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Onze Politiekers
In het Brusselsch dagblad «Le Soir» schreef gehaat worden door den arbeider. Hoed af 

op 12 Januari 1.1. de Heer Senator Paul j voor hen die ondanks clearing en toltarieven 

^Crockaert onder den titel « La Poule 

(Euf3 d’Or » een pracht-artikel.

Het stond van zelfsprekend onder d ru

briek «Tribune Libre», de beroemde rubriek 

der orakelen voorbehouden aan onze groote, 

onfaalbare politiekers.

aux er steeds in gelukken Belgische produkten in 

j vreemde gebieden af te zetten.

Senator Crockaert haalt voorbeelden aan 

die sprekend de vermindering van onzen uit

voer bewijzen en hij vertelt ons hoe op eigen 

bodem onze nationale nijverheden door het

De Taks en de 
Vergunningen op 
den Mosselinvoer

Visschersfamilies

Iedereen weet dat het volstaat deze rubriek dumpingstelsel van sommige landen worden

regelmatig te lezen en den goeden raad die stop gezet.

er b ij de vleet wordt gegeven, te volgen om Laat ons dus onze industriën helpen en

een goede Belg te zijn. steunen, laat ons het staatsleven wat spaar- 

Langs dezen weg geven velen onzer wet- zamer beheeren 1

gevers zich zelf de absolutie daags nadat zij Als een particulier buitensporigheden doei

Ons den... stam p toedienden. wordt zijn eigendom aangeslagen, m aar doet 

En Senator Crockaert zet met eene mooie de Staat hetzelfde dan is het zijne m u n t of

«finesse» deze traditie voort en langs een beter gezegd zijne goede burgers of zooge- 

brief van een zoogezegden kleinen nijveraar noemde «Poule3 aux  œufs d ’o r» die het gelag 

vertelt hij van al het leed en van al de moei- betalen.

liikheden die onze wetgevers de nijveraars en '1 Tot daar Senator Crockaert !

handelaars aandoen. En wat zullen wij zeggen? Het is een

En hij somt al de plagerijen op waaronder pracht-artikel, vol waarheid en zoo mooi ver-

de burgerij heeft te lijden, en vindt het erg ield; het zou iemand nieuwen moed geven te

dat 14 verschillende soorten controleurs en zien dat onze politiekers den toestand die zij

inspekteurs de eene na de andere fabriek of zelf hebben geschapen zoo klaar inzien,

handelshuis komen in rep en roer zetten., \ îe zal, na deze prachtige pleidooi, nog 

En hij oordeelt aat wanneer op den inge- durven beweren dat onze politiekers niet

slagen weg wordt voortgehandeld, wij recht

streeks naar een land gaan waar enkel 2 

soorten burgers zullen blijven: de eene als 

fonetionnaris, de andere als werkloozensteun- 

genietende.

De eersten, zegt hij, zullen weinig verdie

nen, maar ook niet veel werken en de twee

den zullen nog minder ontvangen, maar hee- 

lemaal niets doen.

Houdt op! roept Senator Crockaert, want 

wij loopen rechtstreeks naar den afgrond.

weten wat ze doen of wat ze willen?

En al is het een weldoend iets te zien dat 

die Heeren den toestand even goed kennen 

als wij zelf, toch is het bedroevend vast te 

stellen dat, ondanks hun klaar en gezond ver

stand, ondanks hun eigen afkeer van den hui- 

digen gang der zaken, zij iederen dag steeds 

verder gaan met al de onmogelijkste maat

regelen goed te keuren en te stemmen.

Het sarcasme dat uitgaat van Mijnhee

Crockacrt’s artikel snijdt iederen weldenken- 

Het werkgevend kapitaal mag niet langer j den burger door het hart.

Arm land wiens lot in handen berust van 

__ _f i  _ zulke politiekers !
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, Mazout «Purfüna»
Diesel Motoren «Sulzer*r» !

In het Staatsblad verscheen hieromtrent 

het volgende K. B. :

Gelet op het K. B. dd. 7 Mei 1936, betref

fende de bijzondere rechten eischbaar gesteld 

bij de invoervergunningen verleend krachtens 

de wetten dd. 30 Juni 1931 en 30 Juli 1934, 

alsook, betreffende de terugbetaling der reeds 

geïnde rechten en der borgstellingen en be

treffende de bevrijding der borgen;

Gelet op het koninklijk besluit dd. 2 7 Oc

tober 1936, gewijzigd bij het koninklijk be

sluit dd. 28 Juli 193 7, waarbij de invoer van 

mosselen wordt onderworpen aan het regime 

der voorafgaande toelating;

Op de voordracht van den Secretaris-Ge- 

neraal van het departement,

Besluit:

Artikel 1. —  De taxen geïnd, krachtens 

de beschikkingen van het koninklijk besluit 

dd. 26 December 1938, ter gelegenheid van 

het afleveren van vergunningen voor den in

voer van mosselen, zullen worden terugbe

taald telkens de ingevoerde waren weder uit

gevoerd worden, hetzij onmiddellijk, hetzij 

na zekere bewerkingen van conditioneering 

te hebben ondergaan.

Art. 2.» —  De Directeur-hoofd van den 

Centralen Dienst voor contingenten en ver

gunningen zal de documenten bepalen die 

zullen dienen te worden voorgelegd om het 

bewijs te leveren van den wederuitvoer be

doeld bij voorgaand artikel; hij zal daarbij 

op forfaitaire wijze het verlies aan gewicht 

en omvang bepalen noodzakelijk gemaakt 

door de conditioneeringsbewerking.

Art. 3. —  De Directeur-hoofd van den 

Centralen Dienst voor contingenten en ver

gunningen wordt belast met de uitvoering 

van dit besluit, dat onmiddellijk begint te 

vigeeren.

Gouverneur Baels en Mgr Lamiroy even na de plechtigheid, diep onder den indruk
van het gebeurde.
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De Oostendsche Reederij heeft twee En
gelsche stoomtreilers aangekocht, welke onze 
vloot zullen komen verrijken.

De eerste, de «Foamflower», komende van 
Huil en er gevaren hebbende onder H.313, 
heeft een netto tonnemaat van 141 en werd 
ln 1926 te Selby gebouwd., Het vaartuig be
hoorde toe aan de Yorkshire S. F. Co, Ld, 
Huil.

Het vaartuig heeft verleden week de Oos
tendsche haven aangedaan en zal er varen

De verlammende Vergiftiging  
door Hosselen

Hoogleeraar Koch, waarvan we reeds ver

leden week de studie vermeld hebben over 

de »vergiftigde mosselen, onderzoekt in zijn 

artikel eveneens welke de scheikundige en 

physiologische eigenschappen zijn van h 

verlammend vergift.,

Hij herinnert er aan hoe veel werk werd 

onder den naam van «Edward Anseele». Het ! besteed aan het afzonderen van dit vergift, 
heeft echter nog geen nummer. ! • ,, , ,

Het tweede vaartuig, dat op het huidig P0SinSen weike trouwens met gelukten, ver- 

oogenblik verwacht wordt, is de H.456 St. mits nien er totnogtoe niet in geslaagd is 
Joan, ook van Huil, metende 147 netto ton deze stof zuiver te bekomen, 
en gebouwd in 1928 te Beverley. Dit vaar-| 
tuig hoorde toe aan de St. Andrews S. F. ! ^e Willemshaven waar in 1885 eveneens 

Co, Ltd, Hull. : zich vergiftigingen voordeden, werd vastge-
Deze twee sterke en goed uitgeruste vaar- ' steld dat de ift>tof bestan(J ^  h

tuigen zullen meest op Ysland varen en de , ,
vischaanvoer van Belgische vaartuigen mer- en oplosbaar ln alcoholwater, chloroform en
kelijk ten goede kom en, 

{ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • « • • • • • f f «
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Een geleerde gelukte er in een grondzout 

af te zonderen, die hij mytilotoxine noemde, 

doch deze stof werd door latere onderzoekers 

niet teruggevonden, terwijl ook vaststaat dat 

zijn methode leiden moest tot de vernietiging 

van het eigenlijke vergift.

Echter heeft Muller in I 935 preparaten be

komen, waarvan de vergiftende kracht al de 

tot nu toe gekende eiwitvrije giften over

treft.

! De physiologische actie er van, werd door 

! verschillende geleerden bestudeerd.

Voor de behandeling van vergiftigingsge- 

i vallen wordt het volgende aangeraden :

Zoo snel mogelijk de* maag ledigen en

hem uitwasschen met bicarbonaat, dan het 

innemen van een afdrijvend middel, einde

lijk kunstmatige ademhaling en ephedrins 

om den bloeddruk in stand te houden.

Als preventief middel bestaat er slechts een 

enkel : geen mosselen eten gedurende de 

gevaarlijke periode.

Men denke niet dat het voldoende is ze te 

koken met bicarbonaat om het vergif te vei*-! 

nietigen.

Hiervoor zou men ze uren lang moeten 

koken.

Wat de maanden met R betreft, dient te 

worden opgemerkt, dat ook September en 

October nog niet deugen, want dat verlam

mende vergiftigingen gedurende die twee 

maanden waargenomen werden.

Aangaande de certificaten door sommige • 

landen afgeleverd, moet er op gewezen wor

den, dat ze alleen het onderzoek betreffen 

over de afwezigheid van typhus bacillen, 

maar niets zeggen aangaande het vergift.

Trouwens een certificaat is niet te geven 

tusschen Mei en October, vermits deze stof 

vàn den eenen dag tot den anderen in doo

delijke hoeveelheid kan verschijnen.

Ons besluit is dat men zich zooveel moge

lijk moet onthouden van Mei tot October, 

zoolang de bevoegde overheid het nuttig oor

deelt tegen hun gebruik te waarschuwen..

Op hetzelfde oogenblik dat duizên- 
den en duizenden menschen verleden 
week ter kerke togen en met onze 
visscherij meerouwüen, verscheen «Het 
Visscherijblad» in rouwband met de, 
foto van onze acht diepbetreurde jon
gens.

Elkeen voelde met ons innig in die 
nieuwe rouw mee, en duizenden ver
schatten zich een blad alzoo een blij
vende herinnering willenae behouden 
van hen die als de grooiste sjouwers 
van ons volk mogen aanzien worden.

De overtrokken hemel waarmede de 
dag van den indrukwekkenden lijk
dienst! begon, maakte de stemming, 
waarin deze dienst moest plaats heb
ben nog droeviger en men zou gezegd 
hebben, dat gansch de bevolking op 
dien treurigen Vrijdagmorgen samen 
gekomen was om een laatste hulde te 
brengen aan de visschers, die met de 
0.294 vergingen.

Reeds van 9 uur af zag men stoere 
visschersi met hun rooden jumper naar 
stad trekken om tenminste aan dezen 
dienst aanwezig te zijn en lang vóór 
de lijkdienst aanving was de groote 
kerk dan ook proppensvol, zoodat; de 
duizendkoppige menigte voor de kerk
deuren moest staan om te wachten tot 
de plechtigheid zou ten einde zijn.

Deze lijkdienst zonder lijken, was 
voorzeker een van de indrukwekkend
ste huldeblijken die ooit aan visschers 
werd gebracht.

Alle standen, alle overtuigingen, alle 
philosophische en godsdienstige ge
zindheden, werden vergeten. Alle vee- 
ten en betwistingen werden op zij ge
schoven om alleen te denken aan hen 
die op zoo’n geheimzinnige wijze met 
hun broze vaartuig in een woesten 
storm verdwenen waren.

Ook Zijne Excellentie Mgr. Lami
roy had er aan gehouden naast den 
heer gouverneur Baels met zijn hoog
gewaardeerde aanwezigheid, den dienst 
te vereeren.

Aldus waren de twee overheden van 
onze provincie, de kerkelijke en de 
burgerlijke door hun hoogsten verte
genwoordiger op de plechtigheid aan
wezig en deze pieteitsvolle daad werd 
dan ook door iedereen ten zeerste ge
prezen.

