lodewijk Vander Swaelmen, zijn ge
liefdste tuinarchitect, had reeds in 1887 
een plan van de duinen geteekend om 
aan te toonen op welke wijze de duin- 
bebossching kon doorgevoerd worden 
tusschen Oostende en Blankenberge en 
dit plan werd afgedrukt en gevoegd bij 
de brochure getiteld «Lë boisement du 
littoral maritime belge» die in 1888 
verscheen en waarover wij bij een an
dere gelegenheid nog zullen spreken. 
De geschiedenis van de Oostendsche 
parken zal in een afzonderlijk artikel 
behandeld worden en thans willen we 
besluiten met een samenvatting van de 
conclusies door Roger de Goey getrok
ken uit zijn ideeënrijk betoog.

De voordeelen van den aanleg van 
twee nieuwe en groote parken, een aan 
de oost- en de andere aan de westzijde 
van de stad, zouden, naar hij verzeker
de, zeer talrijk geweest zijn. De sterke 
noord-oostenwinden, die zooveel scha
de berokkenen op onze kust en zoo 
onaangenaam zijn voor onze badgasten, 
zouden veel aan kracht hebben verlo
ren. De openbare gezondheid zou ook 
hebben gewonnen door een betere zui
vering van de lucht. De badgasten zou
den aangename wandelingen hebben 
kunnen maken tusschen het loover, 
zonder zich ver van het strand te moe
ten verwijderen. Men zou het bad
seizoen hebben verlengd door het 
vroeger te doen aanvangen en ook later 
in den herfst voort te zetten, hetgeen 
mogelijk had geweest door het zoeler 
klimaat, waardoor ook heel wat meer 
badgasten naar onze stad hadden ge 
komen.

Wat de proefneming van duinbebos- 
sching betreit, waarover aoor somuuye 
tegensianaers gesproKen wera ais een 
bewijs uat er nooit veel zou oereiKC 
women, had de L>oey er genoeg van 
vernomen om de misiuKKmg gemaKKe- 
lijk te kunnen uitleggen, ueuurenae 
den winter van lö/Z-lö/3, zoo verteiae 
hij, liet een ingenieur van ßruggen en 
Wegen zeedennen en AmeriKacuiscne 
dennen planten in de dumen ten zuid
westen van het koninklijk cnalet, waar 
toen nog twee barakken stonden, waar
door ze eenigszins beschut weruen te
gen de noordenwinden. De boompjes 
begonnen al te groeien en te bioeien, 
toen reeds in het eerste jaar kwajon
gens er eenige kwamen uitrukken en 
kapottrekken. Werd aan die deugnie
ten vrij spel gelaten en niet meer naar 
de beplantingen omgezien ? 't ls zeer 
waarschijnlijk, In elk geval, toen in 
1839 de barakken afgebroken werden, 
waren slechts weinig boompjes nog in 
leven en tot overmaat van ramp, wer
den ze door het volk dwaselijk uitge
rukt en elders herplant, waar ze echter 
niet meer groeiden, vermits ze zonder 
voldoende zorg in den grond waren 
gestopt. Toen de Goey zijn artikel 
schreef, waren ,er slechts enkele, een 
drietal, overgebleven en bij een hutje 
ten zuid-oosten van het chalet nog 
zichtbaar.

De mislukking van deze aanplanting 
was dus grootendeels te wijten aan het 
gebrek aan toezicht en verder aan de 
dwaze herplanting. Roger de Goey ver
zekerde trouwens dat bedoelde inge
nieur nog steeds overtuigd was van de 
mogelijkheid der duinbebossching en 
van de voordeelen welke er uit zouden 
voortvloeien voor onze stad.

Laat ons, zoo besloot hij zijn artikel, 
de kuststreek bebosschen en het voor
beeld volgen van Arcachon; dan wordt 
Oostende de koningin der badsteden 
van het vasteland.

De walvischvangst 

en de Radio

Aan het vakblad «De Electrieker» ontlee* 

nen wij volgend artikel, dat een nieuw in

zicht geeft over het nut van de radio voor 

vischvangstaangelegenheden.

Een niet alledaagsche toepassing van de 

radiotechniek is de nieuwste seinzender voor 

de walvischvangst. Men kan zich de beteeke* 

nis van het toestel voor dit eeuwenoude, 

doch sterk gemoderniseerde bedrijf slechts 

voorstellen, na kennisname van eenige bij

zonderheden over de werkwijze van de 

walvischvloot.

