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De Visscherijdienst
In  ons num m er van 29 Juli brachten  

wij hulde aan de beslissing van minister 
Marck, door wiens toedoen, en in ver
vulling zijner stellige belofte, binnen kort 
te Oostende een V isscherijbestuur zou 
worden ingericht, om spoedig ter p laats  
dringende m aatregelen te kunnen ne
men, m oeilijkheden op te lossen, enz., 
zooals een bericht aan de pers het noem
de.

De aanstelling daartoe te Oostende, 
van een gewezen plaatselijk  waterschout, 
aanstelling die w ij toejuichten, schijnt 
zich te bevestigen, en zoo w ij goed in
gelicht zijn, zou ook bij het Hoofdbestuur 
te Brussel tot versteviging van den vis
scherijdienst een m aatregel getroffen  
worden die de algemeene goedkeuring  
der visscherijm iddens zou wegdragen.

W ij zullen er ons vooralsnog van ont
houden nam en te noemen, zooals som
mige bladen dit doen, vooraleer de ko
ninklijke goedkeuring bekomen is.

Verder wist het hooger aangehaald  
persbericht te zeggen, dat de studie van  
de sociale en juridische vraagstukken  
die de visscherijnijverheid aanbelangen, 
zou voorbehouden blijven aan het Hoofd
bestuur te Brussel.

Dit kan eenigszins verwondering ba 
ren, als men weet dat dit bestuur zich 
reeds sedert jaren  met de sociale en ju 
ridische vraagstukken bezig houdt, zon
der dat ze daarom  rap  vooruitgaan.

Moeten w ij herhalen dat reeds op het 
Zeecongres van 1937 te Antwerpen, een 
jurist van dit Bestuur verklaarde dat de 
kwestie van het ouderdomspensioen voor 1 
visschers in de eerstkomende m aanden  
zou opgelost zijn, en dan nog wel met 
de m edewerking der betrokken groepen? 
Nooit hoorde men er nog van  spreken.

Moeten wij herinneren aan de bespre- j 
kingen welke tusschen de vertegenwoor
digers van de Gem eenschappelijke K as j 
verleden W inter te Brussel p laats h ad 
den met twee juristen van het Hoofdbe
stuur, om verscheidene punten op te j 
lossen die al lang  door het Bestuur der 
Kas werden opgeworpen ? Niets kwam  
daarvan totnogtoe in huis.

Moeten w ij herinneren aan de moei
lijkheden die zich voordoen, w anneer het 
er op aankom t op onze visschers de so
ciale wetten toe te passen die te Brus^sl 
door de advokaten van de hoofdbesturen  
gefabriceerd worden ?

Pensioenwet, fam ilievergoeding, be
taald verlof, het schijnt allem aal ver
keerd te loopen en hoe meer de Beroeps
raad van de Visscherij er zich mede be
zig houdt, hoe m inder hij zijn weg vindt 
in den doolhof der sociale wetten.

Zoo het Hoofdbestuur van het Zeewe
zen zich daarm ede voort moet bezig hou
den, zooals het nu doet, dan zijn w ij bin
nen honderd ja a r  nog niet klaar.

M aar als men de zaak ernstig wil 
aanpakken, dat men dan daarm ede ie
mand gelaste die voor de taak is opge

wassen, die niet alleen de wetten kent, 
m aar ook de visscherij en de gebruiken  
en gewoonten die daarin  bestaan.

Is het niet om dat onze visscherij zoo 
hemelsbreed verschilt van de landelijke  
ondernem ingen dat de sociale wetter 
die voor de algemeenheid gem aakt zijn, 
zoo moeilijk op ons visschersvolk kunnen  
toegepast worden.

L aat ons hopen, nu m inister M arck  
eindelijk de hand  aan ’t werk geslagen  
heeft en een visscherijdienst aan  ’t in
richten is, w aarvan  hij degelijk werk  
verwacht, hij voor de studie der sociale 
wetten en hunne aanpassing op de zee- 
visschers, een beslagen jurist zal weten 
te kiezen die alle noodige w aarborgen  
van bekwaam heid levert.

Dan, en dan alleen, zal de Visscherij 
met vertrouwen de toekomst tegemoet 
zien.

P. Vandenberghe.

ËKï

N u ttig e
Tu ssch en ko m st

T er gelegenheid van de inhuldiging  
van  het nieuw station te B rugge verle
den Zaterdag, w aarop, benevens m inister 
Marck, Gouverneur Baels en talrijke an 
dere personaliteiten, ook de heer Cam iel 
W illem s, voorzitter van de Syndikale K a 
m er der V ischhandelaasr, tegenwoordig  
was, heeft deze er van  gebruik gem aakt 
om den directeur-generaal van de Spoor
wegen te w ijzen op de noodzakelijkheid  
van  het overdekken van het station Oos- 
tende-Vischm ijn, w aa r  de w agens steeds 
aan de groote hitte blootgesteld zijn.

Ook bekwam  hij, dat de talrijke visch- 
w agens opnieuw in ’t w it zouden ge
schilderd worden, w at voor den Spoorweg  
een reklam e is en voor den visch van  
groot belang.

Nuttig werk dus !

Nog het Internationaal 
Congres van de Zee

Slo tred e van G o u v e rn e u r Baels

Dagorder van het Zeewezen
Op 13 Juni 1939 bij w ind uit het N„ i 

K r. 4-5, woelige zee, bij het instappen  
van loodsen van loodsboot 15 in de roei
boot, kantelde de boot, met het gevolg 
dat de loods P. Verm eesch en de hulp- 
loodsen P. T im m eranm  en L. Van  Steen- 
weghen overboord gingen, en de boot vol 
w ater sloeg.

De beide eersten konden snel terug op 
de boot klauteren, w aa r  bovendien loods 
M. Lauw ereins en de m atrozen A. A. Ghys  
en A. A. Dewaele zich hadden weten  
staande te houden. Hulploods V an  Steen- 
weghen echter w as door de zee verder 
wesggeslagen.

M atroos Dewaele ontdeed zich vlug  
van  zijn zwemvest en wierp het den 
drenkeling toe, die het kon grijpen.

Op dat oogenblik kwam  L.B. 4 te voor
schijn onder het bevel van  Broucke, Ph. 
Deze loodsschipper, ziende w at er gaan 
de was, liet de boot k laarm aken en stuur
de op den drenkeling af. Toen h ij zag dat 
deze de hem nageworpen reddingsboeien  
niet kon bereiken, en hij ten einde 
krachten was, riep hij zijn stuurm an  
toe het com m ando over te nemen en 
sprong zelf, geheel gekleed, van zijn  
brug den drenkeling achterna. H ij zwom  
met een boei n aa r hem toe, en Van  
Steenweghen kon er zich mede drijvende  
houden, totdat de inm iddels door L.B. 
uitgezette boot hem  kon oppikken.

Zonder het moedig en doortastend op- 
tre len  v. n  looi-'s h ipper Broucke, ware  
hier zeker een menschenleven te betreu
ren geweest, en ik houd er van  in de 
eerste p laats het gedrag van loodsschip
per ter kennis te brengen van het per
soneel.

Deze dagorder wordt gedurende 10 da

gen aan  boord van  alle Staatsvaartuigen, 
in de wachtkam ers, kantoren, werk-en  
stelplaatsen aangeplakt.

De D irecteur-Generaal, 
H. DE VOS.

E e re lijst
(EER STE  HALFJAAR 1939)

T er uitvoering van eene ministerieele 
beslissing, wordt ter kennis van het per
soneel gebracht dat hiernaverm elde be
dienden op de eerelijst vermeld werden  
wegens daden van eerlijkheid :

MM. Dasseville I.-E., purser ; K ieken  
P., steward ; Desaever A.-F., m atroos; 
D  ecoo M., barm an  ; Deschepper G., dek- 
steward ; Nassel I.-C., m atroos ; N ihard  
G., matroos, allen bij den dienst der Pa - 
ketbooten ; Verdijck J.-F.-P., m atroos hij 
de diensten te Antwerpen ; De Meester 
meesteres bij den dienst der Paketboo- 
ten ; Beniest A., idem.

Deze eerelijst zal gedurende tien dagen  
aangeplakt blijven aan  boord der Staats
vaartuigen, in de wachtkam ers, kanto
ren, werk-en stelplaatsen.

De Directeur-Generaal, 
H. DE VOS.

DEPOT  O O ST EN D E  : 

- T ELEFO O N  71462 -

De Vischw eek 
te Nieuw poort

Het inrichtend komiteit vergaderde  
M aandag  laatst onder voorzitterschap  
van D r André V an  Dam m e, burgem ees
ter.

Er werd beslist dat gedurende de de
monstraties, thé gratis aan de bezoekers 
zal aangeboden worden. De bereide visch, 
enkel versehe zeevisch, dus geen opge
legde visch, zal door de aanwezigen ge
proefd worden en te dien einde zal niet 
een klein proefstukje, m aar wel een por
tie van m inimum 50 gr. van ieder soort 
bereide visch aangeboden worden.

Verscheidene kunstschilders van de 
kust hebben reeds hun m edewerking aan  
de tentoonstelling beloofd.

D e vischweek belooft een succes te 
zijn.

Op d it Congres te Lu ik  gehouden werd 

door den heer Gouverneur Baels een 

korte m aar prachtige slotrede uitgespro

ken, welke we n iet onopgemerkt kunnen  

la ten  voorbijgaan. W ij houden er dan  

ook aan  die h ie rna  weer te geven.

M ijnheeren,
Opnieuw is deze bijeenkomst een ge

legenheid geweest om de grootsche be
teekenis der zee in oogschouw te nemen.

Voor de V lam ingen is het een onge
zegde vreugde dat ze de zee als hun  
eigen goed en boedel kunnen aanzien en 
al de schoonheid, die er uit straalt en al 
de m enschenfierheid die zweeft rondom  
de honderden schepen en booten d rij
vende op den Oceaan als zooveel stukken 
van 's lands bodem.

M aar dit eigendom brengt voor den 
Vlaam schen stam een onbegrensde ver
antwoordelijkheid mede: deze van er 
voor te zorgen dat die bron van rijkdom  
naar waarde worde geschat, doelmatig 
worde bewerkt, behoorlijk worde verde
digd.

En als ik de onwetendheid overweeg

PRO D U K T EN  ^

G A S 'O L IE  —  ESSENCE

PET RO LEU M  X

SPREKEN V O O R  Z IC H  Z E L F ^

K in d erverg o ed in g  
de V issch e rsb ij

Het artikel verschenen in ons laatste  
num m er met betrek de uitbetaling van  
de kindervergoeding bij de visschers, 
schijnt nogal ophef gem aakt te hebben.

B ij de mededeeling die w ij ontvingen, 
hebben w ij een voetnota gevoegd, w aa r 
bij w ij wezen op het feit dat de reeders 
welke m eevaren met hun schip, als lid 
der bem anning ontlast zijn van het stor
ten der bijdrage voor gezinsvergoeding.

In  betrokken visscherijm iddens heeft 
men ons gezegd, dat een schrijven van  
den heer M inister w aarsch ijn lijk  ver
keerd geïnterpreteerd is geworden, daar  
er blijkt uit de gezegdens van den heer 
Minister in het Parlem ent en uit on
derhouden die hij heeft gehad met ver
scheidene visschersdelegaties, dat het ar
tikel 27 van het koninklijk besluit van  
4 Februari 1939 n aa r alle w aarsch ijn lijk 
heid zal gew ijzigd worden om terug te 
keeren tot de wet van 4 Augustus 1930 
Deze wet bepaalt uitdrukkelijk dat d*.’ 
reeder de bijdrage voor gezinsvergoeding 
dient te betalen voor al de visschers die 
bij hem werkzaam  zijn, zelfs al varen  
zij volledig op procent.

W at betreft de verdere toepassing van  
de sociale wetgeving, nemen bewuste 
reedersvereenigingen hun wenschen voor 
werkelijkheid.

De heer m inister van Arbeid en Sociale 
Voorzorg heeft duidelijk gezegd in het 
Parlem ent, dat de visschers verder onder 
toepassing vallen van alle sociale wet
gevingen.

W ij nem en aan dat de reeders in be
paalde moeilijke om standigheden ver- 
keeren, doch de oplossing h iervan m ag  
niet gevonden worden met deze moei
lijkheden op den nek van de schamele 
visschers te laden. Het is een feit dat de 
visschers dienen geholpen te worden, 
doch er moet uitgezien worden n aa r een 
anderen weg dan diengene dien men 
thans w il inslaan. De visschersmiddens 
die zich bezig houden met de belangen  
der visschers, hebben ons de verzekering 
gegeven dat men op sociale m oeilijkhe
den aanstuurt, indien er met deze poli
tiek voort gegaan  wordt.

b i i  onze Vlaam sche m assa’s net als bij 
ce W aalsche omtrent de begrippen van  
'ü het levende in betrekking staande met, 
den Oceaan, als ik zie hoe spijtig en 
onverschillig ons volk zich stelt ten over
staan der maritieme belangen, dan zeg 
ik dat aan ons, die op verschillende ge
bieden de zaken der zee ons aantrekken  
een loodzware verbintenis weegt: onze 
medemenschen wakker te schudden.

Dit hoeft gedaan door bem iddeling van  
den Vlaam schen Scheepvaartbond en 
van den Belgischen Zeevaartbond die 
elk, langs eigen richting en in eigen 
kringen, het noodige bewustzijn van  
volkskracht dient aan te prediken. Door 
dit Congres wordt toch het bewijs ge
leverd, dat we over stevige krachten be
schikken en voor ieder vak een man 
wiens belezenheid en ervaring en kunde 
borg staan voor degelijken ernst.

Eens te meer weze gezegd, dat onze 
koopvaardij onbenullig is en breeder 
moet uitslaan met eigen kapitalen. Eens 
te meer weze gezegd, dat onze visscherij- 
vloot, door onze reeders zoo modern uit
gerust en voor al de vischgronden en 
vischsoorten aangewend een betere be
scherm ing verdient dan de armzalige 
prijzen heden ten beste gegeven, gedu
rende zekere tijden en voor enkele soor
ten.

W anneer wordt het een bestendige re
geling dat in het leger visch gegeten 
vords, dat in al de huizen regelm atig 
eere worde gedaan aan de lekkere spijzen 
met zooveel moed en onder zoo menige 
gevaren aan w al gebracht?

Er is echter hoop op betere toestanden. 
Aan de grootsche krachtinspanning door 
onze reeders betoond, dient als bekroning  
een waardeeren der propagandam iddelen  
voor meer zeevischverbruik aangebracht, 
en een doeltreffende bescherming van 
wege de regeering.

De zee komt tot haar volle recht w aar  
het gaat om gezonde licham en : door het 
water en de lucht bekomen duizenden  
het opflakkeren van gebroken gestel en 
verzwakt gemoed. Gezondheid geeft de 
zee m aar ook bezieling aan schilders en 
dichters.

D at het Vlaam sche volk zijn zee be- 
grijpe en in geest en gevoelens met de 
schoonste zijner zonen medeleve.

Dat gansch België door beter begrijpen  
de zeenij verheid steune.

Zoo w are het Congres van Luik een 
nuttige stap geweest.

Zoo dient de Vlaam sche zee, W allonië’s 
hoofdstad dank te zeggen.

HUIS DEBRA
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O nzinnige D o u an e- 
m aatregelen

Verleden week kwam  een Fransch vis- 
schersvaartuig met defect aan den mo
tor onze haven binnen geloopen om deze 
hier te laten herstellen.

A an  de douanen verklaarden zij de 
likeuren welke zij aan boord hadden. 
Eerstgenoemden verzochten hen de li
keuren ter bew aring te willen geven, w at 
door hen gedaan werd.

N adat de motor hersteld werd en de 
Franschen wilden vertrekken, gingen zij 
begrijpelijkerwijze de likeuren terugha
len, w at hen geweigerd werd.

De likeuren zouden langs den gebrui- 
kelijken hierarchischen weg terugge
stuurd worden.

Dit werd gedaan, m aar aan  de F ran 
sche grens werd zoo m aar 30 fr. per liter 
inkomrechten geëischt, zoodat de douane
rechten meer dan den inhoud der fles
schen kostten.

W are het niet eenvoudiger geweest die 
flesschen terug aan de Franschen te 
overhandigen bij hun terugkeer ?

Voorzeker zullen niet veel Fransche  
treilers, welke ALLE  « snaps »  aan  boord  
hebben, nog onze Belgische havens aan 
doen.

W e kunnen niet de douanen, m aar on
ze triestige theoretische wetten hiervoor 
slechts aansprakelijk maken.

De W erkdadigheid van 
Gouverneur BAELS

Donderdag jl. had  de heer Gouverneur 
Baels een onderhoud met den heer Sche
pen Vroome, de vischuitvoerders Camiel 
Willems, Osterwind ,Durand en Cloet, 
w aaraan  de h. Velthof assisteerde, om 
den huidigen toestand, geschapen door 
den overtolligen uitvoer naa r Engeland, 
te bespreken.

M en weet, dat sommige reeders ge
meend hebben de noodige m aatregelen  
ten hunnen opzichte genomen en w aa r
bij het hen alleen in geval van defect 
toegelaten is in Engeland te verkoopen, 
over het hoofd te zien.

Op het huidig oogenblik is nog. slechts 
800 duizend kg. visch uit te voeren. Door 
den heer waterschout B arbé werden in 
verband met deze overtredingen, m aat
regelen getroffen om dit in de toekomst 
te vermijden, en de overtreders mogen er 
zich aan verwachten dat ze van nu tot 
het einde van het ja a r  geen vergunning  
meer zullen bekomen.

De toestand werd in het kabinet van 
den heer Gouverneur besproken en aan
gedrongen zal worden op de stipte nale
ving van de m aatregelen welke verleden  
ja a r  genomen werden.

DE V E R LE N G IN G  VAN DE V ISCH M IJN

D aarna  had, in tegenwoordigheid van  
verschillende personaliteiten van Stad en 
Staat, een vergadering plaats, w aarin  de 
zaak van de verlenging van de overdekte 
vischhalle, de plaveiing, de pakhuizen en 
het overdekken van het visscherijstation  
besproken werden.

Niets definitiefs w erd beslist.

W e komen hier nog op terug, w ant we 
stellen met voldoening vast, dat de heer 
Gouverneur het bij geen woorden laat  
en er steeds bij is om onze vischnijver- 
heid te steunen, w aar de noodzakelijk
heid en de gepastheid zulks vereischt.

L. W YN A N T

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

AUGUSTUS

HOOG
WATER

uit aan

1 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
11 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 19.04
17 D 4.31 1 9 02
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 1S.41
28 M 4.49 18.39
29 D 4.50 10.37
30 W  4.52 18.35
31 D  4.53 18.33

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

AUGUSTUS

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 15.38
7 M 4.10 16.18
8 D 4.52 1 /.06
9W 5.47 18.06

10 D 6 54 19.23
11 V 8.15 20.45
12 Z 9.30 21.53
13 Z 10.31 22.52
14 M 11.23 23.43
15 D __ 12.08
16W 0.29 12.53
17 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 6.36
22 D 5.15 17,33
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 1 1.35 23.49
29 D — 12.07
30W 0.21 12.38
31 D 0.52 13.05

Vanaf 9 April tot
7 October toonen
da uurwerken aan
land één uur later.



« MET VISSCHERIJBLAD »

Als de Haring verschijnt
JU IST E  EN VALSCHE V O O R
STELLINGEN OVER DE H A R IN G  - 

ZW ERM EN

■ Onder de talrijke vischsoorten waaruit 
de vangsten der Noord-Europeesche zee
visscherij bestaan, neemt de haring de 
meest belangrijke plaats in. Van  de to- 
tale vangst van deze landen, w as de h a 
ring vóor 40,3 % vertegenwoordigd in 
1938; het totaal gewicht gedurende dit 
ja a r  bedroeg een m illiard 600 millioen 
kg. W el worden rond de verschillendt 
vangplaatsen van  de Noordzee en hei 
K an aa l tot bij IJsland, de M urm ansk  
kusten, de Oostzee en de W estelijke kus
ten van G root-B rittan ië haring gevan  
gen, doch naar gelang de gevangen hoe- 
veelneid echter treden twee belangrijke  
visscherij gronden vooraan. De eene is 
de Noordzee, de andere de kustwateren  
van Noorwegen. Deze gebieden alleen 
leverden '78 % van den totalen haring 
vangst van isioord-Europa.

Niettegenstaande de belangrijkheid dei 
haringvangsten voor de Noord-Europee
sche landen en den geweldigen omvang 
dezer vangsten ,zijn al deze vanggebie
den zeer weinig om vangrijk  en hunne 
grenzen zeer nauwkeurig bepaald.

De haring der Noordzee vertoont al dt 
eigenschappen verbonden aan een sei
zoen of jaargetijde. Op zeer bepaalde 
tijdperken verschijnen de haringen in 
ongehoorde zwerm en in de meest onder
scheidene gebieden. Niettegenstaande  
dezen regeljnatigen terugkeer, kunnen d 

vangsten zeer w ispelturig zijn. Het is 
niet te verwonderen, dat deze imme:. 
terugkeerende reusachtige haringscholen  
reeds heel vroeg de aandacht der vis
schers hebben gaande gemaakt. D a a r 
door komt het, dat de haringvisscherij 
als een der oudste zeevisscherij en m,ag 
worden aanzien, en dit in alle landen  
aan de Noordzee grenzend.

Reeds vóór 1000 jaa r  had  de haring 
vangst een beteekenis die niet alleen 
plaatselijk bleef. Daardoor komt het ook 
dat het verwerken en bewaren van h a 
ring zoó snel op' zulke suksesrijke resul
taten kon bogen.

Reeds vroeg hebben deze immer terug 
verschijnende haringzwerm en de aan 
dacht van navorschers en geleerden  
gaande gem aakt en werd er getracht 
daarvoor een gangbare verklaring te 

vinden.

DE H AR IN G ZW ERM EN  V ER 
PLAATSEN Z IC H  N IET RON DOM  

DE BR ITSCH E EILANDEN

Het is begrijpelijk  dat in een tijd, toen 
de wetenschappelijke navorschingen nog 
niet in de m ogelijkheid verkeerden  
nauwkeurige opzoekingen over de zee te 
doen, de meest fantastische voorstellin
gen over deze haringtrekken de ronde 
deden. W ij stellen vast dat ieder jaar  
rond de M eim aand de haring in het 
Noordelijk  deel van de Noordzee ver
schijnt en naarm ate het seizoen vordert, 
richt hij zich meer Zuidwaarts, totdat 
hij in den Herfst in het Zuidwesterlijk  
gedeelte van de Noordzee aan landt en 
later nog in het K anaal.

B ij de eerste m aanden van het vol
gende ja a r  wordt op de W estkust van  
Engeland opnieuw haring verschalkt.

Deze haringverplaatsingen gaven dus 
den schijn alsof zij van  het Noorden uit, 
langsheen de kusten van  G root-B ritta 
nië, het K an aa l bereikten om zich terug 
bij de Noordzee te voegen. Ook bij de 
Noorsche kusten verplaatst zich de h a 
rin g  naargelang liet jaargetijde.

Daarom  gold vroeger als vaststaande, 
dat de haringen  uit de diepten van  de 
Noordelijke IJszee kwam en en daarheen  
terugkeerden. Toch is het eigenaardig  
om vaststellen, dat de haring gedurende 
6 à 7 m aanden in geweldige hoeveelhe
den wordt aangetroffen, terw ijl gedu
rende de overblijvende m aanden de h a 
ring in de Noordzee weinig of zeer 
schaarsch wordt aangetroffen. Daardoor 
is de v raag ontstaan w aar de haring zich 
gedurende dezen tijd ophoudt.

De hierboven vermelde verplaatsing  
van  deze haringzwerm en is, zooals nauw 
keurige en zeer ver doorgevoerde opzoe
kingen hebben bewezen, totaal valsch. 
Deze opzoekingen hebben reuzenwerk  
geëischt en werden door menigvuldige 
oorzaken zeer bemoeilijkt. Het merken  
van haring, zooals dit gedaan wordt voor 
kabeljauw , p ladijs en andere soorten, is 
niet toepasselijk op hem, daar deze een 
m aal gevangen, r ie t  meer zal blijven le
ven zoo men deze terug in zee werpt. 
D aardoor komt het dat het zoo moeilijk  
is geweest de juiste verplaatsingen van  
de haringzwerm en te volgen. H ier moest 
het zeeonderzoek gansch andere wegen  
opgaan.

IN  DE N OORDZEE W ORDEN  D R IE  
VERSCHILLENDE HARINGRAS- 

SEN AANGETROFFEN

De eerste v raag die men op te lossen 
had, w as vast te stellen of de haring die 
in de Noordzee gevangen wordt van één 
en hetzelfde ras was. Daardoor was men 
genoodzaakt nauwkeurige lichaam sop- 
zoekingen te bestudeeren en met elkan
der te vergelijken. Het gevolg daarvan  
was, dat men verschillende haringgroe- 
pen kon onderscheiden die dus kenm er
kende rassen uitmaakten. Deze lichaam s
kenmerken laten toe vast te stellen tot 
welk ras een haring behoort en op welke 
vangplaatsen hij wordt aangetroffen. 
Ieder dezer rassen bestaat uit een ver
zam eling van haring die op hetzelfde 
jaargetijde  en op dezelfde plaats kuit- 
schieten. D ikw ijls heeft men een onder
scheid willen zien tusschen het kuit-

schieten gedurende den Herfst en het 
voorjaar. W el bestaat daarin  een m erk
baar verschil,, m aar de grenzen zijn niet 
zeer scnerp te onaerscheiden. In  het ge- 
neel verplaatsingsgebied der haringen  
bestaat geen enkele m aand  w aar er hier 
of daar geen kuit wordt geschoten. Een 
uoeitreïxende scneiaing tusschen het 
Kuitscüieten gedurende den Herfst of 
gedurende het voorjaar is kunstm atig en 
onnatuurlijk.

Zooals bij de meeste visschen ge- 
ücnieüt er bij de voortplanting een ge
weldige verzam eling van zelfde indivi
duen. Op weinige uitzonderingen na, zet- 
udn de visschen nun eieren of zaden vrij 
ïii het w ater af. Om  een bèvruchting van  
ueze drijvende en bewegende eieren mo
ts elijk te maKen, is een verzam eling van  
^ainjKe individuen allernoodzaKeiijkst.
V an deze verzam eling maaKt de mensen 
ctan ook gebruik om de «zilveren oogst» 
üinnen te halen.

Deze narm gverzam eling heeft echtei 
niet uitsluitend p laats m ei,het oog op dt 
/oortplanting, m aar o o k  - verzameien de 
naringen zien op plaatsen w aar veei 
/oedsel wordt aangetroffen, en dit op 
oepaaide jaargetijden.

Voegen w ij er nog bij dat het zoutge
halte, de tem peratuur en de zeestroomin- 
gen een niet te m iskennen beteekenis en 
invloed hebben bij het sam entreffen van  
den haring.

D aar de Noordzee vooral van overwe
gende waarde voor de haringvisscherij is, 
<verd het öpzoeken der verschillende 
nanngrassen  hier het eerst doorgevoerd

Ieder vischhandelaar heeft meermaals 
/astgesteld dat de haring 'gedurende een
zelfde seizoen op een en dezelfde vang- 
,3iaats buitgem aakt zeer wel in hoeda- 
.ïigheid en dikte kan verschillen..

liierin  ligt reeds h e t 'sprekend bewijs, 
dat uit biologisch oogpunt de haringen  
uit verschillende soorten moeten be
staan. W anneer de haringcam pagne ein- 
:te M ei-begin  Jum om het Noorden van  
de Noordzee .wordt aangevangen, bestaan  
de vangsten doorgaans uit haringen me'.
,reinig ontwikkelde geslachtsorganen. 
Ziij zijn  daarenboven niet vast en moei- 
iijit te bewaren. Deze haringen, af kom -, 
jtig  van de wateren rond de Orkneys en 
ie  Shetlands, hebben daar kuitgescho- 
uen. N a  deze periode verplaatsen zij zich 
naar gebieden w aar veel voedsel wordt 
aange troilen.

