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L I C H T E N

AUGUSTUS

uit aan

i D 4.07 19.30
2 W 4.09 19.29
3 D 4.10 19 27
4 V 4.12 19.26
5 z 4.13 19.24
6 Z 4.15 19.22
7 M 4.16 19.20
8 D 4.18 19.19
9 W 4.19 19,17

10 D 4.21 19.15
II V 4.22 19.13
12 z 4.24 19.1 1
13 z 4.25 10.09
14 M 4,27 19.08
15 D 4 28 19.06
16 W 4 30 ! 9 04
17 D 4.31 1902
18 V 4.33 19.00
19 z 4.35 18.58
20 Z 4.36 18.56
21 M 4.38 18.54
22 D 4.39 18.52
23 W 4.41 18.50
24 D 4.42 18.48
25 V 4.44 18 46
26 Z 4.45 18.44
27 Z 4.47 13.41
28 M 4.49 18 39
29 D 4.50 18.37
30 W 4.52 18.35
31 D 4.53 18.33

Deze tabel geeft
tiet wezenlijk uur
volgens de zon.

H O O G -

W A T E R

AUGUSTUS

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

1 D 0.43 13.00
2W 1.15 13.32
3 D 1.51 14.02
4 V 2.21 14.34
5 Z 2.51 15.04
6 Z 3.31 1.5.38
7 M 4.10 16 18
8 D 4.52 1 7.06
9W 5.47 18.06

10 D 6.54 19.23
1 1 V 8.15 20.45
12 Z 9.30 21.53
13 Z 10.31 22 52
14 M 1 1.23 23.43
15 D — 12.08
16W 0.29 12.53
1 7 D 1.14 13.36
18 V 2.01 14.20
19 Z 2.46 15.03
20 Z 3.34 15,46
21 M 4.23 1 Ó.56
22 D 5.15 1 7.33
23W 6.18 18.44
24 D 7.39 20 1 1
25 V 9.01 21.28
26 Z 10.07 22.26
27 Z 10.56 23.10
28 M 11.35 23.49
29 D — 12.07
30W 0.21 12 38
31 D 0.52 13 05

Van af 9 April tot
7 Oc tober toonen
de uu rwerken aan
and één uur later.
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De U itvoer van Visch naar 
Engeland en de Reeders

Verleden week ontvingen we vau de 
Vereenigde Visschersreeders een yi.hri;- 
ven over de kwestie van den uitvoer van  
visch naa r Engeland en de verkoop al
daar door onze visschersvaartuigen.

We schreven toen dat in dit artikel 
veel onnauwkeurigheden voorkwam en  
en dat we er deze week zouden op terug
komen.

En inderdaad, het m ag gezegd( dat 
de verkoop door Belgische visschersvaar
tuigen in Engelsche visschershavens niet 
beperkt wordt om dat ons binnenland  
over voldoenden visch moet kunnen be
schikken, m aar wel om te beletten dat 
de twee millioen 800 duizend kg. we Use 
we naar dit land per ja a r  mogen u iv o e 
ren op een onbezonnen m anier in entele 
maanden zou uitgeput worden tot groo- 
te schade van gansch de Belgische vis
scherij en vischuitvoer op dit land.

Zooals we het reeds vroeger meedeel
den wordt aan ALLE  visschersvaartui
gen een vergunning toegekend, op voor
waarde dat ze D EZE  N IE T  NO O DELO O S  
verbruiken. A an  de kleine vaartuigen  
van 150 PK . w as het zelfs toegelaten, 
zooals we het destijds in ons blad had 
den voorgesteld, om een reis op Oos
tende en een reis in Engeland te gaan  
verkoopen.

Gansch die regeling mocht als voor
treffelijk aanzien worden, m aar zooals 
het steeds bij de reeders het geval is 
geweest, ER O N T B R E E K T  eenheid en 
eerbied voor een regeling welke slechts 
in hun eigen belang getroffen werd.

Dat de reeders bij ongeval, defect of 
andere B U IT E N G E W O N E  O M S T A N D IG 
HEDEN, geen toelating bekomen om in 
Engeland te verkoopen, IS  O N W A A R .

W at echter wel w aar is en de bewijzen  
hiervan liggen voor ons, is het feit dat 
de reeders, welke een vergunning beko
men om in geval van ongeval, defect, 
enz... in Engeland te verkoopen, ER  
M ISBRUIK  V A N  M A K E N  om er te ver
koopen op oogenblikken dat er van bui
tengewone om standigheden geen sprake 
kan zijn.

DEZE V E R K LR  A IN  G  H E BB E N  W E  
TEN A ND ER E  REEDS D IK W IJ L S  U IT  
HUN E IG E N  M O N D  GEH O O RD.

Dit alles geschiedt natuurlijk  niet al
leen om een p aa r dagen tijd  te winnen, 
maar om dat sommige vischsoort nu een
maal veel duurder zijn in Engeland dan  
ten onzent.

Vandaar het feit, dat bij een volgende 
reis, de reeders welke alzoo handelden, 
een vergunning geweigerd worden.

De reeders verliezen ten andere uit het 
oog dat moest dergelijke regeling niet 
worden getroffen, het ons toegekend 
kwantum nu reeds zou uitgeput zijn en 
dan zouden ze achteraf mogen zeggen, 
dat hun visch in de m aanden October, 
November en December, w anneer stor
men hen soms verplichtten een Engel
sche haven aan te doen, dan  
in de bakken zou mogen blijven rotten, 
omdat ze er niet meer zouden mogen 
verkoopen.

BEVO O R DEELDEN  ?

Wat de meening betreft, als zouden de 
reeders moeten bevoordeeld worden voor 
den uitvoer ten opzichte van de visch 
handelaars, kunnen we deze evenmin  
bijtreden, want het Beheer van het Zee
wezen heeft terecht de belangen van

O p  alle' 
bevaarbare 
wegen in B elg ië  
vindt u * i ;

De Dood van Nieuw poort

elkeen en niet deze van een groep in te 
zien.

De reeders moeten nochtans weten, 
dac in het ja a r  1938, van het ons toege
kend aandeel van 2 millioen 800 duizena 
Kg., er 2 m illioen en 60 duizend kg. door 
ae reeders in Engeland werd verkocht en 
slechts 740 duizend kg. door de vischhan- 
aelaars. W eten de reeders dat er tot op 
heden aoor hen reeds voor een millioen  
twee honderd duizend kg. visch in En
geland werd verkocht en het aandeel 
van de handelaars nog m aar 650 dui
zend kg. bedraagt, zoodat voor de nog 
vijf overblijvende m aanden er nog am 
per één millioen kg. overblijft ? V an  die 
vijf m aanden zijn er nog drie slechte, 
w aarin  ze dikw ijls kunnen verplicht 
worden binnen te loopen.

W at tenslotte het feit betreft, dat één 
reeder een vergunning bekomt om met 
zijn twee vaartuigen in Engeland te ver
koopen, is dit een beslissing door den 
Hoogen R aad  voor Zeevisscherij geno
men, welke we in zijn geheel hebben 
goedgekeurd en nog goed blijven keu
ren, om dat het hier een bijzonder geval 
geldt, dat eerder de grootste aanm oe
diging dan onzinnige afbrekerij ver
dient.

Inderdaad  het gaat hier natuurlijk  
over de twee vaartuigen welke sedert een 
paar ja a r  ten koste van veel geld en op
offeringen, het aangedurfd  hebben een 
spe ciale visscherijm ethode voor de 
m ooiemeidenvangst aan  te wenden, zoo
als deze door de Span jaarden  beoefend  
wordt.

N a  al de onkosten welke hiervoor ge
m aakt werden en het groote risico welke 
de reeder hiermede opgeloopen heeft, 
w as het de plicht van de regeering dit 
zeer belangrijk  initiatief te steunen.

EN W A A R IN  BESTAAT  DIE ST E U N ?

Het is den reeder van die twee vaar
tuigen toegelaten gedurende de v ijf zo
m erm aanden in totaal 200 duizend kg. 
visch in Engeland te verkoopen op de 
2 millioen 800 duizend kg. welke ons toe
gekend werden.

D aarom  is het hem  toegelaten met 
zijn twee vaartu igen twee reizen op En
geland en één op Oostende te doen.

Een paar weken geleden hadden we 
allen de gelegenheid de vangst van die 
vaartuigen te Oostende te zien verkoo
pen met als indruk :

1) een prachtige, levendversche vangst 
en geen restjes, zooals in het schrijven  
van de vereenigde vischreeders gemeld;

2) zeer goedkoope visch met een groot 
verlies ;

P. Vandenberghe.

(Z ie vervolg blz. 3).

M orgen Zondag is het juist een ja a r  
geleden, dat de Heer M arck, M inister 
van Verkeerswezen, ter gelegenheid van  
de opening van de Tweede Groote H an 
delsfoor te Nieuwpoort, de volgende 
woorden uitsprak:

«  Niet toekomend jaar, m aar wel toe

komende week, wordt de kwestie der 

v ischm ijn  van Nieuwpoort opgelost, en... 

ik  heet geen M arck meer als die n ie t 

gebouwd wordt op de p laa ts  door de vis

schers gewenscht. »

Eén jaa r is verloopen en er is nog geen 
nieuwe vischm ijn gebouwd. In  tw aalf 
m aanden is men nog geen stap vooruit
gegaan. M inister M arck is nog steeds 
Minister van  Verkeerswezen en hij heet 
nog steeds M arck; m aar van de visch
m ijn  nog niets.

N ieuwpoort gaat achteruit, het vis
scherijbedrijf kwijnt, Nieuwpoort sterft.

Doch er bestaat nog hoop. De begeerte, 
de zucht naar leven werd bemerkt, de 
noisdkreet werd gehoord door B urge
meester V an  Damme.

H ij heeft zich aan het werk gesteld. 
D agen naeen heeft hij verscheidene per
sonen van alle standen, van alle be lan 
gen en beroepen geraadpleegd. H ij be
geerde zich volledig op de hoogte te stel
len van de zaak. Ook de heer Vanden 
berghe Prosper, bestuurder van «  Het 
Visscherijblad », welke verleden jaa r  met 
zooveel kennis van zaken, de verdediging  
opnam  van de visscherijbelangen te 
Nieuwpoort en verschillende beweringen  
weerlegde waarom  de vischm ijn niet op 
de nieuwe kaai, m aar wel aan de oude 
moet gebouwd worden, werd V rijd ag  ge
durende een uur in audientie ontvangen. 
Een voor de visscherij zeer nuttige ge
dachtenwisseling had er plaats, w aar  
met cijfers bewezen werd hoe nadeelig

de huidige toestand te Nieuwpoort is 
voor de visschers, de reeders, de hande
laars en al de neringdoeners van  N ieuw 
poort.

W elisw aar komen de private belangen  

van enkele vergunninghouders in het 
gedrang, m aar dit alles kan niet opwe
gen tegen de groote schade welke N ieuw 
poort nu dagelijks ondervindt.

Burgem eester Van  Dam m e is de vis
scherij genegen en hij zal dit bewijzen. 
Hij heeft aan de visscherij zijn steun 
beloofd en hij zal zijn woord houden.

W oensdag laatst, om 11 uur, werd het 
Schepencollege van N ieuwpoort bij den 
Heer M arck in audientie ontvangen om 
de visscherijbelangen en de vischm ijn te 
bespreken. W ij verhopen dat niets dan  
goeds uit deze samenkomst m ag voort
spruiten. W ij verhopen ook dat iedereen 
den Heer Burgem eester zal steunen en 
dat het afbrekend werk zal stopgezet 
worden. Dit is in het algemeen belang  
van de gansche bevolking. Nieuwpoort 
wil en moet leven !

Alphonse Dum on.

G E B R U I K T

S h e ll!
P R O D U C T E N

Gij zult tevreden zijn

Het Vervoer van Garnaal 
per Spoor

Betreurenswaardige Nalatigheid in het 

Station te Brugge

GASOLIE

S t a n d a r d  

A m e r ic a n  P e t r o l e u m  C o m p a n y

Aan de 

Scheepsjongens
------------■ -----------

Gedurende de gansche schoolvacantie 
moeten de scheepsjongens zonder vaart, 
zich aanbieden op het W aterschouts- 
ambt, iederen m orgen tusschen 10 en 
11 uur.

Zoo ze dit verzuimen, wordt er van hun  
inschrijving tot scheepsjongen geen re
kening gehouden.

Oostende, 27-7-39.
De Waterschout,

J. Barbé.
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J  SPREKEN V OOR Z ICH  ZELF ̂

Zooals elkeen weet, hebben onze vis
schers en vischhandelaars sedert de de
valuatie van den Franschen frank  nog  
veel meer a f te rekenen met allerlei f i -  
nancieele- en handelsm oeilijkheden en 
kost het hun zeer veel moeite hun w aar  
aan den m an te brengen tengevolge van  
de groote concurrentie, welke daardoor 
in eigen land  ontstaan is.

D at het risico tengevolge van de be- 
derfelijkheid van de w aar daardoor ook 
nog veel vergroot, valt natuurlijk  te be
grijpen.

Anderzijds is het een feit, dat de ver- 
voerprijzen op het spoor van  visch en 
vooral van garnaal veel te duur zijn  
vergeleken bij de landbouwprodukten, 
waarvoor men niet alleen een goedkoop 
tarief toepast, m aar w aaraan  men steeds 
de grootste zorgen bij het vervoer be
steedt.

D at is niet het geval voor den visch 
en de garnaa l en ’t is met de grootste 
moeite en alleen dank zij herhaalde en 
bevoegde tusschenkomst, dat men h ier
voor enkele verbeteringen heeft beko
men.

M aandag heeft er zich te Zeebrugge  
weeral een feit voorgedaan, dat erg te 
betreuren valt, omdat niet alleen een 
firm a daardoor groote schade heeft ge
leden, m aar om dat de klient te Brussel 
zelf daardoor fel benadeeld werd, eer
stens omdat de te laat ontvangen w aar  
niet meer zoo versch was, vooral door het 
w arm  weder welke we dien dag kenden, 
m aar tweedens ,om dat talrijke klienten  
daardoor teleurgesteld moesten worden.

Door een Zeebrugschen handelaar  
werden inderdaad dien dag drie m anden  
garnaal naar Brussel per express ver
stuurd.

Deze vertrokken te Zeebrugge met den

trein van 16.12 uur en kwam en te Brugge  
aan te 16.28 uur.

Diezelfde garnaal moest te Brugge te 
16.37 uur vertrekken om te 17.35 uur te 
Brussel-Zuid  aan te komen.

Deze zending werd echter te Brussel 
slechts veel later afgeleverd en te Brugge  
werd de zending vier treinen  later ver
zonden.

Inderdaad, ondertusschen waren  te 
Brugge nog de treinen van 16.37 uur, 
17.12 uur, 17.19 uur en 17.37 uur ver
trokken.

De nalatigheid is dus eens te meer bij 
het overladen' te Brugge geschied.

W ij zeggen eens te meer, omdat we uit 
betrouwbare bron vernemen dat reeds 
herhaalde m alen klachten in dien aard  
bij het hoofdbestuur te Gent ingediend  
werden.

Beseft men te Brugge dan niet welke 
enorme schade dergelijke nalatigheid  
aan het vervoer per spoor ook kan  
brengen, daar noodzakelijkerwijze men 
voor dergelijke delicate w aar op vlugger 
en zekerder verbindingsm iddelen aange
wezen schijnt.

Is het visch - en garnaalvervoer ten 
opzichte van de landbouwprodukten ten 
andere nog niet genoeg benadeeld?

W at baat het dus dat de spoorweg
diensten te Oostende-vischm ijn en te 
Zeebrugge voortreffelijk werk leveren en 
zeer goed beseffen van welk belang de 
visch- en garnaalverzendingen zijn, als 
in het land, bij het overzetten van den 
visch van de eene trein op de andere, 
er verwaarloozing bestaat.

W e hopen dat het zal volstaan hierop 
te w ijzen om aan deze verwaarloozing  
een einde te zien stellen.

De belangen van een snel vervoer, zijn  
ten andere ook de belangen van den 
spoorweg!

Tweede Internationaal 
Congres van de Zee

Dit Congres dat voor de eerste m aal in 
1936 te Oostende vergaderde en een zoo 
grooten als onverwachten b ijval genoot, 
heeft vervolgens te Antwerpen en te 
Gent plaats gehad, doch zonder vreem 
de medewerking.

Ter gelegenheid van de W atertentoon- 
stelling te Luik werd aldaar verleden  
Zondag het tweede internationaal Con
gres geopend door een afgevaardigde  
van den Provincialen Raad, in de g:\j(>ïe 
zaal van de Rijksuniversiteit.

M aandag  en D insdag werden besteed 
aan de werkzaam heden van de zes klas
sen w aarin  de deelnemers aan de Con
gressen der Zee zich indeelen nl.:

Ie Afdeeling: Zeevaartpropaganda.
I le  A fdeeling: Zeevisscherij en visch

handel.
I l le  A fdeeling: Scheepsbouw en m eka- 

niek.
IVe Afdeeling: W etenschappen der zee.
Ve Afdeeling: Kunst en letterkunde.
V ie  Afdeeling: Geneeskunde.
D aar de gezondheidstoestand van den  

Heer De Zuttere, die over enkele weken  
met goed gevolg eene heelkundige ope
ratie onderging, hem nog niet toeliet, 
zooals naar gewoonte, de werkzaam heden  
te leiden van de afdeeling visscherij, 
werd deze taak beurtelings waargenom en  
door de Heeren C. W illem s en R. V er
schelde.

W ij zullen er ons voor het oogenblik  
bij bepalen aan onze lezers mede te dee
len dat op de slotvergadering, welke 
W oensdag nam iddag in de Universiteit 
plaats had onder voorzitterschap van 
den Heer D irecteur-Generaal De Vos en 
waarop Gouverneur Baels eene sierlijke

slotrede uitsprak nam ens de Afdeeling  
Zeevisscherij en Vischhandel, niet m in
der dan acht wenschen werden voorge
dragen, nam elijk betreffende:

1) De visscherij ondernemingen;
2) De schipper-eigenaars;
3) Den vischhandel;
4) De vischprijzen;
5) De vischrestaurants;
6) De visscherij regeling in Frankrijk ;
7) De visscherij regeling in Engeland;
8) De visscher en de sociale wetten.

Zooals het betaam t voor een vakblad  
aan de visscherij gewijd en voor wie een 
Congres der Zee geen voorbijgaand ver
schijnsel is, zullen w ij bovenstaande  
wenschen in onze volgende nummers 
overnemen ter beoordeeling van onze 
lezers voor w ier redematige en opbou
wende kritiek onze kolommen steeds 
openstaan.

Verder in ons blad volgen enkele a lge
meenheden in verband met het Congres.

i

GEBRUIK

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT O OST EN DE  :

---  TELEFOON 71462 ---

De Transgressies in den 
N oord-Atlantischen Oceaan

In  ons num m er van 22 Ju li, hande 

lende over het belang van de studie van  

de stroomen voor de visscherij, schreven 

we o.m. da t professor Le Danois bewezen 

heeft da t de golfstroom n ie t bestaat en 

hoe h ij u itleg t waarom  de kust van  

Europa toch warme stroom ingen on t

vangt, terw ijl de Oostkust van Amerika 

veel kouder stroom ingen ondergaat.

In  feite heeft de beroemde geleerde 

daarmede n iet w illen bewijzen dat de 

golfstroom n ie t bestaat, m aar da t h ij 

zich slechts beperkt tot een bepaalde 

oppervlakte.

H ierna volgt van de hand  van den heer 

G ilis een zeer be langrijk  artike l over de 

transgressies in  den Noord-Atlantischen  

Oceaan.

We laten  den zeer bevoegden schrijver 

aan  het woord.

Opzienbarend is het werk «Les T rans
gressions Océaniques» (Decem ber 1934) 
opgesteld door den Franschen ge
leerde Ed. Le Danois. Schrijver trekt het 
bestaan van  den Golfstroom  geenszins 
in twijfel, doch hij betwist de groote uit
breiding, welke men hem tot nu toe
kende.

In  den Noord-Atlantischen Oceaan zou 
de Golf-S troom  enkel strekken tot de 
zuidbanken van New -Foundland, terwijl 
hij Oostwaarts den 40sten graad  West 
niet zou bereiken. Le Danois zegt ook dat 
men den Golf-S troom  beter den stroom  
van Florida zou noemen, benam ing die 
meer den plaatselijken aard van dezen 
stroom zou doen uitschijnen.

De W est-Europeanen zouden, b ijge 
volg, ongelijk hebben het gematigd kli
m aat van hunne streek toe te schrijven  
aan de warm e wateren van den G o lf-  
Stroom en de verzachtende oorzaken van  
onze luchtgesteldheid zouden we te d an 
ken hebben aan hetgeen Dr. Le Danois 
noemt: «Les Transgressions Océaniques».

De Transgressie of Inbreuk is eene 
periodische en ongelijkm atige beweging  
van Atlantische en wel tropische w ate
ren, die een voorbijgaande verovering op

de pool- en vooral op de kustwateren  
uitmaakt.

1. —  R A N G S C H IK K IN G  DER O C E A A N 
W AT E R E N

Inderdaad, in den schoot1 van  den  
Oceaan, worden de wateren in 4 groote 
afdeelingen gerangschikt, te weten:

1) De wateren die aan de oppervlakte 
tot op 500 meter diepte vertoeven in de 
nabijheid der tropen. Dit zijn warm e  
wateren met meer dan 35,50 per duizend 
zoutgehalte.

2) Het Atlantisch water dat zich op 
diepten van 500 tot 2.500 meter ophoudt. 
Het is tam elijk w arm  met een zoutge
halte van 35.50 tot 35.00 per duizend.

3) De koude wateren oorspronkelijk uit 
de Polen. Ze bedekken den ganschen  
Oceaanbodem  van  Noord tot Zuid en 
hebben een zoutgehalte van 35 tot 34.60 
per duizend.

4) De kustwateren met een zoutgehalte 
van 34 tot 32 per duizend, w aarvan  de 
warm tegraad, gezien de nabijheid  der 
vastelanden, aanzienlijke schommelin
gen ondergaat.

Nu, deze wateren verm engen zich wei
nig of niet; zelfs wanneer ze in elkaar 
sam endringen of overschrijden behou
den ze hun zoutgehalte on ver anderlijk. 
De warm tegraad integendeel, zakt lan g 
zam erhand naarm ate de transgressie 
het Noorden verder indringt; m aar het 
transgressie w ater b lijft altijd  verschei
dene graden w arm er dan dit van de 
koudere streken die het aandoet.

2. —  W E G W IJ ZE R  DER  T R AN SG R ESSIE

Steunende op het zoutgehalte en den 
warm tegraad, komt Dr. Le Danois er toe 
volgenden wegwijzer aan de Transgressie 
toe te passen:

De grootste uitbreiding van de wateren  
der tropen, ’t is te zeggen de transgres
sie, doet zich voor gedurende den Ocea- 
nischen zomer, die niet altijd  overeen
stemt met onzen zomer ten lande.

(Z ie  vervolg blz. 3).



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

BIJHU IS OOSTENDE : 3, WAPENPLAATS 

BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 

K R E D IE T B R IE V E N  EN C H E C K S O P ALLE  LA N D E N

Buitenland
D U I T S C H L A N D

VANGST VAN EEN REUSACHTI- 
GEN STEUR

Een geweldige steur, metende ongeveer 
3 meter, met een totaal gewicht van 120 
kg., werd door de motortreiler Hellm uth  
op de Oostzee buitgemaakt.

Alhoewel de steur a ldaar tam elijk veel 
wordt gevangen, m ag dit exem plaar als 
een wonderbare vangst worden aanzien, 
rekening houdend met gewicht en 
grootte.

VLOTTENDE FABRIEK TOT VER
VRIEZEN VAN VISCHFILETS 

TE HAMBURG

Duitschland is er in gelukt, na vele 
proefnem ingen, eene economische uitba
ting van bevroren vischfllets tot stand  
te brengen. Deze nieuwe vischnijver
heid, die in tijden van geringen aan -  
voer, de m arkt zeer ten goede komt, 
heeft gedurende de twee laatste jaren  
bewijzen te over gegeven van zijne leef
baarheid.

De allernoodzakelijkste voorwaarde tot 
het welgelukken van de filetbevriezing  
is hierin gelegen, dat de visch van aller
beste kwaliteit hoeft te zijn. Daarom  is 
het noodig dat met het bevriezen der 
filets zoo spoedig mogelijk een aanvang  
wordt genomen. Vischfilets afkom stig  
van vangsten, die 12 15 dagen oud zijn, 
kunnen niet doeltreffend worden be
waard. Om  deze moeilijkheid te overko
men, heeft m en te Ham burg, voor eenige 
m aanden, een vaartuig op stapel gezet, 
Welke zoodanig ingericht zal zijn, dat het 
bevriezen van  filets op de vangplaats  
zelve zal geschieden. K leinere vaartuigen  
zullen den noodigen visch aan het moe
derschip dagelijks leveren.

M en voorziet dat dit vaartu ig reeds 
met den Herfst op de vischvangst zal 
gaan.

ONBEDERFBAAR GAREN

Onlangs werd door de pers bekend  
gem aakt dat de J. G. Farbenindustrie  
een nieuwe vezel had ontdekt, die zich 
door gansch bijzondere eigenschappen  
van  de gewone, tot nu toe gebruikte ve
zels, onderscheidt.

Terw ijl de huidige garens, bij de vis
scherij gebruikt, meestal van  planten  
worden voortgebracht, zooals katoen, 
hennep, vlas, m anila e.a. is de zooge
naam de Pe-Ce-vezel een kunstm atig  
Produkt uit kool en kalkstof gewonnen.

Het feit dat deze vezel niet kan rotten, 
heeft voor de visscherij een niet te m is
kennen beteekenis. Het spreekt van zelf, 
dat talrijke proeven met dit oogmerk  
reeds ondernom en werden. In  de pers 
wordt de zaak echter zoo voorgesteld, 
alsof een nabije uitbating van deze uit
vinding onder oog m ag worden gezien. 
De waarheid  is echter geheel anders en 
deze persberichten moeten als zeer voor
barig worden aanzien. De Pe-Ce-vezel 
laat zich even gem akkelijk als het ka 
toen verwerken, weegt even zwaar en is 
even soepel. Z ij heeft een eigen kleur en 
hoeft dan  ook niet zooals de andere g a 
rens te worden geverfd; ook dient zij 
niet te worden gedroogd daar zij niet rot. 
Zij smelt in de vlam  doch brandt niet 
op zooals het katoen. Deze eigenschap
pen zijn  zeer waardevol, moest men er 
in slagen vischnetten en koorden uit 
deze stof te winnen. Talrijke proeven  
moeten nog echter worden gedaan voor
aleer men de zekerheid zal hebben, dat 
deze vezel, voor visscherijgetuig, geschikt 
zal blijken te zijn.

FRANKRIJK

TONIJNVISSCHERIJ

W as het debuut der «tonijnvisscherij» 
niet schitterend, de aanvoer van verle
den week ging alle verwachtingen te 
boven.

V rijd ag  laatst boekte men te Concar
neau aanzienlijke vangsten, doch de 
aanvoer van Zaterdag haalde alle re - 
corden neer. 83 dundees deden de haven  
aan en verkochten 66.146 tonijnen, we  
gende sam en 340 ton. Deze kolossale 
vangst bracht meer dan 1.500.000 fr. op.

VOOR HET MONUMENT DER 
VERDRONKEN VISSCHERS

De Fransche regeering heeft besloten 
een postzegel uit te geven van 1 fr., 
w aarde 0,70 fr., w aarvan  de opbrengst 
ten goede zal komen aan  het Comiteit 
tot het oprichten van een gedenkteeken  
voor de verdronken visschers.

Ieder zegel vertegenwoordigt dus een 
inschrijving van 0,30 fr. ten bate van  
het monument.

Zou hetzelfde niet kunnen gedaan  
worden voor onze slachtoffers der zee? 
Er worden zooveel postzegels uitgegeven  
voor een of ander werk.

VISSCHERSVAARTUIG VER
GAAN —  BEMANNING GERED

é
De D. G. 580 van de haven van G ran d -  

Fort-Ph ilippe was op garnaalvangst ter 
hoogte van de banken van Tamise, toen 
de motor door defect stilviel.

Het anker werd uitgeworpen in a f 
wachting dat er hulp opdaagde.

Tot overm aat van ram p drong water 
binnen en niettegenstaande men de 
handpom p in werking stelde, rees het 
water gedurig in de boot.

Gelukkig kwam  de D. G. 895 van de 
haven van Gravelines opdagen, die de 
D. G. 580 op sleeptouw nam.

V ijf  uur naeen streed de bem anning  
tegen den inval van het water, doch te 
vergeefs.

De D. G. 895 nam  de bem anning van  
het in nood verkeerend schip aan boord. 
N a enkele stonden verdween het schip 
in de golven.

EEN HAAI VAN 1.000 KGR.

M aandag loste een Bouloneesche trei- 
ler, bij zijn terugkeer uit Ysland, een 
enorme haai, wegende 1.000 Kgr. Om dit 
beestje aan w al te brengen, moest men 
zich bedienen van een kraan.

Vijftien  ja a r  geleden troffen  visschers 
van Etaples een zelfde soort visch aan  
in hun netten. Deze liet zich niet zoo 
gem akkelijk vangen, w ant de m annen  
hadden meer dan een uur noodig om  
zich meester te m aken van het monster 
en het te dooden.

EEN VISSCHERSVAARTUIG LIEP 
OP DE RIFFEN VAN BRETANJE

De visschersboot «  Etoile de l’Aven » 
nad de haven van Concarneau (B re -  
tan je ) verlaten om ter vischvangst te 
gaan. Het w as de tweede reis door het 
.schip ondernomen. B ij nacht werd de 
cerugreis aangevat. Het druilerig weer 
oelemmerde het uitzicht en de boot, in 
welks ruim  de zes leden der bem anning  
sliepen terwijl de patroon, de 32-jarige  
René Damélon, het roer hield, liep op 
een rif.

De patroon ga f dadelijk het alarm, 
m aar een paar m inuten later helde de 
boot reeds dreigend naar bakboordzijde  
over. Het w ater bruischte het ruim  b in 
nen.

Een reddingsboot werd uitgezet. De 
m annen ijlden naa r de boot m aar am 
per hadden zij p laats genomen of het 
orooze vaartu igje werd door een reus- 
achtigen brander op de riffen  geslin
gerd. A llen kwam en om, behalve een 
jonge matroos Raym ond M arree, die 
zich vastklampte aan de mast van de 
Doot. T w aa lf uur lang hield hij het uit, 
oeenen en arm en kram pachtig om den 
mast geklemd, steeds hopende een boot 
te zien opdagen.

Tegen den m orgen luwde het tem
peest. Raym ond M arree zag een zeil op
duiken achter de riffen . M et al de ener
gie die hem nog restte begon de jonge  
m an te wuiven tot hij werd opgemerkt.

De twee m annen die de boot bezetten, 
konden het gezonken schip niet bena
deren. Z ij w ierpen daarom  een lijn  uit. 
Aldus kon de schipbreukeling aan boord  
worden getrokken.

Te Concarneau werd de 19-jarige 
schipbreukeling verzorgd. H ij had  een 
paar nachten onderbroken door nacht
merries, doch de dokters zijn  van m ee
ning dat zijn leven niet in gevaar is.

De verdronkenen zijn : René Danielou, 
de patroon, vader van een kind; Pierre  
Guernie, 47 ja a r ; Jean -M arie Scouzec, 
vader van drie kinderen; Corentin Sel
lin, 19 jaa r; Roger Danielou, 18 ja a r  en 
Georges Scouzec, 15 jaar.