Deze bestaat uit een aantal jachtschepen, 

harpoeniers, en een moederschip, dat met 

zijn tanks en oliekokerij een echte drijven

de fabreik is. De vang- of jachtbooten zoe

ken de walvi8schen op en harpoeneeren ze. 

Het ia van zelfsprekend, dat deze jagers 

clikwijls vrij ver van het moederschip ver

wijderd zijn en dat een regelmatige en be

trouwbare verbinding daarmede van het 

hoogste belang is. De jachtschepen schieten 

een walvisch zoodra deze voor het harpoe- 

neerkanon verschijnt, pompen het vischlijf 

op met lucht en planten boven op den drij- 

venden buit, als herkenningsteeken van hun 

eigendom de vlag van hun vloot, waarna zij 

op nieuwen buit uittrekken.

Het verloop der werkmethode was tot nu 

toe dit : de jagersvloot die een walvisch had 

geharpoeneerd seinde dit radiotelegrafisch 

aan het moederschip. Dit laatste ging dan 

op zoek naar den buit om hem aan boord 

te halen en te verwerken. Maar bij mist of 

zware zee was dit opzoeken soms buitenge

woon moeilijk en het gebeurde dat men den 

buit moest opgeven. Als men weet dat een 

walvisch ongeveer een waarde van 70.000 

fr. vertegenwoordigt, begrijpt men dat het 

de moeite loont, ter voorkoming van dit ver

lies, op afdoende middelen te verzinnen. De 

radiotechniek die reeds vruchtbare diensten 

bij de walvischvangst bewees, heeft hier de 

oplossing gebracht.

Nu plaatst men een kleinen zender aan 

den stok van de vlag, die men op den ge- 

harpoeneerden walvisch plant. Deze zender 

weegt slechts 15 kg. en heeft een hoogte 

van 50 cm. bij 30 cm. doorlijn.

Hij is lucht en waterdicht gebouwd in 

een roestvrijen metalen doos, zoodat ook het 

overslaande zeewater hem niet beschadigen 

kan. De stroomlevering geschiedt door een 

droge batterij, die 30 uren kan werken. De 

zender werkt zoodra de antennestikker be

vestigd is, een 6 m. lange zendantenne is aan 

de vlaggestok bevestigd. Een kontaktuurwerk 

bedient den seinzender die zich ééns per mi

nuut laat hooren.De frekwentie van den zen

der ligt tusschen 500 en 1.000 golflengte.
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« HET VISSCHERIJBLAD »

BEVALLIGE LAATSTE NIEUWIGHEDEN  

van een uitgezóchte fijnheid. UITSLUITEND

A la Ville de Londres
Hoek Kapellestraat en Ooststraac OOSTEiNDE

(1006)

Vrouw enkroniek
BELGISCH BkOÜL» iö jLU&k  u l-  

ZUIND jiKUUL)

in  ecu v/erkje <(, H et b rood  * uitgegeven 

«oo r ue iNa.ionaie L-ornnussie voor ncono- 

m ische U itbre id ing , v inacn  we bladzijde Oi 

en OZ de volgende interessante beschouw ing :

« Wij hebben gezegd en herhaald —  en 

aile echte geleerden verkondigen het luid —  

dat men brood, veel brood moet eten, met 

alleen omdat het brood ons een krachtige 

herstellende voeding verzekert, maar ook 

omdat ons Belgisch brood een voedsel is dat 

volstrekt gezond en hygienisch is.

Wij zouden ons moeten verheugen over 

dit voordeel. Helaas, onze «nationale lijde

lijkheid» gaat zoo' ver dat wij dit voordeel 

en andere 1 —  niet eens vermoeden. La

ten wij eventjes nagaan Wèlke de toestand is 

in de andere landen', en een vergelijking 

maken. Daaruit kunnen we réeds iets leeren.

Frankrijk, b.v. Dat is nu een land, dat het 

gebruik van brood zeer aanzienlijk heeft zien 

verminderen sedert den oorlog. Waarom ? 

