
ZEVENDE  JA A R G A N G  —  N r 33. PRIJS : 60 CENTIEMEN

LICHTEN

AUGUSTUS

uit aan

1 D 4.07 19.30
2 W 4.09 19.29
3 D 4.10 19X7
4 V 4.12 19.26
5 Z 4,13 1 0.24
b 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
1 1 V 4.22 19.13
1?. Z 4.24 19.1 1
13 z 4.,25 10,09
14 M 4.27 19.08
15 D 4.28 19 06
16 W 4.30 <9 04
17 D 4.31 1902
18 V 4.33 19.00
19 Z 4.35 18.58
20 z 4.36 1S.56
21 M 4.38 18.54
22 D 4.39 13.52
23 W 4.41 18.50
24 D 4.42 18.48
25 V 4.44 18 46
26 Z 4.45 18.44
27 z 4.47 13.41
28 M 4.49 18.39
29 D 4.50 18.37
30 W 4,52 18.35
31 D 4.53 18 33

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

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

A U G U ST U S 1939.

HOOG
WATER

AUGUSTUS1
1 D 0.43 13.00
2W 1.15 13.32
3 D  1.5 i 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
9,W 5.4 7 18.06

10 D 6.54 19.23
1 1 V  8.15 20.45
12 Z  9.30 21.53
13 Z 10,31 22.52
14 M 1 1.23 23.43
15 D — 12.08
I6W  0.29 12.53
17 D 1.14 13.36
18 V  2.01 14.20

1 19 Z  2.46 15.03
20 Z 3.34 15.46
21 M 4.23 1 6.56
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 2.4.10

•28 M 1 1.35 23.49
; 29 D — 12.07
30W 0.21 12.38

[31 D 0.52 13.05
I Vanaf 9 Ap ril tot
j 7 October toonen
j de uurwerken aan
land één uur later.
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Het Optreden van zekere Reeders. 

Strenge maatregels van het Beheer 

noodzakelijk. - De Waterschout 

deed zijn plicht.

Zaterdag had  dus op het stadhuis te 
Oostende een zitting plaats, w aarvan  
we in een andere kolom het volledig 
verslag laten volgen.

Het ging er nam elijk  om, na te gaan  
in hoeverre de reederijen hunne ver
plichtingen in zake de aanvoer in En
geland naleven, en w at er in tegenover
gesteld geval dient gedaan.

Onze lezers weten hoe «H et Vissche
rijb lad » reeds verleden ja a r  moest w ij
zen op de zeer nadeelige gevolgen van  
een onbezonnen aanvoer in Engeland  
van allerlei kleine visch door onze mo- 
tortreilers, w aardoor niet alleen de uit
voerhandel gedurende m aanden lam ge
legd werd, m aar w aardoor de prijzen  
van alle vischsoorten hier ter m arkt ge
weldig daalden

Toen nam  gouverneur Baels een ini
tiatief en samen met den heer Ver
schelde van het Zeewezen, daarin  b ij
gestaan door een afvaard ig ing van  
vischhandelaars, togen ze naa r Enge
land w aar van de Engelsche overheid  
toch bekomen werd, dat vana f Januari 
geen enkel visschersvaartuig nog zon
der vergunning zou kunnen verkoopen.

N adat «H et V isscherijb lad» aan deze 
kwestie verschillende belangrijke arti
kels gew ijd  had  en de Hooge R aad  ge
volgd door het Zeewezen onze voorstel
len in voege bracht, mochten dus alleen 
nog de reederijen der vaartu igen van  
min dan 150 P.K. hun visch in Engeland  
verkoopen.

De andere zouden het slechts mogen  
doen in geval van heirkracht (b raak  
aan den motor, binnenbrengen van een 
zw aar gekwetste, enz.) De vischhande
laars bleven op een vrijen uitvoer aan 
gewezen.

Door waterschout Barbé, die op voor
treffelijke wijze een m aandelijksche  
statistiek bijhield, werd aan alle vaar
tuigen zonder onderscheid een vergun
ning toegekend om zich er van in geval  

van nood te k u n n e n  bedienen.

Terloops dient hier aan toegevoegd, 
dat de reederij F rans Huysseune van  
De Panne, (en niet de vischhandelaar 
van Zeebrugge, zooals in sommige b la
den opgegeven) de toelating bekwam  om 
van 1 April tot 1 Septem ber 200.000 kg. 
van de 2 millioen 800.000 kg. in Enge
land te ontschepen, voor de zeer ge
gronde redenen, w aarvan  we toen ken 
nis gaven.

Thans stellen we vast, hoe in de laat
ste m aanden en vooral in Juli en begin  
Augustus, zekere reederijen ver van hun  
verplichtingen naleefden, in zooverre 
dat daardoor gansch het stelsel thans in 
voege, in ’t gedrang komt en men ge
vaar loopt gedurende de laatste drie 
maanden in Engeland geen visch meer 
te kunnen afzetten met al de n ood lo t t i 

ge gevolgen voor v isscher ij  en v i s c h h a n 

del hieraan verbonden.
De statistieken in de zitting van Z a 

terdag opgegeven, zijn er een kenschet
send bewijs van.

En dat valt te betreuren.
In de zitting van Zaterdag legden alle 

belanghebbenden de heilige belofte af 
de destijds genomen m aatregelen te 
zullen eerbiedigen, terw ijl op hetzelfde 
oogenblik sommigen heel goed wisten, 
dat twee dagen nadien een groote trei
ler zijn Yslandsche vangst te Grim sby  
zou verkoopen.

De code telegram m en welke ten an
dere op het einde van verleden week 
hifcromtrent gewisseld werdpn en de 
gesprekken tusschen schippers ander
zijds, hebben deze beweringen beves
tigd.

D it  k unnen  we a llesbeha lve  ernst ig  

noemen en vermits men op die wijze  
voort schijnt te willen doen, valt het te 
hopen dat de waterschout m aatregelen  
zal treffen, waardoor N IE T  EEN  vaar

tuig van een reederij voortaan geen  
vergunning meer bekomt, m aar w aa r
door A LLE  vaartuigen van diezelfde 
reederij hun vergunning ontnomen  
worden. De opmerking van  den h. Lam - 
bregt, gesteund door den heer Beauprez, 
was zeer gegrond.

D at m en de vischhandelaars voor 
den uitvoer beperkingen w il opleggen, 
evenals de reederij Huysseune van het 
toegestane kwantum  thans 40.000 kg. 
wil aftrekken, niettegenstaande deze in  
alle opzichten de bepalingen, w aaraan  
hij moest voldoen, geëerbiedigd heeft, 
kunnen we evenmin goedkeuren omdat 
men daarm ede niet de schuldigen,m aar 
onschudigen treft.

Terecht deed gouverneur Baels in het 
begin van de zitting opmerken, dat het 
vroeger genomen besluit diende geëer
biedigd.

De willekeurige beslissingen welke nu  
eens in de eene, dan eens in de andere 
richting genomen worden, brengen door 
hun gebrek aan gezonde beredeneering 
een ganschen uitvoerhandel in de war.

Verder schijnt het ons dat de Hooge
re R aad  zooals zij thans is sam enge
steld, van  geen groot nut meer is in de 
kwestie van het voorstellen van m aatre
gelen welke niet sommige reeders of 
vischhandelaars m aar gansch de visch- 
nijverheid moeten dienen.

Zooals blijkt uit de besprekingen van  
Zaterdag, wordt te veel het eigenbelang  
gediend en n ie t de v ischn i jve rhe id .

Thans w il elk een deeltje van  het uit- 
voerkwantum  opstrijken omdat het ei
genbelang zegt dat de prijzen in Enge
land goed zijn. Om  de regeling enkele 
m aanden geleden genomen, bekommert 
zich niem and meer !

Het is te hopen dat het eerste werk  
van de nieuwe leiders onzer visscherij- 
dienst zal zijn, gansch die commissie 
te hervorm en tot w at het zou moeten 
zijn.

Verder zijn we overtuigd, dat het Be
heer van het Zeewezen in zake den uit
voer n aa r Engeland volgende m aatrege
len za l blijven handhaven :

1. A lle vergunningen aan  de groote 
visschersvaartuigen zonder onderscheid  
ontnemen.

2. De kleine vaartuigen van 150 PK. 
toelaten een reis op Oostende en één 
op Engeland te doen.

3. De genomen m aatregel voor dit 
ja a r  tegenover de reederij Huysseune, 
handhaven.

4. De vischhandelaars voort vrij laten  
uitvoeren, zonder zich te bekommeren  
om niet te verrechtvaardigen argum en
ten als zouden zij het contingent in En
geland niet gem aakt hebben.

Hiertegen zouedn we ten andere veel 
kunnen inbrengen.

Onze gedragslijn  de aigemeene belan
gen van de visscherij te dienen, zullen 
we blijven volgen .

M et hierboven aangehaalde m aatre
gelen te steunen zijn we overtuigd het

gemeen belang te dienen.
W e kunnen het Zeewezen en in ’t b ij

zonder waterschout B arbé in de geno
men m aatregelen slechts steunen en 
hen slechts vragen  krachtdadig op te 
treden tegenover alle overtredingen in 
dit opzicht gedaan.

P. V andenberghe .

L. W Y N A N T

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

Wilrijk Antwerpen

IN G E Z O N D E N .

Kindervergoeding bij de 
Visschers

D at ons artikel over dit onderwerp in 
sommige m iddens nogal ophef heeft ge
m aakt, kunnen w ij best aannemen. M en  
verw ijt ons als zouden w ij het schrijven  
van den minister verkeerd hebben uit
gelegd. W e laten gaarne dit schrijven  
hier volgen en dat men ons daarn a  
zegge hoe het moet verklaard  worden.

«  Overeenkomstig de bepalingen van  
art. 27 van dat besluit worden de vis- 
schersbazen en de visschers die met 
deelneming in de winst op een schip 
werken, w aarvan  de visschersbaas ei
genaar of reeder is, aanzien als een fei
telijke vereeniging uit te maken. Het
zelfde geldt wanneer het schip aan de 
weduwe van een visschersbaas behoort. 
Zulks is eveneens het geval voor de 
visschersbazen en visschers die de gar- 
nalenvangst beoefenen, zelfs indien de 
visschersbaas geen eigenaar of reeder 
is van het schip... Te dien opzichte be
staat er reden toe er op attent te m a
ken dat de leden der feitelijke vereeni
gingen gelijk zijn met de onafhankelij
ke arbeiders en als dusdanig er toe ver
plicht zijn zich bij een onderlinge kas 
voor kindertoeslagen aan te sluiten  
overeenkomstig de bepalingen der wet 
van 10 Juni 1937 ».
En nu vragen w ij terecht aan  den stel
ler van het artikel in «H et V isscherij
b lad » hoe hij dien tekst van  den mi
nister interpreteert ? Is dit nu de hui
dige toestand van de wet op de kinder
toeslagen of «zijn  dit m aar wenschen  
van De Vereenigde Visschers Reeders î 
Meteen kan hij ons mededeelen als w ij 
naar hem moeten luisteren of n aa r den 
Minister zelf ! !

Verder schrijft steller nog dat w ij de 
moeilijkheden op den nek van den seha- 
melen visscher laden. Ziehier een geval 
uit de vele. Een reeder die in i.en ja a r  
ongeveer voor 500.000 fr. visch ver
koopt, geeft aan zijn m anschappen 4

t. h. M et deze opbrengst kan deze ree
der niet eens zijn onkosten dekken,maar 
ondergaat in feite een merkelijk ver
lies. De visscher gaat er met 20.000 fr. 
netto van door en de reeder moet nog  
de sociale lasten er bij dragen. Is het 
hier geen «scham ele reeder» in p laats  
van «scham ele visscher ? »

De visschers-reeders sturen op geen  
sociale m oeilijkheden aan. Ze doen vol
strekt aan geen politiek, m aar verde
digen alleen hun karig brood. Indien  
men echter terug keert n aa r de wet van  
4 Oogst 1930 die alle kosten door den 
reeder w il doen betalen, dan verwachten  
wij moeilijkheden.

V. V. R.

N ota  der Red. —  W ij laten het aan  
onzen briefw isselaar over, hierop te 
antwoorden.

Voor w at ons betreft, kunnen we 
slechts hopen, dat gansch deze sociale 
kwestie ten spoedigste door den be
voegden M inister eens en voor altijd  zou 
op§elost worden om dat de visscherij 
geen nijverheid is zooals zooveel andere 
en dus een bijzondere regeling dient ge
troffen.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

i♦
&

❖
❖
❖

!
:
♦

PRODUKTEN  

GAS-OLIE — ESSENCE 

PETROLEUM  

SPREKEN V OOR ZICH  Z E L F ^

O

♦
❖
♦o
t
o

O
♦
4

De Prijsuitdeeling in de 
Ihisschool

(IN G E Z O N D E N ).

Is de Visscher Vennoot of 
Deelgenoot in de winst t
M ijnheer de Bestuurder,

W e lazen in den laatsten tijd  in «Het 
Visscherijblad» verscheidene bewerin
gen dienaangaande. A lhoewel veel per
sonen de meening toegedaan zijn, dat 
dergelijke benam ing juist is, zullen er 
ook veel anderen zijn, die deze meening 
niet deelen. Het kwam  zelfs zoover, dat 
de Rechtbank te Brugge bovenstaande  
benam ing als juist beschouwde met het 
gevolg, dat de uitspraak daarop geba
seerd was. Deze enkele woorden die hier 
als opschrift dienen, kunnen voorwaar 
een grooten invloed hebben op de socia
le wetten w aarvan  de visscher moet ge
nieten.

Het is er bij sommige lieden steeds om  
te doen de kleine m an een minimum van  
voordeelen te laten genieten van de hu i
dige wetten en Kon. Besluiten, ja  zelfs 
een deel van hun vergoeding te ontne
men, bv. bij het opsleepen van vaartu i
gen of bij het oppikken van zekére voor
werpen op zee. Zulke gevallen zijn geen 
zeldzaamheid. D aarb ij komt nog, w an 
neer er bij bevoegde personen aange
klopt wordt, om zijn rechten te doen 
gelden, men misschien wel in het gelijk  
zal gesteld worden om dan later a fge - 
dankt te worden. Dit weet iedereen en 
de kleine m an is aldus en b lijft ten laat
ste, het slachtoffer .

Laat ons nu terugkomen tot het op
schrift : Is de visscher een vennoot of 
deelgenoot in de winst ? Neen en nog
m aals neen ! W an t w anneer de reis ein 
digt met verlies, trekt de visscher juist 
zijn loon als bij groote winst.

Is de visscher een vennoot ?
Dit kan hij zijn, m aar dergeLijke ge

vallen zijn zelden, doch over ’t algemeen  
is hij dit niet. Een vennoot is een lid van  
een vennootschap en wanneer de ven

nootschap (het vaartu ig met bem an
n ing) geen winst boekt, kan de vennoot 
niets opstrijken. De visscher strijkt ech
ter altijd  iets op na de reis (als er ten 
minste gevischt is).

W at is de visscher dan ?
De visscher is niets anders dan een 

persoon die betaald wordt en aanbrengt, 
juist gelijk een ander arbeider, die be
taald wordt, volgens het gewicht of aan 
tal stuks die hij heeft voortgebracht of 
afgewerkt.

D aar alleen kan de visscher bij verge
leken worden. In  volkstaal «entreprise- 
werker».

Ik hoop, M ijnheer de Bestuurder, dat 
«Het V isscherijblad» niet zal weigeren  
de beweringen dienaangaande van an 
dere personen op te nemen. W ie het te
genovergestelde kan bewijzen, zal ons 
aangenaam  zijn.

Nota der Redactie. —  Inderdaad onze 
kolommen blijven voor alle gezonde re - 
deneering hierom trent open.

W ij zijn nochtans van oordeel dat een 
visscher geen vennoot is op grond van  
talrijke feiten, welke ons echter voorloo- 
pig te ver zouden leiden.

De Vergadering van den 
Hoogen Raad voor 

Zeevisscherij
Zaterdag had in deze m odel-instelling  

de jaarlijksche prijsuitdeeling plaats, 
w aarop  voorzitter baron Empain, onder
voorzitter John Bauwens, Ct Goor, de 
heer Courtens, afgevaardigde-beheerder 
de heeren Franck, oud-bestuurder W u y -  
lens en het onderwijzend personeel te
genwoordig waren.

Ct. Goor voerde eerst het woord en 
bracht hulde aan de werkdadigheid van  
bestuurder Cam bier en het onderwijzend  
personeel, dat van  deze instelling een 
modelschool heeft weten te maken. N a 
dien richtte hij zich tot de leerlingen en 
wenschte hij hun geluk met de bekomen  
uitslagen. H ij drukte de hoop uit, dat 
ze volgend ja a r  opnieuw hun best zou
den doen om later in de samenleving 
flinke zeelieden te worden.

Daarop richtte baron E m pa in  het 
woord in het Nederlandsch tot de klei
nen en wenschte hen geluk met hun  
Hink werk. Als belooning zouden ze 
straks chocolade en koeken smakelijk  
mogen nutten.

O p  alle 
bevaarbare 
w egen in België 
vindt u

£ s so
GASOUE

Standard 
American Petroleum Company ï;

Hij huldigde het leerarenkorps voor 
het gepresteerde werk, waarop bestuur
der Cam bier nam ens de school bedankte.

D aarna  las hij de verschillende uitsla
gen voor, w aarvan  we h ierna kennis 
zullen geven.

T ijdens het schooljaar werd het on 
derw ijs gegeven aan drie klassen.

Van  September 1938 tot Augustus 1939 
ontvingen 7 leerlingen het onderricht in 
de visscherijpraktijk door hun besche- 
ping op de motortreilers 0.179 en 0.178. 
Twee jongens werden aan boord van  
motortreilers geplaatst, terw ijl v ijf te 
Heist aan  boord genomen werden van  
een vaartuig.

V an  de tien leerlingen welke zich aan 
boden tot het exam en van leerling- 
schipper ter visscherij, gelukten er één 
met de grootste onderscheiding, drie met 
groote onderscheiding, drie met onder
scheiding; één werd afgekeurd voor het 
zicht en twee mislukten.

Voor w at de aigemeene uitslagen van  
het schooljaar betreft voor den hoog- 
sten graad, behaalde er één de negen  
tienden, zes meer dan de acht tienden, 
vier de drie vierden, v ijf meer dan de 
zeven tienden en tien meer dan de helft 
der punten.

In  den m iddelbaren graad  gelukte er 
één met meer dan zeven tienden en 17 
met meer dan de helft.

* In  de laagste klas slaagde één leerling  
met meer dan negen tienden, twee met 
meer dan acht tienden, drie met 75 t.h., 
één met meer dan zeven tienden en elf 
met meer dan de helft der punten.

De aigemeene uitslag m ag dus als zeer 
bevredigend aanzien worden en strekt 
zeker tot eer van het Werk, de leeraars 
en de onderrichters.

(Z ie  vervolg b ladz. 2).

Op deze zitting welke Zaterdag te 10 
uur doorging, waren  o.m. tegenwoordig: 
Gouverneur Baels, de heer Verschelde, 
vertegenwoordiger van het Zeewezen, 
waterschout Barbé, secretaris Blomme, 
de heeren reeders John Bauwens, B lon 
dé, Decrop en Lam bregt, de vischhande
laars Cam iel Willems, Beauprez, Durand  
en Osterwind, de heeren Velthof cn L'e - 
vriendt, onderscheidenlijk bestuurders 
der visschershaven van Oostende en 

Zeebrugge.
De heer Gouverneur meldde hoe door 

schepen Vroome Donderdag 10 dezer een 
bezoek gebracht werd om de aandacht 
te vestigen op de massale landing \an  
versehe visch door Belgische ro'.devs, 
waardoor het kwantum  voor 1939 op
nieuw te vroeg zou uitgeput geraken.

Volgens aangehaalde cijfers zou de 
verkoop door visschersvaartuigen in Juli 
1939 sterk overdreven zijn.

Gevraagd  werd middelen te beram en  
om de uitputting van het contingent te 
voorkomen.

De heer Gouverneur meldt hoe noch
tans voorzien was dat de visschers/. ar - 
tuigen, welke van een blanco vergun
ning voorzien zijn, alleen in geval v tn  

* f 
GEBRUIK I

T E X A C O
Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE :

---  TELEFOON 71462 ---

heirkracht, er gebruik mochten van  
maken.

N aar hij vaststelt hebben ?eel reeders 
zich aan deze verbintenis niet gehouden.

De heer D urand  geeft daarop een 
overzicht van den uitvoer, zooals ze zich 
thans voordoet.

Volgens inlichtingen van de Engel
sche overheid was de toestand op 29 
Juli:

Toegekend contingent: 55.000 cwt. of 
2 millioen acht honderd duizend kg.

Er werd uitgevcerd van 1-1-39 tot 
29 Juli 1939 39.868 cwt. of 1.990.000 kg.

Er bleef dus nog uit te voeren 810.000 
kg. of ongeveer 37 duizend kg. per week 
of 160.000 kg. per maand.

In  Juli 1939 alleen werd reeds voor
310.000 kg. Belgische visch in Engeland  
verkocht.

Daaruit volgt dat, indien het zoo voort 
gaat, de hoeveelheid van 810.000 kg. 
welke nog overbleef, einde September zal 
uitgeput zijn.

De eerste m aatregel welke .iich op
dringt is volgens hem de firm a Huys
seune de toelating onttrekken m  Engel
sche havens te verkoopen.

Gouverneur Baels herinnert er aan ;n 
welke voorwaarden deze firm a de toe
lating verkreeg om 200.000 kg. visch in 
Engeland te mogen verkoopen.

Die m aatregel werd genom Jn Jn het 
belang van de nijverheid zeif en zou in 
princiep onherroepelijk moeten zijn .

Vooraleer daartoe over te gaan, moe
ten wij den toestand overzien en dan  
eerst beslissen.

De heer Barbé  verklaart dat de ree 
derij Huysseune tot hiertoe slechts
120.000 kg. visch geland heeft, zoodat 
nog 80.000 kg. van het haar toegekend 
kwantum  niet opgebruikt is.

De heer Barbé geeft vervolgens een 
overzicht van de uitgevoerde hoeveel-



« HET VISSCHERIJBLAD »

heden eenerzijds door de reeders en an 
derzijds door de vischhsffidelaars.

Dit luidt :
Reeders 

182.000 kg.
184.000 kg.
160.000 kg.
144.000 kg:
162.000 kg.
98.000 kg.

205.000 kg.

Januari
Februari
M aart
April
Mei
Juni
Juli

Handelaars
137.000 kg.
150.000 kg.
115.000 kg.
113.000 kg. 
81.000 kg. 
81.000 kg.

102.000 kg.

Totaal 1.135.000 kg. 779.000 kg.
In  totaal was er dus einde Juli 1 m il

lioen 914.000 kg. Belgische visch in E n 
geland aangevoerd, zoodat er nog 836.000 
kg. overblijft.

Vergeleken bij 1938. stelt de heer w a 
terschout vast, dat de vischhandelaars 
op 31 Juli ook 136.000 kg. meer uitge
voerd hebben, dan gedurende dezelfde 
periode van het jaa r  1938.

De hoeveelheid van 205.000 kg. geland  
gedurende de m aand Juli door de ree- 
ders is de fout van sommige groote ree
derijen, die er m assale hoeveelheden ge
lost hebben.

De toestand is niet hopeloos indien :1e 
vertegenwoordigers van de groote reede- 
rijen de regeling naleven.

De heer Decrop beweert geen misbruik  
gem aakt te hebben van het vertrouwen  
in hem gesteld, daar slechts drie zijner 
schepen in Engeland verkochten.

De heer Bauwens  verrechtvaardigt den 
verkoop van de 0.87, die slechts vijfrig  
pond m aakte en die van de 0.88, die met 
een erg gekwetste visscher binnenliep op 
een oogenblik, dat zelfs hier de prijzen  
uiterst laag  stonden (20 Juli).

De heer B londé  geeft een overzicht 
van den toestand der groote reederijen, 
die tengevolge van de hooge m arktprij
zen gedurende de laatste m aanden  
groote verliezen boekten, terwijl de ree
derij Huysseune goede zaken heeft Kun
nen doen met zijn vangsten aan groote 
prijzen in Engelsche havens te lauiitn.

De heer Verschelde licht de uiteenzet
ting van den heer B arbé nader toe.

H ij is de m eening toegedaan dat, in 
dien de groote reederijen stellig beloven 
geen m isbruik te zullen plegen, het te 
vroegtijdig uitputten kan te keer gegaan  
worden, zonder dat de reederij Huys
seune iets moet onttrokken worden.

De heer Decrop meent dat de groote 
reederijen ook recht hebben op een deel 
van het contingent in verhouding van  
hun aanvoer.

De heer Lam bregt verklaart dat de 
motorreeders in ’t algemeen geen m is
bruik m aken van blanco vergunningen, 
tenzij een 15-tal reeders, die alle voor
wendsels goed vinden.

Hij stelt voor dezen uit te sluiten tot 
het einde van het jaar, terw ijl de an 
deren in geval van heirkracht zouden 
moeten mogen verkoopen.

De heer Beauprez treedt dit voorstel 
bij en is van oordeel dat het grootste 
gedeelte van het kwantum  moet toeko
men aan de reeders.

De heer D urand  is met dit laatste niet 
akkoord.

Hij dreigt de Londensche handelaars  
in ’t belang van de m arkt te laten op
treden.

De heer C. W illems  is van oordeel dat 
3e groote reederijen er zelf belang bij 
lebben dat het contingent alleen door 
tij ne visch uitgeput wordt.

De heer Beauprez meent dat het con
tingent vrij moet kunnen uitgeput w or- 
len  door elkeen.

Gouverneur Baels vat de bespreking 
;amen en is van oordeel dat het a lge- 
neen belang dient voor te gaan.

De groote reederijen zouden alleen  
/ergunningen mogen gebruiken in geval 
/an heirkracht.

Zij die er m isbruik van maken, dienen 
geschorst.

De heer Barbé  is van oordeel dat, in 
dien voor de reeders een beperking dient 
ioorgevoerd, voor de handelaars het- 
selfde dient gedaan.

Zich steunend op Augustus 1938, toen 
37.500 kg. mocht uitgevoerd worden, is 
hij van oordeel dat voor Augustus 1939, 
slechts 50.000 kg. zou mogen uitgevoerd 
worden.

W at de reederij Huysseune betreft, 
aangezien de toelating slechts strekt tot 
i September en deze reederij nog over 
30.000 kg. beschikt, deze er wel 40.000 kg. 
jou kunnen van afstaan. Zoo zou op 
i October nog 600.000 kg. uit kunnen ge

voerd worden voor de laatste drie m aan 
den.

De heer Baels meent dat toegevingen  
dienen gedaan te worden

De eerste V rijdag  na de m aand A u 
gustus zal een nieuwe bijeenkomst be
legd worden om den toestand te bespre
ken, nadat de cijfers voor de m aand  
Augustus bekend zijn.

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

De Prijsuitdeeling in de 
Ibisschool

(Vervolg van blz. 1)

Anderzijds werd deze plechtigheid op
geluisterd met muziek van het huis 
Radio Demeester, terw ijl de heer Frans  
Devriendt, gemeenteraadslid, drie schoo
ne boekwerken geschonken had.

Tenslotte bedankte de leerling Coulier 
Pierre, nam ens de leerlingen, in de vol
gende bewoordingen:

Geachte Heer Voorzitter, Heeren 

van  ’t Beheerraad, 

van  den Beheerraad,

Heeren Meesters,

M ijn  hart klopt van vreugde, omdat 
ik vandaag m ijn  w are gevoelens van  
dankbaarheid kan betoonen voor de 
wijze raadgevingen welke gij mij tot 
heden toe geschonken hebt.

’t Is m ijn  eenigste plicht U  een klein 
woordje van genegenheid en oprechte 
dankbaarheid te zeggen.

Ik  weet genoeg hoe lastig gij het ge
vonden hebt, uren daags met allergroot
ste welwillendheid, U  aan mij te vesti
gen, tot welzijn van m ijn  geluk, m ijn  
latere toekomst w aarin  ik U  allem aal 
niet-^zal vergeten.

Onnoodig te zeggen, W aarde Heeren, 
dat ik U  zeer m ijn  dank betuig voor U, 
gij die het Onderwijzend Personeel tot 
moed hebt opgespoord in hunne ra ad 
gevingen en goede lessen.

«  D at gij nog vele jonge matroosjes 
moogt opleiden, zooals gij met mij ge
daan  hebt», is m ijn  beste wensch.

En met hoop dat m ijn  m akkers van  
hetzelfde gedacht zijn. «

Uw onderdanige leerling, 

Coulier Pierre.

DE U IT S LA G EN

Hoogste G raad

le  K las  —  2e Afdeeling

1. Eerebout M arcel 317 op 345
2. Monteyne Roger 293
3. Paepe Theophiel 289
4. Zwertvaegher Richard 274
5. Brysse Gilbert 268
6. Vantorre René 262
7. Gruwet Oscar 247
8. Desmidt Albert 239
9. Laforce Alfons 233

10. Zoete Emiel 231
11. Thoon Louis 212
12. Vlietinck Constant 207
13. Lagae Felix 205
14. Mussche Frans 200
15. Vermeersch René 200
16. M allefeydt Constant 197
17. Couwyzer Leon 180

le  Afdeeling

1. Zoete Georges 156 op 235
2. Brysse Roger 154
3. Paepe André 130
4. Courtjens 125
5. K lausing Roger 73

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

R EED ER yK A A I - O O S T E N  D E  T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 2l.il.

G EK E N D  VO O R HAAR BYZO M D ERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRIS01

Z E E R  V L U G  EN VERZORGD WERK

Heist

G a s o l i e

S m e e r o l i e

B e n z i n e

r  E E S T E L I JK  HEDEN .