B E L G I S C H E  R E E D E R S ,

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. —  STEUNT  

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

S L E C H T S  D E  D I E S E L M O T O R E N  

C a r e t s  van Geoï

De Duitsche Zeevis- 

scherijpolitiekenwij

H O L L A N D

DE U ITVO ER  NAAR  RUSLAND

De in het afgeloopen ja a r  genomen  
proef met Russisch zout (35 millioen  
kg.) is niet geslaagd  en heeft de betrok
ken reederijen verliezen doen lijden, 
daar de kwaliteit m inder geschikt bleek 
te zijn voor het zouten van  haring. Er 
kwam en veel klachten over het rood  
worden van de met Russisch zout ver
werkte haring, met als gevolg, verm in
derde opbrengst van het product.

In  1938 heeft de reedersvereeniging  
n aa r Sow jet-Rusland verscheept : 21.231 
Schotsche tonnen h aring  (in  1937 : 
36.649 en in 1936, 92.041 tonnen).

De uitslagen, in het bedrijf, lieten in  
1938 over ’t algem een veel te wenschen  
over.

M eer en meer voelt m en hierbij, dat 
de uitvoer ontoereikend is.

K R E D IE T R E G E L IN G  OM EEN TE  
STERK E PR IJS D A LIN G  TE  

VO O R K O M EN

Mede in verband met de verm inderde  
uitvoermogelijkheden, heeft de regee
ring voor de Nederlandsche h arin gd rijf-  
netvisscherij een kredietregeling tot 
stand gebracht, w aarb ij de Staat onder 
bepaalde voorw aarden aan  de reeders
vereeniging een krediet verstrekte van  
het uit de nem en van haring , deze tij
delijk op te s laan  en w eder te verkoopen  
ten einde zoodoende een te sterke p rijs 
daling te voorkomen. R u im  94.500 kant
jes haring werden opgenom en, w aarvoor  
aan de betrokken reederijen  als voor
schot is uitgekeerd f  694.000. A ls w aa r 
borg hebben de reeders een bedrag ge
stort van ruim  f  177.000, w elk  bedrag  
is bestemd tot zekerheid van  de nako 
m ing der verplichtingen van  de reeders
vereeniging tegenover den  Staat.

N a a r  aanleiding van het belangrijk  
overzicht dat we verleden week hier
omtrent gaven, ontvingen we h ierna
volgend schrijven :

« M onsieur le Directeur,

Suite à votre article paru  dans 
«  Het V isscherijblad » de sam edi écoulé 
concernant la  politique menée en A l
lem agne au point de vue de la  Pêche 
Maritime, je pense que nous pourrions  
arriver à d ’appréciables résultats en 
Belgique, sans pour cela devoir em 
ployer les méthodes de nos voisins de 
l'Est.

I l existe en effet, chez nous de vieux 
préjugés qui empêchent de beaucoup  
l ’augm entation de la  consommation du 
poisson, laquelle est la  prem ière question 
à élucider.

Ces préjugés tels que : «  Le poisson  
ne nourrit p a s » ,  « l e  poisson est cher », 
«  le poisson n ’est pas toujours fra is  »  
pourraient être efficacem ent abolis par  
diverses cam pagnes, en sans vouloir en
trer ici dans le domaine de la  «  Commis
sion de Propagande », je me permets de 
vous suggérer quelques idées.

A. —  Toutes les semaines, et ce dans 
les quotidiens à grand  tirage, un article 
faisant ressortir exclusivement les di
verses qualités du poisson (nutritives, 
fortifiantes, toniques, digestives, etc.)..

B. —  Faire tenir à la  disposition des 
poissonniers, des papiers parchem ins  
d ’em ballage im prim és de diverses re
cettes de préparation et ce pour diver
ses espèces. Ce papier d ’em ballage de
vrait pouvoir être vendu à un prix de 
concurrence par la  Commission de P ro 
pagande.

C. —  Le filet de poisson pourrait être 
lancé à condition de faire connaître à 
la  grande masse, la  façon de le préparer  
(ce qui pourrait se faire par le procédé 
ci-dessus). I l perm ettrait de faire ap
précier des espèces considérées actuel
lement comme ordinaires et leur don
nerait de la  sorte une plus-value (filets  
de colin, de daurades, de golles, etc.).

D. —  Faire consommer du poisson  
d ’autres jours que le vendredi. Pour en 
arriver à ce dernier point, une cam pa
gne devrait être menée auprès des pois
sonniers détaillants, afin  qu’ils vendent 
les lundis et m ardis du poisson à très 
bon compte ; ceci inciterait le consom
m ateur qui aime le poisson, à en m an 
ger une fois de plus et celui qui a son 
budget limité et qui n ’en consomme que 
rarem ent à cause de son idée fixe de 
prix élevé, à en m anger quand il s ’im a
ginera avoir réalisé un bénéfice sur les 
prix du vendredi. Comme il le fa it ac
tuellement pour les crevettes, le pois
sonnier annoncera un arrivage jou rna
lier de poisson frais.

Toute cette cam pagne ne devra évi
demment pas se borner à une question 
de jours, mais je suis convaincu qu’après 
6 mois de travail sans relâche, une amé
lioration pourra être enregistrée.

Désirant simplement vous soumettre 
quelques idées, afin  de vous soutenir 
dans la  tâche que vous vous êtes assi
gnée.

Avec mes regrets de ne pouvoir m ’ex
prim er en flam and, je vous prie d ’agréer, 
Monsieur le Directeur, mes salutations 
distinguées.

A. G.

NO TA  DER RED. —  Deze nuttige wen
ken geven we eens te meer ter overwe
ging aan  de Propagandacom m issie voor 
Vischverbruik.

W A T NU !
4 A U G U S T U S  
1914 —  1939

VIJF EN T W IN T IG  JAAR LATER  !

Op V rijd ag  4 Augustus 1939 wordt het 
vijf-en-tw intig ja a r  dat ons land  in een 
periode van diepe ellende en ontzagge
lijk  bloedvergieten verwikkeld w erd : 
een verschrikkelijk tijdperk dat ruim  
vier lange jaren  zou duren, en w aa r
van de ontzettende gevolgen nög steeds 
weerzinwekkend te bespeuren vallen !

4 Augustus 1914...
’s Ochtends te acht uur twee minuten, 

werd het Belgische grondgebied, bij den 
grenspost van  Grem m enich, geschonden 
door een detachement Duitsche U h la - 
nen. De eerste geweerschoten van den 
grooten wereld-oorlog 1914-1918 werden  
afgevuurd door Belgische gendarmen, 
op wacht bij dezen grenspost.

Bloed had  op onzen vaderlandschen  
grond gevloeid...

Ons land  w as op dat moment verwik
keld in den verschrikkelijken wereld
oorlog !

V ier lange jaren  werd er geschoten, 
werden bommen neergegooid, werd er 
met gas gewerkt, werd gebrand en neer
gestoken...

4 Augustus 1939...
V ijf-en -tw intig ja a r  na dezen ver

schrikkelijken datum, herdenken we al 
de ellende, en al de miserie, en al de 
vreeselijke gevolgen die hun  oorsprong 
vonden in dien w ereldbrand !

W e herdenken de tien m illioen solda
ten die sneuvelden, de tw intig millioen  
soldaten die gekwetst werden !

W e herdenken de vier lange jaren  van  
verschrikkelijk lijden, van  honger en 
kommer !

W e herdenken dat in die ja ren  21.500 
m illiard frank  stuk geschoten, stuk ge
brand  werd !

W e zien in onze verbeelding de dui
zenden monumenten, die de wereld door 
opgericht werden, ter eere der gesneu
velden !...

W e kijken om ons heen, n aa r de blin 
den, de beenloozen, de armloozen, de 
waanzinnigen, de gruw elijk  verminkten  
die nog steeds in onze m aatschappij 
rondtjoolen als fragm enten van dien we
reldoorlog !...

W e voelen nu de onsterfelijke sm art 
van moeders en verloofden, van vaders 
en zusters mee, die een d ierbaar wezen  
door den w ereldbrand ontrukt werden!...

W e denken aan de vele geestelijke, 
moreele en sociale ontreddering die de 
wereldoorlog teweegbracht... de wereld  
door !

W e denken er aan hoe nu —  vijf-en- 
tw intig ja a r  later ! —  alle Europeesche 
en overzeesche landen aan den rand  
staan van een nieuwen verschrikkelijken  
wereldbrand...

i
Vandaag...
gaan  onze gedachten naar de verant

woordelijke internationale politiekers en 
diplomaten, en, w ij vragen o n s : « Z o u 
den ook zij thans begrijpen dat de m en
schen vrede v e r lan gen ? ...»

W e hopen het !
W .
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Bouwgrond te koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORB AN STR A AT

EN W IJK  ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverlieidsgebouwen

Voordeelige prijzen
TE BEVRA GEN  :

Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
V  ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
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lets over de H aring visscher ij- 
gronden in de Noordzee

•  •

i]
ALLE SLAG VAN VERMAKINGEN  

Grauwe, witte en rieten M ANDEN bij

C H .  D E S M I D T - S L E Y T E R
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE

W e achten het nuttig voor onze lezers 
weike niet rechtstreeks tot het zeevis- 
scherijvaK behooren, het een en het an
der mede te deelen over de ta lrijke vis
scherij gronden der Noordzee, w aa r volle 
naring wordt verschalkt.

W e zullen als eerste visscherij grond  
handelen over de Shetlandseilanden, 
w aar de eerste volle haring w ordt aan 
getroffen. D aarna  volgen de Fladen  
en de Doggerbank ; tusschen deze beide 
laatste vangplaatsen is het «  G a t »  ge
legen, vangplaats die eerder als over- 
gang m ag aanzien worden tusschen de 
twee laatst voornoemde belangrijke vis
scherij gronden.

DE SH E TLA ND SEILA ND EN

De volle haringcam pagne begint rond  
Juni omheen de Shetlandseilanden, die 
ten noorden van Engeland, op ongeveer 
60 graden noorderbreedte, gelegen zijn. 
Deze haring, die van  buitengewone goe
de kwaliteit kan zijn, wordt vooral door 
de gekende Engelsche «  drifters» ge .'til
gen. De voornaam ste Engelsche haven  
gedurende deze periode is Lerwick, w aa r 
van de vloot op dit oogenblik op m in
stens 500 vaartuigen m ag worden ge
raam d. De haringvisscherij wordt nu ook 
wel bedreven door Hollanders ; de an
dere visscherijlanden leggen zich m aar  
op de haringvangst toe, w anneer de F la 
den door talrijke haringscholen wordt be
zocht. D it is dan  het hoogtepunt van  
het haringseizoen en alle landen palen
de aan  de Noordzee, nem en er zeer le
vendig deel aan.

DE FLADEN

Vóór den oorlog w as deze visseher.j- 
plaats zeer rijk  aan andere vischsoorten  
en geweldige vangsten werden hier dan  
ook buitgem aakt. Later verkreeg deze 
visscherij grond een heel bijzondere 
w aarde door de geweldige haringvang
sten welke er werden verschalkt. De F la 
den, zooals men deze vangplaats in de 
zeem anstaal kortweg noemt, heeft een 
breedte van ongeveer 50 zeemijlen in de 
oost-westelijke richting (en een lengte 
van ongeveer 30 zeemijlen in noord- 
zuidrichting.

Geografisch  ligt de F ladengrond tus
schen 57° 30’ en 56° 30’ noorderbreedte. 
De diepten zijn  er tam elijk groot en be
reiken hier en daar 170 meter. Op de 
boorden der visscherijgrond nemen deze 
diepten zeer af. De bodem is op zijn  
gansche oppervlakte los en m odderig ; 
hier en daar treft men er de welgekende 
Noorsche kreeftjes aan.

N a a r  het noorden toe, heeft de Fladen  
een sm allen uitlooper, die feitelijk tot 
deze vangplaats niet meer behoort en 
een gansch andere bodem gesteldheid  
heeft. Ietw at benoorden deze plaats, 
wordt gewoonlijk met de haringcam pa
gne een aanvang genomen. H ier wordt 
met het sleepnet gevischt, in tegenstel
ling met de visscherij rond de Shetlands
eilanden, w aa r met stroop-of drijvende  
netten wordt gewerkt, d aar de bodem  
het sleepen niet m ogelijk m aakt. Op den 
Fladengrond komen tallooze haringscho
len hun kuit schieten ; daarenboven is 
deze vangplaats zeer rijk  aan  plankton, 
zoodat de haring er a ltijd  «  een w el
voorziene tafel aan tre ft».

De F ladenharing is van  zeer goede 
hoedanigheid, die door de vischnijver
heid zeer hoog staat aangeschreven en 
dan ook gaarne wordt afgenom en. Op 
de F laden  zijn  de haringen, in tegen
stelling met deze van  de Doggerbank, 
in voortdurende beweging, vandaar dat 
de vangsten er zeer w ispelturig zijn ; 
het is er w aarlijk  alles of niets. V an 
daar komt het ook, dat de vaartu igen  
die op deze vangplaats w erkzaam  zijn, 
doorgaans verspreid liggen  over een 
groote oppervlakte. De gem iddelde vang
sten zijn ook veel kleiner dan  deze van  
de Doggerbank, w at echter door de 
goede kwaliteit der a ldaar gevangen ha 
ring zeer vergoed wordt.

DE D O G G E R B A N K  EN HET G A T

Ook deze vangplaatsen  staan in de 
yisscnersmiddens zeer hoog in aanzien ; 
vooral oe Doggerbank wordt veel be
fischt. Gedurende het drukke jaargetij
de dat rond 15 Augustus tot 15 Septem- 
oer gelegen is, treft men er visschers- 
/aartuigen van alle nationaliteiten aan. 
Het G at ligt op ongeveer 80 zeemijlen 
oen zuiden van den ondersten rand  van 
de Fladen, zoodat het op ongeveer ge- 
njken alstand  gelegen is tusschen de 
Doggersbank en de Fladen.

Op deze vangplaatsen  kunnen soms 
groote vangsten worden gem aakt ; spij- 
óig genoeg nouden zij niet lang aan. Het 
schijnt eerder een tusschénstation te 
zijn tusschen de F laden  en de Doggers- 
oank. De uitslagen van deze vangplaats 
zijn toch zeer belangrijk, alhoewel er 
geen redelijke vergelijking m ogelijk is 
met de resultaten van  de twee andere 
groote visscherijplaatsen.

Een andere eigenaardigheid van deze 
zangplaats ligt hierin, dat m en er ge
weldige gebieden aantreft, w aa r meters- 
noog zeegras op den bodem groeit en 
aen haringvisscher die met zijn visch- 
óuig hierin terecht komt, zal zeicer geen 
haring, doch wel een gansch net met 
zeegras gevuld, ophalen. Zulke onaange
name voorvallen zijn op de andere 
gronden niet te vreezen.

De Doggerbank is voor vele landen  
het dichtst bij de thuishavens gelegen 
en strekt zich geografisch uit tusschen 
55° 30’ en 54° 30’ noorderbreedte uit.

Daardoor wordt, in vergelijking met 
de visscherij om de Fladen, heel w at tijd 
en geld (w an t tijd  is geld ) uitgespaard. 
Daardoor ook zijn de vangsten van de 
Dogger van betere kwaliteit en is het 
ijsverbruik veel lager. D aardoor komt 
het ook, dat deze visscherij het drukst 
van al wordt beoefend en dat de Dog- 
gerbankharing, in b ijna  alle landen aan 
de Noordzee palend, de meest vooraan
staande p laats der haringaanvoeren  in
neemt. De Doggerbank heeft een reus
achtige oppervlakte ; voor de sleepnet- 
visscherij komt echter alleen het wes
telijk gedeelte in aanm erking. D aa r al
leen wordt haring  aangetroffen. Vaklie
den zullen u vertellen dat dit westelijk 
gedeelte uit verscheidene vangplaatsen  
bestaat, die elk een bijzonderen naam  
dragen. P laatsgebrek belet ons deze on
derscheiden visscherijen in meer bijzon
derheden te beschrijven. A lgem een zijn 
al deze visscherijgronden bekend onder 
den alom vattenden naam  van Dogger- 
bank. De haring, die bij de Doggerbank  
wordt aangetroffen, is doorgaans veel 
kleiner dan die van de F laden en schijnt 
zich m inder te bewegen. De vaartuigen  
kunnen hier dan ook langer op eenzelf
de p laats visschen. Ieder «  sleep »  is 
doorgaans veel grooter, d aar de haring 
in dicht aaneengesloten scholen ver
blijven; D oggerharing wordf, door de 
nijverheid, vooral de conservennijver- 
heid zeer gevraagd, w ijl hij kleiner en 
zeer vet is. Z ijn  sm aak is ook buiten
gewoon. Gewoonlijk w ordt de visscherij 
om de Doggerbank niet vóór Augustus 
aangevangen, daar de F laden dan nog 
altijd  mooie vaingsten biedt. Ervaring 
heeft geleerd, dat de uitslagen bij een 
vroege visscherij om  de Doggerbank, 
slechts arm tierig zijn. Het is van de Dog- 
gerbank, dat de grootste vangsten wor
den aangevoerd, en regelm atig keeren 
traw lers hu isw aarts met ladingen die 
50.000 kg. en meer bereiken, en dit na een 
korte zeereis. De haring  van de Dogger- 
bank is door zijn vetgehalte zeer kwets
baar en moet dan  ook zeer voorzichtig 
worden verhandeld. Er valt ons nog veel 
te zeggen over de volle haringvangst, 
bijv. rond de Sm alls en andere plaatsen. 
W ij zien ons echter genoodzaakt dit tot 
een lateren datum  uit te stellen, te 
meer daar deze vangplaatsen  gedurende 
de laatste jaren  veel van hun vroegere 
w aarde hebben verloren.

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
ifiUDOP
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Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCH EEPSPR O VIA N D , raad
pleegt de
Ostend Bonded Stores
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
leveren. Alles gratis aan boord gedaan.

Nog de Aanvaring van de 
« Princesse M arie-José »
Voor het Beroepshof van Douai

(Verleden week bij p laatsgebrek  
uitgesteld)

H et’ Beroepshof van Douai komt j-.ijn 
uitspraaK te veilen in zaue de aanva
ring van de «P rincesse Marie-J >sè * ::iet 
nee Engelsch vrachtschip « Cl.-ui M ac  
Neil », twee ja a r  geleden, in dt reede 
van Duinkerke.

W ij gaven reeds, in een onzer vroegere 
nummers, een uitvoerig relaas <;ver dit 
feit.

Een ja a r  geleden had  de H andelsrecht
bank deze zaak te behandelen die twee 
voornam e punten omvatte : het vast
stellen van de verantwoordelijkheid van  
de aanvaring en de schadevergoeding.

W at betreft het eerste punt, veroor
deelde de rechtbank kapitein Scott, 
Smith, bevelhebber van het Engelsch  
schip « C lan  M ac Neil », en zijn m aat
schappij tot de betaling aan den Belgi
schen Staat en aan derden, van de 
schade veroorzaakt door de aanvaring  
en alle andere kosten hlieruit voort
vloeiende, verm inderd van de som van
25.000 fr.

De kapitein van de Engelsche stoom
boot verklaarde zich verantwoordelijk  
voor de aanvaring, w aardoor vier pas
sagiers van de «  Princesse Marie-José » 
ernstige verwondingen opliepen.

Doch doordat de kapitein van het Bel
gisch vaartu ig met te groote snelheid  
dichtbij de kust vaarde, veroordeelde de 
rechtbank den Belgischen Staat tot de 
betaling van de som van 25.000 fr.

W a t het tweede punt betreft, in zake 
de schadevergoeding, welke de «  Sté 
Dunkerquoise de Rem orquage et de 
Sauvetage » vroeg, verwierp de recht
bank  van Duinkerke de eisch van 600 
duizend frank  van deze m aatschappij, 
voor tusschenkomst van zijn sleepboot 
« T rapu  ».

Een som van  35.000 frank  werd haa r  
toegekend voor het verschepen van  de 
passagiers door sleepbooten van genoem
de m aatschappij en een tweede som van
15.000 frank  voor de avarijen  tengevolge  
van deze bewerkingen opgeloopen.

D aarb ij wordt nog een som van 18.000 
frank  (in  p laats van de geëischte 54.000 
fr .) aan  de sleepboot «B é l ie r »  toege
kend voor speciale diensten, en 7.000 fr. 
voor sleepkosten.

De Rechtbank van  Duinkerke ver
klaarde dus dat de «  Sté Dunkerquoise  
de Rem orquage »  recht had  aan  de to
tale som van 75.000 fr., in  p laats van  
de 835.000 fr., door deze m aatschappij 
geëischt.

De zaak kwam  verder voor het Be
roepshof van Douai, dat nu zijn uit
spraak heeft geveld.

DE Z A A K  BELG ISCH E  STAAT  
TEGEN  «C L A N  MAC N E IL »

N a  de feiten voorgelegd te hebben, 
houdt het vonnis voor, dat de « C lan  M ac  
N e i l »  twee groote fouten beging :

1) de haven van Duinkerke willende  
binnenvaren, werd de « C lan  M ac Neil » 
op een afstand van 4 m ijl door de 
«  Princesse Marie-José »  opgemerkt. Op 
dezen afstand moest hij de passagiers
boot gezien hebben, daar de lichten van  
deze laatste sterker waren  dan die van  
het Engelsch schip. Z ijn  eerste fout be
staat in het feit dat hij ofwel de m ail
boot niet bemerkte door gebrek aan vol
doende w aakzaam heid  ; ofwel, indien  
hij ze zag, een weg volgde, die dezen 
van de m ailboot moest kruisen.

2) v ijf m inuten later, n a  zijn vaart 
hernom en en opnieuw gestopt te heb
ben, kon de «  C lan  M ac Neil »  de lichten  
van de «  Princesse Marie-José »  op twee 
m ijl afstand van stuurboord zien. In  dit 
geval moest hij ofwel stoppen, ofwel de 
oaan vrijm aken. H ij heeft zijn vaart her
nomen, zonder rekenschap te houden  
met de vaart van de mailboot.

K apitein  Scott Sm ith beweert dat hij 
in de meening verkeerde, dat de « P rin 
cesse Marie-José »  de haven wilde bin 
nenvaren, doch hij moest ingezien heb
ben dat deze laatste niet den gewensch- 
ten w eg hiervoor volgde.

In  elk geval beging de « C lan  M ac  
Neil » een grove fout, door de regel van  
stuurboord niet in acht genomen te heb
ben.

3) op 3 lengten v^n de m ailboot stopte 
de «  C lan  M ac Neil », draaide vervolgens

op bakboord en sloeg achteruit. De m ail
boot, ziende dat het Engelsch vaartu ig  
stopte, meende dat deze laatste haa r  
den weg vrijliet.

De « C lan M ac Neil »  beging hier nog
m aals een grove fout, door bakboord te 
draaien, terw ijl w ind en golven hem  te
genwerkten, w aardoor hij de regel van  
stuurboord nogm aals overtrad.

Het Hof is van oordeel dat de «  C lan  
M ac Neil »  negen tienden van de verant
woordelijkheid der aanvaring draagt.

4) doch de « Princesse Marie-José » be
ging ook een zekere fout.

M en m ag h aa r niet verw ijten 6 graden  
naar het Zuiden afgeweken te hebben, 
vermits zij de kust en het pas volgde, 
noch om geen gehoorsignalen uitgezon
den te hebben : dit w as niet noodzake
lijk, daar zij h aa r w eg volgde.

Doch het feit dat kapitein Tim m er
m an vaarde met een snelheid van 19 tot
20 knoopen, op het uur dat de reede 
door andere vaartu igen druk bevaren  
wordt, moet als een fout aanzien wor
den. Voorzichtigheidshalve moest hij 
zijn vaart verminderen.

Als verontschuldiging voerde T im m er
m an in, dat hem nog nooit iets over
komen is.

Zonder deze fout, zou de aanvaring  
zich niet voorgedaan hebben. D it staat 
vast.

Volgens de voorschriften van  het re
glement, w as de «Princesse M arie-José» 
niet in fout, d aar er geen speciale rege
ling bestaat voor de reede van Duin
kerke. Doch artikels 27 en 29 melden, 
dat er rekening moet gehouden worden  
met alle verkeersgevaren en uitzonder
lijke omstandigheden.

Op het oogenblik dat de aanvaring on
verm ijdelijk was, moesten er speciale 
voorzorgen genomen worden, achteruit
varen, bij voorbeeld.

Hierdoor acht het Beroepshof de 
«  Princesse Marie-José » verantwoorde
lijk voor een tiende, in p laats van voor
25.000 frank, zooals door de Rechtbank  
van Duinkerke uitgesproken werd.

B ijgevolg wordt door het H of het deel 
der verantwoordelijkheid van de « C lan  
M ac Neil »  op negen tienden vastgesteld  
en dit van de « Princesse Marie-José » 
op één tiende.

De vaststelling van de te betalen som  
zal tot een volgende zitting verschoven  
worden.

EEN U IT SPR A A K

Het vonnis van de Handelsrechtbank  
van Duinkerke, w aarvan  alle motieven 
door het Beroepshof aanvaard  werden, 
had  reeds begrijpelijkerw ijze de 600.000 
frank  verworpen, welke voor de sleep
boot «  T rapu  » geëischt werd en had  de 
voorgestelde som tot op 75.000 frank  ge
bracht voor andere diensten door de 
sleepbooten van de «Sté de Rem orquages  
bewezen.

Het Beroepshof heeft deze som ver
m eerderd van 14.614 fr.

Haddenvoor het Beroepshof gëepleit :
Voor de eerste zaak (Belgische S t ia t  

tegen Engelsche reederij), voor deze 
laatsten : M ters Leopold Dor, van de Pa - 
rijsche balie, en Adam , van  de balie van  
Duinkerke.

V oor-d en  Belgischen Staat : Mters 
Meigné, van de balie van  Douai, en Her- 
vy Cousin, van de Brusselsche balie.

Voor de tweede zaak (Sté Dunkerquoi
se de Rem orquage tegen Belgischen  
S taa t) :

Voor de eerste : M ter Degand, van  
Duinkerke ; voor den Belgischen Staat: 
M ters Meigné, van Dauoi en Hervy Cou
sin, van Brussel.

DE E ISCH  VAN DE SLACH TO FFER S

Onze lezers zullen zich nog herinneren  
dat deze aanvaring vier slachtoffers ge
m aakt had, die tijdelijk  in het hospitaal 
van Rosendael ter verpleging opgenomen  
werden.

Bij hun terugkeer in Engeland stelden 
deze slachtoffers op hun beurt een eisch 
voor schadevergoeding in, tegen de 
«•C lan M ac Neil ». De dam es Amélie 
Zolli en M aud R ichardson moesten het 
been afgezet worden, terw ijl de twee an
dere passagiers m inder ernstig gekwetst 
werden.

Deze eisch werd ingew illigd en de ree
derij moest hier insgelijks een belang
rijke som storten.

' VI55CMERS !
VOOR UWE scheepsherstellingen en

NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BEUAßD.CPIGfimC
O OST H IDE ! S .A ?

Onze Vischuitvoer 

naar Italië
— « » —

Reeds vroeger m eldden we hoe alleen  
ons land geen visch n aa r Ita lië  meer 
m ag uitvoeren, w aa r we vroeger de 
voornaam ste klient van dit land  bleken 
te zijn.

Thans komt de aap uit de m ouw en 
vernemen we dat er inderdaad door de 
Italiaansche regeering drie honderd dui
zend lire per ja a r  ter beschikking van  
België werd gesteld, op voorwaarde dat 
evenveel vruchten uit dit land naar hier 
zouden mogen ingevoerd worden.

De boerenbond, langs den w eg van en
kele parlementsleden, die slechts ook 
hierin hun eigenbelangen verdedigden, 
heeft zich hier reeds jaren  tegen verzet 
met het gevolg dat deze som gechrapt 
werd en er dus geen visch n aa r Italië  
kan uitgevoerd worden.

Ondertusschen bleven onze brave  
volksvertegenwoordigers van de kust van  
dit alles onwetend en werd alles in het 
belang van de boeren alleen natuurlijk  
in de ministerieele bureelen gearran 
geerd...

Ja, de visschers m aken nu eenmaal 
geen groot kiezerskorps uit.

Een vereerend 
Bezoek

Gem eld wordt dat de koning en de ko
ningin van Engeland in October a.s. een 
tegenbezoek zullen brengen aan Koning  
Leopold I I I  en hier te Oostende zuil ?n 
ontschepen.

Mocht dit w aa r zijn, dan zou Oostende 
weer de groote eer genieten w aaraan  het 
ook deelachtig w as in 1843, toen konin
gin V ictoria met den Prins G em aal A l
brecht van Saksen Coburg op een M aan 
dagm orgen van September alhier aan  
land kwam.

De feesten welke toen alhier gegeven  
werden, kunnen natuurlijk  niet meer ais 
model dienen voor de plechtige ont
vangst, die moet worden voorbereid.

Toen gingen de vorsten n aa r  den 
schouwburg die tot in 1905 bestaan  
heeft bij de huidige M arie-Joséplaats en 
een zeer klein en weinig vorstelijk uit
ziend gebouw was.

W at misschien wel zou kunnen dienen 
om nog heden herhaald  te worden, is de 
begeleiding van yachten op den over
tocht van Dover naa r Oostende.

Het w are heel zeker niet m oeilijk een 
soort begeleiding in te richten, w aardoor  
de aankom st te Oostende veel indruk
wekkender zou worden.

Alles hangt echter a f van de weersge
steldheid. Het vorig bezoek had  p laats  
in September. Thans zal het in October 
geschieden en dit is reeds w at laat in 
den Herfst. In  1843 heeft de Engelsche 
koningin hier v ijf dagen verbleven en 
het w as de eenige stad die zulk een lang  
verblijf mocht boeken.

De Uitvoer van 
Visch naar Engeland 

en de Reeders

(Vervolg van blz. 1)

3) ontreddering van de prijzen voor 
een vischsoort, welke anders redelijke  
prijzen kende.

Het valt bijgevolg grootelijks te be
treuren dat op dergelijke onbegrijpelij
ke wijze een bericht de wereld w erd  in- 
kracht er van heeft beseft en zonder 
zich van de werkelijkheid te vergewissen.

N a  deze uiteenzetting zijn  we over
tuigd dat de reeders niet meer zullen 
vragen over hetzelfde kwantum  te mo
gen beschikken als de vischhandelaars  
en zullen zij ook inzien, dat het niet pas
te iemand, die meer dan een h a lf m il
lioen frank  onkosten deed om een voor 
ons nog onbekende visscherij aan  te 
leeren, a f te breken in dien zin door ons 
opgegeven, w aar men in andere landen  
en vooral Engeland, F rankrijk  en 
Duitschland, dergelijke initiatieven met 
de grootste welw illendheid zelfs finan 
cieel steunt.

De maatregelen door het Beheer van 
het Zeewezen genomen, treden we dus 
hier in zijn geheel bij.

De visschers-reeders zijn verheugd  
over de herinrichting van den visscherij- 
dienst, w aarvan  zij een St. N ik laasge- 
schenk verwachten. Ook w ij zijn  hier
over verheugd en het m ag gezegd, dat 
ons blad  er de eerste en grootste be
werker is van geweest.

M aar dat de reeders niet uit het oog 
verliezen, dat de m aatregelen  welke als 
gevolg h iervan m isschien zullen getrof
fen worden, er zullen zijn, welke soms ver 
van hun persoonlijke goedkeuring zul
len wegdragen, om dat alleen de belan 
gen van  gansch de vischnijverheid zul
len hoeven gediend te worden.

W e hebben reeds gewichtige beslissin
gen in ’t verschiet. Ze zullen misschien  
ophef maken, m aar alleen genomen  
worden in ’t be lang van alles en allen  
met als eenige overweging : de visscherij 
zal er door n aa r gezonde wegen geleid 
worden.

De reeders weten, dat we steeds aan  
hun zijde zullen staan, m aar w ij zullen 
de zaken steeds behartigen in ’t belang  
van allen en op een onpartijd ige wijze, 
zonder kommer of vrees het eigenbelang  
uit den w eg te hebben geruimd.

M et dit te doen, dienen we de vissche
rij in de toekomst, zooals we die sedert 
het bestaan van  ons blad  m et evenveel 
hardnekkigheid en onpartijd igheid  heb
ben gediend.