Eerst en vooral/ omdat het meel verplicht 

bestaat uit 100 t.h. inlandsch graan, welk 

ook zijn hoedanigheid zij; ten gevolge van 

te overvloedige oogsten werden groote voor

raden opeengehoopt; deze voorraden zijn 

min of meer beschadigd, en toch werden de 

molens verplicht er meel van te maken on

der den naam van «blés stockés» of «graan 

uit den voorraad». Zoo komt het dat op 

sommige tijdstippen het brood dat gemaakt 

werd met dit nu juist niet welriekend meel 

echt walgelijk was. Het is hoofdzakelijk om 

die reden dat de legende van het slecht 

brood ontstond en als een loopend vuur om 

de wereld ging.

In Nederland, Luxemburg, Duitschland, 

Engeland e.a. werd de scheikundige verede

ling: in de meelfabricatie toegelaten.

Welnu, wij mogen luid verklaren dat wij 

in Belgie geen enkel van die nadeelen ken

nen. Eerst en vooral —  en dit is een alge

meen beginsel —  er kan in ons land geen 

sprake zijn van een of ander bestanddeel —  

het weze scheikundig of niet —  met het 

meel te vermengen. Het Koninklijk Besluit 

van 28 September 1891 is uitdrukkelijk en 

beslist daaromtrent. Het is eveneens verbo

den graan dat niet vrij is van alle aardach

tige of schadelijke stoffen of dat beschadigd 

of bedorven is, tot meel te verwerken dat 

verkocht wordt voor de voeding van den 

mensch. W ij kunnen nog aanstippen dat een 

K. B. van 15 Juni 1928 verbiedt het meel 

kunstmatig witter te maken.

W ij beschikken dus over een heel arsenaal 

wetten die vastberaden de hygiene verdedi

gen als basis van het molenaars- en van het 

bakkersbedrijf. Voeg nog daarbij dat in Bel

gie het meel bestemd voor de bakkerij 

slechts 20 t.h. inlandsch graan bevat, ter

wijl de overige 80 t.h. uit de beste uitheem- 

gene tarwe voorkomen. En eindelijk, het toe- 

zickt van de voedingswaren waakt over het 

stipt naleven van al deze wettelijke voor

schriften.

Daarom een goeden raad: Eet brood, eet 

veel brood, eet het zonder de minste achter

docht, en bijzonder wit brood, dat het voed

zaamste is. en het uiterlijk merkteeken van 

zijn zuiverheid bezit. We mogen aan het

brood de belangrijke plaats niet ontnemen 

due het in onze voeding bekleedt. »

W AT ETEN WIJ DEZE WEEK ♦
ZLÜNDAG. —  Vermicellisoep, gebraden 

kip, sla, gebakken aardappelen, rozijnen 

pudding.

MAANDAG. —  Gekapt, appelmoes, aard

appelen, havermoutpap.

DINSDAG. -- Biefstuk, witloof, aardappe

len, chocoladevla.

WOENSDAG. —  Gekookte schelvisch, zu

re botersaus, aardappelen, rijstkoekjes.

DONDERDAG. —  Versehe worst, bloem

kool, aardappelen, macaronipap.

VRIJDAG. -- Zoutevisch, wortelen, peter

seliesaus, aardappelen, vanillepudding.

ZATERDAG. —  Biefstukjes, sla. frites, 

karnemelkpap.

KEUKEN-RECEPTEN
BRUS^LLSCH K lJSl GEBAK. (G. Clément). 

—  Werp 200 gram rijst in kokend water en 

laat drie minuten doorkoken en daarna ver

lekken, voeg er een snuitje safraan bij en 

laat gedurende een kwartier koken, voeg er 

dan nog 100 gram lichtbruine suiker bij en 

laat nogmaals 5 minuten koken. Giet deze 

rijst in een vuurvasten schotel, bestrooi met 

bruine suiker en een geraspte beschuit, be

giet met een weinig gesmolten boter en laat 

kieuren in den oven.

VERSCHE WORST. —  We wasschen de 

worst. We zetten ze op met kokend water en 

wat zouten en laten ze daarin een half uur 

koken. We prikken af en toe met een scher

pe vork of met een stopnaald in het vel, 

om te voorkomen dat de worst barst.

SCHELVISCH. —  We maken den visch 

schoon: we wasschen hem van binnen en 

van buiten. We maken er dan op gelijke af

standen oppervlakkige dwarse insnijdingen 

in en leggen hem dan op een vischplaat *n 

het kokend water met wat zout en wat azijn. 