Zaterdag 19 Oost. Om  21 u. zal het 
aangekonaigd Fakkeitocnt v.ior de 
plaatselijke Harm onie Ste Cecijia. door 
oijzondere om standigheden gehouden  
worden met de bereidwillige m edewer
king van de Harm onie «W illen  is K un  
nen».

Zondag 20 Oogst, om 21 u. Balletten- 
avond door de Volksturnclub van B ru g 
ge. Deze zoo verm aarde turnclub oogstte 
alhier verleden ja a r  een buitengewoon  
sukses.

9 M aandag  21 Oogst, om 15 u. groote
•  jaarlijksche verkleede bloemenstoet. - 
J Vergadering op de Square Albert, en uit-
•  eengaan van den stoet op de Groote
•  M arkt, a lw aar de bekende groep der
•  Heistsche K lakkertjes folkiorisciüche
•  dansen*zu llen  uitveren, ’s Avonds om

^ B B A T T E R I J E N

■TUDOR
Een Schitterende 
Tentoonstelling

Voor den oogenblik wordt te Brugge  
een tentoonstelling gehouden van de 
bouwnijverheid van W est-V laanderen.

Deze tentoonstelling werd door M inis
ter M arck en Gouverneur Baels bezocht.

Onder de talrijke deelnemers treffen  
we er ook een Oostendenaar aan, die 
vooral de aandacht gaande houdt door 
zijn  schitterend uitgewerkte plafonds in 
allerlei houtsoorten.

In  talrijke moderne gebouwen, vinden  
de houten p la fon d - en wandversieringen  
in prachtig hout met hunne schitterende 
rozassen, zooals we ze hier te zien k rij
gen, meer en meer ingang.

De heer René Dyserinck, uit de Veld - 
straat, mocht dan ook de gelukwenschen  
in ontvangst nem en van minister M arck  
en gouverneur Baels. Gouverneur Baels 
w as fier een zoon uit zijn  geboortestad 
er zoo’n  sukses te zien verwerven.

W e kunnen den nederigen kunstenaar 
slechts gelukwenschen met zijn pracht
werk.

Deze tentoonstelling sluit Zondag
avond en is een bezoek overwaard.

D e  0 . 2 9 7  v e r k o c h t t e  C r i m s b y
De 0.297 «Rubens» van de reederij 

Motorvisscherij, welke M aandag  te 
Oostende moest verkoopen, heeft den- 
zelfden dag te Grim sby verkocht er. be- 
somde er met 13 bakken of : ngeveer 
50 duizend kg. visch 920 pond s : 'r i in g  
of ongeveer 125.000 fr.

D aarvan  dient tien ten honderd be
taald  als aanvoerrecht .

W aarom  werd de Oostendsche m arkt 
niet aangedaan  ?

0 * •

♦ H U I S  d e b r a !

Voor de

Verlofgangers langs 

de Kust

\ Specialiteit van :

I  • GARNALEN
♦ ® MOSSELEN

• VISCH
• GEPELDE
® GARNALEN
ZEEBRUGGE - DUINKERKE

Tel. ZEEBRUGGE 44033

EEN B E T R E U R E N S W A A R D IG E  

M A A T R E G E L

Door de M aatschappij der Buurtspoor
wegen werd een m aatregel getroffen, 
die eenieders afkeuring verdient.

Tot hiertoe werd een verm indering  
van 35 t. h. toegestaan aan hen die, met 
een verlofkaart, zich langs de kust be
vindende, met de tram  rijden.

Verleden week werd in verband hier
mede, volgende dienstorde vanwege het 
bestuur der m aatschappij u itgevaar
digd.

B E R IC H T  AAN HET  P E R S O N E E L  DER  

O N TVAN G STEN

Vakantiekaart 1939

De vakantiekaarten recht gevende op 
een verm indering van 35 t. h. is N IE T  
G E L D IG  op 12, 13, 14, 15, 16 en 31 A u 
gustus.

Het Bestuur. 

Oostende, den 10 Augustus 1939.
:■ ‘"-si,. v-.frTKPS

Het bestuur van  de T ram m aatschap
pij treft dus dezen m aatregel precies op 
het tijdstip dat de arbeiders het meest 
van hun vakantiekaart zouden kunnen  
gebruik maken.

M en vergete niet dat bijv. in de 
bouwnijverheid de verlof week juist van  
M aandag  14 Oogst inging.

Het bestuur van de tram m aatschappij 
geeft hier w aarachtig  op een rare wijze 
blijk  van zijn demokratische gevoelens.

Natuurlijk  hebben de verlofgangers  
de verandering eerst gew aar geworden  
eenm aal dat ze op de tram  gezeten w a 
ren en meenden van de verminderi-ig  
te kunnen genieten

W ij kunnen dergelijke m aatregel in 
elk geval niet goedkeuren. Het reizen is 
niet voor den geboeden alleen gemaakt.

Het zijn weeral eens de ontvangers op 
de tram  die het moeten verduren. Zij 
staan bloot aan al de opm erkingen en 
protesten die door dergelijke m aatrege
len uitgelokt worden.

1. Coulier Pierre 554 op 590
2. Vermoote Marcel 527
3. Gruw et Frans 501
4. Lowagie Eric 497
5. Vantorre Jan 493
6. Vantorre Gerard 490
7. Puystiens Albert 480
8. Desouter Charles 459
9. Vigne Louis 455

10. Hubrechtsen Arthur 451
Tytgat Emiel 451

12. Vantorre Cyriel 439
13. Ackx Emiel 437
14. Vandenberghen Omer 426
15. Lam m ens Frans 421
16. Fransen Georges 420
17. Ernoys Pol 411
18. Therssen Henri 408
19. Verannem an Henri 401
20. Vlietinck Eugène 397
21. Dehaese W illy 387
22. Laforce Jaak 382
23. Fontenie Emiel 341
24. Lam brecht Emiel 324
25. Goethals Frans 322
26. Speecke Achiel 314
27. Lam brecht Robert 284

M iddelbare G raad

1. Cattoor Robert 414 op 570
2. Plaetevoet Roger 390
3. Vantorre Victor 378
1. Vantorre René 355
5. Dobbelaere Leopold 343
3. Vandierendonck Constant 339
7. Paepe Marcel 336
8. Goethals Louis 336
9. Degroote Jozef 332

10. Vantorre André 329
11. Vandierendonck W alter 322
12. Vlietinck Leon 319
13. Dobbelaere Jan 312
14. Anecy Jozef 309
15. Dehaese Robert 293
16. Snauwaert Hector 291
17. Therssen René 289
18. Helsmoortel Jozef 288
19. Brysse Raphael 269
20. Mollez Raym ond 251
21. Vandendriessche Gaspard 249
22. Vanhove Germ ain 247
23. Demuynck Robert 244
24. Vanhove Achiel 241
25. Savels Louis 229
26. Zoete André 210
27. Degroote René 197
28. Devoogt Frans 162

0  21.30 u. Confetti w edstrijd  en Volksbal. 
•  Donderdag 24 Oogst om 21 u. op den 
2  Zeedijk, Ballettenavond door «Onze

•  C C M  I T C 1T  D D C T r?  «M e is je s »  van Antwerpen.
•E E N  KWALITEIT: DE BESTE •  Zaterdag 26 Oogst om 20 u> Concert

•  D EPO T i O O STEN D E  «d o o r  de Harm onie «D e Toekomst.)

•  TANKAGE 6 TRANSPORT S.A. *  St N ik laas-W aes.

•  Dépt. Cial «R A D IA N » •  Zondas 27 Oogst 0m 16 u ' 
* D D c n u n i T i r \ » i  -r •  door dezelfde m uziekm aatschappij. Om  
•R E E D E R IJK A A I Tel. 727 93 •  21 u. Fakkeltocht door de m uziekm aat-
•  • •  • • • • • • • • • • • • • • • • • • «  e #  schappij Ste Cecilia van Heyst.

van

Concert

Als de Haring niet 

verschijnt

Het heeft 'er den schijn van, dat het 
pas begonnen haringseizoen, op het- 
welke zoovele gunstige vooruitzichten  
werden gebouwd, zeer m iddelm atig zijn  
zal.

De cam pagne rond de Shetlands en de 
Orkneys, welke b ijna  als geëindigd m ag  
worden beschouwd, is in vergelijking  
met vorig jaa r  voor de Engelsche d rif
ters, de eenige bijna, die deze vroeg- 
haring jagen, erg tegengevallen is, wat 
de gevangene hoeveelheden betreft. De 
hiernavolgende totale aanvoercijfers 
voor de Schotsche havens geven d aar
van een duidelijk beeld: in 1938 werden  
tot op 29 Juli 452.000 crans aangevoerd; 
dit jaa r  echter slechts 290.000, lecgeen  
veelbeteekenend is.

De H erring Industry Board heeft vo
rige week 6 moderne vaartuigen aange
worven, voorzien van draadlooze over- 
seining, die in sam enwerking met een 
vliegtuig de haringzwerm en zullen op
sporen en aan de aan w al gereedliggen
de haringvloot deze zullen aanwijzen. 
Het feit dat een Duitsche traw ler vorige 
week een mooie vangst Shetland-haring  
heeft buitgemaakt, bewijst dat de haring  
uit deze wateren nog niet verdwenen is. 
Voor w at de Fladen visscherij aangaat, 
zijn de vangsten evenmin in verhouding  
met vorig jaar. Ook de uitslagen van de 
Nederlandsche als Duitsche haringvloot 
schijnen verre beneden de verwachtin
gen. Toch moet gezegd, dat de haring  
van veel betere hoedanigheid is dan vo
rig seizoen. Onze trawlvloot is pas voor 
eenige weken deze visscherij begonnen, 
met afwisselend sukses; toch zou het al 
te voorbarig zijn nu al gevolgtrekkingen  
uit de reeds bekomen uitslagen te m a
ken. Het hoeft echter gezegd, dat het 
nijpend tekort aan Schotsche vroeg- 
haring, deze van de Fladen zeer ten 
goede zal komen. Het is dan ook niet te 
verwonderen, dat m iddelm atige haring 
vangsten, zoowel bij ons als ln N eder
land en Duitschland prachtige besom
m ingen boeken.

B U IT E N G E W O N E  M A R K T D A G .

Voor het eerst sinds lange jaren  is de 
wekelijksche m arkt alhier doorgegaan  
op D insdag 15 Oogst. Deze bijzondere  
om standigheid w as voor den eenen voor 
en den anderen tegen. De werkelijktieid  
bestaat alleen hierin dat de heer De- 
ryekere uit B lankenberge aan  het Col
lege, welw illend toelating had  gevraagd  
dezen m arktdag te laten  doorgaan, en 
wel om reden persoonlijk geen schade 
te lijden door het verplaatsen van dezen 
buitengewonen m arktdag van gansch  
het seizoen, w aarvan  voor hem  persoon
lijk  alles afhangt, zijn  verplichtingen  
tegenover de gemeente te kunnen n a 
komen.

H ier m ag aan toegevoegd worden dat 
heer burgem eester D ebra en beide sche
penen een goeden daad  verricht hebben.

Een klein onderzoek ter p laatse heeft 
ons doen overtuigen dat alh ier in lange  
jaren  zoo een belangrijken  m arktdag  
niet p laats m eer heeft gehad  en dat ve
len in gewone om standigheden door het 
werk belet, nu w aa r li jk  eens het genot 
gehad hebben onze verm aarde m arkt
dag op hun gem ak te bezichtigen.

De m arktkraem rs in  het. algemeen, 
die jaa rlijk s  hun tol helpen betalen,zijn  
hier niet benadeeld geweest

Zij die het anders gew ild hebben, zou
den leelijk den bal m isslagen hebben en 
hunne verwachtingen zekerlijk niet be
reikt hebben

DE J A A R L I J K S C H I i  P R O C E S S IE .

Ditm aal begunstigd met een mooi 
zonneweder, is de jaarlijksche halfoogst  
processie kunnen uitgaan. De mooie 
groepen genoten ten zeerste de bewon
dering van de overgroote ta lrijke kijk- 
lustigen over gan sch  den doortocht.

Alleen kunnen w ij doen opm erken dat 
een enkel m uziek aan  het hoofd van zoo 
een m erkw aard ige  processie niet vol
staat en in de toekom st daar zeer gaa r
ne zal aan  verholpen kunnen worden.

Men vergete niet, dat muziek verheft, 
en volkomen ook bij d raag t om de taak  
van velen, die een lastige positie te ver
vullen hebben in de processie, verge
makkelijkt.

DE K L A K K E R T J E S  AAN DE EER  !

In  voorgaande schrijven  hebben wij 
reeds m eerm aals den lo f gem aakt  
van onze kleurige groep de Heistsche 
Klakkertjes. D a t deze faam  w aarlijk  
verdiend is en m eteen ter eere strekt 
van oefenmees'eer H erreboudt en voor
zitter M adam e De Fonseca, bew ijst ge
noegzaam  om ierstaande p rogram m a die 
in de laatste  p aa r dagen is doorgegaan.

Verleden Zondag w aren  de K lakker
tjes te g a s t  te Zuyenkerke, op verzoek 
en ter eare  der inhu ld ig ing van  den h. 
burgem eester Em. Gheyle. A lhoewel de

groep niet volledig was, gezien de ver
plaatsingskosten, hebben zij a ldaar den 
besten indruk gelaten.

Verleden M aandag  waren  de j-. ngens 
opnieuw te Knocke-Zoute op een pri
vaat feest ' uitgenoodigd, ingericht op 
het binnenhof. Door het ta lrijk  publiek  
werden ze telkens na  eiken dans langdu
rig toegejuicht.

Op D insdag 15 Oogst werd ’s avonds 
in eigen m idden opgetreden op den zee
dijk, w aar ze voor een overgroote pu
blieke belangstelling naam  en roem  
wisten te verwerven. B ij elk van deze 
uitvoeringen, heeft het uike muziek 
«W illen  is K unnen» bereidw illig zijn  
medewerking verleend. De K lakkertjes  
zullen M aandag  na  den bloemenstoet 
op de nieuwe M ark t alhier optreden.

G E M E E N T E R A A D S Z IT T IN G .

Begin toekomende week, w aarsch ijn 
lijk  W oensdag,' zal een openbare ge
m eenteraadszitting gehouden worden.

De dagorde zal verschillende belang
rijke punten vermelden, w aaronder ook 
een paar interpellaties van de m inder
heidsgroep.

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

De visschers jongen Louis De Paepe, 
wonende Steenstraat alhier, komt zoo- 
even zijn stuurm ans-exam en af te leg
gen in de Stadsvisschersschool te Oos
tende, met groóte onderscheiding, en 
onder toezicht van leeraar A. Callant.

W ij wenschen hem  van harte geluk.

HEIST-VOETBAL.

Heist-Voetbal doet dit ja a r  opnieuw  
zijn intrede in de officieele kam pioen
schappen van W est-V laanderen. Aaii de 
talrijke sportliefhebbers, doen wij be
roep, zooals voorheen, hun geliefde club 
voort te helpen steunen. L idkaarten  zijn  
van nu a f reeds te bekomen. Iedereen  
schaffe zich deze in tijds aan.
DE B L O EM EN ST O ET .

De jaarlijksche verm aarde Bloem en
stoet gaat door op M aan dag  21 Oogst, 
om 15 u. De verm aarde groep Heistsche 
KlakKertjes nemen er aan deel en zullen  
a a den stoet op de Groote M ark t folk- 
lorische dansen uitvoeren.

B U R G E R L I J K E  STAND

Geboorten : Lefie f Simonne, dochter 
van Eugène en V an  Haecke M artha, 36, 
Panneslag.

Sterfgevallen : Vandersm issen M ar
guerite, z. b. 13 jaar, dochter van Pau l 
en van Petit Marcelle, wonende te Gent, 
tijdelijk te Heist, Zeedijk, 100.

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

Specialiteit in 

G E S T O O M D E N  EN G E R O O K T E N  V ISC H

Pierre Huysseune
Zeebrugge

44003
He is ts traa t ,  305

Telef.

^RKSTRAAT Ooste
j e n o e e n e  d e p o r b o u  

fcc u no  u  lö jo r  e n  f  - n i  / O h
lo j  W A A R D O D Q  ^  1

Blankenberge
------------ « o » -------------

C IN E M A ’S

Program m a’s van 18 tot 24 Augustus: 

C A S IN O -K U R S A A L . —  Iedere week 
fcwee verschillende p rogram m a’s, afw is
selend in nam iddag- en avondvertoo- 
ning. «Q uai des Brum es», met Jean G a -  
bin, M ichel Simon, M ichèle Morgan. 
« I ’ll take Rom ance» met Grace Moore en 
M elvyn Douglas. K luchten .documentair, 
Param ount dagblad.

PA LLA D IU M . —  Dagblad. «C ’est donc 
ton Frère», met Laurel en Hardy. «K a -  
tia», het meesterwerk van Danielle D ar- 
rieux.

COLISEE. —  Pathé Journal. «Kermesse 
Bohémienne». «U n  Jour de Noces». «R o 
bin des Bois», met Errol F lynn en Olivia 
de Havilland.

B U R G E R L I J K E  STAND.

Geboorten: Falleyn W erna, d. v. R i
chard en Govaert Alice, Yzerstr. 31; De- 
aeire Christiane, d. v. Pieter en Govaerts 
Angèle, Molenstr. 56; Lannoye Jaak, z.v. 
Luciaan en Pilaeis Joanna, Zeebrugge, 
Heiststr. 221.

Sterfgevallen: Lust Oscar, oud 32 j., 
echtg. Bruinooghe M aria, Gl. Lemanstr. 
3; De Coninck Catharina, oud 69 jaar, 
wed. Vergote Leo, Parkstr. 59.

ALLE SLAG V AN  VER M AKINGEN Huwelijksafkondigingen : Houtmeyers 
. „ „ m m , .  Henri, gemeentebediende, Anderlecht,

Grauwe, witte en rieten M A N D EN  bi met De Brouckere Louisa, alhier (huwe-

CH. DESMIDT - SLEYTER
ST. FRANCISCUSSTR A  AT,. 22 - OOSTENDE “  J* ’

la, aimer.
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B U R E E L :  VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW  

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

Nieuw poort

Tongschar in Schotsche 
wateren

Visch die een belangrijke positie op de 
markt veroverd heeft

Dr. Bennett B. Rae, een van de biolo
gen van den V isscherijraad voor Schot
sche wetenschappelijke onderzoekingen 
behandelt in een der laatste rapporten, 
den leeftijd  en den groei van tongschar 
(lem on sole -  pleuronectes microcepha- 
lus) in Schotsche wateren, aldus lezen we 
in The Fishing News.

In  zijn in leiding tot zijn  om vangrijke  
studie w ijst dr. Rae er op, dat men in 
1905 van m eening was, dat de tongschar 
van een economisch standpunt be
schouwd, niet zoo belangrijk  was als ve
le andere platvischsoorten. Sinds dien ti 
le andere platvischsoorten. Sinds dien 
tijd hebben in de Noordzeevisscherij be
langrijke veranderingen plaats gehad, 
vooral sedert den wereldoorlog en heden  
is de tongschar een der belangrijkste  
consumptievisschen. Statistieken van de 
jaren  1932 tot 1936 toonen aan, dat de 
tongschar naar het gewicht berekend de 
dertiende plaats van de aangevoerde 
visch inneemt, n aa r de v/aarde gerekenc  
de achtste en naa r den gemiddelden prijs  
per gewichtseenheid de zesde plaats.

In  Schotland v a s  de positie van de 
tongschar : achtste naar gewicht, derde 
naar de waarde en eerste naar den prijs 
per gewichtseenheid. H ieruit b lijkt dui
delijk welk een belangrijke plaats de 
tongschar in den Schotschen vischhan
del inneemt.

S C H U B B E N  EN L E E F T IJD S B E P A L IN G

Het belangrijkste deel van dit werk is 
gebaseerd op de resultaten der uitvoerige 
leeftijdsbepalingen overeenkomstig de 
schubben. D ienaangaande wordt o.a. het 
volgende gezegd : Het vormen van ja a r 
ringen op de schubben is een betr ) i ; . 7  ■ 

baar middel om den leeftijd  van de 
tongschar te bepalen. De hiervoor het 
meest geschikte schubben zijn gelegen op 
de zijdelingsche lijn, ongeveer 2/3 van de 
lengte achter den bek.

Het lezen van den leeftijd  van de 
schubben heeft echter zijn m oeilijkhe
den, zooals bijv. het voorkomen van on
bepaalde m iddelpunten tengevolge van  
het ontbreken van den ring van den eer
sten W inter, of van valsche ringen tenge
volge van het kuitschieten of andere 
«schokkende gebeurtenissen» in het le
ven van de tongschar.

Het m ateriaal, gebezigd voor deze stu
die, Destaande uit metingen, schubben en 
andere waarnem ingen w as in hoofdzaak  
verzameld door het Schotsche onderzoe- 
kingsvaartuig Explora en wel gedurende 
de jaren  1932 tot 1936. Het onderzochte 
gebied omvatte alle Schotsche wateren,

m aar een bijzondere aandacht heeft men 
gewijd  aan den N.W . sector van de Noord  
zee, welke net belangrijkste distributie
centrum van de tongschar bevat.

T O E N E M IN G  NA DEN O O R L O G

Jaarlijksche vangsten zijn geanali- 
seerd n aa r de broeden w aaruit ze zijn  
samengesteld. Visschen jonger dan twee 
ja a r  zijn  schaarsch en eerst visch van 3 
ja a r  w ordt met het traw lnet in voldoen 
de hoeveelheid gevangen om een schat
ting aangaande den stock te veroorlo
ven. De stock bestaat uit ongeveer v ij f 
tien verschillende broeden, verschillend  
in aantal. Het vierde, vijfde, zesde en 
zevende levensjaar vormen het hoofd 
bestanddeel van de m arktaanvoeren.

Goede, m iddelm atige en arme broeden  
zijn waargenom en, m aar het verloop van  
sterke tot zwakke broeden is gering. Een 
zekere variatie in de sterkte van indivi
dueele broeden van plaats tot plaats is. 
geconstateerd.

De toeneming van de intensiteit van  
de tongscharvisscherij sedert den oorlog 
heeft men kunnen constateeren door het 
tellen van een deel van de vangsten, 
voornam elijk op de vischgronden ten Z. 
van Rattray Head. De groei heeft men  
bestudeerd door het berekenen van  de 
gemiddelde lengte in elk kw artaal van  
het grceijaar van de tongschar (A pril 
tot M aart ). Er is een groote verscheiden
heid in de lengte op verschillende visch
gronden en dit valt in bepaalde streken  
bijzonder op.

IM M IG R A N T E N

Op zekere tijden en op bepaalde p laa t
sen werden door hun grootte en den b ij-  
zonderen vorm van de schubben im m i
granten waargenom en. De m igratie  
schijnt omstreeks het vierde levensjaar 
te beginnen en bereikt h aa r hoogtepunt 
tegen het einde van het vijfde jaar

Er is in de verschillende streken weinig  
variatie in den leeftijd, waarop de vis 
sehen rijp  zijn. Zoowel de m annelijUe als 
de vrouwelijke rijpe exem plaren ziui op 
de arme gronden in het Noorden kleiner 
van stuk dan op de betere gronden in het 
Zuiden. Op alle gronden zijn de m anne
lijke exem plaren vroeger rijp  dan de 
vrouwelijke.

Een zeker percentage onrijpe tong
schar wordt door den Ottertraw l vastge
houden. Dit verschijnsel heeft men het 
meest waargenom en in het gebied der 
betere gronden met vrouwelijke exem 
plaren.

De Visch- en Garnaalaanvoer in Juli 1939

TE O O ST EN D E

VISC H

De opbrengst van den verkoop van  
versehen visch te Oostende, bedroeg 
voor de m aand Juli 1Ö39, 2.076.786 kg. 
verkocht voor 5.595.171,40 fr., ’t zij tegen 
gemiddeld 2,70 fr. per kg.

Voor Juli 1938 bedroeg de aanvoer 
2.021.046 kg. verkocht voor 5.972.703 fr., 
’t zij tegen gemiddeld 2,95 fr. per kg.

Er w as dit ja a r  in M ei dus een meer 
in aanvoer van 55.740 kg., m aar een min  
in opbrengst van 377.531,60 fr.

Voor de eerste zeven m aanden van  
1939 bedroeg de aanvoer 15.784.904 kg. 
verkocht voor 49.951.054,40 fr., ’t zij te
gen gem iddeld 3,16 fr. per kg. Voor de
zelfde periode van 1938 bedroeg het cijfer 
van aanvoer 14.623,541 kg. verkocht voor 
50.599.390,40 fr., ’t zij tegen gem iddeld  
3,41 fr. per kg. Er werd dit ja a r  dus 1 
millioen 161.363 kg. visch meer aange
voerd, doch voor 648.336 fr. m inder ver
kocht.

G A R N A A L

In Juli 1939 werden 117.122 kg. gar
naal aangebracht en verkocht voor 
558.3 1 5,30 fr., ’t zij tegen gemiddeld 4,77 
frank per kg. Voor dezelfde m aand van  
verleden ja a r  bedroeg de aanvoer 104.804 
kg. verkocht voor 631.661,10 fr., ’t zij te
gen gemiddeld 6,02 fr. per kg.

Er werd dit ja a r  een meer in aan voer 
geboekt van 12.318 kg., doch de opbrengst 
was 73.345,80 fr. m inder dan in M ei 1938.

Gedurende de zeven eerste m aanden  
van 1939 werd 523.526 kg. garnaa l aan 
gevoerd en verkocht voor 2.467.546,60 fr., 
't zij tegen gem iddeld 4,71 fr. per kg.

Voor hetzelfde tijdstip in 1938 was de 
aanvoer 628.645 kg. verkocht voor 3 m il
lioen 073.683,70 fr., ’t zij tegen gemiddeld 
4,89 fr. per kg.

Hier stippen wij voor 1939 een minder 
in aanvoer aan  van 105.119 kg. en een 
min in opbrengst van 606.137,10 fr.

TE B L A N K E N B E R G E

Gedurende de m aand Juli 1939 werden  
42.237 kg. visch aangebracht welke ver
kocht werd voor 185.215 fr., 'tzij tegen 
gemiddeld 4,30 fr. per kg.

In  dezelfde m aand werden 9.649 kg. 
garnaa l aangebracht en verkocht voor 
51.776 fr., ’t zij tegen gemiddeld 5.36 fr. 
per kg.

500 kg. garnaalvisch  brachten 1.996,50 
fr. op.

Z E E B R U G G E

Gedurende de m aand Juli 1939 werd  
in de vischm ijn 234.511 kg. visch ve r
kocht voor 1.400.786 fr., ’t zij tegen ge
middeld 5,97 fr. per kg. Dit werd door 
169 vangsten aangebracht.

Er werd 213.592 kg. garnaa l aange
bracht welke verkocht werd voor 1 mil 
lioen 014.350,50 fr., ’t zij tegen gemiddeld  
4.74 fr. per kg. H iervoor waren  1955 vang  
sten noodig.

O PB R E N G ST DER G A R N A A L

Datum  Vangsten Kg. Opbrengst

1 74 8048 33.228,70
2 26 3530 13.060,60
3 64 6700 25.212,10
4 70 8124 28.243,50
5 70 7859 29.267,20
6 77 8081 31.924,70
7 75 7367 33.626,50
8 71 8057 37.626,00
9 20 1968 13.421,00

10 66 8291 39.511,60
11 71 7350 28.092,50
12 73 8456 37.168,40
13 74 9149 34.091,70
14 70 8137 28.514,40
15 62 7335 25.279,40
16 36 4705 20.906,50
17 59 6282 28.497,80
18 73 7632 41.568,40
19 74 8588 47.715,00
20 78 8431 46.000,60
21 72 7163 35.848,70
22 67 6686 36.263,20
23 41 5046 37.548,10
24 66 7035 40.941,60
25 43 4289 31.731,00
26 69 6796 33.233,80
27 73 7092 33.845,90
28 64 6461 36.198,10
29 64 7031 38.462,50
30 55 6621 34.757,20
31 56 5282 32.557,80

G R O O T E  B R A D E R I J .

De groote braderij ingericht door de 
inwoners der Langestraat en om geving  
met steun van het Stadsbestuur en de 
H andelskam er begint vandaag Zater
dag.

Om 17 uur in de K aa istraat ooenjng 
der braderij door den heer burgem eester 
Om 16 uur koers in tonnen rollen. In 
schrijving bij Om er M aeckelberghe, ca
fé «D e Mooie M olen» K aaistraat, 100 fr. 
prijzen. Tom bola voor alle verkleede 
verkoopers, verkoopsters en diensters, 
500 fr. prijzen. W andelconcert door de 
«Lustige Vrienden».

M orgen Zondag 20 Oogst, verkoop van  
twee m illioen frank  koopwaren aan  
spotprijzen .

Om  18 uur bij de W w e Devos, «C afé  
du Com m erce» Langestraat, Bolling  
door den Tuin, 150 fr. prijzen. 4 bollen  
voor 1 fr.

Om 20 u. W andelconcert door de H ar
monie Ste Cecilia van Koekelare.

M aandag  26 Oogst om 16 u. Velo- 
koers voor alle beginnelingen, gegeven  
door de V rije W ielrijders. Om  18 uur, 
M astklim m ing in de Langestraat, in
schrijving bij David  Puystiens «C afé  
Atlantic» Langestraat. Om  17 uur zak- 
looping in de Langestraat. Inschrijv ing  
bij A lfons Dumon, «café  V iertorre». Om  
20 u. W andelconcert door de K oninklij
ke Philharm onie. Om  23 uur in «O ns  
H uis» trekking van de Tom bola. Kiezing  
van «M iss B raderij».