P. Vandenberghe.

LEEST EN  VERSPREIDT  

« HET ''TSSCHERIJ BLAD »

Kindervergoeding 

bij de Visschers

(IN G E Z O N D E N )

Eindelijk, n a  veel geschrijf en lang  
wachten, ontvingen wij een k laar ant
woord van  den minister zelf ondertee- 
kend, w aarin  duidelijk wordt uiteenge
zet dat de reeders of eigenaars van  een 
schip, w aarvan  de bem anning met deel
nem ing in de winst werken, geen b ij
dragen meer moeten betalen voor die be 
m anning. W a t de Oostendsche reeders 
in de vorige jaren  hebben gestort, is 
verloren. Hoe jam m er dat onze vereeni- 
ging niet enkele jaren  vroeger gebühr, 
werd, dan hadden we wellicht nooit moe
ten betalen.

De reeder wordt dus niet meer be
schouwd als baas, m aar als deelgenoot 
met de m anschappen. Daarom  gaan  we 
verder niet meer akkoord met w at de 
minister nog schrijft. D it geldt alleen 
voor de wet op de kindervergoeding en 
niet voor de wet op de betaalde verlof
dagen en de pensioenen. H ier moet de 
reeder dus nog storten voor zijn m an
nen. D at klopt toch niet, gezien de ree
der geen baas meer is ! Neen, we laten  
die zaak zoo niet liggen.

Aan  den anderen kant is het ook niet 
juist dat een reeder, juist als een baas, 
het hoogste bedrag moet betalen voor 
zijn persoonlijke aansluiting bij een 
kompensatiekas. W ij zijn geen bazen  
en moeten niet als bazen betalen. Men  
moet onze b ijdrage berekenen volgens 
ons kadastraal inkomen. W e laten de 
kwestie zoo niet los en zullen dadelijk  
den minister in dien zin antwoorden.

V. V. R.
N O T A  DER  RED. Zooals we dus 

reeds vroeger meldden, zijn alleen de 
reeders welke met hun schip meevaren 
als lid van de bem anning, ontslagen  
van de storting der b ijd rage voor kin
dervergoeding.

Alle andere sociale verplichtingen b lij
ven in voege.

H O  SS I D T O À

Specialiteit van :

•  G A R N A L E N  J

•  M O S S E L E N

•  V I S C H

•  G E P E L D E  J  

®  G A R N A L E N  4

ZEEBRUGGE - DUINKERKE

Tel. ZEEBRUGGE 44033 ^

ln- en Uitvoer van

Visch in Juni 1939

H A R IN G

Kgr. Fr.

, Invoer:

Noorwegen 55.300 80.000
Nederland 5.000 6.000
Britsche Eilanden 37.700 131.000

98.000 217.000
Uitvoer:

Belgisch Congo 100 —

G A R N A A L
Invoer:

Nederland 77.600 250.000
Uitvoer:

Britsche Eilanden 3.80.) 14.000
Frankrijk 74.500 340.000

78.300 354.000

AND ER E  V ISC H SO O R TE N
Invoer:

Denem arken 138.000 763.000
Frankrijk 16.400 92.000
Italië 600 12.000
Noorwegen 17.600 1 U.000
Britsche Eilanden 11.800 112.000
Zweden 15.900 55.000
Ver. Staten 3.100 30.000
Canada 500 5.000

410.800 2.071.000
Uitvoer:

Duitschland 19.000 168.000
Frankrijk 67.900 503.000
Nederland 4.300 15.000
Britsche Eilanden 75.900 672.000
Zwitserland 30.400 223.000
Belgisch Congo 100 2.000
Boordprovisie 11.700 80.000

209.300 1.663.000

G E Z O U T E N  H A R IN G
Invoer:

Duitschland 100 1.000
Denem arken 900 2.000
Noorwegen 84.800 117.000
Nederland 379.000 736.000
Britsche Eilanden 2.800 8.000

467.600 864.000
.Uitvoer:

Frankrijk 46.300 70.000
Nederland 2.600 2.000
Britsche Eilanden 300 1.000
Zwitserland 100 —
Canada 6.400 13.000
Boordprovisie 300 1.000

56.000 87.000

AND ER E  V ISC H SO O R TEN
Invoer:

Frankrijk 100 —
Nederland 7.000 30.000

7.100 30.000
Uitvoer:

Frankrijk 300 3.000
Belgisch Congo 100 1.000
Boordprovisie 100 —

500 4.000

De Vischw eek 
te Nieuw poort

Zooals wij in ons blad van verleden  
week gemeld hebben, gaat de Vischweek  
met de aanstaande Kaaikerm is door.

Een eerste vergadering had M aandag  
laatst plaats, onder het voorzitterschap 
van den Heer Dr. André V an  Damme, 
Burgemeester. W aren  aanwezig: de Hee
ren Gheeraert, Constant, Demaecker, 
Mausset, Philippart, Van  Elverdinghe en 
Lieutenant Billiet van de Staatsmarine.

Een Radiotrein zal op Zondag 3 Sep
tember 700 bezoekers uit Brussel brengen  
die met muziek aan de statie zullen a f 
gehaald worden.

De Hoteliers van stad zullen geduren
de drie dagen ten titel van reklaam  visch 
opdienen aan goedkoope prijzen.

In  de «Espérance», gelegen hoek L an 
ge - en Hoogstraten, zullen iederen dag  
zes demonstraties gegeven worden van  
voorbereiding van zeevisch. De aldus 
voorbereide visch zal als proef gratis 
uitgedeeld worden.

In  hetzelfde ggbouw zal een tentoon
stelling gehouden worden van de werken  
der schilders en beeldhouwers van de 

Kust.
Er zullen ook verscheidene stands zijn  

van de visscherij school, van het Zee
wezen, van vervriezingstoestellen met 

toepassing op land en op zee.
Iederen avond, vana f 6 ure, kostelooze 

cinem atografische voorstelling met de 
film  van de Zeevisscherij door Lieute
nant Billiet. Conferenties zullen ook ge
geven worden.

Het doel van de vischweek is iedereen  
in de gelegenheid te stellen lekkere 
m aaltijden voor te bereiden met goed
koope visch en aldus het vischverbruik  
te ontwikkelen. Gedurende deze visch
week zal alleen m aar versehe zeevisch 
bereid en geproefd worden. Opgelegde 
visch zal er niet gebruikt worden.

W ij moeten de stad Nieuwpoort geluk
wenschen het initiatief op zich genomen 
te hebben een vischweek in te richten  
met uitsluitelijk versehe visch.

De kunstschilders en beeldhouwers der 
K ust die begeeren hun- werken tentoon 
te stellen worden verzocht zich te w en 
den tot het officieel Inlichtingsbureel, 
Nieuwpoort.

BER ICH T AAN DE VISSCH ERS
Om  goed de « Koolzakken » anders ge
zegd de kustwachters te zien a f komen, 
gebruikt de verrekijkers van de

L U N E T T E R I E  B E L G E
84, K A PE LLE ST R A AT  —  OOSTENDE

(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste  
prijzen. —  Groote keus van Barometers.

Voor Verbetering 

van den 

Garnaalverkoop
----------- ■ ------------

We lezen in  «Vooruit'»:

«  Vele toestanden in de visscherij zijn  
nog vatbaar voor verbetering en er zijn 
er die slechts afhangen  van den goeden 
wil van de besturen. Het is juist omdat 
de verbetering die we hier voordragen  
geen meerdere uitgaven vergt, dat we 
durven hopen dat ze door het bestuur 
der visschershaven zal bijgetreden w or
den. Het betreft den verkoop van ga r
naal die sinds hij officieel geschiedt, een 
m erkelijken stap vooruit is gegaan voor 
de kleinvisscherij. Doch op de m anier 
w aarop deze verkoop in de garnaalm ijn  
plaats heeft, ontstaan soms nog geschil
len tusschen koopers en verkoopers. De 
verkoop geschiedt per afbod, m aar het 
afroepen van de prijzen gaat zoo vlug, 
dat er soms een verschil bestaat tus
schen den prijs waarop gem ijnd werd 
en dezen die geboekt wordt. D it is tel
kens in het voordeel van den kooper, dus 
in het nadeel van den visscher. Deze 
week nog deed het geval zich voor. Er 
werd gem ijnd aan 6,20 fr. en het briefje  
vermeldde 6 fr. De visscher kwam  dit 
opmerken en de kooper was het eens dat 
hij aan 6,20 fr. gem ijnd had. De verkoop
prijs bleef echter vastgesteld op 6 fr. 
W e willen hierbij niet den minsten 
blaam  werpen op de bedienden daartoe 
aangesteld en die uitmuntend hun dienst 
verzekeren. W e willen alleen m aar aan 
w ijzen w at er zou moeten gedaan w or
den om dit te voorkomen. Het komt 
hierop neer: telkens zou de verkooper, 
na een toeslag, den naam  van den koo
per moeten a f roepen, alsook de prijs 
w aaraan  verkocht werd. Aldus zou 
iedereen het op hetzelfde oogenblik w e
ten en zou er nadien geen betwisting 
meer m ogelijk zijn. Voor den verkoop 
zou men insgelijks het num m er van het 
schip moeten afroepen. Dit heeft zijn  
belang, omdat er koopers zijn die zich 
daarop steunen om hun prijs te maken. 
Het is dus een middel dat noch tijd noch 
geld zal vergen, en het is in het belang  
van den verkoop zelf. »

N O T A  DER REDACTIE
W ij hebben ons W oensdag in de g a r 

naa lm ijn  zelf overtuigd van het rede
lijke van dit voorstel en treden het ten 
volle bij. D aarbij dient opgemerkt, dat 
sommige koopers bij het vergieten van  
de garnaal aan den bak staan en dan  
de w aar leeren kennen, zoodat het a f 
roepen van het num m er van het vaa r
tuig voor de bedienden een kleintje is, 
m aar voor den kooper zekerheid geeft, 
dat het wel de garnaal is van een be
paald vaartuig, w aarvan  hij de w aar aan  
den bak gezien, op zeker oogenblik wordt 

verkocht.
W ij hopen dat de bedienden met deze 

kleine en gegronde opmerkingen zullen 
rekening houden.

Onze Brievenbus
Een vischhandelaar vraagt ons een 

goed adres, w aar men m atten voor 
vischverpakkingen verkoopt.

W ij zullen ons hierom trent inlichten.

Betaalde 
Verlofdagen in de 
Haven van Oostende

In  het Staatsblad  van 29 Juli 1939 is 
een K. B. verschenen omtrent de jaa r-  
lijksche betaalde verlofdagen aan de 
haven van Oostende, w aarin  o.m. de op
richting van een particuliere kas ver
meld staat.

W e komen hierop terug.

British Ropes Ltd
DONCASTER ENGLAND

- —«o*---

Consortium der beste Engelsche
---  Staaldraadfabrieken --- .
— De Wereldberoemde Stalen —  

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.

Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische Kust: 
OSTEND STORES 6 ROPEW ORKS  

N. V.
R E E D E R I J K A A I  —  O O S T E N D E

De Transgressies 
in den 

Noord Atlantischen 
Oceaan

(Vervolç van Iblz. 1)

De transgressie die aanvangt in de 
tropen volgt in ’t algemeen de N.N.O. 
richting, ze volgt de A frikaansche kust, 
w aar ze het kustwater overmeestert. Op  
de Europeaansche kust bieden de kust
wateren een meerderen tegenstand en is 
de transgressie verplicht zich op afstand  
te houden van de kusten. Het is omtrent 
de m aand Augustus dat een gedeelte van  
de transgressie de G o lf van Gascogne  
aandoet, terw ijl de grootste massa steeds 
het Noorden indringt. In  October begint 
een deel der transgressie het Engelsch 
K anaal binnen te dringen en verspreidt 
zich, door het N auw  van Kales, tot het 
zuidelijk gedeelte van de Noordzee.

Volgens Le Danois zou de transgressie, 
in de binnenzeeën, zich slechts aan de 
oppervlakte laten gevoelen.

De Iersche Zee krijgt dan ook op haar  
beurt het bezoek der transgressie, ter
w ijl de bijzonderste vertakking zich 
Noordwaarts verplaatst, langs de W est
kusten van Ierland. Benoorden Enge
land slaat nogm aals eene vertakking  
Oostwaarts tot op geringen afstand van  
de Noorsche kusten. H ier kiest een zeker 
deel de zuidelijke richting en dringt de 
Noordzee binnen. De jaren  w aarin  de 
transgressie eene groote uitbreiding  
heeft, gebeurt het, dat de vertakking van  
het Engelsch K anaa l en deze van de 
Noordelijke Noordzee, elkaar vervoegen. 
Op dat oogenblik bezit het grootste ge
deelte van het oppervlakkig Noordzee
w ater omtrent dezelfde karakteristieken  
als die van  het Atlantisch water, het
geen noodlottig kan zijn voor visschen 
en visschers.

Ten Noorden en ten Oosten dringt de 
transgressie tot voorbij Noorwegen, IJs- 
land en Spitsbergen. Op deze hooge 
breedten is de warm tegraad, van het 
transgressie-water, reeds aanzienlijk ge
daald; m aar is hij nog voldoende om het 
klimaat, van deze streken, te beïnvloe
den.

Nu komt een oogenblik dat de trans
gressie zich terugtrekt naa r den Oceaan  
en de bewoners van de zeeën die tijde
lijk, door de zoute en warm e Atlantische 
wateren, in beslag genomen werden, op
nieuw hunne norm ale natuurkundige en 
biologische levensvoorwaarden kunnen  
genieten.
3. —  O M LO O P DER  TR A N SG R E SSIE S

De transgressies zijn periodisch, ’t is 
te zeggen dat zij op een bepaalden tijd  
terugkeeren.

M en onderscheidt er die achter 1 -
4 1/2 -  9 -  18 en 111 ja a r  terugkeeren. 
Deze van 1 en 4 1/2 ja a r  zijn transgres
sies van kleine uitbreiding, deze van  
9 jaa r bekomen een gemiddelde uitbrei
ding, terw ijl deze van 18 en bijzonder 
deze van 111 ja a r  zich het verst strek
ken.

4. —  PR A K T IS C H  B E LA N G  DEZER  
ST U D IE

A llerbelangrijkt is nu, voor de vissche
rij, op voorhand te kunnen vaststellen 
wanneer deze straffe  transgressies zich 
zullen voordoen. Die van 111 ja a r  deed 
zich het laatst voor in ’t ja a r  1885 en 
zal in 1996 terugkeeren.

In  ’t ja a r  1922 was het dat het m axim a  
der 18-jarige transgressie zich liet ge
voelen. In  dit ja a r  veroorzaakte deze in 
breuk een van de slechtste haring - en 
sprotseizoenen die we in de Noordzee 
beleefd hebben. In  ’t jaa r  1940 zullen we 
opnieuw a f te rekenen hebben met zoo’n  
uitgestrekte transgressie en we mogen  
van nu a f een slecht h arin g - en sprot- 
seizoen voorspellen, niet alleen voor 1940 
m aar insgelijks voor de twee jaren  die 
daarop volgen; w ant het vischbroed en 
het voedsel wordt alsdan grootendeels 
vernietigd door het te w arm  en te zout 
transgressie water.

In  ’t jaa r  1931 hadden we eene 9 -ja -  
rige transgressie, die dus van minder be
lang was, niettemin werd de h aring 
vangst erdoor beïnvloed en boekten de 
Fransche en Belgische haringvisschers 
een slecht seizoen.

De pronostiekers over bepaalde vis- 
scherijen zullen voortaan rekenschap  
moeten houden met deze belangrijke  
hydrografische verschijnselen, w ant in 
vele gevallen hebben ze gunstige voor
spellingen gelogenstraft.

Ch. Gilis.
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De Studebakerwagen
treedt in de catego
rie der lage prijzen

Z ie h ie r  e e n  n ie u w e  W a g e n  

v o o r  e e n  n ie u w e  W e r e ld  !

D e  n i e u w e  

Kampioen Studebaker !
13 H. P.

Steenweg op Nieuwpoort, 204, Tel. 726.26, O O STENDE

Ook groote keus van allerlei Occasierijtuigen

ZeebruggeHet Internationaal Congres 
van de Zee te Lu ik

De werken van het tweede internatio
naal Congres van de Zee zijn eigenlijk  
den M aandagm orgen over 7 afdeelingen  
verdeeld gewodern, w aar een zeventigtal 
verslagen werden gelezen en besproken  
in de lokalen van de Luiksche Universi
teit.

De vierde afdeeling, die vooral de w e
tenschap en de Zee moest bespreken, 
hoorde een uiteenzetting van de heeren  
Baetsle, directeur van het stedelijk la -  
boiatorium  te Gent en Van  den Ei-ck- 
bcvte, eveneens van Gent, over de be- 
pslin g  van de con.-e.’.tratie der hy,d.i< 
nen in de Zeevisch. D an  hoorden we 
den heer Bordes, hoofd van het labo 
ratorium  voor Oesterbiologie te L a  Ro
chelle, over het plankton van de oester- 
streken; verder een uiteenzetting van  
Mr. Chabeau van Gent over de krachten  
van de wateren aan de Belgische kust.

De uiteenzetting van Mr. Bordes over 
den oesterteelt in de streek van A rca - 
chon werd vooral opgemerkt, m aar door 
verscheidene technici en hoogleeraars 
werd nog verder over den teelt van mos
selen en oesters gehandeld, zoo door den 
h Chaux over het groen worden van de 
M arennen oesters, door professor Dam as  
over de cyclische evolutie van de levens- 
actie in de zee, door den h. de Boonst 
over den invloed op het zeewater van de 
afloozingen van afvalwateren; door den 
ouden m aar nog steeds knappen h. D e- 
bock van Antwerpen over de mosselen; 
verder door den h. Dewaele over de zee- 
biologie in het laboratorium ; door den 
h. Declercq over de garnaal op dierkun
dig, scheikundig en economisch gebied; 
door h. Dupain  over de mosselenkweek  
op de Westkust van Frankrijk ; door h. 
Haelewyck van Oostende over de oester- 
kweek in de Yachtkom  te Oostende; door 
professor Handofsky over het w ater als 
levensmotor; door h. Herm an over het 
kweeken van platte oesters in Bretagne; 
nog een studie van den h. Jardin over 
de bevuiling van de zeewateren door de 
rioolafloozingen; verder door den h. L a -  
douce een geschiedkundige schets over 
de oesterkweek te Arcachon; h. L am 
bert over de productie van  oesters; h. 
Rodin over de verdw ijn ing van de m a
laria  in verband met het afloozen van  
het w ater uit de Polders; professor A. J. 
J. Vandevelde over de chemische anato
mie van  de oesters en tevens over de 
methoden om de verschheid van de visch 
te bepalen.

In  de afdeeling voor propaganda  
hoorde men verscheidene uiteenzettingen  
door Hervy Cousin. Charel Didier ont
wikkelde een voorstel tot oprichting van  
een marinemuseum, dat hij het beste 
propagandam iddel acht. Hervy Cousin 
betoogde, dat het noodzakelijk is door 
het bewerken van de jeugd en de zaken
wereld, de noodige geestesgesteldheid te 
scheppen voor het behoud en de ont
wikkeling der marine.

De h. De Kem m eter had als onderwerp  
gekozen : «  België voor het Zeevaart- 
vraagstuk».

De hh. de Burbure de Wesembeek, 
M onefeldt en Vander Veer, hadden ver
scheidene verslagen over geschiedenis en 
propaganda.

In  de afdeeling handel, wetgeving en 
economie, handelde de h. Poulliot over 
de Fransche zeevisscherij. H ij ga f een 
gedocumenteerd overzicht van den om 
vang en het belang der zeevisscherij a l
daar en w ijdde verder uit over de in 
richting en de wettelijke reglem entee- 
ring van dit bedrijf.

De h. K arei Dezuttere schetste de ge
schiedenis van de vischreederij in B e l
gië en den huidigen toestand op fin an 
cieel gebied van de patroonsvisschers.

Vervolgens handelde de h. Raym ond  
Bauwens over de rol door de reederij in 
het zeevisscherij bedrijf gespeeld.

De verkoop van visch werd in ’t b ij
zonder behandeld, door de hh. Verschel
de, Pierre Vandam m e, Cam iel W illem s  
en B laret; het leuren van visch door den 
h. Lam brecht van Brussel; het m aat
schappelijk statuut van den visscher, 
door den h. De Vestele; de toestand van  
den groot- en kleinhandel van visch, 
door den h. De Heusch.

In  de derde afdeeling gewijd aan de 
techniek en de industrieën, ga f de heer 
Bertrand, technisch adviseur van het 
Beheer der M arine, een uitgebreide tech
nische beschrijving van het nieuw vlot
tend m aterieel der Belgische hydrogra
fische diensten.

De verbetering van de bevaarbare  
passen in de Schelde, werd behandeld  
door den h. Bonnet, opziener van B ru g 
gen en Wegen.

De toepassingen en voordeelen van de 
pijp  «K o rt» werden aangetoond dooi
den heer Chardome, bestuurder der B é - 
liard -C righton  werven.

Verder werd nog het woord genomen  
door de hh. Lauwers, hoofdhydrograaf 
van het Zeewezen, Gillon, Poriau en Van  
Velthem.

In  de afdeeling Kunst en Zee zouden 
alle andere afdeelingen samenkomen. 
Met de bevoegdheid die hen kenmerkt, 
spraken er de professors Debruyne en 
Fierens, de hh. M arlier en M uls over de 
Vlaam sche en Hollandsche marinisten.

Bijzondere belangstelling wekte de 
voorstelling met kom m entaar van Dr. 
W ust uit Berlijn  van een film  over de 
Duitsche wetenschappelijke expeditie bij 
K aap  Hoorn, waardoor aangetoond werd  
aan welke enorme krachten een schip 
moet kunnen weerstaan gedurende een 
storm.

Deze film  is een eenig document voor
behouden aan wetenschappelijke verga
deringen.

Ten laatste hebben talrijke congres
sisten zich bezig gehouden met de ver
slagen over het Sport en de Zee in de

afdeeling w aar de heer Van  Halteren  
achtereenvolgens handelde over de in 
richting en uitbating van havens voor 
yachten en over de veiligheidsm aatrege
len in de watersporten.

De heer Oste beschreef er de kano
sport.

Woensdag m orgen hebben de laatste 
afdeelingsvergaderingen plaats gehad.

De Slotzitting
W oensdagnam iddag vond de slotzit

ting plaats van het internationaal Con
gres van de Zee, onder voorzitterschap 
van den h. De Vos. De h. Gouverneur 
Saels woonde de vergadering bij.

De h. De Vos brengt hulde aan allen  
die medegewerkt hebben aan het w el
slagen van het Congres en geeft het 
woord aan de onderscheidene verslagge
vers der afdeelingen.

U IT G E B R A C H T E  W ENSCH EN

Er werd lezing gegeven van de w en 
schen uitgebracht door alle afdeelingen. 

W ij vatten ze hier samen.
De Afdeeling Propaganda  vraagt de 

oprichting van maritieme schoolafdee- 
lingen, en een nationale organisatie om  
die afdeelingen te leiden en te coördon- 
neeren.

De tweede afdeeling  wenscht: 
dat de wetgever ,ten einde de toepas

sing van alle sociale wetten ten voor- 
deele der visschers te verzekeren, uit
drukkelijk zou bepalen dat de visschers 
in welke voorwaarden zij dok varen, 
moeten aanzien worden als loontrekken- 
den;

dat artikels 27 en 353 van het K. B. 
van 4-2-39 zouden gewijzigd worden in 
overeenstemming met artikel 2 der wet 
van 2-8-30;

dat ook de sociale wetgeving zou toe
passelijk gem aakt worden aan de inge
scheepte leden eener zelfde familie;

dat de versteviging van de reeders- 
corporaties worde ter harte genomen;

dat de regeering zich zou docum en- 
teeren over de verwezenlijkingen in En
geland bereikt;

dat de visschershaven van Oostende 
voleindigd worde;

dat de vischvangst werkdadig gesteund 
worde en het verbruik van visch in de 
hand gewerkt;

dat een prijskam p ingesteld worde 
voor een studie van het maritieme 
vraagstuk.

De derde afdeeling  (wetenschap) 
draagt volgende wenschen voor: 

dat België zou begiftigd worden met 
een schip voor wetenschappelijk onder
zoek op zee;

dat te Antwerpen een controol-orga- 
nisme worde opgericht voor de meteoro
logische toestellen van de scheepvaart;

dat de proeflaboratoria uitgebreid  
worden;

dat werken tot bescherming der kust 
zouden uitgevoerd worden om onze kust 
van verzanding te beveiligen;

dat de studie van de diepte-golven zou 
methodisch ingesteld worden, onder toe
zicht der academ iën en wetenschappe
lijke instellingen.

Vierde en vijfde afdeelingen  droegen  
geen wenschen voor.

De zesde afdeeling  vraagt een enkwest 
in te stellen onder de geneesheeren over 
volgende punten:

1. Aantal behandelde gevallen en be
haalde resultaten in de volgende ziek
ten: tuberculeuze klierziekte, gewrichts- 
aandoeningeh en buiktuberculose;

2. Over de meest werkzam e prikkels 
(licht, ultra-violet, zeebaden) en over 
het beste seizoen voor de behandeling;

3. W elke de faktoren zijn die een gün 
stigen, voortdurenden of voorbij gaanden  
invloed uitoefenen, welke schadelijk zijn, 
en welke onverschillig werken.

Het Bestendig Comité zal een Com 
missie gelasten de resultaten van dit on
derzoek te verzamelen  

De laatste afdeeling, Sport, vraagt den  
bouw van havens voor yachts, verstand
houding en sam enwerking met buiten
landsche yachtclubs en meer propaganda  
voor yachts en canoësport.

REDE VAN DEN HEER  
G O U V ER NE UR  BAELS

De h. Baels, gouverneur van W est- 
Vlaanderen, neemt vervolgens het woord.

D it congres, zegt hij, is een etappe in 
de maritieme aangelegenheden. Alle on
derwerpen betrekking hebbend op de zee 
werden behandeld.

Er heerscht bij ons niet genoeg, w at  
spreker heet «  een maritieme geest ». 
Hij w ijst op de belangrijke rol door de 
zee in het leven gespeeld. Op het vorig 
congres had spreker er reeds op gewezen  
dat het publiek volledig onkundig is van  
maritieme zaken en dat de vlootaange- 
legenheden veel te wenschen over lieten. 
Thans m ag men op verbetering wijzen. 
Een nationale vloot is noodzakelijk. De 
outilleering en productie van de zeevis
scherij boeken m erkelijken vooruitgang. 
De verkoop laat echter te venscSien .>ver 
De verkoopsprijs is absoluut te laag, 
zelfs voor de fijne vischsoorten. P ropa
ganda voor meer vischverbruik is een 
sociale noodwendigheid. Het verbruik is 
thans volstrekt onvoldoende om het be
d rijf loon te laten afwerpen.

Spreker dringt nogm aals aan op het 
scheppen van een m aritiemen geest. Aan  
de hand van voorbeelden bewijst de h. 
Baels dat zelfs de openbare besturen de
zen geest missen.

Op ons allen rust de plicht hieraan  
verandering te brengen.

De h. Baels vat vervolgens zijn rede 
in enkele Nederlandsche zinnen samen.

* * *
D aar de h. Mathieu, gouverneur van

HET FE E STK O M ITE IT  B E D A N K T
Het feestkomiteit bedankt allen die 

hun m edewerking verleenden aan  het  
welgelukken van den bloemenstoet: de 
deelnemers, de politie, de bewoners die 
hun huizen bevlagden en tenslotte de 
heeren van de jury. A llen hebben het 
hunne bijgedragen tot het welslagen  
van het feest.

SOLO -SLIM
In  café «D e  Eendracht» bij H. G hys- 

brecht, werd weeral solo-slim  gespeeld, 
dezen keer door m ijnm eester A rthur  
Verhaeghe, met dertien kaarten van  
schoppen. Medespelers w aren: Charles  
Clayes, Frans Clayes en Constant Adams. 
Baas Henri mocht weer eens met de si
garen rondgaan.

DE BLO EM ENSTO ET
Ziehier de prijzen toegekend door de 

jury, bestaande uit de heeren René De 
Pauw, kunstschilder, Jozef Janssens, 
tooneelschrijver en G erard  Devriendt, 
dokter in de rechten.

1) W agens : Eerste prijs : Syndicat 
d ’initiative; tweede prijs: Versierde auto 
Joz. Stubbe.

2) Groepen: Eerste prijs: Dansende  
jeugd, meisjesschool B lankenberge; 2e 
prijs: Sneeuwwitje en de Prins, ju ffe r  
Cotemans en heer Carlos Vander Stiche- 
len; 3e prijs: Paddestoelen, ju ffe rs T o r- 
reele.

3) Afzonderlijken: Eerste prijs: Cupi
do, ju ffe r Huysseune; 2e prijs: De w an 
delaar, Edward De W ilde; 3e prijs: V er
sierd rijwiel.

MOTO BOTST OP EEN PAAL
Verleden week is langs de Leopold I I I  

laan, ter hoogte der kerk, een m otor
rijw iel w aarop  Hoek Petrus en M oerm an  
M aria, beiden uit Holland, gezeten wa-^ 
ren, tegen een paal gereden. De heer 
werd opgenomen met gebroken been, ter
w ijl de vrouw verschillende kneuzingen  
opliep.

DE N K T  OOK EENS AAN  DE DUIVEN
Niet alleen de sperwers, of onweders, 

of mist .dunnen de rangen van onze 
duiven. Ook de m enigvuldige draden die 
tegenwoordig als een kobbennet vormen, 
richten groote verwoestingen aan. Hoe
veel schamele duifjes, in hun argelooze 
vlucht over de huizen, worden door die 
verraderlijke draden deerlijk gekwetst 
of zelfs doodelijk getroffen. En hier den
ken we aan de vele radio-antennen die 
in steeds grooter aantal boven de w o
ningen komen uitsteken. Arm e duiven.

En toch is er m iddel om het gevaar 
voor de diertjes grootelijks te verm inde
ren. Duivenvrienden steken kurken op 
de draden der antenne, w aardoor deze 
veel beter in het oog springen. K ijkt  
m aar eens rond, hier en daar zult ge dat 
wel bemerken. Doch er zijn nog veel 
huizen w aar dit niet het geval is. Mogén  
we hopen dat weldra overal aan de an 
tennen dergelijke kurkjes zullen aange
bracht worden? Met een klein beetje 
goeden wil gaat dat wel.

OM VERG ER ED EN
Heer Lamote, w erkm an uit Ste-Kruis, 

reed M aandagnam iddag per fiets naar  
huis. Op de brug aan de zeesluis wilde 
hij den weg oversteken, doch werd door 
een auto gevat en omgeworpen. N a  ver
zorging kon het slachtoffer met den trein  
naar huis terugkeeren. Fiets en auto 
waren licht beschadigd.

IN L IC H T IN G S B U R E E L
W e vestigén er voor de zooveelste keer 

de aandacht op dat eiken Woensdag, 
van 14 tot 16 uur, de heer Lescrawaet, 
bureeloverste op hetstadhuis te Brugge, 
in het politiebureel zitting houdt. M en 
schen van Zeezrugge, niet noodig dus 
naar Brugge te gaan  of te schrijven; 
hier ter p laats kunt ge alle noodige in 
lichtingen bekomen. M aakt er gebruik  
van.

DE ZE E W IJD IN G
M en verzekert ons dat op de zeewij

ding te Zeebrugge op 15 Augustus a.s., 
M gr Dugardin , hoofdalmoezenier van  
het Belgisch leger, zal aanwezig zijn. Het 
schijnt nog niet vast te staan of de pro
cessie tot aan het Kruis der Visschers 
zal gaan, gezien de tam elijk verwijderde  
ligging dier plaats.

HET H E IL IG  BLO EDSPEL

N a ieder der v ijf vertooningen zal een 
speciale trein B rugge-K nokke vertrek
ken, met stilstand te Zeebrugge.

ONS B LA D
is in alle boekwinkels
van stad verkrijgbaar

Luik, door ambtsplichten belet was, kon 
zijn rede niet doorgaan.