Men gaf er zich genoeg rekenschap

■ i m
rt.
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v a n  dat gouverneur Baels, telkens aan
wezig wanneer het zijn geliefde vis- 
schersbevolking betref^ de aanwezig
heid van, Mgr. Lamiroy, ten zeerste op 
prijs stelde en misschien wel ook aan
gedrongen had opdat hij aan den dienst 
zou deelnemen.

Het Zeewezen was vertegenwoor
digd door zijn Directeur-Generaal H. 
Devos, die den minister, verontschul
digd, verving, terwijl talrijke persona
liteiten uit de maritieme en andere

De Raad van Beheer der Mo- 

torvisscherij bedankt langs den 

weg van «Het Visscherijblad», 

alle personen voor de blijken van 

deelneming in den rouw welke 

hem en de families der slachtof

fers van de 0.294, Van der Goes 

komt te treffen.

Alle personen welke geen 

doodsbericht mochten ontvangen 

hebben, worden vriendelijk ver

zocht de raad van beheer en de 

families te verontschuldigen en 

dit bericht als dusdanig te willen 

beschouwen.

Bij de Offerande tijdens de plechtigheid

BUREEL ï SPAARZÄAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 

Telefoon Bureel 73910 Fcatcheckrekening 1070.98 

Drukkerij 73758 , VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

B estuurder-Eigenaar :

P. VANDENBERGHE

Handelsregister 5327

ABONNEMENTEN»

BINNENLAND. — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 Ir. ; 6 maan
den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.

LIGHTEN

FEBRUARI

uit aan

i W 7.20 16.32

i D 7.19 1 b.34

3 V 7.17 16.36

4 Z 7.1 6 16.36

5 z 7.1,4 i6.3y

b M 7.13 16.41

7 D 7.1 1 16.43

8 W 7.09 16.45

9 D 7.07 16.46

10 V 7.06 16.48

1 1 z 7.04 16.50
12 z 7.02 16.52

13 M 7.00 16.54

14 D 6.59 16.56
15 W 6.5 7 16.57

16 D 6.55 16.59
1 7 V 6.53 1 7.01

13 z 6.51 1 7.02
19 z 6.49 17.04

20 M 6.47 ! 7.06

21 D 6.45 1 7.08
22 W 6.43 1 7.09
23 D 6.41 1 7.1 1
24 V 6.39 1 7.13
25 z 6.37 1 7.15
26 z 6.35 1716
27 M 6.33 1 7.18
28 D 6.31 17.20

HOOG-

WATER
FEBRUARI

1 W 9.23 21.47
2 D 10.27 22.49

3 V 1 1.20 23.44

4 z __.— 12.0*
5 z 0.30 12.58
6 M 1.16 13.39

7 D 2:04 »4.22

6 W 2.-49 IS .O i
9 D 3.35 IS.44

10 V •4.20 16.39

1 1 Z 5.08 17.22
12 z 6.06 18.29
13 M 7.18 19.31
14 D 8.47 21.10
15 W 10.02 22.29
16 D 10.54 23.11
17 V 1 1.35 23.51
18 Z — .— 12.0*
19 z 0.25 12.39
20 M 0.51 13.04
21 D 1.21 13.35
22 W 1.52 14.05
23 D 2.23 14.36
24 V 2.58 15.07
25 z 3.31 15.43
26 z 4-14 16.28
27 M 5.02 17.2*
28 D 6.06 I I . » »

WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

{Phot# Mcojb«#)

Rouwen
middens insgelijks aanwezig Waren 
om mee te deelen in den zwaren rouw 
welke onze visscherij kwam treffen.

Alle tegenwoordige personaliteiten 
opnoemen, zou ons te ver leiden. Ver
melden we terloops dat talrijke rouw- 
telegrammen de reederij toekwamen, 
waaronder die van minister Marck, 
burgemeester Moreaux.de Kredietbank 
voor handel en nijverheid, de Cie de 
Construction mécanique procédés Sul- 
zer, de Soc. Générale Assurance Ma
ritime, S. A. I. T., de Syndikale Kamer 
der Vischhandelaars, Firma Pede, Ju
lien Poll, voorzitter van den Onder
zoeksraad, Arthur Pauwels, provinciaal 
raadslid, Belgisch syndikaat van Sprot
en Haringuitvoerders, Camiel Willems, 
enz...

De offerande waardoor de gelegen
heid geboden werd aan allen die den 
dienst bijwoonden, nog een intiemer 
gebaar tegenover de dooden en hun 
tamilieleden als hulde te brengen, duur
de ongelooflijk lang en niettegenstaan
de er drie duizend gedachtenissen uit- 
gedeeld werden, moesten er nog velen 
zonder vertrekken.

Tijdens de offerande ook, konden 
veel aanwezigen hun tranen nietj lan
ger verbergen en wanneer het orgd 
met koor inzette, was de ontroering al
gemeen.

Toen de mis ten einde was werd 
«O Heere Zegen de Zee » gezongen. 
Dit lied, gedicht van den heer Baels 
H., toen hij student was en op muziek 
gezet door den eilaas te vroeg gestor
ven Oostendschen toondichter Keurvels 
werd onder doodsche stilte 200 indruk
wekkend weergegeven, dat men alleen 
nog het pijnlijk snikken van talrijke 
menschen hoorde, welke op ditzelfde 
oogenblik het besef leverde, hoe de 
massa meeleeft in deze diepe rouw wel
ke ons arm volk eens te meer komt te 
treffen.

Ja, arm verlaten en zoo weinig ge* 
holpen volk van onze Vlaamsche kust, 
volksvertegenwoordigers, senateurs en 
zooveel andere overheden trekken zich 
zoo weinig of niet uw lot aan.

Weinigen onder hen voelen ïets van 
uw leed, omdat gij dag en nacht, bij 
slecht en goed weer, bij mist en regen
buien, ver van hier zwatelt en zwoegt 
voor een karig stuk brood voor 
vrouw, kinderen of familieleden. Men 
voelt en verricht zoo weinig voor U,

(Zie »ervols blz. 2),
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BANK VAN BRUSSEL
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 

BIjHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 

BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOU W 

Alle Bankverrichtingen — Voordeeiige interesten vooi geidbeieg gingen. —

omdat gij geen kiezers zijt, en men U voor Henri Beuren, Dinsdag te 10 
aus minder noodig heeft.

M en voelt - en upet weinig voor 

omdat men uw  gevaren niet kent 

niet genoeg besett en U te gemaxk-- 
lijk  kan overhaien.
‘ En als er dan zijn welke zich uw lot 
aantrekken, welke met U voelen en aan 
wal voor Li strijden, voor uw bestaan 
heipen zorgen, dan zijn die zoo bitter 
weinig te liehen, want voor velen zijt 
gij slechts een middel om zich met uw 
zweet te verrijken.

Arm volk, wanneer zal men eens in 
uw klein landje begrijpen, dat gij recht 
hebt op een behoorlijk bestaan ; wan
neer zal men eens begrijpen, dat wan
neer we strijden voor de bescherming 
onzer visscherij, het niet is om U rijk 
te maken, maar alleen om uw leven 
van zwoegen en vechten voor uw bete 
broods, dragelijker te maken.

Wanneer zullen ministers, volksver
tegenwoordigers en anderen begrijpen

u.
voor Kamiel Weise en Woensdag 22 

U j bebruari te 10 u. voor Aime Keinaut. 
ze ! Alle vrienden en sympathiseerenden 

worden tot deze diensten uitgenoochgd.

ROU W H U LDE IN  DE GEM EEN
SCHAPPELIJKE KAS

Maandag jl. vergaderde de Beheer
raad van de Gemeenschappelijke Kas 
voor Zeevisscherij onder voorzitter
schap van den h. Karei Dezuttere.

Voor de rechtstaande vergadering 
bracht de voorzitter een treilende 
rouwhulde aan de nagedachtenis van 
de slachtoffers van de scheepsramp 
der 0.294.

Acht jonge visschers hebben opnieuw 
voor de visscherij het hoogste offer, dit 
van hun leven, gegeven.

De heer voorzitter is overtuigd den 
tolk te wezen van den beheerraad met

Vergadering van de Vereenigde 

V isschers-Reeders

aan de beproefde naastbestaanden, 

dat uw "ieven ̂ iemet*dèTiandbouwers! evenals aar} d,e N ’ V * Motorvisscherij, 
zelfs niet met dat van de mijnwerkers de inni9e deelneming aa” te bieden, 
te vergelijken is ?

Wanneer zal men voor U een pen-

De h. Verschelde sloot zich namens 
het ministerie van Verkeerswezen bii

sioenwet stemmen om U in de gele-, rouwbeklag aan. 

genheid te stellen de laatste dagen van 'BEW IJZEN  VAN DEELNEM ING 
dat leven vol gevaren en miseries, te
kunnen rustig doorbrengen ? | \ an uit alle hoeken van het land

Mocht deze droevige plechtigheid, komen ons bewijzen van deelneming 

mocht het verdwijnen van deze acht *oe.
jonge menschenlevens de Hoogere Vragen voor het mogen geven van

Overheid bewust maken van wat KAN 
en MOET voor ons visschersvoik ge
daan worden. Mochten zij het in hun 
hoofd prenten, dat daar waar millioe- 
nen voor den landbouw, de mijnwer
kers, de Sabena en zooveel andere in
stellingen, als steun gegeven worden, 
men hier ook iets voor U zou mogen 
doen, opdat het niet altijd van he'; 
vischje zelf zou moeten komen en allen 
opnieuw aan de willekeur en het mede
lijden van de openbare liefdadigheid 
zouden moeten prijsgegeven worden.

Gij verdient beter dan dat.
Mochten thans hiervoor de oogen 

open gaan, we zouden het op prijs stel
len en overtuigd zijn van de gedachte 
dat het nooit te laat is om wel te doen.

P. Vandenberghe.

ZIELEMISSEN

Maandag 13 Februari had te 10 uur, 
in de parochiale kerk van SS. Petrus 
en Paulus een zielemis plaats voor Pie
ter Van Tyghem; W oensdag 15 Fe
bruari was dit het geval voor Henri 
Dekindt; Donderdag 16 Februari, voor 
Kamiel Dekindt en Vrijdag 17 Fe
bruari voor Robert Vancraeynest.

Maandag 20 Februari heeft te 10 u. 
in dezelfde kerk een lijkdienst plaats

feesten, het doen van geldinzamelingen, 
enz... bereiken ons langs alle kanten.

In een ander artikel willen we hier
omtrent ons standpunt voorlichten, om
dat ons visschersvolk niet moet afhan
gen van de liefdadigheid, welke maar 
aï te lichtzinnig gebruikt wordt bij der
gelijke aangelegenheden, om niet aan 
de weduwen maar aan andere doel
einden te denken.

EEN GEDICHTJE

Een visscher van Blankenberge zond 
ons een gedichtje in, welke we heden 
bij plaatsgebrek niet kunnen inlasschen,

H U IS  D ESRA
- ...... - - - —1m,Lj ■ #
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Slechte Resultaten van Rechtskundige Kroniek 
de Walvischvaart

WORDT DE WALVISCH UITGEROEID ?

Uit de berichten omtrent de resultaten der 

walvischvaart in de antarctische zeeën blijkt, 

dat die dit seizoen bijzonder slecht zijn. Er 

worden veel minder walvisschen gevangen 

dan verleden jaar en bovendien zijn de die

ren erg mager. In Londen schat men de op

brengst op niet meer dan 30 pet., van die 

van verleden jaar.

Uit Duitschland wordt gemeld, dat de 

Duitsche vloot 8 Maart de terugreis zal aan

vaarden en tegen einde April in Europa te

ruggekeerd kan zijn. Duitschland schat zijn

A. B. Z*, Oostende. -- Op uwe tairijke

vragen antwoorden wij ?oo kortbondig mo- 

gelijk :

!. De hoofdaannemer alleen i3 aansprake

lijk tegenover.de eigenaar. Deze laatste heeft 

niets te maken met den onderaannemer. 

Heeft de hoofdaannemer met deze laatste 

misrekend, dan moet hij de gevolgen ervan 

Jijden. De door U voorgestelde betwisting 

schijnt ons zonder moeilijkheid in het voor

deel van uwe stelling te moeten uitvallen.