Op dit oogenblik is dit gebied de N oor
delijke Noordzee, w aar deze haring, die 
men als «Schotsche Vroegharing » g e 
noegzaam kent, zich in groot getal ver
zamelt om voedsel te zoeken. Deze ver
plaatsing en verzam eling geschiedt dan  
ook elk jaar, in afwisselende getalsterkte, 
afhangende van  biologische en hydro - 
graphische omstandigheden. Dit is de 
reden der wispelturige haringvangsten  
ten Noorden van  de Noordzee.

Meer Zuidwaarts en gedurende het 
meer gevorderde jaargetijde, verschijnen  
Gusschen deze haringen nog andere, 
waarvan de geslachtsorganen veel meer 
ontwikkeld zijn en w ier spierstelsel ster
ker, aikker en netter is. Deze haring is 
de eigenlijke haring der Noordzee; zij 
bevindt zich altijd  in de Noordzee, doch 
niet altijd  in dichte zwermen. Gedurende  
zijn kuitschieten echter, verzamelt hij 
zich in geweldige scholen, die zich dan  
liefst bij de W estelijke randen van de 
Noordzee ophouden. H ier echter zijn de 

haringzwerm en over een grootere ruimte 
verdeeld en zijn de individuen van  iedere -  
zwerm niet zoo dicht .bijeen. Deze haring •  
is de eigenlijke F laden - en D oggerbank - •  
haring. «

Ietw at bezuiden deze laatste visscherij- •  
grond, komt een gansch andere haring - •  
soort voor den dag, wiens geslachtsor- •  
ganen zeer goed ontwikkeld zijn en die 4 

daar kuit vormen. Deze haring is de bij •  
ons welgekende ijle of w inter’naring die, 0  

vooral in het N auw  van Kales wordt aan - •  
getroffen, w aar hij zich in groote zwer- «  
men verzamelt om kuit te schieten. •  

Zooals aangetoond kunnen dus de h a - •

schoten, verspreiden zij zich over een 
zeer groote oppervlakte, en daardoor laat 
net zich gem akkelijk begrijpen waarom, 

'buiten het haringseizoen. deze in de 
Noordzee niet worden gevangen. D it sluit 
echter geenszins uit dat er buiten het 
haringseizoen om, m ogelijk haring kan  
worden verschalkt, doch dit geschiedt 
dan in zeer beperkten en eerder onbe- 
langrijken  omvang.

BE ZEESTROOM INGEN  V ER
PLAATSEN DE HARINGLARVEN

D aar wij over de verschillende p laat
sen w aar de haring zijn kuit schiet heb 
ben uitgewijd, past het zeker de lotge
vallen van hunne nakom elingen te vol
gen. Het kuit daalt weldra naa r den bo
dem der zee en kleeft er aan  vast. In  
acht genomen het groot aantal haringen  
die zich op dit beperkt voortplantings- 
gebied bevinden hoeft het wel geen n a 
der betoog, om als vaststaand aan te ne
men, dat de eieren er in geweldige hoe
veelheden opeengestapeld liggen. Vele 
vischsoorten die op deze eieren zeer ver
lekkerd zijn, zooals de schelvisch en de 
wijting, m aken er levendig jacht op. U it 
deze eieren sluipen dan onbeduidende 
larven, die naar de zeeoppervlakte stij
gen en zoodoende een bestanddeel van  
het plankton uitmaken. Deze kleine or
ganism en worden natuurlijk  de speelbal 
der stroomingen en worden dan ook door 
hen verplaatst. Daardoor komt het dat 
de haringlarven spoedig van hun ge
boorteplaats afscheid nemen De rich
ting dezer stroomingen zijn door alle 
zeelieden ovérbekend en toonen ons dan  
,ook aan waarheen deze larven worden  
gevoerd. Van  de Noord en Noordwester
lijke «kuitgebieden» gaat de strooming 
naar de Noordelijke Noordzee en voert 
de larven van de Schotsche vroegharing  
met zich mede.

De larven van de Noordzeeharing w or
den door de stroomingen van Noord naar  
Zuid verplaatst en belanden in het Z u i
den der Noordzee, ü it  het Kanaal, a l
door het N auw  van Kales, voert een 
strooming de larven van het Zuidweste
lijk gedeelte der Noordzee en van het 
K anaal met zich mede. Zoo komt het 
dat men in het Zuidelijk en Oostelijk  
gedeelte der Noordzee geweldige m assa’s 
haringlarven en jonge haringen aan 
treft. Zoo komt het ook dat men ja a r 
lijks, met afwisselend gevolg, vele jonge 
haringen bij den « Duitschen Bocht » 
aantreft w aar een geregelde visscherij 
op deze haringsoorten wordt bedreven. I 
Deze haring is buitengewoon klein en 
daarbij stelt men vast dat. de vangsten, | 
uit twee wel te onderscheiden soorten ! 
bestaan; eenjarige en tweejarige. G gdu - 1 _ 
rende het derde ja a r  beginnen de härin - j  
gen reeds m in of meer geslachtsrijp te 
worden en begeven zich dan ook naar  
het W estelijk gedeelte der Noordzee o m . 
kuit te schieten.

Dit zijn, in zeer groote trekken, de w e - ' 
tenswaardigheden van de harlngvissche- 
rij op de Noordzee, van biologisch stand
punt beschouwd. Deze resultaten zijn  
het gevolg geweest van talrijke en lan g 
durige opzoekingen, w aaraan  niet alleen 
biologen doch ook hydrografen van alle 
Noordzeestaten hunne beste zorgen heb
ben besteed.

Prof. Dr. W. Schnakenbeck  

Ham burg.
(U it «F ischw ertschaft»).

G a s o l i e

S m e e r o l i e

B e n z i n e

EEN KWALITEIT: DE BESTE

DEPOT:OOSTENDE

ringen, die in de Noordzee worden a a n - •  TANK AGE & TRANSPORT S.A. 
getroffen  in drie zeer verschillende 
soorten of rassen worden ingedeeld.
W anneer deze haringen kuit hebben ge

•
e
a
©
#  
e  
•  j 

e

•  i
«  i

:

Dépt. Cial «RADIAN»

•  REEDERIJKAA I -  Tel. 727 93 ®

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  !

üe nieuwe
Kampioen Studebaker !

e  h . p.

Studebaker noodigt U uit dezen nieuwea en merkwaardi- 
gen kampioen... DE M EEST UITZON DEK LIJK E  W AGEN, 
S E ü E R T  TIEN JA A R  GELAN CEERD ... te komen bewon
deren en beproeven.
U kunt het genot smaken een echte Studebaker ie bezit
ten, zonder daarom meer te moeten betalen dan voor 
geiijk welken anderen wagen.
Het benzineverbruik van den kampioen Studebaker is van 
10 tot 15 t. h. m nder 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 werkelijke 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, citeer* 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 mogeliik gemaakt door d n 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.

Vertegenwoordiger voor gansch het arrondissement :

Garage J. FACON-DAVID
Steenweg op Nieuwpoort, 204, Tel. 726.26,- O O STENDE 

Ook groote keus van allerlei Occasierijtuigen
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BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

B IJH U IS  OOSTENDE : 3, WAFENFLAATS 

BUREEL: V ISCHMIJN BESTUURSGEBOUW  

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

Nieuw poort
GROOTE ZE ILR E G A T T E N

M orgen Zondag, betwisting van den 
wisselbeker der stad Nieuwpoort. Te
10.30 u., vertrek aan  de nieuwe kaai.

CO UPE-GO RGE  K ERM IS
Morgen, Coupe-Gorge Kermis.
Te 16 u. : Enveloppetrekking per- velo. 

Inschrijving bij M aurice Vanhove vanai
15.30 uur. Prijsuitdeeling Café «D e  G lo 
be ».

Te 20 u. : Concert op de kiosk ter 
markt.

D insdag : Prijsvlucht voor reisduiven 
uit Kemmel, voorbehouden aan de lief
hebbers van de «Coupe-Gorge». Inschrij
ving bij Nassel Adriaan, van 9.30 tot
10.30 uur.

Te 15.30 u. : Eierkoers op den lepel, 
voorbehouden aan  de vrouwen. Koers  
gegeven ln de Hofstraat. Inschrijving tu  
prijsuitdeeling bij de Wed. Engelbeen, 
« Café Lusthof ».

Te 17.30 u. : M astklim m ing bij M aurice  
Vanhove.

Te 20 u. : Concert op de kiosk f r  
markt, door de Kon. Katholieke Fan fa  e

IN H U L D IG IN G
M orgen Zondag heeft de inhuldiging  

plaats van het tehuis van den Oud-Leer- 
lingenbond van het St-Bernarduscollege.

Program m a :
Te 10 u. : Jubelmis in het College.
Te 11 u. : Inzegening van het tehuis 

door Exc. M gr Lam iroy, gevolgd door een 
huldevergadering.

Te 13 u. : Feestmaal.

TE N T O O N ST E LLIN G
Staf Buffel stelt zijn werken ten toon 

in zijn huis, M arktstraat, tot 27 Augus
tus.

L IEFD A D IG H E ID SFE E ST
M orgen Zondag richt de Liberale  

Vrouwenbond in het Duynenhuys, een 
prachtig liefdadigheidsfeest in, met bal 
en tombola. De opbrengst komt ten goede 
aan onze behoeftige gezinnen. Het feest 
begint om 20 uur. Toegang : 2 fr. O r
kest: «T h e  Lucky Sw ingers».

HET 9e H ULD EBETO O N  AAN DE HEL
DEN VAN DEN YZER

Zondag laatst had  het 9e nationaal 
huldebetoon p laats aan de helden van  
den Yzer. N a  de hoogmis had  een op
tocht p laats door de straten van  de stad  
door talrijke oudstrijders van het land  
en ook door afgevaardigden  van drie 
Fransche oudstrijdersvereenigingen. De 
muziekkapel van het 3e Linie van  Oos
tende, de Kon. Katholieke Fan fare , de 
Kon. Philharm onie, het Roode K ru is en 
talrijke vereenigingen van de stad na 
men aan den optocht deel.

Aan  het stadhuis werd die optocht in 
oogenschouw genomen door Generaal 
B urggraa f Joly, ad judant van den K o
ning, om ringd door G eneraa l Glorie, ver
tegenwoordiger van den minister van  
Landsverdediging, G eneraa l V an  Stry- 
donck ; den h. Maes, arrondissem ents
commissaris, vertegenwoordiger van  
Gouverneur Baels ; burgem eester A. Van  
Damme, schepenen Gaelens en Symoens, 
verscheidene raadsleden en de voorzit
ters der plaatselijke oudstrijders-en inva- 
lidenbonden.

N a  het défilé had  een bloemenhulde 
plaats aan het gedenkteeken van den 
IJzer, w aar toespraken werden gehouden  
door den h. Puylaert, voorzitter van de 
plaatselijke afdeeling van den Nationa
len Strijdersbond, door G eneraa l B urg
graaf Joly en door den h. De Praetare  
van het Federaal Bestuur.

Hierop had  een korte plechtigheid  
plaats aan het Fransche gedenkteeken en 
aan het Engelsch standbeeld, w aarn a  de 
stoet zich naar het K oni.ig A lbert ge
denkteeken begaf, w aa r  eveneens een 
korte herdenkingsplechtigheid genouden  
werd.

De stoet werd op de kaai ontbonden. 
Een ontvangst volgde op het stadhuis, 
waar nog enkele redevoeringen uitge
sproken werden.

’s Nam iddags op de markt, g a f de h a r
monie van het 3e Linieregim ent van  
Oostende een prachtig concert, onder 
leiding van kapelmeester h. Gasia,

RJI V/I EL D IEFSTAL
M aandagavond liet T jaeckx Julien zijn  

rijwiel aan de herberg « Bristol »  staan, 
in de Havenstraat. Later bemerkte hij 
dat zijn rijw iel verdwenen was. K lacht  
werd bij de politie ingediend. 
AUTOBOTSING

Een botsing had  p laats op den hoek 
van de herberg « Pont A lbert », tusschen  
de bestelauto van den h. Hector Breyne 
uit Brugge en een personenauto uit Roe
selare. Alles beperkte zich bij stoffelijke  
schade.

—  Een « cuisse-taxe » werd door een 
auto aangereden op de baan  van  N ieuw- 
poort-Stad n aa r N ieuwpoort-Baden. De 
inzittenden, een heer en twee kinderen, 
werden gekwetst en de « cuisse-taxe » 
erg beschadigd.
BIJ ONZE VISSCH ERS

Het schip N.38 « A nna », schipper 
Marcel Depotter, is de haven binnenge
varen met een m ijndregger aan  boord, 
in zee opgevischt. De dregger, die van  
Fransche afkom st is, werd aan w al ge
bracht.

—  Het visschersvaartuig N.26, schipper 
Maes Alois, had  de kor erg beschadigd  
door het opvisschen van een stoombuis.

—  Ryssen Louis, varende met het schip 
N.31 « Dorothée », schipper Legein M au 
rice, deed een val en bezeerde de knie.

C INE M A ’S
ZA N N E K IN . —  «Levensgeluk», met 

Herbert M arshall en Anne Shirley; «De  
Koning en het Danseresje», met Fernand  
Gravey en Joan Blondell. Kind. toeg.

NOVA. —  Zaterdag 12, Zondag 13 Aug.: 
«  L a  H abanera », met Zarah  Leander ; 
«Jeugd» met Frankie Darro  en David  
Durand. —  M aandag  14, D insdag 15 Aug.: 
«Een slecht Beroep», met Lucien Baroux  
en Pierre Larquey; «Eerewoord» met Bus
ter Crabbe. Kind. toeg. 
H U ISG E V EL IN G ESTO R T

Od. Coulier, zinkbewerker te N ieuw 
poort, heeft een huis in opbouw in de 
Koningin  Astridlaan. Het huis w as reeds 
onder dak, wanneer men Zaterdag laatst 
de steunders van  onder het balkon w eg
nam. K ort daarop stortte dat balkon in 
en sleurde de gevel met zich mede.

De overige m uren werden onmiddellijk  
gesteund om verdere instortingen te 
vermijden.
N IE U W E  W ATE R SCH O U T

W ij vernemen dat de h. V an  Mol, w a 
terschout alhier, binnenkort tot w ater
schout te Zeebrugge zal benoemd wor
den. H ij wordt w aarsch ijn lijk  vervangen  
door den h. Depoorter, thans tweede w a 
terschout te Oostende.
Den volgenden dag was de schipper ver
plicht n aa r de haven te stoomen om *,r 
Ryssen ter verpleging te brengen.

Het visschersvaartuig N.41 «  M arie > 
patroon Paap  Frans, had  motordefect en 
kon onder zeil de haven bereiken. Do >r 
de sleepboot werd het schip tot aan  de 
kaai gebracht.

—  De visschers die in hun netten voor
werpen vnden, zooals potten of potscher
ven, bottels, steenen, houtstukken, in één  
woord, alle voorwerpen die een oudheids- 
kundige w aarde schijnen te hebben, w or
den vriendelijk verzocht deze te bezorgen  
bij A lfons Dumon, K aaistraat, 3, N ieuw 
poort, die zich zal gelasten deze voor
werpen aan het stedelijk museum te 
overhandigen. Deze voorwerpen moeten 
niet gezuiverd worden, m aar overhandigd  
in den staat zooals opgevischt.

—  V an  17 tot 19 Juli hebben visschers- 
vaartuigen gehecht aan de haven van  
Nieuwpoort, voor fr. 68.302 visch in Oos
tende verkocht.
HET IN L IC H T IN G S B U R E E L  EN DE 

PERS.
T ijdens het wckelijksch bezoek, den 

Dinsdag, van  de Pers aan het In lich 
tingsbureel, hebben wij vernomen dat er 
een beslissing getroffen is w aarb ij da 
nieuwe vischm ijn op wielen zal gebouwd  
worden, dus een verplaatsbare v isch 
mijn. De eene week zal er gem ijnd w or
den op de markt; een andere week aan 
de Coupe Gorge, een week aan de Sassen 
en misschien wel ook eens aan de Kaai.

De Pers vernam  er ook dat des Z o n 
dags een Inlichtingsbureel zal ingericht. 
worden in een zeker «ca fé » van de K aa i
straat.

W ij betreuren dat de goede, onpartij
dige inzichten van de Pers voor het be
lang van iedereen in het belachelijke ge
trokken worden door een instelling d i3 
steeds door de Pers gesteund werd. W ij 
hadden van deze instelling allen steun 
verwacht

Het is een zeker feit, dat de haven van  
Nieuwpoort op gebied van in - en uitvoer 
kwijnt en dat er binnen zes m aanden  
van hier ten hoogste nu en dan nog één 
schip ciment zal lacien.

Voegt daarbij de dood van de visscherij 
en het inlichtingsbureel wordt overbodig  
en m ag ook i j l e n d  m ateriaal worden.

Een inllchtiJ.gsbureel des Zondags in 
de beoogde - e ^ é »  van de K aaistraat  
ware geen slecht gedacht, w ant gezien 
het officieel Inlichtingsbureel op de Zon 
dagen gesloten is, zou de bediende zich 
in dit «ca fé » inlichtingen kunnen ver
schaffen  die in zijn  bureel niet te bé- 
komen zijn.

Met welk geid wordt ten andere de hu i
dige bediende betaald?

t
♦

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

Blankenberge

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. —  STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e l s  v a n  ö«enL t

W E R K O N G E V A L
M aandag  morgen, rond 11 uur, ge

beurde een jam m erlijk  werkongeval in de 
Stadsmeisjesschool, Molenstraat.

Twee werklieden, M arius Alf., wonende 
Groenestraat alhier, en Bony Phil., Even- 
dijk West, Uitkerke, hadden een vliegen
de stelling opgeslagen boven de trapzaal 
in het huis van de bestuurster van de 
school om een opperlucht te schilderen.
Ten gevolge van een valsche beweging  
stortten de twee schilders door de trap 
ruimte tot op het gelijkvloers. Beiden  
werden opgenomen met gebroken ribben  
en beenen en in, een taxi n aa r het gast
huis overgebracht.

De politiecommissaris h. Debosschere 
stelde een onderzoek in.

* * »
GA LAFE EST  ROODE K R U IS

Het ongeluk dat zich voordeed in de 
meisjesschool en w aarbij twee werklieden  
erg gekwetst werden, toont aan hoe noo
dig het is een auto-am bulancie te heb 
ben te Blankenberge. De twee gekwetsten  
werden in een taxi n aa r het gasthuis 
overgebracht.

Het Róode-Kruis, afdeeling B lanken 
berge richt tegen M aandag 14 Augustus 
te 21 uur, in het Casino-K ursaal, een 
galafeest in om gelden in te zamelen tot 
het aankoopen van  een auto-am bulancie  
die veel diensten zou kunnen bewijzen  
aan de bevolking en aan de vreem de
lingen die hier verblijven

Het program m a zal uitstekend zijn en j ( } ' 
de kunstenaar Constant Rem y zal zijn  
film «L a  Goualeuse» zelf aan  het publiek  
voorstellen.

D it feest verdient een sukses te zijn, 
gezien hit doei dat nagestreefd wordf

de groep vun de «Théâtre Sa in t-G eor- 
ges» van  P a iijs

Z iedaar een program m a w aard ig  van  
de week van den 15 Oogst, die, w ij tw ij
felen er niet aan, de moeilijkste klanten  
zal tevreden stellen.

* * *

B ENO EM ING EN  V E R N IE T IG D
Bij kon. besluit dd. 28 Juli 1939 is ver

nietigd de besiissing van den gem eente
raad van Blankenberge dd. 25 M ei 1939, 
voor zooverre zij de benoeming inhoudt:

1) V an  den heer M. T„ tot werkm an  
bij den dienst der hovingen;

2) V an  de heeren De B. A. en R. A., tot 
werkm an bij den waterdienst;

3) Van  den heer De C. E., tot werkm an  
bij den technischen dienst;

4) V an  den heer J. G., tot werkm an  
bij den reinigingsdienst.

* * *

B UR G E R LIJK E  STAND
Geboorten: Simoens Georges z.v. A l

bert en De Bel M athilde, Knokke, L ip - 
penslaan 46; Geleleens Adrienne d. v 
j 'led a 'd  en leaiiïie Roels Clemskerke, 
Kloosterstr. 17; Sierens Monique, d. v. 
Alois en Lagast Catharina, Vredelaan 1; 
Compernolle Edith, d. v. Frans en M ar-  
menout Ivonna. Kerkstr. 183; Degraeve  
Nelly d .v . Jozef en Debacker Louisa, 
Slach öhursstr. 83

Sterfgevallen: V an  W ulpen  Leopold, 
84 j., wed. Serlet Silvia, Hanneusestr. 38; 
Baglin  Horace, 35 j., ongeh., B irm ingham

Zeebrugge

C IN E M A ’S
Program m a’s van 11 tot 17 Augustus:

C A S IN O -K U R S A A L . —  Iedere week 
twee verscheidene program m a’s afw isse
lend in nam iddag- en avondvertooning. 
M aandag 14 Augustus, te 21 uur, le  ver- 
tconing van «L a  Goualeuse» met Con
stant Remy, iiln  voorgesteld door den 
bekenden artist zelf. —  «The Cowboy and  
the Lady», met G ary  Cooper en Merle  
Oberon. —  Dagblad, documentair, enz.

PA LLA D IU M . —  Dagblad. —  « De 
Schoone van Mexico», muzikale comedis 
met Doroth Lam our en Ray M illand. —  
«D e V ijf  Stuivers van Lavarède», het 
grootste laehsukses van Fernandel.

K inderen toegelaten.
COLISEE. —  Pathé-Journal. —• «Joyeu

se Alerte», met Joe Brown. —  «Les trois 
jeunes filles ont grand i», met Deanna  
Durbin, Helen Parrish, Ch. W inniger en 
Rob. Gum m ings. K inderen toegel

Toekomende week: «Robin  des Bois». 
*

IN HET CASINO
De Groote Week van 15 Oogst. —  Ter 

gelegenheid van de feesten van den 15 
Oogst, heeft de directie van het Casino- 
KUrsaal van B lankenberge een bijzon
dere inspanning gedaan om haar talrijke  
klanten te bevredigen. Drie groote ga la -  
komedies zullen de beroemdste tooneel- 
en film sterren vereenigen

Den Zaterdag 12 Oogst zal Victor Bou 
cher, de onvergetelijke vertolker van  
«Les Vignes du Seigneur», van «L ’Habit 
Vert» en nog menige die w ij overlaten, 
het stuk «Le Valet-M aître komen spelen. 
Hij zal omringd zijn van M arguerite  
Deval en Denise Grey.

Den D insdag 15 Oogst zult U  den in -  
drukwekkenden tooneelspeler Constant 
Remy in «L 'Aventurier» toejuichen.

Den Donderdag 17 Oogst, een groote 
eerste vertooning in België: «L a  Maison  
Monestier» van Denys-Am iel met de uit- 
gelezene tooneelspeelster G aby  M orlay en

Huwelijksafkondiging: Van  W aes Pros
per, postbediende alhier met Bamelis 
Diane, Woumen.

BIJ DE ZEEVAART IN STELL INGIÎN

Een voorstel werd door den Heer Van  
Dam m e bij de M aatschappij der B ru g 
sche Zeevaartinstellingen ingediend tot 
het oprichten van een gebouw w aar de 
kraanm annen zouden kunnen uitrusten 
zich wasschen en hun eetm aal nemen.

Volgaarne juichen wij dit. voorstel toe. 
Laten we hopen dat de M aatschappij het 
noodige geld voor dit prachtig werk zal 
vinden.

GOED N IE U W S
W e vernem en dat regelm atig twee 

schepen per m aand met rijst zullen aan 
komen en dat er eveneens twee per 
m aand met bewerkte rijst naar Am erika  
zullen vertrekken. D at mogen we toch 
wel goed nieuws noemen.

ZE E W IJD IN G
Het staat vast dat de processie zal 

gaan tot aan het kruis der visschers, 
w aar de zegening zal gedaan worden  
door den Hoofdalm oezenier van het le 
ger, M gr Dugardyn. W e gelooven wel dat 
de visschers in groot getal de plechtig
heid zullen bijwonen en hun booten zul
len bevlaggen. W e zouden gaarne onze 
plechtige zeewijding tot een grootsche 
feestelijkheid willen zien uitgroeien, onze 
visschersbevolking ter eere !

Ook aan de visschers van Heist wordt 
gevraagd hun booten te bevlaggen !

OP HET LO O DSW EZEN

W aterschout Carlier, van Zeebrugge, 
wordt w aarschijn lijk  overgeplaatst naar

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 

NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAPD.CRIGfimC
OOSTENDE S. Af

Heist

veroorzaakt een 
koude luchtstroom 

maar al te dikwijls 
zenuwpijnen.

D a n  is  U  h e t  b e s t e  g e ■ 

d i e n d  m e t :

A s p i r i n e
HET PRODUCT VAN  VERTROUWEN

d» wijMtaJr mH nei kr«n t' ktl i»gti • t Coo«i 'utoe 20 laDUIIia If« IQ - Hunt Vtrpakking Ir» J74

FEESTELIJKH EDEN
Zondag 13 Oogst. —  Om 20.30 u., B a l-  

lettenavond door de Kon. onpartijdige  
Turnkring van Mortsel.

M aandag  14 Oogst. —  Om 21 u., N ach t
feest met de m edewerking der twee 
plaatselijke m uziekm aatschappijen; con
fetti wedstrijd.

Dinsdag 15 Oogst. —  Om  20.30 u„ Folk- 
lorische dansen door de Heistsche K lak 
kertjes, met de m edewerking van het 
muziek «W illen  is Kunnen».

Donderdag 17 Oogst. —  Om  20 u., Con
cert door de Boy-Scouts van Brugge.

Zaterdag 19 Oogst. —  Om  21 u., F ak 
keltocht door de muziekm aatschappij St. 
Cecilia van Heist.

G R O O T  SUCCES
Het optreden verleden Zondag te D u in 

bergen van de «Heistsche K lakkertjes» 
heeft een w aar succes mogen boeken. 
Begunstigd door een zonnig weder, ver
trok de groep, begeleid door de muziek
m aatschappijen van Dottenijs en «W illen  
is K unnen» van Heist, rond 2.30 u. naar  
Duinbergen.

Bij de aankom st aldaar stond rond het 
marktplein een overgroote menigte te 
wachten op de uitvoeringen der K lak 
kertjes. N a  iedere uitvoering werden de 
Klakkertjes op langdurig applaus ont
haald. N a  een tweede optreden op den 
Zeedijk, keerde de groep stoetsgewijze 
naar Heist terug, onder de bewondering  
van de talrijke vreemde badgasten.
OP REIS

Op Zondag 13 Oogst nem en de Heist
sche K lakkertjes deel aan de inhuldi- 
gingsfeesten van den heer Burgemeester 
te Zuienkerke, a lw aar ze ook dansen zul
len uitvoeren.

Op M aandag  14 Oogst treden de K la k 
kertjes op te Knokke-Zoute in het B in 
nenhof. Ze worden telkens begeleid door 
het muziek «W illen  is Kunnen», eveneens 
in type visscherskleedij.
TRAM  O N T R IG G E LD

W oensdagnam iddag ontriggelde de 
tram  H eist-Knol’ke (S iska), om 16 ure, 
ter hoogte van Heist Sluizen. D aar op 
de plaats zich slechts een enkel spoor 
bevindt, was er voor het tramverkeer 
Oostende-Knokke een heelen tijd onder
breking.