De voorzitter dankt nogm aals het bu 
reel van elke afdeeling, de verslaggevers, 
conferenciers en vreemde afgevaard ig 
den, de deelnemers. Hij vraagt op zijn  
beurt den volledigen steun van alle open
bare besturen voor de maritieme vraag 
stukken, die ons vitaal belang zijn.

De h. Wust, afgevaardigde der LV it- 
sche regeering, dankt voor h?t r;ul o rt -  
haal. H ij w ijst er tevens op dat hi t zee- 
congres van 1853 het uitgangspunt was 
van de oceanographische studies en 
wenscht dat de kostelijke documentatie 
die België bezit in een zee-museum ver- 
eenigd worde.

Op zijn beurt brengt de h. secretaris 
van het Congres hulde aan 3en h. He 
Vos, D irecteur-generaal van Zeewezen, 
voorzitter van het Congres.

Hierop wordt het Congres gesloten 
verklaard.

Studebaker noodigt U uit dezen nieuwen en merkwaardi- 
gen kampioen... DE M EEST U ITZO N D ER LIJK E W AGEN, 
S E D E R T TIEN JA A R  GELAN CEERD ... te komen bewon
deren en beproeven.
U kunt het genot smaken een echte Studebaker te bezit
ten, zonder daarom meer te moeten betalen dan voor 
gelijk welken anderen wagen.
Het benzineverbruik van den kampioen Studebaker is van 
10 tot 15 t. h. minder dan die van andere voorname Ame- 
rikaansche merken, van denzeïfden prijs.
U wordt in de mogelijkheid gesteld een der mooiste en 
meest verzorgde wagens te besturen, die ooit aan zoo’n 
goedkoopen prijs werden geleverd.
Ziehier een wagen die een werke'ijke winst vertegenwoor
digt, daar zij, tengevolge van de uitstekende kwaliteit der 
gebruikte materialen en den bijzonderen zorg waarmede 
zij door de vaklieden van S'udebaker geconstrueerd werd, 
veel minder reparatiekosten vergt.
Om eenige voordeelen op te noemen, citeerf n wij :
-  de onafhankelijke suspensie u Planar Studebaker „ der 

wielen A. V., verzekeren comfort en goede baanrich- 
ting.

-  de verandering van snelheid op het stuur, laat toe den 
wagen gemakkelijker te sturen.

-  het vaste kader en de carrosserie in versterkt staal, 
zorgen voor meer zekerheid.

Dit alles werd mogelijk gemaakt door den vooruitgang, 
welke Studebaker in de constructie verwezenlijkte en die 
begrepen is in den prijs van den kampioen.
Kom vandaag nog de nieuwe kampioen zien en beproe
ven. De vrouw bewondert haar elegantie en iedereen 
staat in vervoering voor haar prachtige constructie en 
omvangrijke afmetingen.

‘4

Vertegenwoordiger voor gansch het arrondissement :

Garage J. FACON-DAVID
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Marktberichten
O O S T E N D E

Silverput ge- 
aan kreeftjes

V rijdag 28 Juli 1939.
0.66 K anaa l 10 d. 13.215 —
N.58 W est 6 d. 8.416,—

Twee kleine doch goed verzorgde vang
sten worden afgezet aan  vaste prijzen. 
Zaterdag 29 Juli 1939.
0.73 Silverput 14 d. 18.440,—
0.348 Spanje 20 d. 38.460,—
H.56 W est 9 d. 8.580,—
0.244 Silverput 8 d. 15.060,—
0.186 Silverput 9 d. 18.674,—

De aanvoer bestaat hoofdzakelijk uit 
ieksoorten, w ijting, gullen, roggen en een 
2000 kg. tongen .

Voor filettongen is een kalme vraag, 
daar toekomende week talrijke Spaan 
sche vangsten met veel groote tongen  
zullen voorhanden zijn. Mooie besom
m ingen worden van de 
m aakt daar dure prijzen  
worden besteed.
M aandag 31 Juli 1939.
0.153 K anaal 
0.349 K anaa l 
0.215 W itte Bank  
0.211 W itte Bank  
0.87 K anaa l 
0.67 Oost 
0.152 Oost 
0.232 K anaa l 
0.212 Spanje  
0.266 Spanje  
0.36 Oost 
0.335 K anaal 

Zeer m iddelmatige aanvoer die echter 
van zeer goede kwaliteit is. De keuze is 
beperkt voor alle soorten ; voor roggen  
en tongen is de v raag lusteloos. V an g 
sten van Spanje zijn gering in tongen- 
vangsten. De 0.163 zal m aar m orgen  
lossen.
Dinsdag 1 Augustus 1939.

Donderdag 3 Augustus 1939.
0.65 W itte Bank 12 d. 21.165,—
0.338 W itte Bank 13 d. 20.621,50 
0.112 W itte Bank 14 d. 15.128,—
0.32 Kust 1 d. 165,—
0.110 Kust 1 d. 395,—

Kleine en zeer gelijkvorm ige aanvoer 
bestaande hoofdzakelijk uit p ladijssoor- 
ten, tarbot en een 700 kg. tongen. Dure  
prijzen worden voor alle soorten betaald.

O PB R E N G ST  VAN  DEN V ER K O O P  
GEDURENDE  DE VERLO O PEN W EEK
Donderdag 27 Juli 
Vrijdag 28 Juli 
Zaterdag 29 Juli 
M aandag 31 Juli 
Dinsdag 1 Aug. 
W oensdag 2 Aug.

Donderdag 20 Juli 4045 kg.
V rijd ag  21 5325 kg.

12 d. 23.214,50 Zaterdag 22 4897 kg.
10 d. 20.380,— Zondag 23 4354 kg.
12 d. 20.315,— M aandag  24 1633 kg.
11 d. 21.275,— Dinsdag 25 1486 kg.
11 d. 21.482,50 W oensdag 26 6002 kg.
10 d. 10.015,— Donderdag 27 5219 kg.
8 d. 10.485,— V rijdag  28 4518 kg.

13 d. 25.380,— Zaterdag 29 3978 kg.
20 d. 36.834,— Zondag 30 4051 kg.
18 d. 22.160,— M aandag  31 877 kg.

9 d. 9.540,50 D insdag 1 Aug. 580 kg.
12 d. 17.020,— W oensdag 2 Aug. 4331 kg.

SS.0.163 Ysland 18 d. 57.715,—
0.265 K anaal 10 d. 13.925,—
0.105 K anaa l 9 d. 19.059,—
0.250 Spanje 19 d. 42.156,—
0.327 K anaal 12 d. 22.605,—
0.302 W itte Bank 12 d. 15.142,50
0.88 Noordzee 12 d. 42.843,—
0.241 Spanje 17 d. 37.674,—
0.204 K anaal 12 d. 22.242,—
SS.0.83 Ysland 19 d. 68.683,—
0.314 W itte Bank 11 d. 15.985,—
0.256 Silverput 7 d. 14.706,50
0.277 Silverput 8 d. 11.946,—
0.227 K anaa l 11 d. 22.559,—
0.239 Spanje 17 d. 28.505,—

De aanvoer is heden zeer voldoende en 
met uitzondering van mooie meiden zijn 
alle soorten in voldoende hoeveelheden  
beschikbaar. De verzorging der vangsten  
wordt algemeen geloofd. Noorsche 
kreeftjes zijn eveneens in mooie partijen  
aangeboden en bekomen goeden afzet 
Spaansche vangsten zijn zeer verschil
lend; alleen tongen worden regelm atig  
en in vaste hoeveelheden buitgem aakt 
Noordervangst is bevredigend in kabel
jauw  en jonge schelvisch. De enkele 
m anden volle haring worden aan dure 
prijzen afgenomen. K anaalvangsten zijn 
onbelangrijk.
W oensdag 2 Augustus 1939.
SS.0.158 Ysland 17 d. 56.479,—
0.288 Spanje 18 d. 36.830,—
0.25 K anaal 12 d. 23.655,—
0.328 W itte Bank 12 d. 22.389 —
0.224 Spanje 18 d. 42.094,5f
SS.0.296 Ysland 18 d. 52.761,50
0.340 K anaa l 13 d. 22.255,—
0.285 Spanje 18 d. 35.668,—
0.346 Clyde 12 d. 34.705,—
0.229 Silverput 8 d. 11.360,—
0.86 Noordzee 14 d. 33.604,50
SS.0.164 Noordzee 12 d. 45.454,—
0.289 K anaa l 13 d. 30.645,—
0.155 K anaa l 13 d. 24.729,—
H.81 Oost 9 d. 11.755,—
0.223 K anaa l 7 d. 14.665,—

Alle gewenschte soorten worden heden 
in matige hoeveelheden aangeboden ; 
alle vangsten zijn van zeer goede hoe
danigheid.

V raag  is zeer levendig voor witte k a 
beljauw  .schelvsich, mooie meiden, p la 
dijs en alle rogsoorten; deze laatste zijn 
in vergelijking met gisteren gevoelig ge
stegen.

Spaansche vangsten zijn eerder klein 
en leveren weinig bij soorten.

Een 300 m anden zeer goede haring  
worden aan stijgende prijzen afgenomen.

190 m anden kreeftjes, vooral Y sland 
sche, waren eveneens ter

100.882.50 
22.316,—  
99.356,—

238.114.50 
435.886,—
499.168.50

1.395.723,50

STEDELIJKE G A R N A ALM IJN
6.40— 3.90
6.40— 4.70
6.70— 4.20 
8.10— 5,80
8.70— 5.50
8.70— 6.90 
5.90— 2.80 
5.80— 3.70
6.50— 3.50 
8.20— 4.90 
7.00— 4.30
7.50— 5.60 
9.60— 7.80 
6.30— 4.30

V o o r  u w e

Electrische Inrichtingen
e n  a l l e

Electrische Toestellen
h e t  g e k e n d e  h u i s

0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

N i e u w p o o r t s t e e n w e g ,  1 9 5  

V i s s c h e r s k a a i ,  1 7  T e l .  7 2 0 0 3

T e l .  7 2 8 1 3  

O o s t e n d e

G E N T
23— 29 Juli 1939. —  G arn aa l 8 ; griet 

10 ; kaoeljauw  8— 13 ; makreel 6 ; pladijs  
8— 10 ; paling 18— 24 ; schelvisch 8— 12; 
rog 6— 7 ; tarbot i l — 13 ; tong 18— 22 fr. 
zeepost 6 fr. per kg.

B R U S S E L

Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — GEROOKTEN  

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in 't groot en ’t klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN

— Tel. 789 —

Verwachtingen
Zaterdag 5 Oogst. —  SS.0.262 van de 

Fladen m et 900 b. haring  en mixed.
0.137 van de Kreeftenput.
M aandag 7 Oogst. —  0.307 van hetK . 

van Bristo l; SS.0.98 van de Noordzee 
(vangst n ie t opgegeven) ; 0.290 van het 
K. van Bristol m et 4 bakken visch.

0.191 van het K. van Bristol; 0.217 
van de Clijde.

D insdag 8 Oogst. —  SS.0.159 van Ys
land  m et 250 kabeljauwen, 1200 kools, 
300 'o. schelvisch, 250 b. mixed, 160 b. 
boonen, 140 lengen, 15 b. heilbot, in  to
taa l 11 bakken; 0.309 van Span je ; 0.55 
van de W itte B ank ; 0.292 van het Kan . 
van Bristol SS.0.80 van Ysland met 1200 
kabeljauwen, 3000 kools, 200 b. mixed, 
200 b. gullen, 250 b. boonen, 100 b. schel
visch, 18 b. heilbot, 1 groote heilbot, 30 
b. wolven, in  to taa l 17 bakken.

D insdag of W oensdag: 0.275, 0.315, 
0.195 van Span je ; 0.309, 0.54, 0.236 van  
het K anaa l van B risto l; 0.269 van de 
Clyde; 0.280 van de W itte Bank.

Woensdag 9 Oogst. —  0.54 van de M o
ray F irth ; 0.316 van het K. van Bristol: 
0.320 en 0.293 van Span je ; SS.0.299 van  
Ysland met 8 bakken, waarvan 175 ka 
beljauwen, bO b. gullen, 180 b. mixed, 150 
b. boonen, 700 kools en 40 b. schelvisch.

Verder worden verwacht: 0.154, 0.135 
0.128, 0.276, 0.303, 0.326, 0.272 van de 
W itte B ank ; 0.122, 0.175, 0.237, 0  228 
van Span je ; 0.243, 0.317, 0.345 en 0.238 
van het K. van Bristol.

A N T W E R P E N
V rijdag  28 Juli. —  Pieterm an 9— 10; 

heilbot 9— 21; kabeljauw  6— 10 netto, 5—  
8 bruto; gul 2— 3; klipvisch 3 ; knorhaan  
2; leng 2.50 mooie meid 4; p ladijs 3— 9; 
rog 5— 7.50; roodbaard 4— 5; schar 3; 
vleet 9— 11; schelvisch 3.50— 8; Schotsche 
schol 5; steenschol 6— 8 ; steenpost 2 • 
tarbot 8— 12; tong 15— 22; w ijting 1.50; 
zeebaars 2.50; haringshaai 7; zeepaling 
2.50— 3.50; bakharing 0,75— 1.25 stuk; ge-

V ISC H M A R K T
24-29 Juli 1939. —  Griet 8— 14; zeedui

vel 6— 10; kabeljauw  12— 14! gullen 3—  
4; zeezalm 2— 3; zonnevisch 5— 7; schel
visch 3— 6 ; vleet 6— 10; knorhaan 1— 2 ; 
latour 6— 10; schar 3— 4; leng 1— 2 ; m a
kreel 3— 4; w ijting 1— 3; heek 2— 4; p la 
dijs 3— 8 ; rog 3— 7; roobaard 3— 5; klip
visch 1— 2 ; forel 18— 20; tarbot 10— 20; 
pieterm an 8— 9; tong 10— 25 fr. per kg.

V ISCH M IJN
24-29 Juli 1939. —  Baars 1.88; zeedui

vel 3.71; kabeljauw  2.08; gullen 0.69; zee
zalm  0.34; zonnevisch 5.73; schelvisch 
2.67; heilbot 9.50; knorhaan 0.91; latour 
4.91; schar 2.62; leng 0.45; makreel 1.57; 
w ijting 0.81; heek 1.12; p ladijs 3.41; rog 
3.11; roobaard 2.67; klipvisch 1.12; tong  
13.69; forel 11.33; tarbot 8.07; pieterm an  
6.58 fr. per kg.

Société Française 
de Banque et de Dépôts

Naamlooze Vennootschap 
Kapitaal 50.000.000 frank

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parij»

Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS

KANTOOR OOSTENDE, 21, Leopoldlaan
Teleg. aör.: FRANC1BANK OOSTENDE  

I T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.75!

Bijhuizen
Brussel - Antwerpen - Charleroi - Londen

ALLE BANK- en BEURSVERRICHTINGEN  
Vreemde munten - Verhuring v.. Brandkasten

markt. Groote rookte haring 0.75— 1.25 id.; makreel 3 • 
tongen zijn onvast; kleine zeer vast, met| garnaal 9; mosselen 1; zalm (bevrozen) 
neiging tot stijgen. 24; paling 11— 18 fr. per kg

A L T O N A

Ü M U ID E N

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

B R E E D E N S C H E  W E G ,  4 2  -  TELEFONEN 707 . 1 0 5 0

H U W E L IJK .

Het is cp Donderdag 10 Augustus dat 
te IJm uiden het huwelijk ingezegend  
wordt van den heer Jan Spaanderm an, 
vischhandelaar, met M eju ffer Jacoba de 
Vries.

De heer Jan Spaanderm an is sedert het j 
ontstaan van ons blad onze Hollandsche ; 
medewerker.

Het huwelijk wordt te 4.45 uur inge
zegend in de Geref. K erk  a. h. Snelluis- 
plein.

«H et V isscherijblad» biedt aan het toe
komstig echtpaar en hun fam ilies zijn  
beste heilwenschen aan.

VISCHMARKT

In  de week van 27 Juli— 2 Augustus 
kwamen aan de Rijksvischhallen 23 
stoomtreilers, 44 motors en 9 Denen hun  
vangsten versehe visch en haring ver- 
koopen.
Deze week kwam en van de F ladengron - 
den 5 booten aan de m arkt met versehe 
haring. De vangsten waren  zeer bevre
digend, m aar de haring had zeer geleden j 
van de warmte. De verkoopprijzen waren j 
echter zeer bevredigend. fiJ M

RO. 16 Clijdiep 335 1569,—
IJM. 54 Clijdiep 360 1677 —
IJM. 167 T a l-E nd  400 1921,—
IJM. 46 T a l-E n d  355 1700,—
IJM. 16 Clijdiep 335 1868,—
IJM. 161 Oost 350 1200,—

35 K atw ijker motors van 204— 1627 fl. 
besomming.
Dinsdag 1 Augustus 1939.

2 stoomtreilers met versehe visch w a 
ren ruim  voldoende om aan de vraag te 
voldoen. V an  de Fladen 2 vangsten  
schoone kloeke haring en 5 motors van  
de Oost met tarbot, schol, gullen, mooie 
meid en wijting.

De vischprijzen kenden een goede ver
betering ; haring werd verkocht aan 110 
fr. de 100 kg.
IJM. 82 Fladen 900 2668,—
RO. 46 Fladen 600 2279 —

i IJM. 14 Oost 200 1345,—
IJM. 116 Clijdiep 400 2125,—

4 motors van 465— 1146 florins besom
ming.
W oensdag 2 Augustus 1939.

Slechts 3 stoomtreilers, 1 motor en 1 
Deen waren aan de m arkt .hetgeen een 
groot tekort beteekent voor een W oens- 
dagverkoop. K abeljauw  was zeer 
schaarsch. De visch werd aan  veel te 
hooge prijzen verkocht, w ant zulk een 
geringen aanvoer is funest voor den han 
del. Buitenlandsche handel : 1 Deen met 
schol.

195 Clijdiep  
19 Clijdiep  
49 T a l-E nd

E. 436 Denem arken  
K W . 28 West

I

W EEK  VAN 24 TO T 29 JULI 1939 
Toevoeren :

47 Noordzeetreilers kg. 3.589.700
4 IJslandtreilers 613.400

29 Hoogzeevaartuigen 87.600
16 riviervisschers 500

Inzendingen van binnen-en

Uit ter hand verkoop :
2 Hoogzeetreilers 

65 Kustvisschers

67 vaartuigen samen  
Haringinvoer :
7 treilers van Engeland  
3 treilers van Noorwegen

kg 4 291 200 
buitenland :

kg. 109.000

kg. 800 
1.700

Tel. 12312

kg. 2.500

kg. 505.300 
1193.000

345 2242,—  ’
245 2143,—  :
225 1611,—
200 1188,—
130 768,—

kg. 1.698.300
In  vergelijking met de vorige week, 

waren  de aan landingen met 1.829.100 kg. 
gestegen. De Noordzee leverde vooral h a 
ring en IJsland groote vangsten rooboo-1 j j m  
nen.

Gedurende de drie laatste dagen was  
de haringaanvoer minder. D it komt door
dat er' veel grijze haaien  op de haring- 
gronden aanwezig zijn. Deze jagen  de 
haring na, zoodat de scholen uiteenzwem
men.

De van binnen-en buitenland ingezon 
den w aa r bestond hoofdzakelijk uit 
schol, dorsch, haringhaai, heilbot en 
zoetwatervisch.

• • » e  »«M5.c-e.iK- ;oeee@ e9»oc9ee@ 3®««99«®»«e9««aG«<

PRIJS PER K ILO G R A M  TO E G E K E ND  A A N  DE V ER SC H ILLEND E  SOORTEN VISCH , V E R K O C H T  TER V ISCH M IJN
VAN OOSTENDE, W EEK  VAN 29 JULI TO T 3 A U G U S T U S

Barbues

Zaterdag
Turbot —  Groote tarbot .........................  14 00__12 00

Mid. tarbot ..............................  10!00—  9,00
Kleine t a r b o t .......................... 9 qo__  7 __

—  Griet ................................  8̂ 00—  6̂ 00
Soles —  Allergroote tongen .................... 13 0o__17 00

Groote tongen ..........................  i9 ’oo— 20,’—
Midd. groote tongen ............... 22,00—
Voorkleine tongen ....................  22,00__
Kleine tongen ...........................  24,00— 23,00

Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) .............
Midd. p la d i js ........................ "é'ÓÖ—  "5,—

M aandag
13.00—  9 —  
8,00—
7.00—
7.00—  6,00

15.00— 16,00
16.00— 17,00
19.00— 18,00
19.00— 18,—
18.00— 17,00

Dinsdag
15.00— 10,—
12.00—  8,—
7.00—
8.00—  6,00

13.00— 16,—
16.00—
17.00— 19,00
19.00— 21,00
19.00— 21,00

W oensdag
15.00— 11,—
10.00—  8,50
8.00—  7,—
8.00—  6,—

13.00— 15,—
16.00—
18.00— 19,—
20.00— 23.00
20.00— 23,—

4,00—
2,50—

Derde slag pladijs
Kleine p ladijs ...............

Lim andes —  S c h a r ..............................
Lim andes soles —  Groote tongschar ...

K leine tongschar ...
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...

Kl. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten ....................................  ...........
Raies —  Groote rog ................................  3 ÓÖ—

Kleine rog ................................  100—
Tacauds —  S teen p osten ..........................
M erlans —  Gr. w ijting ........................... i  50—

Kl. w ijting ....................i. ... 075__
Cabillaud blanc —  W itte kabeljauw  ...

Gr. g u l le n ..............
K l. gullen ..............  2 00—

Cabillaud d ’Islande —  IJsl. kabeljauw
Gr. g u lle n ........
K l. gullen ........

Sébasfes —  K lip v is c h ...............................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V lasw ijting ......................... . ... ...... y
Lingues —  L e n g e n ....................................
Eglefins —  Gr. schelvisch ...................................

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

Colins —  Gr. mooimeisjes .....................
Mid. m oo im eisjes ....................
Kl. mooimeisjes ...................................

Vives —  P ie te rm an n en .............................  8,00—
Grondins —  K norhaan  ..................... .................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten 2,00—
Rougets —  R o o b a a r d ...............................  3,00__
Emissoles —  Z e e h a a l ...............................  l ’oo__
Roussettes —  Z eeh o n d en ......................... 1,00—
Dorées —  Zonnevisch ..............................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ........................

Kl. zeeduivel .........................................
Congres —  Gr. zeepaling .......................................

Kl. zeepaling ........................................
M aquereaux —  M akreel ..........................  ............
H arengs —  H aring ..................................  ...........
Esturgeons —  Steur ................................. ............
Flétans —  Gr. h e i lb o t ..............................  ............

Kl. heilbot ............................... .............
Ecrevisses —  K reeftjes ...........................  6,50—

1,50

6,00—  
3,75—  
2,00—
3.00—
6.00—
3.00—
4.25—
4.25—  
3,50—
4.00—
1.00—

5 —  

1,75

4.00

3,25
2.00 
1,50 
2,00

6,00

2,00

1,75— 1,50
0,75—
6,00— 4,00
3,00—
2,00—

2,00— 1,50
0,75—

4,50— 5,00
4,00—
3,25—
2,50—
6,50— 4,00
3,00— 2,00
1,50—
8,00—
1,00—
2,50— 1,50
2,50— 1.50
1,00—
0,75—
4,00— 2,00
5,00— 4,00
3,00—
2.00—
1,50—

3,50—

6,00— 5,50 8,00— 7,—
4,50— 5.00—
2,50— 2,50—

4,00— 2.50
5,00— 4,00 6,50— 5,00
2,50— 3,50—
5,00— 4,50 4,50— 3,50
4,50— 4.00—
3,50— 2,00 4,00— 2,50
4,00— 2,00 4,50— 2.00
1,50—

• 1,50—
1.00—

1,50— 1,00 1.75— 0.75
0,50— 0.50—
7,00— 5,00 7.00— 4,00
3,50— 4,00 3,50—
2,50— 2,50—
3,75— 2,75 3,50— 3 —
2,50— 1,75 2,00—
1,50— 0,50 1.75—  1,50

0,50—
0,25— 0,75 0,50— 0,25
3,00— 1.50 2,50— 1,50
1,00— 0,50 1,00— 0,50
6,00— 5,50 5,00— 3,—
4,00— 4,50 4,00— 3.25
3,50— 2,25 4,00—  2,—
2,15— 2,00 4,00—  2,—
2,50— 2,75 3.75—  2,—
7,50— 5,00 7.00— 5,—
4,00— 3,00 3,00—
1,50— 2.00—

1,00— 1,00—
2,50— 2,00 3,50— 2,50
3,00— 1,50 4.00— 2,o0
1,00— 1.25—
1,00— 1.25-

Donderdag
14.00— 11,—
10.00—  9,—
9.00—  9.50
8.00—  7,50

15.00—
17.00— 18,—
20.00— 21,00 
21.00— 22,00 
22,00— 23,00

é'Ó0— 8,—  
4.50—  5,00
2.00—  2,50

1.25—
0.50—
5.00—
3.00—
2.00—-

5.50—
3.50—  
2,00—  
1,00—

4,50

3,00 3,00—

4.00—  4,50

17,00— 12,00
9.00—  6,00
6.00—  3,00

6.00—  5,03
4.00—
2.00—  
1.00—
3.00—
3.00—  1,50 

21.00— 20,—  
15,00— 12,—
8.00—  9,—
5.00—  2,—

De vischbooten kwam en van het C lij
diep ,T a l-E n d  en Oostgronden. H un vang  
sten bestonden uit veel schelvisch, tot
ten, w ijting .gullen en schol. De kabel
jauw  was zeer schaarsch. Ook de versehe 
visch had veel geleden van de warmte.
Motors komende van de W est hadden  
voldoende tongen, schol, en tarbot ; mo
tors van de Oost hadden geen tongen  
buitgemaakt, m aar wel schoone vang 
sten schol, gullen, tarbot en mooie m ei
den.

Buitenlandsche aanvoer : 9 Denen alle 
met schoone vangsten schol. Het Deen- 
sche contingent is voor deze m aand nu 
uitgeput .hetgeen zeer spijtig is, w ant de 
Deensche visch is zeer welkom in H ol
land.

Nu het slechtste van den tijd verstre
ken is, gaan  veel stoomtreilers zich nu  
wederom  gereed m aken om te vertrekken  
naar haring en versehe vischvisscherij.

Verwachting toekomende week : 25 
stoomtreilers en 45 motors.
Donderdag 27 Juli 1939.

3 stoomtreilers, 1 motor en 2 Denen  
spijsden de m arkt ruim  voldoende met 
alle soorten versehe visch. De vangsten  
van de stoomtreilers bestonden uit veel 
kleine en groote schelvisch, schol, gullen, 
en redelijk kabeljauw. De Denen brach 
ten veel mooie schol aan de m arkt ; de 
m arkt w as zeer willig.
IJM. 85 T a l-E nd  
RO. 15 Clijdiep  
Sch. 61 Oost 
E. 482 Denem arken  
E. 253 Denem arken  
V rijd ag  28 Juli 1939.

2 vangsten van  het Clijdiep leverden  
ons veel schelvisch, gullen ,schol en ka 
beljauw. Van  de Fladengronden 1 vangst 
groot 1800 b. versehe haring. De m arkt 
was zeer flauw.
IJM. 12 Fladen 1810 4319,—
IJM. 25 Clijdiep 610 2143,—

95 Clijdiep 315 1364,—
Sch. 15 Oost 100 1458,—
Zaterdag 29 Juli 1939.

Slechts 2 motors en een 20 kleinere mo
tors waren  ter markt. Platvisch was er 
ruim voldoende. Aan ronde visch was  
gebrek ; de m arkt w as echter zeer flauw  
gestemd.
M aandag 31 Juli 1939.

Groote aanvoer van versehe visch. 7 
stoomtreilers komende van het Clijdiep  
en T a l-E nd  spijsden de m arkt met veel 
schelvisch, totten, w ijting, schol, m a
kreel en gullen. K abe ljauw  was zeer 
schaarsch. Van  de Fladengronden : 2 
booten met 2000 mooie kloeke haring.

35 motors spijsden de m arkt voldoen
de met schol, tarbot en 10.000 kg. tongen. 
Buitenlandsche aanvoer : 6 Denen, alle 
met vangsten schol.

Tengevolge van de warm te liet de visch 
wat kwaliteit betreft, eenigszins te w en 
schen over. H aring kende goede prijzen.
De overige soorten werden goedkoop ver
kocht.
IJM. 9 Fladen 1440 4155,—
IJM. 130 Fladen 735 2548,—
IJM. 78 T a l-E nd  400 1939,—

Donderdag
Tarbot .......................................................... 451.00— 26,—
G riet ...........................................................  30,00— 22,00
Groote tongen ....................  ....................  1.32__  1,12
Gr. mid. t o n g e n .........................................  1.40—  1.36
Kl. mid. tongen .......................................... 1.46__
Kl. tongen ................................................... 1.02—  0.90
Kl. tongen (gr. slips) ............................... 0.62—  0.52
Kl. tongen (kl. slips) ...............................  fy.33—  o,22

380
380
300
100
35

2978,—
2806,—
2284,—
824,—
621,—

OM ZET OP DEN  
R IJK SV ISCH AFSLAG  GROOTER

Ruim verschil over eerste 
zeven maanden

De omzet op den R ijksvischafslag te 
IJm uiden bedroef in de m aand Juli 1939; 
457.410 gulden (Juli 1938, 440.933 gulden) 
De totale omzet in de eerste zeven m aan 
den van 1939 bedraagt 4.017.798 gulden. 
In  de eerste zeven van het vorige jaar  
bedroeg hij 3.750.281 gulden .

Eduard Verberckmoes
N AUW STRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28

N I E U W P O O R T

De m arkt was deze week redelijk voor- 
zein van visch en de prijzen evenals die 
van de garnaal, mogen over het alge
meen als goed aanzien worden.

Tongen : groote 13— 15 ; midd. 15— 18; 
voorkleine 16— 22 kleine 10— 13 ; tarbot 
10— 14 kleine 7— 8 ; griet 6— 7 ; platvisch  
groote 5,50— 7 midd. 4— 5 ; kleine 1— 2; 
schar 3,50— 4.50 ; rog 2,50— 3,50 ; kleine 
1— 1,75 fr. per kg.

DER
O PBR EN G ST

V ISSCH E R SV A A R TU IG E N

fr. ; N.54, 
1565 fr. ;

1776
N.35,

Donderdag 27 Juli 1939.
N.41, 3035 fr. ; O.D.15, 3011 
1151 fr. ; N.4, 1580 fr. ; P.86 
N.49, 2336 fr. ; N.40, 1573 fr 
Vrijdag 28 Juli 1939.
N.26, 849 fr.; N.50, 7187 fr.; N.31, 
fr. ; N.38, 874 fr. ; P.86, 887,50 fr.
975 fr.; N.40, 474 fr.
Zaterdag 29 Juli 1939.
N.48, 5605 fr. ; N.62, 4123 fr. ; N.49, 1281 
fr.; N.46, 6136 fr.; P.86, 693 fr.; N.51, 
3359 fr  ; N.35, 497 fr.
M aandag 31 Juli 1939.
N.40, 2198 fr. ; O.D.15, 3994,50 fr. ; N.4, 
1275 fr. ; N.26, 1289 fr. ; N.41, 2951 fr. 
Dinsdag 1 Augustus 1939.
N.59, 3800 fr. ; N.53, 4288 fr. ; N.44, 5604 
fr.; N.54, 3634 fr.; N.63, 4192 fr. 
W oensdag 2 Augustus 1939.
N.40, 588 fr. ; N.43, 6046 fr.