2. De wegenistaks is een vergoeding voor 

het leggen en herstellen der wegenis, ß. v.. 

de vergoeding die verschuldigd is voor het 

openen, toedoen en herstellen van straten en

(Verleden week bij plaatsgebrek verschoven)

Maandag 6 Februari hield de S. M. «De 

Vereenigde Visschers-Reeders» een algemee- 

ne vergadering waarop omtrent al de leden, 

buiten dezen in zee weerhouden, aanwezig 

waren.

De voorzitter h. Verbanck L.., vraagt in 

zijn openingswoord dat aÜe leden volle ver

trouwen zouden stellen in hun beheerraad. 

Langs de kaai worden allerlei praatjes over 

de coo rondgestrooid, door menschen die 

alleen het verdwijnen van de maatschappij 

vurig verlangen en zoo wordt bv. onze olie 

geblameerd, terwijl een onpartijdig onderzoek 

in het stedelijk laboratorium uitgewezen heeft 

zwart op wit, dat het allerbeste olie is.

Men vertelt nog dat onze maatschappij ver

kocht is aan een firma van touwwerk alhier 

Belachelijke leugens, zegt de heer voorzitter. 

A l de lellen van het bestuur hebben, na lang 

onderzoek van verschillende voorstellen, de 

firma «Ostend-Stores» uitverkozen, omdat 

deze het goedkoopst en voordeeligst leveren 

kon. Beste Makkers, besluit de voorzitter, 

luistert niet naar deze ongelooflijke praatjes, 

maar stelt uw vertrouwen in uw bestuur.

Daarna brengt de secretaris, de heer Hen- 

dryekx L., verslag uit over den verkoop. De 

cijfers door hem aangehaald, zijn zeer bevre

digend en geven zekerheid voor de toe

komst ! Buiten vier, kwamen reeds alle le

den aankoopen doen bij hun vereeniging. Is 

dit niet veel belovend en schitterend voor een 

begin.

Vervolgens handelt de h. Wielockx over 

de mazout. Langdurige onderhandelingen 

zullen binnen korte dagen tot een akkoord 

leiden., We krijgen mazout aan voordeeiige 

voorwaarden, dat staat vasti Alleen moet 

voor deze kwestie vooral het bestuur op de 

leden kunnen rekenen. Meer kan en mag 

de spreker nog niet mededeelen.

De voorzitter bedankt den heer Wielockx 

voor zijn belanglooze maar waardeerende 

medewerking en verleent het woord aan den 

heer Decrop L. als voorzitter van het ver

bond van de Belgische Zeevisscherij.

«De wreede golven hebben weer een schip 

verzwolgen. Zoo pas heb ik een bezoek ge

bracht aan de bedroefde families en ben diep 

onder den indruk. Verontschuldigt me dan 

ook, beste visschers, in deze treurige om

standigheden, kort te zullen wezen». Vervol

gens toont spreker aan hoe Stad en Staat 

gedurig zware lasten op de visscherij leggen. 

Ten allen kante eischt men geld van ons op, 

terwijl de visscher rechtstreeks niets terug 

ontvangt. W ij vragen geen aalmoes ook, 

maar meer vrijheid in ons bedrijf. Visschers- 

reeders, weest verstandig. Weest sterk veree- 

nigd en steunt elkander. Op die manier al

leen zal voor u iets te bereiken zijn.,

Ge hebt een flink bestuur, dat meer dan één 

jaar al dagelijks voor u werkt. Strijdt allen 

verder eendrachtig samen.

Na het dankwoord van den voorzitter gaat 

de vergadering uiteen, overtuigd dat deze 

vereeniging ten minste nuttig werk verricht.

The International Paint 
& Compositions O  Ltd

LONDON

In-en Uit voer van Visch 
in December 1939

i .  —  GARNAAL

Gewicht Franks

AI ! F SOORT SCHF.nPSVERWEN 
)e WereïdhekPnilf «CopperpoSnf» vmw

Houten Schepen

De «Trawlers Compositions Paints > 
1* en 2* kous voor Stalen Scheper 

De Speciale Verf « Oalvex »
—  voor Bronze Schroeven — 

Agenten ea Depothouders :
0STEND STORES & ROPEWORKi 

N. V.

Invoer;

Nederland 9.400 33.000

Uitvoer:

Frankrijk 51.500 248.000

Engeland 400 2.000

51.900 250.000

2. — SPROT.

Invoer: ' ! 1 1 '

Frankrijk 1 18.300 146.000

Nederland 29.600 36.000

Engeland 370.600 4 73.,000

•Zweden 1.500 2.000

520.000 657.000

Uitvoer:

Duitschland 24.900 37.000

Polen-Dantzig 33.500 47.000

58.400 84.000

3. —  ANDERE VISCHSOORTEN.

Invoer;

Duitschland 1.300 30.000

Denemarken 169.400 683.000

Frankrijk 14.100 80.000

Italie » 1.000

Noorwegen 126.500 380.000

Nederland 131.000 502.000

Polen-Dantzig » 1.000

Engeland 10.900 60.000

Zweden 4.000 1 7.000

Japan 5.500 37.000

Vereenigde Staten 7.000 83.000

Canada 3.000 31.000

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPShERSTELL!ïiGEN EN 

niEUWBOUW WENDT U TOT DE VEBM1UIZEN

BELIABD-CDlGHTOitC

Uitvoer:

472.700 1.905.000

Duitschland 23.200 353.000

Frankrijk 208.500 1.297.000

Nederland 1 1.800 108.000

Polen-Dantzig 700 12.000

Zweden 100 1.000

Zwitserland 55.100 589.000

Belgisch Congo 200 1.000

Boordprovisie 14.000 87.000

313.600 2.448.000 

_  i

Een Ommekeer in den 

Vischverkoop ?
---------H---------

Een Amerikaansche vÏ3scher-reedersmaai- 

schappij, de Atlantic Coa3t Fisheries Co, 

heeft te Boston een machine in gebruik ge

steld dat automatisch de visch ontgraat 

waarschijnlijk een heelen ommekeer in den 

verkoop van dit voedingsmiddel zal brengen, 

Men beweert dat dit de eerste machin 

is die. practisch zoo volmaakt is, dat ze 

toelaat alle ingewanden en onnuttige b 

standdeelen te verwijderen om een bek.ng- 

rijker hoeveelheid en beter gevleeschde visch 

filets te bekomen.

Alle vroegere pogingen om een automa

tisch werkend machine, die aan alle tech 

sche noodwendigheden der vischindustrie 

moest beantwoorden, te vervaardigen, leidden 

tot hiertoe tot povere uitslagen.

De installatie door de Atlantic Coast Fis

heries Co te Boston gedaan, moet vooral 

dienen om automatisch kabeljauw en heek 

te ontgraten. Deze twee vischsoorten worden 

voornamelijk gebruikt o m  f i l e t 3  te maken,, 

Men kan zich een idee vormen van het 

g r o o t  voordeel dat deze nieuwe machine ver- 

weaenlijken zal, door het feit dat in 1937, 

36 millioen 285.712 kg. visrhfilets in He 

Vereenigde Staten voortgebracht werden.

Onze nieuwe machine nu, behandelt 50 

stuks visch, t.t.z. 100 filets, in één minuut.

Het voordeel dat het bij het handwerk 

heeft is zoo groot, dat men schat, dat, door 

het gebruik van dit nieuw techniek, het 

voortbrengstcijfer van vischfilets in de Ver.

Staten in 193 7 van 36 millioen 285.712 kg. 

tot 42.635.711 kg. zou gestegen zijn, dit

zonder dat de hoeveelheid gebruikte visch 

zou, verhoogen.,

Het hoeft niet gezegd dat het gebruik van 

deze nieuwe machine een grooten vooruit

gang beteekent voor de vischindustrie, en 

dat de verkoopprijs merkelijk zal dalen. De 

verbruiker zal een product van beter kwa

liteit, fijner voorkomen en aan lageren pr js 

krijgen.

L. WYNANT

Rookerij
IN ALLE SOORTEN —

Specialiteit voor markten 

Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 586

Wilrijk Antwerpen

OOSTENDE S. A?
is

max

Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in 't groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCHE VISCHHANDEL.

Kustverdediging 
en Krijgsm arine

In een onzer vorige nummers namen we j Het oprichten jeener verdedigingsflotielje 

de vraag van volksvertegenwoordiger Leuri- kunnen wij natuurlijk niet anders dan goed- 

dan op en het antwoord van den minister keuren. W ij zijn zelfs van meening, dat 

welke er op volgde, dit in verband met den deze flotielje zich niet zou hoeven te beper- '

bouw van 

waar er zou

het n ieuw e visscherij wachtsch ip, ken tot de enkele torpedo jagers en mijnleg-| 

dienen gezorgd, dat het in  de j ger3, die nood ig  heeten om  de kust op af-

eerste plaats met Vlaamsche zeeofficieren J  doende wijze te verdedigen. W ij mogen toch 

zou bemand worden. | in geval van Europeesch conflikt, onze koop- j

W ij wezen er ook op wat onlangs even vaardijschepen niet onbeschermd de gevaar- > 

het aftreden van Marcel-Henri Jaspa r lijke zones laten doorkruisen.

opbrengst op 90.000 ton of evenveel als ver*
i j  • i .  tl , i  . i , ik -  voetpaden ter gelegenheid van aanpalendeleden jaar, hetgeen beteekent, dat ook hier, o & r

de resultaten veel minder zijn, daar de Duit

sche vloot, die dit jaar ter walvischvaart is 

uitgetrokken, ongeveer 30 pet. grooter is dan 

verleden jaar.

In het vorige vangseizoen werden door de 

verschillende vloten niet minder dan 46000 

verschillende soorten walvisschen gevangen 

tegen 345 79 in het seizoen 1936-193 7. De 

vangst per jager bedroeg gemiddeld 180 

stuks tegen 178 in 1936-1937, waarbij dient 

te worden opgemerkt, dat de jagers veel 

sneller zijn dan voor eenige jaren.

Het merkwaardige is dat de gemiddelde 

lengte der gevangen walvisschen van alle 

soorten kleiner is dan in het vorige seizoen. 

Van de bij Zuid-Georgie gevangen blauw- 

visschen was de gemiddelde lengte 70.89 voet 

tegen 71.79 voet het vorige jaar. In het 

overige deel der antarctische zeeen waren 

deze cijfers resp. 78.42 en 77.49 voet. Voor 

de vinvisschen waren deze cijfers resp. 64.52 

en 63.56 voet en resp. 67.86 en 67.80 voet. 

In he t seizoen 1931-32 was de gemiddelde

bouwwerken.

De vergoeding voor het gebruik van een 

zekere oppervlakte van den openbaren weg 

door een aannemer is geen wegenistaks. Het 

behoort den aannemer, die gebruik gemaakt 

heeft van deze oppervlakte om de uitvoering 

van zijn werk te vergemakkelijken, deze ver

goeding te betalen., Dit valt in zijne alge- 

meene onkosten.

3. Bij voegelijke werken mogen enkel aan

gerekend wanneer een vooralgaandelijk a k 

koord geschreven en geteekend werd door 

den eigenaar, met bepaling én der werken 

én van den prijs. Art. 1 793 is wel van toe 

passing in uw geval.

4. De aannemer mag geen meerderen prijs 

aanrekenen voor de hoeksteerien, tenware de 

eigenaar na het sluiten van het verdrag, wel 

bepaald deze steenen zoude opgelegd hebben. 

Is het de aannemer die de steenen uitgekozen 

en zonder bijzondere opdracht besteld heeft, 

dan is de meerdere prijs voor zijne rekening,

5) De «regelen der, kunst», dat beduidt een

voor

als minister, geschied was door het benoe

men bij het Zeewezen van een jong 

dig Vlaamschonkundig advokaat.

«Lichtbaken», het orgaan van den Vlaam

schen Scheepvaartbond, neemt onze gedach

ten over en voegt er aan toe :

Ja, meer dan ooit dient er thans een 

oogje in het zeil gehouden te worden, want

zeker is het dat op gebied van kustverdedi- ging der kust en der koopvaardij een uit

ging en krijgsmarine, belangrijke dingen op sluitend Vlaamsch belang.

i Beroep doen op vreemden staat natuurlijk 

olie- gelijk aan het opgeven onzer zoo pas verwor

ven neutraliteit en zou ons fataal in het 

conflict meesleuren. Om deze redenen zou

den ook enkele lichte kruisers, als convooi- 

schepen uitgerust, absoluut noodzakelijk zijn. 