Er waren geen ongelukken te betreu
ren; alleen w at verveling onder de re i
zigers was te bespeuren  
DE BADEN

Niettegenstaande het ongunstig weer, 
hadden de genomen baden op 7 dezer, 
het. peil van verleden iaar overtroffen  
hetgeen genoegzaam bewijst, dat te Heist 
meer vreemde badgasten aanwezig zijn  
dan verleden jaar.

N aa r we vernemen, zijn het meest de 
hotels die getroffen worden daar ze m in
der klienteel hebben.

W E ZIEN  ZE G R A A G  TER U G
De Kon. Fan fare  van Dottenijs, die 

110 spelende leden telt, komt reeds een 
10-tal jaren  onze mooie badstïd  bezoe
ken, en wordt alhier ten zeerste ge- 
wenscht.

Onder de leiding van René Debode, 
mochten wij Zondagavond een w aar  
kunstconcert ten gehoore krijgen, dat 
door de talrijke muzieKliefhebbers ten 
zeerste gewaardeerd werd.

Gansch den M aandag trokken groepen  
spelende m uzikanten de straten der stad  
door, gevolgd door oud en jong, die eens 
gaarne een goed flikkertje konden di en. 
Zoo een muziekmaatschappij brengt er 
waarlijk  den moed in. en komt ten bate 
van hanciel en nering.

Hulde verdient het inrichtend feest- 
comiteit om zulke flinke muziekmaat 
schappij aan te werven. Hetzelfde kan  
ook gezegd worden van de harm onie «De  
Toekomst» van St. N iklaas-W aes, die wij 
alhier op Zondag 26 Oogst verwachten. 

* * *

BETAALD  VERLO F

Het betaald verlof voor de werklieden  
van den Bouw en Openbare W erken gaac 
door van 14 tot 21 Oogst Op die dagen  
moeten de werklieden de wet eerbiedigen  
en m ag er dus geen bezoldigd beroep uit 
geoefend worden. Hier dus opgeoaït!

• ¥ *

BUR G E R LIJK E  STAND.
Geboorten; Verm inck Nicole, d. v. A l

fons en M onbalia Paula, Panneslag 200.
Huwelijken: Geene.
Afkondigingen: Geene.
Sterfgevallen: Prins Cathérine, rente- 

nierster, 87 jaar, wonende te Brussel, 
tijdelijk te Heist, Prins A Ibert-Helling 5.

Oostende als eerste watei schout en 
wordt hier vervangen door den heer 
Van  Mol, thans te Nieuwpoort.

DE BAAN U ITK E R K E -ZE E B R U G G E
De werken aan de baan die Uitkerke 

rechtstrteks met Zeebrugge: verbindt, 
vorderen snel onder de bevoegde leiding 
van aannem er C. Dhondt uit Moerkerke.

M en is reeds bezig met aarde aan te 
voeren aan den Evendijk-West. De baan  
som t daar ongeveer een paar meter hoo- 
ger dan de tegenwoordige weg, zoodat al 
de kelderkeukens daar zullen \erdwijnen.

W ie den tijd heeft, moet een dezer 
dagen eens de verrichtingen gaan be
kijken van een soort tank. Het is op
recht een plezier om te zien hoe vlug en 
hoe gemakkelijk dit machien de aarde  
weet los te maken.

BURGERLIJKE: STAND
Overlijdens: V.anoverberghe Elvina, 6 

jaar1, Kustlaan 21; Somville Léopoldine, 
73 jaar, Zwankendammestr. 35.

Huwelijken: Baum  Alphonse, uit H e
ren thaïs, met W uyts Irm a, hier w oon
achtig; Sienaert Roger, hier woonachtig, 
met Ameïoot Madeleine uit Hondschoote; 
Maayaert- Emile, hier woonachtig, met 
Geleleens Esther, uit Zuienkerke.

Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J

Specialiteit in 

GESTOOM DEN EN G ERO O K TEN  VISCH

P ie rre  H uysseune
ZeebruggeHeiststraat, 305

Telef. 44003

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 & ROPEW ORKS  

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

Nog de nieuw e 
V issch e rijd ie n st

Allerlei berichten in de bladen en ge
ruchten doen de ronde over het feit, dac 
er in zake den nieuwen visscherijdiensc 
en de verplaatsing van de am btenaars 
en in t bijzonder de waterschouten, reedj 
een beslissing getroffen is.

ln werkelijkheid is daar nog niets van 
waar.

W at wel w aar is, is het feit dat in ver
band met de aanstaande benoemingen, 
de waterschouten de gelegenheid kregen  
binnen de tien dagen hun opwerpingen  
te doen kennen aan  het middenbeheer.

Over de toe te kennen bevoegdheden  
ter plaatse en te Brussel, is nog niets met 
zekerheid bepaald, daar het begrijpelijk  
is, dat de leidende dienst in Brussel zou 
moeten blijven met een afdeeling te Oos
tende.

W e stellen ten andere vast dat veel 
personen, die zich te veel gepast en on
gepast in de zaak wenschen te be
moeien, m aar al te weinig afweten van  
het groot belang van deze herinrichting  
en door hunne wanbegrippen over ad
m inistratie en zeevisscherij, altijd  m aar  
schreeuwen dat de leidende dienst te 
Oostende moet vertoeven, wanneer juist 
dit de zaken overhoop zou zetten en alles ■ 
veel vertraging zou doen ondergaan.

Hopen we dat het gezond verstand van  
den minister en zijn onmiddellijke raad 
gevers het zal halen boven dit ge
schreeuw dat alleen uitgaat van onbe
voegden en persoonlijke belangen.

P. V.

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
■T iU D O R
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Marktberichten
OOSTENDE

V rijd ag  4 Augustus 1939.
0.66 West 8 d. 8.905,—
0.176 W itte Bank 13 d. 26.968,50 
0.18 Kust 1 d. 580 —
0.113 Kust 1 d. 550,—
0.32 Kust 1 d. 540,—
0.31 Kust 1 d. 300,—
0.14 Kust 1 d. 335,—

Aanvoer is beperkt tot tarbot, tongen  
en ieksoorten, waarvoor dure prijzen  
wórden betaald. Mooie vangsten kleine 
tongen worden door enkele garnaa lvaar- 
tuigen te koop geboden.

Zaterdag 5 Augustus 1939.
0.325 K an aa l 12 d. 13.665,—
0.200 W itte Bank 13 d. 20.309,50 
0.78 Noord 7 d. 11.032,—
55.0.262 Fladen 8 d. 84.493,50 
0.226 Noord 9 d. 13.720,—  
0.274 K an aa l 13 d. 22.999,50 
0.312 K an aa l 12 d. 22.850,—  
H.77 W itte Bank 12 d. 21.552,50 
0.317 K anaa l 15 .d 25.052,50 
N.42 Noord 9 d. 8.890,—  
0.187 Oost 8 d. 5.639,—  
0.137 Silverput 7 d. 12.663,—  
0.120 Silverput 7 d. 15.096,—  
B.24 Noord 5 d. 8.254,—  
0.245 Silverput 12 d. 14.368,—  
0.115 Kust 2 d. 75,—

Alhoewel 15 vaartuigen ter m arkt zijn. 
is de aanveer versehe visch tam elijk ge
ring, doch zeer verscheiden en goed ver
zorgd. Benevens een 500 m anden goede 
Fladenharing, worden nog een 200 m an 
den goed verzorgde Noorsche kreeftjes 
aangeboden. De v raag is levendig voor 
tarbot, groote ieksoorten, groote meiden, 
tongschar en tongen; de aanvoer van  
deze laatste soort bedraagt nauwelijks 
2700 kg. tongen. H aring wordt in groote 
partijen afgenom en aan prijzen schom
melend tusschen 145 à 165 fr. de mand. 
M aandag 7 Augustus 1939.
0.191 K an aa l 11 d. 21.559,—
0.138 W itte B ank  12 d. 18.210,—  
0.210 Oost 9 d. 7.950,—
0.124 K an aa l 12 d. 18.452,50
0.121 K an aa l 12 d, 13.716 —
0.217 Clyde 15 d. 46.022,—
0.307 K anaa l 15 d. 16.285,—
0.304 K anaa l 12 d. 16.312,—
0.131 W itte Bank 13 d. 15.255,—  
0.260 Silverput 12 d. 16.708,—
0.290 K an aa l 11 d. 16.860,—
0.220 W itte Bank 10 d. 15.805 —  
0.102 W itte Bank 12 d. 15.820,—
H.82 N auw  van Kales 9 d. 17.545,—  
0.303 W itte Bank 13 d. 18.280,—

M et uitzondering van een goede Clyde- 
vangst, zijn alle vangsten van de andere 
gronden van weinig beteekenis, zoodat de 
aanvoer eerder beperkt, doch zeer goed 
verzorgd is. Daarenboven worden 140 
m anden Noorsche kreeftjes te koop ge
boden. K abeljauw , schelvisch en groote 
tarbot zijn  eerder schaarsch; aanvoer 
tongen benadert een 3000 kilo w aarvan  
het grootste gedeelte uit heel kleine ton
gen bestaat. Dank zij de levendige p r ij
zen voor mooie meiden betaald, is deze 
vangst zeer loonend uitgekomen. Voor 
m orgen wordt een grooter en keusrijker 
aanvoer verwacht.

D insdag 8 Augustus 1939.
0.275 Spanje 17 d. 35.130,—
0.292 K an aa l 12 d. 28.565,—
0.243 K an aa l 12 d. 25.619,—
55.0.159 Ysland 19 .d 83.207,50
55.0.80 Ysland 17 d. 101.529,—
55.0.98 Noorden 12 d. 40.960,—  
0.122 Spanje 20 d. 45.403,—  
0.175 Spanje 19 d. 35.407 —  
0.228 Spanje 20 d. 45.175,—  
0.195 Spanje 17 d. 32.540,—  
0.115 W itte Bank 12 d. 20.140,—  
N.53 W est 5 d. 6.530,—  
0.320 Spanje 18 d. 29.370,—  
0.186 Silverput 7 d. 14.163,—  
0.329 W itte Bank 10 d. 18.785,—  
0.55 W itte Bank 11 d. 16.224,50

De m arkt is heden zeer wel voorzien 
en met uitzondering van groote meiden, 
tarbot en iek zijn alle soorten in vol
doende mate verkrijgbaar. De vangsten  
zijn van bevredigende verzorging, alhoe
wel er hier en daar partijen  van mindere  
kwaliteit worden aangetroffen. De ton- 
genaanvoer is nagenoeg 10.000 kilo groot, 
vooral afkom stig van de Spaansche vis
scherij die doorgaans een gemiddelde 
tongenvangst per vaartu ig van 1200 à 
1400 kilo levert. Ook de W itte Bank be
gint stilaan meer tongen dan naar ge
woonte te leveren. De Yslandsche vang 

18 d. 59.278,50
17 d. 50.385,—
11 d. 25.250,—
18 d. 45.892,—
20 d. 25.130,—
11 d. 15.875,—
11 d. 20.534,—
12 d. 17.642,50
20 d. 38.208,—
12 d. 32.907,50
7 d. 13.625,—

11 d. 20.391,50
12 d. 20.865,—
8 d. 11.023,—

12 d. 35.771,50
12 d. 20.600,—
13 d. 24.045,—
13 d. 16.565,—
7 d. 9.015,—

12 d. 23.975,50
12 d. 23.555,—

sten zijn beide zeer groot, niettegen
staande de korte zeereizen; schelvisch- 
vangst grooter dan voorgaande weken. 
Besommingen zijn goed te noemen. G e 
durende den ganschen verkoop is de ton- 
genafzet zeer stabiel gebleven, dank zij 
een zeer levendige vraag. Een 150-tal 
kreeftjes van verschillerde visscherij- 
gronden werden eveneens ter m arkt ge
lost.
W oensdag 9 Augustus 1939.
SS.0.299 Ysland  
0.237 Spanje  
0.168 K anaal 
0.315 Spanje  
0.309 Spanje  
0.272 W itte Bank  
0.326 W itte Bank  
0.336 W itte Bank  
0.293 Spanje  
0.263 K anaa l 
0.244 Silverput 
0.173 W itte Bank  
0.316 K anaa l 
0.249 Silverput 
0.269 Clyde 
0.54 K anaa l 
0.276 W itte Bank  
0.280 W itte Bank  
P.4 W est 
0.128 W itte Bank  
0.109 W itte Bank

De m ijn  is wederom voorzien van een 
mooien aanvoer, die zoowel in opzicht 
van verzorging en keuze, algeheele be
vrediging aan eenieder moet schenken. 
Vergeleken bij gisteren is de vraag in  
zeer voelbare mate toegenomen en w or
den alle soorten, de eene natuurlijk  meer 
dan de andere, aan duurdere prijzen a f 
gezet. U itzondéring hierop maken de 
tongen, w ier afzet evenwaardig als gis
teren was. Tongenaanvoer bedraagt een 
7.200 kg. Noorsche kreeftjes: zeer groote 
toevoer, nam elijk  269 m anden aan goed- 
koopere prijzen verkocht. Aan  de prijzen  
voor koolvisch, w ijting en kleine visch
soorten betaald, w aant men zich w aa r
lijk in volle Winterseizoen. Yslandsche  
vangst is merkelijk kleiner dan de twee 
voorgaande van gisteren; de prijzen zijn  
er des te beter om. Roggen, kabeljauw, 
schelvisch, tarbot (groote zoowel als 
kleine) en ieksoorten zijn buitengewoon  
duur. Mooie besommingen worden vooral 
van de W itte Bank gemaakt.
Donderdag 10 Augustus 1939.
0.127 W itte Bank 13 d. 30.335,—  
N.64 W itte Bank 11 d. 23.660,—

De beschikbare soorten beperken zich 
tot ieksoorten, tarbot, tongen en wijting. 
Mooie besommingen worden gemaakt.

O PB R E N G ST  VAN DEN VERK O O P  
GED U R END E  DE VERLOOPEN W EEK

Donderdag 3 Aug. 
Vrijdag 4 Aug. 
Zaterdag 5 Aug. 
M aandag 7 Aug. 
Dinsdag 8 Aug. 
W oensdag 9 Aug.

fr. 57.745.50
88.388.50

300.945.50
274.779.50 
578.748,—  
550.934,—

fr. 1.801.541,—

V erw ach tin g e n
Zaterdag 12 Augustus. SS. 0.158 van de 

Fladen, met haring. 0.295 van het K a 
naal van Bristol met 1 en half b. ronde 
visch, 1 bak Schotsche schol, 1 en half b. 
schelvisch en mooie meiden, 1 en hief b. 
ketskers en roggen.

0.140 van de W itte Bank, 0.350 van 
Spanje, 0.345 van de Clyde, met mooie 
meiden, kools, kabeljauw  en 150 bennen 
kreeften ; 0.229 van de Kreeftenput.

M aandag 14 : 0.300 en 0.306, van het 
K anaal van Bristol, met 400 500 bennen 
schoone mooie meiden ; 0.35, van l'<et 
Kanaael van Bristol, met 100 bennen 
visch en 250 kg. tongen ; O.Ä7, van het 
Kanaal van Bristol, met 150 o. visch ; 
0.297 van IJsland, met 13 bakken visch, 
w aarvan 300 kabeljauws, 3.000 kools, 
400 b. schelvisch, 330 b. ftoovien, 170 fcen-

W oensdag 16 : 0.291 van het K anaal
D insdag 15 : Geen verkoop, 

nen mixted, 50 b. wolven, 15 ö. heilbot, 
van Bristol, SS.0.92 van IJsiand, met 600 
kabeljauwen, 2.000 kools, 200 b. schel
visch, 250 b. wolven, 80 b. gullen, 80 b. 
mixted. ln totaal : 13 bakken. 0.328, van 
de itte Bank, 0.86 van de Fladen met 
haring, 0.298 van Usiand, met 400 ka
beljauwen, 500 kools, 50 b. gullen, 130 b. 
mixted, 200 b. boonen, 120 b. schelvisch. 
ln totaal 13 bakken.

Verder worden verwacht voor Zaterdag  
of M aandag : 0.256, van de Kreeftenput, 
0.270 van het K anaal, 0.135 en 0.154 van 
de W itte Bank ; M aandag of W oensdag : 
0.238 van de Clyde ; 0.231 van Spanje ; 
0.251 en 0.166 van de W itte Bank ; 
0.287 van het Kanaal.

Verder worden verwacht : 0.250, 0.327, 
0.318, 0.278, 0.225 en 0.179 van het K a 
naal van Bristol ; 0.308 en 0.310 van 
Spanje ; 0.137 van ed Kreeftenput.

Vischfactoor in alle soorten 

VERSCHEN — GEROOKTEN  

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in 't groot en t klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN

— Tel. 789 —

ANTWERPEN
Griet 12,00; heilbot 10,00— 20,00 ; ka

beljauw  4,00— 10,00 ; gul 2,00 ; knorhaan
2.00 ; koolvisch 2,00— 4,00 ; mooie meid
4.00 ; p ladijs 4,00— 10,00 ; rog 5,00— 6,50 ; 
vleet 12,00 ; schelvisch 4,00— 9,00 ; Schot
sche schol 4,00 ; tarbot 10,00— 12,00 ; tong 
12,00^23,00 ; w ijting 2,00 ; haringshaai
8.00 ; makreel 6,00 ; garnaa l 8,00 ; mos
selen 1,00 ; zalm  (bevrozen) 24,00 ; paling  
11,00— 17,00 ; klipvisch 2,50 ; zeebaars
4.00 fr. per kg. ; bakharing 0,75— 1,50 ; 
gerookte haring 1,00 ; gestoomde haring  
0,75 fr. per stuk.

STEDELIJKE  G A R N A ALM IJN
Donderdag 3 Aug. 3579 kg. 7,00— 4,30 
Vrijdag 4 Aug. 3991 kg. 7.00-^3.90
Zaterdag 5 Aug. 3093 kg. 7,70— 3,30 
Zondag 6 Aug. 4595 kg. 7.30— 4,40
M aandag 7 Aug. 761 kg. 8,10— 5,90 
Dinsdag 8 Aug. 4020 kg. 6,90— 4,50
Woensdag 9 Aug. 3690 kg. 7,50— 4,70 

De prijzen van de m aand Juli (op 
brengst vaartu igen ) volgen toekomende 
week.

ALTONA

Société Française 

de Banque et de Dépôts
Naamlooze Vennootschap
Kapitaal 50.000.000 frank

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs

Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS

KANTOOR OOSTENDE, 21, Leopoldlaan
Teleg. adr.: FRANC1BANK OOSTENDE 
T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.75 i

Bijhuizen
Brussel - Antwerpen - Charleroi - Londen

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

Toevoeren :
42 Noordzeetreilers met 
2 IJslandtreilers  
2 Barentzeetreilers 

18 Hoogzeetreilers 
6 riviervisschers

kg. 3.448.600 
349.200 
353.800 
55.100 

___________ 30(i

kg. 4.207.000
Inzendingen van binnen-en buitenland:

kg. 108.100
Uit ter hand te koon :

55 riviervisschers kg. 1.700
Haringinvoer :

5treilers van Noorwegen kg. 244.900 
De m arkt werd deze week regelm atig  

bevoorraad.
De haringvisscherij wordt steeds nit- 

geoefend, doch de aangebrachte hoeveel
heid w as niet voldoende om de v raag te 
voldoen. De kwaliteit w as de laatste da
gen beter dan bij het begin der week.

Benevens haring werden nog andere 
vischsoorten uit de Noordzee aange
bracht. De Barentzee-en. IJslandtreilers  
leverden hoofdzakelijk rooboonen, ka
beljauw  en koolvisch.

De Hoogzeevisscherij stelde tevreden
stellende vangsten te koop, welke be
stonden uit tarbot, schol, kabelj au >v, 
zeetong en kreeft.

N u  de haring regelm atig door de 
Duitsche treilers aangebracht wordt, is 
de uitvoer van haring uit Engeland en 
Noorwegen verminderd. 
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PR IJS PER K ILO G R A M  TO E G E K E ND  AAN  DE VER SC H ILLEND E  SOORTEN V ISC H , V E R K O CH T  TER V ISCH M IJN
VAN OOSTENDE, W EEK  VAN 5 TO T 10 A U G U S T U S  1939

Turbot —  Groote t a r b o t .........................
Mid. t a r b o t ..............................
K leine tarbot ..........................

Barbues —  Griet ............... .....................
Soles —  Allergroote tongen ....................

Groote tongen ...........................
M idd. groote tongen ............. ..
Voorkleine tongen ....................
Kleine tongen ......... ...............

Carrelets —  Gr. p lad ijs (schol) .............
Midd. p la d i js ........................
Derde slag p la d i j s ..............
K leine p ladijs .....................

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

Kleine tongschar ... 
Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...

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

K leine rog ................................
Tacauds —  S teen p osten ..........................
M erlans —  Gr. w ijting ...........................

Kl. w ijting ...........................
Cabillaud  blanc —  W itte kabeljauw  ...

Gr. g u l le n ..............
Kl. gullen ..............

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

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

Gr. mid. schelvisch .........
K l. mid. schelvisch .........
K l. schelvisch .....................
Braadschelvisch (totten) ...

Colins —  Gr. mooimeisjes .....................
Mid. mooimeisjes ...................
K l. mooimeisjes ...............  ...

Vives —  P ie te rm an n en .............................
G rondins —  K norhaan  ...........................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  Roobaard ...............................
Emissoles —  Z e e h a a i ...............................
Roussettes —  Zeehonden .........................
Dorées —  Zonnevisch ...............................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .........

K l. zeeduivel ..........................
Congres —  Gr. zeepaling .........................

Kl. zeepaling .........................
M aquereaux —  M akreel ..........................
H arengs —  H aring ..................................
Esturgeons —  Steur .................................
Flétans —  Gr. heilbot ..............................

Kl. heilbot ...............................
Ecrevisses —  K reeftjes ...........................

Zaterdag
14.00— 12,00
10.00— 11,00
9.00— 10,—
8.00—  7,00

15.00— 18,00
17.00— 19,—
19.00— 21.00
22.00—  
21,00— 23,00
9.00—
6.00—  7,00 
4,25—  
1,75—

M aandag
14.00— 11,00
9.00— 10,00
8.00—  9,00
8.00—  7,—

14.00— 17,00
16.00— 17,00
18.00— 20,—
20.00— 21,—  
19,00— 20,—

Dinsdag
15.00— 12,00 
9,50—  8,50 
8,00—
9.00—  7,—

13.00— 17,—
16.00— 18,00
18.00— 19,—
21.00— 19,00
20.00— 21,00

W oensdag
16.00— 13,00
12.00—  9,50 
9,50—  8,00

11.00—  7,00
14.00— 17,00
18.00—
19.00— 20,00
21.00— 22,00 
20,00— 22,00

5.00-
4.00-
2.00-

6,00
4,50
1,75

6.50—  5,00
4.00—  
3,75—  3,50
3.50—
3.00—  2,00
3.00-
1.00- 
1,00-
1.50—
0,75-
6.50—
3.00—
2.00—

1,50

0,75

4,00

5.00-
3.00- 
4,25-
3.00-
4.00-
3.00-

4.00 
2,50
2.00 
4,00

1,00
1.50 
1,00
6.50
3.50 
2.00

I—  1,75

4.50 
3,00
1.50

0,50-
1,00-
1,00-

2,00
1,00—
3,00—
1,50—

1,50

3.50—
3.00—
2.50—
6.00—  
3,00—

4,00

5,25-
3.50-
3.00-
2.50-
6.00- 
3,00-

4.00
4.00

1,00—  
2,00—  0,50

1,00—
1,00—
4.00—
5.50—
4.00—
2.50—
1.50—

2,00
5,00

0,75—
2.50—  1,00

i ’óö— .......
1,00—

5.50—  4,ÖÖ
3.50—
2,00—
1,00—

3,25—  3,00

7,00— 6,00 7,00— 6,00
5,00— 4,50 5,00—
2,50— 3,00— 2,50

6,00— 4,00 6,50— 5,00
4,00—

4,25— 3,25 4,50—
3.00— 3,50 4,00—
4,00— 4,50— 3,00
3,50— 2,50 4,50— 2,50
1,00— 1,50—

1,50— 1.00
0,75— 1,75 1,00— 2,50
1,00— 1,00— 1,50
6,50— 4,50 8,50— 5,50
3,00— 3,50 4,00—

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

2,50—

1,00—
2,50— 1,50 3,00— 1,00
3,50— 2,00 3,50—
1,50— 1,50—
1,25— 1,50—
4,50— 2,50 4,00— 2,50
5,50— 4,50 5,00— 7,50
3,50— 4,00—
3,00— 2,00
1,50—
4,00—

Donderdag
15.00— 12,00
10.00— 11,00
8.00—  9,00
8.00—  7,00 

16,00—  
18.00—
20.00— 19,00
21.00—  
21,00— 22,00

6.50—  5,50
5.00—
2.50—  3,00

1,50—  
1,00—
5.00—
3.00—
2.00—

2,50—

7,00— 3,00 6,00— 3,00

17.00—
14.00— 17,00
9.00—  7,00
5.00—  2 50

15,00— 11,00
9.00—  8,00
4.00—  2.00

BRUSSEL
V ISC H M A R K T

Griet 10— 12 ; zeeduivel 8— 12 ; kabel
jauw  8— 16 ; gullen 5— 6 ; zeezalm 3— 4 ; 
zeepaling 3— 5 ; zonnevisch 5— 7 ; schel
visch 3— 7 ; vleet 7— 10 ; knorhaan 7—
10 ; latour 6— 8 ; schar 4— 6; leng 2— 3; 
w ijting 1,50— 3 ; p ladijs 4— 8 ; rog 3— 6 ; 
roobaard 4— 6 ; klipvisch 2— 3 ; tarbot 
10— 16’ ; pieterm an 9— 10; tong 15— 25 fr. 
per kg.

V ISCH M IJN
B aars 1,35 ; zeeduivel 6,64 ; kabeljauw  

3,94 ; gullen 2,08 ; zeezalm 1,00 ; zon- 
visch 3,31 ; schelvisch 3,72 ; steur 14,20 ; 
heilbot 8,40 ; knorhaan 0,92 ; kreeften  
10,22 ; latour 5,00 ; schar 3,70 ; leng 1,20; 
w ijting 1,18 ; heek 2,74 ; p ladijs 3,97 ; 
rog 2,63 ; roobaard 2,35 ; klipvisch 1,00 ; 
tong 13,03 ; ta rbo t 6,65 fr. per kg.

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in 

de m ijn van  Blankenberge, van Donder
dag 3 tot W oensdag 9 Augustus 1939.
D insdag 3 23.954,50
V rijdag  4 2.065,40
Zaterdag 5 6,279,90
M aandag  7 «o
D insdag 8 12.858,85
W oensdag 9 15.373,05

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

Tarbot 16 ; griet 11 ; groote tongen 14 ; 
bloktongen 19 ; fruittongen 22 ; kleine 
tongen 12 ; groote platen 7,50 ; kleine 
platen 6,50 ; kleine visch 5 ; scharren 5; 
pieterm an 10 ; kabeljauw  6; w ijting 2,50; 
rog 4,50 ; garnalen  6— 7.

ZEEBRUGGE
I V rijdag 4 Augustus 1939.

G arnalen  5— 7,80 fr. per kg.
Zaterdag 5 Augustus 1939.