G R O O T E  W A T E R F E E S T E N .

M orgen Zondag aan  de nieuwe kaai, 
groote waterfeesten ingericht door de 
Nieuwpoortsche Yachtclub. Snelheids
wedstrijden voor motorbooten «O ut- 
Boards». Dem onstraties van w ater ski 
«Aquap lane». A llerhande volksspelen.

L IE F D A D IG H E ID S F E E S T .

Het liefdadigheidsfeest ingericht Zon
dag laatst door de L iberale Vrouw en
bond in de zaal Duynenhuys oogstte een 
buitengewoon sukses. De zaal w as bom 
vol.

A A N R I J D IN G .

Het kindje Elie Schoolaert, oud 2 en 
h a lf ja a r  en wonende K aa istraat werd  
aangereden door een rijw iel op de kaai 
en aan het been gekwetst. D r Van  
Dam m e werd bijgeroepen en naaide de 
wonde toe.

H E R D E N K IN G .

Op Zondag 3 Septem ber zal de Vrien
denkring van het 20e linieregim ent zijn  
twee eerste eerevermeldingen te N ieuw 
poort herdenken.

B IJ  O N ZE  V IS S C H E R S .

In  ons blad  van verleden week werd  
er gemeld dat de visschersschepen, ge
hecht aan de haven van Nieuwpoort van  
17 tot 19 Juli voor fr. 68.302 visch in 
Oostende verkochten. D it moet zijn van  
17 tot 29 Juli.

—  V an  4 tot 9 Augustus verkochten 
de Nieuwpoortsche schepen voor 24.435 
fr. visch in de vischm ijn van  Oostende.

—  Gedurende de eerste zeven m aan 
den van  1939 werd er in de stedelijke 
vischm ijn voor 2.291.929 fr. visch en 
voor 745.708 fr. garnaa l verkocht tegen 
2.598.666 fr. visch en 693.532 fr. garnaal 
in 1938.

Er is dus voor 306.737 fr. m inder aan  
visch en voor 52.176 fr. aan  garnaal.

DE N IE U W E  K E R K T O R E N .

De N ieuwpoortnaars zullen met groot 
genoegen vernemen dat binnen korten 
tijd  zal aangevangen worden met het 
bouwen van den kerktoren. Een bijzon
dere commissie vergaderde Donderdag  
van verleden week. Het ontwerp van  
bouwm eester Vierin van B rugge werd  
gekozen. De toren zal gebouwd worden  
in een stijl gelijk deze van  den kerkto
ren te Gistel. M en verhoopt dat de aan 
besteding in de m aand Oktober zal 
p laats hebben en dat de beiaard  in 1941 
zal ingehuldigd worden.
HET T I J D E L I J K  G A R N IZ O E N .

W ij vernemen dat de troepen op 6 
Septem ber terugkom en en voor een tijd  
nog te Nieuwpoort zullen ingekwartierd  
worden.

H A V E N B E W E G IN G .

Gedurende de m aand Juli vaarden 10 
koopvaardijschepen de haven binnen  
met een tonnem aat van 1939 T  84. In  Ju
li 1938 waren  er 18 schepen met 2691 T. 
Dus 8 schepen m inder met 751,16 T.

V an  1 Januari tot 31 Juli 1939 tellen 
wij 67 schepen met 11169,13 T. en in 
1938, 134 schepen met 22341 T. 12. Een 
verm indering dus van 67 schepen met 
11171. T. 99.

B IJ  O N ZE  V IS S C H E R S .

Het m ag wel gemeld worden dat over 
eenige dagen het klein garnaalbootje  
O.D.l, «M arth a » van L. Legein, metende 
enkel 8 m. kiel en met een m otor van  
10 H.P. de reis ondernomen heeft n aa r  
Yarm outh  in Engeland om er haring
netten te koopen. A an  Southwold geko 
men ontmoette het keine vaartu ig zeer 
slecht weder en had  gedurende twee uur 
te kam pen om den hoek te krijgen.

B ravo Becksche.

A A N R I J D IN G .

M aan dag  laatst kwam  de bierhande
laar W . Depelchin met zijn bierwagen  
van N ieuwpoort-Baden n aa r N ieuwpoort 
gereden. A an  den overweg gekomen was  
hij door de zon verblind en reed tegen  
den mazouttrein. Z ijn  auto w as erg be
schadigd. Er zijn geen persoonlijke on
gelukken.

DE M A A T S C H A P P IJ  V O O R  G O E D K O O 

PE W O N IN G E N .

Het beheer der M aatschappij voor 
goedkoope woningen vergaderde op het 
stadhuis. De h. A lbert Bogaert, toezich- 
ter der Belastingen werd als beheerder 
benoemd in vervanging van den heer 
Theoph. Dobbelaere .

Het bouwen van kleine woningen voor 
oude paren werd besproken.

K A B IN E T  VAN DEN S C H EPE N  VAN  

F IN A N C IË N .

De heer Edgard  Symoens, schepen van  
financiën, brengt de belanghebbenden  
ter kennis, dat h ij a.s. Zaterdag 19 Au
gustus te 11 uur op het stadhuis de per
sonen zal te woord staan die nog geld 
van de stad moeten ontvangen.

De belanghebbenden moeten bew ijs
stukken en rekeningen voorleggen. 
C IN E M A ’S

NO VA. —  «De Vern ieler» met Eduard  
Arnold, Andrea Leeds. «De Koningin  
der W inkelju ffers», met Annie Ondra.

K inderen toegelaten.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

COK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C a r e t s  van Gent

Zeemanstaal

N IE U W E  W E G E N .

De nieuwe wegen voorzien voor de 
Coppieters- en Nijverheidsstraten zullen 
7 meter breed zijn met riolen overal en 
voorlanden van 2 m. 50.

U IT S L A G  Z E IL W E D S T R I J D E N  VAN  

Z O N D A G  LAATST V O O R  DEN B E K E R  

VAN DE STAD N IE U W P O O R T .

1. «T an to r» (e igenaar : F. Spellekens) 
in 44 m. 55 sec. ; 2. «R ik » (V an  Assche) 
in 46 m. 05 s. ; 3. «Jeannette» (M ej. O- 
rion) in 46 m. 08 s. ; 4. «Fourth » (W a l-  
kiers’) 48 m. 05 sec.

Zeebrugge
Z E E W I JD IN G .

Zondag laatst, na de Hoogmis, had de 
plechtige Zeew ijd ing plaats.

N a  de zegening aan de schuilhaven  
trok de processie naa r het Kruis der 
Visschers, w aar een korte plechtigheid  
plaats greep, w aarn a  de processie ver
der door de voornaam ste straten van  
Zeebrugge trok.

ON GEVAL .

Deze week werd een zoontje van den 
visscher Van  Torre-Cogghe aan het Sas 
van Heist door een auto omgereden. Het 

1 kleine slachtoffer werd door de autobe
stuurder naa r den geneesheer gevoerd 
en na verzorging weer naar huis ge
bracht.

DE BAAN U IT K E R K E - Z E E B R U G G E .

Verleden week schreven we daarover 
een paar woorden. W e zouden er van 
daag gaarne nog iejts bijdoen.

De heele breedte der baan  bedraagt 
24 meter; in ’t m idden ligt de eigenlijke 
rijw eg in beton van 6 m. breed, terwijl 
langs weerszijden een strook voorbehou
den werd van  9 m. Een zeer schoone 
baan  dus. In  weerwil daarvan gelooven 
we toch niet dat ze druk zal gebruikt 
worden; het is en het b lijft wellicht nog  
voor lang een landweg. Daarom  durven 
we ons afvragen  of het wel noodig was 
zulke groote oppervlakte vruchtbaar 
land op te offeren? Mochten die voor
behouden strooken voorloopig niet w at  
sm aller blijven?

In  elk geval zou de welvaart van B el- 
giç er niet bij w innen moest men op die 
m anier te werk gaan  voor al de land - 
bouwwegen. Er werd in ons land reeds 
zooveel grond verwoest voor ijzer- en 
waterwegen, w aarvan  het groot nut niet 
altijd  bewezen werd.

Er bestaat een kommissie tot bescher
m ing van^het natuurschoon; we meenen 
dat ze goed werk verricht. W anneer 
sticht men een soortgelijke kommissie 
tot bescherming van den landbouw 
grond ?

Om enkel over Zeebrugge te spreken.
W aarom  achtte de Belgische Staat het 
noodig eenige jaren  geleden honderden  
hectaren vruchtbare poldergrond bij het 
graven van de vaart Zeebrugge-B rugge den kabeljauwskelder, zoo gepakt zitten

Z ijn  te onzent veel nijverheidstakken  
en beroepen voor hun technischen woor
denschat de s laa f geweest voor de F ran 
sche taal, de zeevaart van harentwege is 
voor veel van haa r taalkundig m ateriaal 
langen tijd  de schuldenares geweest van  
het Engelsch. Deze invloed is zelfs nog 
heden ten dage duidelijk te bespeuren in 
den mond van onze visschers, voor wie 
een eindje koord een eindje «w ire » is ge
bleven. Vergelijk  wireless-draadlooze te
legrafie. i

Zelfs de lange om vaart staat nog in 
het teeken van de Engelsche zeemacht.
De meeste zeekaarten, die men op Bel
gische schepen gebruikt, zijn Engelsche, 
alsmede de boeken voor de berekeningen.

In  1860 verscheen een «Zeem ansalm a- 
nak » van de hand van een zekeren heer 
Pieters. Deze wilde den Engelschen in
vloed te keer gaan  en streefde er n aa r  
Nederlandsche uitdrukkingen en bena
m ingen in onze zeem anstaal in te voe
ren. Helaas, zijn alm anak heeft m aar één 
ja a r  geleefd; de auteur er van is w aa r 
schijnlijk de eenige voorlooper van de 
«vervlaam sching der zee». Het bleef bij 
zijn initiatief tot kapitein Bly voor zijn  
zeemanswoordenboek door de Vlaam sche  
Academ ie werd bekroond.

In  zijn alm anak begon , Pieters even
eens de publicatie van een reeks zee
m ansuitdrukkingen, w aarb ij w ij heden 
even blijven stilstaan.

Ieder van ons gebruikt onbewust in 
zijn woordenschat uitdrukkingen ont
leend aan de zee. W ij weten allen, dat 
de beste stuurlui aan  w a l staan en heb
ben niet gaarne, dat iemand ons de loef 
afsteekt. M aar niem and van ons zou een 
zwaarlijvige dame durven aanspreken  
met den m aritiem en troetelnaam : «M ijn  
lieve driedekker».

N u  ligt het niet in onze bedoeling de 
duizenden bestaande zeemansuitdruk
kingen in den alledaagschen woorden
schat te doen opnemen. De geur van pik
broeken en kombuizen past niet altijd  in 
onze salons. Doch als liefdevollen voor 
onze taa l mogen wij één van h aa r meest 
schilderachtige uitzichten niet in het 
duister laten. Elk van ons kan in zijn  
m idden bij jagers, bijenkweekers, bede
laars, muzikanten, stroopers, studenten 
een gelijkaardige lijst aanleggen. Het is 
nog net oogenblik om te redden, w at  
dreigt te vergaan. Elk vissche op zijn  
getij en in het beun vindt men de visch.

W at denkt gij van een avondje in een 
gezellige visschersherberg, w aar vroeger 
de doofpot op de tafel stond, doch w aar  
nu nog, achter den spiegel een bundel 
vergeelde biezen steken, als onmisbare 
pijpekoteraars? D aar schuift de deur 
open en drie visschers met hun «paaie», 
begrijp  werkloon (van  payer), en hun  
kordeelgeld, t.t.z. hun procent in de 
vangst, ram m elend in den broekzak, du
wen hun oolijken kop binnen, zoo rood 
als een Spaansch anker, en bestellen met 
gullen groet: «M arie, een kilo!». Een kilo 
is niets meer, doch ook niets minder, dan  
een glas, w aarin  precies een liter bier 
kan kralen. De eerste visscher, zoo m ager 
als een hout, schijnt m aar op een platte 
kaart te varen, t.t.z. hij ziet er niet al 
te snugger uit. H ij spreekt zeer tràag, hij 
gaat benoorden om, zeggen de zeelieden, 
en vertelt aan de anderen:

—  Die potsekop —  een vischsoort, doch 
hier een scheldnaam  —  heeft me met 
een avegaar door den neus geboord. (Een  
avegaar is een groote boor en de spreuk 
beteekent: hij heeft me grof beleedigd).

—  D at hij m aar zijn achterpiek schere !
W a t dan vriendelijk beduidt: dat hij

zich wegpakke.
De tweede m engt zich in het gesprek, 

geeft zijn vriend gelijk en zegt:
—  Om dat gij zoo vet zijt als een anker

stok is dit geen reden om u te misken
nen. Trouwens, uw  concurrent ziet er erg 
af getakeld uit (begrijp : scham el), zijn 
boventuig is in de w ar (uitleg overbodig) 
en daarbij, daar is geen touw aan te leg
gen (t.t.z. hij is niet te betrouwen).

En ieder kennis krijgt zijn portret. W ie 
er slordig uitziet is: getuigd als een Por- 
tugeesch schip, w at niet vleiend is voor 
de kolonisten van Brazilië. W ie veel ge
luk heeft: komt op een anker te land, 
w at alleszins een puike prestatie kan  
genoemd worden. Overbodig is de ver
k laring bij uitdrukkingen als: achteruit
zeilen, iem and a f schepen, ergens ge- epn vj<!ph , . ------: —-
ankerd liggen, hij draait bij, hij is een dat hij bQ f. - het oogenblik
dwarsdrijver, hij heeft het bij het rechte wanneer hij 1 vork lt s teek t^ s  een 
eind, zij zijn naa r de haaien of n aa r rom an te k i j v e n . ^

verkeer bederft de zeden heet: kwade  
gronden bederven den kabel. In  het leger 
geldt de w aarheid : bromt de kapitein, 
zoo knorren dé officieren. B ij den zee
m an: als het in de kaju it regent, zoo 
druipt net in de hut. W ij zeggen: alle 
goeie dingen bestaan uit drie, ofwel, de 
derde m an m aakt den praat. De vis
schers, die te m idden dikKe koorden le
ven, verkiezen: de derde streng m aakt 
den kabel, w ant deze bestaat uit drie 
strengen.

D aa r nebben onze drie visschers het 
over oe liefde. De jongste, die nog geen 
woord gesproken had  ,vertelt het b lauw 
tje, dat hij geloopen neett.

Eerst had  nij «den haak in de keel», 
t.t.z. nij werd verliefd. De dochter van  
zijn patroon, zei echter, dat hij «  zoo 
grox was als een kabeltouw». Het fijne  
van de zaait was, dat zij eigenlijk ver- 
üeid  was op een ander, w aarb ij onze 
visscher «nog geen hand w ater w as», 
t.t.z. w aarb ij hij met veel beteekende.

jsia dit antwoord zag hij er «be labberd» 
uit, zooals een zeii bij een zeer slap  
windje. H ij had  in den beginne nochtans 
genoopt, dat zijn genegenheid zou be
antwoord woroen. jn u  heeft hij ervaren, 
dat «aiie grond geen ankergrond» is.

—  üt had  ook gedacht, dat gij «h e t  
ballast uit den weg zoudt gekregen heb
ben», antwoordt de magere.

—  Ik  zou het haar niet willen vragen  
hebben, spreeKt nu zijn tweede gezel.

—  W aarom  niet? Ik  «za l er de kuit of 
de haring van hebben», dacht ik. (W ij 
zouden zeggen, ik moet er het fijne van  
weten.)

—  j a  ja, wij krijgen niet altijd  w at  
I we «bestevenen» wordt er gezucht.
i Een visscher is filosoof en het laatste  
woord van den braven jongen is dan  
ook: «Ba, ik zal elders wel aan hooger 
boord komen».

De lijst van den heer Pieters vermeldt 
verder enkele zuivere spreekwoorden, die 
uit net algemeen beschaafd  verdwenen  
zijn, of er nooit toe hebben behoord, 
doen welke, dank zij hun raakheid, op
nieuw dienden ingeburgerd. H ier gaan  
enkele voorbeelden:

Een w rak is een baak op zee: een on
geluk moet stichten.

Eerst in de boot, keus van riemen. De 
beteekenis is duidelijk.

Buiig weer, klein zeil: in onzekere z a 
ken, weinig wagen.

Stortzeeën m aken g lad  dek: geweld  
velt alles neer.

Des werelds goed is ebbe en vloed: he
den regen, m orgen zonneschijn en om
gekeerd.

Een m an buiten boord, een eter te min. 
fam eiijk  cynisch !

W aarm ee ge gescheept zijt, moet ge 
varen: zich schikken in zijn lot. In  onze 
gewestelijke talen, zou men nu nog deze 
uitdrukking lichtjes gew ijzigd kunnen  
nooren: we zijn schepe en we moeten 
varen, t.t.z. w ij kunnen niet anders doen 
dan datgene w aarm ede we bezig zijn, 
verder aiwerken.

Ieder vischt op zijn getij beteekent, dat 
elk op zijn voordeel let. D aa r dienen 
geen twee groote m asten op één schip- 
er moet m aar één baas zijn.

Alle havens schutten geen w ind: niet 
alles brengt voordeel bij. In  het beun 
vindt men de visch. Het beun is de 
plaats, w aar men aan boord de visch be
waart. Het spreekwoord beteekent dus: 
zoek w aar het te vinden is.

Deze spreekwoordenlijst zou zeer lang  
kunnen worden.

Behalve uitdrukkingen en spreekwoor
den moeten ook nog enkele afzonderlijke  
woorden aan de beurt komen.

Het gaat niet op noch den Nederland- 
schen naam , noch den dialectvorm  op te 
geven van de verschillende soorten van  
booten en schepen, van de nam en der 
deelen en der touwen. W el kunnen we 
ter wille van de schilderachtigheid en- 
kele nam en van visschen aangeven, zoo- 
als die soms in het Nederlandsch, doch 
steeds door de visschers zelf, worden ge
bezigd. K ent gij mooie meisjes, Engel
sche soldaten, bulten, geepen, inktspu- 
wers, wolven, zeekobben, speelmans, rog- 
gevreters, negenoogen, arends, sabels, 
polities, mietjes, platjes, bots, schollen, 
scheeën, zonnevisschen, electrische rog
gen, koningsvischjes, striebels, pukkels, 
zeeluizen?

Over de verschillende bewerkingen, die

voor eeuwig te verwoesten, om dan die 
zelfde vaart te laten verstarren in de 
vergetelheid?

Helaas, de Staat en ook den buiten, 
worden nog im m er in de groote steden 
bestuurd.

O N V E R W A C H T E  O V E R K O M S T .

Op O. L. V. Hem elvaart kwam  in den 
nam iddag een ballon, die te Knokke met 
twee m an aan boord was opgestegen, 
niet ver van het hofstedeke van land 
bouwer Snauwaert neer. De helft van  
Zeebrugge liep kijken. De ballon werd  
spoedig op een auto geladen en wegge
bracht. N a  korten tijd bleef er dan ook 
weldra niet veel meer over dan w at ver
trappelde velden. Intusschen hadden we 
toch weer een drukken dag beleefd.

1955 213.592 fr. 1.014.350,50

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 

MIEUWÖOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGHTOfkC
OOSTENDE S . A f

als haring, er is een kink in den kabel.
Schilderachtig en m inder bekend zijn  

de volgende uitdrukkingen: H ij brast af, 
voor: hij vertrekt. Het bakzeil inhalen  
of: zich uit een zaak terugtrekken. Hij 
is te zw aar beballast: hij heeft te veel 
gegeten of gedronken. H ij staat bekaaid: 
verlegen.

Het is niet zonder belang vast te stel
len, dat een visscher of een zeeman, door 
het feit, dat hij zich gedurende de meest 
actieve dagen van zijn leven in een we
reld «  à part »  bevindt, spreuken en 
spreekwoorden bijschept, zelfs al bestaat 
in de taa l aan  w a l reeds dergelijk, o ffi
cieel taalkundig uitdrukkingsmiddel.

A an  w a l zegt men van een hoogmoe
dige: hij is groot in de wapens; op zee 
heet dit: hij is breed voor de borst.

A an  w al: de knecht is meester: booi 
of bode, t.t.z. hij, die de bevelen moet 
overbrengen, booi is kapitein.

A an  w al: niet alles op het spel zetten; 
op zee: niet te dicht aan den w ind hou
den.

N a  voorspoed, tegenspoed wordt op zee: 
na groote vloeden, kleine ebben. K w aad

van een visscher zijn wellicht bekend- 
zijn zuidwester, zijn oliebaaitje of jekker, 
enz. Ook aan  land  heeft een visscher 
typische uitdrukkingen over zich. Elkeen  
weet w at kwelm water is, water, dat uit 
den grond komt en den kelder vochtig 
m aakt, b.v., kortom een soort van trage  
bron. Eens hoorden wij een visscher 
zeggen, toen hij m elancholisch zijn ge- 
neverglaasje bekeek, dat hij b ijna leeg 
had geslurpt: « ’k Wenschte, verdikke 
dat de kwelm  er in kwam ! ».

W ij moeten echter sluiten met een 
laatste rijtje  uitdrukkingen: bemerkt 
een zeeman, dat hij op droog zaad zit, 
t.t.z. geen geld meer heeft, dan zegt hij 
vol berusting: « Ik  zie land».

Een vleier is iemand, die «m et den 
teerkwast rondloopt».

Zoo gij, n a  deze m aritiem e wendingen  
nog «de krabben niet te eten hebt ge
geven», t.t.z. niet zeeziek zijt, dan zijt 
gij in «behouden haven aangekom en».

W ij trekken ons terug, of, vermits zee
termen geen geheim meer zijn : w ij halen  
ons bakzeil in en spijkeren de kist dicht.

K. Jonckheere .

*
♦
❖

♦
❖
♦
♦
♦
♦
♦♦

Visschers, alvorens uw aankoopen te 
doen van SCH EEPSPR O VIA N D , raad
pleegt de
O s ï e r a d  B o n d e d  S t o r e s
die aan buitengewoon lage prijzen kan 
leveren. Alles gratis aan boord gedaan.



4 c HET VISSCHERIJBLAD »

Marktberichten
O O S T E N D E

V r i jd ag  11 A ugus tu s  1939.

Z.49 W est 9 d. 13.935.—
0.341 K an aa l 12 d. 20.150,—
Z.35 Oost 5 d. 6.065,—
0.198 W itte B ank  12 d. 26.085.—
0.336 W itte Bank 11 d. 15.600,—

De aanvoer is heden ruim  voldoende
en zeer keusrijk, doch alles in 
perkte hoeveelheden. Tongen  
zeer duur van de hand gedaan. 
Z a te r d ag  12 A ugus tu s  1939.

zeer be- 
worden

0.295
0.308
0.154
0.229
0.345
0.246
0.135

0.140
0.132
0.350
0.226

K an aa l 12 d. 34.498,
K an aa l 12 d. 17.105,—
W itte Bank 12 d. 22.695 —  
Silverput 8 d. 11.590,
Clyde 15 d. 42.941,—
K an aa l 13 d. 19.766
W itte Bank 12 d. 24.353,50 

0.256 Silverput 8 d. 15.712,—
0.277 Silverput 9 d. 14.177, —
0.67 Oost 9 d. 9.505,—
0.270 K an aa l 12 d. 16.255,—

W itte B ank  13 d. 20.695,—  
W itte B ank  12 d. 19.594,— 
Spanje 19 d. 32.070,—
Oost 8 d. 4.035,—

SS.0.158 Fladen 8 d. 63.067 —
Aanvoer is heden, gezien het feit dat 

op D insdag a.s. niet gem arkt wordt, zeer 
goed voorzien van alle soorten en in zeei 
goede verzorging. De vraag is zeer leven
dig, vooral voor de schaarsche soorten, 
zooals grcote meiden, groote tarbot, ton
gen, schelvisch, witte kabeljauw. Een 
vangst van 416 goede F ladenharing be
komt duren afzet, tusschen 145 en 154 fr. 
de 100 kg. Heel veel Noorsche kreeftjes 
zijn eveneens beschikbaar ,doch halen ' 
slechts zeer m iddelm atige prijzen, daar 
de aanvoer dezer soorten reusachtig  
groot is, nam elijk  535 manden, w aarvan  
186 van de Clyde. A lle andere versehe 
vischsoorten worden aan loonende p rij
zen verkocht; mooie besommingen w er
den verwezenlijkt.
M a a n d a g  14 Augus tu s  

0.306 K anaa l
0.300
0.305
0.231
0.236
0.192
0.225
0.85

K anaa l
K anaa l
Spanje
K anaa l
K anaa l
K anaa l

K anaa l

1939.

15 d. 
15 d. 
15 d. 
17 d. 
10 d. 
15 d. 
12 d.
12
9

13
12
7

12

19.613,—
15.821.50 
23.660,—  
54.490,—  
22.466,—  
27.358,—  
16.982,—  
14.265,—
10.997.50 
23.230,—
28. i s e 
l l .  541 —  
16.093,—
18.532.50 
14.540,—  
11.250,—  
20.495,—

8944,—
3.696,—

verhou-

0.207 K anaa l 
0.254 W itte Bank  
0.211 W itte Bank  
0.120 Silverput 
0.166 W itte Bank  
0.214 W itte Bank 12 d.
H.81 Oost 12 d.
0.137 Silverput 7 d.
0.238 Clyde 15 d.
0.245 Silverput 7 d.
P.4 W est 5 d.

De aanvoer is heden niet in 
ding met 19 vangsten, daar verschillende 
dezer zeer klein van om vang zijn. Er 
had toch w at meer visch ter m arkt m o
gen zijn ; zelfs de aangekondigde Y s 
landsche vangst was niet aangekomen. 
Schelvisch en witte kabeljauw  zijn zeer 
schaarsch voorhanden, evenals w ijting  
en gullen die buitengewoon duur a fge 
zet worden. Tongenaanvoer zeer gering: 
3500 kg. K reeftjes van verschillende vis- 
scherijen zijn overvloedig beschikbaar, 
nam elijk  341 m anden prijzen eerder 
middelmatig.
W oe nsdag  16 A ugus tu s  1939.

heden zeer zwaar zou zijn, te meer daar  
de aanvoer van M aandag  zeer m iddel
m atig is geweest. De vraag is dan ook 
zeer levendig en dit voor alle soorten. 
Verzorging en keuze zijn bevredigend, 
uitgenomen voor sommige Yslandsche  
vangsten die van het plotseling warm  
weder hebben geleden. Z ijn  vooral bu i
tengewoon duur de hiernavolgende soor
ten: kabeljauw, gullen, wijting, groote 
rog en kelen, schoon pladijs, tongschar 
en alle sorteeringen tongen. Aanvoer 
van deze laatste soort bedraagt ruim  
11.500 kg., hoofdzakelijk door de S p aan 
sche visscherij geleverd. Aanvoer kreeft
jes bedraagt ruim  180 m anden aan m id
delmatige prijzen. Een 395 goede F laden - 
haring werd in verscheidene beurten ge
markt aan prijzen schommelend tus
schen 105 en 130 fr. De verkoop duurde 
tot 12.45 uur en de totale dagopbrengst 
is overprachtig : 807.575,50 fr.

D onderdag  17 A ugus tu s  1939.

a a a M g a jtr 'i in a acBa

0.335 W itte Bank 12 d. 24.390,—
. .̂42 Noord 6 d 7.835,—
D.141 W itte Bank 12 d. 21.895,—
3.260 Silverput 7 d. 11.097,—
3.36 M anche 14 d. 13.155,—
3.187 West 6 d. 9.226,—
3.314 W itte Bank 12 d. 21.104,50
3.112 W itte Bank 12 d 31.693 —
3.210 Oost 8 d. 7.355,—
XT.53 Noord 5 d. 5.655,—
3S.0.104 Fladen 10 d. 12.799,50

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
e n  a l l e

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

0. OPDEDRYNCKD. &
Gediplomeerde Electriekers 

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

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

T e l .  7 2 8 1 3  

O o s t e n d e

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I J S
GEMAALD EN IN  BROKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

B R E E D E N S C H E  W E G , 42 - T E L E F O N E N  707 . 1050

O P B R E N G S T  VAN DEN V E R K O O P  

G E D U R E N D E  DE V E R L O O P E N  W E E K

Donderdag 10 Aug. fr. 54.276,50
V rijd ag  11 Aug. 
Zaterdag 12 Aug. 
M aandag  14 Aug. 
W oensdag 16 Aug.

82.321,—
368.203.50
362.130.50
807.575.50

fr. 1.674.507,—

De aanvoer is zeer verscheiden en zeer 
joed verzorgd; hij levert vooral tongen, 
tarbot, veel goede ieksoorten, roggen, 
3enige kabeljauwen en eèn 100 m anden  
naring die eerder klein vallen. Daarbij 
sen 130 m anden Noorsche kreeftjes. A l-  
een tongen en ronde vischsoorten zijn  
prijshoudend ; roggen zijn merkelijk  
^oedkooper dan gisteren.

3r  luist M m -

V isch fac too r in alle soorten

VERSCHEN — GEROOKTEN  

VISCH EN GARNAAL

V isch h an de l in ’t groot en t klein

VISCHMIJN, 2 

— Tel.