Vlaanderen heeft ten allen tijde convoo - 

- j schepen gehad, en nu nog blijft de verdedi-

lengte der blauwvisschen (buiten het gebied j uitvoering zooals door een bevoegd vakman 

van Zuid-Georgie) 84.03 voet en van de vin- i verzekerd wordt: waterdichte kelder —  lood

visschen 69.95 voet.

Over het algemeen vreest men voor een 

langzaam maar zekere uitroeiing! wanneer 

geen andere maatregelen dan tot dusver ge

nomen worden.

rechte muren, effen plakwerk —  houtwerk 

dicht en in den haak enz., in een woord een 

degelijke uitvoering.

6. W ij verzoeken U 7,50 fr. op onze post- 

checkrekening te storten.

BELGISCHE REEDERS.

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

til zijn., En dringender dan ooit herhalen wij 

onzen oproep tot alle Vlaamsche mandataris

sen, opdat zij er angstvallig zouden over wa

ken, dat geene beslissingen genomen wor

den die in strijd zouden kunnen zijn met de 

rechten, het belang en de waardigheid onzer 

Vlaamsche volksgemeenschap.

Het doorgaans op maritiem gebied góed in- 

gelichtte Antwerpsche blad «Lloyd Anver- 

sois» geeft in zijn nummer van 1 1 Januari 

1.1. onder hcofding «Eene verdedigingsflotiel

je in Belgie» een artikel, waaruit wij het 

volgende vertalen :

« In opdracht van het Ministerie van Lands

verdediging houdt zich thans te Brugge, een 

officier met de studie van deze kwestie on

ledig.

Uit de ondervindingen opgedaan bij de 

laatste gebeurtenissen, en na besprekingen 

met het departement van Zeewezen, is het 

aan de hoogere legerleiding bijzonder opge

vallen, dat afdoende maatregelen dienen ge

troffen te worden zoowel voor de verdedi

ging der kust, als voor deze der Zeeschelde. 

Met dit doel is het oprichten eener welis

waar bescheiden • militaire flotielje voorzien.

Voor het bevel dezer flotielje zou beroep 

gedaan worden op de medewerking van een 

half dozijn marine-officieren die, hetzij ge

durende, hetzij onmiddellijk na den oorlog, 

een proeftijd deden aan de Zeekrijgsschool 

van Brest».

Heel toevallig nu kennen wij deze officie

ren en wij weten dan ook, dat allen, buiten 

één of hoogstens twee uitzonderingen, Wa

len, Vlaamschonkundigen of zelfs verstokte 

Vlaamschhaters waren. Het is dus aan dezen 

dat men de inrichting en het hooger bevel 

onzer militaire marine zou willen toevertrou

wen, net alsof er niet voldoende Vlaamsche 

krachten voorhanden zijn, die niet alleen als 

knappe zeelui, maar ook als eerste rangs- 

officieren mogen aanzien worden.

Mogelijk zal men hun militaire bevoegd

heid in twijfel trekken, maar laat hen een 

proeftijd doen, bv. in Nederland of zelfs in 

een der Noordelijke landen,... en zij zullen 

zeker zoo goed gevormd zijn als die uit Brest. 

Bovendien zullen zij eene taal en een tech

nologie machtig zijn die bij hun manschap

pen niet als latijn in d’ooren klinken zal.,

Wezen wij jui3t daarom dubbel waakzaam!

ULYSSES.

W ij zijn het met Lichtbaken hieromtrent 

volledig eens en zullen ook waakzaam blij

ven.

Anderzijds vragen we ons af welk nut die 

«Zinnia» thans oplevert. Aan boord van dit 

vaartuig vertoeft een gansche bemanning, is 

er een dokter en twee aalmoezeniers, twee 

radio-telegrafi3ten en we kunnen niet zeg

gen wat nuttigs met dit vaartuig ten opzichte 

van onze visshcerij reeds verricht werd.

t Ware ten andere interessant hierom

trent eens ingelicht te worden en t is te ho

pen dat het nieuwe visscherijwachtschip de 

gelegenheid zal verschaffen, de diensten te 

bewijzen welke men van dergelijk vaartuig 

zou moeten kunnen verwachten.

De herinrichting van de Zeevisscherij- 

dienst, waarop we nog altijd wachten, zou 

ook hier zijn heilzame gevolgen hebben kun

nen doen gelden.

Maar wanneer zullen ooit deze ministe- 

rieele beloften werkelijkheid worden ?

O n  w a a r d i g e  T o e s t a n d e n  

h ij d e n

Sprotverkoop te Nieuwpoort
Waarom treft het Gemeentebestuur 

geen maatregel ?

Steeds komen ons klachten toe van het de visscher nog een proces-verbaal opl’ep

willekeurig optreden van sommige, koopers voor smaad.

van visch en sprot te Nieuwpoort. Deze klach- Mogen we bijgevolg het gemeentebestuur

ten zijn dikwijls zeer gegrond en een bewijs van Nieuwpoort verzoeken dringend een

van den willekeur waarvan arme visschers, einde te willen stellen aan de bestaande wan-

die dag en nacht in zee gesjouwd hebben, toestanden in zake verkoop? 

het slachtoffer zijn. | W ij zijn bereid het in zijn taak te helpen.

Dat zij niet altijd gelijk hebben, nemen w= Ten an(Jere dient ook de kwestie van den

aan, maar dit alles zou niet bestaan moes. visch mi jnbestuu roer volledig opgelost, daar

door het Nieuwpoortsche gemeentebestuur het onaannemelijk is, dat die persoon, bene-

hierin een regeling getroffen worden. vens deze functie, ook nog andere hoeft te

Zoo schrijft men ons het volgende typisch volbrengen, zooals die van politieagent in

geval

Mijnheer de Bestuurder,

Wij zijn Woensdag 18 Januari s middags 
binnengekomen met een lading sprot en gin
gen zooals naar gewoonte me:; een staal naar 
de vischmijn, waar we voor 1750 kg., 69 fr. 
per honderd kg. ontvingen. Het was toen 
5 uur in den namiddag. Deze sprot werd op 
de Kaai afgewogen in tegenwoordigheid van 
den kooper en te 6.30 uur werd het juiste 
gewicht aan den agent, dus den bestuurder 
der vischmijn, overgemaakt.

We gingen naar huis en we waren niet 
weinig verwonderd te 7.15 uur s avonds te
ruggeroepen te worden door den kooper, die 
zei dat hij de lading sprot niet aanvaardde 
omdat hij er geen weg mee kon.

De agent en afslager vaagden daarop een-

stad op dagen dat zulks vereischt is.

! Dergelijke toestanden en het feit dat deze 

persoon zeer slecht betaald wordt, geven aan- 

leiding tot allerlei wantoestanden, die zeer 

schadelijk zijn voor den heropbloei van de 

visscherij aldaar.,

Motorvisscherij
Naamlooze Vennootschap 

te OOSTENDE 

gesticht op 7 December 1929.
voudig den koop uit.

Hierop is een vechtpartij ontstaan, welke Staatsblad van 30-31 December 1929,
allesbehalve een goeden indruk moet nalaten i , inoAZ - • •
over den verkoop te Nieuwpoort en de w.n- akte 19346. WlJZigmg der Statuien,

Staatsblad van 22-23 Mei 1936, aktetoestanden er mee gepaard gaande
Zoo hebben we met groote schade nog 

denzelfden avond rond 9.30 uur de lading 
aan een ander kooper kunnen verkoopen.

Het is de eerste maal niet dat die kooper 
dergelijke streken op zijn kompas heeft.

Achtingsvol.

EEN ONDERZOEK

Uw
ONGESTELDHEDEN
ZULLEN VERDWIJNEN
Zuiver bloed ls  de grondslag der geaondheld - 
Maakt kort »pel met hoofdpijnen, maagpijnen, 
pijnlijke maandstonden, de onaemakken van het 
op jaren komen door het regelmatig nemen Vans 
STANDAËRT PILLEN gereedgemaakt utt le
venwekkende beginselen der planten.
De gezondheid door de zuiverheid van hei bloed, 
dank zij de

STANDAËRT
----- j P I L L E N

V R I JW A REN  DE G EZON DHE ID

sim

Het onderzoek door ons ingesteld, heeft 

uitgewezen dat de visscher welke ons klaagt, 

als gevolg van deze weigering misschien wel 

I wat cnredelijk is uitgevaren, maar dergelijke 

feiten zouden niet gebeuren moest hier een 

I juiste regeling bestaan.

! Inderdaad, het is niet aan te nemen dat een 

, kooper zoo maar een lading welke gelost is:

I weigert een uur na de volledige lossing, wan- 

j neer hij reeds had moeten bemerken bij het 

lossen of de lading beantwoordde aan het op

gegeven staal.

Dat is ten andere te Oostende ook zoo.

Verder hebben we bij dit onderzoek kun

nen vaststellen, dat de eenige reden waarom 

deze lading geweigerd werd, alleen een ge

volg is van het feit, dat de kooper uit een 

andere stad voor wien deze heer gekocht had, 

de lading weigerde omdat deze te Nieuwpoort 

welke voor hem kocht, te veel betaald had 

en de sprot intusschen van meer dan 20 fr. 

per 100 kg. gezakt was.

Het gevolg van dezen wantoestand is, dat

8545, en Staatsblad van 9 Mei akte 
7181. Handelsregister Oostende 2342.

W ij hebben de eer de heeren aan
deelhouders uit te noodigen tot het bij
wonen der algemeene vergadering on
zer maatschappij dewelke zal plaats 
hebben (e Oostende, Reederijkaai, in 
den maatschappelijken zetel, op Zater
dag 25 Februari 1939, om 10 uur 's 
morgens, met de volgende

DAGORDE :

1. Verslag van den beheer- en toe-
zichtsraad ;

2. Goedkeuring der balans en winst
en verliesrekening ;

3. Ontlasting van beheerders en 
kommissarissen ;

4. Verscheidene.
W ij verzoeken de heeren aandeel

houders zich te willen gedragen naar 
de bepalingen van het artikel 28 der 
standregelen en hunne aandeelen te 
willen nederleggen, ten minste vijf da
gen vóór de algemeene vergadering, in 
den zetel der maatschappij, Reederij
kaai, te Oostende.

De Beheerraad.
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Zeebrugge

KROOSTRIJKE GEZINNEN.

De zaal der Ploegstraat leek Zondagna

middag wel een bijenkorf, zoo stampvol dat 

ze opgepropt met wemelende gonzende kin- 

ders en ook wel met groote menschen.

Het eerste stukje «De Nachtegaal» opge

voerd door het poppenspel «Kallemoeie», 

viel bijzonder mee. Het stuk is een geheim

zinnig sprookje dat zich afspeelt aan het 

Keizerlijk hof van China ; een raadselachtig 

spel zooals heel dat verre gele land trouwens 

voor ons raadselachtig is.

Het tweede stukje, waàr het leuke «Smidje 

smee» de duivels de eene poets na de ande

re wist te bakken, deed de kinderen eens te 

meer van hun stoelen op springen.

Na deze twee welgeslaagde opvoeringen 

nam heer Schepen Van Damme voor een 

paar minuten het woord. Hij beloofde zijn 

volledigen steun aan den bond der Kroost

rijke Gezinnen.

Na afloop van het feest ontvingen de kin- 

ders bij het buitengaan elk een zak vol lek

kernijen.

Voor fijn GEROOKTEN

SPROT
EEN ADRES

Pierre Huysseune
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Door dit nieuwe marktplein zal Zeebrug- 

ge-dorp een ander en veel schooner «aan

gezicht verworven hebben.

HET VISSCHERIJBLAD
is te verkrijgen te Zeebrugge bij boekhanJ-i 
Verstraete.

TOONEEL.

De zaal van het Hotel du Port» liep Zon

dagavond zoo vol als een ei, zoodat er waar

lijk niet één plaats, niet één hoek of één 

kant onbezet bleef.