Gr. tong 12— 14 ; bloktong 13— 15 ; 
fruittong 19— 21 ; sch. kl. tong 22— 23 ; 
kl. tong 6— 18 ; pieterm an 11,50— 12,50 ; 
gr. platen 7— 7,50 ; midd. platen 4.50—
5.50 ; p latjes 3,50— 4,50 ; scharren 3— 4 ; 
rog 2,50— 4,50 ; tarbot 12— 16 ; griet 10—
14 ; garnalen 4,80— 7,60 fr. per kg.
Zondag 6 Augustus 1939.

Garnalen  5— 7,80 fr. per kg.
M aandag 7 Augustus 1939.

Gr. tong 12,50— 13,50 ; bloktong 15,50—
16 ; fruittong 19— 20 ; sch. kl. tong 20—
22 ; kl. tong 8— 18 ; pieterm an 11— 12,50; 
gr. platen 7— 7,50 ; midd. platen 5,50— 6; 
platjes 5— 5,50 ; scharren 4— 5 ; rog
2.50— 5 ; tarbot 12— 18 ; griet 10— 16 ; 
garnalen 4,20— 8,20 fr. per kg.
D insdag 8 Augustus 1939.

Gr. platen 12,50— 17,50 ; bloktong 15,50- 
16 ; fruittong 19— 20 ; sch. kl. tong 21—
23 ; kl. tong 8— 21 ; pieterm an 12— 12,50 ; 
gr. platen 7— 7,50 ; midd. p laten 5,50—
6,25 ; p latjes 5— 5,50 ; scharren 4,50— 5 ; 
rog 2,50— 5 ; tarbot 12— 18 ; griet 10— 16 ; 
garnalen  4,80— 7,90 fr. per kg.
W oensdag 9 Augustus 1939.

Gr. tong 12,50— 13,50; bloktong 15— 16 ; 
fruittong 20— 21 ; sch. kl tong 22— 24 ; 
kl. tong 8— 21,50 ; p ieterm an 11— 12,50 ; 
gr. platen 7— 7,50 ; midd. platen 5,50—
6.50 ; p latjes 5— 5,50 ; scharren 4,50— 5 ; 
rog 2,50— 5 ; tarbot 12— 18 ; griet 10— 16; 
garnalen 5— 7,50 fr. per kg. j 
Donderdag 10 Augustus 1939.

Gr. tong 13— 14,50; bloktong 17— 18 ; 
fruittong 20— 21 ; sch. kl. tong 22— 24 ; 
kl. tong 8— 20 ; pieterm an 12,50— 13 ; gr. 
platen 7— 7,50 ; midd. platen 5,50— 6,50 ; 
platjes 5— 5,50 ; scharren 4,50— 5 ; rog
2.50— 5 ; tarbot 12— 18 ; griet 10— 16 ; 
garnalen 5— 8,50 fr. per kg.

UMUIDEN
In  de week van 3— 9 Augustus kwam en  

aan de rijksvischhallen 27 stoom traw
lers, 36 motors en 1 Zweedsche snurre- 
vaarder hun vangsten versehe visch en 
haring verkoopen.

De aanvoer van  versehe visch liet de 
geheele week niets te wenschen over en 
wat de verscheidenheid betreft deze was, 
uitgezonderd de witte kabeljauw, eiken 
dag tot ieders tevredenheid.

De vangsten van de stoomtrawlers be
stonden uit veel schelvisch, totten, w ij
ting, schol, makreel en gullen en werden  
verwezenlijkt in het Clijdiep, T al-E nd  
en Oostkant Doggerbank. Van  deze laat
ste vischgrond V erden  enkele honderden  
kabeljauwen buitgemaakt.

Stoomtrawlers en zware motors ko
mende van de Oost hadden schoone 
vangsten schol, gullen en mooie meiden.

Motors Westvisscherij zeer onbevredi
gend voor tongen en schol.

Buitenlandsche aanvoer : 1 Zweed met 
een schoone partij schol ; de Denen m o
gen niet meer aanvoeren deze m aand, j 
H un toegestane consent is ruim  over- ; 
schreden. i

Haringvisscherij : 5 stoomtrawlers 
kwam en deze week ter m arkt en wel de 
IJm. 17, 850 b„ f. 5341 ; IJm. 48, 750 b . , ! 
f. 4517 ; IJm. 6, 1500 b. f. 9322 ; IJm. 73,
740 b., f. 4559 en de IJm. 12, 1000 b. met 
7200 f. besomming. i

De vangsten bestaan allem aal uit 
groote kloêke haring en de verkoopprij
zen bedragen 200— 240 fr. de 100 kg., een 
zeer goede prijs, vandaar de mooie re - 
sultaten.
De verkoopprijzen van de versehe visch 
waren  voor alle soorten zeer bevredi
gend. Zeer duur werden verkocht de 
witte kabeljauw  en tongen.

Verw achting toekomende week : 30 
stoom trawlers en 45 motors.

Donderdag
Tarbot ..........................................................  52.00— 20,—
Griet ................................................... . ... 32,00— 16,50
Groote tongen ...................................... ... 1.20—
Gr. mid. t o n g e n ...................  ....... . ........  1.55—
Kl. mid. t o n g e n ..........................................  1.60—
Kl. tongen ..................................................  1.08—
Kl. tongen (gr. slips) ............................... 0.80
Kl. tongen (kl. slips) .................... ........  0.44—
Gr. s c h o l ......................................................  .............. .....
Mid. schol ................................................... 36,00— 28,—
Zet s c h o l .................................... •...............  26,00— 20.—
Kl. schol ......................................................  25,00— 18,—
Kl. schol I I .................................................  28,00—  8,60
Kl. schol I I I .................................................  9,00—  4.80
T o n g sc h a r ........*..........................................  24,00— 21,00
Rog ............................................................................. ,...
Vleet .................................................................................
P o o n t je s .......................................................  4,00—  3,20
K abeljauw  ...................................................  96,00— 45,—
Gr. gullen ..................................................... 17,00— 12,50
Kl. g u lle n .....................................................  12,50—  6,50
W ijting .........................................................  6.10—  4,50
Gr. schelvisch ...................................................................
Gr. mid. sch e lv isch .................................... 40.00—
Kl. mid. schelvisch ....................................  28,00— 16,50
Kl. schelvisch ... .........................................  19,00— 15.—
Braadschelvisch .........................................  12,50— 10,50
Heilbot ............................................ ....................................
Leng ......................................... ................ 1,57—  1,—
Koolvisch ............................................................................
M akreel ........................................................  10,00—  5,—
W olf ..................................................................................
Schartong ...........................................................................
Za lm  ............................  .......................... ................... .....
Steur ..................................................................... ...........
Gr. roode poon .................................................................
Mid. roode p o o n ........................................ ....................
Kl. roode poon ........................................... 11,00—
Schar ........................................................10.00—  3,10
Bot ............................................................. 17,00—  7.—
H a m m e n ....................................................... 9,00—
Lom  .................................  ..................... ......................
H aring .....................  ................................. ......................
K reeft ........................................................... 2,50—
Gr. Heek ......................................................  ....................
Mid. H e e k ........ .................................................................

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch I

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

DUINKERKE
Donderdag 3 Augustus 1939.

Tong 26— 28 ; tarbot 16— 18 ; pladijs  
9— 10 ; schar 10 ; w ijting 4— 5 ; rog 5—
6 ; garnaa l 11— 12 fr. per kg.
V rijdag  4 Augustus 1939.

Tong 28— 30 ; tarbot-griet 16— 18 ; p la
dijs 10 ; schar 11 ; rog 5— 6 ; w ijting 4—  
5 ; garnaa l 12— 14 fr. per kg.
Zaterdag 5 Augustus 1939.

Tong 28— 30 ; tarbot 16— 18 ; p lad ijs 7; 
schar 8 ; rog 4— 5 ; w ijting 4— 5 ; garnaal 
12— 16 fr. per kg.
M aandag 7 Augustus 1939.

Tong 28— 30 ; tarbot-griet 17— 19 ; rog 
4— 5 ; garnaa l 13— 15 fr. per kg.
D insdag 8 Augustus 1939.

Tong 27— 29 ; tarbot-griet 15— 16 ; p la 
dijs 7 ; schar 8 ; rog 4,50— 5 ; garnaal 
11— 14 fr. per k g .; zeehond 1,50— 2 fr. 
per stuk.
W oensdag 9 Augustus 1939.

Tong 26— 27 ; tarbot-griet 15 ; p ladijs
7 ; schar 8 ; rog 4— 5 ; w ijting 4— 5 ; gar
naa l 11— 13 fr. per kg. ; zeehonden 1,50—  
2 fr. per stuk.

BOULOGNE
Donderdag 3 Augustus 1939.

De m arkt werd door 17 treilers en 2 
korders bevoorraad. M en verkocht :

720 kisten makreel : 3— 5,25 ; 4.200 kis
ten w ijting : 0,75— 2,50 ; 1.820 kisten h a 
ring : 3— 6 ; 425 kisten mooie meiden , 
2— 11 ; 55 kisten schar : 5— 10 ; 220 kis
ten kabeljauw  : 3— 5 ; 240 kisten p lad ijs ; 
0,75— 2,50 ; 1.494 kisten koolvisch : 1,50 -  
2; 80 kisten rog : 3— 5 ; 152 kisten tot
ten : 1— 3 ; 165 kisten roobaard  ; 1,50—  
5,50 fr. per kg.
V rijdag 4 Augustus 1939.

Geen visch.
Zaterdag 5 Augustus 1939.

2 treilers en enkele motorbooten be
voorraadden de markt. M en verkocht :

83 kisten w ijting : 2,50— 4 ; 672 kisten 
haring : 2,50— 5,25 ; 12 kisten m akreel : 
7 ; en 213 kisten makreel : 3 ; 15 kisten 
kabeljauw : 5— 5,50 ; 24 kisten koolvisch : 
2— 4,50 ; 44 kisten totten : 1— 2 fr. per kg. 
M aandag 7 Augustus 1939.

16 treilers deden de haven aan. Men 
verkocht :

174 en 149 kisten m akreel : 4— 5 ; 3700 
( kisten w ijting : 0,75— 2,50 ; 3^6 kisten ha 
ring 3.50— 5.50 745 kisten mooie meiden; 
3— 12 ; 67 kisten schar : 7— 10 ; 353 kis- 

! ten kabeljauw : 3— 5.50; 160 kisten knor
haan  : 2— 3,25 ; 864 kisten koolvisch : 2—  
2,50 ; 140 kisten rog : 2— 4 fr. per kg. 
Dinsdag 8 Augustus 1939.

I De m arkt werd door 7 treilers, 1 korder 
en enkele kustbooten bevoorraad. Men 
verkocht :

60 en 44 kisten makreel : 4,50— 5,50 ; 
910 kisten w ijting : 2— 4 ; 1367 kisten ha
ring : 3,50— 5,50 ; 636 kisten mooie mei
den : 3— 12 ; 90 kisten schar : 3— 10 ; 138 
kisten kabeljauw : 3,50— 5,25 ; 154 kisten 
knorhaan : 1— 3,50 ; 115 kisten koolvisch: 
2— 2,50 ; 80 kisten rog : 2— 4 ; 90 kisten 
totten : 1— 2,50 fr. per kg.
W oensdag 9 Augustus 1939.

14 treilers, 2 booten deden de haven  
aan. M en verkocht :

56 kisten makreel : 6,50— 7,50 ; 4.103 
kisten w ijting : 1— 2,50 ; 2.235 kisten ha
ring : 3— 4 ; 902 kisten mooie meiden : 
2,50— 12 ; 65 kisten schar : 5— 11 ; 267 
kisten kabeljauw  : 2,50— 5,25 ; 115 kisten 
knorhaan : 1,50— 3; 665 kisten koolvisch: 
2— 2,50 ; 95 kisten rog : 3,50— 7 ; 127 kis
ten totten : 0,75— 1,25 fr. per kg

G E N T
G arnalen  8 ; griet 10— 12; kabeljauw  

10 ; makreel 7 ; p lad ijs 8— 10 ; paling  
18— 24 ; schelvisch 8— 12 ; rog 6— 7 ; tar
bot 10— 12 ; tong 22 ; w ijting 4 ; zee
post 6 ; zonnevisch 7 fr. per kg.

Eduard Verberckmoes
NAUW STRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28 

Tel. 12312 Telegr. Berkmoes
M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 
Gezouten wijting en schelvisch

Bouwgrond fe koop
GELEGEN TE OOSTENDE Y/EST, FRERE ORB AN STR A AT

EN W IJK  ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverJieidsgeboLwen Voordeelloe prijzen
TE BEVRAGEN :

Ste G le Immobilière et Financière S. A.
V  ergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671
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Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

Dageiijksche voortbreng»t : 250.000 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 Slipvvays) en 33, Lijndraaiersslraat, 33 

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

Levering van alle Benoodigdheden 
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katcen. Carbure,
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136
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Zaterdag
63.00— 12,—
34.00— 15,—

1.40
1.50
1.02
0.64
0,26

1.80- 
1.55—  
1.60—  
1.02—  
0.70—  
0,32—

1.50
1.26
1.26
0.93
0.62
0,16

19.00—
15.00— 10,—
11.00—  4,—  
5.20—  1,70

0.40—  
6.20—  5.40

10,00—  840
9.00—  6,—
5.00—  2,10

15,00-
14,50- Ll,—

2,00-

Maandag Dinsdag Woensdag
56,00— 15,— 41,00— 11,50 36,50— 18,00 per kg.
25,00— 15,— per 50 kg.

1.55—  1.30 ï  ,46-—- 1,30 1,50—  1,38 »
1.60—  1.23 1,45— 1,32 1,50—  1,24 »
1.46—  1.23 1,50— 1,33 1,45—  1,26 »
1.08—  0.86 1,08— 0,94 1,10—  0,90 »
0.82—  0,63 0,84— 0,72 0,88—  0,74 »
0.39—  0,34 0,44— 0,26 0,48—  0,31 per 50 kg

21.00— 19,— 26.00— 21,—
»
»

20.00— 12.— 18.00— 12,— 25.00— 17,— »
16,50— 10,— 14.00— 11,— 17,50— 11.50 " »
12,50—  6.60 14.50— 7.20 15,00—  5.80 »
6,10—  2,00 8,50— 1.20 7.00—  4,— »

28,00— 16,— 20,00— 13,50 »
;2,00— p. 20 stuks
0.40—• 0,12 2.25— 1.40 2.45—  1,— per stuk
7.00—  0,70 6,00— 0.90 2.20—  1.40 per 50 kg.

54.00— 16,50 46.00— 30,— 70.00— 20,— p. 125 kg.
32,00—  3.60 11.00— 9,— 15,00—  5,— per 50 kg.
6,00—  1 80 10,00— 4.90 8,00—  0.65 »
3.40—  1,75 3,00— 1.60 3,00—  1.70 »

»
16,00— 10.00 »
11,50—  5 90 18,00— iiï.öö ,13,50—  7.70 »
8.00 -  4.00 8.90— 6.80 7,50—  5.70 »
6,50- 4.30 6.d0— 5.30 7.20— 3,00 »
1,10- 0.98 1.25— per kg.
0.90—  0.52 Ö.35— 0.70—  0.63 per stuk
7,20—  4,10 14.00—  7,— p. 125 kg.

10,50—  2,80 11,00— 10,50—  5,50 per 50 kg.
18,00— 13,50 »
15,00— »

5.00—  3,—  
10.00—  3,—  
9,50—

2.10—  1,15 
66,00—  
36,00— 35,50

6,00—
8,00—  3,90

3,00 .................... 16,00-
9,50—  5,—

7.40— 3.60
7,50

7,70—  4.30 
1,55—  1,—

37.00— 35.—
38.00— 35,—

0.75—

8,00—  2.60 
17.00—  6.60 
6.00—

8,50—  5.10

38,00— 32,00

per kg.
»

per 50 kg. 
»
»
>
»
»
>
>

per stuk 
p. 125 kg. 

>
Alles In gulden aangeduid. Een gulden Is ongeveer 16 fr.
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen N. V.

•  TEM SCH E •
W ERVEN  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

Duitsche Joden 
op den dool

— - « o » —
Velen zullen reeds door de dagbladen  

het dram a vernomen hebben dat zich 
verleden week V rijdag  te Zeebrugge a f 
speelde en w aarin  verscheidene Duitsche 
Joden betrokken waren. D aar de bladen  
echter over ’t algemeen zeer onnauw
keurig ’t verloop der feiten hebben ge
schetst, zullen we hier het relaas geven 
zooals we het vernam en uit den mond 
van een persoon die een zeer bijzondere 
rol speelde in dit drama.

Verleden week dus, den Vrijdagm orgen  
om 4 uur, m aakte een yacht \ an de stille 
sluimerende m orgenuren gebruik om on
gemerkt den m uur van Zeebrugge te n a 
deren en daar tien menschen, Duitsche 
Joden uit Hun land gevlucht, aan wal 
te zetten. N iem and had iets gezien; n ie 
mand had iets gehoord ..

Zoo spoedde de dag voorbij...
’s Avonds sprak een politieagent twee 

personen aan op de w ijk  «M ole». Het 
tlcek SDoedit; dut h?t vreemdelingei 
waren, die niet de noodige papieren be
zaten om in ’t land te blijven. Ze werden  
natuurlijk aangehouden N a  korten tijd  
werden er nog enkele naar ’t politie
bureel gebracht. Door die lieden nu ver
nam men dat er in de schuilhaven een 
yacht zou binnenvaren of er reeds was. 
Het loodswezen, hierover verwittigd, zond 
een rrotorboot naar genoemde plaats en 
inderdaad, daar trof men een yacht aan. 
Vijf personen bevonden zich op dat 
vaartuig: de eigenaar en vier Joodsche 
vluchtelingen.

Het yacht werd opgesleept en aan den 
steiger van het loodswezen aan den ket
ting gelegd. Terw ijl drie der vier Joden 
op het vaartuig onder bewaking achter
bleven, werden de eigenaar en één der 
meevarenden naar het bureel van het 
loodswezen overgebracht, w aar ze aan  
een kort verhoor onderworpen werden.

De eigenaar bleek een zekere Lenaerts 
te zijn, uit Antwerpen, gehuisvest in de 
Vanstralenstraat, 11. Het w as dezelfde 
ersoon die ’s irorgens op den m uur de 

tien vreem delingen aan w al had g e 
bracht.

N a  de ondervraging kreeg hulploods 
Mercier uit de Ploegstraat de opdracht 
de Duitsche Jood terug naar het yacht 
over te brengen. De Jood kon daar ech
ter geen vrede mee nem en en al vooruit
stappend praam de hij voortdurend zijn 
begeleider om hem te laten vertrekken  
Natuurlijk dat de heer M ercier bedankte 
toen plots de vreemdeling een revolver 
yoor den dag haalde en als een haze
wind op de vlucht sloeg in de richting  
van de Kustlaan. Hulploods Mercier 
sprintte hem achterna. De heer W en -  
tein, kapitein van de «V isart» der B ru g -  
sche Zeevaartm aatschappij, die zag w at  
er aan de hand was, nam  deel aan de 
achtervolging.

De Jood bereikte weldra de K ustlaan  
Daar bemerkte hij Jozef B il en dezes 
schoonvader .beiden gehuisvest in Café  
des Dunes te Blankenberge. met een 
auto. De vluchteling, door den nood ge
praamd, vloog op hen a f en o r der bedrei 
ging met den revolver, wilde hij hen 
dwingen hem mee te voeren. De twee in 
zittenden sprongen echter uit het r i j 
tuig en lieten den boel in brand. Daar  
de Jood blijkbaar niet afw ist van auto
rijden, was het voertuig hem niet meer* 
van verder nut. Hij sprong er uit, greep 
een fiets en sloeg er mede op de vlucht 
in de richting van het dorp. Op de brug  
stonden een m an of vier die den ont
ketenden vluchteling trachtten te g r ij
pen ,doch allen weken terug voor den 
revolver. De vluchter draaide w at verder 
de Distelstraat in, loste een schot, vloog 
langs den Evendijk-Oost, vervolgens 
door de Ploegstraat, Heiststraat, om dan  
als een rukwind door de Eyensluisstraat 
te stormen. Stilaan had de razende Jood 
een klein legertje van hollende politie
agenten, rijkswachters en tolbeambten  
op de hielen gekregen. Zeebrugge-dorp  
stond overeind; iedereen sprong op 
straat, terw ijl moeders bezorgd hun 
kleinen naar binnen sleurden met een 
klets rond de ooren. De vluchteling ren
de intusschen over de Adm iraal Keyes- 
plaats, om dan plots weer in de Heist 
straat te verschijnen, vlak nevens de 
rijkswacht, zoodat men m ag zeggen dat 
hij de w olf in den bek liep.

De hazewind zou niet ver meer loopen 
Gekomen aan  café «M aldeghem », op 
een paar honderd meter van ’t sas van  
Heist, zond een tolbeambte hem een ko
gel in het rechterbeen. De m an stuikte 
van zijn fiets ten gronde, m aar vond nog  
de gelegenheid zijn revolver weg te w er
pen in het nevenliggende land. Toen  
werd hij door den plaatselijken overste 
van de rijkswacht in hechtenis genomen.

De achtervolgingswedstrijd was ge- 
eindigd. Met een am bulantiewagen werd  
de arme dwaas naar B rugge overge
bracht.

Rond één uur ’s nachts werden de 
overige vluchtelingen, een tiental Joden, 
eveneens naar Brugge gevoeid.

Uit zekere verklaringen zou gebleken 
zijn dat deze aangehoudenen niet be- 
hooren tot de groep die ’s morgens vroeg 
op de m uur aan w al werd gezet. Het 
zouden lieden zijn die gedurende den  
dag uit Brussel en Antwerpen met den

Rechtbanken

B E R O E P S H O F  VAN G EN T

Bekende dieven tervg op het bankske

Een diefstal werd terug opgeroepen, 
gepleegd door Van  Steenkiste Kam iel en 
Beyen Rafaël, die onlangs veroordeeld 
werden, de eene tot 27 m aand gevange
nisstraf, de andere tot 35 m aand gevan 
genisstraf Thans betrof het een n ieu- 
xen diefstal gepleegd in het begin van  
het ja a r  te Klemskerke ten nadeele van  
Jocqué W illy, door middel van braak en 
beklimming eener villa. De kerels kon
den aangehouden worden dank het 
stoutmoedig optreden van twee doua
niers, die erin gelukten één van beiden  
te snappen. Beiden werden veroordeeld 
tot 1 jaa r  gevangenisstraf. Vrouw  M arie  
Louise werd vrijgesproken, beticht van  
heling.

Zonderling geval

De genaam de Dophin August van  
Fransche nationaliteit, Wordt ervan be
ticht voor de vierde m aal in banbreuk  
in België te zijn bevonden. Voor andere 
feiten werd de m an reeds tot 10 jaa r  
ter beschikking va,n de Belgische regee
ring gesteld.

Toen de kerel die aangehouden werd, 
veroordeeld werd tot 6 m aand gevange
nisstraf, liep  hij uit:

—  Zes m aand gevangenisstraf voor 
banbreuk en ik moet nog acht ja a r  ter 
beschikking van de Belgische regeering 
blijven...!

B O E T S T R A F F E L I JK E  R E C H T B A N K  

VAN B R U G G E

Diefsta l te Oostende

W egens diefstal, gepleegd als loonbe
diende, van een fototoestel ontvreemd  
ten nadeele van zijn werkgever Muller, 
uit Oostende, had de rechtbank van  
Brugge Robert Abeed aangehouden en 
veroordeeld tot 7 m aanden gevangenis
straf en 700 frank  boete. Tegen lit  von
nis werd hooger beroep aangeteken d , 
m aar de straf werd bekrachtig !.

De straatnaam borden-beschadig ing  

te Oostende

Dinsdag 7 dezer hadden voor de Cor. 
rectionneele Rechtbank te B rugge ver
schillende personen te verantwoorden  
over de beschadiging der tweetalige  
straatnaam borden te Oostende.

Het is wel eigenaardig dat de?,en 
twee advocaten —  Lé 'iridan  en Tol!.? 
naere —■ noodgedwongen hebben moeten 
op het «ban k je » p laats nemen.

De betichten worden verdedigd door 
M ter Sam yn en Van  Dieren, die d aar
voor speciaal uit Leuven komt, terw ijl de 
stad Oostende (die het in den loop van  
het geding nogal te verduren krijgt van 
wege de advocaten der betichten) zich 
aanstelt als burgerlijke partij bij monde 
van M ter Thoné.

T erw ijl de eerste verdediger den  
rechtskundigen kant der betichting aan - 
pakt en met een subtiele doch ver ge
zochte th en  ie over straatnaam borden  
uitpakt (die dan ook weinig kans heeft 
inslag te vinden bij de rechtbank), m aakt 
M ter Van  Dieren van zijn lang pleidooi 
gebruik om den politieken kant van  de 
zaak vooruit te zetten.

Z ijn  uiteenzetting was welsprekend en 
knap m aar had beter gepast in een kies- 
vergadering dan voor deze drie stilzwij - 
gende, behaaglijk  in hun zetels neerge
vleide en zoo weinig onder den indruk te 
krijgen rechters.

Het is w aar dat pleiter veeleer sprak  
voor de schare V.N.V.-supporters die de 
omheining voorbehouden aan het publiek  
vullen en nogal rumoerig de debatten  
meeleven .. en tot de talrijke jou rna lis
ten die ijverig zijn woorden neerpennen  
en straks voor de noodige ruchtbaarheid  
zorgen...

U itspraak op 11 Augustus e.k.

B O E T S T R A F F E L I JK E  R E C H T B A N K  

VAN G EN T

S traatnaam borden  beschadigd

Op W oensdag 8 M aart in den nam id 
dag, werd de politie verwittigd dat een 
groep studenten verm aak vonden met de 
straatnaam borden, geplaatst in ver
schillende straten der vijfde w ijk  te Gent 
te beschadigen. Burgers hadden nam e
lijk opgemerkt dat de studenten gew a
pend met stokken voorzien van een 
ijzeren voorwerp, de straatnaam borden  
beschadigden.

In  de St-Lievensstrxat werden er b o r 
den a f gerukt en in ’t water geworpen. 
Door de politie werden een drietal van  
deze straatschenders vereenzelvigd en 
naar het politiebureel opgebracht, alw aar  
zij bekenden de feiten te hebben ge
pleegd zonder uitleg te verstrekken.

De rechtbank heeft veroordeeld : Albert 
Burssens, uit Borgerhout, A lfons Mores, 
uit Oostende en Frank De Beir, uit 
Knokke, tot elk 182 fr. boete of 8 dagen  
gevangenisstraf.

i.

Oostendsch Nieuws

trein waren  toegekomen, om hier < •• .► et 
yacht scheep te gaan. D an  zou men ge
tracht hebben in de Fransche haven te 
Duinkerke binnen te geraken, om zich 
dan in F rankrijk  te vestigen. Deze p lan  - 
nen vielen echter op tragische w ijze in 
duigen.

D IE FST A LLEN .

Georges Rommelaere had  zijn rijw iel 
voor een herberg in de Aartshertoginne- 
straat laten staan. Toen hij buitenkwam  
w as het verdwenen.

V E R K E E R S O N G E V A L L E N .

Op de Vander Sweepplaats kwam  het 
tot een botsing tusschen den w ielrijder 
Eduard Bleyaert, wonende Breedene st., 
22, alhier en de auto van Victor Georges, 
van Eessen. De w ielrijder liep verwon
dingen op.

—  Op den hoek der E lisabeth laan en 
Steenweg naa r Nieuwpoort botste de au
to van  Jean de Gaeyse van  Jette op deze 
van Bard fie ld  Zalmen, Pool, wonende te 
Bellaire bij Luik. Alles bepaalde zich bij 
stoffelijke schade.