- MECHELEN

789

0.215 W itte Bank 13 d. 27.825,—
0.179 Clyde 15 d. 34.667,50
0.160 Ysland 18 d. 53.296,—
0.153 K anaa l 12 d. 20.100,—
0.328 W itte Bank 12 d. 22.250,—
0.318 K anaa l 11 d. 16.720,—
SS.0.298 Ysland 18 d. 85.462,—
SS.0.92 Ysland 18 d. 91.272,—
0.255 W itte Bank 13 d. 23.945,—
0.78 Noord 7 d. 9.885,—
0.349 K anaal 12 d. 21.950,—
0.227 K anaa l 11 d. 23.930,—
0.66 Oost 8 d. 12.950,—
0.235 Spanje 19 d. 40.360,—
0.266 K an aa l 13 d. 20.305,—
0.342 Spanje 18 d. 51.516,—
0.108 Spanje 18 d. 46.390,—
0.310 Spanje 18 d. 30.668,—
0.282 Spanje 19 d. 44.252,—
0.291 K anaa l 14 d. 15.555,—
0.25 K anaa l 11 d. 27.450,—
0.327 K anaa l 12 d. 28.610,—
SS .0 .164 Fladen 12 d. 31.677,50
0.86 Fladen 12 d. 25.739,50
N.42 West 3 d. 455,—

Het w as te verwachten dat de aanvoer

Verwachtingen
\

Zaterdag 19 Augustus. —  SS.0.262 van  
de F laden m et 7 bakken, w aarvan 200 b. 
haring , 70 b. totten en w ijting , 1100 
kools, 80 kabeljauw en; 0.176 van de W it
te B ank ; 0.73 en 0.244 van  de Kreeften- 
p u t ;* 0.87 van he l K anaa l van Bristol, 
tuet 100 kabeljauwen, 60 mooie meiden, ' 
50 lengen, 100 schaten, 45 b. Schotsche 
schol, 20 b. mooie meiden, 20 b. rog, in  
totaal 5 bakken; 0.286 van Spanje.

Zaterdag of M aandag : 0.287 van het 
K anaa l van Bristol.

M aandag  21 Aug. —  0.307 en 0.289 yan 
het K an . van Bristol. •

D insdag 22 Aug. —  SS.0.163 van Yp - 
land niet 900 kabeljauwen, 800 kools, 400 
lengen, 350 b. boom>n, 300 b. gullen. 14 b. j 
heilbot plus mixed, in  to taa l 17 b a k k e n ; , 
0.290 van het K an . van Bristo l; 0.2^'? j 
van S pan je ; 0.217 van  de C lijde ; SS.0.80 
m et 500 b. groote haring , 40 b. m akreel j 
en 1 bak m ixed; SS.0.83 van Ysland m<.t | 
1000 kabeljauwen, 2000 koois, 150 b. gid-\ 
len, 110 b. mixed, 350 b. boonen, 20 b. 
schel) biCh, in  to taa l 14 bakken  |

D insdag of W oensdag: 0.241 en 0.2 ï.ï , 
van Spanje. |

Woensdag 23 Aug —  0.54 en O 292 van  
he t K an . van B risto l; 0.256 van ie 
K reeftenput; 0.288 en 0.285 van Span je ; 
0.81 van de W itte B ank ; SS.0.296 van  
Ysland met 13 bakken waarvan 1000 k a 
beljauwen, 220 b. schelvisch, 1500 kools, 
230 b. boonen, 110 b. gutv isch; SS .0 01 
van de Noordzee (vangst n ie t cpgegevem  

Verder worden verwacht: 0.128, 0.27 ?, 
0.276, 0.326, 0.243 en 0.303 van de W itte 
B ank ; 0.224 van Span je ; 0.250 van ae 
Cli?de : 0.278 en O 317 van het K an . van 
Bristol; 0.137 en 0.229 van de K reeften
put.

S T E D E L I JK E  G A R N A A L M IJN

Donderdag 10 Aug. 3651 kg. 7.70— 4.40
V rijdag  11 2319 kg. 7.90— 6.10
Zaterdag 12 3775 kg. 7.90— 4.70
Zondag 13 5012 kg. 7.40— 5.60
M aandag 14 2332 kg. 8.30— 5.30
Dinsdag 15 Aug. 3889 kg 9.00— 5.90
W oensdag 16 4304 kg. 7.70— 3.40

A N T W E R P E N
11 Augustus 1939. —  Pieterm an 15 ; 

griet 8; heilbot 11-20; kabeljauw  10-12 
(netto) ; 8-10 (b ru to ) ; klipvisch 3 ; gul 
5; koolvsch 5; p lad ijs 4-10; rog 4-8 ; 
roobaard 4-6; vleet 8-11; schelvisch 
3-9; Schotsche schol 5; steenschol 6-7; 
steenpost 2; tarbot 10-11; tong 12-22; 
w ijting 2-3; haringshaai 10; bakharing  
1 fr. per stuk; gerookte haring 1,25 fr. 
per stuk; gestoomde haring 1 fr. per 
stuk ; ga rnaa l 9 ; kreeftjes 10; mosse
len 1; zalm  (bevroren ) 24; paling 12-16 
fr. per kg.

N IE U W P O O R T
Deze week w as de m arkt goed bezet 

met visch, welke evenals voor de gar
naa l goede prijzen kende.

Tongen: groote 15— 16; midd. 17— 20; 
voorkleine 22-23; kleine 12-15 ; tarbot: 
groote 11-15; kleine 8-16; griet 6-7.50; 
platvisch: groote 5.25-7.50; midd. 4.50- 
5,50; kleine 1.50-2.75; schar 3.50-4.50 ; 
rog: groote 3-3.75; midd. 2.50-3.50; kl. 
1.25-1.75 fr. per kg.; zeehonden 0.50-0.75 
fr. per kg.

G E N T
6-12 Aug. —  G arnalen  9; griet 12; ka 

beljauw  10— 12; p ladijs 8— 10; paling 18 
— 24; schelvisch 8— 12; rog 7— 10; tarbot 
10— 14; tong 15— 20; w ijting 4— 5; zee
post 7— 9; zonnevisch 7— 8 fr. per kg.

ALTONA

U M U ID E N

In  de week van 16 tot 16 Augustus 1939 
kwam en aan de R ijksvischhallen 29 
stoomtrawlers, 39 motors en 1 Zweed hun  
vangsten versehe visch en haring ver
koopen.

Haringvisscherij : 8 stoomtrawlers k w a 
men deze week aan de markt, alle met 
buitengewone groote vangsten haring. 
Tengevolge van den grooten aanvoer van  
M aandag  1.1., stortten de prijzen inéén. 
Vele zullen zich afvragen w aarom  zulk 
een grooten aanvoer, w ant het w are w en - 
schelijker geweest dat de reederijen meer 
overleg gaan plegen, zoodat alle dagen  
de m arkt van een redelijken aanvoer 
wordt voorzien. W aartoe dient anders de 
radio-telefonie? De aanvoer van zulke 
groote kwantum s als M aandag  j.l. had  
vermeden kunnen worden.

Versehe v ischaanvoer: De vangplaatsen  
zijn Clijdiep, T a l-E nd  en Doggersbank. 
De vangsten bestaan overwegend uit 
lichte soorten visch, m aar zijn voor den 
tijd van het ja a r  in aanm erking geno
men, buitengewoon slecht. Enkele komen 
met een 500-tal kabeljauwen ter m arkt 
welke buitgem aakt worden aan den Oost
kant van de Doggersbank.

Motors van de Oost hebben prachtige  
vangsten; die van de W est kleine van g 
sten. Tongen blijven echter zeer ze ld 
zaam. , . " "

Buitenlandsche aanvoer: 1 Zweedsche 
kotter met een schoone vangst schol. Alle 
vischsoorten kenden deze week zeer 
goede, ja  zelfs te dure verkoopprijzen. 
VooralW oensdag werd de visch a an  zeer 
hooge prijzen verkocht; zulke hooge 
prijzen in het m idden van den Zom er 
fnuiken den binnenlandschen handel.

Verwachting toekomende week : 35 
D onde rdag  10 A ugus tu s  1939 ,

4 stoomtrawlers en 2 motors waren aan  
de markt. De vangsten waren  verwezen
lijkt aan het Clijdiep, T a l-E n d  en Oost 
en bestonden uit schelvisch, totten, schol, 
makreel en gullen. Geen haringaanvoer. 
De visch werd duur verkocht.

23 motors van 272-1738 florins besom
ming.
D in sd ag  15 A ugus tu s  1939.

Slechts 1 stoorr?t’ awli r  v>n net O lij- 
d'ep n’et een vangst b<?st;)ande uit m a 
kreel, schelvisch, totten en gullen, en van  
de Fladen 1 boot met 1000 bennen ver
sehe naring. De verkoopprijzen van 1'. i 
rii'g  kenden ;en > e'bi-teriiig. Versehe 
haring werd duur verkocht.
Ym. 49 Clijdiep 425 3150.—
Ym. 48 Fladen 1000 2109,—
W oensdag  16 A ugus tu s  1939.

7 stoom trawlers en 3 motors w aren  aan  
den afslag. De vangsten van de traw lers 
w aren  zeer klein. Enkele hadden een 
'jOO-tal witte kabeljauw  buitgem aakt aan  
.ien Oostkant van  de Doggersbank De 
motors hadden go<de vangsten schol, 
m aar geen t'.ngen. H aring werd niet 
uange 'oerd . Alle sporten versehe visch 
werden aan abnoirnale 
verkocht, 
ïm . 98 C lijdiep  
Vm 46 Doggersbank  

384 Dcggersbank  
115 T a l-E nd

/m.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Kw.
Kw.
Kw.

8 Clijdiep  
95 Clijdiep  
i  Doggersbank  
1*v!) West 
166 West 
114 West

hooge prijzen

300 2110,—
175 2101,—
400 2700,-
415 3470,—
245 1925.—
235 1855, -
225 2655,—
70 Î050, -
40 780,—
30 450,—

Eduard Verberckmoes
NAUWSTRAAT. 14

Tel. 12312

VISCHMARKT, 28 

Telegr. Berkmoes 
M E C H E L E N

W E E K  V A N  7 TO T  12 A U G U S T U S  1939 
45 treilers, met een totaalvangst van  

3.682.600 kg. versehe zeevisch, deden de 
haven aan. De vangsten verdeelden zich 
als volgt:
41 Noordzeetreilers met kg. 3.060.000 
2 Yslandtreilers met 334.400
2 Barentzeetreilers met 288.200
In  de aanbrengst der Noordzeetreilers 

w aren  2.207.900 kg. haring begrepen, 
j V an  Ysland  en het Bereneiland werden  
rooboonen, kabeljauw  en koolvisch aan - 

! gebracht, welke gemakkelijke afnam en  
! vonden.
I 23 Hoogzeevaartuigen brachten 67.600 
kgr. gemengde vangsten aan. 

j 8 Elbevisschers stelden 400 kg. paling  
, te koop.
j U it 46 kleinvisschersvaartuigen ver
kocht men 1600 kg. visch uit ter hand. j 

s V an  binnen- en buitenland werden  
112.500 kg., meest schol, haringhaai, heil
bot en kleine partijen  schelvisch inge
zonden. I 

1 De invoer versehe haring bedroeg 463 
duizend 800 kg., door 8 schepen ingevoerd 

Het totaal gewicht der op de A ltona- 
H am burger m arkt verkochte w aar be
cijferde zich als volgt:
O penbaar: kgr.
U it ter hand:
Haringinvoer :

Ym. 77 T a l-E nd 165 1791,—
Ym. 46 Doggersbank 245 2311,—
Ym . 16 Ciijdiep 300 2405,—
Ym  .161 Oost 190 1814, —
Sch. 15 Oost 180 1977,^
Kw. 56 W est 50 606,—
V r i jd ag  11 A ugus tu s  1939.

1 vangst van de Fladen, groot 2000 ben 
nen kloeke haring en 2 vangsten versehe 
visch van het Clijdiep en van het buiten
land. 1 Zweed met een schoone vangst 
schol. De verkoopprijzen waren zeer be
vredigend.
Ym. 9 Fladen 2000 8824,—
Ym . 116 Clijdiep 195 1490,—
Ro. 16 Clijdiep 200 1392,—
Kw. 4 West 45 606,—
G.G. 892 Zweden 100 771,—

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 
Gezouten wijting en schelvisch

B L A N K E N B E R G E

Staat van verkoop van  versehe visch in 
de m ijn  van Blankenberge, van Donder
dag 10 tot W oensdag 16 Aug. 1939: 
Donderdag 10 Aug. 3.675,50
V rijd ag  11 Aug. 2.522,80
Zaterdag 12 Aug. 13.624,45
M aandag  14 Aug. 16.247,25
W oensdag 16 Aug. 25.423,45

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

Tarbot 16; griet 11; groote tongen 14; 
bloktongen 19; fruittongen 23; 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 fr.

©

Z E E B R U G G E

V rijdag  11 Augustus 1939.
Groote tong 13.50— 14 ; bloktong 14— 

16 ; fruittong 19— 20 sch. kl. tong 21— 
23 ; kl. tong 10— 21 pieterm an 11,50— 
12 ; gr. platen 7— 7.50 ; midd. platen 6— 
6,50; kl. p laat 5— 5,50 ; schar 3,50— 5 ; 
rog 2,50— 5; tarbot 12— 18 ; griet 10— 
16 ; ga rnaa l 5,50-8.90 fr. per kg. 
Zaterdag 12 Augustus 1939.

Gr. tong 14.50-15,50 ; bloktong 17-18 ; 
fruittoijg 21-22 ; sch. kl. tong 23-25 ; kl. 
tong 10-22 ; pieterm an 11-12 ; gr. plaat
7-7,50 ; m idd p laat 6-6,50 ; kl. p laat 5-
5.50 ; schar 3,50-5 ; rog 2-3,50 ; tarbot 12 
-18 ; griet 10-16 ; garnaa l 6,50-8.80 fr. per 
kg.
Zondag 13 Augustus 1939.

G aarnaa l 5,50-7,50 fr. per kg. 
M aandag 14 Augustus 1939.

Gr. tong 14-16 ; bloktong 16-17 ; fruit
tong 21-23 ; sch. kl. tong 22-25 ; kl. tong
8-21 ; pieterm an 12-13 ; gr. p laa t 7-7,50 ; 
midd. p laat 5,50-6.25 ; kl. p laat 4.50-5.25; 
schar 4-5 ; rog 2.50-3,50 ; tarbot 12-18; 
griet 10-16 ; garnaa l 6.50-8.80 fr  per kg. 
Dinsdag 15 Augustus 1939

G arn aa l 6-7.80 fr. per kg.
W oensdag 16 Augustus 1939.

Gr. tong 14-15; bloktong 16-17 ; fruit
tong 20-22; sch. kl. tong 21-23 ; kleine 
tong 8-20 ; pieterm an 13-14 ; gr. plaat
6.50-7 ; midd. p laat 6-6,25 kl. plaat
4.50-5; schar 3.50-4.50; rog 2.50-3.50 ; 
tarbot 12-16 ; griet 10-14 ; ga rn aa l 5-
7.50 fr. per kg.
Donderdag 17 Augustus 1939.

Gr. tong 14-15; bloktong J.5-17; fru it
tong 20-22 ; sch. kl. tong 22-24 ; kleine 
tong 8-21 ; pieterm an 11-12 ; gr. plaat
6.50-7 ; midd. p laat 5.75-6,25 ; kl. plaat
4.50-5 ; schar 3,50-4.50; rog 2,50-3.50 ; 
tarbot 12-15 ; griet 10-13 ; garnaa l 5-7.40 
fr. per kg.

B R U S S E L
V IS C H M A R K T

7-12 Aug. —  Griet 10— 15: zeeduivel 
6— 10; kabeljauw  10— 18; gullen 8— 10 ; 
zeezalm 3— 5; zeepaling 3— 6; zonnevisch 
6— 10; schelvisch 4— 8; vleet 6— 10; knor
haan  2-3 ; latour 8-10 ; schar 3-6 ; leng 
2-3; w ijting 1-4; heek 3-5 ; p ladijs 4 
-9; rog 3-6; roobaard 4-6; klipvisch 2 
-3 ; tarbot 12-30 ; pieterm an 15-16 ; 
tong 15-25 fr. per kg.

V IS C H M IJN  
7-12 Augustus 1939. —  B aars  2.06 ; 

zeeduivel 7.80; kabeljauw  5.59 ; gullen 
1.75 ; zeezalm 1,26 ; zonnevsch 6,16; 
schelvisch 2,77 ; zeeaal 0.35' ; heilbot 
1.15 ; knorhaan 0.74 ; zeekreeftjés 2,65; 
latour 4.53 ; schar 2,92 ; leng 2,81 ; w ij
ting 1.43 ; heek 3.02 ; p lad ijs 3.35 ; rog 
3.07 ; roobaard 3.59 ; klipvisch 1,26; tong 
13.52 ; tarbot 8.40 ; pieterm an 4 fr. per 
kg.

®  m  ®  #  t#
ü

Totaal: kgr.

P R I J S  P E R  K IL O G R A M  T O E G E K E N D  AAN DE V E R S C H IL L E N D E  S O O R T E N  V ISC H

OO ST EN D E , W E E K  VAN TOT 17 A U G U ST U SVAN
V E R K O C H T

1939
T ER  V IS C H M IJ N

Z a te rd ag  12 A ugus tu s  1939.

1 stoomtrawler en 9 motors spijsden de 
m arkt met vele schol, tarbot, w ijting en 
lichte schelvisch. A l deze vangsten waren  
van de Oost- en Westgronden. Tongen  
w aren  zeer schaarsch.
Ym. 14 Oost 275 1573,—

9 motors van 177-1433 florins besom
ming.
M a a n d a g  14 Augus tu s  1939.

Heden een groote haringaanvoer. Zes 
booten komende van de Fladengronden ' 
brachten aan de m arkt ruim  6500 bennon ! 
versehe haring Tengevolge van den ; 
enormen grooten aanvoer, stortten do ! 
prijzen inéér. en werden verkocht tegen t

3.863.100 ! 80J 1 >_0 f r - de l.00 »'S-
16.100 î versche vischaanvoer was onbevre- : 

463 800 digend. Slechts 5 booten waren  ter 
m ark: alle met kleine vangsten K ab e l
jauw  r,'as zeer schaarsch. 23 moto? s van  
de W est me<- voldoende schol, m aar zeer 
weinig torrren. j

Voor alle soorten versehe visch werden

«
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Froid Industriel
REEDERIJKAAI,

MODERNE
36, OOSTENDE

TELEFOON 72291
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Postcheckrek. 323890

Dagelijksche Toortbrengst : 2 50 .000  kilos HOFLEVERANC16R
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4.343.000 
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Zaterdag
Turbot —  Groote t a r b o t .........................  17.00__13,—

Mid. tarbot ..............................  9,50__
Kleine tarbot ..........................  8^00__

Barbues —  Griet ......................................  g’oo__  7 __
Soles —  Allergroote tongen .................... 1^00__19*__

Groote tongen ........................... 1900__2I __
Midd. groote tongen ...............21 00____24’__
Voorkleine tongen ....................  25 00__24__
Kleine tongen ...........................  25 oo__24’__

Carrelets —  Gr. p lad ijs  (schol) ................... ............
M idd. p la d i js .............  4.50
Derde slag p lad ijs .
K leine p lad ijs .......

L im andes —  S c h a r ......................
L im andes soles —  Groote

4.00-
1,50-

3.25
4,50

5,—6.00-
4.00-
3.00—  4.50
1,50-

tongschar  
Kleine tongschar 

Soles d ’Ecosse —  Gr. Schotsche schol 
Kl. Schotsche schol

Flottes —  Schaten ... ...............................  3’öo__
Raies —  Groote rog ................................  s ’oo__

Kleine rog ................................  0̂ 75__
Tacauds —  S teen p o sten ..........................  1 00__
M erlans —  Gr. w ijting ........................... 2*00__

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

G r. gullen ..............
K l. gullen ... .........

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

Sébasfes —  K l ip v is c h ...............................
Charbonnier —  Koolvisch .....................
Lieus —  V la s w i jt in g ................................  2 50__
Lingues —  L e n g e n ...................... .............  __
Eglefins —  Gr. schelvisch .......................... [.......

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

Gr. mooimeisjes ...............

4,—
2,—
4,—

1,00—
8.50—  6, 
4.00—
2.50—  2,

1.75
0,50

M a a n d ag
16,00— 12,—
11.00—  9,—
8.00—  9,—
8.00—  7,—

16.00— 19.—
21.00— 19,—
22.00— 21,—
23.00— 24,—
25.00—
6.50—
7.50—
4.50
2.50—
3.00—
6.00—
3.50—
4.00—  3,50
2.50—  4,—
3.00—
3.50—
1.00—  
1.00—  
2.75—
1.50—
8.50—  
4,00—
2.50—

D insdag

5,50
4, -  
2,—

5,—

2.—
2,—

2,—

5.—

0,50- 0.75-
3.00-
2.00-

2,—
1,50

Colins

6,00—
3.50—
2.50—
2.50—  
6,00-

Mid. mooimeisjes ...................  2,00-
3,50

1,00-

1,00—
2,50—

Kl. mooimeisjes
Vives —  P ie te rm an n en .............................
Grondins —  K norhaan  ...........................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten
Rougets —  R o o b a a rd ...............................
Emissoles —  Zeehaai ...............................  ï  ÓÖ—
Roussettes —  Zeehonden ...................  ... i ’oo__
Dorées —  Zonnevisch ...............................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert)

Kl. zeeduivel ..........................  3 0̂0-
Congres —  Gr. z e e p a lin g ......................... 2,50—

Kl. z e e p a lin g .........................  1,50—
M aquereaux —  M akreel ... ..................... .............
H arengs —  H aring  .................................. 3,00—
Esturgeons —  S t e u r ................................................
F létans —  Gr. heilbot ..............................................

Kl. heilbot ..............................................
Ecrevisses —  K reeftjes ...........................  1,50—

5,50—  4,

2,—

5.50—
4.00—
3.50—
3.00—
5.50—
2.00—
1.00-
9.00—  
0.75—
2.50—
3.50—
1.00- 
1,00-
4.00—  2,50
5.50—  3,50
3.00—
2.50—  2,—
1.50—

3,50
3,—

1.50
2.50

4,50 4,50— 2,-

W oensdag D onde rdag
17.00— 13,— 14.00— 1,—
12,00—  9,— 10,00— 9,—
10,00—  9,— 10,00— 9,—
12,00—  9,— 8,00— 7,—
17,00— 14,— 16,00— «
18.00— 19,— 18.00— 17,—
19,00— 21 — 20.00—
21,00— 22 — 21.C O -
22.00— 23.— 22.00—
9.00—
7.00—  8,50 7.50— 5,—
5.00— 4.50— 4,—
3.00- 2.50 2 75— 2 , -
4.00—  2.50
6 00—  4,— 7 0 0 - 5,—
3.50— 4,00—
5,00—  4,— 4,00—
4,50—
4.00—  2,— 4.00— 2,—
5.00—  2,50 3,00— 2,—
1,50— 1.25—
1.00— 0.75—
2 75—  1 — 1,50—
1,50—  1,— 0.75—

10,00—  6,— 6,50— 5,50
5,00—  4,50 3,50— 3.75
3,00—  2,— 2.50— o ___
5.00—  4,—
3.75—  3,—
1.00—  0.75
2,50—  2,—
0.75—  0,40 1.00—
3,00—  2,—
2,50—  1,— 2.00— 1,50
5,00—  4,—
5,00—  4,—
4.00—  3,— 4.25—
3.00—  3,50 3.00—
3.00—  1,50 2,50—
5,50—  3,50 5.00— 4,--
3,50—  2,— 2,50—
1,50— 1.00—

1,00—
3.00—  1,50
3,50—  2,—
1,00—
1,00— 1.00--
4.50—  2,50 3,50—
5.50—  4.— 4,00—
3,50—  2,50 2,50—
2,50—  3,—
2,00—

2,50—  2.25 2,00— 1,25

17.00— 15,—
12.00—  9.—
4.00—  2,— 4,00— 2,—

giede prijzen betaaid  
- rt 14  ̂ Oo>t 
Yr.’ 130 Clijdiep  
Y iu. 19 Cl:,;diep 
Ym. 71 C.ijdiep  
Ym . 195 Dcggersbank  
V:n 2-1 Fladen  
Ym. .7 Fladen  
Ym. 82 F .acen  
Ym  31 Fiaden  
Ro. 53 Fladen  
Po  4i F laden  
Kw. 103 O r,sl

10U 
350 
535 
425 
310 

3 4^0 
177e 
1000 
1200 
700 
400 
200

I
968,- 

2337,—  
3313,—  
260S,—  
2588,—  
2650, -  
3881, -■ 
2.300, -  
2963,—  
1516,— 
1530,—  
1197,—

• M M M M f l M M M M M t A f M M M  • • • • • • • • • • • • « M *» *•<*»»©«*

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersslraat 

Alle mekanieke vermakingen en constructies

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

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

Tarhnt D onderdag  
larD ot ..........................................................  41.00— 16.—

30.00— 10,00 
1,60—  1.20

Griet .....................................................
G roote tongen .............................. .
Gr. mid. t o n g e n ................................ on
Kl. mid. tongen ..........................................
Kl. tongen ...................................................

(gr. slips) .........................
(kl. slips) ..........................

Z a te r d ag
41.00—  8,50
30.00— 12,—

1.10 
1.08—  0.98 
0,88—  0.72 
0.60—  0,26

1.38—
1.35—
l.-iO—
1.08—
0.84—
0.38—

22,50— 14,50
25,00— 10.50
16,00-
10.00-
4.80-

Kl. tongen  
Kl. tongen  
Gr. schol .
M id. schol .......................................   
zet s c h o i ............................... ;;; „•n An -iq ' "
Kl. schol ......................................................  30,.00-19,—
Kl. schol I I .......................... 21,50— :11,—
k l  schoi m .................................... ;. ;;; 1^ 0—  5.80
T o n g sc h a r .................. 8.10—  3.10
Rog ............................;;; 26,00- 20. -
Vleet .....................................  o nn n ÔÀ
P o o n t je s ......................................  .7. '//. ;;; 2,00—  0.24
K abeljauw  ...................................................  7000_ 31
Gr. gullen ..................................................... ™ .00-31,—
Tjrl „  ......................... 14,50—  8.80

.....................................................  11,00—  3.60
W ijting .............................................  3.20—  2,60
Gr. schelvisch ............................................
Gr. mid. sch e lv isch ...................  ... . "  onïm " i a "
Kl. mid. schelvisch ....................................  19 oo— 13Z
Kl. sch e lv isch ..............................................  12 50 ïo!_
B raadschelvisch .........................................  n ’oo  7 70
Heilbot .......................................................... q’94 
^ enf  . ••• .....................................................  0̂ 75—  0.53
K o o lv is c h .....................................................
M akreel ......................................  . "  ï 5'ób— i ï  —
W o lf ............................................................ lö ’uu u ’
S c h a rto n g ....................................................
Za lm  .............................................................
Steur ............................................... ...
Gr. roode p o o n ........................................... ! ! ! ! ! " ” !!!!!"!
Mid. roode p o o n ................................................... ...........
Kl. roode poon ..................................................................
Schar ........................................................  9,50—  3.90
Bot ............................................................. 16,50—  7.—
Ham m en .......................................................
Lom  ...........................................................
H aring ..........................................................   
K reeft ...........................................................  1.95—  0.90
Gr. H e e k ......................................................  36,00— 32,—  ............
Mid. Heek .........................................  ... ... 39.00— 33,—  ............

Alles in gulden aangeduid. Een gulden is ongeveer 16 fr.

1.22
1.17
1.26
0.93
0.66
0,14

M a a n d a g
44.00— 17,—
25.00— 14,—

D in sd ag
42.00— 20,—

1.30 
1 30 
1 30 
0,96 
0,72 
0,22

7 —  
2.80 
0.75

0,50—  0.23 
4.40—  3 ,—

15,00— 6.80
6.00—  3.20
3.00—  1,05

15.00—
8,50—
7,20—

9.—
8,—
5.10

17.00—

2.10-

5.00—  4.60
9.00—  3.20 

12,50—  1.30

1,50—  0,67

1.54-
1.54-
1.55-
1.04—
0.90- 
0.36—

16.50—
21.50— 15,—
19.00— 12,50
16.00—  9,—
14.50—  3.10
6.00—  0.90

28.00— 15,—

3.14— 0,67 
3,50—  1.40

54.00— 22.—
12.00—  6.80
8.00—  2.10 
4.20—  1,80

19.00— 17,—
17.00—  9,50
13.00—  7.20 
10.60—  4.60

1.04—  0,82 
0.80—  0.48 
9.00—  5.80

11.00—  8,—  
19,00— 17,—

1.70— .......

16,00—  6.50 
7,50—  3.90

1.10-
0.90-
0.48-

0.94
0.74
0.22

26.00—  
21.90— 15,—
16.00—  8.30 
7.'j0—  0 .-

23.00—

"óièö— .......

64.00— 26,—
11.00— 10,—  
8,00—  5.50 
.40—  3.60

18.00— 12,50
12.00—  7.90 
10,50—  6.30
0.95—  
0.65—  
8,00—  7.50 
8,50—  6,20

W oensdag
46.00— 16,—
25.00— 16,—
2.00—  1.75 
1.60—
1,75-
1.00- 
0.90- 
0.43-

26.00—
32.00-

1.40
-  1,50
-  0.86
- 0.76
- 0 24 
-22.—  
-17.—

26.00— :4,—
20.00— 11,50 
! 6,00—  7.30
7.40 -  J 80 

21,50— 18,—

"4 ÓÖ— Ö Ï3
4.10—  1.10

66.00— 27,—
16.00— 10.—  
12,00—  4.39 
5.20—  2.80

21.50— 14.50
16.00—  9,—
12.50—  7.90 
1.10—  0.98 
2,00—  0.39

27.50— 10,—
11.50—  7.30
20.00— 14,50
20.00—  

1.60—

8,50-
14,00-
10,50-

3.60
6.—

8.00-
11.50- 4;—

4.55—  1,75 3,50—  1.75
0 70—

per kg. 
per 50 kg.