PR IJZEN DER G A R N A LE N

27 Juli 1734 kg. 3.00--5.70
28 Juli 1582 kg. 3.60--5.70
29 Juli 1670 kg. 3.80--7.20
31 Juli 814 kg. 7.10--9.10
1 Oogst 1085 kg. 7.10--9.10
2 Oogst 1625 kg. 4.10--6.80

Î  VISSCHERS ! Weet U dat J

®  D E  B E S T E  G A S O I L #

H E T  B E S T E  M A Z O U T

Telegr. Berkmoea

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing

Gezouten wijting en schelvisch

voor V ISSCH E R SV A A R TU IG E N  

GEFABR ICEER D  wordt door de

Belgian Cracking Cy
die nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 
Al hare producten komen voort 
van de, Belgische Werkhuizen 
— te Langerbrugge —  

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Q ® ® <

Froid Industriel
REEDERIJKAAI,

MODERNE
36, OOSTENDE

TELEFOON 72291

IJ S FABRIEK
Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

> t l

©

m

«
a

Dagelijkse he roortbrengst I 250.00*0 kilos H O F L E V E R A N C IE R

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

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

Zaterdag
54,00— 13,00

20.00— 15.—
15.00— 10.—
10.00—  1,65 
3.70—  1.00

2.40—  2.10 
1800— 15,50 
4.25—  3,10 
3,20—  1,65 
2,10—  1,60

1.40—  1.30
1.40—  1.28 
1.60—  1.30 

0.90—  0.82 
0.60—  0.56 
0.24—  0,17

Gr. s c h o l ........................................................7..................  22,00—
Mid. schol ..................................................... ...................  20.00— 16,50
Zet s c h o l ...................................................... 23,00— 18,00
Kl. schol ........................ . .......................... 16:00—  9,—
Kl. schol I I .................................................  15 50—  5.80
Kl. schol I I I .................................................  5.40—  3,80
T o n g s c h a r ....................................................  26,00— 19,00
Rog .................................................................................
Vleet ..........................................................  1.30—  0.23
P o o n t je s .......................................................  3.30—• 2,00
K abeljauw  ...................................................  50.00— 18.00
Gr. gullen ....................................................  7,70—  5.60
Kl. gullen ..................................................... 5,70—  2,80
W ijting ......................................................... 3,90—  2,50
Gr. schelvisch ...................................................................
Gr. mid. sch e lv isch ...................................  20,00— 16,50
Kl. mid. schelvisch ....................................15,00— 11,50
Kl. sch e lv isch .............................................. 13,00—  9,50
B raadsch e lv isch ................... • .................... 9,50—  7.90
Heilbot .........................................................  1,22—  .........
Leng ...................................................................................................
K o o lv isc h .....................................................  5,20—  .........
Makreel ........................................................  6,10—  5,00 .........
W o lf ............................................................13,00—
S c h a rto n g ........ .......................................... ................................... .
Za lm  ...................................................................................................
Steur ........................................................... ....................................
Gr. roode p o o n ..........................................  ....................................
Mid. roode p o o n ........................................ .....................................
K l. roode p o o n ........................................... ......................  17,00-
Schar ........................................................  8,50—  3,10
Bot ............................................................. 16,00—  7,50
Ham m en ...................................................................................................
Lom  .........  ..........................................................................................
H aring .......................................................................................................
K reeft ........................................................... 1.30—  1.30—
Gr. Heek ....................................* ............................................................
Mid. H e e k ....................................................................................

Alles in gulden aangeduld. Een gulden ls ongeveer 16 fr.

9.00-
7.80- 6.90

M aandag Dinsdag W oensdag
39,00- 12,— 31.00— 14.— 34.00— 12,00 per kg.
26,00—-12,— 22.50— 15 — per 50 kg.
1.26—- 0.98 1.10—  1,04 1.14—  1.12 »
1.26-- 1,03 1.26—  0.98 1.60—  1,22 >
1.36-- 1.20 1.36—  1.28 1.40—  1,26 »
0.94—- 0.82 1.04—  0.98 1.02—  0.96 »
0,62— 0,52 0.74—  0.62 0.74—  0.64 »
0.25—  0.16 0.36—  0.28 0.38—  0.15 per 50 kg

25,00— 24,00 »
21,00— 9.80 25.00— 13,00 36.00— 25.— >
20,00— 9 — 20.00—  9.80 22,50— 16,— >
13,00— 5,50 12,00—  8,00 16,00— 10,— »
10,50—• 1.40 9.00—  4.10 15,00—  8,— »
3.90— 1,10 3.90—  2.10 7,50—  4.40 >

24.00— 20,— 20,00— 15,00 22,00— 17,— >
9.00— 13,00—  6,50 p. 20 stuks
1.75— 0.17 0.24— 1.00—  0.45 per stuk
3.50— 1.15 3.00—  1,80 1.90—  1.70 per 50 kg.

44,00.— 10,— 40.00— 16,50 72,50— 34,— p. 125 kg.
5.20— 2,— 6,00—  3.30 15,50—  9,— per 50 kg.
4,00— 0,70 3,00—  0.90 12.00—  4.20 »
3,50— 1,30 3.10—  1.30 4.60—  1,60 >

18,00— »
17,00— 12,00 18.00— 33,00— 22,— »
15,00— 7,60 15,50— 11.50 20.00— 12,— »
7.70— 6.30 11,00—  8,50 11,50—  8,50 >
6.70— 4,50 7.80—  3.80 10,50—  8,50 »
1.20— 1,— 1.14— per kg.

0.43—  0,38 0.82—  0.46 per stuk
11,00— 3.10 4,00—  2.40 7,00—  6,— D. 125 ker.
10,00— 8,— 9,00—  7,20 10,00—  5.80 per 50 kg.
15.00— 9,00 17,00— 10,— »

1,50— per
>

kg.

-16,50 
5.00—  2,.60 
4.60—  2.30

6.50—
7.50—

2.80
340

5.10—  1,90 
3.00—  0.95

41.00— 34,00
42.00— 32,—

5,50—
2.20—

3.80

5.30—  2.80

3.20—  
7,50—  3.60 

17,50—  7,—  
12.00—  8,—

0.93—

40.00-

per 50 kg. 
»
>
>
>
»
>
»

per stuk 
p. 125 kg. 

>
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen N. V.

® TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M-
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018 
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DUINKERKE

Donderdag 27 Juli 1939.
Tongen 26— 28 ; tarbot 16— 17 ; pladijs 

7 ; schar 8— 9 ; m akreel 1.50— 2 ; garnaal 
10— 11 fr. per kg.

Zaterdag 29 Juli 1939.
Tong 24— 28 ; tarbot 16— 17 ; p ladijs  

7 • schar 8 ; rog 3— 4 ; zeehond 1.50— 2 ; 
m akreel 1.25 ; garnaal 10— 13 fr. per kg.

M aandag 31 Juli 1939.
Tong 22— 24 ; tarbot-griet 14— 15 ; 

schar 8 ; p ladijs 7 ; w ijting 3— 4 ; gar
naa l 12— 15 fr. per kg. ; zeeaas 1,50— 2 f.r 
per stuk.

D insdag 1 Augustus 1939.
Tong 24— 25 ; tarbot-griet 15— 16 ; p la 

dijs 7; schar 8; w ijting 3.50— 4.50; rog
3.50— 4.50 ; garnaa l 11— 13 fr. per kg. ; 
zeehonden 1.50— 2.50 fr. per kg.

W oensdag 2 Augustus 1939.
Tongen 20— 22 ; tarbot-griet 14— 16 ; 

schar 9 ; schol 10; w ijting 4.50— 5 ; rog
4— 5 ; zeehonden 1.75— 2.50 ; garnaal 13- 
15 fr. per kg.

Z E E B R U G G E

V rijdag  28 Juli 1939.
G arn aa l : 4.70— 7.90.

Zaterdag 29 Juli 1939.
Gr. tong : 12— 13 ; bloktong : 17— 18 ; 

fruittong : 20— 21 ; sch. kl. tong : 21—  
23 ; kl. tong : 6— 18 ; pieterm an : 9.50—  
10" gr. platen: 5— 6; midden platen : 
4.75— 5.25 ; p latjes : 2.25— 3.50 ; schar
ren : 2.50— 3.50 ; rog : 2.50— 4 ; tarbot : 
12— 18 ; griet : 10— 16 ; garnalen  : 4.40—  
7.50.,
Zondag 30 Juli 1939.

G arnalen  : 4,50— 7,20.
M aandag 31 Juli 1939.

Gr. tong : 10— 13.50; bloktong: 18— 19; 
fruittong : 19— 20 ; sch. kl. tong : 20— 22; 
kl. tong: 6— 17; p ieterm an : 9.50— 10; 
gr. p la ten : 7.00— 7.50 ; midd. p la ten :
5.50— 6,00 ; p latjes : 5— 5.50; scharren :
2.50— 3.50 ; rog : 2.50— 3.50 ; tarbot : 12—
18 ; griet : 10— 16 ; garnalen  : 5— 9. 
Dinsdag 1 Augustus 1939.

Gr. tong : 13— 17,50 ; bloktong : 18—
19 ; fruittong : 19— 20 ; sch. kl. tong : 
20— 22 ; kl. tong : 6— 17 ; pieterm an 10—
11 ; gr. platen 7— 7.50 ; midd. platen :
5.50— 6.00 ; p latjes : 5— 5.50 ; scharren :
2.50— 3.50; rog : 2.50— 3.50 ; tarbot : 12— 
18 ; griet : 10— 16 ; garnalen  : 5— 9.50. 
W oensdag 2 Augustus 1939.

Gr. tong : 12— 13.50 ; bloktong : 15—
17 ; fruittong : 18— 20 ; sch. kl. tong : 
19— 21 ; kl. tong : 6— 17 ; pieterm an :
10.50— 11.50 ; gr. platen 7— 7.50 ; midd. 
platen : 5.50— 5.75 ; p latjes : 5— 5.50 ; 
scharren: 2.50— 3.50; rog: 2.50— 4; ta r
bot : 12— 18 ; griet : 10— 16 ; garnalen  :
4.50— 7.
Donderdag 3 Augustus 1939.

Gr. tong : 15— 16 ; bloktong : 17— 19 ; 
fruittong : 20— 21 ; sch. kl. tong : 20—  
22 ; kl. tong : 6— 17 ; pieterm an : 11.50—
12 ; gr. platen : 7— 7.50 ; midd. platen : 
6— 6.25 ; p latjes : 5.25— 5.50 ; scharren : 
2.25— 3.00 ; rog : 2.50— 4 ; tarbot : 12—
18 ; griet : 10— 16 ; garnalen  : 5— 7.50.

B O U L O G N E

Donderdag 27 Juli 1939.
De m arkt werd door 77 treilers bevoor

raad. M en verkocht :
1027 en 74 kisten makreel aan 4— 4.50; 

4500 kisten w ijting : 1— 3 ; 1570 kisten 
haring : 4.50— 5.50 ; 1011 kisten mooie 
m eiden : 2— 6 ; 124 kisten met schar:
5— 10 ; 504 kisten kabeljauw  : 2.50^4.50; 
120 kisten knorhaan : 1.50— 3 ; 290 kisten 
koolvisch : 3 ; 45 kisten rog : 4— 5 ; 130 
kisten totten : 1— 2.50 ; 47 kisten roo
baard  : 2— 6 fr. per kg.

Zaterdag 29 Juli 1939.
14 treilers bevoorraadden de haven. 

M en verkocht :
1067 en 241 kisten makreel : 3— 4 ; 3323 

kisten w ijting : 1— 2.50 ; 1167 kisten ha 
ring : 3.50— 7.50 ; 1200 kisten mooie mei
den : 2— 11 ; 400 kisten rooboonen : 3— 7; 
285 kisten schar : 3— 15 ; 148 kisten ka
beljauw  : 3— 5 ; 270 kisten knorhaan :
1— 3 ; 737 kisten koolvisch : 2— 2.50 ; 
165 kisten rog : 3— 5 ; 147 kisten totten :
1— 1.50 ; 135 kisten roobaard : 2— 5.50 
fr. per kg.

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch 

in de m ijn  van Blankenberge, van Don
derdag 27 Juli tot W oensdag 2 Aug. 1939: 
Donderdag 27 Juli fr. 16.179,—
V rijdag  28 Juli 2.146,—
Zaterdag 29 Juli 5.998,50
M aandag 31 Juli 5.604,50
Dinsdag 1 Aug. 6.234,—
Woensdag 2 Aug. 14.283,—

Gem iddelde prijs per kg. van de ver
kochte visch gedurende hetzelfde tijd 
perk :

Tarbot 16; griet 11; groote tongen 14; 
'oloktongen 19; fruittongen 22; kl. tongen 
12; groote platen 7.50; kleine platen 6.50; 
kleine visch 5; scharren 5; pietermans 
10; kabeljauw  6; w ijting 2.50; rog 4.50; 
garnalen 6— 7 fr.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

De lever moet eiken dag één liter gal 
ln  de ingewanden uitstorten. W aiméer 
de gal n ie t vrij toevloeit, kan uw voedsal 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan» verstopping. Uw organisme worde 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
’doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het. 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittreksels , die wer
ke lijk  op verrassende 'wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. EischC

Ëe K le ine Carters P illen  voor de Levec 
a alle  apotheken : fr. 12.50.

Gemeenteraad
Oostende

M EK A N IE K E  TO U W -, G AR EN - 

EN N ET T E N FA B R IE K E N

N. V.

REEDERIJKAAI, OOSTENDE<

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

— MazlO'ut « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Blankenberge
T E NTO O N STE LLIN G

De groep « B lankenberge Kunstoord» 
heeft in de Stadsmeisjesschool, M olen
straat, een tentoonstelling van eenige 
werken zijner leden ingericht. In  het al
gemeen is de expositie aantrekkelijk, 
daar eenige groote schilderijen —  prach 
tige waterverf m arines en binnenhuis 
van W illem  V an  Hecke, olieverf van José 
Storie, potloodteekeningen van Leo Van  
Paemel, enz. —  de aandacht trekken. 
Hebben ook werken opgehangen die toch 
alle min of meer —  elk in zijn genre —  
aanstaan : Fallein  Alb. en W auters A l
fons, van B lankenberge; Sorel en Verbe- 
ke Leon, van Oostende ; Vandekerckhove 
L„ Depauw  J„ Laloo A. en Levecque H„ 
van Brugge. De beeldhouwer Laloo K„  
van Brugge, zond eenige zijner kleinere 
werken.

Het is natuurlijk  een droevige ti'd  
voor de kunstenaars, en zoo zij niet gel
delijk kunnen aangem oedigd worden 
moeten hun moed en volharding toen 
eerbied afdwingen.

C IN E M A ’S
Program m a’s van V rijdag  2 tot Don

derdag 10 Augustus :

Oostendsch Nieuws

Verleden week V rijdagnam iddag kwam  
Jus de Oostendsche gem eenteraad bijeen  
om een beslissing te nemen nopens de 
vraag van het Beheer van de Kursaal, 
ia t  een verm indering van pacht vroeg 
om de uitbating van het winterseizoen 
te kunnen voortzetten.

Zeker is dat noch de pacht, noch ge
lijk welk kontrakt de verplichting op- 
iegt gedurende den winter de K ursaal 
uit te baten.

Een voorstel in dien zin werd voor het 
serst in 1933 aan het Stadsbestuur ge
bonden.

Tot in 1935 bedroeg de teruggave de 
:ielft, terw ijl in de drie laatste jaren  de 
teruggave verm inderd was op 40 t.h.

Het Stadsbestuur vroeg thans deze 
teruggave te brengen op 25 t.h. en daar 
dit voorstel niet aanvaard  werd, hadden  
tusschen de afgevaardigden-beheerders  
ran de K ursaal en den Gem eenteraad  
drukke besprekingen plaats, die dit voor
stel eenigszins w ijzigden in dien zin, dat 
de teruggave door de stad te doen op 
tiet eerste millioen 35 t.h. zal bedragen  
an op de volgende millioenen 25 t.h.

M et algemeene stemmen werd dit ten
slotte door den gem eenteraad aanvaard  
en alhoewel deze beslissing door som
mige bladen ten zeerste wordt afgekeurd  
en er ook misschien wel overwegingen  
in te brengen zijn ten gunste van het 
eerste voorstel, toch meenen we dat in de 
huidige krisis en gezien al de sombere 
vooruitzichten, de gemeentel aad m is
schien nog het best gehandeld heeft met 
dit akkoord te sluiten, dat in elk geval 
de voortzetting van het winterseizoen 
verzekert tot einde 1943... indien er geen 
oorlog uitbreekt.

Opgemerkt werd de afwezigheid van  
den ergsten tegenstander van het ge
sloten akkoord, die hoogst w aarsch ijn 
lijk als geen scheurmaker is willen op
treden en liever zijn persoonlijk idee in 
de vereenigde commissies heeft te ken
nen gegeven, w aar toch reeds de beslis
sing getroffen was. Een enkel woord van  
den heer Deboos in den raad had oogen- 
blikkelijk tegenspraak uitgelokt en aan 
leiding gegeven tot een lang debat, 
w aarin  al de argumenten, die reeds in 
de vereenigde commissies in ’t lang en 
in ’t breed waren uiteengezet, nog eens 
voor t publies en de goede gemeente 
met pathos of m et ironie zouden worden  
herhaald, zonder een enkele stem te be- 
invloeden.

W at de bladen nu schrijven, soms op 
een heel venijnigen toon, zou dan m is
schien in den raad  gezegd geweest zijn  
en een weinig verheffend debat, zooals 
de raad  er reeds zooveel te aanschouwen  
en te aanhooren heeft gegeven, is aldus 
gelukkig vermeden geworden.

Casino-Kursaal. —  Iedere week, twee 
verschillende program m a’s, in nam id- 
dag-en avondvertooning. «  L ’étrange 
Monsieur Victor », met Raim u, Pierre 

van j B lanchar, Viviane Romance. —  «Stolen  
L i fe »  (H et leven van een andere), met 
Elisabeth Bergner, M ichaël Redgrave. —  
Param ount Journal. Documentaires, 
kluchten. K inderen niet toegel.

D insdag 1 Augustus 1939.
12 treilers, 2 korders en eenige motor- 

booten deden de haven aan. M en ver
kocht :
1010 en 27 kisten m akreel : 3— 3.50 ; . . . . . .
1900 kisten w ijt in g : 150— 3.00 ; 600 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • * • • • • •
kisten haring : 5— 5.50 ; 940 kisten mooie e  
meiden : 3— 12 ; 75 kisten schar : 5— 10 ; o  
170 kisten kabeljauw  : 3— 5 ; 845 kisten •  
koolvisch : 3— 5 ; 165 kisten rog en roo- •  
baard  : 3— 5 ; 120 kisten totten : 1— 2 fr. Z  
per kg. m

Gasolie
Smeerolie

Benzine

W oensdag 2 Augustus 1939. a
15 treilers waren ter m arkt met 750 «  

kisten haring van 140 tot 160 stuks à •
2— 4.50 fr. ; 850 kisten m akreel van 26 •  
kg. en 105 kisten makreel van 40 kg. : *
2— 2.50 ; 4595 kisten w ijting van 25 kg. : J  IT E 1 T  p . -  d o c t e  •  
0.75— 1.75; 157 kisten koolvisch van 2 6 * b b N  K W A L 1  l b l T  : DE BESTE#

1;? 2 r î -7 5* : 125 klSten SChar: D E P O T . O O STEN D E  Î7.25; 1150 kisten mooie m eiden : 1.50— •
10.00, volgens grootte ; 135 kisten kleine ?  TANK AGE 6 TRANSPORT S.A. *  
schelvisch : 0.50— 1.50; 150 kisten k n o i-J  n * i p a m A w  •
haan  : 1 - 2  ; 165 kisten rog van 26 kg. : • ________ _ ° ept C,al ‘<RADIAN>’ J
3— 4 ; 145 kisten roobaard : 2 
kg.

Dépt. Cial «R A D IA N »

-5 fr. per •  REEDERIJKAAI -  Tel. 727 93 •

VISSCHERS, GOED N IEU W S !

De beste zeelaarzen Dunlop Latex, 
Humber, Montréal, Ball Band, Drifter 
enz. vanaf 90 Franken.

Dunlop Latex aan 185 Franken. 
Faroë baaien en vette breiwol. 
Gutwanten, le kwaliteit Engelsch 

oliegoed enz. aan de laagste prijzen.

EEN ENKEL ADRES :

Jules VFRPOUCKE
29, Li-ndraaiersstraat, 29 
Hazegras — OOSTENDE

Palladium , Kerkstraat. —  Dagblad . —  
« Le Père Lebonnard », met Jean Murat. 
—  « Goldwyn Follies ». —  Kind. toegel.

Cotisée, Langestraat. —  Pathé Jour
nal. —  «  Tendresses », met Ann Shirley, 
Ruby Keeler, James Ellison. —  « L ’Es
cale du Bonheur », met Sonja Henie, Don  
Amèche, Jean Hersholt. —  Kind, toegel.

IN HET CASINO

De groote Galacomedies. —  Het cyclus 
van de groote galacomedies zet zieh met 
verlangen voort. Degene die in Oogst
m aand zullen gegeven worden in de 
prachtige zaal van het Casino-Kursaal, 
beloven vast en zeker een groot succes te 
zullen hebben. Iedere vertooning zal de 
gelegenheid bieden aan het publiek zijn  
geliefkoosde sterren te kunnen toejui
chen, w aarvan  de triom fen zoowel op 
het doek als op de planken, niet meer 
te tellen zijn.

Het program m a is in alle opzichten 
w aard ig  van deze artisten van grooten  
naam . Verm elden w ij o.a. : den 5 Oogst : 
«  M a Cousine de Varsovie », met Elvire 
Popesco ; den 12 Oogst, «  Le Valet-M ai- 
tre », met Victor Boucher, M arguerite  
Deval en Denise Grey ; den 15 Oogst, 
« L ’Aventurier», van A lfred  Capus, met 
Constant Rem y ; den 17 Oogst, bewer
king in België, van « L a  M aison Mones- 
t ie r »  van Denys-Amiel, met G aby  M or- 
lay en Jean Servais, van de Théâtre St- 
Georges van Parijs  ; den 19 Oogst, «  La  
Femme de m a V ie »  met Louis Verneuil; 
den 25 Oogst, «  Le Greluchon délicat », 
van Jacques Natanson, met H arry  Baur.

De attrakties. —  In  de twee dancings  
« B a l i »  en «A m b assad e u rs »  worden de 
beste attrakties gegeven in een volm aakt 
kader. Deze week, de 6 Zio Ange l’s. Tot 
hiertoe hadden w ij altijd  gedacht dat 
de gratiën slechts met drie waren. G ro 
ve dwaling. Zij zijn met zijn zes. Zij 
verschijnen in een schitterende tooi. Zij 
hebben goddelijk blond haar.

Men wordt het nooit moe ze te zien, 
in hunne stijlvolle dansen. K rijgsh aftig  
als houten soldaten zooals in «M ilita ry  
dance ». De 6 Zio Angel’s geven een wel- 
gelukt en zeer origineel stuk ten beste.

Binnenkort zullen w ij nog drie beval
ligheden zien : Helena Trio in Icarische  
spelen; Adrien Adrius, ster van het A. 
B. C. van Parijs, en de onweerstaanbare  
Bertwright. Het zijn goede en prachtige  
avonden die in het vooruitzicht zijn.

B U R G E R LIJK E  STAND
Geboorten. —  De Bruyne Jan, z. v. K a 

rel en Delanghe Jacqueline, Zeel., 144 ; 
Ide Lucienne, d. v. Valeer en Van  Belle 
Josephine, Uitkerke, K. Huysstr., 33 ; 
Lepee Hilda, d. v. Andreas en Debrauwe- 
re Esther, Malecotstr., 28 ; T illem an G e
rard, z. v. Am andus en Callewaert Irm a, 
Oudesteenweg ; De Rycker Baudewijn, 
z. v. Joris en Tim m erm an M aria, W en- 
duine, ’t W ilgenhof.

Sterfgevallen. —  Ponjaert Karel, 89 j„ 
wedr. De Bode Antoinette.

D IE V E G G E  AA NG E H O U D E N
Zekere Id a  De V., uit Oostende, pleeg

de in een groot-warenhuis een diefstal. 
De vrouw werd opgeleid.

OOSTENDSCH E F IG U U R  GESTO RVEN
G u staa f Lauweryns, beter bekend on

der de benam ing « Tuut-Tuut », geboren  
in 1870, wonende Kadzandstraat, 14, is 
in de Vaartstraat, toen hij meubels ver
huisde, plots ineengezakt. De m an had  
opgehouden te leven, ten gevolge van  
een hartaderbreuk.

«  Tuut-Tuut » w as een bekend figuur. 
M et zijn trekorgel trok hij van herberg  
tot herberg en vóór den oorlog kon men 
hem dikwijls een visschersbruiloft hoo
ren opluisteren.

« Tuut-Tuut » was langen tijd  visscher 
geweest en werd door elkeen graag  ge
ilen. De arme drommel wilde van geen 
gesticht of zeemanshuis weten en leefde 
liever afgezonderd van de menschen.

Nochtans had hij een schoonen spaar
pot.
D IEFSTAL

Oscar Demeulemeester, huisbewaarder 
in de Conscienceschool, D r Verhaeghe- 
itraat, diende klacht in tegen onbeken
den, wegens diefte van 550 fr., uit een 
tasch weggenomen. —  O.
JESTENDIG  FEST IVAL

Zondag, 6 Augustus, nemen de vol
gende muziekkorpsen deel aan het be
stendig festival :

W apenplein. —  Te 10 u., fan fare  van  
Beveren ; te 11 u., harm onie van Den- 
dermonde ; te 12 u., philharm onie van  
Komen.

Koninginnelaan. —  Te 10 u., koor «  De 
Jonge Prinsen » van  Gent.
NACH TFEEST

Bij gelegenheid van het Nachtfeest in  
W ellington, Zaterdag 5 Augustus, zullen 
allerhande feestelijkheden p laats heb
ben. Ook een prachtig avondm aal en 
dancing zijn voorzien.

A SSURANCE M AR IT IM E
W ij m aken er onze talrijke lezers op 

attent, dat de bureelen van de Assuran
ce M aritim e verplaatst zijn van de H. 
Serruyslaan n aa r de Congolaan, 65.

EEN BLO EM ENCO RSO
Er is sprake van de inrichting van een 

bloemencorso op V rijd ag  18 Augustus, 
door de Luxem burgsche groepeering on
zer stad. Dit corso zou echter slechts in  
de w ijk  rond den ouden vuurtoren b lij
ven en dit is wel jam m er.

Bemerken we dat een corso, onlangs 
ingericht in een naburige badplaats, 
heel weinig b ijva l genoot, vooral wegens 
het slechte weder. Dit seizoen schijnt in
derdaad weinig geschikt te zijn voor 
openluchtfeesten.

A PO TH E E K D IE NST

Opening van een 
Cabinet de Pédicure

i. M A D E L E I N - B U Y S  
Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder

zal van af den 15 Maart zijne raad
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE  

Spreekdraad 73740

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

Zondag 6 Augustus 1939. —  Dienst
doende gansch den dag : Apotheken Pe- 
remans, A lfons Pieterslaan, 58 en Cae- 
nen, W ittenonnenstraat, 59. —  Dienst
doende tot 12.30 uur : Apotheek Delang  
(O pex).

Nachtdienst : Apotheek Peremans, A. 
Pieterslaan, 58.

De apotheek Haelewyck blijft eiken Zon
dagmorgen van 8 tot 12.30 u. open.

DE A A N G R O EI VAN HET STR AND TE  
OOSTENDE

Zij die nog onlangs het nut betw ijfel
den van den bouw van strandhoofden, 
moeten thans m aar eens langs den dijk  
wandelen tusschen het Palace Hotel en 
M ariakerke. B ij de twee nieuwe hoofden  
is er een gedeelte droog strand dat 30 
meter breed is en slechts tusschen beide 
hoofden tot ongeveer een meter langza
m erhand vernauwt.

Het bestaan van dat droog zand is 
des te opmerkelijker, daar sedert den 
bouw van den dijk vóór het Palace H o
tel in 1896, het strand a ldaar zoodanig 
gedaald  was, dat zoowel met doodtij 
(k ranktij) als springtij, het w ater tot 
aan den voet van den dijk kwam.

Nu eerst is daar het zand opgehoopt 
tot een hoogte die, althans gedurende 
de Zom erm aanden, volstaat om de zee 
van den dijk verw ijderd te houden.

M en weet dat kolonel North, toen hij 
de 23 Ha. duingrond kocht, die het W el
lington Fort van den Albertusdijk schei
den en hiervoor de som ga f van 7 en 
h a lf millioen, h ij als voorwaarde stelde, 
dat de bestaande steenglooiing zou ver
vangen worden door een dijk die 45 m. 
verder in zee zou komen, dit om aan  den 
dijk een breed wandelpad te geven, zoo
als voor het Koninklijk Chalet.

De daling van het strand vóór het 
Palace Hotel is altijd geweten geworden  
aan den bouw van den uitsprong en te-, 
vens aan de uitbaggering van de keilen 
door de Stroombank, w aardoor op de 
kleine reede inderdaad sterker stroomin
gen ontstonden.

Om de daling van het strand  tegen te 
gaan, werden daar, veertig ja a r  gele
den, strandhoofden geplaatst, volgens 
het stelsel van den Engelschen ingenieur 
Case. Deze had een stelsel uitgedacht 
dat bestond uit een reeks p lanken  vast
gehouden in de gleuven van twee verti
kaal in het zand geplante balken.

Men kon, wanneer het strand  rees, 
steeds nieuwe planken bij schuiven en 
men was dus niet verplicht een groot 
en kostelijk bouwwerk op te richten als 
de huidige arduinsteenen zeehoofden.

Het stelsel Case w erd  voor het eerst 
toegepast op het strand voor Dym - 
church en leverde daar p rach tige u it 
slagen op.

M aar op onze kust w ordt het niet 
meer toegepast, om dat het zand te spoe
dig weggehaald  w ordt door zijdeling- 
sche stroomingen, w aardoor ook de 
rechtstaande balken ontgronden en 
weggespoeld worden, terw ijl met de 
hoofden in arduinsteen, tenzij e r zeer 
sterke stroomingen bestaan zooals bij 
Zeebrugge, zulke ongevallen niet te 
vreezen zijn.

K LACH TEN
Emiel Hubrecht heeft klacht inge

diend ten laste van Leon Verbeke, we
gens vrijw illige slagen en verwondin
gen. —  O.

—  Arthur Pauly  diende klacht in te
gen M. Declerck, wegens mondelinge be- 
leedigingen. —  O.

HET VRED EG ER ECH T
Zooals we verleden week hebben ge

meld, is op den gevel van  het nieuwe ge
rechtshof een hoogrelief geplaatst, werk  
van den beeldhouwer Jef Cantré . De 
m annen die de weegschaal vasthouden, 
zijn in een zuinig gebaar afgebeeld en 
alle lijnen komen prachtig uit, al 
schijnt ons de houding van  enkele figu
ren w at sam engedrongen wegens het 
gebrek aan hoogte van het paneel.

JUW EELEN VERDW ENEN
Miss Gertrude Finny, uit Birm ingham , 

heeft een klacht ingediend wegens dief
stal van haar gouden arm band, alsme
de van een gouden uurwerk.

W IELR IJD STER  G E W O N D
De w ielrijdster Valentine Jonckheere, 

die op het fietspad reed, week uit voor 
een persoon die uit een auto stapte. Zij 
viel en w erd  gewond aan het hoofd.

EEN V ISC H D A G  OP DE K AAI
Er is ook sprake van de inrichting, op 

denzelfden Vrijdag, van een vischdag  
Voor denwelke al de restauraties en kof
fiehuizen van de kaai feestelijk zouden 
versierd worden. O ngetw ijfeld  is de V is- 
scherskaai thans het drukst bezochte 
deel van  onze stad en hebben de hande
laars  en herbergiers a ldaar m inder te 
klagen van het seizoen.

DE O PR IT
voor auto’s dichtbij het zeestation is 

nu nog niet gereed en schijnt wel eerst 
na het seizoen in orde te zullen zijn. W e  
kunnen niet nalaten  ook te denken dat 
daar een gevaarlijk  kruispunt zal ont
staan.

H O ELAN G  ZA L  MEN NOG W AC H TE N  ?