—  Domien V an  Overstraete, vischhan
delaar, wonende te Klemskerke, Vosse- 
slag, volgde met zijn m oto-triporteur den 
Kapelleweg, op het grondgebied van  
Breedene. A an  een kruising reed hij op 
de auto van  Am broise De K lerck uit 
Brussel en kreeg daarb ij zijn stuurstang  
in den buik. Het slachtoffer kloeg over 
geweldige inwendige pijnen.

H A V E N ST A T IS T IE K .

De statistiek voor de m aand Juli is 
zooals deze van  andere Belgische havens, 
uiterst gunstig, vermits er zooveel voor 
de ingekomen als voor de uitgevaren  
zeeschepen, een verm eerdering van  tw in 
tig duizend ton, een verm eerdering van  
een tw aa lfta l eenheden wordt geboekt.

De 52 Engelsche schepen in deze sta
tistiek aangeduid, betreffen voor het 
grootste deel, het vervoer van  passagiers, 
dan zijn er nog groote Portugeesche, 
Lethonische en Russische schepen alhier 
binnengevaren.

De Cockerillbooten zorgden voor haar  
gewone 26 afvaarten.

De cinnenscheeovaait is ook in ver
m eerdering. Zoo zijn  er 18 schepen meer 
aangekom en en is de tennem aat van  
1500 vermeerderd.

Vooral het aanbrengen  van m azout en 
van kolen was belangrijk.

K w am en  er 12 schepen met kolen al
hier aan, er vertrokken er ook een 12tal 
met Engelsche kolen.

83 yachten hebben onze haven aange
daan, w aaronder 40 Engelschen, 13 Ne
derlandsche en slechts 2 Fransche.

DE T O O V E R N A C H T  OP HET  

H IP P O D R O O M  W E L L IN G T O N .

M aandag  14 Oogst zal alweer aange
schreven worden in gulden letters in de 
geschiedenis van het Hippodroom  W el
lington en van zijn beheerraad.

Om 20 uur gaat alsdan de toovernacht 
door! Paardenw edstrijden in een helstra- 
lend kunstm atig licht en in een kader 
dat niet te benaderen is door gelijk welk  
ander hippodroom.

In  de pesage zal een galadiner opge
diend worden met sensationeele attrac
t s  van het Casino-Kursaal, met o. a. 
Yvonne Accent en Jenesko ; de Rio 
Brothers; de 4 valsterren; de 4 U. S. A. 
Girls, enz.

Avondkleedij verplichtend. Tw ee dans- 
pisten en 3 orkesten, nam elijk  The Le- 
cuona Boys; Ach Zanders and  his Boys 
en nog een puik orkest erbij.

M aa r ook de pelouse w ordt verzorgd  
D aar wordt een foor ingericht met aller
lei kram en en aantrekkelijkheden. Men  
zal er zich niet vervelen.

Om middernacht, groot vuurwerk.
De prijzen der p laatsen zijn als volgt 

vastgesteld:
Pesage: heeren 50 fr., dames 25 f~ ; 

pelouse: alg in san g  10 fr., bijzondere 
tï'.l'uun 5 fr.

N a  het vuurwerk tram s in de richting  
van Het Zou e er. Te  Factie.

B L A U W  B R IE F J E  V E R D W E N E N

Tegen onbekenden werd door Hendrik  
Hauglustein klacht ingediend wegens 
diefstal van 1000 fr.

W I J Z I G I N G  IN DE S A M E N S T E L L IN G  

VAN DEN P R O V IN C IA L E N  R A A D  VAN  

W EST-VLAAN DEREN .

Door het afsterven van den heer C. 
Vermeire, Provinciaal R aadslid  voor 
W est-V laanderen, w ordt zijn  p laats in
genomen door den heer Georges Claeys, 
uit onze stad.

Het nieuw Provinciaal R aadslid  heeft 
in den schoot van  den gem eenteraad  
herhaaldelijk  in de bres gesprongen  
dààr w aa r het er op aan  kwam  de belan
gen van visscherij en visscherijbevolking  
te verdedigen.

W ij mogen bijgevolg gerust beweren  
dat onze visscherijbelangen in den Pro
vincialen R aad  zich in goede handen  
bevinden zal.
Onze beste heilwenschen aan  het nieuw  
raadslid.

DE 0.220 M E L D T  D R O E V IG  N IE U W S

Zondagavond voeren de 0.102 en  de 
0.220 « Santa M aria » de Oostendsche h a 
ven binnen met v lag halftop.

Aan  boord bevond zich het lijk  van  
schipper Torney Karel, die Zaterdagm or
gen plotseling gestorven was. T erw ijl het 
schip aan de korre lag, w as de schipper 
gaan  slapen.

Toen men hem opriep om de korre te 
winden, kwam  hij niet en stelde m en bij 
het n aa r beneden gaan  vast, dat hij 
reeds een lijk  was.

Een dokter, Zondagavond bijgeroepen, 
stelde een hartaderbreuk vast.

De schipper w erd n aa r huis gevoerd, 
w aar een weenende vrouw en twee m in
derjarige kinderen hem  in die treurige  
om standigheden opwachtten.

K are l Torney w erd W oensdagm orgen, 
te 10 uur, onder een zeer grooten toeloop 
van  volk in de parochiale kerk van  de 
Conterdam  begraven en daarn a  n a a r  zijn  
laatste rustplaats overgebracht.

«  Het V isscherijblad » biedt aan  de 
weduwe, kinderen en fam ilieleden zijn  
innige deelneming aan.

X X e  Y Z E R B E D E V A A R T

Zooals ieder jaar, is er een speciale 
traih n aa r Diksmuide op Zondag 20 
Oogst. Vertrek te 9 uur aan de Vander- 
sweepplaats.

Neem  uw  reiskaart op voorhand bij 
Mej. L. Pylyser, w aa r ook herkennings- 
teekens te bekomen zijn.

Op Zaterdag 19 Oogst vertrekt, te 20 
uur, een autobus naa r Diksmuide voor 
het bij wonen der vooravondplechtigheid.

Inschrijven bij Mej. Pylyser.

V E R B O N D  V O O R  V L A A M SC H E  A K T IE ,  

O O ST EN D E

Volksun ivers ite i t  H e rm an  van  den  

Reeck. —  Vertoon ingen  te Knokke .  —

Gezien het sukses behaald  door onze 
reizen naa r Knokke voor de vertooningen  
richten we opnieuw drie autobusreizen in. 
Op Zaterd. 12 Oogst voor «B eatrijs » (w e l
ke zal opgevoerd worden in p laats van  
«  Griseldis » ) ,  Zondag 13 Oogst voor «  Re
naissance »  en op D insdag 15 Oogst voor 
«  Beatrijs ».

Op voorhand inschrijven bij M eju ffer  
Lau ra  Pylyser, Aartshertoginnestraat, 62 
(hoek V indictivelaan).

Deelnem ingsprijs : 25 fr. (genum m erde  
zitplaats aan 20 fr. en autobus).

H. Bloedspel te Brugge. —  Autobusrei
zen op Zaterdag 12 en Zondag 13 Oogst.

Vertrek te 20 uur aan  den hoek der 
Vindictivelaan en Aartshertoginnestraat. 
Op voorhand inschrijven, w ilt u zeker 
zijn nog een zitplaats te bekomen.

O p  d e  O o s t e n d e - D o v e r l i j n
----------- ■ -----------

Op 13 en 14 Oogst, ter gelegenheid van  
O. L. Vr. Hem elvaart, uitgifte van uit- 
stapkaartjes tegen verminderde prijzen  
naar 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.

E E ND A A G SCH E  ZEEREISJES. —  Op 
Dinsdag 15 en op Donderdag 17 Augus
tus: naar Folkestone fr. 75; n aa r Can  
terbury fr. 85. Op D insdag 15 Augustus 
naar Boulogne fr. 65.

W A N D E LC O N C E R T  IN  ZEE. —  Op 
Dinsdag 15 en op Zondag 20 Augustus, 
van 10.30 u tot 12s30 u. Vertrek uit 
Oostende-Kaai. P rijs  fr. 12.50. 

• • • • • • • • • • • • • • g
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2  VISSCHERS !

1 DE BESTE

De h. Bauwens terug
De heer Bauwens is deze week na een 

welverdiende rust, uit Schotland terug
gekeerd.

Hij heeft zich opnieuw onmiddellijk  
aan het werk gesteld om samen met a n 
deren de moeilijke vraagstukken van de 
verlenging der vischhalle en de kassei- 
ing te onderzoeken.

■r4fi M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN- f» 

^  EN N E T T E N F A B R IE K E N

Weet U dat

GASOÏL

; HET BESTE MAZOUT
©  voor V IS S C H E R S V A A R T U IG E N  

O  G E F A B R IC E E R D  w o rd t  door de

J  Belgian Cracking Oy
Q  die nooit de belangen van den 
£  kooper uit het oog verliest 

Al hare producten komen voort 
a  van de Belgische Werkhuizen 

— te Langerbrugge —

J  BESTEL BI] D E  B. C. C. 

•••••••••••••«
N o g  d e  O p z o e k i n g e n  n a a r  

d e n  M u z i k a n t  L o g é

-------------« o » -------------
EEN D U IK E R  H EEFT  ER  

N IETS  K U N NEN  V IND EN

Er was gemeld geworden dat een 
speurhond, na voorwerpen te hebben ge
roken, die toebehoord hadden aan  Logé, 
het op een loopen zette in de richting 
van het Zwaaidok en in het water 
sprong om tot tweem aal toe rond een 
bepaalde p laast te zwemmen. De uitge
voerde peilingen brachten niets aan  
het licht. De plaats, waarrond de hond  
gezwommen had, bevond zich naast een 
slijkboot, die daar sinds een ja a r  vast
ligt.

M aandagnam iddag werden, door toe
doen van politiecommissaris Beauprez, 
nieuwe opzoekingen gedaan in het 
Zwaaidok. Beroep werd gedaan op den 
stedelijken duiker K arel V an  Loocke, op 
wiens diensten reeds dikwijls beroep 
werd gedaan bij het opsporen van dren
kelingen. Ter plaatse bemerkte men nog 
havenmeester Becu. alsmede een vriend 
van Logé, zekeren Achiel.

De opzoekingen vingen omstreeks 13 u. 
aan. Te 17 u. hadden zij niets opge
leverd. N aa r  verluidt, zou er toe beslo
ten worden het Zwaaidok ledig te trek
ken. Het is natuurlijk  niet uitgesloten 
dat het lijk van Logé, indien het daar 
in het w ater geworpen werd, niet naar  
zee werd meegetrokken door de stroD- 
ming, bij het openen van de sluizen. 
Zulks lijkt echter onwaarschijnlijk, daar  
de sluisknechten het lijk wel zouden op
gemerkt hebben.

M E V R O U W  L O G E  B L IJF T  

A A N G E H O U D E N

Vrijdagm orgen is Mevr. Logé, aange
houden in verband met het verdwijnen  
van haar echtgenoot, den muzikant van  
het 3de Linieregiment, voor de R aad 
kamer verschenen die zich uit te spre
ken had  over het al of niet bekrachtigen  
van het aanhoudingsbevel.

De Raadkam er bestond uit de hh. de 
la Kéthulle de Rijhoven, voorzitter ; 
Moeneclaey, onderzoeksrechter, en Fa- 
veau, prokureur.
• Mevr. Logé w as bijgestaan door mters 

Hubenier, uit Gent, en Degroote, uit 
Oostende, die de invrijheidstelling vroe
gen van hun kliënte die immer haar on
schuld staande houdt.

De Raadkam er is op dit verzoek niet 
ingegaan, omdat zij van oordeel was dat 
het onderzoek nog niet geëindigd is.

Het aanhoudingsbevel van Mevr. Logé 
werd dan ook voor een m aand bekrach
tigd.

N. V.

REEDERIJKAAI, OOSTENDE<

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

—  Maztout « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

Voor de Verlenging 
• van onze 

Visschershaven
Bij het ter pers gaan vernemen we 

dat de besprekingen welke heden Don
derdag in het kabinet van den heer gou
verneur plaats hadden, bijgewoond w er
den door schepenen Peurquaet en V roo 
me, de heer Velthof, bestuurder der vis
schershaven, de heeren John Bauwens, 
Decrop, Blondé, Camiel Willems, heeren  
Surmont, conducteur en Van  Coillie, een 
vertegenwoordiger van het Ministerie 
van Financies, en Directeur Verschoore, 
van Bruggen en Wegen.

Vastgesteld werd dat het dringend  
noodzakelijk is. de vischhalle te verlen
gen en te plaveien, alsook een aantal 
pakhuizen bij te bouwen. Door de heeren  
"Bauwens en Blondé werd gewezen op de 
onhoudbaren toestand.

Stad en Staat beweren dat zij de kos
ten van die verlenging niet moeten d ra 
gen.

De heer Velthof wees daarop op de 
conventie van 1912, waarin  de Staat de 
verplichting op zich had genomen een 
dok van 700 m. lengte te bouwen met 
droogdok en vischmijn.

N a den oorlog yerd  begonnen met een 
dok en m ijn van 350 m. lengte, zoodat 
er nog feitelijk 350 m. dient b ijge
bouwd.

Valt nu te bezien of de stad onder - 
tusschen in vergelding niets anders zou 
ontvangen hebben, daar anders we de 
zienswijze van het gemeentebestuur niet 
de kosten te zullen dragen, volledig ge
grond vinden.

Dit punt zal dus onderzocht worden, 
nadat de heer Bauwens aangedrongen  
had, de zaak niet op de lange baan te 
zien schuiven.

Hopen we dus op een dringende op
lossing.

Het Station te 

Brugge sngehuldigd

Voetenverzorging
Cab ine t van Massagen en Pédicure

G. M A D E L E I N - B U Y Ï
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure

AD. B U YLST RAAT , 53, O OST ENDE

Antiseptische behandeling  
—  Moderne Methode —

V raag  rendez-vous n,11 Tel. 73740

De officieele inhuldiging van het 
nieuw station te Brugge heeft Zaterdag
morgen te 1 lu. plaats gehad. Talrijke  
personaliteiten, waaronder de hh. minis
ter M arck en de hoofdbestuurders van de 
nationale m aatschappij der Belgische 
Spoorwegen Rulot, Lemaire, Nachtegael, 
Isquier. Castiaux, gouverneur Baels, de 
burgemeester van Brugge en schepenen, 
Camiel Willems, voorzitter der Syndikale 
Kam er van Vischhandelaars, enz., waren  
aanwezig.

Een rede werd in een groote zaal van  
net gebouw uitgesproken door den heer 
Lemaire, directeur-generaal, die alle me
dewerkers van het nieuwe gebouw harte
lijk bedankte. Hij noemde het nieuwe 
gebouw het schoonste van België in dien 
aard. Indien niet meer van de voorziene 
plannen uitgevoerd werd is dit uitslui
tend aan den financieelen toestand van  
de nationale maatschappij van spoor
wegen te wijten. H ij noemde het jam m er 
dat honderden millioenen van Staats
wege weggeschonken worden om andere 
verkeersmogelijkheden te bevorderen 
waarvan het nut niet eens bewezen 
schijnt.

Vervolgens kwam  de h. burgemeester 
van Brugge aan het woord. Hij hoopte, 
dat de nationale m aatschappij van  
spoorwegen weldra verder zal gaan in 
haar plannen om met de stad het groote 
plan te nelpen verwezenlijken, n.l.: het 
bouwen van een breede laan, die de oude 
stad met het nieuw station zal verbinden. 
Aan de eene zi.ide zal een groot A lbert- 
gedenkteeken opgericht worden; aan  
den anderen kant zal de toren van het 
station moeten verrijzen  

Tenslotte kwam  minister Marck aar. 
het woord. Op zijn beurt bedankte hij 
alle medewerkers. Als een heugelijk feit 
stipte hij aan, dat deze week een kom i
teit m  den. schoot van de regeering ge
vormd werd. dat tot doel heeft sam en
werking te verwezenlijken tusschen alle 
transportvereenigingen. Hij bedankte in  
het bijzonder den h. Lemaire, bestuur- 
der-generaal van de nationale m aat
schappij van spoorwegen, om al den ijver 
door hem aan den dag gelegd.

Tenslotte had een heildronk plaats.

W M C M M s e t e e o e c t t M c e e H t M «

WEKT DE GAL VAH 
UWE LEVER 0P-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

Jn  de ingewanden u itstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw vopdaal 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen: U l i jd t  
aan'» verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
'doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen heü 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
.wat U er weer bovenop zal helpen. Heö 
a i jn  zachte plantenuittreksels, die wer
ke lijk  op verrassende wijze het toe-j 
ploeien van de gal bevorderen. Eisclii

Êe K leine Carters P illen voor de Levec 
a aUe apotheken : fr. 12.50. ^  ^

S P O R T N I E U W S

v u t r u A L

UITSLAGEN VAN ZONDAG

A. S. O. —  S. K. Roeselare 1— 5
V. Ci. O. —  S. K. Stadsbeam bten 8— 3

A.S. OOSTENDE 1 —  S.K. ROESELARE 5

Voor een matige opkomst stelt scheids
rechter Adyns volgende ploegen in lijn  :

A. S. OOSTENDE : D 'hont ; Hende- 
ryckx en Depauw ; Wets, M arcel en Ju
lien Vanden Broucke ; Coucke, Martens, 
Vanüierendonck, Lenaers en Depooter.

S. K. ROESELARE : Boeren ; Van  Coil- 
lie en Debois ; Vanhecke ; Hendrickx en 
D ’haeyere; Vernimmen, V an  Broeckho- 
ven, Dubois, Vansteenkiste en Wynants.

D ’hont wint den opgooi, doch de be
zoekers trekken dadelijk ten aanval en 
toonen zich weldra zeer gevaarlijk  vóór 
doel. A an  de 7e m inuut geeft Vernimmen  
aan V an  Broeckhoven en niettegenstaan
de D ’hont komt uitgeloopen, opent hij 
onhoudbaar den stand. Roeselare blijft 
licht beheerschen. Bijzonder de rechter
vleugel onderscheidt zich. V ier minuten 
later ontsnapt Vernim m en ; hij geeft 
over aan Vansteenkiste die voorzet aan  
Dubois en D ’hont wordt voor de tweede 
m aal verschalkt. Daarop trekken de 
« rood-groenen » ten aanval, doch Le
naers schiet boven. Opnieuw komen de 
Rodenbach-zonen in de meerderheid, 
doch worden dikwijls op buitenspel be
trapt. A an  de 38e m inuut nochtans kan  
Dubois een derde punt aanteekenen en 
seffens daarop komt num m er vier langs  
Vansteenkiste. Zelfde speler doelt ook 
nummer v ijf aan de 40e minuut, zoodat 
de rust aanbreekt met 0— 5.

N a  de hernem ing trekken de bezoekers 
opnieuw ten aanval. Hands van Hende- 
ryckx in de penalty-area gaat onopge
merkt voorbij. N a  een tiental minuten  
neemt Oostende het spel in handen en 
leidt eenige mooie aanvallen. A an  de 15e 
minuut zendt Depooter naa r Coucke ; 
deze kopt den ba l vóór de voeten van  
Lenaers die geen moeite heeft om een 
tegenpunt aan  te teekenen. Nu gaat het 
spel geruimen tijd  verdeeld door. De 
aanvallen der bezoekers zijn echter beter 
afgewerkt en hun spelers zijn  ook veel 
rapper op den bal. Depauw  begaat hands 
juist op de lijn, doch de vrijschop wordt 
op het nippertje gered. Op het einde 
doen beide ploegen nog mooie pogingen  
om den stand te verhoogen, doch deze 
blijft behouden en het einde komt met 
een verdiende overw inning van Roesela
re.

Beschouwingen

Van onze ploeg kunnen wij zeggen, dat 
veel spelers nog oefening missen. D it zal 
echter wel beteren, want het geldt hier, 
hun eerste oefenwedstrijd. Tegen de 
kampioenschapsmatchen zullen zij wél 
den noodigen vorm weten te verwerven. 
Toch passen de achterspelers het off- 
sidespel te veel toe, w at met een rappe  
voorlijn somtijds nadeelige gevolgen te
weegbrengt. V an  de bezoekers moeten 
wij het tegenovergestelde schrijven en 
hun ploeg verkeert reeds in uitstekende 
konditie, zoodat menig bevorderingsploeg 
zal ondervinden met wie zij zullen te 
doen hebben. Ook zien wij hen goed fi
guur maken in bevordering. Nevens een 
uitstekenden doelman bezitten zij een 
paar backs die moeilijk te passeeren 
zijn, terw ijl de m iddenlijn zoowel in ver
dediging als in den aanval hun m an  
staat. De voorspelers beoefenen een mooi 
passenspel en weten w aar het doel staat.

V.G.O, 8 —  S .K .  ST ADSBEAM B TEN  3

Zondag 1.1. speelde het V. G. O. een 
«officieuse» oefenmatch tegen de «Stad- 
huisratten». De ploegen kwam en als 
volgt op:

V.G.O. : Ferier; Vandenberghe en D ’E- 
verlanghe; Crekillie, Berten en Mechele; 
Van Houcke, Zwaenepoel, Lemmens, 
Schaecken en Ilubrechsen.

S.S.O.: Pintelon; Helsmoortel Is, en 
Glibert; De Vynck, De Boodt en Rocx; 
Decoster, Vermeersch, De Vos, Mycke en 
Vanwalleghem .

De stadsbeambten werden dus ver
sterkt met De Vos, Mycke en Rocx, ter
w ijl Zwaenepoel bij V.G.O. optrad.

A A N K O N D IG IN G  DER  MATCHEN VAN 

DE W E E K

Z o ndag  13 Oogst

om 4 uur, op het A lbertpark  
zeer belangrijke ontmoeting 
Stade Roubaisien —  A.S.O.

Te 1’6 uur, te Izegem  
F. C. Izegem —  V. G. O.

D insdag  15 Oogst  

om 4 uur, op het Albertpark  
kapitale ontmoeting 

O. C. Charleroi —  A.S.O. 
met Lamoot, Homblé, Stijnen, enz. 

D onderdag  17 Oogst 

om 18 uur 
F. C. Brugge (Res. —  V.G.O.

Z on d ag  20 Augus tus  

om 4 uur, op het Albertpark  
buigengeqone ontmoeting 

Lyra —  A.S.O.



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K  D IE N S T

Zondag 13 Augustus 1939. —  Dienst
doende gansch den dag : Apotheken Dota- 
belaere, W ittenonnenstraat, 18 en Beuse- 
linck, Nieuwpoortsteenweg, 2. —  Dienst
doende tot 12.30 uur : Apotheek Delang  
(O pex ).

De apotheek Haelewyck b lijft eiken 
Zondagm orgen van 8 tot 12.30 u. open.

Paul Cossey
FABRIKANT - JU W E L IE R

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek 
V oiiedige keus moderne horloges 

4J, V'/li i t  isumvi^roiKrt.A.i - u i/o itW Ü L
( lUU->y

V I JF  D U IZ E N D  F R A N K  V E R D W E N E N

K are i Seis, wonende Devoostraat te 
Brussel, tijaelljk  vertoevend te Oostende, 
aiende klacht in wegens nee veiuw ^ j^ .. 
van een som van 5.000 frank.

Het geld stak in zijn brieventasch, die 
insgelijks ontfutseld werd.

V L A A M S C H E  J A A R M A R K T

De Bond der H andelaars van de Alfons 
Pieterslaan en Petit Paris  zal dit jaa r  
zijn 7de V laam sche Jaarm arkt houden  
op 2, 3 en 4 September.

A lle handelaars zullen het typisch vis- 
scherspak aantrekken. O f er weer leute 
zal zijn, hoeft niet gezegd.

B E S T E N D IG  FEST IV A L

De volgende vereenigingen nem en deel 
aan het festival.

Zaterdag 12 Augustus, W apenplein, om
21 uur : «Cercle Symphonie »  Jem appes»;

üondag 13 Augustus, W apenplein, om
11 u., fan fare  Hooglede ; om 12 u., de 
symphonie van Jemappes ; Leopoldpark: 
om 11 u., symphonie Chantilly ; om 21 u. 
Choral Mixte, Toulouse.

M aandag  14 Augustus te M ariakerke: 
om 11 uur, Choral M ixte Toulouse ; om 
15 uur : fan fa re  van Châtillon.

D insdag 15 Augustus, Leopoldpark: om
11 uur, fan fare  van Châtillon.

IN ZE E  V E R D R O N K E N

Zaterdagnam iddag nam  Mej. M arie  
Hougardy, 39 ja a r  oud, van Chaudfontai- 
ne, een bad in zee, toen zij plots teekens 
van vermoeinis gaf. De redders pikten  
h aa r onm iddellijk op en brachten haar  
op het strand, w aa r men gedurende meer 
dan een uur de kunstm atige adem haling  
toepaste. D it w as echter vruchteloos. De 
zuster van het slachtoffer w as getuige 
van het ongeval.

V IS S C H E R S ,

W o n d e r z a l f  ‘ I n d i a n a ,

geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SC H A FT  U D E ZE  AAN B I J * D E  

A P O T H E K E R S .  G I J  ZU LT  ER  DE 
N U T T IG E  G E V O L G E N  VAN O N 
D E R V IN D E N .

____W A u H T S U H IP  OP B E 

Z O E K

maar w ij vernemen, zal het Hollandsch  
wachtschip « Nautilus »  van 18 tot 21 de
zer onze haven aandoen.

i- O K Ü M O T IE F  TEG EN  ST ILST AAN DEN  

TREIN

Honderden Engelsche verlofgangers ko
men toe te Oostende om dan verder te 
reizen met bijzondere treinen n aa r Zw it
serland.

In  den nacht van Zaterdag op Zondag  
waren twee bijzondere booten toegeko
men uit Dover en een trein werd ge
vormd, die omstreeks 3 uur ’s ochtenaa 
naar Zw itserland zou afreizen. Een loko- 
m otief zou aangekoppeld worden, m aar 
dit gebeurde met zulk geweld dat twee 
wagens van den trein erg beschadigd  
werden en talrijke reizigers kneuzingen  
opliepen. Gelukkig bleek, dat niem and  
ernstig gewond was en allen konden de 
reis voortzetten met een anderen trein, 
die dadelijk gevormd werd.

AAN HET H O O F D  G E K W E T S T

Robert Jonckheere, uit Oostende, per 
rijw iel rijdende in de Kapellestraat, 
kwam  in botsing met den auto van Jan  
Mullenders, wonende 6, B rabantstraat te 
Antwerpen. De fietser werd aan  het 
hoofd gewond.

VELOS mmammsmm
P R O F IT E E R T  VAN DE O C C A S IE  V O O R  DEN O P SL A G  : Velos a a n  395 fr. of

17 fr . per  m a a n d ;  Toeriete-Velos m e t  3 versne ll ingen a a n  650 fr. of 27,70 fr. 

per m a a n d ,  a l le  m e t  w aarborg .  Ook T andem s ,  Buizestoven, Waseh- en Naa ima-  

ch ienen  a a n  de voordeeligste pr i jzen .  C A T A LO G U E  O P A A N V R A A G

Huis O. EVËRAetT

C inem a’s
FORU M

1 R ijkem ansk ind , met Pierre Brasseur, 
G ina  Manès.

2 In  he t Paradijs , met Errol Flynn, O li
via de Havilland.

K inderen toegelaten  

CAMEO
1 Rosalie, met Nelson Eddy en Eleanor 

Powell.
2 M en heeft gedood, met Pau l Muni.