»
»
»
>
»

per 50 kg.
»
»
>
»
*
*
»

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

>
»
»
»
>
>
»

per kg. 
per stuk 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
>
>
»
»

per stuk 
p. 125 kg.

»
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen N. V.

•  TEMSCHE •
W ERV EN  GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOÓTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

DUINKERKE
Donderdag 10 A ugus tu s  1939 ,

Tong 22— 26; tarbot 16— 17; schar 8—  
9; pieterm an 12; p ladijs 7— 8; rog 4—-5. 
garna.il 15 fr  pei kg.
Vrijdag 11 A ugus tu s  1939.

Tong 26— 28; tarbot-griet 16— 18; p la 
dijs 3; schar 8; pieterm an 12; w ijting  
4_ 5; garnaa l 12— 14; kreeften 28— 30 ; 
zeekreeftjes 12— 15 fr. per kg.; zeehond 
1.50— 2 fr. per stuk.
Zate rdag  12 A ugus tu s  1939.

Geen verkoop.
M aandag  14 A ugus tu s  1939.

Tong 28— 32; tarbot-griet 17— 19; p la 
dijs 7; schar 8; rog 4,50— 5; w ijting 4— 5; 
pieterman 10— 12; garnaal 13— 16 fr. per 
kgr.
W oensdag  16 A ugus tu s  1939.

Tong 27— 29; tarbot 17— 20; w ijting  
4— 4,50; garnaal 13— 15; pladijs 7; schar 
8; rog 4— 4,50 per kgr.

X  VISSCHERS !

£ DE BESTE
Weet U dat

GASOÏL

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

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

J  Belgian Cracking Cy

©
9

9
•
©

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

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Nog een Schouwburg 
die sluit

N aar we vernem en zou thans ook ed 
Gentsche Schouwburg sluiten en zou de 
heer Coens er zijn ontslag als bestuurder 
ingediend hebben, niettegenstaande er 
hem een toelage van 190.000 fr. van de 
stad en 80.000 fr. van den Staat a ldaar  
jaarlijks toegekend zijn.

Zooals men weet beloopt dit bedrag te 
Oostende thans 100.000 fr., dit om am 
per twee m aanden in ’t seizoen en en
kele vertooningen in den winter te ge 
ven.

D it bedrag zou merkelijk kunnen ver
minderd worden, moest men niet zoo 
dikwijls verschillende hooge am btenaars  
met hun kudde vee langs het achter
deurtje binnen smokkelen.

W anneer zal ook hier in dit stelsel 
van favoritisme eens een einde gesteld 
worden?

M E K A N IE K E  TOUW-, GAREN- f«

Oostendsch Nieuws

é
EN N E T T E N F A B R IE K E N

BOULOGNE
Donderdag  10 A ugus tu s  1939 ,

18 treilers deden de haven aan. Men  
verkocht: 1074 kisten m akreel 5,50— 7 ; 
4754 kisten w ijting 1— 2,50; 2126 kisten 
haring 2— 4; 950 kisten mooie meiden
3— 11; 160 kisten schar 4— 11; 170 kisten 
k ibe ijauw  3— 4,50: 115 kisten knorhaan  
1.50— 3; 1100 kisten koolvisch 2,50— 3 ; 
135 kisten rog 3— 6; i50 kisten totten 
1— 2 fr. per kgr.
V r i jd ag  11 A ugus tu s  1939.

Geen verkoop.
Z a te rdag  12 A ugus tu s  1939.

De m arkt werd door 1 treiler bevoor • 
raad. M en verkocht: 15 kisten en 20 kis
ten makreel 5,50— 6; 700 kisten haring
4— 5; 104 kisten mooie meiden 3— 12; 11 
kisten schar 5— 7; 7 kisten totten 1— 2 
fr. per kgr.
M a a n d a g  14 A ugus tu s  1939.

6 treilers bevoorraadden de markt. 
Men verkocht: 270 kisten en 119 kisten 
makreel 3— 5; 1769 kisten w ijting 0,75 — 
2,50; 3700 kisten haring 2— 4; 48 kisten 
s-har 4— 5; 145 kisten kabeljauw  3 -  
5,50; 171 kisten mooie meiden 4— 8; 166 
kisten knorhaan 1— 3; 477 kisten kool 
visch 2,50— 3,25; 110 kisten rog 3— 5; 13C 
kisten totten 0,50— 1,50 fr. per kgr. 
W oensdag  16 A ugus tu s  1939.

17 treilers deden de haven aan. Men  
verkocht: 200 kisten makreel 5— 6; 47;;5 
kisten w ijting 0,50— 2; 4632 kisten h a 
ring 1,50— 3,50; 140 kisten schar 4— 12 ; 
478 k. kabeljauw  4,50— 5; 1388 k. mooie 
meiden 2— 12; 228 kisten totten 0,60 — 
j .50; -68 kisten koolvisch 3— 4,50; 31 k is 
ten rc.: boonen 9— 10; 157 kisten km.r 
liaan 0,50— 2.50; 158 kisten rog 2,50— 4 tr. 
per kg.

Onderzoeksraad 

voor Scheepvaart

Donderdagnam iddag kwam  de Onder
zoeksraad voor Scheepvaart bijeen on
der voorzitterschap van den heer V an 
derheyden.

DE A A N V A R IN G  VAN DE «S A P H IR »

Kapitein Cam pena van de Saphir 
moest verschijnen om nadere inlichtin
gen té geven omtrent de aanvaring wel
ke hij op 22 Januari had, met het En
gelsch koopvaardijschip Caspia op 25 
mijl naar Oostende van de Thon.

Daar het verslag over de richting in 
dewelke beide schepen vaarden niet 
overeenstemt, werden aan den kapitein  
van de Saph ir bijkomende inlichtingen  
in verband met zijn positie en de zicht 
bare vuren gemaakt.

De heer Rijkscommissaris is tenslotte 
van oordeel dat geen tuchtm aatregelen  
op den kaptein toepasselijk zijn en hij 
vraagt zijn vrijspraak .

HET V E R G A A N  VAN DE 0.116

Onze lezers zullen zich nog herinne
ren hoe de 0.116, stuurm an Debrock  
Eduard aan de m onding van  de Theems 
zonk nadat het vaartu ig een zw aar an
ker opgehaald had.

Thans wordt door den heer R ijks
commissaris verslag uitgebracht van  
het motorschip Jutland van  Groningen, 
die gezien heeft hoe tengevolge van het 
ophalen van dit anker, het kleine vaar
tuig plots gezonken is.

Dit gebeurde den 6 M aart 1939. De 
heer Rijkscommissaris laat het aan Jen 
raad over te oordeelen of schipper De
brock een beroepsfout zou begaan heb
ben.

DE 0.145 H EEFT  EUN A A N V A R IN G

Thans wordt het voorzitterschap over
genomen door den heer Poll.

De 0.145, schipper M aurice Calcoen, 
botste aan den ingang van de haven  
van Brixham  op een Engelsch bootje, 
dat er verlaten lag  en naar hij beweert, 
niet verlicht.

Het verslag van den Engelschen ei
genaar meldt thans het tegenovergestel
de.

Schipper M aurice Calcoen meldt hoe 
de 0.168 zulks ook moet opgemerkt heb
ben .

De heer voorzitter verzoekt den heer 
rijkscommissaris de bem anning van de 
0.168 te ondervragen over het punt of 
er al dan niet licht aan boord van het 
verlaten vaartuig was.

De raad zal nadien uitspraak vellen.

N. V.

REEDERIJKAAI, OOSTENDE<

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

—  Maztout « Purfina » —  
Diesel Motoran « Sulzer »

Wal visch voortbrengst 
in Canada

Volgens aldaar loopende geruchten, 
zullen er gedurende dit jaa r  geen w a l-  
vischvangsten worden ondernomen daar  
de huidige wereldprijzen een rendeeren- 
de uitbating van deze kostelijke v is 
scherij onm ogelijk maken.

Dientengevolge zijn de walvischsta- 
tions te Naden H arbour (K oningin  
Charlotte E ilanden) en te Rox Harbour  
tijdelijk opgeheven. In  gewone om stan
digheden werken deze havens onafge
broken van Juni tot September.

Zalmkweekerij bij de 
Murmanskust

Er wordt van de Murm anskkust ge
meld dat ongeveer 13.000.000 jonge Sibe
rische zalmen, die kunstm atig ter p laa t
se, in twee daartoe speciaal ingerichte  
fabrieken .gekweekt werden in de rivie
ren Varzuga en K ola zullen worden uit
gezet. Gedurende den Herfst worden in 
de Noordelijke rivieren, duizenden en 
duizenden zalmen gevangen; zij worden  
levend in bijzondere waterbakken on
dergebracht totdat zij kuit schieten. Dit 
zaad wordt dan in Novem ber n aa r de 
twee bovenvermelde broeifabrieken ge 
zonden w aar zij in speciale waterbakken  
worden gedaan totdat de jonge zalmen  
uit hun ei komen. N a  6 weken verblijf 
in deze tanks worden deze jonge vis
schen in de rivieren uitgezet. Ook w or
den ze soms over groote afstanden ver
voerd om in weinig vischrijke rivieren  
te worden gekweekt.

Deze kunstm atige aankweeking m ag  
op schoone suksessen bogen en een ver
dere uitbreiding van deze nieuwe, be 
langwekkende nijverheid zal eerlang on 
der oog worden gezien.

De Visscherij in Nederland

Een brochure gew ijd  aan het «Econo
mische Leven van Nederland», bevat heel 
nuttige inlichtingen over de Nederland
sche visscherij.

Zoo lezen we daarin  dat het aantal 
vaartuigen ingeschreven voor de zee- en 
kustvisscherij, daar thans 3394 eenheden  
bedraagt.

H iervan bedreven 253 de drijfnetvis- 
scherij, 671 de trawlvisscherij en 2470 
uitsluitend de kustvisscherij.

Het aantal gedekte zeilschepen dat in 
1926 nog van 378 was, is in 1938 volledig 
verdwenen.

De halfgedekte zeilschepen in 1926 nog  
1808 bedragend, is tot 401 gedaald.

Daarentegen steeg het aantal stoom- 
vaartuigen van 231 tot 280 in 1935 en 
viel terug tot 204 in 1937 en is thans nog  
m erkelijk verminderd, al is de kwaliteit 
fel verbeterd.

Dat der m otorvaartuigen steeg van  
470 tot 1439.

Het broehuurtje, w aaraan  we deze en
kele gegevens ontleden, geeft verder een 
statistiek van den aanvoer der visch in 
1937. Het is echter jam m er dat deze sta
tistieken voor 1938 niet bijgewerkt w er
den.

Deze gegevens werden reeds lang door 
ons gepubliceerd.

T R E K K IN G  VAN EEN S N ED E  VAN DE  

K O L O N IA L E  L O T E R I J  TE OOSTEN DE .

M en deelt ons mede dat er in den 
loop van de m aand Septem ber een trek
king zal p laats grijpen te Oostende van  
een snede van de Koloniale Loterij.

Deze trekking zal w aarsch ijn lijk  
plaats grijpen in den K ursaal, op 23 
September.

B O T S IN G E N .

Op den hoek van de V ictorialaan en 
de K ongolaan  had  eĉ n botsing p laats  
tusschen den auto van Pau l Soenen, uit 
Diksmuide en Herm an Chamisso, uit 
Antwerpen.

Anderzijds had  er een botsing p laats  
tusschen den auto van  den h. Dutrieu  
en het tram rijtuig, bestuurd door M au 
rice Hautekier. De auto liep zware scha
de op.

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

M aandag, Donderdag en Zaterdag van  
11 tot 12 en van 19 u. 30 tot 20 u. 30, 
hebben er beiaardconcerten plaast.

N IE U W E  T IT ELS  S T A D S L E E N IN G  1898

Het Schepenco llege hee ft  eveneens  

den heer G. Reynaer t ,  w isse lagent, a a n 

gedu id  voor he t  af leveren der n ieuwe t i 

tels van  hare  leen ing  1898, 2 t. h.

B r e e d e n e  ( W i j k  S a s - S l y k e n s )

F E E S T E L I JK H E D E N

Ziehier het program m a der feestelijk
heden ingericht door den H erbergiers- 
bond:

Zondag 3 September. —  Opening der 
feestelijkheden. In  alle drankinrichtin - 
gen, muziek en lekkere dranken.

M aandag  4 September. —  Om  6 uur 
zeer stipt: Touwtrekken, 100 fr. prijzen, 
bij F ientje Ketels. D aa rna  Potje stam 
pen ,75 fr. prijzen, bij Cafm eyer Jules, 
Nieuwstraat. D aarna  Eitje slaan, 75 fr. 
prijzen, bij F lockm an Jan, Nieuwstraat.

D insdag 5 September. —  Om 6 uur zeer 
stipt: Puidenvoeren op Kortewagen, bij 
Tratsaert Charles, C afé  «  Rust Roest », 
100 fr. prijzen. D aa rn a  Appeltje knap, 
75 fr. prijzen, bij Duc Emile, Nieuwstr. 
D aarna  K loef tandems, 100 fr. prijzen, 
bij Eechout Aurèle, Café «Antverp ia».

Woensdag 6 September. —  Om  6 uur 
zeer stipt: Ringsteking, 150 fr. prijzen, 
bij Deschacht Alf., C afé  «D e  Belgische 
Herder», Elisabethlaan.

Donderdag 7 September. —  N a de velo
koers: Zaklooping voor vrouwen, 75 fr. 
prijzen, bij Idalie Pomper. D aarna  In -  
landsche Oorlog, 100 fr. prijzen, bij A nna  
Maeckelberghe, Café «De V ijfm aster».

Zaterdag 9 September. —  Om  6 uur 
zeer stipt: Botteltjes vullen, 75 fr. p r ij
zen, bij K im pe Oscar, Nukkerstraat; P a 
tatje voeren, 100 fr. prijzen, bij Broucke 
Oscar, Nieuwstr.. D aarna  Groote Z an g - 
w edstrijd voor Heeren en Damen, 125 fr. 
prijzen bij Daelm an H.

M aandag  11 September. —  Om 6 u. 
zeer stipt: Trottinettekoers voor meisjes 
en M astklim m ing voor jongens en voor 
iedereen, 100 fr. prijzen, bij Vanderbusse 
M aurits (de M inister). D aarna  Velokoers 
om ter traagst, 100 fr. prijzen, Café «D en  
Engelschm an» bij A. Coyles. D aarna  
Stoeltje dansen, 75 fr. prijzen, bij Lievin  
Catrysse, Café «D e  Sportvriend».

De Verdwenen 
Muzikant

EEN W IC H E L A A R  AAN HET W E R K  

Z i jn  ve rk la r ingen

In  verband met de verm issing van  
den m uzikant F rans Logé te Oostende, 
tracht de politie m aar steeds vruchte
loos een spoor te vinden van  het lijk  
van den vermiste, om dat de veronder
stelling steeds b lijft bestaan dat de m u
zikant verm oord is en men zich van  
zijn lichaam  heeft ontdaan. Er wordt 
een beroep gedaan  op iedereen die over 
deze zaak kan inlichtingen geven om  
zich bij de politie aan  te melden. 
Intusschen heeft een w ichelaar uit het 
Luiksche, de h. Sabatier, zich met de 
zaak bezig gehouden, door m iddel van  
zijn slinger, w aarn a  hij op een platte
grond te Oostende en met een foto van  
Logé als «getuige» n aa r de p laats heeft 
gezocht w aa r het lijk  zich zou bevinden.

Volgens de verklaringen van den w i
chelaar is Logé niet meer onder de le
venden. De slinger zou hebben aange
duid dat het lijk  zich zou bevinden in  
het zwaaidok, dichtbij den Noorderoe- 
ver op 4 meter diepte, dus op den grond. 
M en zou dan moeten aannem en dat een 
zw aar voorwerp het lijk  tegen den 
grond houdt ofwel dat het vast zit in 
het slijk.

In  een nota verk laart de w ichelaar 
verder dat een eerste poging gedaan  
werd om zich van het lijk  te ontdoen  
in het M aria-H endrikapark . Deze po
ging zou, om een of andere reden, mis
lukt zijn w aarop  m en het Lijk langs den 
weg leidend n aa r den Conterdam , en 
dan onder de spoorwegbrug,over de hou
ten brug n aa r de p laa ts  zou gebracht 
hebben w aar het thans nog in het w a 
ter zou gedom peld liggen.

A ldus de verklaringen van  den wiche
laar.

Het is de v raag  w elk be lang  het ge
recht daaraan  zal kunnen hechten.

B E B L O E D E  D O E K E N  O N T D E K T  

T I JD E N S  EEN H U IS Z O E K IN G

Tijdens de huiszoekingen, die uitge
voerd werden ten huize van  F ran s  Icg6 , 
den vermisten muzikant, z ijn  bebloede 
doeken aangeslagen. M evr. Logé, hier
over ondervraagd, verklaarde, d a t deze 
bloedvlekken volstrekt niet in  verband  
konden gebracht worden met de ver
dw ijn ing van h aa r man.

Een deskundige ontleding, welSier. ’jit 
slag met belangstelling w ordt tegem oet 
gezien, zal uitm aken o f h aa r  veriklaring  
w aarheid  bevat.

HET FEEST VAN M A A N D A G .

N a eerst een week te zijn uitgesteld 
geweest, greep dan M aandag  toch het 
groote nachtfeest plaats op het hippo
droom. Slechte weersom standigheden  
hadden de inrichters verplicht zoo te 
handelen, m aar M aandag  laatst was het 
volop feest.

Een groote menigte nam  reeds lang  
vóór 9 u. bezit van de plaatsen op de 
pelouse, waar, jam m er genoeg, alleen 
een dansvloer, een smoutebollenkraam  
en een klein drankhuisje waren  opge
richt. D at was oprecht jam m er voor het 
democratische publiek, dat niet veel 
w aar voor zijn geld kreeg. De boks
m atchen hebben veel kunnen redden, 
het was sport van üe bovenste plank. 
Het optreden werd hartelijk  toegejuicht 
van de Gilissen der Zee en Het Looze 
Visschertje, die elk in hun repertorium  
veel sukses behaalden.

Het vuurwerk heeft vele menschen 
ontgoocheld: het duurde niet lang ge
noeg, zegden de menschen, m aar wij 
vonden het kort en schitterend ge
slaagd.

De groote tribune was feestelijk opge
smukt, w aar een rijk  en elegant volk 
elkander verdrong op de dansvloer. W il
ly Lewis was vol brio en onvermoeibaar, 
terw ijl onze stadsgenoot Achiel Zanders  
de verschillende num m ers der attracties 
mocht begeleiden.

Een aangenam e avond begunstigd  
door goed weer, en w at w il je dan nog 
meer !

Seizoenbeiangen
-------------o-------------

Zoowel in het Brusselsch dagblad «  Le 
Soir » als in de weekbladen van de ver
schillende badplaatsen, worden reeds 
thans beschouwingen ten beste gegeven 
over het huidige badseizoen, alsof het 
reeds ten einde was.

M. Dem any schrijft in «  Le Soir »  dat 
hij met zijn artikel heeft willen wachten  
tot n a  de Bank Holiday en schildert 
daarn a  een zeer somber tafereel van den 
toestand van het hotelbedrijf langsheen  
de kust : groote hotels, w aarvan  het 
kliënteel m inder ta lrijk  is dan het per
soneel, andere hotels die met agent
schappen een akkoord hebben gesloten 
om aan heel lage prijzen te werken, zoo
dat de winst, niettegenstaande uiterlij- 
ken schitter, zeer gering is.

Door deze tarie fverlaging komen hier 
derde klasse badgasten, die met hun la 
w aai en meer dan verwaarloosde kleedij, 
ook aan  onze badplaats een zekere rang- 
vermindering doen ondergaan.

Hetzelfde geldt de betaalde verlofda
gen, doch zooals de h. Dem any doet op
merken, m ogen de badplaatsen nog te
vreden zijn dergelijke kliënteel aan te 
lokken ter vervanging van de meer ge
goede burgerij, die dit ja a r  de kust 
schijnt te verwaarloozen.

De Engelsche scheepvaartm aatschap
pij van M argate  heeft in de m aand Juli 
46 transporten ingericht en de badgasten  
die aldus onze kust leerden kennen, zou
den w aarsch ijn lijk  nooit dergelijk uit
stapje hebben ingericht, indien ze hier
voor zelf hadden moeten zorgen door een 
vervoer per spoor en mailboot.

W ij gelooven dan  ook niet, dat deze 
m aatschappij ook de geringste mede
dinging en schade kan berokkenen aan  
onze mailbooten. D aarom  schijnen ons te 
groote landingstaksen  niet te passen in 
het kader van  de huidige toeristische po
litiek.

In  «L a  P lage  Ouest», het blad van den 
h. Pirsch, van  De Panne, wordt geklaagd  
over het slechte seizoen op de Westkust 
en voor De Panne het recht gevraagd  
een speelzaal te mogen inrichten, alsof 
daardoor het seizoen zou kunnen goed
gem aakt worden.

W e vreezen integendeel, dat door de 
oprichting van  een speelzaal, Prins Bou- 
dewijn a ldaar zijn zom erverblijf zou 
stopzetten. Ook moeten er geen speel
huizen bestaan  in  alle badplaatsen langs 
de kust. D it zou tenslotte eerder de fa 
milies van de kust verw ijderd houden.

ln Menioriafn
Zaterdag 12 Augustus werd de zeer g e 

achte Heer F ran s  De Keyzer, rustend 
schoolopziener, ten grave gedragen.

Dichte drom m en, vrienden en kennis
sen, vergezelden hem  naar zijn laatste 

rustplaats.
Z ijn  plotse dood h ad  allen p ijn lijk  ge

troffen.
Z ijn  leven is een voorbeeld van trou

we plichtsbetrachting.
N a lofvolle norm aalstudiën te Lier trad  

hij in dienst van het offióieel onderwijs 
der stad Oostende.

In  het ja a r  1922 promoveerde de R e
geering hem  tot kantonnaal opziener 
over het kanton Torhout.

M et nim m er falenden moed, met nooit 
bezweken ijver en nauwgezetheid v o l
bracht hij zijn leidende en raadgevende 
taak en schonk zijn beste krachten aan  
de opvoeding van  het volkskind.

Hij was joviaa l en sympathiek, eerlijk  
en dienstvaardig jegens eenieder. Van  
aard vroolijk en opgewekt, was hij de 
vriend van collega’s, ondergeschikten en 
kennissen.

Het Staatsbestuur wist zijn bewezen 
diensten hoog op prijs te stellen en ver
hief hem tot Ridder in de Kroonorde. 
W e mogen zeggen dat niemand deze on
derscheiding met meer recht droeg dan  
hij. Als mensch, als echtgenoot, was hij 
een toonbeeld en wij beseffen met hen, 
die hem beweenen, het onherstelbaar 
verlies. W ij nemen innig deel in hun 
rouw en betreuren het te vroeg heen
gaan van een zoo noesten en trouwen 
verdediger van het officieel onderwijs.

I

:

Bouwgrond Ie koop
GELEGEN TE OOSTENDE WEST, FRERE ORBANSTRAAT 1

EN W IJK ST. JAN

Best geschikt vc or cottages, woonhuizen 
n nijverheidsgebouwen Voordeelige prijzen
TE BEVRAGEN :

I Ste Gle Immobilière et Financière S. A.
S Vergunningstraat(Sas) Oostende, tel. 73671 |

TURNFEEST .
De turnafdeeling van het Koninklijk  

Van Neste Genootschap gaf D insdag 15 
Augustus een goed en welgelukt turn- 
feest, dat m enigm aal door toejuichingen  
onderbroken werd.

M aandag 28 Augustus geeft zij haar  
jaarlijksch turnfeest op de W apenplaats.
MAN O N D E R  EEN TRAM . —  H I J  LAG  

OP DE SPOREN .
Omstreeks 11 uur ’s avonds deed zich, 

ter hoogte van de Kongolaan en Noord- 
zeestraat te Oostende, een doodelijk on
geluk voor.

Een tram rijtuig van lijn  n r 3 is er 
dichtbij de tram halte over het lichaam  
gereden van August Vanbraekel, visch- 
iosser, 24 jaar, wonende Pottenbakkers- 
straat, Sas-Slykens. De tram bestuurder 
had het slachtoffer niet gezien, dat uit
gestrekt op üe tram sporen lag. Het hoofd 
werd b ijna afgereden, alsmede de bee- 
nen.

Het slachtoffer, dat ongehuwd is,werd  
op slag gedood.
T EN T O O N ST ELL IN G .

In  de Studio stelt de schilder etser 
Tilm ans talrijke prachtige etsen ten 
toon van 14 tot 25 Augustus.
D O O D E L I J K  V E R K E E R S O N G E L U K  TE 

M AELE-B IJ-BRUGGE.
Donderdagnacht kwam  de genaamde 

Willem s G., uit Maldegem, langs de 
Staatsbaar. 'Gent-Oostende huiswaarts 
gereden.Gekomen op de w ijk Maele,wil
de hij den genaam den Jules Wille, 
vischleurder wonende te Sysseele en ge
zeten op zijn triporteur, voorbijsteken.
Deze laatste, in dronken toestand, reed 
van den eenen kant der baan  naar den 
anderen. De autobestuurder W illems 
deed al het mogelijke om hem te ontw ij
ken, m aar door de verkeerde zwenkingen 
van W illem s kwam  de autogeleider op 
hem aan en hij bleef op slag dood. De 
auto, door het slachtoffer te willen ont
wijken, kwam  op een boom terecht, w aar
door zij gansch werd verbrijzeld. Als bij 
wonder kwam  de autogeleider met den 
schrik van af. Een onderzoek werd inge
steld.
B O U W EN  VAN EEN KAPEL.

Bij Kon. Besluit van 28 Juli 1939 is 
m achtiging verleend tot het bouwen van  
een kapel in de w ijk  van den Oostend- 
schen Haard, te Oostende.
W I J K K E R M I S  M A R IA K E R K E .

Het Stadsbestuur van Oostende brengt 
ter kennis van de belanghebbenden dat 
bij gelegenheid der wijkkermis M aria - 
kerke er muziek zal mogen gespeeld wor
den in de inrichtingen van verbruik en 
vermaak in deze w ijk  op de volgende 
data :

Zaterdag 19, D insdag 22, W oensdag 23 
Donderdag 24 en M aandag 28 Augustus 
tot 1 uur. Zondag 20, M aandag 21, en 
Zondag 27 Augustus tot 2 uur.

Dit ontslaat evenwel niet van de ver
plichting vooraf aangifte te doen bij den 
neer Ontvanger der Belastingen, Chris- 
tinastraat, 113, te Oostende, a lw aar dc 
Staats- en gebeurlijke Provincietaks op 
dergelijke feestelijkheden verschuldigd  
blijven.

C in e m a ’s
FORUM

1 Pygmaléon, met Leslie Howard en 
W endy Hiller.

2 De S trijd  om het Goud, met Olivia 
de Havilland en George Brent.

Kinderen toegelaten  

CAMEO
1 K apite in  Benoit, met Jean M urat en 

Mireille Balin.
2 Het Leven, de K unst en de Liefde, 

met Robert Montgomery en Rosalind  
Russell.

K inderen toegelaten 

PALACE
1 G em akkelijk  Leven, met Jean Arthur 

en Ray Milland.
2 A larm  in  Ind ië , met Sabu, Raymond  

Massey en Valerie Hobson.
K inderen toegelaten 

RIALTO
1 Klein  Prinsesje, met Shirley Temple.
2 Nieuw Sneeuwwitje.

Kinderen toegelaten 

REX
1 Vreugdevuur, met Ray Ventura.
2 Nachtbals, met Bette Davis en Errol 

Flynn.
R IO

1 Artistenpensioen  met Katherina H ep
burn en G inger Rogers.

2 Scipion, de A frikaan, met 30.000 f i 
guranten.

Kinderen toegelaten. 
R O X Y

Zelfde program m a als Rialto. 
STUD IAC

Alle wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd  toegelaten

D O E A N E  A G E N T S C H A P  

iN V O E R  - T R A N S IE T  - U IT V O ER  

IN T E R N A T IO N A A L  V E R V O E R

Spoedige bediening —  Huis v. vertrouwen

Agence Maritime BÉRARD
4, ED. CAVELLSTR., O OST ENDE

Tel. 733.65 —

Voeteviverzorging
Cab ine t van Massagen en Pedicure  

'J. M A U b L b l N - b l l ï S
Gediplomeerde Specialiste 
Pedicure —  Masseerder 

Ontvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. B U YLSTRAAT , 53, OOST ENDE

V raag  rendez-vous n ;' Tel. 73740 
Antiseptische behandeling 
—  Moderne Methode —

S P O R T N I E U W S
VOETBAL

-co»-

U8TSLAG VAN Z O N D A G  13 OO G ST

A. S. O. —  Stade Roubaix 1— 1
F. C. Izegem —  V. G. O. 4— 1

UITSLAG EN  VAN  D iN S D A G  15 OO G ST

A. S. O. —  Ol. Charleroi 1— 2

A A W G E K O N D IG D E  O N T M O E T IN G E N

Zo/ idag  20 Oogst 

16 u. —  A. S. O. —  T. S. V. Lyra  
lg  u. —  f .  C. Torhout —  A. S. O. (res.) 
16 u. —  E. G. Gistel —  S. K. Stadsb.

Donderdag  24 Augus tus  

18 u. 30 —  F. C. Brugge —  V. G. O.

HET M ID D E N - O O G S T T O R N O O I  VAN 

A. S. O.

A. S. O. —  Stade Rouba ix  1— 4

Scheidsrechter Jorsen stelt volgende 

ploegen in lijn  :
A. S. O.: Pmcket; Depauw en J. Van- 

denbroucke; W ets M., Vandenbroucke M. 
en Lenaers; Desaever, Schariaecken, 
Vanden Berghe, Vandierendonck en De- 
pooter.