Verleden ja a r  reeds heeft «H e t  'Vis
scherijb lad  » aangedrongen opdat t!e 
wielrijders, die voorbij de pompierf,ka
zerne moeten, niet zouden verplicht we
zen, den druk bereden weg naar S lij- 
kens en den Opex te moeten o/erstenen. 
w at al aan  verscheidene menschen het 
leven gekost heeft. N u  is daar weer een 
sm artelijk ongeluk gebeurd en we vra
gen ons a f hoeveel ongevallen daar nog  
zullen moeten p laats  hebben, vooraleer 
men begrijpen zal, dat het toch niet re
delijk is, w ielrijders te verplichten drie
m aal over te steken op am per 200 m. 
weg tusschen de brug van de Yachtclub  
en de groote bruggen.

Zou men op het voetpad voor de pom - 
pierskazerne het w ielerpad niet kunnen  
voortzetten, zoodat de w ielrijders uit de
ze gevaarlijke bocht zouden blijven ?

A an  den anderen kant van de baan  
zou een w ielerpad moeten ingericht 
worden, w aarvoor er toch p laats ge
noeg is.

T W A A LF  UREN IN EEN K ANO  OP EEN 
W O E L IG E  ZEE R O N D G E ZW A LPT

Aan  den 20-jarigen W alter A ltm an uit 
W eenen en 19-jarigen Gunter M ann  uit 
Berlijn, twee jonge Duitsche joden, die 
er in geslaagd waren de grens te over
schrijden, is een avontuur overkomen, 
dat hun b ijna het leven heeft gekost.

Te Oostende hadden zij een kano ge
kocht voor 500 frank  en hiermee zouden 
zij trachten de Engelsche kust te berei
ken.

Omstreeks m iddernacht staken zij in 
zee en nam en zij het licht van de vuurto
rens als richtlijnen, daar ze over geen 
kompas beschikten.

De zee werd zeer woelig en weldra ver
keerde het bootje in gevaar. Het duurde 
tot .s anderendaags, omstreeks het mid- 

K daguur, alvorens zij door den torenwach- 
I ter van Goodwin werden opgemerkt, die 

de kustwacht verwittigde.
Een reddingsboot werd uitgezet, die 

zoo snel het kon de twee vluchtelingen  
naderde. Toen de redders in hun onmid
dellijke nabijheid  waren, sloeg de kano  
om en vielen de inzittenden in zee.

Met bovenmenschelijke krachtsin
spanning slaagde men er tenslotte in de 
twee jongelieden aan boord van  de red
dingboot te hij sehen.

Zij waren  bewusteloos, m aar konden 
ioor toepassing van de kunstm atige  
adem haling terug tot het leven ge- 
oracht worden.

Zij bevinden zich thans te Deal zonder 
middelen van bestaan en wachetn de 
oeslissing van de Engelsche overheden  
af.

rU R N FE E ST
M aandagavond  geeft de Oostendsche 

Turnvereeniging «Noordzee», te 21 uur, 
op de W apenplaats een prachtig turn- 
feest, welke ongetwijfeld talrijke bezoe
kers zal lokken.

Om in Augustus 
te oogsten

BRIEFJES VAN D U IZE N D  FRANK
Koop uw biljet der 
8e schijf 1939
—  van de —

Koloniale Loterij
61.200 loten van 100 tot 10.000 fr. 
v ij f t i g  l o t e n  van 20.000 fr. 
vijf en twintig loten van 50.000 fr. 
vijf en twintig loten van 100.000 fr.

S***

HET
VAN

SU PE R -G R O O T  LOT  
EEN M ILLIO EN

A D V O K A A T  D U PO N T  

IS N IET  MEER

D insdag werd de heer Lucien  
Dupont, in leven advokaat en 
schoonvader van volksvertegen
woordiger Porta, ten grave gedra
gen

De heer Dupont w as van  l92x tot 
1935 provinciaal raadslid  en tevens 
ridder in de Leopolds-en K roon
orde.

Het was een zeer rechtschapen  
man, welke van elkeen geacht en 
bemind werd.

Een plechtige lijkdienst had  te 
11 uur plaats in de parochiale kerk 
van St-Jozef, w aarop  ta lrijke over
heden en vrienden van den afge
storvene en zijn fam ilie tegenwoor
dig waren.

« Het V isscherijb lad  »  biedt aan  
Mevrouw W eduw e Dupont en hare  
achtbare fam ilie zijn innig rouw
beklag aan.

BÖHMER»*!).'

NOG HET BEZO EK  VAN HET BR IT - 
SCHE VO R STEN PAAR .

Thans wordt officieel gemeld, dat het 
Engelsche Vorstenpaar, bij hun bezoek 
aan ons land, op 24 Oktober, te Oosten
de zullen ontschepen.

Zij zullen op de kaai ontvangen wor
den door den g ra a f van Vlaanderen, het 
Oostendsch gem eentebestuur en de ha- 
venoverheden. Een bijzondere fo i l !  :.al 
de hooge gasten vervolgens naa r Brus
sel brengen, w aa r  zij zullen opgewaeh.; 
worden door den Koning, de nnn 5t ;i s 
en de burgerlijke en m ilitaire overheden  
van de hoofdstad.

De K oninklijke stoet zal zich laags de 
K ru idtu in laan  en de K on ingstraat naar  
het K oninklijk  paleis begeven. Langs  
den ganschen doortocht, zullen de garni- 
zoentroepen de eer bewijzen.

N a  hun aankom st in het paleis, zullen 
de Koning en de Koningin  de led ’ -i van  
het diplomatiek korps, de vertegenwoor
digers van de staatslicham en en  c?e 
Britsche kolonie ontvangen, 's Avonds 
zal een gala-diner p laats grijpen.

’s Anderendaags zullen Koning Geor
ge en K oningin Elisabeth ten stadhuize 
ontvangen worden, terw ijl een v.rootsch 
feest op de Groote M arkt zal doorgaan.

Donderdag, 26 Okotber, zullen de vor
sten zich n aa r Antwerpen en l>i\-ge,n 
begeven. In  deze laatste stad zuilen de 
monumenten, die aan de verdodigin?  
van Bergen, door de Britsche jn Kanu  
deesche troepen herinneren, hen ) vit 
worden.

’s Avonds zal in de Britsche am bassa
de een banket aan K oning Leop >ld a a r -  
geboden worden.

Op 27 Oktober zullen de hooge ,:atLrn 
afreizen. Vooraleer in te schepen, zul
len de Vorsten w aarsch ijn lijk  een be
zoek brengen aan het Vindictive-gedenk- 
teeken te Zeebrugge.

VERBO ND  VOOR VLAAM SCH E A K T IE

Volksuniversiteit Herman van den 
Reeck. —  Groepsreizen n aa r Knokke 
(B eatrijs  en Renaissance) en naa r B rug 
ge (Mem iinc Tentoonstelling en Heilig  
Bloedspel).

De inschrijvingen voor deze reizen 
worden enkel aanvaard  bij Mej. Laura  
Pylyser, Aartshertoginnestraat, 62 (hoeic 
Vindictivelaan).

Onze eerste reis n aa r Knokke verleden 
Zaterdag voor de vertooning van « Re
naissance » genoot een schoon succes. 
Een volle autobus, een heerlijk weertje, 
een schitterende vertooning, w at w il je 
nog meer ?

Volgende reizen : op Zaterdag 5 Oogst 
voor «  Beatrijs »  en Zondag 6 Oogst voor 
«  Renaissance ».

Deelnem ingsprijs : 25 fr. (inbegrepen  
voorbehouden p laats aan 20 fr. en auto
bus). Vertrek telkens te 20 uur aan de 
Vindictivelaan.

B ij voldoende belangstelling worden  
ook nog reizen ingericht op 13 Oogst (R e 
naissance) en 15 Oogst (Beatrijs ).

Memiinc - Tentoonstelling te Brugge. 
—  Zondag a.s. kunnen we de tentoonstel
ling bezoeken onder leiding van den be
kenden kunstkenner D r Jozef Muls.

Treinreis : Vertrek uit Oostende— k a a i  
te 10.20 u.

Deelnem ingsprijs : 20 fr. (treinreis en 
ingangskaart voor de etntoonstelling. 
Niet wachten om u te laten inschrijven  
op bovengemeld adres.

T E N T O O N ST E LL IN G
Rosita Chapel, beeldhouwer en Char

les Chapel, kunstschilder, houden een 
tentoonstelling hunner werken in de 
bovenzaal van «Chez P an » van 1 tot 15 
Augustus 1939.

Deze tentoonstelling is een bezoek 
overwaard.

W IELR IJD ER  LEV E N SG E V A A R LIJK  
G E W O N D

Het gevaarlijk  kruispunt aan de 
brandweerkazerne, bij de Slijkensbrug, 
is het tooneel geweest van een zwaar 
verkeersongeluk. R oland Derycker, ste
w ard aan boord van de Staatspaket- 
booten, was ’s nam iddags binnengeva
ren. H ij nam  zijn rijw iel en zou naar 
zijn huis rijden, gelegen Schietbaanlaan.

Gekom en over de de Smet de Nayer- 
brug, koos hij het rijw ielpad, dat gaat 
tot aan de brandweerkazerne. Op die 
plaats kwam  juist een auto aangereden. 
Men vermoedt dat de auto heeft moeten 
wijken voor een ander voertuig. In  ieder 
geval werd de w ielrijder op een meter 
van het voetpad gegrepen. De ongeluk
kige werd met het hoofd tegen het wind
scherm geworpen en vandaar op de 
stoep. Het hoofd werd letterlijk inge
drukt. Kom m issaris Pintelon, die spoe
dig ter p laatse was, deed het slachtoffer 
naar het ziekenhuis overbrengen.
EEN K LO PJACH T !

N a  Blankenberge is Oostende aan de 
beurt gekomen voor een zuivering en de 
rechterlijke politie van Brugge, dienst 
van de kust, is, onder leiding van den 
hoofdcommissaris Seys en in samenwer
king met de locale politie, er op uit ge
trokken om de m iddenstad te zuiveren.

De buit was vruchtbaar, vermits 41 
opleidingen p laats hadden. Men stelde 
vast dat onder hen zich 18 vreemdelin
gen bevonden die niet in regel waren.

Twee aanhoudingen werden gedaan : 
nam elijk een Kanadees, als ongewenscht 
en een Nederlander, die een valsche in
schrijving had genomen in zijn hotel.

Op zeker oogenblik zag men een kerel 
de vlucht nemen over het dak van een 
huis aan de Van  Iseghem laan. Het was 
de politie niet mogelijk den kerel in te 
halen.

Deze klopjacht liep vlot van stapel. 
Slechts een p aar Engelschen wilden zich 
er tegen verzetten en beloofden de ge
paste ruchtbaarheid in Engeland te ma
ken, niet inziende dat het er hier enkel 
om gaat verdachte elementen in te re
kenen en de stad te zuiveren ten profijte 
van alle eerlijke menschen.



€ HET VISSCHERIJBLAD »

Leerrijke Reportage

Op een Vischbak naar Ijsland
%

door Jef Van Wynsberghe

XX I

DE TERUGREIS

De marconist had den Dinsdagnacht een telegram, in geheime 
code, gestuurd aan de reederij te Oostende :

« 20 bakken — 10.400 kabeljauws —  2.135 kools
—  70 bennen mengsel — 60 bennen schellevisch —  
160 bennen lingen ».

Den volgenden nacht werd de Mahlman telegrafisch door Reik- 
javik opgeroepen, en ontving, in geheime code, het volgende ant
woord uit Oostende van de reederij :

« Voldoende. Nu Dinsdag mijnen ».
Dàt beteekende dat de reederij tevreden was over het resultaat, 

en dat het visschen onmiddellij moest stopgezet worden, ten einde 
tijdig te Oostende aan te komen.

De laatste maling werd nog gedaan, ’t net werd voor den laat- 
sten keer opgehaald, gekuischt, hersteld en weggeborgen ; er werd 
nog 'n laatsten keer met vreugdig vooruitzicht gegut... het dek werd 
voorloopig afgespoten —  op de terugreize zou het een grondige 
beurt krijgen —  en... hip, hip... hoera!... Het visschen was weer 
eens afgeloopen.

Er werd koers gezet naar Oostende !
Drie mannen trokken dien nacht de wacht op : twee aan het 

stuurrad, en eén op het dek ! De kapitein en de andere bemanning 
gingen slapen... hun eerste gedeeltelijke rust na dagen en nacht'en 
lang slameuren !

•
— « Indien de reize ongehinderd verloopt, kunnen wij Zondag

avond reeds thuis zijn ! » vertelde de kapitein me s anderendaags, 
terwijl de gansche dekbemartning naarstig aan ’t schrobben was 
met... borstels !

Iedere plank kreeg eenduchtige beurt : de zeep werd niet ge
spaard. Alles moest helder glanzen : zoowel het houtwerk als het 
koper. Nergens mocht een vuil hoekje, een roestplekje ontdekt 
wordejn.

Maar hoe duchtig nu ook gespoten, geschuurd, gewreven, ge
poetst en opgeblonken ewrd ; hoe al ’t vischmateriaal nu ook tot in 
de minste bijzonderheden opnieuw werd nagezien en hersteld... nu 
het goede, zonneweer bij de terugreize; van de partij was, nu kon 
niets den goeden luim der visschers storen !...

De kapitein zelf, die onophoudend van het eene naar het andere 
werkje wandelde —  op zijn auizend gemakskens —  en uit oude ge
woonte vloekte dat ’t ketterde, wanneer t werk niet zindelijk ge
noeg gedaan werd, scheen er spijts alles eveneens goed gemutst uit.

Gedurende twee dagen werd ijverig gewerkt, zonder n uurtje 
te verliezen !

Maar den Vrijdagavond ŵ as alles kant en klaar. én... 't rn- 
gewone renteniersleventje begon voor de dekbemanning. De « Mees
ter », de stokers, de trimmer en 't kokske hadden natuurlijk hun al- 
ledaagsche bezigheden. Maar de kapitein, de stuurman, de matro
zen, licht matrozen en mousse voelden zich nu den hemel te rijk : 
nu mocht er eens effenafgeluilakt worden.

Immers de twee uren wacht en sturen, na iedere vier uren rust, 
werden nu als 'n tijdpasseering beschouwd : dàt kon voor die 
noeste werkers, voor die zeeslaven moeilijk als « werken » aanzien 
worden! «W erken:» dàt gebeurde alieen op de visscherij, en 
wanneer t schip moest gekuischt worden ! Al de rest was « n be
zigheid ! » En de marconist, die hernam zijn nietsdoenersleventje ; 
slapen, slapen en lezen, lezen !...

Ingezien het gedurende gansch de terugreize prachtig zonweer 
was, zaten of liepen de mannen veel op ’t dek. Zij rookten als Tur
ken zoolang er voldoende tabakvoorraad was, en werden eerst den 
laatsten dag wat zuiniger met hun « smoor »-gerief, s Avonds, wan 
neer de zon, als 'n enorme groote zacht roode schijf aan den hori
zont in zee wegzonk, floten zij hun vroolijkste deuntjes, neurieden 
de gemeenste soldatenversjes, fantazeerden romans, vertelden grove 
« bakken ». veidiepten zich soms urenlang in boeken van de « Vis- 
sc’hersbibliotheek », kletsten wat over ’t lief, haSlden hun harte op 
bij ’t geweldig blijde vooruitzicht dat ze misschien Zondagavond 
reeds àan wal zouden zijn.

—  «Zondagavond!... Dedjuu, ’t is al vijf maanden geleden 
dat we nog ’n Zondag aan wal hadden !... »

—  « ’k Zal me miljarde ’n stuk in mijn krage gieten !... »
— « Ik ga nie naar huis !... 'k ga rechte naar den dancing !... »
« Dancing... »
’t Woord alleen maakte sommigen bijna zot van uitgelaten 

blijheid !
Maar de getrouwden dachten nu weer aan hun vrouw, hun kin

deren, aan hun huis, aan 't geld dat ze nu opnieuw verdiend hadden, 
aan ’t geluk dat ook die reize weer goed verloopen was, dat « Ijs
land hen toch nog niet opgeëischt in!...

« Opgeëischt !... ?... »
Zij spraken vooral ’s avonds, in den donkeren, over « stormen », 

« misten », « verongelukte schepen », « achtergebleven werkbroe- 
ders »... « lijken, die ze soms met 'ü net ophaalden !

Bah!... om ervan te walgen!
Allemaal gruwer-verhalen !
Spijtig genoeg, ook allemaal werkelijk gebeurde dingen !
Nu was t echter goed verloopen ! Nu zouden ze toch weer de 

geliefden mogen omhelzen en zoenen !
—  « k Zal ze tegen mijn onderveste trekken !... Dedjuu ja'k!.. x
Plagerijen : « Als ze maar met geenen anderen vanonder ge

trokken is !... »
Dat klonk dwaas !... Zij wilden aan die « smerigheid » niet 

denken... Doch andere bekommeringen maakten hen bij momenten 
week : « Als vader of moeder nog maar gezond zijn. Ziet een keer 
dat er één van de twee dood en begraven is,, als ik thuis kome !... 
Moest er eens n erg ongeluk gebeurd zijn... »

Alles werd mogelijk geacht : vooral alles wat treurig doet uit- 
droomen, wat weemoedig stemt !

Een vrouw was zwanger, moest bevallen terwijl haar man op 
Ijsland zwalkte... Hoe zouh et afgeloopen zijn? W at zou het zijn: 
een jongen of een meisje?... Zouden er zich geen complicaties voor
gedaan hebben !

'k Heb den man bij stille momenten gade geslagen, hem wild 
den kop zien schudden als huilde hij innerlijk : « Nee... nee... dàt 
mag niet gebeurd zijn !... », 'k heb hem heete tranen zien wegpmken.

•
Maar door alles heen domineerde vooral één gedachte : « W at 

zou de visch gemijnd worden ? » Zij hadden het meegemaakt dat de 
beste kabeljauw! nog geen frank per kilo ging ; zij hadden er ook 
al vier à vijf frank voor gekregen. De prijzen konden wonder- 
wisselvallig zijn, en beslisten uiteindelijk over de waarde van de 
vangst. De prijzen interesseerden vooral den kapitein, die op pro
centen van den verkoop moest leven. Maar de prijzen interesseerden 
ook de gansche bemanning ; het kon gauw voor elk 'n honderd frank 
min ofm eer zijn dat zij als « pree »zouden oprapen.

•

VOOR EEN CCOP1QMISCHE HERSTELLING
W E N D T U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F

A . t K W > M
REEDERYKAAI - O O S T E N D E  T E L .2 o .3 6  PRIVAAT 21.11.

G EK E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCh

IA 5 C H W E K K
Z E E R  V L U G  EM VERZORGD WERK

Eerst den Zondagmiddag dachten de mannen er aan zichzelf 
een beurt te geven. Tot nu toe had geen één van zich onder de heele 
reize geschoren,grondiggewasschen. Gedurende de heenreis vonden 
zij het niet noodig, op de visscherij hadden zij er geen tijd voor, en 
gedurende de terugvaart oordeelden ze dat het best kon gebeuren 
den dag zelf van hun aankomst.

•
Den Zondagnamiddag, rond vier uur, kwam de Belgische kust 

in ’t zicht.
« Stoppen !... »
Er mocht nog niet binnengevaard worden. Eerst tegen zeven 

uur mocht de geul binnengeloopen worden.
Na één en twintig dagen afwezigheid kwamen de mannen terug 

aan wal ; over zestig uren zouden zij terug op de zee varen, zouden 
zij wellicht dezelfde wetenswaardigheden kennen, dezelfde ge
varen trotseeren, hetzelfde afmattende werk verrichten, wie weet, er 
misschien opgeëischt worden als slachtoffers van hun zucht om' « een 
bete brood voor zichzelf, of voor de vrouw en de kinderen ».

Niemand wachtte hen aan de kaai op... alle plezier-voornemens 
waren ineens verzwonden, eenieder spoedde zich huiswaarts... naar 
de zijnen...

(Nadruk verboden)

(onverbeterd).

(Vervolgt). 

JEF V A N  WYNSBERGHE.
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OOSTENDE

D A G E L IJ K S C H E  V E R Z E N D IN G :  

B E L G IE  —  B U IT E N L A N D

Tel Adr W illem sco , Oostende
Tel. 73876-73875-73877-73878

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

Nieuw poort

Heist
FEESTELIJKH EDEN

Zondag  6 Oogst. —  Om 15.30 u. op de 
M arkt en om 16.30 u. op den Zeedijk: 
W andelconcert door de Koninklijke F an 
fare  van Dottenijs en uitvoering van  
folklorische dansen door de Heistsche 
Klakkertjes, begeleid door de Harm onie  
«W illen  is K unnen» van Heist. Een nieu
we reeks dansen zullen voor het eerst 
uitgevoerd worden.

Dinsdag 8 Oogst. —  Om 16 u.: p rijs 
kam p voor declamatie en zang voor kin
deren.

Donderdag 10 Oogst. —  Om  20.30 u.: 
Concert door de Harm onie Boy-Scouts 
van Brugge.

Zaterdag 12 Oogst. —  Om  21 u. : F ak 
keltocht door de Harm onie «  W illen  is 
Kunnen » van Heist.

Zondag 13 Oogst. —  Om  20.30 u.: B a l- 
lettenavond uitgevoerd door de K onink
lijke onpartijdige Turnkring van M ort- 
sel.

DOODELIJK  A U T O -O N G E LU K
Ter hoogte van Duinbergen reed de 

auto bestuurd door de 26-jarige regent 
Paul Van Houtte uit Willebroek, met ge
weld op een lichtpaal. De auto werd  
deerlijk gehavend en de m an bleef op 
slag dood.

EEN AFSC H EID SBAD
Toen Zondagavond honderden bad 

gasten vertrekkensgereed stonden op het 
perron in de statie, brak opeens een 
stortregen los. D aar geen enkel over
dekte schuilplaats voorhanden is, moes
ten die menschen zich tevreden stellen 
met zich doornat te laten regenen. Voor 
vele reizigers, die nog twee uren hadden  
alvorens zij ter bestemming kwamen, 
w as zoo een bad bijlange niet zoo aan 
genaam  als een zeebad.

Eens te meer deed de noodzakelijkheid  
zich gelden, met het bouwen van de zoo 
lang verwachte nieuwe statie spoedig 
een aanvang te nemen.

EEN N IE U W  SC H O O LG E B O U W
Het bestuur der V rije  Visschersschool 

alhier koestert de hoop tot den bouw van  
een nieuw lokaal over te gaan. Daartoe  
zouden ook voetstappen gedaan worden  
bij het Gem eentebestuur om een stads- 
toelage te bekomen. Tot nu toe waren  
de lokalen ingericht in een der zalen van  
de gemeenteschool.

Algemeen wordt oók den wensch geuit, 
om voortaan ook meer degelijk leerm ate
riaal ter beschikking te hebben.

DE FAM ILIE V E R G O E D  INGEN  EN DE 
VISSCHERS

Met reden klagen vele visschers met 
groote gezinslasten, dat zij niet meer ge
nieten van het voordeel der fam iliever- 
goedingen.

De zaak zit voor hen eenvoudig ineen.
In  uitvoering der wet van 4-8-1930, 

waren de meeste reeders bij een com
pensatiekas aangesloten, w aardoor de 
visschers alsdan het voordeel genoten. 
Sedert het verschijnen van het nieuw  
Kon. besluit bij wet van 10 Juni 1937 
(Staatsblad van 4-2-1939) hebben de ree
ders langs de geheele kust in blok ge
weigerd nog verder aan de compensatie
kas te betalen voor hun personeel. De 
zaak werd aanhangig gem aakt en naar  
ingewonnen inlichtingen zijn bevoegde 
controleurs in onderhandeling met de 
meest representatieve vereenigingen van  
werkgevers en werknemers, onderhande- 
lingen die evenwel nog wel een tijd je  
zullen duren. B ij toepassing van art. 27 
lieten alsdan vele visschers zich persoon

lijk  aansluiten bij de compensatiekas. 
M en dient nog w at geduld te nemen, 
daar heel w aarsch ijn lijk  de wet niet van  
toepassing zal komen en vervangen w or
den door een nieuw Kon. besluit.

W ij verwijzen onze lezers n aa r het a r 
tikel der gezinsvergoedingen op de derde 
bladzijde van ons blad.

A

VERK EER DE PR O PA G A N D A M ID D E LE N
Talrijke personen werden door toe

doen van een compensatiekas form ulie
ren aangeboden voor de aansluiting. W ij 
willen eenvoudig de meeste menschen  
gerust stellen. De werknemers, die dus 
voor rekening van een werkgever w er
ken, hoeven niet persoonlijk aan te 
sluiten. Voor de vrije beroepen die dus 
voor eigen rekening werken en reeds bij 
een compensatiekas aangesloten zijn, 
blijft alles in regel. Alleen de achter
blijvers dienen zich terstond in regel te 
stellen. De meeste menschen hebben dus 
met hun opgezonden form ulier geen ge
meens.

A

O UDERDO M SPENSIO ENEN
De stortingskaart van de verzekerden  

tegen de geldelijke gevolgen van ouder
dom en vroegtijdigen dood moet ja a r 
lijks aan de Algemeene Sp aar- en L i j f -  
rentkas worden overgemaakt.

Tenzij de w erkm an zich zelf met deze 
form alietit belast, wordt w at de ver
plichte verzekerden betreft, het overm a
ken der stortingskaart door den patroon  
verricht.

Hoe kan een verzekerde zich ervan  
vergewissen dat de stortingskaart door 
zijn patroon of zijn  m utualiteit werke
lijk  werd overgemaakt?

De stortingskaart dient ten zetel van  
de algemeene Sp aar- en L ijfrentkas  
neergelegd of afgegeven aan het loket 
van een postbureel, uiterlijk den 25en 
van de m aand die volgt op de verjarings- 
m aand van den verzekerde. Aan  voor
melde stortingskaart is een dienstbe
richt gehecht, w aarop  naam , voornamen  
en adres van  den verzekerde en het be
d rag der geplakte zegels zijn vermeld.

B ij het afgeven der stortingskaart aan  
het loket van  de lijfrentkas of van het 
postbureel, wordt het dienstbericht door 
den bediende afgescheurd, met het post
merk bekleed, en onverwijld aan den 
bestemmeling doorgestuurd.

H ieruit volgt dat indien einde der 
m aand die volgt op zijn verjarings- 
m aand, de verzekerde zulkdanig dienst
bericht niet heeft ontvangen, het hem  
behoort hiervan den patroon of den a f 
gevaardigde van  zijn mutualiteit te ver
wittigen of het feit ter kennis te bren 
gen van het M inisterie van Arbeid en 
Sociale Voorzorg, Dienst voor O uder
domspensioenen, Koninklijke straat 158, 
Brussel.

Dezelfde procedure wordt gevolgd voor 
de overm aking van al de stortingskaar- 
ten of deze worden afgegeven door den  
werkgever, door een gelastigde van een 
m utualiteit voor lijfrente of door den 
arbeider zelf.

W at de verzekerden betreft in de 
m aand Juli geboren, moet de stortings
kaart worden afgegeven aan het loket 
van een postbureel van  de Lijfrentkas, 
uiterlijk 25 Augustus en het postbericht 
moet einde der m aand Augustus gewor
den.

A

B U R G E R LIJK E  STAND.
Geboorten: Geene.
H uwelijken: Geene.
A fkondigingen: Leliaert Triphon, on

derwijzeres te H eist-aan -zee met Van  
Rosseghem M aria-Caro line, z.b. te A n t
werpen.

Sterfgevallen; Geene.

O NGEVAL
in  ue laoriek  «Ferronneries da Litto

r a l »  is een nieuw ongeval gebeurd. De 
genaam de Lucien Devacht had  twee vin
gertoppen verpletterd.

« a *
ÛË CO M M ISSIE  VOOR HET M USEUM

aoor den gem eenteraad aangesteld, 
bevat volgenae personen :

Mevr. G. DesecK, Lerw . Heer C. De- 
norme, de hn. G. Buïtel, E. Ollevier, L. 
Vanhille, T. Debioc, H. Vreeswijck, b. 

r ryns, M. Vanaerperre, J. Filliaert, L. 
Vanhove en H. Houvenaghel.

* * *
JAARLIJKSCH  N A T IO N A A L  H ULD E B E 
TOON

Het 9de jaarlijksch  nationaal hulde
betoon aan de helden van den Yzer heeft 
plaats m orgen Zondag.

Program m a :
Te 10 u.: Plechtige mis in de paro

chiale kerk.
Te 11 u. : Vorm ing van den stoet in c-' 

Langestraat.
Te 11.10 u. : Vertrek van den stoet. 

Bloemenhulde aan het gedenkteeken der 
Nieuwpoortsche gesneuvelden. Défile 
voor de overheden op de Groote Markt. 
Bloem enhulde aan het monument van  
den Yzer. Toespraken. Bloem enhulde aan  
het Fransch gedenkm aal van de 81ste
D.I.T. en aan  het Engelsch gedenktee
ken.

Hervorm ing van den stoet. Bloem en
hulde gevolgd door défilé aan het Koning  
Albert gedenkteeken.

Ontbinding van den stoet op de Kaai.
Te 12.30 u. : Ontvangst op het stad

huis.
Te 15.30 u. : Concert op de M arkt door 

de militaire muziekkapel.
«r * «

BRADERIJ
Op Zaterdag 19, Zondag 20 en M aan 

dag 21 Oogst, in de Langestraat en aan 
palende straten, m onsterbraderij en 
volksspelen. Later geven wij meer daar
over.

BLO EM ENSTO ET
De bloemenstoet aangekondigd  

Zondag 27 dezer, gaat niet door.
voor

JEUGDSTO ET
W ij vernemen dat door de stedelijke 

feestcommissie op Zondag 27 dezer, een 
groote jeugdstoet ingericht wordt met 
wedstrijd voor verkleede kindergroepen. 
Ieder verkleed kind, met of zonder rij
wiel, loopfiets, kruiwagen of hoepel, m ag  
aan den stoet deelnemen.

♦ ♦ ♦

R IO LE ER IN G  AAN DE W E ST K U ST
De heer M.-H. Jaspar, m inister van  

Volksgezondheid, heeft de gemeentebe
sturen van de W estkust tot een onder
houd uitgenoodigd op 13 September.

De Westkust moet tegen voormelden 
datum  een ontwerp opmaken voor het 
leggen van riolen.

D aarin  moet een centrale riool voor
zien worden, loopend van De Panne tot 
Nieuwpoort, het bouwen van een zuive- 
ringsstation te Nieuwpoort en het lossen 
van  dit gezuiverd w ater in den Yzer.

Toekomend ja a r  zou door dit stelsel 
de loozingsbuis in De Panne opgeruimd  
worden.

*  •  •

N IEU W PO O R T SC H E  YACH TC LU B
Op Zaterdag 13 Oogst aanstaande zal 

de betwisting van den beker der stad  
Nieuwpoort —  jaarlijksche groote zeil- 
regatten —  plaats hebben. Het vertrek 
wordt om 10 u. aan de nieuwe kaai ge
geven.

• • •

G E ZO N D H E ID SM A A T R E G E LE N
Door het vilbeluik van Torhout zal 

voortaan dagelijks de onbruikbare afval 
aan het stedelijk slachthuis afgehaald  
worden. Dit zou ook mogen toegepast 
worden aan zekere inrichtingen voor 
vischhandel van stad, die een verpes
tende geur verspreiden.