K inderen toegelaten  

PALACE
1 K idnapvez-m oi Monsieur, met Grace  

Moore en M elvyn Douglas.
2 K atia , met Dannielle Darrieux en John 

Lodes.
K inderen toegelaten 

RIALTO
1 Drie jonge meisjes in  vrijhe id , met

Tony M artin  en Alice Faye.
2 Entente Cordiale, met P. R. W illm  en 

Victor Francen.
K inderen toegelaten  

R E X
1 De Straatzangeres, met Lys Gauty.
2 De Dans der Maagden, sensationeele 

film.
K inderen strikt verboden  

R IO
1 Het Leven is schoon, met Shirley Tem 

ple.
p, St. Louis Bleues, met B arba ra  Stan

wyck.
Kinderen toegelaten.

R O X Y
Zelfde als in de Rio.

S T U D IA C

Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd  toegelaten

Z W A A R  G E W O N D  B I J  EEN V E C H T P A R 

T I J

E. V., wonende Vrijhavenstr. en H. V., 
wonende Slachthuisstr., bevonden zich in 
een herberg aan  het Vandersweepplein, 
toen ruzie ontstond. Verlaecke greep een 
glas, waarm ede hij aan  zijn tegenstre
ver een slag toebracht aan  het linker- 
kinnebak, een diepe wonde veroorzaken
de. V... verloor veel bloed, m aar is nog  
n aa r huis gesukkeld, w aar hij bewuste
loos in de gang neerviel.

M en meldt ons het afsterven van  

M IJNH EER

K a r e l - L o d e w i j k  T O R N E Y
in leven Visscher-Reeder

Echtgenoot van M evrouw  
M A G D A LE N A  M ESSINE  

geboren te Adinkerke den 17 Mei 
1893 en schielijk overleden op zee 
den 5 Augustus 1939, aan boord  
van de 0.220 «San ta -M aria ».

De lijkdienst gevolgd van de be
grafenis had  p laats op W oensdag
9 Augustus 1939, te 10 uur in de 
parochiale kerk van Ste Cathari- 
na (Conterdam ).

Vrienden en kennissen die soms 
bij vergetelheid geen doodsbericht 
ontvangen hebben, worden vrien
delijk verzocht dit bericht als dus
danig te willen aanzien.

C a s i n o - K u r s a a l

Onfeilbaar geneesmiddel voor ö 
EKSTEROOGEN. W EEREN  J

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :

KURSAAL APOTHEEK 

M . W A N D E L S  S 

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende §

§ Algemeen agent der Cyphoid.s S 
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VOOR
UW V E R V O E H  -  A f h a l i n g  e n  B e s t e l l i n g

Odilon Verlinde ten
• •• •• •huize • ;

Tel. 71532 Privé 71159
• •• •• <»

(1006) lE-PERSTRAAT, 9 O O S T E N D E

T O E L A T IN G E N  TOT B O U W E N

D avid  Jan, veranderingswerken, de 
Sm et de Naeyerl., 76 ; Bovit Antoine, 
bouwen bergplaats, Vrijheidstr., 64.

K O S T B A A R  H A L S S N O E R  K W I J T G E 

R A A K T

M evrouw V..., uit Gent, die met ver
lof aan zee vertoeft, wou in een grooten  
winkel een nieuw  kleed koopen. Om te 
passen had  zij h aa r halssnoer, waarde
10.000 frank., a fgedaan  en op een ta fe l
tje gelegd.

In  der haast om tijd ig de tram  te h a 
len n aa r Westende, zou zij het kostbaar 
halssnoer vergeten hebben. Toen zij, na  
een h a lf uur, zich van de verm issing re
kenschap gaf, w as er van het halssnoer 
geen spoor meer.

a  m

î 
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eW ER K  !!

verzekerd per kontrakt met brei- ^  
machine «L’AVENIR».

Kostel. aanleer. en proef thuis.

Vraag gratis kataloog, prijs en 
voorwaarden: 20, Groot Gewad, 
Gent.

V R U C H T B A R E  H U IS Z O E K IN G

W e hebben de aanhouding vernomen  
te B rugge van Mevr. Devriendt, die te 
Oostende het «Y a c h t  H o te l»  open 
houdt, gelegen St. Pieters en Paulus- 
plein en die op heeterdaad van  diefstal 
betrapt werd in het «  Bon M arché » te 
Brugge. N a a r  aanleiding dezer aanhou
ding werd een huizoeking gedaan  ten  
huize van deze die zich in dergelijke 
diefstallen scheen gespecialiseerd te heb
ben. Pelsen, kleedingstukken, linnen, 
voortkomend van diefstallen, gepleegd in 
groote m agazijnen, werden er terugge
vonden voor een totaal bedrag van ver
scheidene duizenden frank.

B O O S A A R D IG  A R M E N IE R

Gregorius Potikian, een Arm eniër, ge
boren te Konstantinopel in 1913, had  en
kelen tijd  geleden kennis aangeknoopt 
met Yvonne Bastogne, echtgenoote 
Swolfs, m aar van h aa r m an gescheiden  
levend. Beide personen werkten een tijd 
je samen, totdat de vrouw met een En- 
gelschm an kennis aanknoopte. Z ij ging  
n aa r Brussel, w aa r zij woont in de K loos
terstraat, 66. B ij een bezoek aan Oosten
de met h aa r grootmoeder, zag zij bij het 
uitstappen uit den trein, in het zeesta- 
tion, den Armeniër. De vrouw kreeg 
schrik en durfde het station niet verla
ten. De grootmoeder ging met den Arm e
niër praten, m aar deze verklaarde zijn  
vroegere vriendin te w illen ontmoeten. 
Hij sprong het station binnen, greep 
vrouw Yvonne Bastogne vast en beet 
h aa r diep in den neus, twee wonden ver
oorzakend, schram de h aa r aangezicht en 
ga f h aa r nog een vuistslag. Spoedig snel
den ooggetuigen toe die den woesteling in 
bedw ang hielden. De gerechtelijke die
naars Bernaert en Detelder stelden een 
onderzoek in en het bleek w eldra dat de 
Arm eniër geen geldige papieren en ook 
geen geld op zak had. H ij werd naar  
Brv.^io overg ;bracht.

IN Z A M E L IN G E N

Door toedoen van de liefdadigheidsver
e n ig in g  « De Lustige Zigom ars », en rat. 
goedkeuring van het Stadsbestuur, nul
len er op 13 Augustus inzamelingen  
plaats hebben ten voordeele van de St. 
Niklaasfeesten der weezen, en op 27 Au
gustus ten voordeele der arme teringlij
ders.

Aigle-Ileïgica
FIJNSTE BIEREN

O O S T E N D S C H  N O T A R IS  V O O R  DE  

B O E T S T R A F F E L I JK E  R E C H T B A N K

N a a r  we vernemen zal Notaris S.... 
die onlangs voor den duur van zeven 
m aanden uit zijn am bt werd geschorst, 
na het rechterlijk verlof opnieuw moeten 
terecht staan voor de Boetstraffelijke  
Rechtbank te Brugge, dit wegens erge 
feiten in de uitoefening van zijn am bt 
gepleegd.

Nog verschillende andere klachten zou
den bij het parket tegen den heer S... 
zijn neergelegd.

W I J K  M A R I A K E R K E

P R O G R A M M A  D E R  K E R M IS F E E S T E N

ingericht door den Herbergiers-en Ne- 
ringdoenersbond der wijk, met den wel- 
willenden steun van het Stadsbestuur en 
de fan faren  van M ariakerke.

Z ond ag  20 A ugus tu s  :

Groote prijskam p op de gaaibol voor 
iedereen, bij M. Henri Mares, Nieuwpoort-

I steenweg, 387, te 5 uur. —  150 fr. p rij-
i zen verdeeld als volgt : 30, 25, 20, 15, 15,
110, 10, 5, 5, 5, 5, 5 fr.

M a a n d a g  21 A ugus tu s  :

Te 8 uur : Prijskam p met de kaart, 
bieden, in «  Café Adrienne », Aartsher- 
togstraat, 55. —  150 fr. prijzen verdeeld 
als hierbovenstaande.

D in sd ag  22 A ugus tu s  :

Te 9 uur : Zangw edstrijd  bij M. Tour
noyé Jeroom, Nieuwpoortsteenw., 148. —  
150 fr. prijzen, verdeeld als hierboven  
vermeld.

W oe nsdag  23 A ugus tu s  :

Te 9 uur : Bolling voor de vrouwen, 
«  T rou-M adam e »  bij M. Deputter Geor
ges, Nieuwpoortsteenw., 463. —  150 fr. 
prijzen.

D onde rdag  24 A ugus tu s  :

Te 8 uur : Prijskam p met de kaart, 
«  bieden » bij M. R ichard  Cattrysse, 
Nieuwpoortsteenw., 435. —  150 fr. prijzen.

Z a te rd ag  26 A ugus tu s  :

V an  8 tot 10 uur : Prijskam p op den 
Teerlingbak, bij M. Decraem er Louis, 
Nieuwpoortsteenw., 377. —  150 fr. p rij
zen.

Z o n d a g  27 A ugus tu s  :

V an a f 6 uur : Prijskam p op den vogel- 
pik bij M m e Zulm a, «  Café Vondel ».
—  150 fr. prijzen.

Te 12 uur m iddernacht : Groote dans
wedstrijd  in de zaal «M in e r v a » ,  N ieuw 
poortsteenw., 132, bij M. G libert Prosper.
—  150 fr. prijzen.

M a a n d a g  28 A ugus tu s  :

Te 9 uur ’s avonds : Groote zangwed
strijd bij M. Bruyneel M aurits, Aartsher- 
togstraat, S3. —  150 fr. prijzen.

S T R A N D W E D S T R IJD E N

Zaterdag hadden op het strand de 
jaarlijksche wedstrijden plaats, inge
richt door het dagblad  « Le Soir », w aa r
aan 486 deelnemers medewerkten.

M et muziek voorop, trok de groote 
schaar kinders te tien uur n aa r het 
strand, w aar de jury  het zeer lastig zou 
hebben. Deze w as samengesteld uit : de 
hh. A lbert Vroome, onzen sympathieken  
feestbestuurder, Rossel, Devos, Vrom ans, 
Demacq. Jakubowitz, Vanderstraeten en 
Eberhardt.

De uitslag luidde :
R EEK S A :
le  prijs. —  Dupont Claude, Luik ; D u 

pont Raphaël, Luik; Pikobak Maurice, 
Brussel ; M ontaigne Leon, Tourcoing ; 
Daum erie Jean, Brussel ; Lejeune Lucien, 
Mohoy.

2e prijs. —  Vanderstraeten Jeanny, 
Bergen ; Roets Marie-Jeanne, Oostende ; 
Devloo Jeanne, Brussel ; Debaille Emiel, 
Oostende ; Fyon Francis, Verviers ; De- 
moulin Roger, Verviers.

3e prijs. —  Clausse Micheline, Meire ; 
Grum iaux Georges, Brussel ; d ’Ydew alle  
Marie-Thérèse, Brugge, M um m  Roland, 
Oostende ; Baize René, Carnières ; Molle 
André, Oostende.

4e prijs. —  Verhoeben Aimé, Lokeren ; 
Feys André, Oostende ; Nisez Henri, Oos
tende ; Lam m ertyn Michel, Oostende ; 
Declepper Jacques, Brussel ; Declepper 
Jacqueline, Brussel.

5e prijs. —  Vandenberghen Claude, 
Brussel ; Seghers Jeannine, Brugge ; 
Vandevelde Liane, Gent ; Canneel Nico
le, Antwerpen ; Hem elrijck Clairette, 
Brussel ; Vandevelde Rosette, Gent.

REEK S B :
le  prijs. —  Deby Georges, Oostende ; 

Lauw ers René, Oostende ; Rommelaere 
Roland, Oostende ; Deley Robert, Oosten
de ; B row n Felix, Oostende ; De M ayer 
Pierre, Oostende.

2e prijs. —  Dethier Robert, Nam en ; 
Dethier René, Nam en ; Nivelle Gaston, 
Luik ; G ignez Paul, Brussel ; Meurissen  
Theo, Luik; Carabin  André, Verviers.

3e prijs. —  Lacoere Bertrand, Oosten
de ; Sanders W illy, Oostende ; M azijn  
Lucien, Oostende ; Emmery Evarist, Oos
tende ; Lehouck Roland, Oostende ; Bou- 
ry Roland, Oostende.

4e prijs. —  De Boeck Guy, Brussel ; 
Simon Yvonne, Oostende; W illem  Robert, 
Brussel ; Duces Suzanne, Antwerpen ; 
Vannitsen Nadia, Oostende ; Thenaers 
Marie-Thérèse', Oostende.

5e prijs. —  Reynaerts Robert, Oosten
de ; Delhaye Guy, Brussel ; Verhaegen  
Louise, Doornik ; Delhaye Eliane, B rus
sel ; Desorgher Jacques, Oostende; Cha
ron Charles, Luik.

R EEK S C:
le  prijs. —  Pany Jacques, N ijvel ; 

Schuyesmans Solange, Oostende ; B i- 
daine Emmanuel, Brussel; Vandervoorst 
Fernand, Vilvoorde; Verhoest Claude, 
Brussel ; M alfeson André, Brussel.

2e prijs. —* Clément André, Oostende ; 
Garn ie Leon, Oostende ; De W ah a  Eli
sabeth, Antwerpen ; Snoeck Anik, Oos
tende ; Ypelm an Gerard, Oostende ; Van  
Ransbeek Robert, Brussel.

3e prijs. —  Bezdecki Adrien, Brussel ; 
Michiels Marie-Louise, Brussel ; Kerre- 
m ans Dina, Brussel ; B rack Jean, B rus
sel ; Bataille Jean, Brussel ; V ign ix Guy,. 
Brussel.

4e prijs : Lm m ertijn  Roger, Oostende ; 
Croes Henri, Hasselt ; Baete Hubert, 
Oostende ; Quartier Roland, Oostende ; 
Hoedt Raymond, Oostende ; W illaert Ro
ger, Oostende.

D aa rn a  had, in de witte zaal van het 
stadhuis, aan het klein volkje de uitdee- 
ling van de prijzen plaats.

AUTO EN T R A M  IN B O T S IN G

In  de Koninklijkestraat botste de taxi- 
auto van M aurits Debrock, uit Knokke, 
tegen een tram rijtuig. De auto werd  
zw aar beschadigd. De botsing gebeurde 
op een oogenblik dat het verkeer uiterst 
druk was.

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, O OST EN DE
Tel. 1104

De apotheek blijft eiken Zondag
morgen van S tot 12.30 u. open.

OP DE V L E E S C K M A R K T

De vleeschverkoopers hadden in den  
laatsten tijd  de gewoonte aangenomen, 
op de m arkt, hun groote stukken vleesch, 
zooals geheele koeien, aan groote haken  
op te hangen  vóór hun etalage. M aar  
deze stukken vleesch waren nu de prooi 
van alle stof van de straat, vuiligheid en 
dergelijke onsmakeljikheden.

A an  dezen volkomen onduldbaren toe
stand werd Zaterdag een eind gemaakt. 
Een politieagent verwittigde de ver koo
pers dat ze onmiddellijk het vleesch 
moesten verwijderen en in hun winkel 
ophangen.

Vele huisvrouwtjes zullen dat wel met 
een verlichting aanzien hebben.

B O T S IN G  TUSSCHEN  A U T O ’S

Op den hoek van den Nieuwpoortsteen
weg en de E lisabethlaan kw am  het tot 
een botsing tusschen den auto van  Sal- 
men Bartvelt, uit Belair en dezen van  
Jean De Goeyse, wonende Corneillestraat 
te Jette. Er is slechts stoffelijke schade.

A A N V R A A G  V O O R  V E R M IN D E R IN G

W ij vernemen dat, reeds eenige dagen  
geleden, een aanvraag  aan  het Stadsbe
stuur werd gezonden door den Herber- 
giersbond van Oostende, om een verm in
dering te bekomen op de te betalen tak
sen op terrassen, uithangborden, electri
citeit, enz.

W ij zijn vast overtuigd dat ons G e 
meentebestuur, den neteligen toestand, 
w aarin  herbergiers en hoteliers zich be
vinden, inziende, niet zal aarzelen ook 
aan deze Oostendsche handelaars een 
verm indering hunner zware lasten toe 
te staan en dit goede nieuws zal bekend 
gem aakt worden, voor het innen dezer 
taksen begonnen is.

V E R E E N IG D E  V ISS C H ERS -REED ERS .

M ED ED EE LING . —  W oensdag 16 Au
gustus te 7 uur, wordt in het Café van  
ons lid Cloet Germ ain  in de Kongolaan, 
een algemeene vergadering gehouden. 
In  deze bijeenkomst wordt aan de leden  
een teruggave gedaan van 15 t. h. op de 
olie die ze in de eerste zeven m aanden  
hebben aangekocht. Om  het geld te kun
nen krijgen moet elk lid afteeken, w at  
dus wel beteekent dat men op de verga
dering moet aanwezig zijn. Zoo de m an  
in zee is, m ag de vrouw komen teekenen. 
Allen op post dus.

De honderd  groote loten van  .
100.000, 50.000 en 20.000 fr. T  

en de 61.200 loten van  ?

100 to t  10.000 fr. T

4  EEN FORTUIN  voor 50 FR. ^

Z E G E L  DER  H A N D E L A A R S

Gedurende de m aand Juli werden door 
de Bank Crédit Ostendais 262.250 zegel
tjes der handelaars uitgegeven en 19.350 
fr. uitbetaald aan  de handelaars voor 
volle boekjes.

Heeft zich als nieuw  lid laten in
schrijven : de heer Louis Vyvey-Strubbe 
Frère O rbanstraat, 40, Specerijen, fruit

P R O G R A M M A  VAN 14 TOT  20 O O G ST

Alle dagen. —  Om  3 u. Symphonisch  
concert; om 4 u. Orgelconcert; van  5 tot
7 uur Thé-D ansant, attracties; om 9 u. 
Groot Sym phonisch Concert. N a  ’t con
cert, Soirée dansante, attracties. Orkest
leiders: de hh. Ed. Van Beinum, P. A. 
de Freitas-B ranco en Emile De Vlieger.

M aandag  14 Oogst. —  9 u.: André P e r-  
net, van de Opera.

Dinsdag 15 Oogst. —  9 u.: Jarm ila N o 
votna, van de M etropolitan van N ew - 
York.

Woensdag 16 Oogst. —  9 u.: René M ai
son, van de M etropolitan van New -York.

Donderdag 17 Oogst. —  Om  3 u.: Groot 
K inderbal onder de leiding van Mevr. 
Hanicq; 9 u. : K ate W alter, van  de Opera 
van Praag.

V rijdag 18 Oogst. — 3 u. : Klassiek  
concert met N athan  Milstein, violist ;
9 u.: Groot symphonisch concert door de 
K apel van het 3e Linieregim ent, onder 
de leiding van Lt. Gasia.

Zaterdag 19 Oogst. —  9 u.: K urt Baum  
van de Opera Yan Praag.

Zondag 20 Oogst. —  9 u. : V ina Bovy, 
van de Metropolitan van New -York .

In  de Dancing der Am bassadeurs en 
in de N ight Club der Nuits Cubaines: al 
de beste attracties. Orkesten: W illie Le
wis and his entertainers, The Rectors 
Club Orchestra, Gerrebos Orchestra.

N A K L A N K  VAN EEN O N G E V A L

Gem eld werd dat Derycker Roland, 
Steward op de Staatspaketbooten, door 
een auto om vergeworpen en deer
lijk  gewond werd. Het slachtoffer, naar 
de kliniek overgebracht, is a ldaar over
leden.

IN D IE N  U W  R A D IO  D E F E K T  IS

wendt U  in vertrouwen tot Radio  De 
Meester (hoek Kapellestraat, ingang  
O oststraat), die ALLE  radio ’s van  ALLE  
merken seffens en goed herstelt aan de 
laagste prijzen Nazicht ten U w en huize
5 tot 10 frank. Alle herstellingen binnen  
de 24 uur. Tel. 714.61.

HET LO T  D E R  T W E E  V L U C H T E L IN G E N  

D IE  VAN O O S T E N D E  N A A R  E N G E L A N D  

R O E ID E N .

W e m eldden reeds hoe twee jonge Is 
raëlieten, die uit Duitschland waren  
weggevlucht, in een roeiboot van uit 
Oostende de Engelsche kust bereikten en 
er werden aangehouden. M en wilde ze 
nu n aa r België terugdrijven. Een hunner 
heeft echter een smeekschrift tot den 
Engelschen koning gericht om te mogen 
blijven.

Beide jongens barstten in tranen uit, 
toen hun de beslissing van de Engel
sche overheden werd medegedeeld.

I  Vrijdag 2 5  O o g s t  $

^  deelt de ♦

I  Koloniale Loterij |
de 15 m illioen u it  ^  
der 8e sch ijf 1939 ^  

verdeeld in + 
—  61.301 loten —  ♦  

waaronder ♦

Het Super G root  Lo t : 1 m i l l ioen  ^

Deze week bereikt het groot seizoen 
zijn hoogste punt: het hartje  van de 
Augustusm aand. In  het Casino-Kursaal 
b lijft men getrouw aan een vanouds ste
vig gevestigde reputatie. De groote con* 
certen worden geleid door kapelmeesters 
van allereersten rang, w ier naam  een 
goeden klank heeft: Eduard Van  Bei
num, Pedro de Freitas-Branco, Emile De 
Vlieger. Op het palm ares der kunstzan- 
gers vinden wij ditm aal de nam en van 
drie uitmuntende Tschekische kunste
naars: Jarm ila Novotna, die een wereld- 
reputatie heeft verworven en tegenwoor
dig verbonden is aan de Metropolitan  
Opera te N ew -Y ork  (15 Oogst), Kate 
W alter (17 Oogst) en K urt Baum  (19 
Oogst), beiden van de Opera van Praag. 
Van Belgische zijde w ijzen we op twee 
nam en die aan niem and iets te benijden  
hebben: de schitterende V ina Bovy (20 
Oogst), die ook aan de Metropolitan is 
gehecht, evenals de groote tenor René 
Maison (16 Oogst). F rankrijk  zal verte
genwoordigd zijn door één zijner beste 
barytons: André Pernet (14 Oogst). Op 
het klassiek concert van V rijd ag  18 Oogst 
om 3 u., zal men N athan  Milstein hoo
ren, die wel één der vooraanstaande vio
listen is van onzen tijd.

In  de Am bassadeurs en in de Nuits 
Cubaines, van 18 tot 24 Oogst: Charpini 
an Brancato, zangnum m er; de 4 Za - 
nowsky. fancy dancers; Carm en Romero, 
de lieve Spaansche danseres.

en groenten.
Bedoelde firm a zal dus aan hare koo

pers de groene zegeltjes der handelaars  
geven.

R A D IO  LA M PEN .

U  vindt bij Rad io  De Meester ALLE  
Europeesche en Am erikaansche lam pen  
aan de laagste prijzen (zooals in de 
goedkoopste winkels in Brussel).

Controleert uw radiolam pen in ons 
laboratorium  : volle waarborg.

BEI A A R D C O N C E R T E N

lederen M aandag, Donderdag en Zater
dag, van 11 tot 12 uur, en iederen Don
derdag, van 19.30 tot 20.30 uur, hebben  
bejaardconcerten plaats.

T R A M  TEG EN  EEN AU TO GEBO T ST .

Op den Torhoutschen steenweg had  
een botsing p laats tusschen het tram rij
tuig bestuurd door Pieter Coens en den 
auto van M aria  Bennest, uit Nederland. 
Er w as alleen stoffelijke schade.

E N G E L S C H E  A A N G E R E D E N .

Elisabeth Green, echtgenoote Ayres, 
uit York, werd bij het oversteken van  
het W apenplein gevat door den auto van  
Fernand Berckm an en gekwetst aan  den 
rechterelleboog.

OP DEN Z E E D I J K  BEVALLEN .

Zondagnam iddag deed vrouw L. V. u i t ! 
Oostende een vroegtuidige bevalling in 
het W . C. aan  de pilotage. De zorgen  
werden h aa r toegediend door dr. Hey- 
mans.

R A D IO  DE M E E S T E R  K E E R T  T E R U G  

N A A R  Z I J N E  S P E C IA L IT E IT

de rad io, zijn vak sedert 18 jaren, met 
als doel U  nog BETER, R A PPE R  EN  
G O E D K O O PE R  te bedienen. Volledige 
voorraad toestellen S. B. R„ Novak, His 
M aster’s Voice, Philips, Telefunken, enz. 
Alle lam pen en toebehoorten, alle her
stellingen aan de laagste prijzen.

Radio De Meester, hoek K apellestraat  
(ingang  O oststraat).

BURGERLIJKE STAND
GEBO O RTEN

29 Juli. —  Lucienne Depuydt, van Mi- 
chaël en Irène Commeine, H. Serruysl., 
40 ; Francine Sleuyter, van Fernand en 
Bertha Dassavilie, Ed. Ham m anstr., 9.

30. —  B ernard  Defurne, van Andries en 
Alice Gauquie, Oudenburgstw., 14 ; Gui
do Maes, van A lbert en E lisabeth Ver* 
meire, Derbyl., 15 ; François Mercier, van 
Hector en G abrie lla  De W aegenaere, Ro- 
mestr., 61 ; Christiane Steyaert, van  Va- 
ieer en Gabrie lla  V an  Daele, woont te 
Nieuwpoort ; René V an  Massenhove, van 
Oscar en Simone Deprez, Torhoutstw.,
27.

31. —  Lisette Vermeylen, van A lbert en 
Josephine Dumolein, J. Besagestr., 45 ; 
R ichard  Lingier, van  M aurits en Germ a- 
na Vercruysse, woont te Breedene ; Erna 
Vanhoutte, van Constant en M arie de 
Pauw, Yperstr., 17b.

1 Augustus. —  C atharina Marchand, 
van Isidoor en A lida V an  Geyseghem, 
St. Franciscusstr. ; Raphaë l Dewulf, 
van Jozef en Georgette Vanden Eynde, 
E. Beernaertstr., 21.

2. —  A lfred  Ardaen, van Louis en Em
ma Vanden Plas, Voorhavenl., 75.

3. —  Fernand Garm yn, van Hierony
mus en M artha  Claeys, Fr. Musinstr., 40; 
Jozef Deplancke, van Jozef en Alice Pat- 
tyn, Torhoutstw., 379 ; André Bonny, van 
Prosper en M aria  Gilles, Gelijkheidstr., 
44 ; Monique Lancres, van Telesphor en 
G erm ana Robart, Gerststr., 77.

4. —  Liliane Valkenborg, van Fernand  
en Evelyn Maeckelberghe, Congol., 49.

5. —  Norbert Baetem an, van Lucien en 
Yvonne Debrouwer, Steenschedijk, 15.

STE R FG E V ALLEN

28 Juli. —  G u staa f Lauwereins, 68 j., 
echt, van Leonie Vanstecheim an, Kad- 
zandstr., 14.

29. —  A lfred  Voerm anck, 59 j., echt. v. 
Irm a Roscamp, woont te Londen ; Eme- 
rence Vanhaelen, 56 j., echt, van Henri 
Kluge, woont te Vorst.

30. —  H erm ania A llary, 64 j., echt, van 
Lodewijk Vanderheyde, St. Franciscusstr. 
36.

31. —  Frans Coppens, 66 j., wedr. van 
Sidonia Gilsoul, woont te St. Joost-ten- 
Noode.

1 Augustus. —  Leo Lescrauwaet, 73 j., 
echt, van M aria  Roily, Veldenstr., 106 ; 
M aria  Dequick, 73 j., echt, van Arthur 
Durand, Weidestr., 12 ; Bertha  D ’helft, 
56 j., gesch. van M elchior V an  Hell, echt, 
van Alöisius G illiaert, Elisabethl., 345.