Stade Roubaix: Zarem ba; Lavaine en 
Stélandre; Talonne, Bocquet en Boute- 
lier; Monneyrack, Dewilde, Guéguin, De- 
smtobin en Crispin.

De lokalen winnen den opgooi doch 
de bezoekers hebben reeds sukses met 
de eerste minuut langs Dewilde. Daarop  
reageert A  S. O. doch schoten van De- 
poorter en Vandenberghe hebben geen 
sukses. De Fransche doelwachter speelt 
ten ander een goeden wedstrijd, want 
niettegenstaande hij veel werk heeft, 
kan hij het doelen beletten.Lenaerts lost 
een ver schot dat echter op den paal be
landt. Depoorter heeft ook geen geluk 
wanneer hij een hard  schuinsch schot 
lost die Zarem bo nog juist met de top
pen der vingers in hoekschop verwerkt, 
deze levert niets op. Plots aan  de 39e 
minuut ontsnapt Crispin, zet voor aan  
Quequin, die onhoudbaar den stand 
opent. Opnieuw trekken de Franschen  
ten aanval en nog geen minuut later en 
dezelfde speler zorgt voor num m er drie. 
Daarop komt de rust.

V ijf m inuten na  de herneming ontzet 
Pyncket den bal in de voeten van Cris
pin en vooraleer den lokalen doelwach
ter den tijd heeft om terug in zijn doel 
plaats te nemen verdwijnt het leder 
voor de vierde in de netten. De rood
groenen laten den moed niet zakken en 
zes minuten later geeft Vandenberghe  
aan Vandierendonck de gelegenheid de 
eer te redden. Het spel vervolgt dan ver
deeld. Pyncket komt nog mooi tusschen 
op gevaarlijke doorbraak van Dewilde. 
Niettegenstaande beide ploegen zich nog 
geweldig inspannen om den stand te ver

hoogen, komt het einde met een ver
diende overwinning van de bezoekers, 
doch met eerder gevleide cijfers, want 
de lokale spelers speelden stukken be
ter dan tegen Roeselare.

A. S. O. —  O lym p ic  Char lero i

Scheidsrechter h. Leliaert roept vol
gende ploegen in lijn  :

A. S. OOSTENDE : Dhont ; Hendrickx  
en Depauw ; Wets, Vandenbroucke M ar
cel en Julien ; Desaever, Scharlaken,Van
dierendonck, Lenaers en Simoens.

OL. C HARLERO I: Van  Tongerloo, Hey- 
m ans en Homblé ; Maertens, Stynen en 
M arcaux ; Cuypers, Lamoot, Goossens, 
Gonsales en Trizaly

Dhont raadt juist, doch de bezoekers 
leiden de eerste aanvallen. Oostende 
komt dan in de meerderheid en V an  
Tongerloo moet verscheidene malen  
handelend optreden hetgeen hij telkens 
met brio doet. Gonsales mist een schoone 
kans en Lam oot volgt dit slechte voor
beeld. Dhont redt duikelend een pracht- 
schot van Trizaly. A an  de 35e minuut 
ontsnapt deze laatste langs zijn lijn, 
geeft aan Goossens die onhoudbaar den 
stand opent. A ls Hendrickx daarop den 
bal aan Dhont w il geven is Goossens 
hem te rap doch schiet onbegrijpelijk  
naast het doel. De rood-groenen doen 
meer dan zich verdedigen en leiden 
zooveel aanvallen als hun tegenstrevers. 
Aan de 43e minuut komt Lenaers in het 
bezit van den bal en stelt met een p rach 
tig schot de ploegen gelijk. De rust komt 
met gelijken stand.

Na de herneming komt Cuypers al d a 
delijk alleen voor Dhont doch schiet in 
diens handen. De bezoekers betoonen 
zich geleidelijk de meerderen in het 
spel doch de lokale verdediging kan tel
kens gepast tusschenkomen. Aan  de 30e 
minuut evenwel bekomt Olympic vrij
schop juist buiten de lijn. Maertens 
plaatst zich achter den bal en lost een 
hard schot in den linker bovenhoek, 
waartegen Dhont niets vermag. De be
zoekers blijven licht beheerschen tot het 
einde, aldus een verdiende overwinning 
behalende na een prächtigen voetbal
wedstrijd  w aarin  beide ploegen een 
rap en aangenaam  spel lieten bewon
deren. De locale spelers mogen op een 
prächtigen wedstrijd terugblikken en 
indien zij in de toekomst met denzelf- 
den moed en wilskracht zullen spelen 
tijdens de komende wedstrijden, zullen 
de supporters nog veel genoegen aan hun  
ploeg beleven en zullen de overwinnin
gen ook niet uitblijven. Van  de spelers 
kunnen w ij niets dan lof zeggen want 
allen hebben gespeeld als één m an om 
dezen mooien uitslag verwerven. De 
nieuwelingen Scharlaken en Simoens 
deden het niet slecht en zijn beiden 

goede plaatsvervangers.



« HET VISSCHERIJBLAD »

Oostendsch Nieuws
A P O T H E E K D IE N S T  OP 20 A U G U ST U S

Dienstdoende gansch den dag : Apo
thekers Boonen, Steenweg op N ieuw 
poort, 152 (M ariakerke) en Dewulf, M a- 
rie-Joséplaats, 7. Dienstdoende tot 12.30 
uur : Apotheker Delang (O pex ). N acht
dienst : Apotheker Boonen, Steenweg op 
Nieuwpoort, 152.

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

T R A M M A N E U V E R S .

W e hebben er reeds herhaaldelijk  op 
gewezen hoe het verkeersvraagstuk  
steeds moeilijker wordt en we meenen 
dat de maneuvers die met tram s uitge
voerd worden in vollen dag en op groo
te banen, zooals op den steenweg naar  
Nieuwpoort, Petit Paris, Sportstraat, 
Vandersweepplaats, voor het badpaleis  
niet vereenigbaar zijn met de verkeers- 
zekerheid op den weg.

Alhoewel een m an met rood vaandel 
zijn best doet om het m aneuver aan  te 
kondigen, gebeurt het dikwijls dat hij 
te laat of niet gezien wordt.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek 
Volledige keus moderne horloges 

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDL
(1003)

IN B A N B R E U K .

De Nederlander Pieter Gr., uit Den  
Haag, die te Oostende in banbreuk ver
bleef, werd ingerekend.

Magana.-

AUTO G EST O L EN .

De auto van Pierre Pollet, uit Tour
coing, welke onbeheerd stond aan de 
paardenrenbaan, is gestolen geworden.

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

Vandekerckhove J., bouwen huis, Stee- 
nenstraat. V an  W alleghem , bouwen an 
nexe keuken, M olenstraat, 1. W w e Cuy- 
pers, L., veranderen voorgevel, Kaaistr., 
15, Declercq Charles, verbouwen huis, A. 
Pieterslaan, 98.

V IS S C H E R S ,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest ai>e soorten 
stek- en verz weer

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCH AFT  U D EZE  AAN B I J  DE  
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 .

OP DEN O P E X

zullen toekomend ja a r  2 gasketels ge
bouwd worden, met een inhoud van  
5000 m3, en die ongeveer 800.000 fr. zul-
1

EEN N IE U W E  W O L K E N K R A B B E R

Iedereen heeft reeds dat groote ge
bouw bewonderd of afgekeurd —  n aa r ' de Bond der Belgische Steden en Ge-

B O N D  DER  B E L G IS C H E  STEDEN

Op 3 tot 6 Septem ber a. s. vergadert

zijn sm aak —  dat opgericht is op de 
Leopoldlaan aan het Marie-José plein.

N aa r  het schijnt zou dezelfde onderne
m ing het p lan  koesteren een tweede der
gelijk gebouw op te trekken juist nevens 
het reeds bestaande, w aa r in den goeden 
ouden tijd  een bank was.

EEN H A N D K R A A N  V O O R  DE V IS 

S C H E R SH A V E N .

Het stadsbestuur is nu in onderhande- 
ling voor het aanschaffen  van een hand- 
kraan  van  5 Ton, bestemd voor de vis 
schershaven.

Binnenkort zal deze zaak opgelost zijn  
De kost van dergelijke kraan  is 272.000 
fr. E r dient nu juist bepaald  w aa r  deze 
kraan  zal geplaatst worden. Ten Noor
den of ten Zuiden van de dokken 

V O O R  S T U D E E R E N D E N .

De «Vriendenkring van het Officieel 
O nderw ijs te G en t» verzoekt ons te w il
len mededeelen dat er te Gent een M o 
dern Pensionaat voor O fficieel Staatson
derw ijs bestaat toegankelijk voor leer
lingen van de Staatsm iddelbare school, 
Koninklijk Atheneum, ’s R ijks Hoogere

n kosten. Daardoor zullen de bewoners | Nijverheidsschool en Hoogeschool voor 

van die drukbewoonde w ijk  meer gas- G istlnSs e rijven.
druk krijgen, en niet meer moeten suk
kelen in den Zomer, bij groot gasver
bruik, zooals het thans gebeurt.

Ook Breedene-Baden zal door die nieu
we gasketels gespijsd worden.

TW EE E R N S T IG  G E W O N D E N  B I J  

O N G E V A L LE N  TE B REED EN E .

Te Breedene hebben zich twee onge
lukken voorgedaan, w aarb ij twee per
sonen ernstig gewond werden.

Zekere Bernadette Diet, wonende te 
Breedene, werd om vergeworpen door den 
auto van  C. B. uit Brussel. De vrouw  
werd in zorgwekkenden toestand naar  
een ziekenhuis te Oostende overge
bracht.

B ij het tweede ongeval werd de motor
rijder Pieter Badi, wonende Gerststraat  
te Oostende, aangereden door den auto 
van V. G. uit Oostende. De m an moest 
met een schouderbreuk naar een zieken
huis te Oostende vervoerd worden.

VELOS
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 ;  Toeriste-Velos m e t  3 versne ll ingen a a n  650 fr. o f 27,70 fr. 

per m a a n d ,  a lle m e t  waarborg . Ook T andem s , Buizestoven, Waseh- en Naa ima-  

ch i tn e n  a a n  de voordeeligste p r i jzen . C A T A LO G U E  OP A A N V R A A G

Huis O. ËViftAËHT
( 1006) IE P E R S T R A A T , 9 —  O O S T E N D E

P R I J S  VAN G A S  EN E L E C T R IC IT E IT .  

M AAN D A U G U ST U S  1939.

E lectr ic ite i t  :

Verlichting 2.99 fr. ; D rijfkracht, 1.33 
fr.

N ijverheidsgebruik: le  reeks : van 23 
bot 18 u. 1.33 fr. ; van 18 tot 23 u. : 2.58 
fr. ; 2e reeks 2.58 fr. ; U itstallingen, bui
tenverlichting, uithangborden 2.37 fr. ; 
Illum inaties 2.58 fr.

H u ishoud e l i jk  ve rbru ik  :

W ater verwarm ing door accumulatie 
van w arm te : a ) nacht- en m iddaguren  
instelling boven 1/2 H.P. : a ) nacht- en 
m iddaguren 0.48 fr. ; b ) andere uren  
1.33 fr.; Keukens zonder w aarborg van  
.’••'brui's i 33 fr. ; keukens met w aa r
borg 100 u. benuttiging 0.62 fr. ; gelijk
tijdige benuttiging keuken verWt 0.62—  
0.48 fr.

Gas.

Gewoon verbruik 1.26 fr. ; centrale 
verwarm ing 0.81 fr.

Er wordt een vrije kostelooze leergang  
ingericht in de Fransche taa l voor de 
leerlingen w ier ouders er den wensch  
toe uitdrukken.

Kostgeld : 3600 fr.
V raagt prospectus : Holstraat, 22, 

Gent.

O V E R V L O E D  VAN T RA M S .

De menschen die in onze stad voor het 
oogenblik verblijven, hoeven niet te k la
gen w at betreft het gebruik van de 
trams. De betrokken diensten dienen ge
feliciteerd. M aar de Oostendenaars zul
len met weemoed denken aan den komen 
den W inter, wanneer zij een kwartier 
zullen moeten wachten om op een tram  
te kunnen geraken.

Er zou iets moeten gedaan  worden op
dat onze stad in het zoogezegde doode 
seizoen toch een levendig tram wezen zou 
hebben.

Z E L F M O O R D P O G IN G .

Yvonne Thoon, Torhoutsche Steenweg, 
dienstmeid bij een tandarts aan de K o - 
ninginnelaan, is plots krankzinnig ge 
worden. Zij wou een einde aan haar le - |

meenten in congres te Luik. D it con
gres zal op 7 en 8 Septem ber gevolgd  
worden door een internationale confe
rentie voor binnenscheepvaart, w aarvan  
de besprekingen van groot belang zul
len zijn voor de gemeenten die zich op 
een waterloop bevinden.

Schepenen Vroome en Edebau zullen 
er de stad vertegenwoordigen.

D IA M A N T  V E R D W E N E N .

Door zekeren Jacques Tokkie, w erd  een 
klacht ingediend tegen onbekenden, we
gens diefstal van een diam ant ter 
w aarde van  3.000 fr.
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D O O R  EEN AUTO A A N G E R E D E N .

De vervoerwagen, bestuurd door Ach. 
Victoor, vischhandelaar te Eessen, is op 
den hoek van de Oesterbankstraat in 
botsing gekomen met den wielrijder 
Eduard Bleyaerts. De w ielrijder werd  
gewond aan  de beenen.

OP B E Z O E K .

Twee Zweedsche duikbooten «Sjole- 
net» en de «S lobjornen» zullen een be
zoek brengen aan onze haven en hier 
vertoeven van 26 tot 30 Augustus.

G IF T E N .

Den heer Burgem eester werd volgende 
som gestort : 750 fr. door M evrouw S. 
Depière.

Dit bedrag hom t ten goede aan het 
werk van de Kom  Melk.

D R A M A  D E R  JA L O E R S C H H E ID

De koffiehuisbediende Anino Rosario, 
Ita liaan, 32 ja a r  oud, had alhier kennis 
gem aakt met de 22-jarige ju ffe r Aline 
Borzette, van  Chantilly. De Ita liaan  was

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

ven stellen door het gaskraantje open j uiterst jaloersch, w at dikw ijls twist te - 
te draaien, en vluchtte vervolgens naar , weegbracht. D it was nu weerom  hetzelfde 
de bovenste verdieping, w aar zij door het in een koffiehuis der Capucienenstraat, 
venster wou springen ,m aar zulks werd twist die op straat werd voortgezet. De

Ita liaan  had een mes getrokken en riep 
zijn vriendin te zullen dooden. Hij kon

haar belet door de brandweer. 
B E S T E N D IG  FEST IVAL.

IN DE S T E D E L I JK E  V A K S C H O O L .

De vergelijkende examens afgenom en  
voor het toekennen van het am bt van  
leeraar motorist en houtbewerking le
verde een negatieven uitslag. Geen en
kel van de kandidaten gelukte er in de 
jury  voldoening te schenken.

Een feit staat vast dat de leergangen  
voor motorist redelijkerwijze zouden 
moeten ingericht worden voor den zit
tijd  1939-1940. Zulkdanig exam en heeft 
k laar en duidelijk bewezen dat voor het 
am bt van motorist een hoogstaande  
theoretische en practische kennis ver- 
eischt wordt. M en  hoeft niet verder te 
zoeken n aa r een bevoegdheid voor dit 
ambt. In  de school zelf kan men die 
persoon gem akkelijk ontdekken.

R I JW IE L E N  G EST O L EN .

Een rijw iel, num m erplaat 210623,werd  
verlaten op straat aangetroffen, Ander
zijds werd het rijw iel van Leon Parm en- 
tier, K adestraat, ontvreemd. Een ander 
slachtoffer is G u staa f V an  Overschel
de.
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W 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.
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f V rijdag  18 Augustus in het Leopold- . haar gelukkig enkel aan het voorhoofd  
park . te 21 uur, Koor «H et Looze Vis- kwetsen.
schertje» Oostende, 35 uitvoerders. j Voorbijgangers ontwapenden den ke- 

Zondag 20 Augustus op de W apen - rel, gaven hem in handen der politie die 
plaats, te 11 uur, L iberale Harm onie v . ! hem  na ondervraging naar de gevangenis 
leper, 55 uitvoerders. Te 12 uur, Soc. te Brugge overbracht.
Philharm onique de Steenvoorde (N o rd ) ! M aandag verscheen hij voor de R aad - 
55 uitvoerders. In  het Leopoldpark : Te kam er die hem in vrijheid gesteld heeft. 
10 uur, Koor M ariakring van Gent. Te Hij zal vervolgd worden wegens slagen  
15 uur, Fanf. De Moedige V lam ingen v.  ̂ en verwondingen, doodsbedreigingen en 
Lokeren. ' moordpoging.

: ï v o o r  
s • uw

P R O G R A M M A  VAN 21 TOT  27 O O G S T

Deze week, die ons langs een opgaan
ds clim ax leidt n aa r het g lanspunt van  
het seizoen : den dag van den Grooten  
Internationalen Prijs, wordt gekenmerkt 
door haar luister en tevens door groote 
. ciocneiaenneid. Het orkest wordt tot 
23 Oogst gei-iu  aoor i-'edro ae n e it a s  
Banco, w aarn a  M. E. De Vlieger het be
stuur herneem t tot het einae der 
m aand.

M en m ag gerust zeggen dat ook dit
m aal aan den sm aak van al de bezoe
kers van het C asino -K ursaal ruim 
schoots voldoening w ordt geschonken. 
Als kunstzangers treden op : twee Bel
gische %rtisten, nl. M aurice De Groote, 
wiens reputatie reeds stevig is gevestigd 
(21 O ecss) en Nelly Choltè, w ier jonge 
glorie pas eenige m aanden oud is (23 
Oogst), daarn a  komen Rosetta Pam pa- 
nini, een Italiaansche prim a donna met 
een allerbekoorlijkste stem (26 Oogst) 
en Tom el Spataru  (26 O ogst), een Roe- 
meensch zanger die ophef m aken zal. 
Op de klassieke concerten van 22 en 25 
Oogst verschijnen twee virtuosen van  
allereerste gehalte : de Fransche violist 
René Benedetti, en de varm aarde p ian  it 
A trhur Rubinstein. Einedlijk  krijgen  we 
op D onderdag 24 Oogst, een avond vol 
fantasie en hum or en medesleepende 
jazzmuziek, met R ay  Ventura en zijn 
lustige Collégiens.

HET P R O G R A M M A  IN DE  A M B A S S A 

D E U R S  EN IN DE N U IT S  C U B A IN E S  

VAN 25 TOT  28 O O G S T

De vedette van  het Lied : Leo M arja - 
ne ; de 4 Zanowsky, fancy-dancers; The 
Vonz’ Als, Boys, Am erican Corned- 
knock-about ; Carm en Romero, de ver
rukkelijke Spaansche danseres.

T E N T O O N S T E L L IN G  A D O  CAR R O EN

Voor de vierde m aal stelt Ado Carroen  
tentoon in het Salonet Leopold II.

D ank aan de m erkwaardige gave munt 
hij uit in het vertalen van het wezen-zelf 
der natuur, zoo schoon als men het op
recht weet te aanschouwen, zoo aan 
doénlijk als m en het doordringt. De 
kleuren zijn  k laar en zuiver; de atm os
feer van een onvergelijkbare vloeibaar
heid is als de weerkaatsing van  de ziel 
en de gevoeligheid van  den kunstenaar.

M IN D E R  E N G E L S C H E  R E IZ IG E R S  

« B A N K - H O L ID A Y  ».

OP

Hoe druk de overtocht van Engelsche 
verlofgangers n aa r België en verdeï ge
durende het «Bank -H oliday »  ook ge
weest is, toch is er een sterke verm in
dering van het aantal reizigers op de 
m aalbooten vastgesteld geworden.

Die verm indering bedraagt inderdaad  
ongeveer een vierde van het cijfer dat 
in 1938 bereikt werd.

D aa r w aa r dit cijfer —  heen- en te
rugreis Dover— Oostende —  24.934 een
heden bedraagt voor 1938, is dit in 1939 
geslonken tot 18.502, hetzij in totaal een 
verm indering van 6437 eenheden.

DE E N G E L S C H E  V O R S T E N  N AAR  

Z E E B R U G G E .

De Koning en de K oningin van Enge
land hebben besloten van hun verb lijf in 
België gebruik te m aken om Zeebrug

ge te bezoeken w aa r de Britsche vloot 
tijdens den oorlog zich zoo zeer onder
scheidde. Aan  het Britsche gedenktee- 
ken zou een belangrijke plechtigheid  
p laats hebben.

HET L O O Z E  V IS S C H E R T JE .

Deze flinke koorm aatschappij geeft 
op V rijd ag  18 Augustus a. s. een kunst- 
concert in het Leopold Park.

Ieder ja a r  geniet deze vereeniging een 
groot sukses, en ongetw ijfeld  zal dit 
evenzoo geschieden dit jaar.

Honderden luisteraars zullen zich in 
dikke rijen ’s avonds scharen rond de

Aigle^Beigica
FIJNSTE BIEREN

G E P L U N D E R D .

’s Nachts hebben onbekenden het uit
stalraam  van den winkel, uitgebaat 
door M arie Delbovier, aan  de Van  Ise- 
ghem laan, geplunderd^ Fantasievoor- 
werpen, alsmede zijden sjerpen, werden  
ontvreemd.

E E R E T E E K E N S .

Bij K. B. van 25 Juli 1939 is de herin- 
neringsm edalie van  Congo toegekend 
aan  den heer Van  W alleghem  H.C. uit 
Oostende.

B ij eenzelfde K. B. werd de Koloniale 
Herinneringsm edaille 1914-18 toegekend 
aan  den heer G o ffin  A. M. H. eveneens 
uit Oostende.

Onze beste gelukwenschen.
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V E R V O E R  - A fh a l in g  en  B e s te l l in g

Odilon Verlinde —
Tel. 71532 Privé 71159

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 c-n 
de fan faren  van Mariakerke.

Z o n d a g  20 A ugus tu s  :

Groote prijskam p op de gaaibol voor 
iedereen, bij M. Henri Mares, Nieuwpoort
steenweg, 387, te 5 uur. —  150 fr. p rij
zen verdeeld als volgt : 30, 25, 20, 15, 15, 
10, 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 denOP DE L E O P O L D L A A N .

Op de Leooldlaan heeft men de steenen !Teerlingbak’ bij M ' Decraem er Louis
borduursels van de hovingen in een rein 
wit kleedje gestoken. De schoonheid en 
de frischheid van de bloemen zullen nu 
nog meer tot hun recht komen.

H I J  K O N  N IE T  BETALEN.

De Rus A lexander Holnisky, zonder 
gekende woonst in Frankrijk , had  met 
zijn fam ilie zijn  intrek genomen in een 
voornaam  hotel. Toen het er op aan 
kwam  de belangrijke rekening te beta
len, verklaarde hij zonder geld te zijn, 
m aar geld te verwachten. De Rus werd  
ingerekend en n aa r B rugge overge
bracht.

V E R B O N D  DER  O U D S T R IJDER SM A A T -  

S C H A P P IJE N .

Verleden ja a r  11 Novem ber had het 
Verbond der O udstrijderskringen een 
grootsch feest op touw gezet in het C a 
sino K ursaal, hetwelk een zeer groot 
sukses kende. Gezien dezen grooten b ij
val heeft het Comité besloten jaarlijk s  
zulk luisterrijk feest in te richten op 11 
November, v ieringsdag van den w apen
stilstand.

Reeds van nu a f wordt de hand gesla
gen aan de voorbereiding van dezen

kiosk, om onze vrienden hartelijk  toe te feestdag die dit ja a r  er een heel bijzon- 
juichen. I dere zal zijn voor al de oudstrijders.

Nieuwpoortsteenw., 377. —  150 fr. p rij
zen.

Z on d ag  27 A ugus tu s  :

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

Te 12 uur m iddernacht : Groote dans
wedstrijd  in de zaal «  M inerva », 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 Maurits, Aartsher- 
togstraat, 68. —  150 fr. prijzen.

B U R G E R L I J K E  O P E IS C H IN G E N .

O p te l l in g  van  de Au tobestuurders

In  uitvoering der bepalingen vermeld 
in art. 48 van het Reglem ent op de B ur
gerlijke Opeischingen heb ik de eer de 
belanghebbenden, die het beroep van  au
tobestuurder uitoefenen of bekend staan  
als zijnde in staat dit beroep uit te oe
fenen. te verzoeken zich binnen de 15 
dagen op het M ilitiebureau, Stadhuis,te 
willen doen inschrijven .

Zij worden verzocht d rager te zijn  
van het bew ijs w aarop  hun militietoe- 
stand is aangeduid

Oostende, den 16 Augustus 1939.
De Burgemeester,

N IE U W E  G R A F K E L D E R S .

In  den loop van het ja a r  1938 werden  
er 20 grafkelders voor 2 personen ver
kocht, en 2 grafkelders voor 3 perso
nen. Slechts 19 kelders voor 2 personen  
zijn nog beschikbaar.

Binnenkort zal er overgegaan  worden  
tot een aanbesteding voor het aan leg
gen van nieuwe grafkelders.

D O O D E L I J K  V E R K E E R S O N G E V A L .

In  den nacht van  Zaterdag op Zondag  
heeft zich een verkeersongeval voorge
daan  langs de Koninklijke laan  tusschen 
Den H aan  en W enduine. Een vrachtauto  
toebehoorende aan de firm a Vyncke, uit 
Oostende, heeft er een rijw ielwagentje  
verrast w aarin  vier verlofgangers geze
ten waren.

Een dezer, een Pool, Israëliet, bleef be
wusteloos ten gronde liggen en niette
genstaande de beste zorgen hem toege- 
diens werden, ga f hij w eldra den geest.

Z ijn  lijk werd n aa r het doodenhuisje 
in Den H aan  overgebracht. De drie an 
dere inzittenden van  het w agentje zijn  
tot heden onbekend gebleven.

ZEVEN  G E K W E T S T E N  W A A R O N D E R  

EEN D O O D E L I J K  B I J  EEN AUTOONGE-  

VAL.

In  den nacht van  V rijd ag  op Zaterdag, 
rond 1 uur, kw am en twee auto’s in bot
sing aan de kruising van  den N ieuw - 
poortschen en den Torhoutschen steen
weg, genoemd «Petit Paris».

De eene, een Fransche auto, was be
stuurd door M. Georges Dubois, die ver- 

feestm aaltijd  te 7 uur en zal gevolgd gezeld w as van  zijn  vrouw en die van  
worden door een feestavond, waarvoor l 6 H aver n aa r het Zoute rijdende, uit 
een zeer gevarieerd program m a voorzien 
werd.

De feestavond zal besloten worden met 
een danspartij.

A lle in België verblijvende Nederlan 
ders, ook de tijdelijk in de hotels ver
blijvende Nederlanders hebben toegang  
tot het avondfeest.

Voor verdere in lichtingen kan men  
zich wenden tot het Consu laat der N e
derlanden of tot het inrichtend comité.

O R A N JE  V IE R IN G  TE O O S T E N D E

De Bond van Nederlandsche Vereeni- 
gingen en Licham en in België, die een 
tw intigtal Nederlandsche Vereenigingen  
groepeert, zal op Zaterdag 19 Augustus 
de heuglijke gebeurtenis van de geboorte 
van prinses Irène hier te Oostende ko
men vieren. Het feest heeft p laast in het 
hotel Royal du Phare  en staat onder het 
eerevoorzitterschap van  zijn Excellentie 
B aron  van H aringxm a thoe Slooten, ge
zant der Nederlanden te Brussel. Het 
plaatselijk comité staat onder de leiding 1 
van den h. Reicherd, voorzitter van de j 
Nederlandsche Vereeniging der Kust. j

De Nederlandsche politiekruiser « N a u 
tilus »  zal voor die gelegenheid onze ha- 
van  aandoen van 18 tot en met 21 Au
gustus.

Het O ranjefeest zal aanvangen met een

HET AANTAL Z E E B A D E N .

In  ons blad  w erd  reeds een overzicht 
gegeven van  het seizoen te Oostende. De 
cijfers werden ogegeven voor het ver
keer op de lijn  Oostende— Dover, gedu
rende de Bank-Holidays. Deze cijfers w e
zen op een achteruitgang.

T hans kunnen wij de cijfers geven  
van de zeebaden, te Oostende genomen  
gedurende het seizoen, tot 7 Augustus, 
voor de laatste drie jaren  :

1937 1938 1939 
W esterstrand 51018 42046 21975 
Oosterstrand 14283 9553 6049 
M ariakerke 7511 7817 5999

Totaal : 72812 59416 34023

Tegenover verleden ja a r  is er dus een 
achteruitgang van ruim  25.000 baden, 
hetgeen niet meer in te halen  is. Op te 
m erken valt dat uit deze cijfers blijkt 
dat alle schakeeringen van  verlo fgan 
gers dit ja a r  achterwege blijven, ver
mits er niet alleen achteruitgang is o o 
het W esterstrand, m aar ook op het meer 
populaire Oosterstrand.

D at het gure weder van de laatste we
ken en het wegblijven van het zonne
tje, echter ook oorzaak zijn van den 

Dr. Ed. M O R E AU X . ' achteruitgang, valt niet e betwisten.

de richting kw am  van  Nieuwpoort.

De andere w as een Engelsche auto, ko
mende uit de richting van de Leopold- 
plaats. Deze w as bestuurd door M. H er
bert Jarvis Eliot ,van West Bromwich, 
tegen B irm ingham , die vergezeld was 
door M. Frederic Purcell en w aarin  nog 
zetelend w aren : M eju ffers Z inni R ab i- 
novitch, Jenny G old farb  en haa r zuster 
A nna Goldfarb, wonende New  Road, 113, 
te Londen El.