9 9 9

SCH O ENM AK ER , BLIJF BIJ U W  LEEST

In  het blad van 30 Juli 11. schrijft «  De 
W ekker », dat «  Het V isscherijblad »  de
ze week een vatvol tegenstrijdigheden  
was. Dit wordt bewezen met te zeggen, 
dat op de eene bladzijde stond dat er 
twee dagen naeen slechts één visschers- 
boot de haven binnenliep, en op een an
dere bladzijde, dat de vischm arkt deze 
week goed voorzien was. De reporter ein
digt met de v raag : «  Hoe rijm t men dat 
te zam en ? »

Het is onze gewoonte niet onze kon- 
fraters te kritikeeren, m aar gezien het 
belang van het artikel, w aarin  de tegen
strijdigheid zou gevonden zijn en om te 
bewijzen dat «  De W ekker »  zich beter 
met de politiek dan met den visch zou 
bemoeien, moeten w ij het volgende mel
den :

«D e  W ek k e r» m ist door te veralge- 
meenen. «  Het V isscherijblad » w as een 
vat V O L  tegenstrijdigheden en het blad  
haa lt een enkel punt aan  dat geen te
genstrijdigheid is. Inderdaad, op de 
eene bladzijde wordt er gezegd, dat er 
den D insdag 18 Juli en den W oensdag 19 
Juli m aar één schip verkocht; op de an 
dere bladzijde schrijft «H e t  Visscherij
b la d » ,  dat de m arkt deze week goed 
voorzien w as van  visch en geeft den aan
voer van 18 Juli met drie schepen 
(w aarvan  twee, N.4 en N.10, ’s nam id
dags eenige tongen verkochten) en van  
19 Juli met een schip. Dus in de visch
m ijn  ’s m orgens telkens één schip en van  
den Donderdag 20 Juli met 13 vaartu i
gen. W anneer we dus schrijven, dat de 
m arkt goed voorzien w as deze week, dan  
is dat een beschouwing welke niet gaat  
over een p aa r dagen, m aarover gansch  
de week, beste konfrater.

Hoe rijm t men dit tezamen ? Eenvou
dig om dat de reporter van «D e  W ek
ker »  er niets van kent en zich w il be
moeien met zaken die hem  vreemd zijn. 
D at hij in zijn b lad  hoogdravend is met 
zijn eigen werk in zekere Instellingen, 
dat hij door zijn beroep beter op de

hoogte zou moeten zijn van de ontle
ding, dat hij zelf een specialist is in 
tegenstrijdigheden, hetgeen onlangs be
wezen werd door zijn tegenstrijdigheden  
bij de aankondiging van de C arnaval- 
bals in «  De W ekker »  van 12 en 19 Fe
bruari en 12 en 19 M aart en door de 
aankondiging van den dood van een nu  
nog levenden notaris in het blad van 14 

ji, en nog meer, daar spreekt hij niet 
Mei, en nog meer, daar spreekt hij niet 
van.

Beste konfrater, het is soms gevaar
lijk te veel te schrijven « In  den U il ». 
D at is betrapelijk. Een goede raad  : 
Kunt gij niet opbouwen, breekt niet af. 
W erkt mede aan  den bloei der vissche
rij, laat het niet bij p ropaganda voor 
de kiezingen, m aar steunt de visscherij 
ernstig. Ons stadje zal bloeien en uw  
bestaan wordt verzekerd.

« • «
tüiJ ONZE VfSSCHËKS

o n langs verloor het garnaalschip N.23 
zijn boeicje. Nu  komt N.12 dit op te 
visschen en heeft het binnengebracht 
en aan den eigenaar overhandigd. Het 

net w as rot.
»  * *

A A N B E ST E D IN G
Op 17n dezer, om 11 uur in het stad

huis, openbare aanbesteding van de 
wegenis- en rioolwerken in de Coppie- 
ters-en N ijverheidstraat. Bestek : 190.000 

frank.
w * *

U IT SLA G  LO O PW ED STRIJDEN
100 m. seniors (beker Zeeberg) :
1. M eersm an Louis, Oostende ; 2. Van  

Hevel Edmond, Oostende ; 3. M aes G eor
ges, Oostende ; 4. Rah ier Pieter, N ieu w 
poort ; 5. Goossens Gustaaf, Oostende. 

100 m. scholieren (beker M ertens) :
1. Fernandez Lucien ; 2. Schram cie  

M aurits ; 3. Van  Hove Pieter ; 4. Kiiap- 
penberg Jean ; 5. Veile Maurits.

300 m. seniors (beker M eiresonne) :
1. Rah ier Pieter ; 2. P il ; 3. Vandevelde  

M arcel ; 4. Goossens G ustaa f ; S. Meers
m an Louis.

A flossing 1.000 m„ 3 m an :
1. Ploeg V an  Hevel —  Decram er —  

Montoye.
2. Ploeg M aes —  Goossens —  M eers

man.
3. Ploeg R ah ier —  Vanderom m e Robert

—  Desaever.
300 m. scholieren (beker M eiresonne) :
1. Veile ; 2. Six ; 3. K nappenberg ; 4. 

Arnoys ; 5. Mommerency.
Knapen, 100 meter :
1. Neut; 2. Tiberghien A. ; 3. Arnoys 

A. ; 4. Bronders M. ; 5. Lam brecht R. ;
6. Torreele P. ; 7. Pustiens R. ; 8. C la- 
rysse G.

Omloop van Nieuwpoort (beker K rü 
ger) :

1. Decram er ; 2. Dew ulf ; 3. Goossens ;
4. Vandam m e ; 5. Vanlauw e ; 6. Pille ; 7. 
Gonzaeles ; 8. W ybo ; 9. Hessel ; 10. A r
noys ; 11. Vanderom m e ; 12. Royaux.

* »  ♦

C INEM A ’S
ZA N N E K IN . —  « Vriendenvoor altijd  », 

metDick Powell, Ruby Keeler. —  «B o r 
n eo », laatste ontdekkingsfilm  van M ar
tin Johnson. Kind, toegel.

NOVA. —  « Anny is verliefd », met A n 
ny Ondra, Erich Fiedler. — «D e  Kleine  
L o rd », met FreddieBartholom ew, Dolo
res Costello. K ind, toegel.

*  *  »

OE B E PLA N T IN G E N  LAN G S DE K AAI
Vóór enkele weken reeds hebben wij 

doen uitschijnen hoe jongelingen moed
willig de haagjes, die de beplantingen  
omzoomen, vernielen met deze te gebrui
ken als zitzetels. W ij hebben kunnen  
vaststellen dat er nog geen verbetering  
ingetreden is. Ouderen nem en nu de 
plaats der jongelieden in en het moet 
zijn, dat zij bewust zijn van  hun mis
doen, vermits zij hun zitplaats verlaten  
bij het verschijnen van den politiecom
missaris en zijn  agent, om er terug be
zit van te nemen, zoodra de vertegen
woordigers van de wet verdwenen zijn. 
W ij denken dat deze hovingen onder de 
bescherming van het publiek gesteld 
zijn, en indien het publiek dit zelf niet 
kan doen, dat de politie onmeedoogend 
moet optreden.

W ie de haag van de K aaistraat ziet, 
zal er zeker schande over spreken. Men  
kan de daders betrappen, mits van de 
kaai n aa r de straat te komen iederen  
avond tusschen 6 en 9 uur.

HET K ERK H O F
W are er geen middel dat ons Stadsbe

stuur eenige banken op het kerkhof 
aanbrengt ? Onze oude N ieuwpoortnaars  
die nog een van de laatste bezoeken aan  
hun overleden fam ilieleden willen bren
gen, zullen er zeker dankbaar om zijn. 
Dit zal hun verm ijden een rustplaatst 
te moeten kiezen op het koude arduin  
van de grafmonumenten.

AAN DE VISSCHERS 

EN W ERKLIEDEN !

W ij hebben de eer en het genqegen 
ons geacht klienteel te laten weteri, 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBï TL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij
zen welke in het bereik vallen van allj 
beurzen.

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

Zorg dus voor uw profijt en do^t 
uwe aankoopen

I N  D E  S C H A A R

en vergeet niet de zegeltjes te vraget

I N  D E  S C H A A R

16, SINT FRANCISCUSSTR A A I’,
(bij de Vischmarkt)

Zelfde huis: 105, Congolaan (Opcx)



8 « HET VISSCHERIJBLAD »

Oostendsch Nieuws
H AVENRECH TEN

Bij koninklijk besluit van 25 Juli 1939 
is goedgekeurd een beslissing van den 
gem eenteraad van Oostende, dd. 4 No
vember 1938, tot w ijziging van het tarief- 
reglem ent op de van kracht zijnde h a 
venrechten.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek 
Volledige keus moderne horloges 

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)

ST R AN D G E N O E G E N S

Zaterdagm iddag greep een genoeglijk  
strandtafereeltje p laats dat slecht had  
kunnen afloopen.

Twee kanovaarders hadden het ruime 
sop gekozen, m aar ze hadden nogal te 
strijden met de golven, w ant er woei een 
sterke wind. Gekom en voor het Palace  
Hotel, was een der kano’s vol water ge- 
loopen en w as omgeslagen. De inzittende 
man, die b lijkbaar niet veel kende van  
de geniale zwemkunst, uitte verschrikke
lijke hulpkreten. Z ijn  vriend was intus
schen tot bij hem  geroeid, m aar de 
drenkeling klam pte zich vast met de 
eene hand aan de om geslagen boot en 
met de andere aan zijn redder. Deze 
laatste had heel w at moeite om vooruit 
te geraken, niettegenstaande hij uit volle 
m acht roeide.

De reddingsploeg van M ariakerke had  
intusschen het gevaar gezien en snelde 
ter hulp. M aar twee vreemde heeren w a 
ren zoo gelukkig het tweetal, dat zonder 
tw ijfe l angstige oogenblikken door
bracht, hulp te bieden en hen op het 
drooge te brengen, nog voor de redders 
ter plaatse waren.

Zoo liep nog alles goed af, en met een 
triestigen glim lach, de kano op den rug, 
trokken zij terug naa r hun tent.

Einde goed, alles goed.

T O E LA T IN G E N  TO T  BO UW EN

H. W em aere A.: vergrootingswerken, 
Torh. stw. 152; Drukkerij Unitas: p laat
sen naphtapom p, Christinastr. 19; Bon- 
cquet A.: verbeteringswerken en bouwen  
W.C., Aimé Liebaertstr. 8; Maeckelberghe  
H.: bouwen verandah, P lakkersstraat 4; 
Butaye R .; vergrootingswerken, M olen
straat; Depaep L.: bouwen huis, Ste 
K atharina  Poldersstraat; Parochiewer
ken H. H art: vergrootingswerken, K arel 
Vande W oestynestr.; H illebrandt André: 
bouwen huis, Noord Eedestr. ; Clicteur 
P.: bouwen huis, Prof. M ac Leodplaats.

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verz weer

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCH AFT U DEZE AAN  BIJ DE 
APO TH EK ERS. GIJ Z U L T  ER DE 
N U T T IG E  G E V O LG EN  VAN O N 
DERVINDEN.

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

Huis DE M EYER
GROENSELMARKT, 2 O O S T E N D E

Telefoon Oostende 73733

mSM

SCH ANDALIGE CINEM  APR IJZEN
Onze cinemas hebben er een handje  

van weg om in den zomer de vreemde
lingen te ontvangen: de plaatsen worden  
verhoogd van gewoonweg 1 fr. M aar deze 
week zijn verschillende cinemas, die on
der hetzelfde bestuur staan, de plaatsen  
met twee en drie frank  opgeschroefd, en 
dat zonder eenige reden.

Zulke praktijken dienen onverwijld  
aan de schandpaal te worden gesteld.

NAAR HET H O SPITAAL
Op de Vander Sweepplaats, kwam  de 

m otorrijder Jeroom Dalle, wonende St. 
Joris-bij-Nieuwpoort, in botsing met den 
auto gevoerd door Louis Stubbe, uit 
Brugge. De m otorrijder werd ten gronde 
geworpen en liep een diepe wonde op 
aan de dij. Het slachtoffer werd naa r  
het hospitaal overgebracht.

VELOS

DOOD OP HET STAK ETSEL
Mevr. Emerence V an  Haelencluge be

vond zich op het staketsel, toen zij in
eenzakte. Toen hulp opdaagde w as de 
vrouw reeds overleden tengevolge van  
een hartaderbreuk.

LIEFH EBBER S VAN K IE K E N S
Ten nadeele van den huisbewaarder 

van de firm a A. Vande W yngaerde, wo
nende Sas-Slykens, werden een zestal 
kiekens ontvreemd.

• • ® «® ® ® o «® Q ® o ® «® «e »© e ‘»s 0 © c ® © e ',>
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Onfeilbaar geneesmiddel voor 9
EKSTEROOGEN, W EEREN  •

Anticors Schmitz •
50 jaar succes ï

Alleenlijk bereid : ®

KURSAAL APOTHEEK S

M . W A N D E L S  2

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende

Algemeen agent der Cyphoid.';

C a s i n o - K u r s a a l

P R O F IT E E R T  VAN DE OCCASIE  VOOR DEN O PSLAG  : Velos aan 395 fr. of
17 fr. per m aand; Toeriste-Velos met 3 versnellingen aan 650 fr. of 27,70 fr. 
per m aand, alle met w aarborg. Ook Tandem s, Buizestoven, W aseh- en Naaim a- 
chienen aan de voordeeligste prijzen. C A T A LO G U E  O P A A N V R A A G

( 1006)

Huis O. iVERAERT
IEPERSTRAAT, 9 —  O O S T E N D E

EXAM EN G E W ESTE LIJK E  R IJK S
TU I N BO U W SC H O LE N

Op 16 Juli 1.1. hadden te Roeselare in 
de M iddelbare Tuinbouwschool de eind
examen p laats van de gewestelijke rijks
tuinbouwscholen van Oostende, Brugge, 
Roeselare en Kortrijk.

De h. Monstrey J., van Moere (school 
Oostende) slaagde met groote onder
scheiding.

De leergangen herbeginnen op Zondag  
17 September. Het onderwijs is kosteloos. 
Voor program m a of inlichtingen zich 
wenden tot h. Rijkstuinbouwconsulent 
Cum ps te Sint-Andries-Brugge of tot de 
hh. bestuursafgevaardigden.

N O T A R IA A T
Bij koninklijk besluit van 24 Juli 1939 

is tot notaris benoemd ter standplaats  
Zele, de heer Kesteloot L., doctor in de 
rechten, licenciaat in notariaat te Oos
tende.

IN HET TH EATER
Op V rijdag  18 Augustus komt Jozef 

Schmidt zingen in ons stadstheater. Hij 
zal de hoofdrol vertolken in de bekende 
opera van Puccini «L a  Bohêm e».

W ER K  t!
s

verzekerd per kontrakt met brei
machine «L’AVENIR».

Kostel. aanleer. en proef thuis.

Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad, 
Gent.

FRANSCH E AVISO  IN ONZE HAVENS
Donderdagm iddag had ten stadhuize 

de officieele ontvangst plaats van de 
thans in onze haven vertoevende F ran 
sche kustwachter «  Quentin Roosevelt ». 
De h. Burgemeester, om ringd door het 
Schepencollege, hield de gelegenheids
rede. Om 12 u. werd daarna het Stads
bestuur, vertegenwoordigd door Schepen  
Vroome, met verschillende personnali- 
teiten o.a. Havenm eester Becu, aan boord 
van de «Quentin Roosevelt» ontvangen  
door bevelhebber Delesquen.

Een gezellig verbroederingsgesprek  
volgde dit op tijdens hetwelk w ij een 
kleine historiek mochten vernemen over 
het aviso-schip «Quentin Roosevelt». W ij 
deelen dit met genoegen mede aan onze 
lezers.

« Vroeger —• zoo vertelde de bevelheb
ber —  heette het schip «F lam and » en 
heeft nog als kustwachter dienst gedaan  
in p laats van den «Ib is».

N a  één ja a r  werd dit schip herdoopt 
onder de benam ing «Quentin Roosevelt» 
in herinnering aan den zoon van den 
oud-president van de Vereenigde Staten  
Theodoor Roosevelt.

Deze zoon, Quentin Roosevelt, is als 
luitenant-vlieger in de 95e eskadrille, in 
Frankrijk  gesneuveld op 14 Juli 1918, dus 
ju ist op F rankrijk ’s nationalen feestdag.»

Het is ten teeken van nagedachtenis  
aan dien oorlogsheld dat dit schip aldus 
genoemd werd.

OOSTENDSCH E H AR M O N IK A SPELE R S  
BEHALEN M OOIE O N D E R SC H E ID IN 
GEN

Onder groote belangstelling had in den  
Nederlandchen Schouwburg te Gent het 
tweede tornooi plaats voor harm onika- 
spelers.

Een en v ijftig  deelnemers hadden zich 
laten inschrijven.

Drie onzer stadsgenooten hebben er 
een prächtigen uitslag bekomen.

In  de kategorie liefhebbers behaalden  
de hh. G. Billiouw  en L. Sanctorium, on
derscheidenlijk een lsten en een 2den 
prijs.

B ij de virtuozen werd de h. J. Messens 
een 2en prijs toegekend.

Aan  allen onze beste gelukwenschen!

o®®®®®®®®«®®®®®®®®®®®»®®®«®®®®

HOOGER O NDERW IJS —  CENTRALE  
EX A M E N CO M M ISSIE  - 2e Z IT T IJD  1939

De afgevaardigde van de Regeering  
zal, op het Provinciaal Bestuur (bureel 
12) te Brugge, van 21 tot 31 Augustus  
1939 inbegrepen, Zondagen en feestdagen  
uitgezonderd, tusschen 10 en 12 uur, de 
inschrijvingen opnemen van de kandida
ten die, gedurende den tweeden zittijd 
1939 (October-Novem ber), zich ten over
staan van de door de Regeering inge
stelde Centrale Examencommissie wen
schen aan te melden, met het oog op 
het bekomen van een wettel ijken gra\1.

A l de examens moeten volgens het 
stelsel van de wet 21 M ei 1929 worden  
afgelegd.

De inschrijvingen moeten persoonlijk  
of door een gevolmachtigde worden ge
nomen. Schriftelijke aanvragen om in
schrijving worden streng geweigerd.

De kandidaten die, bij brief, den afge
vaardigde om inlichtingen verzoeken, 
dienen er een postzegel voor het ant
woord bij te voegen.

ALS DE D R AN K  IS IN DEN MAN
G u staa f H ... w as zoodanig onder den 

invloed van den drank dat hij moest op
gesloten worden, m aar niet vooraleer hij 
duchtig M aurits V an  Outryve had  a f ge
ranseld, zoodat deze doktershulp moest 
inroepen.

H. BLO EDSPEL TE B R U G G E
Op 5-6-10-12-13 Augustus a.s., telkens 

te 21 uur, wordt op de Groote M arkt te 
Brugge, het Heilig Bloedspel opgevoerd.

Dit openluchtspel lokte verleden jaa r  
duizenden en duizenden toeschouwers en 
m aakte een geweldigen indruk op het 
buitenland.

Voor de bestelling van  kaarten en al
lerhande inlichtingen, wende men zich 
tot den Dienst van  Toerisme, M arkt, 
Brugge. Tel. 328.12, postcheckrekening  
409273, of tot de stationchefs.
20 % verm indering voor bestellingen van  
minstens 20 kaarten.

T R E K K IN G E N  IN DE M AAND A U G U S 
TUS

In  den loop van de m aand Augustus 
zullen volgende trekkingen in het open
baar plaats hebben ten zetel van de N a 
tionale B ank  van België, te Brussel.

Op 5 Augustus ,te 9.30 uur: 10e l i e  en 
12e trekkingen der leening met loten van  
1938, sam en omvattende: één lot van
I.000.000 fr., één lot van 500.000 fr., twee 
loten van 250.000 fr. en negentig van  
25.000 fr.

Op 10 Augustus, te 10 u.: 207e trekking  
der 2e leening van het Verbond der Coo- 
peratieve Vennootschappen voor Oorlogs
schade (1922): één lot van 250.000 fr. en 
twee loten van 100.000 fr.

Op 18 Augustus, te 10 u.: 71e trekking , 
der leening met loten van 1933: één lot 1 
van 1.000.000 fr. en 45 loten van  25.000 fr.

Op 19 Augustus, te 10 u.: 195e trekking i 
der 3e leening van  het Verbond der Coo- 
peratieve Vennootschappen voor O or
logsschade (1923): twee loten van  100.000

PR O G R A M M A  VAN  7 TO T 14 OOGST

Alle dagen. —  Om  3 u. Symphonisch  
concert; om 4 u. Orgelconcert; van 5 tot 
7 uur Thé-Dansant, attracties; om 9 u. 
Groot Sym phonisch Concert. N a  ’t con
cert, Soirée dansante, attracties. Orkest 
leiders: de hh. Eduard V an  Beinum  en 
Franz André.

M aandag 7 Aug. —  Denis Noble.
D insdag 8 Aug. -—  9 u. : Pau l Hinde  

mith en Die H aghe Sanghers.
W oensdag 9 Aug. —  9 u. : O livier Spor- 

tiello, van de O pera van  Lyon.
Donderdag 10 Aug. —  9 u.: In  de Ro-

Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.

Speenlijders
U kunt genezen

gebruikt de speenremedie «Halewyck>
Beide verkrijgbaar :

Pharmacie NEOS
Oud huis : E. Halewyck

Wapenplaats, 12, OOSTENDE
Tel. 1104

De apotheek blijft eiken Zondag 
morgen van 8 tot 12.30 u. open.

C i n e m a ’ s
FORUM

1 Verblind Hart, met Huguette Duflos en 
M ax Dearly.

2 De Bergbewoners zijn daar, met Stan  
Laurel en Oliver Hardy.

K inderen toegelaten  
CAM EO

1 De Mikado, met Kenny Baker en Jean 
Colin.

2 Mijn Zoogzuster, met Henry G ara t en 
M eg Lemonnier.

K inderen toegelaten  
STU D IA C

Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten  

RIO
1 100 mannen en één jong meisje, met

Deanna Durbin.
fr., drie loten van  50.000 fr. en 15 loten 2 Sneeuwwitje en de zeven dwergen, 
van 10.000 fr. j • K inderen toegelaten

Op 25 Augustus ,te 10 u.: 90e trekking R O XY
van de leening met loten van 1932: één 1 Variété Revue, met Am brose en zijn
lot van  250.000 fr. en 25 loten van 25.000 
frank.

VOOR
L’W

Aigle-Eelgica
FIJNSTE BIEREN

VE R K EER SO N G EVAL
Hoek W ittenonnenstraat en K erkstraat  

greep een botsing p laats tusschen den 
m otorrijder Jan Bohne, wonende 69 Op- 
hem straat te- Brussel en den w ielrijder 
Henri Andrieu, wonende 14 Capucienen- 
straat. De w ielrijder werd tam elijk erg 
gewond aan het hoofd.

-;EN K ER K  VOOR ’T  W E ST E R K W A R - 
TIER

Zooals bekend wordt een nieuwe kerk  
gebouwd in het W esterkwartier aan den 
hoek van de Overvloedstraat en N ieuw 
poortsteenweg.

Donderdag werd met de werken be
gonnen, groote palen in beton worden  
den grond ingedreven en dat m aakt zoo’n  
oorverdoovend law aai dat hooren en zien 
erbij vergaan.

HET E INDE VAN DE W ER ELD

D itm aal w as het heel zeker w aa r : de 
wereld zou vergaan  op Donderdag 27 
Juli 1.1. Er w as niet den minsten tw ijfel 
of we zouden allem aal vergaan... M aar  
de bewuste Donderdag kwam, en V rijdag  
en Zaterdag ook... En nog altijd  draait 
de aarde zooals voorheen.

Het is niet de eerste m aal dat men 
zulks voorspelt. Ik  herinner mij nog heel 
goed een boekje, dat kort na den oorlog 
grooten ophef maakte. D aarin  werd het 
einde van de wereld voorspeld voor 1921, 
en dit volgens geschiedkundige gegevens.

Weet U  hoe die geleerde m an aan al 
die gegevens kwam?

Als uitgangspunt nam  hij de datum  
van A brah am ’s roeping: 1921 vóór J. C. 
En dan zei h ij: In  1571 werd Mozes ge
boren, dat is 350 ja a r  na A brah am ’s roe
ping m aar 1571 + 350 is 1921. De opoffe
ring van A braham  geschiedde in 1859 
vóór J. C. dus 62 ja a r  na zijn roeping, 
m aar 1859 + 62 is 1921...

En zoo had  die geleerde m an kunnen  
voortgaan tot in de eeuwigheid en ver
wonderd kunnen zijn, dat w anneer de 
neef van de broer van de tante van den 
schoenmaker aan de hoek van de straat, 
gestorven in 913, dus 1008 ja a r  na de 
roeping van Abraham , het nu juist weer
al 913 + 1008 of 1921 was...

V E R V O E R  -  Afhaling en Bestelling
Odilen Verlinde 2Jäz
T e l. 71532 P r iv é  71159

• • • ® • ®

EEN G R O O T  C IR CUS IN ONZE STAD
Op V rijd ag  en Zaterdag a.s. komt de 

rondreizende troep van de «Cirque d ’H i-  
ver» van Parijs, die vroeger onder leiding  
stond van de 4 gebroeders Bouglione, on
der de benam ing van de «French  B a r -  
xium», in onze stad aan. Reusachtige  
plakbrieven zijn overal aangeplakt, en 
w aar men ook ga, men w aant zich in de 
wildernis.

Dat circus zal wel een aangenam e at
tractie zijn voor onze stad.

’t M ag echter betreurenswaardig w or
den genoemd, dat er toelating aan dit 
circus wordt verleend op 5 Augustus, 
denzelfden avond dat het nachtfeest in 
de hippodroom  W ellington plaats grijpt. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦

REED ERS! Voor uw  $  
♦

$ R IETEN  B EN N EN t
wendt U tot de

f  Oostendsche

*  
♦  
♦

I  Mandenmakerij %
^  EM. THOON-BARBE ♦  

^  Ooststraat, 17 O O ST E N D E ^  

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

W EET U...
...dat er in onze stad 10.319 huizen 

staan?
...dat de eigenlijke bevolking 47.313 

zielen bedraagt, en deze van rechtswege 
49.781, zoodat Oostende binnenkort in  
een hoogere klasse zal gerangschikt w or
den?

...dat de oppervlakte van onze stad 
12.483.825 m2 bedraagt, w aarvan  1.576.326 
m2 bebouwd is?

VRIJE H O O GESCHO O L TE BRUSSEL —  
ST IC H T IN G  RO BERT DE BREYNE

Het College van Burgem eester en Sche
penen der Stad Oostende vestigt de aan
dacht van de belanghebbenden op het 
bestaan dezer stichting die voor doel 
heeft studiebeurzen te verleenen aan  
hoogstens 6 studenten (jonge ns of meis
jes) afkom stig uit de provincie West- 
Vlaanderen en er wonende, om hun toe 
te laten hunne studiën voort te zetten 
aan bedoelde Universiteit.

De begunstigden genieten van de vol
gende voordeelen :

1) kostelooze inschrijving op de U n i
versiteit ;

2) kostelooze toelating tot de examens 
en vrijstelling van alle laboratorium - 
taksen ;

volledig kosteloos pensioen in de 
«  Cité Estudiantine Pau l Heger ».

De aanvragen moeten ingediend w or
den, vóór 1 September 1939, bij den h. 
Fr. van den Dungen, Rector der boven
gemelde Universiteit.

Voor nadere inlichtingen, zich wenden  
ten Stadhuize, Bureel van O penbaar On
derwijs, 2e verdieping.

OP DE O O STENDE-DO VERLIJN

Op 13 en 14 Oogst, ter gelegenheid van  
O. L. Vr. Hem elvaart, uitgifte van uit- 
stapkaartjes tegen verminderde prijzen  
n aa r Dover en Londen, geldig 17 dagen.

Vervoerdienst voor auto’s met de ge
wone passagiersbooten. A fvaarten  uit 
Oostende alle dagen te 10.50 u. en te 
16,20 u. ; uit Dover te 1 u. en te 16.55 u.

V an  1 Juni tot 30 September, bijzon
dere dagelijksche vervoerdienst voor 
auto’s, met passagiers, door de car-ferry  
« London-Istanbul ». A fvaart uit Oosten
de te 1 u. en uit Dover te 11.30 u.

Eendaagsche zeereisjes : Op D insdag 1 
en op Donderdag 3 Augustus: n aa r  
Folkestone fr. 75 ; n aa r Canterbury fr. 
85.

W andelconcert in zee : op Zondag 6 
Augustus, van 10.30 tot 12.30 u. Vertrek  
uit Oostende-Kaai. P rijs  fr. 12.50.

HET U ITSPR EK EN  VAN  NAM EN IN 
OPENBAR E Z IT T IN G  VAN  DEN G E 
M EENTERAAD

Fonten was overlaatst zoo kwaad toen 
de Gem eenteraad met algemeene stem
m en besliste den naam  van een gem een- 
tebezoldigde, die hij (Fonten natuurlijk ) 
met opzet en met een bijbedoeling had  
uitgesproken in openbare zitting van  den  
Gem eenteraad, uit het proces-verbaal 
van de zitting te schrappen, dat hij on
m iddellijk daarop voorstelde alle per
soonsnamen uit de processen-verbaal te 
schrappen. Hij werd alsdan als een kleine 
jongen te w andelen gezonden.

.Deze buis (niet te vergelijken met de 
verstopte van  het park ) heeft hem  zoo 
teleurgesteld dat hij uit louter m ensch- 
lievendheid naar den heer M inister van  
Binnenlandsche Zaken heeft geschreven. 
Elleboutlange boterhammen kwam en op 
het M inisterie toe !

Doch hier is de kombel van  de zaak! 
Niettegenstaande hij er dus naa r streeft 
zijn voorstel voor schrapping van namen  
door hoogerhand te zien goedkeuren, 
vergat hij in de laatste zitting van den  
Gem eenteraad (m et de afschriften  van  
de brieven in zijn zak !) w at hij van den  
Minister tracht te bekomen, en sprak, 
zonder blozen (kw ade tongen beweren  
dat zijn vel een vinger dik is) den naam  
uit van een zekere Duvivier! Hij heeft 
echter nadien niet gevraagd dezen naam  
te schrappen.

W at zal de M inister van B innenland
sche Zaken of de heer Gouverneur daar  
wel over denken, M. Elleboudt?

Ge vraagt hen een motie te zien goed
keuren (langs den w eg van een w ijziging  
of een vernietiging van een proces-ver- 
baa l van den Gem eenteraad) en terwijl 
het onderzoek nog aan den gang is, ver
nietigt ge uw stelling.

’t Is als een windm olentje dat draait 
met den wind !

Enfin ! Het artikel 71 van de gem eente
wet heeft reeds veel stof doen opvliegen  
en b lijft het zoo voortduren, dan zal onze 
vriend Fonten, met zijn 27-jarige onder
vinding in den Gem eenteraad, er w aa r 
schijn lijk onder bedolven worden.

Veni, Vidi, Vici !

orkest.
2 Gesluierd Gelaat, met Charles Vanel 

en José Nogero.
Kinderen toegelaten  

PALACE
1 Een Hazenmemorie, gekleurde teeken- 

film.
2 Mevrouw is bediend, komiek.
3 De Hoogten van Hurlevent, met Merle  

Oberon en Laurence Olivier.
R IALTO

1 Folie Parade, met Alice Faye, Tyrone 
Power.

2 De vijf Stuivers van Lavarède, met
Fernandel.

K inderen toegelaten  
REX

1 Suez, met Loretta Young en Tyrone 
Power.

2 Lichten van Parijs, met Tino Rossi.
K inderen toegelaten.

BEZOEK AAN O NZE  HAVEN
W ij vernemen dat de Zweedsche on- 

derzeebooten «  Sjolejonet »  en « Slobjor- 
nen » in onze haven zullen vertoeven van  
26 tot 30 Augustus 1939.

DE ZA A K  LO G E  O PN IE U W  VOOR DE 
RAAD K AM ER

V rijd ag  moet Mevr. Logé, aangehouden  
in verband met het geheimzinnig ver
dw ijnen van haar man, F rans Logé, m u
zikant bij het 3e Linie te Oostende, op
nieuw voor de Raadkam er te Brugge  
verschijnen, die zich moet uitspreken  
over het al of niet vernieuwen voor een 
m aand van het aanhoudingsm andaat.

Inmiddels is men nog immer zonder 
nieuws over Logé en al de peilingen, uit
gevoerd in het Zwaaidok, bleven zonder 
uitslag.