2. —  Daphne M artin, 7 j„ woont te 
Plum stead ; Lodew ijk De Buck, 48 j., 
gesch. van Antonia De Buck, echt, van 
M arcellina Druyve, Fr. Orbanstr., 43 ; 
Helena Janus, 8 j., woont te Cuesmes.

3. —  Theofiel Provoost, 83 j., wedr. va.i 
M aria  Doens, Louisastr., 4 ; Felix Lams, 
71 j., echt, van M aria  Vanderbeke, Leo
pold I plein, 9 ; A lbert Lamote, 11 j., 
woont te Ste K ru is ; Law rens De Rycker, 
28 j., echt, van Renilde Devaux, Schiet- 
baanl., 54.

4. —  Jan Guffens, 64 j., echt, van Ame
lie Destrée, Koninginnel., 20 ; Hendrik 
Devisscher, 64 j., echt, van Augusta De- 
grieck, Spaarzaam heidstr.

5. —  Benjam in Liétard. 72 j., echt, van 
Leontina M aelstaf, Ed. Cavellstr., 28.

H UW E LIJK E N
1 Augustus. —  A lbert De Keyser, pas

teibakker en A lbertina Verhelst ; Paul 
Van  Wym eersch, rechter bij de recht
bank en M aria  Sim pelaere ; Guillaume 
Vanreusel, en M aria  Tack ; Odiel Van  
Eygen, h andelaar en Simonne Huys.

2. —  Jan Blom m aert, visscher en Jo- 
sephina Declerck.

5. —  Charles Debaedts, kopergieter en 
M aria  Proot.

H U W E LIJK SA F K O N D IG IN G E N

6 Augustus. —  Julien Demul, hande
laar, Plantenstr., 5 en Victorine Geerts, 
Plantenstr., 5 ; Louis Vyncke, Gistelstr.,
26 en G erm ana Delorge, Nieuwlandstr., 
61.



< HET VISSCHERIJBLAD »

A l l e r l e i
B E S C H E R M IN G  VAN BETON  

TEG EN  Z E E W A T E k

De aanwezigheid van zoutwaterdam - 
Pfcxi onder de kaailoodsen van de San  
rrancisco Baai, heeït de bevoegde li- 
cuamen aan ieiaing gegeven, om proeven  
te nemen met een m euwe bescnermings- 
iaag voor de gewapend betonnen balken  
van dié gebouwen.

ueze bedekking bestaat uit een laag  
awaar uouwpapier, dat op de bekisting 
gelegd wordt nog vóór de bewapening  
opgesteld en het beton gestort wordt. 
Op dat papier wordt een dikke laag  as- 
lait gestreken en, in nog heeten toe
stand, met grint bestrooid. N a  afkoe
ling wordt het overtollige grint afge
veegd, de bewapening ingelegd en het 
beton is gestort.

N aa r verluidt, is deze beschermende 
laag taai genoeg om volkomen dicht te 
blijven, zelfs w anneer de balk genoeg 
doorbuigt om scheurtjes in het beton te 
doen ontstaan. A ldus beschermde balken  
zijn sedert ta l van  jaren  in gebruik, en 
vernieling van het beton aan de onder
zijde is practisch niet meer voorgekomen.

N O G  ALLE  V IS C H S O O R T E N  N IET  

B E K E N D

In  het begin van deze eeuw bestonden  
er ongeveer 12.000 bekende vischsoorten. 
Dit aantal is, vooral door de in de laat
ste jaren  internationaal gedreven diep
zee visscherij, op zoodanige w ijze ver
meerderd, dat men thans spreekt van  
een dubbel zoo groote hoeveelheid.

De Engelsche geleerde, dr. Cuthbert 
Christy, aan  w ien werd opgedragen  
voor het British M useum  een expeditie 
naar het binnenland van A frika te doen, 
om daar n aa r nog onbekende visschen  
te zoeken, heeft 5.000 verschillende visch
soorten aangebracht, w aarvan  verschei
dene honderden tot nu toe nog onbekend  
waren.

L IT E R A T U U R  IN I JS L A N D

Volgens een mededeeling van de N a 
tionale Bibliotheek van Reykjavik, zijn  
er in 1937 niet m inder dan 310 werken  
in het IJslandsch verschenen. Terw ijl 
in andere landen de letterkunde de eer
ste p laats inneem t in de bedrijvigheid  
der uitgeverijen, schijnen de IJslanders 
de sociale literatuur te verkiezen. 105 
werken van de gansche produktie zijn  
inderdaad aan de sociale wetenschap  
gewijd.

EG YPT E  B O U W T  EEN E IG E N  V LO O T

De Egyptische regeering heeft beslo
ten een begin te m aken met het bouwen  
van een Egyptische vloot, waarm ede een 
bedrag gemoeid is van 3.500.000 pond  
sterling en w aarvan  de uitvoering der 
plannen twee ja a r  zal duren.

Het eerste deel van het program m a  
omvat den boüw van een kruiser, vier 
mijnenvegers en zes torpedobooten.

In  Novem ber van het afgeloopen ja a r  
keurde de Egyptische regeering een 
krediet goed ten bedrage van 1.023.000 
pond sterling voor het m aken van een 
begin met de oprichting van een Egyp
tische vloot. De Egyptische vloot zal be
staan uit 36 eenheden, nl. lichte krui
sers, m ijnenleggers, m ijnenvegers en on- 
derzeebooten.

N aar verluidt, zullen deze schepen te 
zamen met de kustverdediging in staat 
zijn Egypte te verdedigen tegen een aan 
val uit zee, indien de Engelsche vloot 
elders vertoeft. Een groot aantal Egypti
sche zeeofficieren heeft reeds in Enge
land een opleiding ontvangen. Overwogen  
wordt te A lexandrië een m arinekrijg- 
school op te richten, w aarin  deze officie
ren als instrukteurs zouden kunnen op
treden.

G R O O T H E ID  EN V E R V A L

Van  a d m ir a a l  to t  d ir ig en t  

van  een Tirolen-orkestje

Zeer vele em igranten moeten op wel 
heel andere wijze hun brood zien te ver
dienen, dan zij dit in hun vaderland ge
wend waren. Een sterk voorbeeld hier
van is wel de ex-adm iraal van  de Oosten- 
rijksch-Hongaarsche vloot uit den we
reldoorlog, Georg von Trupp, die eens 
kommandant van een onderzeeër is ge
weest, later altijd  goed bevriend met 
Schuschnigg is gebleven, m aar na den 
Anschluss is uitgeweken. A l zijn eigen
dommen zijn in beslag genomen.

De adm iraal, die zich thans in Am erika  
bevindt, kan men eiken avond zien op
treden in de Tow nhall van M anhattan, 
als dirigent van een Tiroler-orkestje, be
staande uit zes vrouwen en twee m an
nen. Deze zes vrouwen zjin de v ijf doch
ters en de echtgenoote van den adm iraal, 
de twee m annen zijn zoons. P lacht men 
vroeger voor zijn genoegen sam en te mu-
siceeren ------- m aar niet in Tirolerkos-
tuum —  thans blijkt deze liefhebberij 
nog de m ogelijkheid om het gezin in het 
leven te houden.

Zoo de adm iraal thans moet tevreden  
zijn met veel m inder eerbetuigingen, dan  
zal zijn musiceerend gezin hem  toch wel 
een mooie opbrengst bezorgen.

W E D D E N S C H A P P E N  OP DE  

P A A R D E N R E N N E N

Bij K. B. van 27 Juli 1939 wordt, vanaf 
16 Juli 1939, de belasting op het spel en 
de weddenschappen betreffende de bin
nen de omheining van paardenrenbanen  
aangenom en weddenschappen vastge
steld op 4 t.h., met toepassing van een 
buitengewone opdecime uitsluitend ten 
behoeve van den Staat.

DE W E R E L D S C H E E P S B O U W

N aa r een statistiek van Lloyds Regis
ter of Shipping, is over de geheele we
reld, R usland  en Spanje niet m eegere
kend, de tonneninhoud van in aanbouw  
zijnde schepen weer tot hetzelfde peil 
gekomen van  verleden jaar. Deze statis
tiek steunt echter alleen op zeeschepen 
van tenminste 100 registerton bruto in- 
houd.

In  G root-Brittannië zijn vooral vele 
nieuwe stoomschepen voor de algemeene 
vrachtvaart besteld. Tengevolge h iervan  
is de over de geheele w ereld onderhan
den stoomschipruimte nog verder ge
stegen met 176.705 ton tot 1.221.612 (v.j. 
998.052) ton ; de bruto inhoud van  de 
onderhanden motorschepen is slechts 
zeer weinig toe genomen met 6582 ton 
tot 1.624.707 (1.808.845) ton en de inhoud  
van de onderhanden vaartuigen zonder 
m echanische voortstuwing ging met 
37.672 ton achteruit tot 12.973 (20.705 
ton).

Het aantal over de geheele wereld on
derhanden groote tankschepen, van ten  
minste 1000 registerton bruto inhoud, is 
nog verder gedaald  met 16 tot 71 (v. j. 
111) schepen, w aarb ij de inhoud achter
uit ging met 118.784 tot 634.665 (926.510) 
ton.

Te w ater gelaten zijn over de geheele 
wereld 249 (v. j. 302) schepen’ van  
548.988 (848.180) ton bruto, of 2 schepen 
meer, doch 141.181 ton m inder dan in 
het voorgaande kw artaal ; h iervan w a 
ren 70 (v. j. 114) stoomschepen van  
195.567 (324.668) ton en 134 (163) motor
schepen van 326.578 (506.340) ton.

Op stapel gezet werden 283 (v. j. 272) 
schepen van 882.808 (715.540) ton, of 25 
schepen en 154.807 ton meer dan in het 
voorafgaande kw artaal, w aarb ij 137 (v. 
j. 80) stoomschepen van 398. 284 (229.311) 
ton en 139 (158) motorschepen van  
480.911 (462.394) ton. In  G root-B rittan
nië werden 82 (v. j. 22) stoomschepen  
van 258.512 (57.500) ton en 35 (20) m o
torschepen van 143.013 (96.880) ton op 
de bouwhellingen gezet.

L I JS T  D E R  V E R A N D E R IN G E N  IN DE

O O S T E N D S C H E  V IS S C H E R S V L O O T  

G E D U R E N D E  DE M AAN D  JU L I  1939

Schepen a fk o m s t ig  u i t  een andere  haven .

0.11 « M arie-Louise », openboot afkom 
stig uit Blankenberge, van Verbiest Syl
vester op 25-7-1939.
Schepen  die van  e igenaar  veranderd  z ijn .

0.74 « Toekomst », eigendom geworden  
van Van  E lslander A.

0.60 « Piccolo », eigendom geworden  
van ’t Jaackx.
Schepen die n ie t  meer onder  Belgische  

v lag  varen.

0.51 «  A lida », openboot verkocht om  
als yacht te varen.
Schepen  verkocht voor a fb ra ak .

0.106 « Augusta-Caro la », verkocht op 
1-7-1939.

D i e s e l  A .  B .  C .  Scheepsmotoren %

VIES- EN ^  

TWEE-TART ♦

Diesel 
Electro en . 
Kompressor J  

groepen 4  
voor schep n ♦

Vraag! de 4 
dokumen atie f  

B.3 I  
♦

ANGLO'BELGIAN COMPANY, GENT, 39, NIJVERHEIDSKAAI ^

De Zeevaartw eek te Lu ik

Het 40-jarig bestaan 

Zeevaartbond wordt

van den 

gevierd

T O E S P R A A K  VAN DEN V O O R Z IT T E R  DE P O O L T O C H T  VAN DE « B E L G IC A  »

In  het Universiteitsgebouw te Luik  
werd Zondag de Zeevaartweek besloten 
met de algemeene vergadering van den 
Belgischen Zeevaartbond.

De h. Pau l Ram lot, voorzitter van  
deze vereeniging zat voor, om ringd door 
de hh. Castiaux, secretaris-generaal van  
Verkeerswezen ; De vos, directeur-gene- 
raa l van het Zeewezen ; Hervy-Cousin, 
com m andant Goor, enz.

In  zijn openingsrede wees de voorzit
ter op het economisch, sociaal en sti a- 
tegisch belang van  het A lbertkanaai. H ij 
onderzocht verder de oorzaken var. den  
m oeilijken toestand w aarin  zich onze 
koopvaardijvloot bevindt. E r wordt geen 
vaste lijn  gevolgd in onze zee/uartpoli- 
tiek, en er wordt te weinig gebruik ge
m aakt van  de capaciteit van onze vloot.

De h. Ram lot wees verder op het nut 
van een uitgebreide vloot voor ons land. 
Hij verklaarde dat de taalkwestie uit de 
zeevaartaangelegenheden moet geweerd  
worden.

H ij had  het verder over de belangen  
van de zeevisscherij en bracht hulde aan  
het werk van  de «M e rc a to r » .

H ij besloot met nogm aals de aandacht 
van den Staat te vestigen op de nooden  
van de zeevaart, bracht hulde aan de 
hh. baron Em pain en Hervy-Cousin, aie 
aan den thans sinds 40 ja a r  bestaand-:n  
Belgischen Zeevaartbond groote diensten  
hebben bewezen.

N a  deze rede bracht de h. M onefeldt 
verslag uit over de werkzaam heden van  
de vereeniging. H ij wees erop dat van de 
4.000 leden, er 44 t.h. uit B raban t en 
41 t.h. uit V laanderen  komen. Spreker 
had een woord van  hulde en dank voor 
den h. Ramlot.

N a  goedkeuring van de rekeningen, 
werden de hh. Louis Em pain, M arcel 
Alexander, A rthur Rotsaert, A lfred  
Franck, Louis Bâillon  en M aurice Chômé 
aangeduid als leden van den beheer
raad.

ZEEVISCH- ~ 
Groothandel ^

gesticht in 1889 
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S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L

Ons Kunst- en Letterkundig Hoekje

P R O F E S S O R  MAC LEO D

In  de verslagen van de Koninklijke  
Vlaam sche Academie heeft professor 
Vande velde een artikel latén verschijnen  
gew ijd aan  Julius M ac Leod, den Oosten- 
denaar die zich later als hoogleeraar te 
Gent zoo verdienstelijk gem aakt heeft 
als V laam schgezind geleerde, die de ken
nis van onze flora en vooral deze van de 
duinen bevorderde.

EEN S T U D IE  VAN P R O F .  L E G IE R

In  hetzelfde num m er van de verslagen  
der Koninklijke Academ ie heeft Joris 
Eeckhout een ontleding gepubliceerd  
van een artikel in 1910 in «N ie u w  Le
v e n »  verschenen en dat van de hand  
w as van een jongen Athenæ um leeraar 
van Oostende, professor E. Legier, thans 
op pensioen.

D it artikel w as getiteld : «E nke le  be
schouwingen over Vande Woestyne » en 
ontleedde «J an u s  met het dubbele Voor- 
noofd », het m eesterwerk van onzen 
grooten V laam schen dichter.

VOOR EEN C C O n O M l S C H C HERSTELLING
W E N D T U T O T  D E G E K E N D E  S C H E E P S W E R F

—1 ......  ... " i i i t. i

R EED ER YK A A I - 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

Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK

K arei Vande W oestyne heeft op deze 
critische beschouwingen soms nogal hef
tig gereageerd, m aar men vergete niet 
dat de studie van  Prof. Legier de eerste 
w as welke dieper inzicht ga f in het werk  
van onzen grooten stylist.

D IC H T E R  F E R D IN A N D  V E R C N O C K E

In  « Hedendaagsche K unst »  is een 
zeer loffelijke studie verschenen over het
laatste werk van N and  Vercnocke, den 
Oostendschen dichter, die in «  K o lga  »  
zich weer de dichter van  de zee getoond 
heeft.

B U L C K E  IN DEN K U R S A A L

Onze stadgenoot Emiel Bulcke, heeft 
niet gevreesd te toonen dat h ij reeds 
van den ouden tand begint te worden en 
hij heeft ta lrijke werken vereenigd, die 
van 1898 tot 1900 vervaard igd  werden.

Het liefst van  hem zien w e zijn  por
tretten, vooral die van burgem eester Jan  
V an  Iseghem , van Leon R inskopf en van  
E. van Bredael. Ook het portret van  M a 
dame Jacques is buitengewoon fijn.

S P IL L IA E R T  IN DEN K U R S A A L

Leon Spilliaert heeft, sedert h ij Oos
tende verlaten heeft, heel w a t  degelijk  
werk geleverd en zijn verb lijf in  de Hoo
ge Venen heeft hem m enig prachtig  
aquarel ingegeven.

M aa r indien zijn sch ilderijen  van  deze 
W aalsche landschappen en v an  boomen  
buitengewoon rijk  zijn  van opm e'rkings- 
gave, toch bewijst hij steeds een nog  
grooter fantasie en in het ?,childerij van  
het negerpopje in den zetel, toont hij 
welk een m eesterschap h ij bezit in  de  
waterverf schilderij.

De h. Hervy-Cousin herinnerde vervol
gens aan  den pooltocht van de «B e l-  
gica », onder de wakkere leiding van  
kom m andant de Gerlache.

Zou de regeering deze boot, welke nog  
bestaat en thans in het buitenland voor 
het vervoer van steenkolen wordt ge
bruikt, niet terugkoopen en ergens een 
eereplaats geven ? In  elk geval zou ons 
land moeten vertegenwoordigd zijn op 
de Pooltentoonstelling te Kopenhagen, in 
1940, besloot de spreker.

De h. Ram lot bracht op zijn beurt hul
de aan de pioniers van de « Belgica », 
w aarvan  nog v ijf leden van de bem an
ning in leven zijn.

O V E R H A N D IG IN G  VAN 

O N D E R S C H E ID IN G E N  EN 

B E L O O N IN G E N

Onder daverende toejuichingen werd  
door den voorzitter aan  den h. Melaerts, 
een van de overlevenden van de « Belgi
ca », het eerekenteeken van den Zee
vaartbond overhandigd

H ij meldde dat aan  de andere overle
venden van de bem anning de volgende 
onderscheidingen werden verleend : aan  
den h. Dobrowolsky, gewezen weerkun
dige van de expeditie, het officierskruis 
in de Kroonorde; aan  den heer M ax  Van  
Rijsselberghe, gewezen mekanieker, het 
ridderkruis in de Leopold II-orde ; aan  
de hh. Jules Vandewiele, uit Antwerpen  
en Dufour, uit Bergen, de zilveren me- 
dalje van  dezelfde orde.

De zilveren m edalje van den de G er- 
lacheprijs werd vervolgens overhandigd  
aan  de h. Achiel W intein, kapitein van  
de sleepboot « G r a a f  V isart », Zeebrugge; 
H. Rouzée, schipper van 0.309 «  Indépen
dance » Oostende ; Leon A llary, schipper 
van  de 0.88 « John »  Oostende ; H. Tis- 
saen, schipper van de 0.350 « Koning  
L eopo ld », Oostende.

De hh. Germ ain  Spee, A lbert Vander 
Cruyssen, Leon Dens, Christiane Scheid, 
Jules Zone, J. Van  Caeneghem  en Joz. 
Brusselm ans werden tot eereleden van  
den Zeevaartbond uitgeroepen.

Tot besluit van  de vergadering werd  
door de aanwezigen een motie goedge
keurd, voorgedragen door de Koninklijke  
Aardrijkskundige Vereeniging uit Ant
werpen, w aarin  wordt aangedrongen op
dat België zijn soevereiniteit op de door 
de Gerlache ontdekte poolgebieden zou 
laten gelden.

Hierop w erd de vergadering opgeheven.

De Overeenkomst 

tusschen Antwer

pen en den Staat
------- « ------

E r is sprake van een overeenkomst tus
schen den Staat en de stad Antwerpen, 
w aar allerlei werken en grondruilingen  
voor goed zouden geregeld worden.

In  de memorie van toelichting in de 
K am er van volksvertegenwoordigers in
gediend, is er ook sprake van de haven- 
verliezen en wordt de aandacht getrok
ken op de groote bouwkosten van de 
Noorderhaven.

Opgem erkt w ordt dat het kanaaldok  
m inder m ag  beschouwd worden als een 
onderdeel van  de Antwerpsche haven, 
dan als een toegangsweg tot de nieuwe 
dokken die, wegens de gedurige uitbrei
d ing van de binnenhaven, te ver van  
den stroom moesten gebouwd worden, 
om alleen door m iddel van een gewone 
sluis er mee verbinding te krijgen.

A ldus is de toestand heel goed te ver
gelijken m et dien van  de haven van  
Gent, die alhoewel aan  de Schelde gele
gen, dichter bij de zee werd gebracht, 
door een op Staatskosten gebouwd ka
naa l met sluis.

Antwerpen heeft nooit gelaten hier
tegen verzet aan  te teekenen en de on
rechtvaardige behandeling aan te kla
gen, w aardoor de wetgever aan de Stad  
b ijna  geheel de last heeft gelaten van  
de uitvoering der werken.

De conventie van  9 Mei 1927 heeft aan  
België een m iddelhaven bezorgd zonder 
noem enswaardige kosten voor den Staat, 
terw ijl de stad Antw erpen te zware las
ten op zich genom en heeft.

A ls gevolg van  langdurige onderhan
delingen, werd de tusschenkomst van  
den Staat verhoogd met 134 millioen, 
welke som echter niet zal worden uitbe
taald, doch de schuld van de Stad zal 
verm inderen tegenover den Staat.

Huidige
Strandverdediging

De verwaarloozing van het onderhoud 
der zeedijken en strandhoofden gedu
rende de eerste Fransche bezetting en 
later na den tweeden inval der republi- 
keinsche troepen is het natuurlijk ge
volg geweest van de veel grootere zorgen  
der landsverdediging, waarvoor, zelfs ge 
durende het keizerrijk, de verdediging  
van strand en duin door dijken en hoof
den moest geofferd worden. De alge
meene commissaris Boutteville, wiens 
briefwisseling heel wat inlichtingen be
vat over den toestand van de dijken  
langs de zeekust en de Schelde, schreef 
in Juli 1796 aan het uitvoerend directo
rium  dat in Zeeuwsch V laanderen de 
dijken zoo erbarm elijk slecht gesteld 
waren dat hij, na de streek bezocht te 
hebben, zeer voor een overstrooming 
vreesde. In  Augustus schreef hij nog  
aan de ministers van binnenlandsche 
zaken en financiën dat ingenieur Le 
Jolivet, die pas in M aart tot inspecteur 
van Bruggen  en W egen benoemd was, 
hem een verslag had  gezonden over zijn  
inspectiereis langs de Vlaam sche kust en 
dat de dijken daar al even slecht ge
steld waren als in Zeeuwsch Vlaanderen, 
w ant dat tusschen Nieuwpoort en de zee, 
de dijk bij het fort van den vuurtoren  
(Vierboete geheeten) op het punt stond 
onder den vloed te bezwijken. Het water 
werd nog enkel tegengehouden door het 
dijkje dat uit voorzorg w at verder opge- 
wórpen was, doch dit slapersdijkje zou, 
naar hij vreesde, niet lang weerstand  
kunnen bieden. Boutteville liet geen 
week voorbijgaan zonder de aandacht 
van de ministers te vestigen op het drei
gend gevaar van dijkbreuk en w ater
snood en aldus schijnt hij dan toch ein
delijk een voorschot te hebben bekomen 
van twintig duizend gulden om althans 
de meest dringende herstellingen te doen 
uitvoeren. Deze som was heelem aal on
toereikend en Boutteville bleef aandrin 
gen om de toelage van 43.000 gulden te 
ontvangen, die hem eerst was toege
zegd. Volgens de berekeningen van in 
genieur Le Jolivet zou de oprichting van  
een nieuwen steundijk in den W ulpen - 
polder bij K adzand 190.000 gulden kosten 
en nochtans was dit werk hoogst nood
zakelijk. De gelanden hadden reeds dik
w ijls een staatstusschenkomst a fge 
smeekt om hen van den dreigenden 
watersnood te redden. Helaas, niets 
mocht baten en in December 1797 werd  
deze polder door de zee verzwolgen.

Le Jolivet, wiens verslagen van een 
groote bezorgdheid voor onze kust ge
tuigen, was ongelukkig reeds in Novem 
ber 1796 gestorven. H ij had een plan  
ontworpen om de directie van de open
bare werken in ons land toe te vertrou
wen aan een korps van ingenieurs zoo
als in F rankrijk  pas was ingericht, doch 
dit plan, w 'aaraan de dienst van Bruggen  
en W egen zijn ontstaan te danken heeft, 
werd eerst door inspecteur Duclos ver
wezenlijkt na den dood van Le Jolivet.

In  Novem ber 1801 woedde een storm  
w aarbij de dam  doorbrak welke te Oos
tende in het visschersdok opgericht was 
om de sluizen te herbouwen en het w a 
ter liep in sommige gedeelten van de 
stad tot twee voet hoog. In  Januari 1802 
werden veel dijken ingebeukt zoowel 
langs de zeekust als langs de Schelde en 
ook te Oostende bezweek de zeedijk, zoo
dat het w ater in de grachten liep en de 
bres snel moest gedempt worden, wilde 
men gansch den dijk niet zien wegspoe
len. B ij B lankenberge had de storm op 
veel plaatsen de laatste resten van de 
duinen w eggevaagd en bij vloed spoelde 
het water tot aan den voet van den 
G ra a f Jansdijk, w aarvan  het eenige )a -  
ren vroeger nog zeer ver verwijderd  

bleef.
De Croeser, voorzitter van den alge

meenen raad van het Leiedepartement, 
schreef toen aan den minister van b in 
nenlandsche zaken, om op het gevaar 
van den toestand te wijzen, zich tevens 
beroepend op de getuigenis van den be
roemden scheikundige Fourcroy, die als 
staatsraad nog m aar pas in Februari de 
kust bezocht had en de vernielingen  
vastgesteld had door den laatsten storm  
aangericht. Sedert zes jaar, zoo schreef 
hij, werd de tusschenkomst van de re
geering ingeroepen, zoowel in de versla
gen van de m agistraten als in de ver
zoekschriften van bijzonderen, om de 
dijken en duinen ten oosten en ten 
westen van B lankenberge te herstellen. 
Gedurende den vorigen zittijd van den 
raad  werd nog een wensch dienaan
gaande uitgedrukt, doch het gevaar was  
sinds zoo verergerd dat aanstonds moest 
ingegrepen worden. De middelen ter be
schikking van den prefect gesteld, waren  
echter alleen voldoende voor kleine, 
voorloopige herstellingen, die aan de 
westerstormen niet zouden weerstaan. 
Indien de zeedijk te Oostende niet aan 
stonds hersteld werd, zou hij nochtans 
bij den eersten storm weggespoeld w or
den en de stad zou met het omliggende 
onder w ater staan.

Staatsraad Fourcroy had inderdaad in 
zijn verslag aan Napoleon Bonaparte la 
ten weten dat de dijken en duinen tus
schen Blankenberge en Breskens sterk 
aangevallen waren  en dat een over
strooming slechts te keeren was door de 
uitvoering van groote herstellingswer
ken, waarvoor hij een uitgave van zes
honderd duizend frank voorzag, terw ijl 
nog een jaarlijksche toelage van 50.000 
frank  hem onm isbaar scheen. In  Mei 
1802 bekwam  hij trouwens grootelijks 
voldoening, vermits e&n wet gestemd 
werd, w aarbij een som van 500.000 fr. 
toegekend werd voor de meest dringende 
herstellingen aan de dijken langs de 
Schelde, m aar deze som zou slechts bin
nen een tijdsverloop van twee jaa r  uit
betaald worden en dan nog enkel op

voorwaarde dat de betrokken polders de
zelfde som zouden bijleggen. Het duurde 
dan ook een heelen tijd eer de werken  
konden ondernomen worden en wegens 
deze vertraging hadden, in 1803 bij K a d 
zand nog verscheidene dijkbreuken  
plaats, doch toen Napoleon Bonaparte  
als Eerste Consul in Juli de kust kwam  
bezichtigen, werd er reçds ijverig, aan  
de dijken gewerkt.