Maar niet alleen de opkomst was een mee

valler, ook het vertoonde tooneelspel mag 

als buitengewoon geslaagd bestempeld wor

den. De groep «Excelsior» zit bijzonder ste

vig in elkaar, althans zooals we haar hier 

te zien kregen. We weten niet wie onder de

verworven

HET BUNKERSTATION

Het bunkerstation Iaat twee nieuwe tanks 

bouwen met een inhoud elk van 7.000 ton. 

Hoe meer, hoe beter, want dit alles brengt 

leven en nering.

ZEEMATEX.

De tanks, die een paar maanden geleden ge

scheurd of ingestort zijn, zullen door nieuwe 

vervangen worden. Maar daarbij worden 

dan nog drie andere nieuwe tanks gebouwd., 

We vernemen dat deze ketels een dubbele 

wand zullen bezitten.

NIEUW TRAFIEK VOOR ONZE HAVEN.

Er is ernstig spraak van een nieuw trafiek 

op de môle. Hangaar IV zal ingericht wor

den voor een invoer van rijst. We hoorden 

spreken van 40 duizend ton per jaar, ’t zij 

twee schepen per maand.

Maar dit stelt eens te meer in het licht 

het economisch belang van onze aanlegha- 

ven. We betreuren dan ook hartgrondig dat 

de Belgische Staat het belang van Zeebrugge 

niet begrijpt en de noodige werken voor het 

verzekeren der diepten nog niet heeft laten 

uitvoeren.

Wanneer dit zal geschied zijn, dan zal Zee

brugge de zegeklok luiden.

DE BOUWGROND ROND HET MARKT- 

I PLEIN.

Heden Zaterdag zal de gemeenterad het 

lastenboek van den verkoop der stadsgron-

den rond het marktplein goedkeuren. -- De

liefhebbers zullen dus van nu af een koop 

bepaald kunnen afsluiten. We herinneren er 

de menschen nog eens aan dat eiken Woens

dag, van 2 tot 4 uur, bureelhoofd heer Les- 

crauwaet in het politiebureel zitting houdt 

en u alle inlichtingen kan bezorgen, niet al

leen over deze bouwgrond, maar ook over 

veel andere zaken.

Met genoegen stellen we vast dat meer en 

meer de menschen van dezen dienst gebruik 

maken.,

AAN DE BELANGHEBBENDEN.
De heer Pierre Van Damme, schepen van 

openbare werken, laat weten dat hij zich
zeven spelers uit «Pietje de Landlooper» we Woensdag a.s. in het politiebureel, vanaf 2.30 

wel het meest zouden willen toejuichen. Of uur *er beschikking van de bevolking zal
D1 *.• tsi i.’ £ LJ j  i houden. Hiermede wil de heer Pierre Vanrietje en Klaartje, or Hendrik en zijn vrouw £)amm

of de drie koks ; we weten hetf niet, we du

ven ze daarom op een lijn stellen.

Het stuk zelf is een heerlijke brok men- 

schenleven, sprankelend van humor en diep 

ontroerend. Een lach en een traan : beiden 

loopen als een gouden draad door het spel.

De geliefde provinciale voorzitter der oud

strijders, heer L. Devriendt, hield met zijn 

bekend redenaarstalent een korte doch aan

grijpende toespraak. Na een woord van lof 

tot den heer Schepen P. Van Damme, oud

strijder en invalied, die Zeebrugge in zijn 

hart draagt en daarom op dit feest aanwezig 

is, schetst spreker in verheven bewoordingen 

het leven en streven van den nationalen oud- 

«trijdersbond. N. S. B. Naastenliefde ! Sa- 

menhoorgheid ! Broederlijkheid !

FRANSCHE LESSEN.

We vernemen dat in de jongensschool van 

Zeebrugge-dorp avondlessen voor t aanlee- 

ren van de Fransche taal zullen gegeven 

worden. Drie onderwijzers zullen zich elk 

met een verschillende leergang gelasten. De 

eerste leergang geldt voor de beginnelingen, 

de tweede voor meer gevorderden ; de derde 

voor de meest gevorderden.

De onderwijzers aanvaarden ook leerlin

gen die elders naar school gaan of reeds 

volledig thuis blijven.,

Wie meer inlichtingen verlangt, kan zich 

wenden tot de onderwijzers der jongens

school van Zeebrugge-dorp.

ZITBANKEN OP DEN ZEEDIJK.

We hebben onlangs medegedeeld dat een 

som van 6.000 fr. op de buitengewone 

stadsbegrooting van 1939 ingeschreven werd 

tot het plaatsen van banken op de zeedijken. 

We vernemen dat er beslist werd zes banken 

te plaatsen op Zeedijk-West en zes op Zee- 

dijk-Oost. De menschen van Zeebrugge-dorp 

die met het aanbreken der schoone zonne

dagen zich al een keer tot aan den dijk wa

gen, zullen dit verheugend nieuws voorzeker 

met genoegen vernemen.

RIOLEERING.

De rioleeringswerken vorderen slechts 

traag om reden van ongunstige weersge

steldheid.

Aan degenen die wenschen te weten on

der welke voorwaarden de verbinding van 

hun huizen met het rioolnet zal geschieden, 

kunnen we verklaren dat deze aansluiting 

kosteloos zal uitgevoerd worden nu geduren

de de rioleeringswerken.

DE GRACHTEN ZULLEN VERDWIJNEN

We vernemen dat de heer Schepen van 

Openbare Werken vast besloten is de nog 

overblijvende stinkende grachten in het jaar 

1940 te doen verdwijnen. De begrooting 

van 1939 liet niet toe dit werk dit jaar uit 

te voeren. Dit jaar worden reeds veel grach

ten toegelegd.,

WERKEN AAN DE VISCHMIJN.

Tijdens de laatste bestuursvergadering van 

den bond der reeders-visschers werd den 

wensch uitgedrukt een doorgang te zien ge

maakt worden langs de bureelen der visch

mijn voor het vervoer van garnalen. Het 

stadsbestuur heeft bealist dit werk te laten 

uitvoeren. We staan dus voor de volgende 

werken in de vischmijn : het aanbrengen van 

den doorgang in het magazijn N rl, het op

trekken van een kijkuit, het herleggen van 

den vloer in de vischmijn en in de nieuwe 

magazijnen.

HET MARKTPLEIN.

Een eerste rioolleiding werd aangebracht 

op het aanstaande marktplein, Men wacht op 

de goedkeuring van Brussel om het rioolnet 

volledig te plaatsen, de stoepkant3teenen aan 

te brengen en het plein met tegels te be

leggen.

Wanneer dit alles zal voltooid zijn in den 

loop van dit jaar, zullen enkel nog de be- 

stratingswerken uit te voeren zijn.

e de menschen gelegenheid geven nau- 
, wer in voeling te komen met hun schepen 
I van openbare werken. Menschen, profiteert 
van de gelegenheid.

WATERLEIDING.
Het plan der waterleiding voor Zeemans

haard, Pastoriestraat, Evendijkoost, Even- 
dijkwe8t en Leopold III laan werd te Brus
sel goedgekeurd. Binnenkort zullen dq wer
ken in aanbesteding uitgegeven worden.

WERK VAN DEN AKKER
Het verloopen jaar is eerder flauw geweest 

voor de plaatselijke maatschappij «Het Werk 
van den Akker», doch het bestuur heeft 
hierin geen schuld. Er waren drie voordrach
ten door Staat en provincie toegekend, waar
van er twee zouden gegeven worden door h. 
Van Raefelgem en één door h. Lemaitre, 
beiden van St., Andries-bij-Brugge. Om re
denen, die we hier niet uiteenzetten, heeft 
eerstgenoemde heer zijn twee voordrachten 
niet gegeven en we hebben ons moeten te
vreden stellen met de voordracht van heer 
Lemaitre. De h. Lemaitre is een zeer onder
legd landbouwleeraar; zijn voordracht was 
dan ook uiterst boeiend en belangwekkend.

We verhopen dat het dit jaar beter zal ver
loopen. Deze week kreeg de vereeniging be
richt dat er waarschijnlijk weer drie voor
drachten zouden zijn. Het bestuur heeft als 
voordrachtgevers aangevraagd de h. Van 
Himschote, schoolhoofd te Dudzeele en de h. 
Lemaitre voornoemd.

Op 25 Februari is er te Roeselaere een 
provinciale vergadering voor «Werk van den 
Akker».

We durven onze visschers er toe aanspo
ren de vergaderingen bij te wonen, in de zaal 
der Ploegstraat» waar ze gewoonlijk door
gaan.

VISSCHERS ! Weet U dat 5 
IDE BESTE GASOIL -

! HET BESTE MAZOUT |
»voor VISSCHERSVAARTUIGEN1 

»GEFABRICEERD wordt door de'

Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den1 
kooper uit het o o r  verliest 

Al hare prodlucten komen voort i 
van de Belgische Werkhuizen i 

jtate Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Kleine Aankondigingen
JONGE JUFFROUW

normaal studiën gedaan hebbende, 
goed steno-dactylo, vraagt plaats op 
bureel.

Schrijven Bureel van ’t blad V.M. 

_________________________________ (71)

Bij Sterfgeval 

VISCHHANDEL in volle bedrijvig
heid over te nemen te Brussel.

Zich wenden bureel van het Blad 
n° 78.

Poissonnerie Moderne
fondée en 1885 

dans beau et grand quartier de Bru
xelles, forte clientèle, installation très 
moderne, arrière-magasin, loyer très 
modéré, à remettre après fortune faite.

Inutile d écrire si pas sérieux, inter
médiaire s’abstenir.

Ecrire bureau du journal aux initiales 
A. E. 72.

OVER TE NEM EN :

goed gelegen

CaféicZeemanshuis»
CONGOLAAN, 87 (OPEX)

75

Cause décès

A remettre à Bruxelles POISSON
NERIE en pleine prospérité.

S’adresser au Bureau du Journal 
n° 78.

STENODACTYLO  — middelbare 
studiën, vraagt plaats bureel. 

Schrijven blad n" 76.

45-JARIGE V R O U W  vraagt plaats 
als gerante of concierge.

Schrijven bureel van ’t blad n° 77.

De Belgische Zee- 
visciiproouctie 1938

De totale vangst der Belgishce Zeevisscherij 
beliep in 1938: 36.396.916 kg., allerhande 
visch (de garnaal niet inbegrepen). Deze 
vischaanvoeren werden in onze kusthaven3 
verkocht en brachten 109.861.95 7,50 fr. op.

Oostende staat ver vooruit op onze andere 
visschershavens, zooals blijkt uit volgende 
statistiek van de verkochte visch:

gewicht in kg. waarde in fr. 

Oostende 31.653.930 90.874.091,90
Zeebrugge 2,465.174 12.327.550,70
Nieuwpoort 1.813.607 4.820.006, /Q
Blankenberge 464.205 1.840.308,20 

Wat de garnaalvangst betreft, deze bedroeg 
2.949.870 kg. voor een waarde van 14 mil- 
lioen 197.428 fr. Zeebrugge bekleedt den 
eersten rang:

gewicht in kg. waarde in fr. 

Zeebrugge 1.662.594 8.224.584,15
Oostende 999.981 4.727.324,10
Nieuwpoort 244.416 1.005.852,80
Blankenberge 42.879 239.666,95

Oostende alleen beschikt over een vloot, 
die toelaat in de verste streken op visch- 
vangst te gaan. Haar arbeidsveld strekt zich 
uit van de Witte Zee ten Noorden tot in Ma- 
rocco ten Zuiden*

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDK 

(rechtover de Cinema Caméo)

Allo vermakingen aan de genadigste prijzen. 
Groote keua van Barometers.

De Vergrooting van de Stedelijke 
Vischmijn te Oostende

Daar er veel geklaagd wordt over het ge
brek aan plaats en aan pakhuizen in de ste
delijke vischmijn, zijn we zoo vrij geweest 
een voorstel bij den bevoegden Schepen voor 
te leggen, waardoor het mogelijk zou zijn 
minstens een twaalftal pakhuizen bij te bou
wen, zonder veel te moeten wijzigen aan de 
bestaande halle en hare uitgangen.,

Integendeel, door ons voorstel, dat we hier 
ter overweging mededeelen, zou er een einde 
gesteld worden aan de vele klachten nopens 
de groote tochten in de gangen welke zich 
thans voordoen.