We laten hem koken tot de vinnen gemak

kelijk loslaten, weze zoowat 10 à 15 minu

ten, en brengen hem dan over op een visch- 

schotel. We presenteeren er gekookte aard

appelen bij met boter- of mosterdsaus, ook 

wel gesmolten boter en afzonderlijk wat 

mosterd, liefst zoogenaamde «vischmosterd».

ZURE BOTERSAUS. —  We verwarmen op 

een zacht vuur, roerende, 40 gram tarwe

bloem met 40 gram boter (natuurboter, mar

garine of plantenboter) tot een gladde mas

sa. We voegen daarbij, roerende, langzamer

hand een halven liter warm water en we la

ten de saus dan nog even gedurende vijf mi- ï 

nuten doorkoken. We nemen dan de saus -/an 

het vuur en roeren er dan vlug nog een 20 

gram boter bij kleine klontjes tegelijk door, 

en voegen er teven3 een lepel azijn bij.

PETERSELIESAUS (voor te presenteeren 

bij versehe gekookte visch, zoutevisch, 

aardappelen, groene erwten, wortelen).

We verwarmen op een zacht vuur, roerende 

40 gram boter met 40 gram tarwebloem tot 

een gladde massa. We voegen daarbij, roe

rende, langzamerhand een halven liter warm 

water met een suifje zout en laten de saus 

dan nog even gedurende vijf minuten door

koken. We voegen voor het opdienen een 

eetlepel fijn gehakte peterselie bij, maar la

ten die niet meekoken.

GEZONDHEIDSWENKEN

TEGEN HET STOF ALS ZIEKTEVER- 

SPREIDER. —  Wanneer men de kamer heeft 

gevaagd, tapijten heeft geklopt of in stöf 

heeft gewerkt, dan is het niet alleen noodig 

handen en gelaat te zuiveren, en den mond 

ie spoelen, maar men moet ook den neus 

reinigen. Op het slijmvlies van de neusholte 

hebben zich stof en mikroben vastgezet. Men 

zal ze op voldoende wijze er uit drijven. In 

een tas gekookt water doet men een weinig 

zout smelten. Men giet een weinig er van in 

de handholte en snuift het op. Daarna het 

water verwijderen. Men zal nooit de twee 

neusholten samen reinigen. V ijf of zesmaal 

opnieuw beginnen. Niet te hevig opsnuiven, 

want men zou een ontsteking kunnen ver

oorzaken.

TEGEN MIGRAINE. _  Masseeren is een 

uitmuntend middel om migraine tegen te 

werken. Met de drie groote vingers van elke 

hand zal men het voorhoofd van boven naar 

beneden masseeren. Ongeveer vijftien keeren 

dezelfde beweging herhalen. De beweging 

hernieuwen, maar ditmaal masseeren ver

trekkende van boven met zijdelingsche be

weging naar de slapen. Die massage verlicht 

zeer dikwijls en we hebben gevallen gekend 

waarmee de hoofdpijn geheel gedaan was.

OM EEN FRISSCHEN ADEM TE HEB

BEN. —  Wanneer men ajuin of look gegeten 

heeft, is dat zoolang merkbaar aan den reuk. 

Men zal daaraan verhelpen met een weinig 

peterselie in den mond te houden en het fijn 

te kauwen. Daarna zal men cen appel eten.

L. W YN A N T

Rookerij
—  IN ALLE SOORTEN —  
Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 586

Wilrijk Antwerpen

SCHOONHEIDSW ENKEN

TRANEN ALS SCHOONHEIDSMIDDEL.

De Amerikaansche schoonheidsspecialist 

Shuttlewigh heeft uitgemaakt dat huilen niet, 

zooals wij altijd gedacht hadden leelijk 

maakt, maar integendeel mooi. Door de 

spierbeweging-en bij het huilen en door de 

tranen, die langs het gezicht stroomen en 

—  nog nuttiger —  met den zakdoek in de 

huid worden gedreven, heeft een degelijke 

gezichtsmassage en reiniging van de huid 

plaats, waar geen crèmes en lotions tegen 

op kunnen, zegt de heer Shuttlewigh. En hij 

voegt er als uiting van echt mannen-solida- 

riteit aan toe, voortaan behoeft geen echtge

noot zijn vrouw meer een nieuwen hoed te 

geven uit vrees, dat het ongestild verlangen 

naar de nieuwste creatie zich zal baan breken 

in een stroom van tranen, die haar schoon

heid zullen vernietigen. De verstandige man 

zal zeggen: Huil maar eens flink, kind, t 

komt je schoonheid ten goede. En wat dat 

nieuwe hoedje betreft: dat heb je nu heele- 

maal niet meer noodig, want zelfs met een 

hoed van vorig jaar ben je nog veel mooier 

dan alle anderen. Als je je tranen zoo nu en 

dan maar eens den vrijen loop laat.