Dank zij deze herstellingen had men 
gedurende eenige jaren  geen watersnood, 
tot in Januari 1808 een geweldige stroom  
losbrak, waardoor langsheen de kust van  
Oostende tot aan Antwerpen bijna  
overal zeedijken werden ingebeukt en 
polders onder water gezet. Te M aria - 
kerke bij het Albertusfort, was de zee 
doorgebroken en tot in den Ste C atha - 
rinapolder, op het gebied van Steene ge
drongen. Te twee uur ’s nachts schreef 
burgemeester Hosten een briefje aan -de  
prefectuur en vroeg dringend om hulp. 
V ijf of zes boerderijen stonden reeds 
onder water.

Te Blankenberge, w aar de sloepen op 
het strand moesten liggen, had de dijk  
zeer veel van hun.stooten te lijden en 
door de weghaling van het zand uit de 
duinen ,, waren  meer dan vijftig  zee
hoofden bloot gekomen en losgeraakt. 
Bij Knokke was de zeedijk op verschei
dene plaatsen doorgebroken en volgens 
het verslag van den rooimeester, had de 
ergste bres een breedte van 23 meter. 
Door deze opening, gelegen voor de 
Kortestraat, was het zeewater in den 
nieuwen polder van het Hazegras geloo- 
pen. M aar ook de oude Hazegraspolder 
en de Zouteschorre stonden blank. D aar  
Chauvelin, prefect van het Leiedeparte
ment, vernomen had dat de zee binnen
gedrongen was door twee sinds lang ge
maakte openingen, vroeg hij hierover 
uitleg aan burgemeester Dhondt, doch 
deze antwoordde dat er niets van was en 
dat de zee de buitenglooiing van den dijk  
ook niet had kunnen inbeuken, daar ze 
uit vette, zware aarde bestond, m aar dat 
het water na over den dijk te zijn ge
slagen, de binnenglooiing had doen in
zinken en aldus een gedeelte van het 
zand van den dijk had kunnen wegspoe
len.

In  het nieuwe Hazegras stond 720 ge- 
met blank, in het oude Hazegras 500 en 
in de Zouteschorre 240. W estkapelle had  
weinig geleden, doordat al het water in 
een etm aal door de sluis van het Haze
gras kon afgevoerd worden en op het 
einde van Januari waren de drie polders 
bij Knokke ook buiten gevaar.

Op het einde van Februari schreef 
burgemeester Van  Iseghem  dat te Oos
tende de dijk bij het veer bijna gansch  
hersteld was en dat de werken aan het 
gedeelte van den dijk gaande naar den 
vuurtoren eveneens ver gevorderd w a 
ren, terwijl met veel ijver gewerkt werd  
aan den grooten dijk ter beschutting van  
de stad. De burgemeesters van  Stalhille  
en Houtave hadden echter m inder ge
ruststellend nieuws te berichten. D aar  
er nog steeds niet gewerkt werd aan de 
duinen tusschen B lankenberge en W en 
duine, schreven ze aan den prefect dat 
er nog altijd  gevaar voor watersnood  
bestond. De burgemeester van Wenduine, 
Jan Pauwels .schreef toen ook aan den  
prefect om een betere strandverdediging  
te vragen. In  October 1804 had hij hem  
reeds gewezen op het gevaar voor een 
overstrooming, die hij onverm ijdelijk  
achtte indien de werken aan de strand 
hoofden niet met meer spoed werden  
voortgezet. Op zijn aandringen werden  
de herstellingen inderdaad bespoedigd, 
zoodat de winter zonder onheil voorbij
ging. Thans wilde hij echter uitleggen  
waarom  de hoofden zoo weinig geholpen  
hadden. Vroeger, zoo schreef hij, be
stonden deze hoofden uit kisten en w a 
ren langs weerszijden van treden vóór
zien. Ze werden zoo ver m ogelijk in zee 
verlengd, m aar niet te hoop gebouwd om  
geen te grooten weerstand te bieden aan  
het w ater dat hen anders zou hebben  
vernield. Later heeft men echter een 
andere methode van strandverdediging  
willen volgen. De bouw van zeehoofden, 
werd opgegeven en het daarvoor be
stemde geld werd besteed aan de be- 
kleeding van den voet der duinen met 
arduinsteenen. Daardoor verloor het 
strand zeer veel zand en de kleiachtige 
ondergrond werd spoedig blootgelegd. 
Ook de duinvoet was in korten tijd w eg
gehaald en een vloed die nochtans niet 
bijzonder geweldig was, heeft den be- 
kleedingsmuur omgeworpen, zoodat er 
gevaar bestaat voor een algemeenen w a 
tersnood. Iedereen is thans tegen het 
nieuw stelsel, verzekerde Pauwels, en 
men wenscht weer hoofden te zien bou
wen, m aar niet van de nieuwe soort, 
zonder treden noch kisten, met een ron
den vorm die geen weerstand biedt aan  
het water en dus den golfslag niet 
breekt. U it slecht berekende spaarzaam 
heid verlengt men de hoofdèn te weiriig, 
waardoor ze ook m inder het strand be
schutten. Als burgemeester van de meest 
bedreigde gemeente van de kust, zoo be
sloot Pauwels zijn brief aan  den prefect, 
beschouw ik het als m ijn  plicht U  in te 
lichten over de openbare m eening dien
aangaande.

(W ordt vervolgd).

B E R IC H T  AAN DE V IS S C H E R S

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

LU N ETTERIE BELGE
84, K A P E L L E S T R A A T  —  O O ST EN D E

(rechtover de Cinem a Cam éo)
Alle verm akingen aan de genadigste  
prijzen. —  Groote keus van Barometers.
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Vrouwenkroniek
W A T  ETEN W I J  D E ZE  W E E K ?

Z O N D A G . —  Kervelsoep, gebraden  
kalfsvleesch, princesseboonen, aardappe
len, eierpudding met caram elsaus.

M A A N D A G . —  Gehakt, bloemkool, 
aardappelen, flensjes.

D IN SD A G . —  Biefstuk, gestoofde to
maten, aardappelen, chocoladepudding

W O EN SD AG . —  Gebakken pladijs, sla, 
frites, griesm eelpap met rozijnen.

D O N D E R D A G . —  Varkenskarbonade, 
appelmoes, aardappelen, rijstebrij.

VR IJD AG . —  Stok visch, worteltjes, 
aardappelen, m acaronipap.

ZAT E R D AG . —  Bouillie, andijvie, aard 
appelen, kriekenmoes.

E N K E L E  RECEPT EN

K ERVELSO EP. —  W e trekken 2 à 3 li
ter bouillon van 500 gram  kalfsvleescn  
o f h a lf om h a lf met rundvleesch, een 
p aar uitjes, een takje thijm , dragon en 
peterselie en een selderijknol aan  stuk
jes. N a  het zee ven, verm engen we met 
w at selderijpuree, w at peper, noot, zoo 
noodig w at zout en we binden ze met Ü0 
gram  tapioca die we vooraf aanmaken. 
W e laten de soep even doorkoken cn 
m aken ze zoogewenscht met een ei af. 
W e garneeren ze met stukjes of figuur
tjes selderij en aardappelballetjes ot 
doppers. W e kunnen er ook 100 gram  ge
hakte balletjes laten in mee koken.

E IE R PU D D IN G . —  W e kloppen 6 eieren  
met 2 à 3 lepels suiker. W e kunnen er 
50 gram  even opgewelde rozijnen bii- 
voegen en een klein lepeltje kaneel. D it 
alles sam en doen we in een dik beboter
den vorm, au bain marie. W e laten het 
opstijven en na  eenige bekoeling, beste
ken we de pudding met reepjes in boter 
gebakken eiwit, met reepjes succade o\ 

met gefruite am andelsnippers.
C AR AM ELSAUS. —  W e roeren in een 

pannetje of potje drie lepels suiker zon 
der of met een lepel w ater op het vuur 
tot ze schuimt en lichtbruin ziet. H ier
bij voegen we dan een kw art liter koksn- 
de melk, al roerende. W e voegen dit dan  
al roerende bij een paar met een lep^l 
rum  geklopte eierdooiers. Voor caram el- 
satis zonder eieren de melk, getrokken  
mÇt een stukje vanille, binden met een 
halve lepel m aïzena en ze roerend bij de 
caram el voegen.

G E STO O FD E  TO M ATEN . —  De tom a
ten schillen, doormidden snijden, van de 
pitjes ontdoen, met peper en zout be
strooien en beleggen met peterselieboter. 
Ze dan in een dik beboterden schotel 
zacht laten braden en daarna met ci
troen bedruppelen.

G E B A K K E N  PLA D IJS  (PLA A T JE S ). —  
N a  ze gewasschen en gezouten te heb
ben, even in de bloem wentelen, en ze in 
ruime boter bakken tot ze licht bruin  
zien. Opdienen met schijfjes citroen.

V A R K E N SC A R B O N AD E . —  Ruim  boter 
ln de koekenpan laten heet worden. In - 
tusschen het vleesch wasschen, en het 
Inw rijven  met peper en zout. Het vleesch

daarna aan  weerskanten bruin en goed 
gaar laten bakken, gedurende een tw in
tigtal minuten. Dikke karbonades laten  
we in een dichtgedekte koekenpan of 
een gesloten geëmailleerde pan  nog een 
uurtje nastoven in de afgem aakte jus 
en we garneeren bij het opdoen het 
vleesch desverkiezende met een paar  
dunne schijfjes citroen (zonder pitten).

STO K VISCH . —  W e wasschen de 
visch, en zetten ze dan een nacht in 
ruim  w ater te weeken. W e m aken er den 
volgenden dag niet te stijve rolletjes van, 
met een draad je of touwtje vastgebon
den, en laten die in ruim  kokend w ater  
en w at zout zachtjes gaa r koken gedu
rende ongeveer drie kwartier. W e nemen  
dan de rolletjes uit de pan, doen er de 
touwtjes a f en we presenteeren de visch 
met gekookte aardappelen, rijst, gebak
ken uien en mosterdsaus.

K R IEK ENM O ES. —  W e nemen 500 gr. 
krieken, 50 gram  suiker, 1 deciliter w a- ! 
ter, het sap van een halve citroen en ' 
w at sago. M et deze benoodigdheden kun- J 
nen we lekker kriekenmoes maken. D aar- 
toe ontpitten we de krieken (o f kersen), 
er zorg voor dragende dat er niets van  
het sap verloren gaat. W e brengen het i 
w ater met de suiker en het citroensap j 
aan de kook, we voegen er de kersen bij 
en laten deze op een zacht vuurtje gaar  
worden. W e binden het sap voorzichtig 
met w at aangem engde sago en we die- 
 ̂nen w arm  of koud op.

G E D U R E N D E  DE M AAN D  A U G U ST U S
i
, K O O PT IJD  V A N  G R O E N T E N  EN  
VRUCH TEN. —  Bloemkool, kropsla, zu
r in g^  rabarber, postelein, selderij, ker
vel, peterselie, worteltjes, patinaken, 
doppers, tuinboonen, tomaten, komkom
mers, biet, snijbiet, melde, patiëntië, ca- 

1 pucijners, sla en snijboonen, andijvie, 
champignons, uitjes, augurkjes, kardoen, 
artisjokken, nog aardbeien, kruisbessen, 
kersen, frambozen, moerbeien, aalbessen, 
morellen, pisangs, citroenen, meloenen, 
ook peren, abrikozen, perziken, bramen, 
bosehbessen. 

i DE BESTE  K O O PT IJD  V A N  VISCH . —  
Zee-en rivierkreeft, zalm  (vooral in deze 
m aand), voorn, blei, zeelt, brasem, m a
kreel, rog, baars, snoek, geep, pieterman, 
poon, Zuiderzeegarnalen, haring, tong, 
tarbot, bot, heilbot, aal, paling.

K O O PT IJD  V A N  W IL D  EN  G E V O G E L 
TE. —  Kip, duif, tamme eend (vooral in 
deze m aan d ), jonge patrijzen.

IN M A A K T IJD  V A N  GR O ENTEN, 
VR U CH TEN , VISCH . —  Snij-en sperzie- 
boonen, komkommers, augurkjes, uitjes, 
pruimen, perziken, abrikozen, peren, b ra 
men, bosch-en veenbessen, rozebottels, 
berberissen, m ahonia-, vlier- en lijster
bessen, paling, aal en garnalen.

H Y G IE N IS C H E  W E N K E N

We waken  over onze s to fw isse ling  !

De verzorging van de uiterlijke schoon
heid bestaat niet alleen uit het gebrui

ken van toiletwater, crèmes en poeder 
m aar dient vooral van binnen uit te ge
schieden, en wel voornam elijk door het 
bevorderen van een goede stofwisseling.

De huid ziet er wel veel beter uit, in
dien hiervoor gezorgd wordt. Geen won
der ! Immers, een norm ale goede stof
wisseling werkt reinigend op het b loe i 
en alle organen.

Een ruim  gebruik van groene groen
ten vooral, gedeeltelijk rauw , verder 
vruchten in versehen zoowel als gestoof- 
den toestand, vruchtensappen, bruin-en  
roggebrood bevorderen den afvoer van  
de verbruikte en slechte stoffen.

W ie niet genoodzaakt is om rauwe  
vruchten te ontzeggen, doordat hij een 
zwakke m aag heeft, moet deze zooveel 
m ogelijk natuurlijk  nuttigen, d aar zij 
voedingszouten en m ineralen bevatten, 
die noodig zjin voor de instandhouding  
van het lichaam .

R ijk  aan vitam inen zijn vooral : si
naasappelen, citroenen en tomaten.

Vruchtensappen werken eveneens uit
stekend, terw ijl w ij tevens verfrisschen- 
de dranken in den handel hebben, die 
uit de appels bereid worden.

Vruchtensap bevordert de spijsverce- 
ring, vooral w anneer men het ’s m or
gens op de nuchtere m aag drinkt, te r 
w ijl het tevens de nieren zuivert.

De jicht, de vetzucht, de suikerziekte 
de urinevloeiing, de rachitis of Engel
sche ziekte, beenderenverweeking, enzoo
voort zijn tenslotte storingen der stof
wisseling.

B ij zeer onregelm atige of moeilijke 
stofwisseling zullen fre dan ook onmid 
dellijk ten rade gaan  bij een geneesheer.

H U IS H O U D E L I J K E  W E N K E N

O m  kousen sterker te m ake n

Om  het ladderen van  kousen te voor
komen, zet men de nieuwe kousen 24 
uren in koud water.

Vuil  koper

Slecht onderhouden koper wordt weer 
als nieuw, w anneer men het opw rijft  
met azijn en zout.

Br ilg lazen  re in igen

Een paardruppels eau-de-cologne aan  
beide kanten er opgewreven, geeft mooie 
glimmende glazen. M aar de mooiste g la 
zen krijgt men toch door ze in te w rij
ven met droge zeep, en daarna de zeep 
met een zeemleertje op te wrijven. Er is, 
in den W inter, nog het voordeel aan ver
bonden, dat de glazen niet beslaan, w an 
neer men van de koude in de warm te  
komt.

L E V E N S W IJS H E ID

Hoe fijner een vrouw voelt, des te meer 
w il zij de vreugde harer ziel verbergen. 
(Honoré de B alzac).

Z E E V IS C H  V O O R  DE D AM ES

De vrouwen die willen voldoende eten 
zonder te verdikken, kunnen geen beter 
.■voedsel vinden dan de zeevisch. De visch 
heeft een soortgelijke sam enstelling als 
het vleesch ; zijn voedende w aarde is 
m erkbaar dezelfde. M en kent hem een 
fout toe, die ju ist een hoedanigheid is : 
hij verteert zoo gemakkelijk, dat men 
|<hem niet voelt voorbijgaan ». Moet men  
over te goed verteren klagen

Zeevisch, schoonheidsvoedsel.

G I J  Z O U D T  S T E R K E R  Z IJN

indien de zeevisch vaker op uw  spijs- 
lijsten voorkwam. De levertraan wordt 
door de dokters aan  tengere kinderen en 
verzwakte personen aanbevolen. Doch, 
kinderen zoowel als volwassenen, lusten  
geen levertraan, m aar eten zeer graag  
visch. En, alle zeevisch, zonder uitzon
dering, bevat, in veranderlijke, m aar al
tijd  aanzienlijke hoeveelheid, de be- 
standdeelen van  de levertraan. De zee
visch, sm akelijk voedsel, verduurzaam t 
de jeugd.

DE K O N IN G IN  EN DE V ISC H

In  den salon van  huishoudelijke kun
sten te Londen, interesseerde koningin  
Elisabeth, n aa r het schijnt, bijzonder 
voor «  koning haring », zooals de Engel
schen hem noemen. Dit bew ijst dat er 
aan den overkant van het K an aa l meer 
belangstelling betoond wordt voor den 
zeevisch dan hier bij ons.

Het hard  labeur van den visscher 
wordt daar meer gewaardeerd.

(N adruk  verboden). T an te  B arbara .
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G rietje van den 
Visscher

door A. HANS

Hij verloofde zich met mij en had een lief 
te, Brugge en te Gent - Hij moest mei haar 
trouwen... En hij vermoordde ze... Toch 
bleef hij hier komen... O het is afschuwe
lijk j...

Weer keek ze door het venster. Ze balde 
de vuist,

—  Becjrieger !... schreeuwde ze, Gemeene 
moordenaar...

Nu sloeg ze tot het andere uiterste over. 
En vrouw Gelders poogde haar te bedaren. 
Ze vreesde zelfs dat Tilda een toeval zou 
krijgen.

De rechter en de andere heeren waren nu 
buiten.

—  Willen we naar bejneden gaan ? vroeg 
de moeder,

Tilda l|iet zich heen leiden. Plots scheen al 
haar veerkracht gebroken.

* * *
Gelders was even in huisi gebleven. Hij 

dacht aan den raad van zijn vrouw : zich 
fier houden het gerecht laten handelefn. 
Maar de baas van de « Gouden Schoof »  kon 
zich niet beheerschen. Hij gihg naar buiten. 
Gendarmen leidden René Wuis mee naar den

wal, De heeren volgden. Looi stapte achter 
hen. Gelders haalde hen in,

---- Ha. daar is de gemeene moordenaar !
riep hij schamper uit. Hij is met ketenen ge
boeid.

Wuis keerde zich om.
---- Gelders* gij gelooft dàt ? vroeg hij.
—  Ja, loeder ! En gij zult met mij ook 

nog af te rekenen hebben...
—  Blijf kal;m. zei de rechter. Bemoeilijk 

he*: onderzoek niet. O, ik begrijpt uw ver
ontwaardiging. Maar toon u groot en be
dwing uw toorn.

—  Jk ben onschuldig ! beweerde Wuis, ’t 
la een komplot tegen mij...

Gelders antwoordde niet meer. Hij bieef 
wat achter. In de verte klonk het gejoel. Hij 
zag dat er reeds veel menschen op den dijk 
stonden. Dat kwetste hem weer. Ze zouden 
over hem babbelen, over zijn 'trots en zijn 
minachting voor de visschers.

----Nu was men aan den wal genaderd.
---- Welnu. Wuis^ zei de rechter, hier1 is

Livina Raaks vermoord en in het water ge
worpen...

---- Dat weet ik, maar ik heb dat meisje
nooit gekend. Pas toen ze hier opgehaald 
werd. hoorde ik voor het eerst haar naam.

—  Looi heeft u toch met haar gezien.
---- Looi liegt. Hij heeft een hekel aan de

Geldersen. Dat bewees hij  ̂ toen, hij David 
voor zijn vader* verborg. Ik heb u dat al ge
zegd.

—  Looi is altijd een eerlijke kerel ge
weest, maar gij zijt een laffe boef ! schreeuw
de de boer. Hat, ik zou u met uw kop voor
over in den wal kunnen verzuipen...

—  Maar zijt gij dan gek geworden ? riep 
Wuis uit. Dien laster gelooven...

—  Baas Gelders, nog eens. meng u niet in

het onderzoek, sprak de rechter. Als ge u 
niet kunt beheerschen, verzoek ik u heen 
te gaan... Wuis, vervolgde hij, Looi is een 
eerlijk man... Dat hij David huisvesting ver
leende, was uit eerbied voor zijji moeder. En 
om de familie Gelders groot leed 'te bespa
ren,, heeft hij gesproken... Hij had het eer 
moeten doen, dat geef ik toe. .. Gij hebt dus 
Livina Raaks niet gekend ?

—  Neen.
De rechter haalde een brief te voorschijn... 

Hij las hem voor... Eux het was of de doode, 
j die hier in het gras had gelegen, zelve sprak.
Ze herinnerde aan haar toestand. Ze vroeg 

i dat René Wuis met haar zou trouwen, oin 
haar voor schande en ellende te behoeden.

Ieder zag dat de beschuldigde verbleekte* 
en als ineen kromp. Zenuwtrekken beroer
den zijn gel*at.

—  Welnu, Wuis ? vroeg de rechter. Loo
chent ge nu nog dat ge Livina Raaks zeer 
goed gekend hebt ?

—  Die brief... Die brief... Ik heb Livina. 
gekend... ’t is waar. Maar ik liet ze loopen... 
Hier ben ik nooit met haar geweest...

—  Ge had verplichtingen aan haar door 
haar toestand ?

—  O, neen... Ze liep veel met heeren...
—  Belaster het meisja Jfiet... We weten 

althans, dat ze te Brugge zeer treffelijk leef
de... Ge hebt ze n^ar Gent doen verhuizen..

---- Dat is niet waar.
—  Hoe kwam ze dan daar bij een 

nicht van u terecht, mejuffer Liza Wuis }
—  Een nicht...
Maar weer kon Wuis zijn ontsteltenis nit^ 

verbergen.
—  Ik zond ze naar Gent om haar kwijt 

te zijn... Ik trok me niets meer van haar 
aan. Iemand kan wel eens dolen, zei hij dan.

—  Ge wildet ze kwijt zijn... maar ze liet 
niet los... ze eischte haar recht. Ze dreigde

1 naar de «  Gouden Schoof »  te komen, om 
! alles aan uw verloofde tei vertellen... Gij ziji
* haar gevolgd... In uw angst en uw wanhoop 
is toen dat vreeselijke gebeurd... Ik zeg1 niét 
dat het een beraamde moord was. Toe, ver
tel ons alies# ontlast uw gemoed...

De rechter sprak overtuigend. Ieder was 
stil.

Wuis scheen even in gedachten en men 
hoopte al dat hij de waarheid zou bekennen 
maar driftig wierp hij het hoofd achterover 
en riep :

—  Ik ben hier nooit met Livina g e w e e s t .  

Die gek moet haar gevolgd zijn... en het 
gedaan hebben 1

—  De zinnelooze is onschuldig. Gij kent 
hem ook...

—  Neen... Hij zal een van haar vele 
vrienden geweést zijn...

—  Nog eens, belaster Livina niet. Het 
meisje heeft zwaar geboet voor haar licht
zinnigheid, maar zij was niet zooals gij 
haar nu wilt voorstellen. Haar grootste fout 
zal wel geweest zijn. dat ze te veel vertrou
wen in u stelde... Wuis, vervolgde de rech
ter op zeer ernstigen toon, laat uw gemoed 
niet langer bezwaard blijven. Leg me uit, hoe 
het drama hier gebeurd is !

—  Ik ben nooit met Livina op deze plaats 
geweest. Ik heb niets meer te bekennen. Wat 
ik over haar kan zeggen, weet ge nu...

De magistraat wenkte Looi en vroeg :
—  Gij houdt vol dat gei op dien avond 

Wuis bij een meisje hebt., gezien ?
—  Ja, antwoordde de werkman met luide, 

krachtige stem.
Zijn verweerd gelaat was strak, als uit 

steen gehouweti.

' —  En gij hebt ze duidelijk hooren spre- 
' ken ? Wijs ons, waar ge toen stondt, beval 
de rechter.

I Looi ging het groepje voor door de weide, 
naar den wegel iangs de knotwilgen, Wuis 

1 stapte tusschen de gendarmen. Men had nu 
1 zijn boeien los gemaakt. Hij ging in gebogen 
! houding en soms leek het of hij wankelde.

t Moest voor den steeds zoo eigendunkelij- 
I ken. hooginoedigen man een zware tocht 
zijn.

---- Hier stond ik, zei Looi en weeü een
boom aan. Mijnheer Wuis en het meisje 
kwamen van daar...

Met een somber gelaat duidde de werk
man naar de plaatsen.

—  Welnu, Wuis ? vroeg de rechter-
—  Looi liegt of hij mist...
—r Neen ik mis niet en waarom zou ik 

liegen ? sprak de arbeider.
---- Had ge me dan vroeger genoemd !
---- Ja# dat had ik mceten doen, maar ?cn

mensch spreekt nie,t zoo gauw over een mis
daad,

De rechter wist heel goed dat dit zoo wao, 
yooral op den buiten...

---- Huichelaaj: lieg niet langer ! Ge hebt
dus met dat meisje verkeerd en toch kwaar.il 
ge naar mijn dochter, gemeene boef ! 
schreeuwde Gelders,

Hij wendde zich af en kèerde op zijn erf 
terug.

Hij ergerde zich weer_ toen hij Mathijs 
Waals door het hek zag komen. Driftig ging 
hij naar hem toe.

—  Wat zaken hebt gij hier ! snauwde hij. 
De « Gouden Schoof »  is geen openbare 'Veg, 
En de gendarmen moesten u tegenhouien, 
zoo goed als den ärmsten knecht.

—  Kalm wat, man, Ge zijt nu immers

geen baas op uw hof. Het gerecht speelt er 
meester, antwoordde Waals treiterend.

---  ’k Gebied u dadelijk terug te keeren,
—  Ge hebt mij niets te gebieden ! Wal 

verbeeldt ge u ? Is uw belachelijke hoo-
• vaardij nog niet wat gezakt, sedert uw toe- 
1 komstige schoonzoon, waarop ge zoo boftet,
■ een moordenaar is ?

Daar begon de spotternij al, die Gelders 
zoo vreesde.

—  Maar Wuis zal toch mijn schoonzoon 
niet worden ! hernam hij.

I ---- Dank daarvoor uw verachten werkman
J Looi. Hij zorgt beter voor de belanden 
van de « Gouden Schoof »  dan de groote 

! baas, die zich den meester van het heele 
j Brugsche Vrije waande, maar zoo deerlijk 
bedrogen werd. 

j —  Maak dat ge wegkomt, of ik laat u 
i naar den dijk jagen gelijk een schurftigen 
hond ! schreeywde Gélders woedend. Ge zijt 
zeker weer zat, boemelaar !

I ---- Ik laat me piet wegjagen. Ik zeg nog
eens dat de rechter nu hier meester is. i lij 
heeft me verzocht te komen. Denkt ge dat ik 
anders een voet op uw hof zou zetten? Ik laon 
met de glorie van de «Gouden Schoof». Glo
rie ? Een zoon als vagebond met een vis- 
schersdochter in fAmerika en nu_ een mis- 

I lukte bruiloft ! Tilda zal met Gerda s huwe- 
I lijk gespot hebben. Ewel, ze doet het beter, 
j Weet ge nog, toen de Geldersen mij be
tichtten Livina Raaks vermoord te hebben ?

(W ordt voortgezet). 

(Verboden nadruk ).