Men weet dat de verkoophalle door zes 
breede gangen verbonden is met de kaai van 
het tijdok en den spoorweg.

Deze gangen loopen door een dubbele rij 
magazijnen en het zou volstaan een van deze 
rijen om de beurt toe te metsen om er een 
magazijn tusschen aan te brengen, opdat de 
tochtgaten zouden vermeden worden en daar
door ook drie groote pakhuizen op de eerste 
en drie kleine op de tweede rij zouden tot 
stand komen.

Men begrijpe ons goed, dat hierdoor de 
verbinding met de kaai niet zou bemoeilijkt 
worden, vermits er nog steeds van de zes be
staande openingen, drie zouden bewaard blij
ven, zoowel in de eerste als in de tweede rij, 
maar niet meer in verlenging van elkaar, het
geen ware tochtgaten veroorzaakt.

Indien het stadsbestuur deze aanvullende 
bouwwerken doet uitvoeren, zal het al spoe
dig de jaardoodingen van het besteedde ka 
pitaal ontvangen en we zijn zelfs overtuigd, 
dat de operatie zoo rendeerend zou wezen, 
dat er ook zou kunnen overgegaan worden 
tot den bouw van nieuwe pakhuizen tot aan

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

Opvolger : Jules Defever
131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE

TELEFOON 73034

-------- OCCASIEBANDEN IN  ALLE M A T E N ---------

W at de Invoerders van Visch 
en onze Rookerijen moeten

weten

de bestaande inrijpoort, waardoor weer een 
achttal magazijnen zouden kunnen plaats 
vinden.

We meenen dat dit voorstel uitvoerbaar 
is zonder te schaden aan het algemeen uit
zicht van, het gebouw en wie zegt ons zelfs 
dat er geen middel zou zijn om het ook nog 
te verlengen langs den Noordkant, b.v. door 
den bouw van een verlengde reeks over de 
oude sluizen heen, die zoo spoedig mogelijk 
dienen te worden gedempt, wil men daar on
gelukken vermijden. De uitvoering van dit 
plan ware beter dan de menschen opnieuw 
van 25 t.h. op te slaan.

P. Vandenberghe.

j G as olie 
j Smeerolie 
I Benzine

DEPOT: OOSTENDE
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Vischaanvoer in Januari 1939

TE OOSTENDE

De opbrengst van den verkoop van ver

sehen visch in de vischmijn te Oostende, be

droeg gedurende de maand Januari 1939 

2.257.616 kgr. verkocht voor 8.362.447,50 

frank, ’t zij tegen gemiddeld 3,71 fr. per kg. 

Daarvoor waren 299 vangsten noodig.

Voor dezelfde maand van verleden jaar 

was de aanvoer 2.103.510 kg., verkocht voor 

8.006.851 fr., ’t zij tegen gemiddeld 3,81 fr. 

per kg.

Er werd dus gedurende Januari 1939 

154.106 kg. visch meer aangevoerd en voor 

355.,596,50 fr. meer verkocht dan in dezelfde 

maand van 1938.

GARNAALAANVOER

De aanvoer van garnaal bedroeg 3 796 kg. 

verkocht voor 23.689,30 fr., ’t zij tegen ge

middeld 6,24 fr. per kg.

In 1938 werd gedurende dezelfde maand 

36.928 kg. garnaal aangevoerd en voor 

189.413,40 fr. verkocht, ’t zij tegen gemid

deld 5,13 fr. per kg.

Er werd dus in Januari 1939, 33.132 kg., 

minder garnaal aangebracht dan in dezelfde 

maand van 1938 en het verkoopcijfer be

droeg 165.724,10 fr. minder.

IJLE HARINGAANVOER

In Januari 1939 werd 1.273.095 kg. ijle 

haring aangevoerd wat 852.705,50 fr. op- 

bracht, 't zij tegen gemiddeld 0,67 fr. per 

kg.

In Januari 1938 bedroeg de aanvoer 

764.975 kg., verkocht aan 729.768,75 fr., 

't zij tegen gemiddeld 0,95 fr. per kg.

Er werd dus in Januari 1939, 508.120 kg. 

ijle haring meer aangevoerd dan in dezelfde 

maand van verleden jaar en voor 122.936,25 

frank meer verkocht.

SPROTAANVOER

De aanvoer van sprot bedroeg in Januari 

1939, 592.340 kg., verkocht voor 306.718,30 

frank, ’t zij tegen gemiddeld 0,52 fr. per kg.,

In Januari 1938 bedroeg dit cijfer 26.292 

kg., verkocht aan 4.370,40 fr., ’t zij tegen 

gemiddeld 0,16 fr. per kg.

De aanvoer steeg dit jaar dus van 569.048 

kg., met een opbrengst in meer van fr*

302.347,90.

OPBRENGST DER

GARNAALVISSCHERS VAARTUIGEN

0.2 2249.40 0.60 724,20 7

0.4 58,30 0.87b 58,— 9

0.10 200,— 0.90 946,40 1 1

O .I2 1404,90 0.91 968,40 12

O .I7 1 53,— 0.96 2742,— 13

0.21 673,20 0.101 352,80 14

0.24 1513,20 O .l l'O 1 143,80 16

0.26 105.60 0.1 13 499,30 19

0.27 258.60 0.129 768,40 20

0.39b 272,20 0.162 809,60 21

0.41 404.20 0.193 39.9C 23

0.47 570,50 0.208 1 75,— 24

0.49, 1086,60 0.281 2800,50 26

0.53 1932,10 N .I2 667,20 27

TE BLANKENBERGE

Gedurende de maand Januari 1939 werd 

te Blankenberge 44.607 kg. visch aange

voerd, verkocht voor 141.212 fr.«, ’t zij tegen 

gemiddeld 3,16 fr. per kg. Hiervoor waren 

46 vangsten noodig.

Gedurende dezelfde maand van verleden heden

jaar bedroeg het opbrengstcijfer 125.831,50 

fr., wat een verschil in meer uitmaakt voor

dit jaar van 15.380,50 fr.

TE ZEEBRUGGE

Gedurende de maand Januari 1939 kwa

men in de vischmijn binnen 166 vangsten 

visch, samen 281.764 kg., verkocht voor 

1.518.583 fr. Gemiddelde prijs per kg.: 5,38 

frank.,

Kwamen eveneens binnen: 481 vangsten 

garnalen, samen 81.565 kg., verkocht voor 

65 7.608,80 fr. Gemiddelde prijs per kg. : 

8,06 fr.

Verder 77 vangsten sprot, samen 70.307 

kg. verkocht voor 25.720,60 fr. Gemiddelde 

prijs per kg.: '0,36 fr.

De totale opbrengst gedurende Januar. 

1939 bedraagt dus 2.201.9 1 2,40 fr.

Gedurende dezelfde maand van 1938 kwa

men 154 vangsten visch binnen, samen 

240.063 kg., verkocht voor 1.282.676 fr.

Kwamen eveneens binnen: 598 vangstenf 

garnalen, samen 98.381 kg., verkocht voor' 

685.585,80 fr.

Geen sprot.

De totale opbrengst gedurende Januari

1938 bedraagt 1.968.261,80 fr.,

Januari 1939 overtreft dus Januari 1938 

met 233.650,60 fr.

GARNAALAANVOER

Gedurende de maand Januari 1939 kwa

men per dag gemiddeld van 1 5 tot 1 6 vang

sten binnen. We tellen drie dagen, namelijk 

3, 6 en 24 Januari waarop slechts vier vang

sten in de mijn verkocht werden, terwijl hei 

grootste getal vangsten, namelijk 55 vangsten 

binnenkwam op 1 1 Januari.

De kleinste opbrengst in kg., namelijk 601 

kg., kwam binnen op 6 Januari, terwijl de 

grootste geboekt werd op 7 Januari met 

8619 kg.

Het aantal booten welke ter garnaalvangst 

zijn uitgevaren bedraagt 60 eenheden.

GARNALEN VERKOCHT GEDURENDE DE 

MAAND JANUARI 1939.

Datum

3

4

5

6

28

30

31

Vangsten Kg.

4 1235

5 1398

9 2312

4 601

46 8619

15 3505

55 6361

26 5781

30 3424

23 3231

51 5393 •

13 2453

10 2007

18 3879

1 1 7761

4 1316

26 1830

42 5507

30 7579

46 5391

13 1983

Opbrengst 

1 1.074,70 

19.331,70 
26.875,20 

5.894,80

82.923.50

28.865.30

51.308.50

42.915.30

22.713.60

22.004.30

32.381.60

23.704.50 

20.823,90

39.898.50

68.619.60 

1 1.382,30

17.852.30 

44.21 1,20

48.269.50

28.639.50 

7.919,—

481 81565 657.608,80 

N. B. —- Het aantal booten welke ter gar

naalvangst zijn uitgevaren beloopt 60 een-

Steeds worden we naar inlichtingen ge

vraagd en daar er in de bladen soms allerlei 

onjuiste berichten verschijnen, hebben we 

het nuttig geoordeeld hiernavolgende wen

ken te publiceeren;

In uitvoering van een koninklijk besluit 

van 10.8.38, verschenen in het Staatsblad 

van 13-8-38, blz. 5088, en van kracht ge

worden den 15-8-38, wordt de invoer van 

de onder de rubriek nr 217a van het Bel

gisch toltarief gerangschikte artikels onder- 

worpen aan het voorafgaand overleggen van 

bijzondere machtiging afgeleverd volgens de 

voorschriften van artikel 2 der overeenkomst 

die den 23 Mei 1935 tusschen Belgie en het 

Groot Hertogdom Luxemburg werd gesloten.

De regeling vermeldt de hiernavermelde 

producten :

217a: Haringen, enkel gedroogd, gerookt 

of gezouten.

Wat Belgie betreft moeten de aanvragen 

tot het bekomen van een invoervergunning, 

gericht worden tot den Centralen Dienst voor 

Contingenten en Vergunningen, 45, Wet

straat, te Brussel (telefoon 12.67.30).

A. —  De vergunningen zullen voor elk 

land afgeleverd worden aan al de firma’s, 

die regelmatig gelijksoortige waren uit het

zelfde land hebben ingevoerd in den loop 

van elk der jaren 1935, 1936 en 1937.

De documenten voor te leggen om dezen 

invoer te staven zijn de facturen, de over- 

drachttaxebulletins en inkomstkwitanties 

(douane) met betrekking tot den invoer der! 

hoogervermelde jaren.

Zij moeten naar den Centralen Dienst* 

voor Contingenten en Vergunningen, Wet

straat, 45, Brussel, gezonden worden of 

aldaar neergelegd, land per land, jaar per 

jaar, geklasseerd worden en vergezeld zijn 

van :

1 ) een samenvattenden toestand opge

maakt volgens hierbijgevoegd model A  en 

afzonderlijk aangevend voor elk land, jaar 

per jaar, nl.

a) den datum van in verbruikverklaring 

(volgens inkomstquitantie) ;

b) den datum der faktuur.

c) het bruto- en nettogewicht van de in

gevoerde waar.

2) een verklaring in den door het hierbij- 

gaand jnodel B (Ctg-PR-FORM-III) voor

geschreven vorm ;

3) een getuigschrift af geleverd door den 

Burgemeester van hun gemeente, vermeldend 

sedert wanneer zij er woonachtig zijn en 

het beroep dat zij er uitoefenen ;

4) een bevestiging van den ontvanger der 

belastingen, verklarend in welke hoedanig

heid zij voor het laatste dienstjaar belast 

werden en of zij deze belastingen gekweten 

hebben ;

5) een door den griffier der handelsrecht

bank gelijkluidend verklaard afschrift van 

hun inschrijving in het handelsregister.

De deponenten worden verzocht hen door 

den dienst, bij dewelke hij hun stukken 

neerleggen, een bewijs van ontvangst re 

doen afleveren dat het voorloopig ordenum- 

mer aangeeft, waarnaar zij in het vervolg 

zullen moeten verwijzen.