ZAjCHTE HUID. -- Stelt ge prijs op een

zachte huid, wasch U dan niet met enkel 

water. Een weinig havermeel houdt de huid 

zacht en blank.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.
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Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

ALLE SLACM VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte en rieten MANDEN b?i

CH. DESMÎDT-SLEYTLR
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OOR HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« PAPIERAFROLMACHINES»
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Vischknechten — Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw R IJW IE L  in het

uis Gentil Mares
i l
t t f

2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E

Bljhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
---------- BLANKENBERGE

®
%

m
e

#

i
m

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE

SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN -------

KUNSTBEENEN 

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKENAK'i IKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen -----

ALLE TOESTELLEN V OO R  M IS
VORM DE BEENEN EN  VOETEN

— voor VERLAM M ING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRU GGE: ZU IDZAN DSTRAAT , 25

-  V -iVtf £:>

I Eugène Rau &  Zonen {
f  /1. OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ )jg| VISCHCONSERVEN

t&Ü&U : MAAGPÜN, DARMPÜN 
! 0 OVERGEVEN, Af GANG 

KRAMP/ BUIKPIJN...
Eenige lepels zi|n voldoend'* om onmiddellijk eeo 
groote verlichting te bekomen Eisch btj uwen 
apotheker het echte pijESÜilend middel Marton, 
est weiger volstrekt elk loogexegd evenarend product

PRIJS 7 ,5 0  f r .  «*• t*«SGb

bi elke apotheek en ap Martou 7* Vlaam»ohe

BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

4"AuPara«J»
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE \
sr

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  TELEFOON 73740

Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  'T GROOT van

fers

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M ENGELW ERK 43

Grietje van den 

Visscher
door A. HANS

—  Die volstaan niet. hernam hij. Papie
ren van uw nationaliteit...

David en Grietje hadden er geen. In dien 
tijd vroeg men aan landverhuizers geen 
paspoorten.

—  Gij zijt te Londen of in t koninkrijk 
niet ingeschreven ? vroeg de ambtenaar.

TTavid vertelde, dat Grietje en hij pas wa
ren aangekomen.

—  Dus op doortocht naar Amerika, zei 
de ambtenaar. Dan kan ik u niet trouwen... 
Zoo gemakkelijk gaat dat niet... al eischt 
men hier niet al de formaliteiten van het 
vasteland. Wacht tot ge in Amerika z ijt!... 
Daar trouwt men in een haverklap...

David voelde geweldige teleurstelling. Hij 
vertaalde de mededeeling voor Grietje. Ze 
was eigenlijk verlicht door deze tijding.

—  Laat ons weg gaan, zei ze gejaagd. Ik 
had wel gepeinsd dat het niet echt kon zijn, 
zoo te trouwen.

Branton redetwistte nog even met Jan 
grijzen heer, die echter spoedig de schouders 
opkaalde en door dc binnendeur verdween.

De Engelsche gids verliet brommend met 
David en Grietje het kantoor.

—  Als ge maar heel veel geld gaaft, dan 
zou die kerel het dadelijk in orde brengen, 
beweerde hij. Er zijn rijke lieden die van 
huis weg loopen en een soort van huwelijks- 
brief koopen. Maar ik weet nog een weg...

—  Wat dan? vroeg DaVid.
—  We gaan naar een geestelijke, die voor 

een milde gift u zal trouwen.
—  Is dat wettig?
—  Ja, zeker.
—  In een kerk ?

—  Neen... maar hij zal u trouwen in ons 
hotel. Hij doet het dikwijls bij de menschen 
aan huis.