De twee Engelsche heeren waren  van  
Zwitserland naar Oostende teruggeko
men en hadden hier kennis gem aakt met 
de Engelsche juffers, die te De Panne  
verblijven. Deze hadden hun laatsten  
tram  gemist, waarop de Engelschen  
voorstelden haar per auto n aa r De Panne  
te voeren .hetgeen zij aanvaardden.

De botsing moet uiterst geweldig zijn  
geweest, w ant de Engelsche auto, die op 
de rechterzijde gevat werd, is totaal ver
nield.

De zeven personen werden allen ge 
kwetst naar het hospitaal overgebracht.

Herbert Jarvis Eliot, die aan het stuur 
zat, liep een schedelbreuk op, alsook een 
armbreuk.

Z ijn  toestand is hopeloos.

Frederic Purcell werd met gebroken  
arm  en gebroken knie opgenomen. Zinni 
Rabinovitch lijdt aan een hersenschud
ding en haar twee vriendinnen liepen  
erge wonden op aan het hoofd.

M evrouw Dubois liep een erge wonde 
op aan de linker knie en haa r m an werd  
gekwetst aan het hoofd en den nek. Deze 
konden beiden reeds het hospitaal v e r 
laten.

Het parket van Brugge stapte Zater
dagnam iddag te 2.30 uur ter plaatse af.

De talrijke landschappen die hier voor 
ons ophangen, zijn  zeer verschillend, 
altijd eenvoudig, m aar van eene eenvou
digheid die het teeken is van besliste er 
goed afgewerkte werken.

U it W est-V laanderen, welke hij in alle 
richtingen doorloopen en doorreisd heeft, 
en w aar hij steeds terugkeert, zijn ver
scheidene schilderachtige zichten aan
wezig, alsook diep gevoelde en goed 
weergegeven zeezichten, Brugsche hoek
jes, Kempische landschappen die ons de 
eenzaam heid der streek veropenbaren, 
met hunne soms angstwekkende stilte en 
hunne diepe gezichteinders die de ruwe 
schoonheid van het Kem penland doen 
aanvoelen.

Deze werken zijn eene blijvende har
monie w aarin  de kleuren, de teekenint,, 
de keus van het ontwerp en het opstel
len zich samensmelten tot een hoog aan
gegeven dichterlijkheid. Deze werken 
zijn gevoelig, oprecht en vol leven en 
daardoor dringen zij tot in de ziel der 
ware kunstminnaars.

Deze tentoonstelling openbaart ons de 
volle ontluiking van het talent van on
zen stadsgenoot, w aarvan  de werken een 
bijzondere aristocratische aanblik ken
merken, en die hem  als een onzer beste 
schilders op het voorplan stelt. Ado Car
roen is onbetwistbaar een rijk  begaafd 
en groot kunstenaar waarover niet al
leenlijk de Belgische kunst ,m aar gansch 
de beeldende kunst m ag fier zijn.

Tot 31 Augustus b lijft  deze m erkwaar
dige tentoonstelling open.

Vrijdag 25 Oogst
deelt de

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

verdeeld in 
—  61.301 loten —  

waaronder 

Het Super G roo t  Lot : 1 m i l l ioen  

De honde rd  groote loten van  

100.000, 50.000 en 20.000 fr. 

en de 61.200 loten van  

100 to t  10.000 fr.

EEN FORTU IN  voor 50 FK.

Burgerlijke Stand
G E B O O R T E N

5 Augustus. —  Pierre W outers van Ge
rard  en Gebriela Vereecke, Louisastraat, 
7. A lbert Dayer van Hippoliet en Leonti- 
na Balbaert, Zwaluwenstraat, 154.

6. —  Juliana K lingem an van Jilles en 
Josima Schippers, Congolaan, 151.

7. —  Georgette W yllem an van Cyriel 
en Joanna Easton, Oost. Haardstraat, 1 r. 
Angela Devey van  M arcel en Irm a Tim 
merman, Noord Eedestraat, 17. Roge.' 
Veryser van August en M aria  Mortier 
Dr Verhaeghestraat, 97.

8. —  Simonne Provoost van Emile eu 
M arie Simoens, woont te Breedene.

9. —  Robert Coppens van A lfons en 
Emilienne Delvoye, Tim m erm anstr. 33 
Jean B ly van Christiaan en Mariette 
M oerm an, Spoorwegstr. 22. Adrien Brys 
van Lucien en Blanche Aspeslagh, Dui- 
venhokstr. 84. Yvette Debruyne var. 
Henri en Rachel Goens, H. Borgersstr. 
66. W ilfrieda Bordon van Leonce en M a- 
ïietta Boone, Kairostr. 14. Freddy Maes 
van A lbert en Elisabeth M aurau, Ara- 
sterdamstr. 67.

10. —  René Lefevere van Jeroom e i 
Godelieve D ’Haenen, woont te Breedene. 
Suzanne D ’Hondt van A lbert en Helena 
Miny, Torhoutstw. 290. Daniel Vanhoutte 
van Charles en Helena Gryson, Duiven 
hokstr. 51. Christiane Bollenberg van 
Henri en M arie Luyens, woont te Bree 
dene. Jean Adelaere van Gaston en Es
ther M ongaré, Gelijkheidstr. 44. Anna 
Van Coillie van Julius en Juliana Haghe- 
baert, Stuiversstr. 76. Jacqueline De Vos 
van M ichel en M artha  Deklerck, woont 
te Middelkerke.

11. —  G ilbert Van  Dam m e van Omer 
en M arcellina Beschuyt, Brigantinestr. 
10. John Rom an van A lbert en M arga
reta Verhaeghe, St Franciscusstr. 47. Flo- 
rim ond Goderis van  Antoon en Florida 
Poppe, Fortuinstr. 28. Guido Osstyn van 
Georges en Irm a Vanhoutryve, Elisa- 
bethlaan 339.

S T E R F G E V A L L E N
5 Aug. —  Lodewijk Bakker, 36 jaar, 

echtg. E lodia Eyland, M aagdengang *0. 
M aria  Hougardy, 39 j., ongeh., woont te 
Chaudfontaine.

6. —  Elisa Helsmoortel, 76j., wed. Leo
pold Vanpraet, Frère Orbanstr. 18. Hen
drik Hamers, 56 j„ echtg. M aria  Simoens. 
Grensstr. 5.

7. —  M aria  Van  Eislande, 62 j., ongeh., 
Torhoutstw. 240.

9. —  Frans Dekeyzer, 61 j., echtg. van 
Lucia Haverbeke, Stefaniaplein, 5. An
gela Devey, 2 d„ Noord Eedestr. 17. Ci- 
riel Costenoble, 58 j., ongeh., Vander- 
sweepplein 4.

10. —  Cornelis Hoornaert, 77 j., wed. 
Juliette Verhaeghe, echtg. Clementia 
Deswelgh, Pontonstr. Sidonia Roose, 88 
jaar, wed. Frans Huys, Leffingestr. 133.

H U W E L I J K S A F K O N D IG IN G E N

13 Aug. —  Justin Boedts, kandidaat 
notaris, te Eernegem en M aria  Vanden
bulcke, E. Beernaertstr. 52. Henri Delan 
ghe, officier bij ’t leger te Brugge t.n 
Juliana Froidart, Aartshertoginnestr. 24 

Albert Dugardin, werkm an, Lijndraaiers- 
straat 14 en M aria  Despiegelaere, Schiet- 
baan laan  39. George Ramakers, sergeant 
bij ’t leger io B rugge en Julia Lam
brecht, K ongolaan  ,167.
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H E T  V I S S C H E R I J B L A D

De Engelsche Admiraliteit koopt 

86 Moderne Vischstoomtreilers op

de

Er schijnt voor den Engelschen visch- 
iandel niets geruststellends te berusten  
il de bekendm aking van de Regeering, 
raarbij medegedeeld wordt, dat 86 m o- 
Irne vischtrawlers zullen worden over- 
:enomen om na verbouwing als m ijn - 
egers in dienst van de landsverdediging  
e worden gesteld.
De onderhandelingen voor dezen ge- 

ï'ichtigen aankoop werden gevoerd door 
adm iraliteit eenerzijds en de Natio 

nale Vereeniging van Reeders ander - 
tijds.
Van deze 86 zeer moderne en bijna  

nieuwgebouwde vaartuigen, zal Huil er 
en Grim sby 32 te leveren hebben. Deze 

treilers hebben doorgaans een totale 
lengte van rond de 160 à 180 voet; zij 
pleegden bij voorkeur de diepzeevissche- 
rij en worden als het beste gedeelte van  

Hum bervloot beschouwd.
Volgens ter plaatse in omloop zijnde 
ruchten, zullen al deze vaartuigen bij 

hun terugkeer van de visscherij, na 
grondig onderzoek door afgevaardigden  
der admiraliteit, onm iddellijk worden 
overgenomen.

Deze gewichtige beslissing van de E n 
gelsche Regeering is een tijdig reddings
middel voor talrijke reederijen die, door 

voortdurende moeilijkheden w a a r 
mede zij te kam pen hadden, allerlei 
maatregelen van beperkenden aard  had  
den ingevoerd. Het grootste gedeelte van 
deze overname zal van de Hum berhavens  
voortkomen. Moesten er in andere h a 
vens geschikte vaartuigen te vinden  
zijn, dan zal deze m aatregel ook voor 
deze havens van toepassing kunnen  
worden.

Het spreekt van zelf, dat deze toestand 
vele m oeilijkheden voor den v ischhan 
del, nijverheid en aanverwante bed rij
ven met zich zal medebrengen. Men  
schat alreeds, dat meer dan 1.000 v is 
schers en lossers hierdoor in hun brood
winning zullen worden getroffen, alhoe - 
Wel velen door de Adm iraliteit in den 
dienst van het vaderland zullen opge
nomen worden, daar de groote oorlog '<p 
meer dan doorslaande w ijze hunae  
vaardigheid op dit gebied genoegzaam  
heeft aangetoond.

Voorts zullen deze m ijnenvegers een

ge-grootere bem anning hebben dan de 
wone visschersvaartuigen. V an  officieele 
zijde wordt daarover eerlang een ver
klaring verwacht, die voor vele belang
hebbenden met angst en nieuwsgierig
heid wordt tegemoet gezien.

In  handelskringen gaan  talrijke stem
men op, opdat de Adm iraliteit een plan  
zou uitwerken tot herbouw  van nieuwe 
visschersvaartuigen.

Het antwoord op dezen eisch zal ver
moedelijk wel luiden, dat alle beperken
de visscherij, zooals ze tot nu toe w ille 
keurig in stand gehouden werd, dient te 
worden prijsgegeven; dat oudere vaa r
tuigen, w ier u itbating te kostelijk en 
niet rendeerend meer is, weer in ae 

vaart dienen te worden gebracht.
Het m ag dan ook als vaststaande w or

den aanzien, dat de am btelijke verbods- 
m aatregel op de diepzeevisscherij eer
lang door de Regeering zal ingetrokken  
worden. W at de «beperkende visscherij» 
aangaat, is deze een m aatregel van p ri
vaat karakter, die heel w aarch ijn lijk  tot 
het einde van het ja a r  in voege zal b lij
ven. Het heeft er dan ook den schijn  
van, dat van een verm eerdering van  
aanvoer geen sprake zal zijn. De toe 
komst zal weldra uitwijzen in welken  
toestand de vischhandel verkeeren zal. 
Reeds blijkt uit de aanvoercijfers voor 
Juni 1.1., dat de verhooging der visch- 
prijzen in vergelijking bij vorige jaa r  
rond 14 % bedraagt.

De vischhandelaars vragen zich niet 
zonder angst af, of deze toenemende 
stijging de oorzaak is geweest van de 
steeds minderende afnam e.

W at zal het dan wel worden wanneer 
plotseling een derde der visschersvloot 
van de diepzeevisscherij niet meer in
werking zal zijn?

R a p h a ë l  H u y s s e u n e

Poissons Crevettes

Z E E B R U G G E
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De Z.65 te Ymuiden 
aan de ketting

EEN A L  TE  D U R E  O PSLE E P IN G

De Z.65 « Vae Victis », toebehoorende 
aan de m aatschappij Aurora te Zee
brugge was W oensdag 2 Augustus naar  
zee vertrokken.

Op het oogenblik dat ze op Zondag  
6 Augustus aan ’t visschen waren, hoor
den de visschers van boord plotseling  
een harde knal. De motor werd afgezet 
en gestopt. B ij het heraanzetten van  den 
motor, werd vastgesteld dat men met de 
schroef op een onder water drijvend  
voorwerp had geslagen waardoor de m o
tor geen kracht op de schroef meer had, 
zoodat de bem anning dacht dat de as 
van de schroef gebroken was ofwel dat 
deze verloren was.

Men ging ten anker en heesch de 
noodvlaggen.

Den M aandag werden zij door de Ym. 
112 «Rotterdam » opgemerkt. Deze kwam  
naderbij en daar de radio van  de Z.65 
defect was, vroeg schipper Gheselle G e 
rard aan de Ym. 112 de Aurora te willen  
opbellen en haar te willen melden dat 
de Z.65 hulpeloos aan het anker lag çn 
om verder orders verzocht.

De Ym. 112 deelde echter r.,?de dat hij 
niet kon uitzenden, daar zijn zender 
stuk was, zoodat de Z.65 verplicht was  
zich te laten sleepen.

Op dat oogenblik bevonden zij zich op 
110 mijlen Noorden ten Oosten van het 
vuurschip Haak.

Den volgenden dag was het vaartuig  
reeds te Ymuiden.

Een lid van de Ym. 112 deelde mede 
dat hun visscherij geëindigd was en zij 
ook juist huiswaarts stoomden.

Achteraf vernemen we dat vooraleer 
de Z.65 de haven mocht verlaten, men 
zoo m aar eventjes 4.000 gulden of onge
veer 60.000 fr. vroeg voor opsleepings- 
geld.

De reederij Aurora weigerend dit te 
betalen, zoo werd het vaartu ig aan den  
ketting gelegd, waarop door de reederij 
tegen de eischers een proces werd inge
spannen.

De bem anning is ondertusschen te 
Zeebrugge teruggekeerd.

Dat men een sleepgeld vraagt voor den 
halven dag vertraging welke men d aar
door opgeloopen heeft, vinden we rede
lijk.

Dat men het echter zoo ver drijft, 
daarvoor zestig duizend frank  te eischen, 
gaat over zijn hout en ’t is toch te ho
pen, dat de rechtbank er ln  elk geval 
anders over denke, anders zal elkeen be
ginnen schrik krijgen zich te laten op- 
sleepen.

De Ouderdomslijf- 
rente voor Vrouwen
GER EG ELD E  ST O R T IN G E N  VE R E ISC H T

Het Ministerie van Arbeid en Sociale 
Voorzorg deelt mede:

De aandacht van  de vrouwen, zoowel 
gehuwde als ongehuwde, wordt er op ge
vestigd, dat zij er het grootste belang bij 
hebben in hun persoonlijken naam  bij 
de L ijfrentekas geregeld stortingen te 
verrichten.

1. Zoodra zij den daartoe vereischten  
leeftijd bereiken .genieten zij in elk ge
val de ouderdomslijfrente, verhoogd met 
de rijksbijdrage;

2. W anneer zij ongehuwd, weduwen, 
gescheiden, of van tafel en bed en van  
goederen gescheiden zijn, mogen zij, in 
dien zij aan de andere voorwaarden vol
doen, met den ouderdomsrentetoeslag 
worden begunstigd.

Z ijn  zij gehuwd, dan zullen zij na ge
beurlijk overlijden van hun echtgenoot, 
op verm elden toeslag aanspraak mogen  
maken.

Indien hun echtgenoot den toeslag 
zonder onderzoek omtrent de bestaans
middelen heeft genoten, kunnen zij op 
hun beurt dit voordeel verkrijgen, even
eens zonder onderzoek omtrent hun be
staansmiddelen.

3. W anneer zij gehuwd zijn en de toe
slag aan  haar m an niet werd verleend, 
om een andere reden dan deze betref
fende de bestaansmiddelen, mogen zij, 
van den leeftijd van 65 ja a r  af, den toe
slag verkrijgen, ten hoogste tot een b e 
loop van 50 t.h. van het bedrag, dat aan  
haar echtgenoot mocht worden verleend.

De verzekerden, in Augustus geboren, 
moeten ervoor zorgen, dat hun stortings
kaart vóór 26 September a.s. aan de 
Lijfrentekas worde overgemaakt.

Voor de
Vischconserven-
rijveraars

In  het Staatsblad van 9 Augustus ver
scheen een K. B. w aarvan  we hierna den  
tekst laten volgen:

Gelet op de wet dd. 30 Juni 1931, ge
w ijzigd bij deze dd. 30 Juli 1934 en aan 
gevuld bij koninklijk besluit dd. 28 Fe
bruari 1935, getroffen krachtens de 
machten aan den Koning toegekend bij 
de wet dd. 31 Juli 1934, verlengd en aan 
gevuld bij deze dd. 7 Decem ber van het
zelfde jaar, w aarbij de Koning er toe 
gem achtigd wordt den in -, u it- en door
voer van koopwaren te reglementeeren.

Op de voordracht van Onzen Eerste 
Minister, M inister van Buitenlandsche  
Zaken en Buitenlandschen Handel, van  
Onzen M inister van Financiën en van  
Onzen M inister van Economische Zaken  
en M iddenstand en op advies van Onzen  
Ministerraad,

W ij hebben besloten en W ij besluiten. 
Artikel 1. —  De invoer van de h ierna - 

vermelde koopwaren van vreemde fa b r i
catie, is afhankelijk  van een merk w aa r
door het land van fabricatie duidelijk  
uitkomt in de vormen bepaald door O n 
zen M inister van Economische Zaken en  
M iddenstand:

N r 219 van het toltarief: Visschen, 
schaa l- en weekdieren op allerlei wijzen  
ingelegd, ingevoerd in doozen, teilen, 
korsten of andere dergelijke verpakkin
gen.

Art. 2. —  Onze M inister van  Econom i
sche Zaken kan de aanduidingen vast
stellen die dienen aangebracht op de 
koopwaren van vreemde fabricatie van  
denzelfden aard  als deze bepaald in a r 
tikel 1 en die, bij het van kracht worden  
van dit besluit, in het land  voorhanden  
zijn.

Art. 3. —  Onze Eerste Minister, M inis
ter van Buitenlandsche Zaken en B u i
tenlandschen Handel, Onze M inister van  
Financiën en Onze M inister van Econo
mische Zaken en M iddenstand zijn, elk 
w at hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat zal vigeeren  
vier m aanden na de bekendm aking er 
van in het «Belgisch Staatsblad». 
M inisterieel besluit w aarb ij de ten u it 

voerlegging w orai geregeld van net

k on ink lijk  besluit, dd. 9 Augustus 1939 

betreffende de aandu id ing  van het 

land  van vervaardig ing van  zekere 

vischconserven.

De M inister van Economische 
Zaken en Middenstand,

Gelet op het koninklijk besluit, dd. 9 
Augustus 1939, betreffende de aandu i
ding van het land van vervaardiging van  
zekere vischconserven,

Besluit:
Artikel 1. —  De blikken die de in het 

koninklijk besluit dd. 9 Augustus 1939 
aangeduide conserven bevatten, moeten 
gestempeld in uit- of inspringende dui
delijke latijnsche letters, van minstens 
4 millimeters hoog, in het m idden van  
het deksel of van den bodem, waarop  
geen enkele andere aanduiding zal voor
komen, den naam  dragen van het land  
van fabricage voorafgegaan door de
woorden : «  Bereid in .......... ».

De verpakkingen of doozen andere dan  
uit blik, zullen een zelfde aanduiding  
dragen in onuitwischbare en k laar uit
komende letters van minstens 4 m illi
meter hoog.

De schikkingen van dit besluit zijn  
eveneens van toepassing op de b ijko
mende verpakking die om welke redenen  
ook de conserven van n r 219 van het tol
tarie f omhult.

Art. 2. —  D it besluit treedt in werking  
op denzelfden dag als bovenvermeld ko
ninklijk besluit.

Huidige
Strandverdediging

(Vervolg)

In  December 1807 had de dienst van  
Bruggen en W egen een aanbesteding in 
gericht voor het onderhoud van de zee
weringen op de kust tusschen W enduine  
en Knokke, gedurende tien jaar. Het 
was J. Bauwens van Brugge die op de 
veiling het laagste aanbod indiende,m aar 
toen op het einde van Januari 1808 zijn  
offerte nog niet door de regeering aan 
vaard  was, verwititgde hij den prefect 
dat ingenieur Cherriez hem weliswaar 
gezegd had dat hij het bevel zou krijgen  
de verschillende m agazïjnen van den

' » ; i (f A .GV>a.ye.

dienst dicht bij B lankenberge van rijs 
hout en ander m aterieel te voorzien, 
m aar dat hij eerst op de goedkeuring 
van de aanbesteding wachten zou. Enke
le dagen later schreef Frans Bonnaert, 
die voorheen aannem er was van de 
strandverdediging, eveneens aan den 
prefect, verzoekend met de herstellingen  
belast te worden.

M et de ondervinding door hem  opge
daan, zou hij thans voor 20.000 fr. kun
nen herstellen w at binnen een m aand  
60.000 fr. kosten zou. Dit moet ook het 
advies geweest zijn van hoofdingenieur 
Deschamps, vermits hij voorstelde c'e 
werken voorloopig door Bauwenns te la 
ten uitvoeren tot een besluit zou geno
men zijn  betreffende de aanbesteding.

Toen in M ei begonnen werd met den 
bouw van kleine staketsels op het strand  
vóór B lankenberge om aan de visschers 
toe te laten hun sloepen daaraan  vast te 
leggen, in p laats van ze te doen stranden  
dicht bij den dijk of de duinen, w aar ze 
veel schade konden berokkenen bij 
stormweer, vreesden de visschers dat ze 
door deze staketsels dikwijls averij zou
den oploopen en de reeders dreigden  
zelfs hun booten elders te doen aan leg
gen, zoodat Blankenberge, w aarvan  de 
bevolking voor de drie vierden van de 
visscherij leefde, grootendeels zou ve r
laten worden indien dit werk werd voort 
gezet. Burgem eester De Rycker schreef 
het aan den prefect, hem tevens er aan  
herinnerend dat het strand, w aar de in 
genieurs thans die staketsels wilden op
richten, door Napoleon zelf aangeduid  
werd als aanlegplaats voor de visschers- 
sloepen en dat de keizer er zelfs twee 
batterijen had doen opstellen om i k  

booten te beschermen. Deze staketsels, 
bestaande uit drie palen door dw arsbal
ken verbonden, zouden als zooveel ge
vaarlijke klippen vormen, w aarop  de vis
schers noodzakelijk zouden lijden.

Ingenieur Cherriez die het bevel ont
vangen had de staketsels te bouwen en 
er reeds mee bezig was, hield er niet van  
thans reeds uit te scheiden en aan zijn 
hoofdingenieur herinnerde hij dat cie 
bouw besloten was om de dijken en dui
nen tegen de visschersbooten te beschut
ten en vermits het behoud van de eene 
niet te vereenigen scheen met dat van  
de andere, meende hij dat het bevel 
diende behouden te worden tot het mo
gelijk zijn zou een tijdok te graven voor 
de sloepen.

Een volle ja a r  na dit schrijven, in J u 
li 1809, werd het door hoofdingenieur ba 
ron St Génois goedgekeurd, met de op 
ir.i-.rking dat de voor- en nadeelen van  
de staketsels reeds uitgelegd werden in 
het voorbericht van het bestek door in 
genieur Descham ps in Februari 1809 op
gesteld.

Daarin  wordt door dezen hoofdinge
nieur echter eerst uitgelegd dat de 
G raa f-Jan sd ijk  de voornaamste zeewe
ring is van de Blankenbergsche kust, 
m aar dat deze dijk niet lang zou stand 
houden indien hij niet door de zand- 
massa, die er tegen ligt, beschermd werd  
terw ijl voor he tbehoud van deze m assa  
de hoofden onm isbaar zijn, vermits ze 
beletten dat het zand zou meegesleept 
worden door de snelle stroomingen, die 
bij elk getij langs de kust ontstaan, bij 
eb in westwaartsche en bij vloed in 
oostwaartsche richting. De hoofden, op 
hun beurt, mogen niet ver boven het 
zand uitsteken om aan die stroomingen 
weerstand te kunnen bieden en zelfs 
moeten ze door hun vorm zoo weinig 
m ogelijk vat geven aan de golven; d aar
bij moet hun as geplaatst worden in de 
richting van de hevigste en meest heer- 
schende winden.

De hoofdingenieur schrijft ook dat de 
bouw van de hoofden, althans in fin an 
cieel opzicht, belangrijk  zou kunnen ver
beterd worden. M en heeft, zoo verzekert 
hij, deze verbetering met veel b ijval 
reeds aangebracht bij den bouw van  
dijkglooiingen en kleine zeehoofden. Zij 
bestaat hierin dat klei gebezigd wordt in 
plaats van rijshout, dat alleen voor de 
bekleeding dient. Zeehoofdjes op deze 
wijze gebouwd, hebben aan  de ergste 
stormen weerstaan en de hoofdingenieur 
stelt voor ook den bouw van de gewone 
strandhoofden aldus te regelen. De kern 
in kleiaarde dient te rusten op den 
leemachtigen ondergrond van het strand  
en vermits vastgesteld werd dat het rijs- 
beslag van de hoofden steeds het eerst 
verrot op het droog strand, om dat het 
daar slechts zelden door de zee bevoch
tigd wordt en noch zout, noch schepen 
het tegen verrotting beschermen, zooals 
aan het andere einde het geval is, zal 
deze kern van kleiaarde langs den zee
kant scherp mogen eindigen om een 
conischen vorm aan te nemen, met de 
basis landw aarts gericht. Eerst bekleed 
met stroomatten opdat tusschen de ge
tijen de klei door de zee niet zou w eg
gesleept worden, moet deze kern nadien  
met rijshout bedekt worden, welk rijs- 
beslag goed vastgemaakt, gekram d en 
getuind, steeds een dikker laag dient te 
vorm en naarm ate het verder in zee ligt 
om ten slotte op de laatste v ijftig  meter

slechts een vlechtwerk meer te maken.
De hoofdingenieur stelt voor bij wijze 

van proef een dergelijk strandhoofd te 
bouwen. Het zal 13.600 fr. m inder kosten 
dan een gewoon hoofd, vermits hiervoor 
een uitgave van 29.250 fr. gevergd wordt, 
terw ijl men voor het ander slechtsl5.650 
fr. moet betalen. De duur van klei in 
zeewerken is daarbij vrijwel onbeperkt, 
terwijl rijshout ten hoogste zeven of 
acht jaa r  standhoudt.

W anneer de zee door hevige winden  
opgejaagd drie tot vier meter boven de 
strandhoofden rijst, ontmoet ze geen 
andere hinderpalen meer dan de duinen  
en het talud evenals het bovenvlak van  
den dijk. De duinen kunnen echter m aar 
weinig weerstand bieden. Op de B lan 
kenbergsche kust zijn ze trouwens bijna  
gansch weggevaagd en het zal lang du
ren en veel zorgen vergen om ze weer 
te doen aangroeien, hetgeen dan nog 
slechts in uitzonderlijk gunstige voor- 
waarden zal gelukken. Het is daarom  
dringend noodig den G raa f Jansdijk te 
herstellen en te versterken en zoodanig 
op te hoogen dat de golven er niet meer 
overheen kunnen slaan.

De hoofdingenieur heeft reeds voorge
steld een tegendijk te bouwen ten zui
den van B lankenberge tot aan W endui
ne om bij doorbraak van den G raa f  
Jansdijk, verdere overstroomingen te be
letten. Op verscheidene plaatsen van de 
kust hebben zulke tegendijken bestaan  
en er zijn zelfs nog resten te vinden van  
zulk een dijk ten zuiden van B lanken
berge. Nù  kan men weliswaar evengoed 
beweren dat deze dijk vóór den G raa f  
Jansdijk opgericht werd, die in dit ge
val een latere verovering op de zee zöu 
beteekenen. W at er ook van zij, zeker 
is dat de Vlaam sche kust in den loop 
der tijden heel w at veranderingen heeft 
ondergaan. De hoofdingenieur is trou
wens op zijn voorstel, na rijp  overleg, 
teruggekomen .Voor den bouw van zulk 
een tegendijk zou een uitgave van vier 
tot vijfhonderd duizend fr. gevergd zijn, 
vermits ook belangrijke vergoedingen  
voor onteigeningen zouden geëischt 
worden, en de hoofdingenieur is over
tuigd dat de G raa f Jansdijk, indien hij 
behoorlijk hersteld en onderhouden  
wordt, heel goed zal standhouden. Reeds 
is een klein gedeelte er van in de lente 
van 1808 hersteld geworden en het heeft, 
zonder de geringste schade te lijden, 
kunnen weerstaan aan de stormachtige 
zeeën van December van hetzelfde jaar.