B. —  Aanvragen om invoervergunning.

De invoervergunningen worden alleen toe

gestaan aan de firma’s die zich aan de voor

schriften van dit rondschrijven hebben on

derworpen en de voorgeschreven tot staving 

dienende dossiers neergelegd hebben.

Een vergunningsaanvraag dient voor ie- 

deren invoer voorgelegd te worden ; iedere 

vergunning is slechts voor een enkelen in

voer geldig.

De vergunningsaanvragen moeten opge

maakt worden in één exemplaar van bij ge

volgd model (geel formulier) ; deze formu

lieren kunnen bij den Centralen Dienst voor 

Contingenten en Vergunningen bekomen 

worden. Bovendien moeten de invoeraanvra- 

gen aan de volgende voorwaarden voldoen :

1 ) Naam en voornamen of firma, adres, 

nummer van het handelsregister en plaats 

van inschrijving van den persoon of van de 

firma die de invoervergunning vraagt, nauw

keurig vermelden ;

2) het nummer van het toltarief, onder 

hetwelk de waren gerangschikt zijn, aandui

den ;

3) de in te voeren goederen omstandig 

bepalen en in t bijzonder aanduiden of het 

gedroogde, gerookte of gezouten haring 

geldt ;

4) gebeurlijk het aantal kisten, manden, 

enz., aanduiden ;

5) bruto- en nettogewicht aangeven ;

6) het land van oorsprong der waren ver

meiden, alsook naam en voornamen of firma 

beroep en adres van den leverancier ;

7) vergezeld zijn van een zegel «Gemeng

de Belgisch-Luxemburgsche Administratieve 

Commissie —  Vergunningen —  5 Fr. »  ; 

dit zegel mag noch afgestempeld, noch op 

de vergunningsaanvraag geplakt worden ; 

het is in alle postbureelen verkrijgbaar ;

8) door den invoerder zelf onderteekend 

en gedagteekend zijn ; de aanvragen mogen 

niet onder de handteekening van derden 

voorgelegd worden.

Indien de personen of firma’s die een 

invoervergunning vragen voldaan hebben 

aan dc voorwaarden gesteld in paragraaf A 

en indien de door hen ingediende aanvragen 

de gewenschte voorwaarden, in paragraaf B

aangegeven, vervullen, zal hun zoohaast mo

gelijk en per post een vergunning (op groen 

formulier) toegezonden worden ; de houder 

op wiens naam de vergunning werd afgele

verd dient ze dan nog enkel op het tolkan

toor voor te leggen.

De invoerder mag, onder welk voorwend

sel ook, op de hem toegestane vergunning 

geen enkele verandering, doorhaling, bijvoe

ging enz... aanbrengen.

De vergunningen zijn streng persoonlijk 

en niel voor overdracht vatbaar. De houder 

van een vergunning mag deze slechts benu- 

tigen voor zijn persoonlijk gebruik en voor 

de zendingen die stipt beantwoorden aan de 

aanduidingen van de vergunning nl. in wat 

betreft de rubriek van het toltarief, de ma

ximum hoeveelheid en het land van oor

sprong voor dewelke de vergunning opge

maakt werd. Elke vergunning die binnen het 

voorgeschreven tijdperk niet werd gebruikt 

moet onmiddellijk weergezonden worden aan 

den dienst die ze heeft afgeleverd.

De firma’s die bovenvermelde onderrichtin

gen niet zouden nakomen stellen er zich aan 

bloot in het vervolg geen enkele nieuwe in

voervergunning te kunnen bekomen onver

minderd de andere maatregelen die de ad

ministratie wenschelijk zou achten te hun

nen opzichte te treffen of uit t elokken.

INVOER GEZOUTEN HARING.

Van af 8-10-38 worden er aan de in 

Belgie gevestigde rookerijen en opleggerijen 

vergunningen toegekend op voorwaarde dat 

de uitbating voor OOGST 1938 in Belgie 

werkte.

GEDROOGDE EN GEROOKTE HARING

Invoer beperkt.

BASIS. ■—  100 t. h. van den gemiddelden 

invoer gedaan tijdens het referentietijdperk.

Invoerders die een der drie jaren niet zou

den ingevoerd hebben niettegenstaande deze 

handel met het buitenland dreven vóór of 

van af 1935 kunnen in aanmerking worden 

genomen.

VOORBEELD. -- Een vischhandelaar

voerde in vóór of van af 1935. Door on

voorziene omstandigheden voert hij tijdens 

één der drie jaren niet in. Dan wordt het 

totaal van zijn invoer der twee overige jaren 

gemaakt en door drie gedeeld, wat zijn aan

deel uitmaakt in te voeren tijdens het dienst

jaar 1939*

BENUTTIGING VAN HET AANDEEL

De invoerders mogen vrij over hun toe

gewezen aandeel beschikken met dien ver

stande dat zij in een en dezelfde maand 

maar vergunningen kunnen bekomen tot het 

beloop van 1/5 (een vijfde) van, hun totaal 

aandeel. (Het is onmogelijk in vier of min

der maanden hun aandeel uit te putten, al- 

zoo kan de binnenlandsche markt niet wor

den beinvloed).

MAAND DECEMBER 1938

Een aandeel van 1/12 (van aandeel 1939) 

werd dan toegekend daar er nog vergunnin

gen, afgeleverd in de maand November in 

omloop waren. Hiermede wordt in 1939 

geen rekening meer gehouden.

TAKS

Van af 31 December 1938 is het afleve

ren der vergunningen aan een bijzondere 

taks van 0.03 fr. per kilo (netto gewicht) 

onderworpen. Dit is te storten op post

checkrekening Nr 30344 van de Gemengde 

Belgisch-Luxemburgsche Administratieve 

Commissie, 61, Wetstraat, te Brussel.

(Bij dergelijke stortingen mogen de be

langhebbenden niet nalaten het produkt te 

vermelden waarvoor de storting dient).

GELDIGHEIDSDUUR DER 

INVOERVERGUNNINGEN

In normale omstandigheden 30 dagen en 

uiterst tot 31 December. (Een vergunning 

afgeleverd op 15 December is dus niet gel

dig tot 15 Januari maar tot einde Decem

ber).

HARING EN BOKKING VOOR BELGIE

Zooals reeds eerder gemeld is de invoer 

van gerookte of gezouten haring in Belgie 

afhankelijk gesteld van een invoerlicence. 

Tot 1 December jl. werden die licences on

beperkt afgegeven, doch hierin is sedert ver

andering gekomen en wel in dier voege, dat 

voor den invoer van gerookte en gedroogde 

haring de licences beperkt zijn op basis van 

100 t. h. van den gemiddelden invoer over 

de jaren 1935, 1936 en 193 7. Voorts is be

paald, dat per maand een vijfde van het toe

gewezen jaar-contingent kan worden inge

voerd, en, indien bepaalde firma’s geen in 

voer kunnen aantoonen over de drie basis

jaren, doch wel over 1936 en-of 193 7, toch 

een invoervergunning kan worden verleend. 

Verder kan een importeur, indien hij gedu

rende 1 1 maanden niets heeft ingevoerd van 

het toegewezen contingent, gedurende de 12e 

maand het geheele contingent invoeren.Ten

slotte is bepaald, dat pekelharing onbeperkt 

kan worden ingevoerd.

Het licencerecht bedraagt, zooals bekend, 

voor gezouten, gerookte en gedroogde ha

ring 0.03 fr. per kg., voor versehe haring 

0.05 fr. per kg.
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Marktberichten
OOSTfcNDE

Zaterdag 1 1
Ü.JUU Spanje 

i\.anaal 
0 .1 /V IVioray firth  
U.Z24 Witte Dank. 
0.334 West 
b.^*i West

Ue aanvoer levert

hebruari 1939.
20 d. 

ö d.

14 d.

I 4 d. 

b d., 

o u. 
heden alle

Üonderdag 16 Februari 1939. 
Geen aanvoer.

OrttoUUNUol VAN 0£N  VJh-KKOOP GEDÜ-
2 7.,833,___ 1 KUNL/L JLSi_< V JUrO-OOr HIN vv

IV-UiU,—  Uonderaag y februari 
H t ü - i  /  ,JÜ  j V r ijd ag  I Ü t e  bruari 

! Z.ateraag I 1 feoruari 
lViaanaag 13 heoruari 
LAnsaag I ^ februari 
W oensdag 13 februari

3.ZVU,—  

/ —  
gewenscnte

soorten m kleine partijen: bpaansche vissche
rij is onvoldoende verzorgd. lViOiayvangst 
heeft mooie partijen goeae Kabeijauw en gui- 
len verscnalkc. JJe vraag voor aile soo*^u .0 
kalm.

iviaandag 13 Februari 1939.
SS.U.ÖO is land 17 d. 1 14.497,50
0. 32/ K.anaal 1 1 d. 25.76U,—
0.3 12 Kanaal 12 d. 20.6ö^,5U
0 . 1 4 1 K.anaal 15 d. 2l.94y,—
0 . 1 75 Kanaal 14 d. 2/.83U,—

0.187 West 5 d. 4.8*0,—
0.256 Kanaal 1 1 d. 18.625,—

0.195 Spanje 21 d. 49.64 7,—

0.2 76 Kanaal 10 d. 1 7.680,—

0.207 Kanaal 15 d. 19.449,—

0.196 West 3 d. 1.335,—

0,54 Moray 11 d. 30.250,—
0.244 Kanaal 10 d. 18.383,—
0 . 1 7 6 Kanaal 10 d. 22.140,—
0.282 Spanje 21 d. 39.539,—

0.280 Kanaal 14 d. 15.124,—
0.289 Kanaal 10 d. 26.433,—

0.86 Doggerbank 5 d., 55,—

SS .0 .1 64 Witte Zee 24 d . 48.906,—

öb.3yu,—
Ö I o,—  

1 I D o / , —
32o.,:> /O ,—  

?,jy) 
3 !)3 .b b / ,—

fr. 1.313.159,30

3^).üÜÜ kg. aan 

15.300 kg. aan

126 fr. 

102 fr.

De verzorging van vele vangsten laat veel 
te wenshcen over., Alhoewel de aanvoer he
den niet uitermate groót en ruim verschei
den is, is hij voldoende daar de vraag naar 
alle soorten zeer slap is. Yslandsche vangst 
is zeer groot en levert in hoofdzaak kabel
jauw en gullen. De visch van de Witte Zee
vangst wordt niet gretig gelust, daar betere 
kabeljauw overvloedig door andere vissche- 
rijgronden wordt geleverd. Spaansche vang
sten zijn onvoldoende verzorgd. De vangsten 
van het Kanaal hebben mooie partijen wij
ting, steenposten en rog. Aanvoer tongen be
loopt rond de 7500 kg.

Dinsdag 14 Februari 
0.152 West

ö Feb. O. II 8 
9 heb. 0 .2 /5  
I 1 heb. O..I 19 40.850 kg. aan 111 fr.
12 heb. 0.86 40.000 kg. aan 104 fr.
13 h eb. 0 . 1 18 40.000 kg. aan 10 I ir.
14 heb. 0.342 13.00$ kg. aan 81 fr.
15 heb. 0.275 20.00O kg. aan /Ü fr.

15.000 ijs 58 fr.
O .l 19 30.000 kg. aan 70 fr. 

Zooals de hierboven vermelde getallen aan
duiden was er bijna eiken dag een flinke 
vangst ijle haring van de Doggerbank ter 
markt. Doorgaans zijn deze vangsten zeer 
groot en van goede kwaliteit. De haring blijft 
echter eerder klein van maat. Bijna alle 
vangsten werden in zeer korten tijd buitge
maakt, zoodat mag gezegd worden dat deze 
visscherij zeer rendeerende uitslagen levert.

SPROTAANVOER
Sedert voorgaande week is er geen sprot 

meer aangevoerd. De hevige Westerwinden 
hebben het einde van deze visscherij bespoe
digd. Eerlang geven wij de officieele einduit
slagen.