Even aarzelde David.
—  ’s Lands wijs, s lands eer, dacht hij.
Hij wilde zoo gaarne verbonden zijn met

Grietje.
—  We zullen het nu eens elders probee- 

ren, zei hij tot haar.
—  Maar David... hoe kan dat nu?
__  O, ze trouwen hier op verschillende

manieren. We gaan naar een geestelijke.
—  In een kerk?
— i Neen... hij zal ons huwen in het hotel.
Maar bijna nijdig schudde Grietje het 

hoofd.
—  Neen, dat wil ik niet, sprak ze. David, 

hoe kunt ge dien vent nog gelooven! Als we 
trouwen, moet het oprecht zijn. Anders ware 
het juist of ik maar zoo met u zou leven.. 
Wat steekt ge toch in uw hoofd?

En ze bloosde toen ze dit zei.
—  Maar een paster zal toch niet aan be

drog mee doen, wedervoer David kregelig.
—  ’t Kan wel een afgezette paster zijn... 

Hij zou orts toch anders in de kerk trou- | 
wen. . .

—  iViaar ae gebruiken zijn hier anaers.
-- v̂ , iJavia, noe ge a<*t zeir wnt 1 we

zijn toch trefieiijke menschen...
—  Maar wat aenkt ge aan van mij ? Dat 

ik u wil bedriegen.
—  iNeen, neen,... maar ze zouden u be

driegen.
-- Die man helpt ons uit vriendschap. Hij

wil onzen toestand regelen voor we naar 
Amerika vertrekken.

—  Ik ga niet mee naar dien paster, her
nam Grietje wat heftig. 1 oe, spreek er niet 
meer van.

—  Maar is het dan treffelijk ongetrouwd 
te reizen ?

David vroeg dit zoo heftig dat Grietje er 
van schrik en de tranen in de oogen kreeg.

—  Ge hadt dat moeten zeggen voor we 
Reigersdamme verlieten, sprak ze bedroefd. 
Ge hebt me gevraagd om met u mee te gaan 
en ik heb lang geaarzeld. We konden niet 
eerst trouwen... Het zou veel beter geweest 
z ijn ...

-- Maar ik zei toch, dat we het zoo gauw
mogelijk zouden doen in den vreemde... En 
nu is er gelegenheid voor.

—  Maar dan oprecht trouwen, in alle eer 
en deugd, David, zooals het te Reigersdam
me gebeurt.

—  Dat kan in dit land niet. Ik heb het 
u uitgelegd. Denkt ge nu dat de Engelschen 
niet oprecht getrouwd zijn ?

—  Toch niet door een afgezetten paster.
—  Wat weet gij daar nu van. Grietje. Ge 

kent dien geestelijke niet.
—  Ik vertrouw het niet. omdat het zoo 

aardig is... Zoo in ’t verdoken. Die heer op 
het kantoor wilde ons niet trouwen. Als ge 
trouwt, gaat ge toch eerst aan een paster 
zeggen. Dan zijn er roepen in de kerk. En

als die Engelschman ons bij iemand brengt, 
die ons in een paar minuten trouwt tegen 
betaling, kan het niet oprecht zijn voor wet 
en kerk... O, David, uit lietde ben ik met 
u mee gegaan... ge weet het. ik zie u 
zielsgaarne maar ons leven moet trettelijk 
zijn ... Ge wilt dat ook ! Laat ons dan wach
ten tot we in Amerika zijn, en trouwen ge
lijk het moet... Die Engelschman hoett er 
zich niet mee te bemoeien. Hij wil er zeker 
ook wat mee verdienen... Hij lijkt me een 
foefelaar.

David trachtte toch nog Grietje te over 
halen zijn zin te doen, maar standvastig wei
gerde ze, en het aandrir.gen van haar ver
loofde stemde haar verdrietig... Weer voelde 
ze spijt over het haastig vertrek, die onbe
zonnen vlucht in den nacht.

Branton scheen wat nijdig, toen David hem 
meedeelde, dat Grietje weigerde naar den 
geestelijke te gaan. Men moest dan niet zoo 
door de stad gesjouwd zijn ... De Engelsch
man had vreemdelingen een dienst willen 
bewijzen en nu leek het even of men hem 
wantrouwde. Hij had honger en dorst ge
kregen van den tocht en nam de jonge lie
den mee in een herberg, waar hij eten be
stelde, verscheidene glazen bier dronk en 
David alles liet betalen. Deze gehoorzaam
de zonder een woord tegen te spreken. —  
Grietje keek meest strak voor zich en dacht 
gedurig aan Reigersdamme. Er was heimwee 
in haar hart. Zooveel herinneringen drongen 
zich op.