De hoofdingenieur zal veel minder 
rijshout en veel meer klei gebruiken  
voor de bekleeding van den G raa f Jans
dijk, w aarvan  de voet door zulk een 
werk zal verdedigd zijn, terw ijl het ove
rige door kram m atten zal gedekt w or
den. Ten Oosten van B lankenberge zul
len kleine staketsels opgetimmerd w or
den op regelm atige afstanden van elkan
der. Het doel hiervan is bij stormwinc 

! uit het noord-westen de dijken en dui
nen tegen de stooten van de visschers- 
sloepen te beschermen. W elisw aar zullen 
hierdoor groote gevaren ontstaan vooi 
de Blankenbergsche sloepen, w aarvan  
het aantal thans tot honderd is geste
gen. Deze booten hebben immers geen 
andere aanlegplaats dan het strand. G e 
durende den storm van Januari 1808 zijn  
ten oosten van Blankenberge, w aar het 
artilleriepark ligt, tusschen het 4e en 
5e hoofd, de duinen gansch door de gol
ven weggevaagd. M en heeft er daarop  
aanstonds twee nieuwe kribben ge
m aakt, rijshagen gezet en helm  geplant, 
zoodat een nieuwe duin in wording was 
toen in December 1808 een sterke vloed 
er een sloep wierp, die in m inder dan  
twee uur, alhoewel door vier ankers te
gengehouden, zich een weg baande door 
de beplantingen en de zeeweringen, die 
ze vernielde. Daarop heeft de zee weer 
gansch het terrein overstroomd tot aan  
den G raa f Jansdijk, w aartegen de sloep 
ten slotte is gestrand. Indien de dijk  
niet reeds een begin van herstelling had  
ondergaan, zou hij ongetwijfeld zijn  
doorgebroken.

Een kleine haven ten westen van  
Blankenberge w are het eenig m iddel om 
de herhaling van  dit gevaar te voorko
men. Hiervoor w are echter de bouw ver- 
eischt van een sterken ringdijk  en van  
een jachtkom  met spuisluisje om de 
diepte van de geul te onderhouden. 
D aarbij zouden nog twee hoofden moe
ten gebouwd worden en zelfs waren  zij 
slechts gedeeltelijk in timmerwerk en 
voor de rest in rijshout, toch zou dit 
alles niet m inder dan zes tot zeven
honderd duizend fr. kosten. Er dient 
echter opgemerkt dat er geen enkele 
schuilhaven op de kust bestaat tusschen 
Vlissingen en Oostende. De ingang van  
het Zw in of haven van  Sluis is immers 
ontoegankelijk bij zware zee. D aar het 
te betw ijfelen valt dat de regeering een 
haven te Blankenberge zou willen stich
ten, b lijft er niets anders over dan de 
sloepen te verwijderen van de zeewerin
gen door staketseltjes en de visschers te 
verplichten slechts daar te stranden  
w aar een breede duin het strand a f
zoomt. Twee staketseltjes werden reeds 
bij w ijze van  proef opgericht, die welis
w aar hevig protest hebben uitgelokt 
vanwege de visschers, m aar die ten m in
ste de kustwerken hebben bewaard. De 
visschers hebben hun sloepen ver er van  
verw ijderd gehouden uit vrees dat ze bij 
onweer er door zouden verbrijzeld w or
den. Onloochenbaar is dat de bouw van  
drie en tw intig zulke staketseltjes de 
zeevisscherij zeer zou belemmeren, m aar 
de veiligheid van het land w are er üoor 
gediend.
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Rechtbanken

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

Vern ie l ing  van S t ra a tn a a m b o rd e n

De rechtbank te B rugge heeft uit
spraak gedaan in de zaak ten laste van  
een 27-tal volgelingen van Grammens, 
Verscheidene politieke leiders liepen  
veroordeelingen op. In  het geheel waren  
niet m inder dan 287 straatnaam borden  
verbrijzeld geworden.

Kam erlid  De Tollenaere en senator 
Vanden Bulcke kregen ieder 700 fr. boe
te of 1 m aand gevangenisstraf, voor
w aardelijk  3 jaar.

Senator Leuridan twee boeten van 700 
fr. of 2 m aanden gevangenisstraf,voor
w aardelijk  3 jaar.

Kam erlid  Van  Steenlandt 350 fr. boete 
of 15 dagen gevangenisstraf, voorwaar
delijk 3 jaar.

K am erlid  Devroe 700 fr. boete of 1 
m aand gevangenisstraf.

Een reeks anderen werden veroordeeld 
tot het betalen van een boete van 350 
fr. en solidairlijk tot het betalen van  
een schadevergoeding van 500 fr. aan  
de stad Oostende.

De aangeklaagden Thym, De Pré, 
Stuer, Bekaert, De Haene, Bulcke, Gou- 
wy, A llewaert en Maeckelberghe w er
den vrijgesproken, daar de feiten niet 
genoegzaam bewezen zijn gebleken.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

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

De lever moet eiken dag één liter gal 
In  de ingewanden u itstorten. W aaneer 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voedsal 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
a an *  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 het. 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittreksels, die wer
ke lijk  op verrassende wijze het toe~ 
vloeien van de gal bevorderen. Eisclit) 
de K leine Carters P illen voor de Leven 
ïa '  a lle  apotheken : fr. 12.50.

« H E T  V I S S C H  E  R Ij  B L A D 
® IS TE VERKRIJGEN I N
O ALLE BOEKWINKELS

De Tram wegen der 
Kust

N IE U W E  VO O RDEELEN

Bij wijze van proef tot 30 September 
1939 biedt de Tram m aatschappij der 
Kustlijnen aan den reiziger de volgende 
voordeelen:

De abonnem enten van v ijf  dagen, gel
dig op gansch het net, de stadslijnen  
van Oostende en Knokke inbegrepen, 
mogen gebruikt worden gedurende 5 d a 
gen, vrij te kiezen o oor den reiziger '■in
nen een term ijn van 7 a ch te re en v jlg fi-  
de dagen. Hun prijs b lijft onveranderd: 
lste klasse 105 fr., 2e klasse 75 fr.

De Retourkaarten, afgeleverd in de 
wachthuisjes, laten den reiziger toe, de 
heenreis aan een of meerdere halten te 
onderbreken. De terugreis m ag niet on
derbroken worden.

Deze m aatregelen zullen zonder tw ij
fel op prijs worden gesteld door de bad 
gasten die in goedkoope voorwaarden de 
Belgische badplaatsen wenschen te be
zoeken.

W IJ Z IG IN G E N  A A N  DE U U R T A B E LLE N

De directie der buurtlijnen van Oos
tende en de Belgische badplaatsen ver
zoekt ons de volgende w ijzigingen ge
bracht aan de uurtabellen der lijnen De 
Panne-Oostende-H et Zoute in te las- 
schen :

D T reinen  a f geschaft: Treinen om 5.15 
en om 5.48 uur van Westende naar Oos- 
tendê; treinen om 4.55 en om 5.29 uur 
van M ariakerke-bad  naar Westende;

2) Trein vervroegd: de trein om 5.33 
uur van De Panne naa r Oostende wordt 
vervroegd van 10 minuten op gansch zijn  
doórtocht, vertrek van De Panne om 
5.23 uur;

3) Gew ijzigde doortochten: De trein  
om 6.15 uur van Oostende M arie -José 
plaats naar Het Zoute wordt verlaat van  
10 minuten vana f Den H aan  tot Het 
Zoute en rijdt langs Breedene duinen. 
Vertrek uit Oostende om 6.32 uur.

De trein om 7.17 uur van Oostende 
M arie-José plaats is omgeleid langs de 
dorpen tusschen Oostende en Den H aan  
en zijn vertrek uit Oostende is vervroegd  
van 5 minuten, hetzij om 7.12 uur.

(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

LUNETTERIE BELGE
84, K A P E L L E S T R A A T  —  O O S T E N D E

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

-
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Vrouwenkroniek

Kreeften en ©esters
STEEDS TE VERKRIJGEN BI]

A, Vermeersch & Cie

W A T  ETEN W I J  D EZE  W E E K  ?

ZO ND A G . —  Tom aten met garnalen ; 
erwtjessoep, varkensgebraad, snijboo- 
nen, aardappelen, m okkapudding.

M A A N D A G . —  Koud vleesch, appe l
moes, gebakken aardappelen, haver
moutpap.

D IN SD A G . —  Gehakt, andijvie, aard 
appelen, citroenvla.

W O EN SD AG . —  Gestoofde zalm, eier- 
saus, aardappelen, broodschoteltje.

D O N D E R D A G . —  Biefstuk, doperwtjes, 
aardappelen, kersenvla met beschuit.

VR IJD A G . —  Gekookte makreel, bo
tersaus, aardappelen, karnemelkpap.

ZATE R D AG . —  Stoofkarbonade, a ju in - 
tjes, aardappelen, rijst met rozijnen.

E N K E L E  RECEPTEN

T O M A T E N  M ET  G A R N A LE N . —  Van  
de tomaten wordt een kapje gesneden 
en de inhoud er met een lepeltje voor
zichtig uitgenomen. Voor elke tom aat 
rekent m en ongeveer 25 gram  garnalen. 
Deze worden gewasschen, verm engd met 
m ayonnaise en de uitgeholde tomaten 
hiermede gevuld. M en dekt de opening 
a f met mayonnaise en garneert de to
m aten met fijngehakte peterselie.

ERW TENSO EP. —  W e wasschen 40G 
gram  erwten en laten ze een nacht in 
het w ater weeken. W e brengen ze den 
volgenden dag aan de kook. W e voegen 
er een paar gewasschen varkenspooten  
bij, 10 gram  zout, een bosje gesnippeijle 
prei, een klein selderij knolletje dat fijn  
gesneden is. W e laten alles a f en toe roe
rende samen koken ,tot de soep gebon
den is en het vleesch van het been los
laat (w at 3 à 5 uur duurt). W e koken 
dan 250 gram  gewasschen worst het 
laatste ha lf uurtje mee. W e geven bij 
die soep geroosterd brood.

SN IJBO O NEN. —  W ij halen een kilo 
boonen aan beide zijden tweem aal af. 
W e wasschen ze of w rijven ze met een 
vochtigen doek schoon, snijden ze in 
lange, dunne reepjes en zetten die op 
met een snüifje zout, en met ongeveer 
zooveel w ater als er in ongeveer één uur 
verkoken kan. W e >koken ze gedurende 
ongeveer één uur gaar, en stoven ze, als 
het vocht verkookt is, een oogenblik op 
met 30 gram  boter. W e kunnen naar  
eigen verlangen er 10 gram  suiker b ij-  
voegen.

M O K K A -P U D D IN G . —  W e m aken 200 
gram  zachte biscuits fijn, welke we ver
m engen met 100 gram  geklopte boter, 
100 gram  bruine suiker, een ei (geel en 
wit apart geklopt) en een paar lepels 
koffie-extract; dit in een beboterden  
met bitter koekjeskruim en 100 gram  
bruine suiker bestrooiden vorm laten  
opstijven.

S C H O T E L T JE S  VAN O U D B A K K E N  
B R O O D

K R E N T E N - OF D R U IV E N P U D D IN G . 
—  W e laten zes sneden oudbakken wit 
brood in een halven liter melk weeken.

W e zetten dit dan op het vuur met 50 
gram  boter, 150 gram  bruine of witte 
suiker. W e laten al roerende koken. 
D aarna zetten we het op den kant van  
het vuur. W e voegen er twee eierdooiers 
bij, alsook versehe druiven, w aarvan  het 
/el werd afgedaan  ,ofwel krenten die 
op voorhand geweekt en goed gespoeld 
werden. W e voegen er ten laatste het 
wit der eieren bij, in stijve sneeuw g e 
dopt. W e boteren een puddingvorm, en 
/uilen hem op met twee-derden van de 
bereiding. W e laten die in een w aterbad  
gedurende 15 tot 20 mnuten koken. W e  
laten afkoelen, en doen het dan uit den 
zorm. W e dienen koud op, desgev/enscht 
met een vanillecrème.

EIER -SCH IJFJES. —  W e weeken eeni
ge sneden oudbakken wit brood in melk, 
w aarin  genoeg suiker is en ook een w ei
nig vanille. W e draaien de sneedj es 
brood vervolgens in twee geklopte eieren. 
W e laten een klont boter in de pan bru i
nen, en bruineeren er de sneedjes brood 
in, en dienen ze w arm  op, bestrooid met 
fijne suiker.

DE EETLUST  O N Z E R  K IN D E R E N

In  een vroeger num m er van « Kleine 
Knders» schrijft een kinderarts:

Ieder moeder heeft den vurigen  
wensch haar kinderen kerngezond te 
zien, en daarin  heeft ze groot gelijk. 
Enkel houdt ze te veel vast aan de ge
dachte, dat «gezond» en «d ik » hetzelfde 
beteekenen. U it deze dw aling ontstaat 
vaak een heele serie m isgrepen in de 
opvoeding.

Een bleek, tenger kind, speelt bij den 
strandstoel van  hare moeder in het zand.

« Kom  eens hièr, Anneke, roept de 
moeder, ge moet nu iets eten! W ilt ge 
een boterham m etje met ei uit moeders 
tasch of liever een appel, of w ilt ge een 
stukje chocolade of liever een paar be
schuiten » De kleine kijkt haar vermoeid  
en zonder eenige geestdrift aan. Met een 
zucht wendt de moeder zich tot mij. 
«  Het is verschrikkelijk met dat kind ! 
Ze w il m aar niet eten! Ik  krijg er een
voudig niets in! »  —  « W a t  zoudt ge er 
over denken, eens te wachten tot de 
kleine meid vanzelf gezonden honger 
krijgt, en haa r bijvoorbeeld bij een 
m aaltijd  eens heelem aal niets te geven?»

De bezorgde moeder is b lijkbaar diep 
geschokt. «  Neen, neen, hoe komt u e r
bij, u ziet toch hoe teer het kind is, ik 
moet blij zijn wanneer ik er, tenm.nste, 
een kleinigheid in k r ijg !»

Het is altijd  hetzelfde: w anneer het 
kind niet zoo zwaar is als buurm ans- 
dochtertje van denzelfden leeftijd  —  
w anneer het niet denzelfden aan leg tot 
vetaanzetting heeft, dan begint de be
zorgde moeder het kind vol te proppen  
tot het een a f keer van alle etenswaren  
krijgt.

Het kind dat, totnogtoe, weliswaar  
slank, m aar volkomen gezond was, be
gint te sukkelen en boet zijne roode

OOSTENDE ( Visscherskaai) 

Tel. adres Huitromards, tel. 2157
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Zelfde Huis :
Vischhandel Thielemans
Tel. adr. Thielemans-Poisson«

18, Kareelkaai. Brussel 
Telef. 126641 — 126642

wangetjes in. Bovendien schaadt het 
voortdurend pruilen tegen het te volle 
bord, het telkens moeten weigeren van  
de te groote hoeveelheid voedsel, het 
kind ook psychisch. Het doorziet weldra, 
dat vader en moeder zelf weten dat zij 
onredelijke eischen stellen en het on
mogelijke verlangen. Het «  ik wil niet 
meer »  dat aan tafel niet verorden  
wordt, zal weldra ook bij andere gele
genheden tot een b ijna onuitroeibare  
gewoonte worden.

H U IS H O U D E L I JK E  W E N K E N
G IP SF IG U R E N . —  M en kan gipsfigu

ren het best schoon m aken met behulp  
van een mengsel ,dat is samengesteld  
uit een eetlepel am m oniak en een thee
kopje water. M et deze vloeistof en een 
zacht kwastje, reinige men de beelden  
in gips, men laat ze daarna drogen en 
w rijft  ze op met een w it wollen dtekje.

PR A K T IS C H E  ASCH BAKJES. —  Bij 
het aanschaffen  van aschbakjes moet 
men deze bij voorkeur kiezen welke een 
ronding hebben voor cigaar of sigare 
terw ijl heeren tevens gaarne een in 
flink form aat gebruiken. Hierdoor wordt 
het morsen met asch zeer veel voorko
men.

OM  EEN H ELDERE W A SC H  TE K R IJ 
GEN. —  Men kan een heldere wasch  
krijgen zonder bieekpoeder en dergelij
ke, indien men in de eerste plaats goede 
grondstoffen gebruikt, bijvoorbeeld een 
zelfwerkend waschm iddel of andere  
goede zeepsoorten. W anneer men echter 
aan  het laatste spoelwater 10 gram  ter
pentijnolie toevoegt, dan zal de verdam 
pende zon, die een bleekende eigenschap  
bezit, een grauwe wasch absoluut helder 
maken.

L E V E N S W IJS H E ID
De vrouw vormt de horizon der m en

schen, w aar hemel en aarde samen ko
men.
(N adruk  verboden). T an te  Barbara .

I Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

Aanbestedingen
A A N G E K O N D IG D E  A A N B E S T E D IN G E N

25 A UG . —  Te i l  u., ten gemeentehuize 
te B lankenberge: 1) riool- en waterlei- 
dingswerken in het vak der Oudstrijders- 
straat, tusschen Houthulst- en K em m el- 
bergstraten; 2) bouwen van gezond- 
heidsinrichtingen onder de brug van den 
Zeedijk, en vernieuwen van de bestaande  
leuning van de Charlierhelling; 3) bou
wen van een woonhuis voor den huisbe
waarder van de Oefenschool. Stukken, 
prijs 20 fr. ten stadssecretariaat. Aanget. 
inschrijv. (a fzonderlijk ) 22 Aug.

25 AUG . —  Te 11 u. op den Dienst der 
Baan, voorm. F landria-Palace te Gent- 
St-Pieters, vernieuwen van  de staketsels 
aan de d raaibrug van het «K rakeeltje » 
over de vaart Brugge-Oostende, gelegen  
in verbinding Brugge-Kom  met B rugge  
Zeehaven. Bijz. lastkh. n r 300.47, prijs 
5 fr.

25 AUG . —  Te 11 u. voor den heer 
Claeys, hoofding.-bestuurder van B rug
gen en W egen, Vrijdagm arkt, 12, B ru g 
ge, herstellen en w ijzigen der deuren en 
ram en in de R ijksm iddelbare Jongens- 
en Meisjesschool, te Nieuwpoort. Bestek  
z. n. (Ned. tekst).

26 A UG . —  Te 10 u. 30, voor tl De 
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provin
ciebestuur, 4, Burgplaats, Brugge, op
richten van nieuwe bureelen, ten be- * 
hoeve van de Rechterlijke Politie, in ’t ! 
Gerechtshof van Brugge. Bestek 162.174 ! 
fr. 45. Stukken, prijs 20 fr. op postch .1 
828.08 van den h. G. Claeys, bureelhoofd  
provinciebestuur.

U IT S LA G EN
4 A U G . —  Te 11 u., voor den h. V e r- 

schoove, Langestraat 69 .Oostende, ver- 
sterkingswerken van gedeelten glooiing  
van het kanaal van Plasschendale naar  
Nieuwpoort.

Verheye R„ Diksmuide, 303.730,79 fr., 
Soetaert J„ Oostende, 404.602,48 fr.

SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER  STAAL en ZONDER  
ÏLASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN  
•  HEEREN D IE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •  
«  LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN  •

.UNSTBEENEN

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN  

— UITGEVONDEN —  

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

ZIEKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te b re n g e n -----

ALLE TOESTELLEN VOOR M IS

VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE -

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT 25
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Vischkneehten — Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw R IJW IE L  in het

Huis Gentil Mares
28, Kerkstraat, OOSTENDE

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE
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N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« RAYGU Y HOU SE», 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12.01.10 

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

« PAPIERAFEOLMACHINES »

BREUKBANDEN -, BUIKBANDEN

MAAGBANDEN |

LENDENSCHOTBANDEN |

ALLES NAAR MAAT e %

i

fj® Au Paraaf®

Adolf V ER R EC A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10 

BRUGGE, tel. 319.59

G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740

1 » VERKOOP IN  T GROOT van

versÉ, pelde 
mtim en perookt

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ ®

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —

team : maagpun. darmpun
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G rietje van den 
Visscher

den I —  Noem haar niet meer. zwijn I raasde de 
1 boer. Hebt ge ze verteld, dat ge een lief

door A. HANS

Ge haaldet den moordenaar als een prins in 
huis. Ja, dat deed Gelders >met zijn scherp 
doorzicht, zijn gezond oordeel, zijn vasten 
wil Gelders die ieder de les wil lezen.

Zelfbewust stapte Mathijs Waals het 
groepje tegemoet, dat uit de weide teru^- 
keerde.

—  Goeden dag, mijnheer de onderzoeks
rechter zei hij. Ik verg,eet het niet dat ik 
om die misdaad ook eens opgeleid ben ge
worden. En had ik geen duidelijk alibi kun
nen geven, dan zat ik ‘nu misschien nog in 
den bak,

De magistraat deed alsof hij dien steek 
niet gevoelde.

---- Mijnheer Waals, sprak hij ik heb u
hier ontboden, omdat gij bekend waart inet 
Livina. Gij kunt getuigen, dat zii te Brugje 
treffelijk leefde,

---- O  ja, ge moest haar met geen zottig
heid rond het hoofd malen, toen ze haar 
winkeltje hield.

---- Wuis beweert dat zij veel vrienden
had.

De rechter wees naar den aangehoudene

g 2 Waals zwaaide zijn hoed bijna tegen 
grond en spotte :

—  Saluut. mijheer de groot-handelaar 1 hadt ?
Wuis die altijd kwaad van mij wist te ver- __  n at ___ ,
te llen vOOr onze verlov ing.

n Q. i • . i ï i i  Leugenbeest ! Ze moesten u te Brugge
—  £>til geen ruzietooneelen, siprak de on d** marL*- j  ,, 

rechter I ?  m a rk * een dag ten toon stellen en u

r\ r w/ i j- • . n P afslaan.
—  O  neen. hernam Waals, die vent is net | _  Stü ! beval de rechter. Ik duld dïeru- 

met waard ruz.e met Hem te maken. , we t00neekn hier niet Eerbiedig het
(-»elders was nader getreden. | rec;ht. **

---- Mijnheer de rechter, ik verzoek u i ___ Sle-rr = „ i r
Wl i i -i , , ! ---- Olear hem dan weg van miin hof, ofWaals zoo rap mogehjk te verhooren, zoodat it Kaal miir, „ L. . , . .k- _ -  i . i i  i i  mijn geweer eïi schiet hem dood rhij mijn hof kan verlaten. | tierde Qelders. -

---- O. mijnheer Waals mag gaan. Ik had [ Ppri = i;__ , ,i *ii £ i ... . . .  cen gendarm liep naar hem toe en wilclehem willen vragen, of hij soms Wuis m het hem bij den arm nemen Mgar ^
winkeltje van Livina gezien heeft. Het komt weerde den man af en bulderde •
er nu niet meer op aan, vermits beticlite 1 __  Rljif •• ï-r  i d i • , •. i . N. , , , , D11Jr van miJn njr » oen ik misschien
bekent met haar te hebben verkeerd schuldig > Ik sta hier als de meester van

-  Waals, donder dan op. beval Grfders de Gouden Schoof. En ik zal dien gemeeacn
—  Gij dondert en bliksemi.nog al gemak- kerel daar zeggen, wat er mij op de lever 

,met, urr WOOrd™ ; Had,t BU Wuis eer l.gt ! Ik zwijg voor niemand. Ik word hier
weggedonderd en gebliksemd. Nu zal het beleedigd door Waals Mijn hof is geen „e-

i?-l! BrUf Cue T et lachf n- De I rechtszaal, het is mijn eigendom. Leid dien
schitterende b ru ilo ft is deerlijk  in t w ater loeder, daar heen

gevallen - spotte Waals i De rechter trad vlug nader en zei zacni :
Hij wuifde eens en keerde terug, Treue- _  Baas Gelders matig u Ik begrijp rw  

rend ook zwaaide hij met zijn hoed in de | gevoelens maar houd u fier. 
richting der woning, hopend dat Tilda het _  Ik ben fier ! Het is nu genoep- ge- 
zou bemerken, weest. Breng dier. schoelie niet meer hier I

U e rechter ging vlak voor den gevangene Gendarmen leidden Wuis naar het rijtuig, 
staan. Gelders liep naar zijn huis. In de woun-

—  Wuis, spreek nu. Beken, da* gij I i- kamer zat Tilda te schreien, het hoofd
voorover op de tafel.vma het leven hebt benomen ! zei hij op 

strengen toon. Wees nu eerlijk.
---- Dat beken ik nooit, want ik heb het

niet gedaan ! rieip dd beklaagde uit. H af 
word ik nog niet genoeg vernederd ?

—  Ö, neen ! snauwde Gelders hem toe.

---- Ween niet meer om dien bedrieger,
dien moordenaar ! zei de vader. Hij heeft 
bekend, dat het meisje zijn lief is geweest. 
Hij liet ze van Brugge naar Gent verhuizen 
bij een 'nicht van he

Tilda zal piet aan mijn schuld geloo- ---- En den moord ? vroeg vrouw Gelders
veh. Zij kent mij beter. ! gejaagd.

---- Dien loochent hij nog maar hij zal
wel door de mand vallen, de lafaard. Ik heb 
hem geducht de waarheid gezegd,

—  Du3 hij bekent, dat hij met die Livina 
verkeerde ? snikte Tilda.

---- Ja.
—  O, zoo’n bedrieger ! En toch bij mij 

komen. Hij durfde dat. En heel de streek 
zal het weten. Ja, ik wil vandaag naar 
nicht Amelie te Kadzand en ik blijf daar een 
heelen tijd.

—  Dat is goed, hernam de moeder.
---- Daar vertrekt hij haar de gevangenis !

schimpte Gelders.
De koetsen reden heen. Even later hoorde 

men aan den dijk wild gewoel.
•—  Ha, ze jouwen Wuis uit. Dat is ver

diend \ zei Gelders opgewonden,
—  Zoo zullen ze mij ook naroepen ! kreet 

Tilda.
—  En waarom zouden ze dat doen ? Wat 

hebt gij met dien laffen moord te maken ?
---- O de menschen zijn zoo raar. Maar ik

ga voor een heelen tijd naar Kadzand. -Ie 
zullen me hier in langen tijd niet meer 
zien. Vader, ik wil van middag al weg.

—  Maar kind, we zullen toch eerst naar 
nicht schrijven, merkte de moeder op.

Kort na den middag verscheen een rijtuig 
op het erf.

—  Komen ze me nu nog lastig vallen voor 
dien vervloekten Wuis ! zei Gelders rïie 
tevergeefs getracht had een noenslaapje te 
doen.

Maar Daba'n en Mathilde stapten uit.
—  Daban is daar, en ik heb hefn juist 

noodig, hernam de boer verlicht.
Hij ging de bezoekers niet tegemoet, maar 

wachtte ze in de kamer op,
Tilda was naar bed gegaan.

— • Goeden dag. zei de schoonzoon. V a t  
nieuws hebben we nu gehoord ?

—  O, moeder, is het dan toch waar van 
W'iis ? vroeg de dochter.

—  Ja-
—  Is hij waarlijk de moordenaar van dat 

meisje ? riep Daban uit.
—  Ja... ze was zijn lief ! antwoord ic 

Gelders.
—  Heeft hij bekend ?
---- Dat hij met haar verkeerde, kon hij

niet meer afliegen. Wel loochent hij den 
moord.

—  Ik hoorde op het gerechtshof vcA i 
dat hij aangehouden was voor die zaak. Je
der was verwonderd. En het nieuws Jicjp 
rond. Om elf uur stonden er honderden 
menschen op den Burg, De onderzoeksrechter 
was naar Reigersdamme, Ik kon geen nadere 
bijzonderheden hooren. Ik verwittigde Ma
thilde en we zijn naar hier gereden. Hoe is 
dat uitgelekt ?

Gelders vertelde alles en spaarde daarbij 
Wuis zijn vervloekingen niet. Mathilde en 
haar man zeiden ook hoe Tilda en zij allen 
blij mochten zijn, dat Wuis nog1 bijtijds ont 
maskerd was geworden,

Mathilde ging eens naar boven bij haar 
zuster. Intusschen verzocht Gelders zijn 
schoonzoon de noodige maatregelen te tref
fen om alles, wat in verband stond met het 
huwelijk, af te bestellen.

De advokaat beloofde dit te doen. Hij be
weerde dat hij altijd een tegenzin voor V/uis 
had gehad.

---- En verbeeld u dat hij morgen een groot
souper wilde geven aan de handelaars, het 
afscheid van zijn jonkmansleven, sprak hij. 
Verwaandheid genoeg ! En straks zit hij in 
de gevangenis !

---- Een ellendige historie voor ons, We
worden al zooveel besproken.

—  Ba, dat gebabbel versterft ook en wat 
geeft ge om kletskousen.

—  Ik wil me burgerlijke partij stellen. 
Wuis heeft me schromelijk bedrogen.

—  Doe dat ‘niet ! Houd u. of hij niet 
meer voor u bestaat. De menschen zouden 
wel denken, dat ge zÓÓ op zijn huwelijk inet 
1 ilda, gesteld waart. Wat zoudt ge nu Kaar 
naam nog voorop in het iprocesl willen bren
gen } Bij een assisenzaak wroet men al ge
noeg in het familieleven, Als Tilda gedaagd 
wordt moet zij zich ziek houden en niet 
verschijnen. Ze zou door de nieuwsgierigen 
bekeken worden.

---- Tilda gaat niet n&ar Brugge. Ik heb
den rechter vanmorgen al gezegd, dat er nu 
genoeg last is verkocht op de Gouden Schoof 
en ik den loeder hier niet meer wil zien I

Mathilde kwam van boven. Ze had toch 
medelijden met Tilda, Wuis was het rouwen 
niet waard, maar al het gebabbel zou ver
velend zijn. En Tilda had zich ai zoo veel 
voorgesteld van het nieuwe leven te Brugge,

—  Er komt rap genoeg een andere heer 
voor haar, voorspelde de advokaat. Laat ze 
toch geen verdriet maken \

—  We zitten nog in den hoogmoed ver- 
nesteld sprak vrouw Gelders. Wat zullen de 
menschen zeggen ? O, laten we onze oogen 
open doen voor de waarheid. Hoe oordeelt 
God over ons ? We hebben naar het land cn 
geld gestaard. Ik denk nu aan David en 
Grietje. Ze moetenl terugkeeren, God "'il. 
dat er nederigheid en verzoefciing zij ! Mij

(W ord t voortgezet).

(Verboden nadruk ).
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