Op te merken valt dat de speurhond, 
die na voorwerpen geroken te hebben die 
hebben toebehoord aan  Logé, n aa r het 
Zwaaidok rende en daar bleef staan aan  
den waterboord ,nadien in het w ater ls 
gesprongen en een p aar m alen rond de
zelfde p laats is gezwommen.

Grondige opzoekingen op die p laats  
hebben niets opgeleverd.

Het dient gezegd dat Logé thans twee 
m aanden vermist is en dat het lijk, zoo 
het zich in het Zw aaidok bevond, sinds
dien gem akkelijk door de tij is kunnen  
medegesleept worden.

Inm iddels heeft M evrouw Logé be
roep gedaan  op twee advokaten, den 
eene uit Gent, den andere, M ter De- 
groote, uit Oostende.

ERG V E R K EER SO N G EVAL
Een erg verkeersongeval heeft zich 

voorgedaan langs den grooten weg  
Brugge-Oostende, aan de grens van de 
gemeenten Meetkerke en Houttave. De 
auto, bestuurd door Jerome Gardyn, vee
handelaar te Ingelm unster, reed zekeren 
Victor Schaepdrijver aan, die den weg  
volgde met een kruiwagen. De m an  
bleef ten gronde liggen, terw ijl de auto 
bestuurder in volle vaart wegreed. On
m iddellijk werd hij achterna gezet door 
een anderen auto en tot stilstaan ge
dwongen.

N a  ondervraging door onderzoeksrech
ter V an  Rolleghem, werd de vluchtende 
autobestuurder in de gevangenis van  
Brugge opgesloten. H ij scheen in staat 
van dronkenschap te verkeeren.

W at het slachtoffer betreft, dit is er 
ie rg  aan toe, m aar men hoopt het toch 
te kunnen redden.

tonde en in de «Nuits Cubaines»: Cha| 
les Trenet.

V rijdag  11 Aug. —  3 u.: K lassiek con 
cert met R uda Firkusny, pianist; 9 u, 
Groot Sym phonisch Concert door de ka- 
pel van het 3e Linieregim ent onder de- 
leiding van Lt. Gasia.

Zaterdag 12 Aug. —  9 u.: JosepH 
Schmidt.

Zondag 13 Aug. —  9 u.: E rna Sack.
M aandag 14 Aug. —  9 u.: André Per 

net.
In  de Dancing der Ambassadeurs en 

in de N ight Club der Nuits Cubaines: a 
de beste attracties. Orkesten : Willie Le
wis, The Rectors Club, Gerrebos.

* * •
Zonder gebruik te willen maken van 

ronkende zinnen, m ag men toch wel 
gen dat de tijdspanne van Maandag 7 
tot M aandag  14 Oogst ophefmakend ls. 
Gedurende deze korte periode zullen imj 
mers op het podium der Rotonde een 
reeks sterren van den zang en van de 
virtuositeit optreden die, elk in zij 
sfeer, bewondering en geestdrift wekkei

Ziehier het palm arès: Pau l Hindemit 
en Die H aghe-Sanghers (8 Oogst), 
vier Sportiello (9 Oogst), Charles Trem 
(10 Oogst), R uda Firkusny (11 Oogst 
Joseph Schmidt (12 Oogst), E rna Sac 
(13 Oogst), André Pernet (14 Oogst), A 
deze namen, zonder uitzondering, hebbe 
een zeer goeden klank in de muzikal 
wereld, ’t zij als virtuozen van alto e 
komponist (P au l H indem ith) of vai 
piano (R uda F irkusny), ’t zij als koo: 
m aatschappij (D ie Haghe-Sanghers), 
zij als liedercomponist en zanger (Cha 
les Trenet).

Anderzijds zal in den loop dier schl 
terende week het groot orkest worden ta 
stuurd door kapelmeesters van meer da 
gewone reputatie: Edw ard V an  Beinun 
en Franz André.

Op hetzelfde peil staan ook de «An 
bassadeurs» en de «N uits Cubaines», mi 
orkesten als die van W illie Lewis, Th 
Rectors Club, Gerrebos en uitgelezen a 
tracties.

De attracties in de Am bassadeurs e 
in de Nuits Cubaines van 11 tot 17 Aug 
Edith P iaff, de roem van het realistisc! 
lied; The Townsends, danseurs fanta 
sistes m ondains; Bobby May, goochelai 
en M yriam  Verne, de buitengewone Ami 
rikaansche danseres.

Het Galafeest Richard Tauber zal niet 
plaats hebben

Het Galaconcert, aangekondigd voc 
M aandag 7 Oogst in het Casino-Kursai 
van Oostende zal geen p laats hebbec 
daar R ichard Tauber, ziek zijnde, zic 
gedwongen zag al zijn tegenwoordig 
kontrakten te vernietigen.

In  den loop van dit concert zal Deni 
Noble, de verm aarde baryton van 
Covent-Garden te Londen, als solist op 
treden.

De prijs der voorbehouden plaatsen 
evenals de locatieprijs zullen terugbe 
taald  worden.

B U R G E R L I J K E  S T A N D

GEBO O RTEN
A lm a Vande Casteele v. Leo en Marl 

V an  Eenooghe, Oesterbankstr. 10; Clan 
dine Hallum iez v. Robert en Josephin 
Vermeersch, Alf. Pieterslaan 55; Gerari 
Verdoolaege v. Henri en H ilda Inghel 
brecht, woont te Leffinge; Jean Philip 
part v. M arcel en Jeannette Vanover 
schelde, woont te Nieuwpoort.

23 Juli. —  Freddy De Bernardi v. Ar< 
turo en M agdalena Zeebroek, Steenbak 
kersstraat 51; Louis Teetaert v. Fram 
en Bracq Alfreda, Hennepstr. 53.

25 Juli. —  Dorine Hallemeersch van 
Caroltis en Angela Everaert, Ed. Hami 
m anstraat 53; Suzy Brackx v. Petrus en 
Julia Derdeyn, Th. V an  Loostraat 9.

26. —  Etienne Vercouter v. Marcel en 
M aria  Nolf, woont te Breedene; René 
V an  Hee v. A lbert en Elza Vigne, Lef- 
fingestraat 283; Liliane D urand v. Gil
bert en Renata Janssens, Stuiversstr. 
275.

27. —  René Defer v. Petrus en Made
leine Legrix, P. Benoitstr. 54; Jozef Rey- 
niers v. Jan en M aria  Gillis, woont te 
Steene; Diane Hallem eesch v. Prosper 
en A lfonsina Deneire, Torhoutst. 232; 
Violette M iny v. A lbert en Marie De
brock, Torhoutst. 359; Rudy Makelberge 
v. A lbert en E lfrida  Lust, Wellingtonstr. 
24; L iliane Robaey v. Julien en Mariette 
Janssens, N ieuwlandstr. 20.

29. —  Yvette M akelberge v. Maurits en 
M arie Scheers, J. Besagestr. 39.

STER FG EVALLEN

23 Juli. —  M arie Doyen, 24 j., ongeh., 
woont te Seraing.

24. —  Adèle Vandam m e, 89 j., wed, 
Frans Dyserinck, Aartshertoginnestr. ; 
Charles Hay, 59 j., ongeh., woont te Lon
den.

25. —  Sebastiaan Vanblaere, 78 jaar, 
echtg. v. M aria  Pieters .Anjelierenlaan 
13; Lodew ijk Vanhuele, 77 j., wed. Jus- 
tina Schram m e, K arel Janssenslaan 15.

26. —  Justina Se very, 49 j., echtg. v. 
G ustaaf Vanleke, Vrijhavenstr. 15; Hip- 
poliet Claes, 63 j., echtg. v. Georgina 
Tanghe, Nieuwp. st. 47.

27. —  G érard  Verdoolaege, 5 d„ woont 
te Leffinge.

28. —  Pieter Martinsen, 90 j., wed. v. 
Virgin ia Monteny, Visscherskaai 25; Lu
cien Dupont, 72 j., echtg. v. Maria De- 
craene, Alf. Pieterslaan 70.

29. —  Hendrik Rassenfosse, 2 m., woont 
te St .Pieters-Woluwe.

H UW E LIJK E N
29 Juli. —  Charles Molein, kok en 

Emerence Audenaerde. z.b.; Alphonse 
Nieuwenhuyse, werkm an en Mariette 
Hessens, z.b.; Andries Vandenbroecke, 
landbouwer en M aria  Ameloot, z.b.; Jean 
M arc dit Bailly, reiziger en Germaine 
Jacquemart, onderwijzeres ; Germain 
Devos, leeraar en Gabrie lla  Debbaut, on-

• derwijzeres.
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DE KONINQ DER CIRKUSSEN

T E O O S T E N D E

V O O R S L E C H T S T W E E D A G E  N

Zstnrdag Augustus
Namiddagvertooning te 3 uur. Avondvertooning te 8 u. 15.

Zondag Augustus
Namiddagvertooning te 3 uur. Avondvertooning te 8 u. 15.

H e t  c i r k u s  w o r d t  o p g e s t e l d  t e g e n o v e r  h e t  s t a t i o n ,

V i s s c h e r s k a a i ,  O u d e  V i s c h m i j n

♦
♦

Het grootste cirkus van Europa omvat 8000 zitplaatsen, 
2 groote menageriën, een troep olifanten, waarvan de grootste 
2.500 Kgr. en de kleinste 500 Kgr. weegt ; een reuzen-hippopo- 
tame van 3.000 Kgr. en de mooiste hedendaagsche ruiterij : 70 
paarden ; 50 buitengewone attracties.

Bevolking van Oostende, wanneer U “The Barnum,, zult ge
zien hebben, zult ge weten wat een groote cirkus is.

Verhuring der plaatsen vanaf 10 uur ’s morgens.

Stallingen en bijgebouwen zijn te bezichtigen vanaf 10 uur 
’s morgens.
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Bijzondere Lichte Stoffen voor het Strand
Strandkleedjes 
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Kapellestraat, OOSTENDE 5
(10 06 ) $

Vrouwenkroniek
W A T  ETEN W IJ DEZE W EEK  ?

I
ZO N D A G . —  Tomatensoep, gebraden  

kip, appelmoes, aardappelen, griesmeel
pudding met bessensap.

M A A N D A G . —  Biefstuk, princesse- 
boontjes, aardappelen, vanillevla.

D IN SD A G . —  Kalfslapjes, spinazie, 
aardappelen, vruchtenvla.

W O EN SD AG . —  Gekookte visch, boter
saus, worteltjes, aardappelen, m aizena- 
pudding.

D O N D E R D A G . —- Varkenscoteletten, 
snljboonen, aardappelen, rijst met ro 
zijnen.

VR IJD A G . —  Gestoofde paling, mos
terdsaus, aardappelen, broodpudding.

ZAT E R D AG . —  Biefstuk, sla met to
maten, frites, karnemelkpap.

ENK ELE  RECEPTEN
Paling  in  mosterdsaus. —  Ze vooraf 

een poos in warm en met w ater verdun
den azijn  leggen, om ze te dooden. Bij 
dikke paling het vel aftrekken, dunne  
enkel met zout afwrijven. Kop en staart 
er a f doen, en haa r verder in stukken 
snijden: uit de bovenste deelen worden  
de ingewanden verwijderd. D aarna  w or
den de stukken gewasschen in w at lauw  
water.

De gewasschen stukken worden een 
kwartiertje gekookt, dan even opge
stoofd in een bouillonsaus van bijvoor
beeld 50 gram  boter, 30 gram  bloem, een 
halve liter kooknat, w at peper en zout. 
Op het laatst van het stoven, zoo ge- 
wenscht, een scheutje m adera toevoe
gen ,en de saus afm aken met w at mos
terd.

Broodpudding. —  W e wrijven 200 gr. 
oud brood (zonder korst) fijn  in een 
vierde liter warm e melk .Vermengen met 
50 gram  suiker, 50 gram  krenten en 50 
gram  rozijnen die goed gewasschen w er
den, 25 gram  gesnipperde sukade, 50 gr. 
boter, drie eierdooiers en tenslotte het 
stijfgeklopte eiwit.

W e doen het mengsel in een met boter 
besmeerden en met paneerm eel b e 
strooiden puddingvorm.

W e sluiten den vorm en koken den 
pudding anderhalf uur in kokend w ater  
of in de stoompan.

W e presenteeren er een warm e vanille- 
of schuimsaus bij.

Gevulde tom aten. —  Tom aten zijn  
door hun mooie kleur zeer geschikt voor 
garneering van schotels. Ze kunnen op 
zeer verscheidene w ijzen gevuld worden, 
en dan als koud voorgerecht of bij de 
koffietafel worden gegeven. M en rekent 
één tom aat per persoon.

Om  de tomaten te vullen, zullen we 
er een kapje afsnijden, en de inhoud  
er met een koffielepeltje uitnemen. M en  
vult de uitgeholde vrucht met doperw 
tjes verm engd met mayonnaise, of met 
vleeschrestjes in kleine stukjes gesneden  
en met vinaigresaus vermengd, of met 
knolselderij salade; of met garnalen  ver
m engd met m ayonnaise; of met visch-

restjes en een augurkje; of met ham ; of 
met fijn  gewreven harde eieren ver
mengd met m ayonnaise; of met een 
mengsel van allerlei koude restjes.

De opgevulde tomaten worden dan op 
een schotel geplaatst, waarop frissche 
slabladen zijn gelegd, of een papieren  
vingerdoekje. M en garneert dan met 
schijfjes ei en augurkjes die tot w aaier
tjes zijn gesneden.

Zonnebaden voor kinderen.

Niet alleen voor de volwassenen, m aar  
ook voor de kinderen zijn  zon en lucht 
uitstekend om de licham en gezond en 
krachtig te maken.

Indien men een kam er heeft met véél 
zon, dan is het uitstekend om kinderen  
daar 's morgens nà het opstaan een paar  
minuten geheel naakt te laten rondloo- 
pen, later kan men dit langer doen. 
Doch men dient er op te letten dat de 
kinderen dan in beweging blijven.

W anneer het weder warm  is, dan zijn  
zonnebaden voor kinderen aan te beve
len op het balcon of in den tuin: doch 
ze moeten zeer geleidelijk gedaan w or
den, het is te zeggen progressief langer, 
en steeds moeten de kinderen in een ze
kere beweging blijven. A ldus zal men in 
het begin eerst voeten en beenen der 
kinderen aan de zon bloot stellen, en dit 
gedurende hoogstens een paar minuten. 
Geleidelijk aan zal men er dan het lijf 
aan wennen, zoodat na afloop van 2 à 
3 weken het kind hoogstens gedurende  
een ha lf uur m ag zonnebaden.

Kinderen, nog meer dan volwassenen, 
moeten een zonnehoed dragen, om de 
oogen, het hoofd, de nek, en het boven
ste gedeelte van de ruggegraat tegen te 
sterke inwerking der zonnestralen te b e 
schermen.

Op zeer heete dagen moet een zonne
bad ’s morgens vroeg ofwel laat in den 
nam iddag genomen worden, echter nooit 

gedurende de warm ste uren van den dag, 
wanneer de stralen recht naar beneden  
vallen.

Op te warm e dagen moeten de kinde
ren zelfs alleen in de schaduw spelen, 
en niet in de zon... en dan nog zoo 
luchtig mogelijk gekleed.

H U ISH O U D E LIJK E  W EN K E N

Het kraken en piepen van deuren  en 
het slecht sluiten van sloten kan door 
het oliespuitje voorkomen worden. De 
bewegende of draaiende onderdeelen  
moeten van tijd  tot tijd  met een m a-  
chinespuitje met olie vet gem aakt w or
den.

O m  zonder ijzer te strijken. —  In  som
mige om standigheden kan het gebeuren  
dat men geen ijzer bij de hand heeft om  
te strijken. D an  kan men, met volgend  
eenvoudig middel, erin verhelpen. D aa r 
toe volstaat het een flesch te vullen met 
warm  w ater en ze over het vochtig lin 
nen te w rijven dat op een effen  plank

werd gelegd. H et linnen zal er glad uit
komen.

Om  het kurk vast op de flesch te ste

ken. —  W anneer ge een flesch mee op 
reis neemt en vreest, dat de kurk los kan  
komen, neem dan een vinger van een 
ouden glacé handschoen, snij dezen af 
en doe hem over de kurk. Vervolgens 
bindt ge een touwtje stevig om het ge
deelte van den «vinger», dat om de flesch  
zit en ge hebt evenals bij «E au  de Co
logne» flesschen en anderen die men in 
de winkels koopt, een perfecte sluiting.

Om  het kleuren van rauwe aardappe

len te voorkomen. —  Rauwe, geraspte 
aardappelen, die men bijvoorbeeld voor 
koekjes moet gebruiken, kleuren dikwijls 
roodachtig, hetgeen men kan voorkomen 
door er onm iddellijk na het raspen  
bloem over te strooien.

LEVEN SW IJSH EID

In  liefde beteekent zw ijgen vaak meer 
dan spreken. Het heeft een goede uit
werking als een m innaar in zijn ontroe
ring geen woorden kan vinden. Er be
staat een zwijgende welsprekendheid, die 
dieper doordringt dan woorden zouden  
kunnen doen .(P asca l).

TER B E SC H ER M IN G  VAN
SCH O O NM O EDERS

Dezer dagen werd een zekeren Mr. L. 
R. Dunne uit W ales veroordeeld tot be
taling van een boete van 20 shilling. De 
veroordeelde w as bij zijn  schoonmoeder 
op bezoek geweest en toen hij per trein  
naar huis terugkeerde, vertelde hij zijn  
reisgenooten in de coupé een en ander 
over zijn  slechte ervaringen bij dit be
zoek en in verband daarm ee zei hij heel 
leelijke dingen over schoonmoeders in 
het algemeen.

De reisgenooten protesteerden heftig, 
want zij waren  voor het meerendeel zelf 
schoonmoeders. Mr. Dunne echter liet 
zich niet tot zw ijgen brengen en ver
scherpte zijn verwenschingen aan het 
adres der schoonm am a’s zoozeer, dat een 
der beleedigde dames verklaarde, dat zij 
het niet meer kon uithouden en de 
coupé zou verlaten. D it was echter ge
m akkelijker gezegd dan gedaan, w ant de 
trein was in volle vaart. M aar de ver
dedigster van de schoonmoederlijke eer 
was ook niet van gisteren ; kordaat 
sprong ze op en trok aan de noodrem. 
Dat kost echter 20 shilling, als het niet 
geschiedt om ernstig gevaar voor lijf en 
leven af te wenden. De dame betaalde

niet, zij wenschte eene gerechtelijke be 
slissing.

Deze is nu ten gunste van  de verbolgen  
schoonm am a’s uitgevallen. De rechter 
was met haa r van meening, dat men van  
een schoonmoeder niet verwachten kan, 
dat zij weerloos b lijft luisteren naa r be- 
leedigingen van de schoonmoeder in ’t 
algemeen. D aar Mr. Dunne ondanks haar 
protest niet wilde ophouden, was zij —  
aldus de rechter —  door zijn schuld in 
een noodtoestand gekomen, w aaruit zij 
zich alleen door het trekken aan de 
noodrem kon bevrijden.

(Verboden nadruk). Tante Barbara.

Rechtbanken
— c o *—

R EC H TBAN K  VAN B R U G G E
Zedenzaak. —  Verleden week D insdag  

verscheen de genaam de Hubrechtsen A u 
gust, uit Oostende, voor de B oetstraffe
lijke Rechtbank van Brugge.

Hubrechtsen was beticht van verschei
dene zedenfeiten gepleegd te hebben op 
een meisje van 7 jaar.

Meester Vanden  Broele, uit Oostende, 
verdedigde betichte.

De belangen der Burgerlijke Partij, 
nam elijk de ouders van  het meisje, w a 
ren verdedigd door Meester Lantsogt en 
Meester De Groote. Hubrechtsen liep een 
gevangenisstraf op van 5 jaar.

De Burgerlijke Partij bekwam  eene 
schadevergoeding van 5.000 fr.

RAAD K AM ER  TE B R U G G E  
Aanhoudingsbevelen bekrachtigd

Dinsdagvoorm iddag zijn  voor de R aad 
kam er te B rugge verschenen het drietal 
vreemdelingen, w aaronder een vrouw, die 
zich te Oostende plichtig m aakten aan  
den verkoop van  schunnige prenten. 
H un aanhoudingsbevel werd bekrach
tigd.

Het aanhoudingsbevel van mevr. De 
Vlieger, uit Oostende, die zich plichtig 
m aakte aan een diefstal in een groot
warenhuis, werd eveneens bekrachtigd.

L. W YN A N T

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

Wilrijk Antwerpen

SPECIALE BREUKBANDEN ZO N D ER  STAAL en ZON DER  
3LASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OO R  DAMES EN  
9  HEEREN D IE  DEN  BUIK OPHOUDEN EN ALLE ® 
«  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  ®

KUNSTBEEN EN  

IN  DURALUM IN

D E  M O D E R N S T E  E N  D E  

S T E R K S T E  T O T  H E D E N  

—  U I T G E V O N D E N  —  

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

ZIEKENARTIKELEN —

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

ALLE TOESTELLEN V OOR M IS

VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING
-  en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25

Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw R IJW IE L  in het

uis Gentil Mares
2 .S , Kerkstraat, OOSTENDE 

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
mmsaammm  b la n k e n b e rg e
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B E S T E L  UW O E S T E R S  

EN K R E E F T E N  B I J  •

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —

©

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« RAYGUY H OU SE», 22, Pace de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

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

« PAPIERAFROLMACHINES »
B
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! BREUKBANDEN - BUIKBANDEN  

j MAAGBANDEN

LENDENSCHOTBANDEN  

j ALLES NAAR MAAT ®

■ Ja A u P a ra sfo
G- M A D E L E I N - B U Y S

B an d ag ist —  M asseerd er

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740

« « « »c -® «® ® «® ® *® ® ® ® »® ® «® ® ® ® ® ® ® # «

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

BRUGGE, tel. 319.59
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groot« verlichting «e bekomeo El»ch bl) *%*«• 
apotheker het echte pi|BftiUcttd Marlou,
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G rietje van den 
Visscher

door A. HANS

— ’ Wist ikf dat hij mij bedroog ? Moet 
gij het mij verwijten ? Laat dat over aari 
hen die me altijd benijd hebben, die den 
voorspoed en de macht van den Gouden 
Schoof niet konden verdragen, die me gaar
ne uit besturen hadden gewipt.

---- Ik herinner er u alleen aan, omdal
ge Wuis altijd hoog boven David stehlet. 
Laat David onbezonnen gehandeld hebben, 
hij wa3 toch eerlijk. Wuis noemde hem een 
domkop, een idioot,, en de vent zat hier 
met een moord op het geweten.

—  W erp me David niet altijd voor de 
voeten ! Ja, ik word gehoond, en ze hebben 
reden om me te bespotten. Maar daarvoor 
geeft Gelders zich nog niet, daarvoor rocipt 
hij den koppigaard, den vagebond uit Ame
rika nog niet terug ; nog harder zal ik me 
toonen.

—  Stil stil verootmoedig u liever voor 
God. W e hebben het te hoog gehad in onzen 
bol, en aljs we nu vernederd’ worden, i- 
God ons toch genadig, want Hij bewaakt 
ons kind voor een doorslechten man. Hij 
heeft een verschrikkelijk gevaar van ons aL* 
gewend. Laten we Hem daarvoor danken,

unw iK i

maar ook de les leeren die ons zoo opge„ 
legd wordt.

---- Ge zijt zwak geworden van karakter.
Maar ik sta sterk. De boer van de Gouden 
Schoof ligt nög niet op den grond.

Gelders ging naar buiten. Zijn vrouw 
zuchtte diep. De baas riep Seven en zond 
hem met een boodschap naar Sluis. Dan wa,s 
de koewachter ver uit de buurt, als nefc 
gerecht kwam.

Gelders liep zenuwachtig rond. De; tijd 
kroop traag voorbij. Maar het werd dan 
toch elf uur en even daarna kwamen er 
twee gendarmen te paard over den dijk. 
Hun hooge shako s wipten telkens boven de 
knotwilgen uit en het leek of de strengheid 
van het gerecht daar zelve naderde.

De boer ging vlug in huis. Daar zullen 
ze zijn met Wuis. Houd Tilda binnen ! zei 
hij gejaagd tqt zijn vrouw. Sluit zoo noodig 
de deuren.

—  O, blijf ook hier !
—  Ha, neeri, als boer van de Gouden 

Schoof ontvang ik de heeren... en ook den 
gemeenen moordenaar.

—  Beheersch u toch ! Houd u fier cn 
waardig ! Dàt past een Gelders !

—  Lessen heb ik niet noodig.
De boer trok zich weer terug. De genr 

darmen lieten hun paarden op den dijk 
heen en weer stappen.

—  O, die zijn voor het volk, dacht Gel
ders. Ha, nieuwsgierigen voor de Gouden 
Schoof, om mij/en Tilda te bespotten. Zoo

Even later verschenen er twee rijtuigen. 
En Gelders richtte zijn gestalte in de volle 
lengte op. Zijn gezicht werd als een roerloos 
masker van norschheid. De koetsen reden liet 
hof op erifi bleven nabij de woning staan. Uit 
de eerste stapte de onderzoeksrechte^, die

zich vroeger ook met de zaak had bezig ge
houden en de griffier, de kommandant der 
gendarmen en de burgèmeester.

—  Goeden morgen ! groette Gelders.
De magistraat gaf hem de hand.
—  Wat een onverwacht verloop van de 

zaak Livina Raaks, zei hij.
—  Bekent Wuis ?
—  O, neen. Hij loochent alle schuld.
Even kreeg Gelders hoop.
—  Het is ook een zware betichting, zei> 

hij. V
—  Ontzettend. Maar ik ben overtuigd dat 

we den waren dader in handen hebben. Ik 
heb reeds allerlei papieren bij hem aange
slagen en er zijn brieven bij van het onge^ 
lukkig meisje. Hoe hij ze kon bewaren, be
grijp ik niet. Maar dat lijkt een fataliteit; 
van zekere misdadigers.

—  Brieven van Livina Raaks ! hernam 
Gelders ontsteld.

—  Ja, onder meer, waarin ze aandringt 
dat Wuis met haar zou trouwen. In een 
anderen brief heb ik al ontdekt, waarom 
we te Gent geen inlichtingen kregen over 
het meisje. Ze had er een kamer tij een 
oude nicht van Wuis, en die door hem on
derhouden wordt.

—  Hij heeft ons nooit over die nicht ge
sproken.

—  O, natuurlijk niet. Zij zal meer we
ten, maar ze moest zwijgen om 3en broode. 
Ze wordt vandaag ondervraagd. Ik geloof 
dat het een kort onderzoek zal worden.

—  En wat zegt Wuis over die brieven ?
—  Ik heb nog niet laten merken, dat ik 

ze k Da^ zal ik straks doen.
---- De schurk zit dus in de tweede koets.
—  Ja, met drie gendarmen, maar eerst 

wil ik Looi ondervragen.

—  Ga binnen in huis dar) zal ik hem 
halen.

—  Het is een ontzettende ontgoocheling 
voor uw dochter. Hoe houdt ze er zich on^ 
der *

—  O, ze kan het nog niet gelooven dat 
Wuis schuldig is.

—  Ik begrijp het.
—  Maar als ze alles weet, zal ze herr̂  

vervloeken. Zult ge haar ook ondervragen ?
—  o , neen, zij kan geen inlichtingen 

geven.
Gelders leidde de heeren in de woonka

mer, waar de kachel brandde. Het was een 
koude tocht geweest in den guren morgen. 
De boer vertelde vlug aan zijn vrouw, wat 
de rechter hem medegedeeld had.

---- Dus er zijn bewijzen, zei vrouw Gel
ders. Ik wist wet, dat ik Looi kon gelooven.

---- Ga dat boven aan Tilda vertellen,
—  Nu ?
—  Ja, dat kan haar overtuigen. Anders 

wil ze Wuis misschien nog zien. En ik zal 
Looi hier roepen.

De tweede koets bleef gesloten.
—  Daarin zit nu de groote mijnheer, de 

bluffer, de groote handelaar die meende dat 
heel het Vrije van Brugge aan zijn voeten 
lag, zei Gelders, toen hij met Looi uit de 
schuur kwam.

---- Een mensch kan' diep vallen. Maar
zullen die heeren mij gelooven ?

---- O ja ze hebben al andere bewijzen.
---- En Gelders sjprak even haastig over de

brieven,
Intusschen ging vrouw Gelders naar haar 

dochter. Deze stond juis»t klaar om zich naar 
beneden te begeven.

---- Tilda, de heeren zijn daar', zei de moe
der

---- Ja, ik heb de rijtuigen' gezien. En
René zit zeker in het tweede ? Ik wil hem 
zeggen dat ik nooit den vuilen las'ter zal ge- 

1 looven.
—  Luister kind. De rechter heeft een 

huiszoeking bij Wuis gedaan en papieren
! rangeslagejn. Er was een brief bij van die 
i Livina Raaks!, waarin ze Wuis vroeg met 
hem te trouwen.

—  Tilda schrok weer heftig.
I —  Moeder, he* kan niet, neen het kan 
j niet, riep ze als in wanhoop uit.

Er was plots een ommekeer. Vrouw Gel
ders merkte het.

---- De rechter twijfelt niet meer aan zijn
schuld, hernam ze. Hij ondervraagt nu Looi. 
Dan zal hij Wuis bij den wal brengen.

—  Maar als dat waar is, ben ik de onge
lukkigste van alle menschen. O, hoe zal ik 
bespot worden ! Het huwelijk is geregeld, 
het huis staat klaar. O, wat word ik dan 
vernederd ! Ik zal me niet meer op straat 
durven vertoonen.

—  Wel, gej kunt een tijd bij nicht Amelie 
te Kadzand gaan logeeren. De tijd slijt al
les. . .

—  Ik heb René toch lief ook...
---- Ge zult dat gevoel rap kwijt geraken,

als ge u goed voorstelt wat hij gedaan heeft.
—  Dan zou een! moordelnaar mij gekust 

hebben !...
Tilda huiverde.
---- Met een moordenaar^ wandelde ik door

Brugge, kwam ik door den donker terug naar 
huis... Moeder, is dat nu waar ?

—  Ja, kind...
---- Maar t is afschuwelijk !
—  Hij is afschuwelijk... Gij wist van 

friiets.. .

Weenend zonk Tilda op den rand van 
haar bed.

—  Kind het is een ellendige geschiedenis* 
ik voel dat natuurlijk ook diep, maar dank 
God dat alles bijtijds uitgekomen is, ver
volgde vrouw Gelders. Ge zijt nog niet aan 
hem verbonden;

—  We hebben ondertrouw gedaan...
—  Dat geeft niets.
---- Ondertrouwd mèt een moordenaar...

Ze zull-en het jaren nadien nog vertellen...
De hoogmoed worstelde in het gewond ge

moed met inniger gevoelens.
—  Men vergeet dat, hernam de moeder. 

Ge zult later een braven man huwen...
---- Zal ik nog ooit een man kunnen ver

trouwen nu me dit overkomen is ?
—  Maar natuurlijk ! Zoo iets is gelukkig 

een groote uitzondering.
Tilda zweeg even. Dan hoorde ze stem

men en sprong op en keek door het raam.
—  O, ze halen René uit he’ï: rijtuig ! kreet 

ze. Hij is geboeid... Arme jongen... hij kan 
het niet gedaan hebben, kreunde ze. Moeder, 
moeder toch... O, het is een schande...

Vrouw Gelders begreep welk een vreese- 
lijke aanblik het voor Tilda moest zijn. Hoe 
dikwijls was ze René tegemoet gesneld, als 
hij uit zijn sjees s-tapte ! En nu René een ge
vangene !

—  Kijk er niet meer naar, zei vrouw Gel
ders.

Tilda sloeg reeds de hande’n voor de oo
gen en wendde zich af.

---- Is René dan zulk een gemeene man
riep ze driftig uit.

(W ordt voortgezet). 

(Verboden nadruk ).