Ze leefde nu als onder den indruk, dat ze 
niet treffelijk handelde, en ook dat ze zich 
in een gevaarlijk avontuur waagde, maar ze 
durfde toch niet meer te spreken over een 
terugkeer naar Reigersdamme. Ze vreesde 
een uitbarsting van David. En ginder zou ze

toch met nog meer verachting worden ont
vangen. Ln niemand zou gelooven, dat ze 
rein was gebleven.

iNiemanci ? Willem Goedhart misschien 
toch wel...

-- iViaar ik kan niet meer onder zijn oo
gen verschijnen, nu ik hem zoo heb behan
deld, zei Grietje bij zich zeit-- fc.n ik wil
het ook niet... ik heb David lief... en Da
vid meent alles zoo oprecht... Hij zag het 
bedrog van dien Engelschman met in. Hij 
wil gaarne onzen toestand regelen.

Pa3 na den middag keerden ze in hun ar
moedig hotel terug. Nieuwe landverhuizers 
waren aangekomen. Het gebouw zat nu 
stampvol en Grietje moest haar kamer dee- 
len met een Duitsche vrouw. Haar pakken 
lagen op den vloer. David protesteerde. De 
waardin die zijn beklag onverschillig aan
hoorde zei hem, dat ze de voorwaarden van 
de maatschappij volgde en ze verwonderde 
zich over de verwaandheid van een landver
huizer. Wat had zulk een kerel hier eischen 
te stellen ?

David wilde een toeslag betalen, opdat 
hij en Grietje elk hun kamer alleen zouden 
behouden. Maar het kon niet, beweerde de 
hotelhoudster. A l de gasten waren aangeno
men en ieder moest slapen en ze had zelfs 
nog plaats te kort. De eerstgekomenen wa
ren het best af. Er waren immigranten, die 
op den zolder sliepen, zoo op den vloer. En 
men kon zich voor een nacht toch wel wat 
schikken naar de omstandigheden. Ze had 
het trouwens veel te druk, om daar lan^ 
over te praten. Ze moest overal tegelijk 
zijn.

—  Laat ons naar een ander hotel gaan, 
zei Grietje. Dat kan zooveel niet kosten.

David wilde zeer zuinig zijn, maar hij gaf |

toch toe. Ze begaven zich naar een gasthcf 
in een volgende straat. Het was weinig be
ter. Het werd weer een weemoedige avond.. 
En t leek of er eenige verwijdering was ge
komen tusschen de twee geliefden die samen 
al zoo veel getrotseerd hadden te Reigers
damme, waar men zoo onbarmhartig voor 
hen was geweest.

En als Grietje dit voelde, zei ze bijna 
hartstochtelijk bij zichzelf, dat ze David in
nig beminde, en ze beiden nu zenuwachtig 
waren door al het vreemde, lastige en on
bekende van deze reis. Ze spoorde zich 
zelve aan moediger te zijn. In Amerika werd 
immers alles heel goed.

Den volgenden dag werden de landverhui
zers in groep naar een station geleid. Grietje 
en David liepen in de bende mannen, vrou
wen en kinderen, Russen, Polen, Duitschera, 
enkele Engelschen, meest havelooze zwoe
gers, die om de bitterste armoede hun land 
hadden verlaten *fen nu groote pakken torsten 
en bijna allen op hun gelaat een uitdrukking 
toonden van stomme berusting.

-- En David is de zoon van de Gouden
Schoof, dacht Grietje. Hij heeft thuis over
vloed en rijkdom.

Ook bij haar laaide visschersfierheid op... 
Ze waren toch geen parias , die uit broods- 
gebrek hun gewest, hun dorp moesten ont
vluchten... En als zoodanig werden ze hier 
gekend en behandeld.

Voorbijgangers keken de bende medelij
dend aan. Eenige bedienden van de landver- 
huizersmaatschappij schreeuwden nu en dan 
een bevel of een waarschuwing in t Rus
sisch, t Poolsch, ” t Duïtsch. Ze maakten 
daarbij heftig« gebaren.

(Wordt voortgeze ;
(verboden *adruk).