GAFNAALAANVOER

O .,6 6 Oost 
0.140 Kanaal 
SS.0.262 Ysland 
0.228 Spanje 
0.301 Kanaal 
0.287 Kanaal 
0.73 Witte Bank 
0 . 1 1 2 Kanaal 
0.173 West 
0.238 Kanaal 
0.88 Kanaal 
0.225 Witte Bank 
0.318 Witte Bank 
0.120 Witte Bank 
0.120 Witte Bank 
0.102 Kanaal 
0.328 Kanaal 
0 . 1 I 4 Oost

Aanvoer van heden 
en met uitzondering van mooie meiden, 
schelvischsoorten en witte kabeljauw zijn alle 
soorten ruimschoots voorhanden. De verzor
ging van vele vangsten is maar middelmatig. 
De prijzen van Yslandsche kabeljauw en gul
len zijn ietwat lager dan deze van gisteren. 
Voor groote rog en schaten bestaat zeer is- 
vendige vraag. Dank zij kleine aanvoer, wordt 
een lichte stijging voor tongen waargenomen.

Woensdag 15 Februari 1939.

1939.
5 d.
4 d. 

13 d. 
18 d. 
19 d. 
12 d. 
12 d. 

13 d.
13 d. 
12 d.,
14 d. 
18 d. 
14 d. 
13 d. 
13 d. 
13 d. 
10 d. 
10 d., 
10 d.

is ruim

5 .310 ,—

4.213 ,50

2 2 .9 1 5,—  

89 .820 ,—
34 .9 1 5,—  

27 .635 ,—  

2 4 .6 1 5,—  

14.041,—  

36.9.87,—  

1 3 .750 ,—  

39 .800 ,—  

28 .950 —

15.944.50 
1 7.,634,—  

1 7.634,—  

I 6 .535 ,—

19.787.50 

1 1.670,—

9.3 1 0,—
bevredigend

Donderdag 2 
Vrijdag 3 
Zaterdag 4 
Zondag 5 
Maandag 6 
Dinsdag 7 
Woensdag 8 
Donderdag 9 
Vrijdag 10 
Zaterdag 1 I 
Zondag 12 
Maandag 1 3 
Dinsdag 1 4 
Woensdag 1 5

Feb. 289 kg. 6.80— 8,90 
669 kg. 5.30— 7.60

geen aanvoer
639 kg. 3.50— 4.80
609 kg. 3.90— 5,00

1225 kg. 3.90— 6.30
877 kg. 4.20— 5.90
643 kg. 2.70— 7.10;
126 kg. 2.10— 5.90 i

geen aanvoer 
geen aanvoer 
geen aanvoer

269 kg. 4.60— 8.60 , 
3277 kg. 3.90— 7.70

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

I « fUti
V.schtactoor in aJle soorten 

Æ b  SC I1EN  —  G E R O O K T E N  

V IS C H  E N  G A R N A A L  

Vischhandel in t groot en t klein

V IS U iM IJN , 2 - M E C H E L E N  

Tel. 789

0 .2 6 5

0.338
0.346
0 .1 5 4

0.260
0.155
0.131
0.335
0.266
0.272
0.329

Kanaal 12 d. 20.,032,
Witte Bank 13 d. 15.245,--
Spa-i e 18 d. 54.778,—
Kanaal 9 d. 15.980,
Witte Bank 12 d. 15.720,--
Kanaal 12 d. 34.360,50
Witte Bank 10 d. 14.880,—  
Kanaal 10 d. 1 7.493,,
Spanje 18 d. 45.064,50
Witte Bank 11 d. 14.955,--
Witte Bank 12 d. 20.263, 

0.326 West 6 d., 6.185,—
0.220 Witte Bank 11 d. 17.560,—  
0.255 Kanaal 12 d. 26.265,
0.307 Kanaal 12 d. 27.330,
0.240 West 6 d. 5.,823,—
O.I19 Doggerbank 4 d. 685,
0.2 75 Doggerbank 4 d. 180,

De aanvoer is merkelijk kleiner dan voor-; 
gaande marktdagen ; niettemin is hij ruim- | 
schoots voldoende daar de vraag voor gewo
ne soorten eerder lusteloos is ; voor fijne 
vischsoorten is de vraag goed tot stijgende 
prijzen. De Spaansche visscherij heeft heden 
zeer veel mooie meiden, van prima verzor
ging, geleverd. Er zijn anders geen ronde 
vischsoorten ter markt ; de keus is voldoen
de en de kwaliteit is bevredigend. De aan
voer van tongen is voldoende en bedraagt 
9.300 kg. De vraag naar deze soorten is

hernemend.

Verwachtingen
Zaterdag I 8 Februari., —  SS .0 .1 60 van de 

Moray Firth met 1360 kabeljauwen, 160 
kools, 14 b. koolvisch, 10 b. schelvisch, 50 
b. totten, 35 b. steenschol, 12 b. steerten, 
25 b. knorhaan, 230 b. gullen, 8 b. rog, 10 
b. kuuit; ir» totaal 9 bakken; 0.309 met 1800 
kg., tongen en mixed, van Spanje; SS.0.83 
van Ysland met 6000 kabeljauwen, 2500 
kools, 100 b. gullen; 35 b. mixed, 50 b. schel
visch, in totaal 18 bakken; 0.81 van het 
Kanaal van Bristol met 500 kg. tongen, 2 b. 
rare visch, 50 kabeljauwen, 70 b. rog, 50 b. 
mixed; 0.315 van het Kanaal van Bristol; 
0.349 van de Witte Bank.,

Maandag 20 Febr. —  SS .0 .163 van Ys
land met 5630 kabeljauwen, 189,0 kools, 180 
lengen, 110 b. gullen, 30 b. mixed, 30 b. 
schelvisch, 35 b. kuit, in totaal 15 bakken; 
0.87 van het K. van Bristol met 6 bakken 
waarvan 700 kg., tongen; 0.293 van het K. 
van Bristol.

Dinsdag 21 Febr. —  SS .0 .146 van Ysland 
met 15 bakken in dezelfde verhouding ais
de SS.O.I63; 0.316, 0.295 en 0.296 van 
het K. van Bristol; SS.,0.98 van de Clyde, 
met 5 bakken mixed; 0.288 van Spanje.

Woensdag 22 Febr. -- 0.55 van de Witte
Bank en 0.286 van Spanje.

Verder worden verwacht: 0.122 en 0.224 
van Spanje; 0.128, 0.13 7, 0.229, 0.246, 
0.263, 0.278, 0.303, 0.308, 0.310, 0.317, 
0.323, 0.350, 0.269. 0.166 en 0.215 van 
het K van Bristol; 0.135 van de W. Bank.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 1 1  Februari 1939.
Gr. tongen 9--10; bloktongen 11--12 ;

fruittongen 13--14,50 ; sch. kl. tongen 13--
14.50 ; kl. tongen 6--11 ; pieterman 12—
13 ; gr. platen 3--3,50 ; midd., platen 3,50

4 ; kl. platen 3.25— 4 ; schar 2,50— 3 ;
rog 2..50--4; tarbot 14--19; griet 14— 18;
garnaal 5.40— 6.40 fr. per kg.

Maandag 13 Februari 1939.
Gr. tongen 9.50--10 ; bloktongen 10.50—

2 ; fruittongen 13— 14 ; sch. kl. tongen 13 
— 14.50 ; kl. tongen 6— 12 ; pieterman 12 

14 f  gr. platen 3— 3,50 ; midd. platen 3.75
— 4.25 ; platjes 3 ,75--4.25 ; schar 3.50— 4;
rog 2.50--4.50 ; tarbot 14--18 ; griet 14--
18 ; garnaal 9.60— 10.10 fr. per kg.

Dinsdag 14 Februari 1939.
Gr. tongen 9.50— 10 ; bloktongen 10,50

--12 ; fruitotngen 13— 14 ; sch. k l , tongen
13--14.50 ; kl. tongen 6— 12 ; pieterman
13--15 ; gr. platen 3— 3,50 ; midd. platen
3.75— 4.25 ; platjes 3.75--4.25 ; schar 3,50
— 4 ; rog 2,50— 4 ; tarbot 14--18 ; griet
1 4— 1 6 fr. per kg ,

Woensdag 15 Februari 1939.
Gr. tongen 10— 11 ; bloktongen 12--13 ;

fruittongen 14— 15 ; sch. kl. tongen 14—
15 ; kl. tongen 6--1 1 ; pieterman 15--16 ;
gr. plaat 4— 4.50 ; midd. plaat 5— 5,50 ;
platjes 5--5,50 ; schar 3,50--4 ; rog 2,50—
5,50 ; tarbot 15— 19 ; griet 14— 18 ; garnaal
6.50— 7.50 fr. per kg.

Donderdag 16 Februari 1939.
Gr. tongen 10— 10,50 ; bloktongen 12—  

13 ; fruittongen 14— 15,50 ; sch. kl. tongen 
15— 17 ; kl. tongen 6--12 ; pieterman 14--
15 ; gr. platen 4--4,50 ; midd. platen 5;50
--6 ; platjes 5,50— 6 ; schar 3,50--4 ; rog
2.50— 5 ; tarbot 15— 19 ; griet 14— 18 ; 
garnaal 6.50— 7,50 fr., per kg.

NIEUWPOORT

Weinig vioch aan licht verbeterde prijzen. 
Weinig garnaal aan goede prijzen.

Tongen: grootq *9--1 1 ; middel 9--1 l;
voorkleine 10— 1 2 ; kleine 5--7; tarbot 16--
18; kleine 8—-10; griet 6— 8 ; schol 3--4.,50;
middelslag 3--4.50; kleine 1.50--2.50; schar
3--4; wijting I— 2; kleine 0.75--1.50; pie
terman 9-—-10; rog: groove 3--3.50, kleine
0.75— 1.25 fr. per kg.

I OPBRENGST der V1SSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 9 Februari 1939.
N.55, 184 7 fr. ; N.62, 1189 fr. ; N.44, 3445 
fr. ; N.48, 1382 fr. ; P.,86, 1437,50 ; N.53, 
3057,50; N.59, 1024 fr.; O.D.15, 1851,50 
fr..: N.54, 1221 fr.; N.42, 1800,50 fr.

Vrijdag 10 Februari 1939.
N.5 1, 663,50 fr. ; N .31, 659 fr. ; N.4 I , I I  58 
fr. ; N.38, 9,33 fr. ; N.58, 1017,50 fr. ; N.49 
1570 fr. ; N.50, 4033 fr. ;

Zaterdag 1 1  Februari 1939.
P.4, 4856 fr.

Maandag 13 Februari 1939.
N.59, 309 fr. ; N.41, 241 fr. ; N.,44, 1326 
fr. ; OD.15, 779 fr. ; N.43, 1827,50 fr. ; 
N.49, 607 fr., ; N.62, 690 fr.

Dinsdag 14 Februari 1939.
N.64, 121 14,50 fr,

Woensdag 15 Februari 1939.
N.35, 1168 fr.

iJMUlDEJN
In de week van 9--14 Feburari 1939 kwa

men aan de Rijksvischhallen 38 stoomtreilers 
en 50 motors hun vangsten versehe visch 
en haring verkoopen.

De aanvoer was ruim voldoende, vooral van 
witte kabeljauw, wijting en zwarte koolvisch.

Vikingsbank, Pats, Koraalbank, Clondijke 
en Skagerak werden bevischt. Zwarte kool
visch, gullen, wijting, schelvisch, totten, len
gen, hammen en veel witte kabeljauw wer
den op de Groote Bank verschalkt.

Moray hirth en Groote Bank leverden ons 
1 hoofdzakelijk kabeljauw. Alleen de bijvang- 
; sten van de Groote Bank zijn zeer schoon, 
j nl. tarbot, en schol.
I Van de Doggerbank : 1 boot met een 
vangst ijle haring.

Witte Bank en West geven voldoende tar
bot, tongen, schol en wijting, al dient opge
merkt dat de tongenvangsten terugloopen, 
maar door het groot aantal motors die da
gelijks markten, is er eiken dag voldoende 
tongenaanvoer.

De buitenlandsche aanvoer was deze week 
van geen beteekenis.

3 stoomtrawlers markten deze week in 
Grimsby. Hun resultaten waren Ym., 1 7 Noor
den, 2100 b. 4500; Ym. 183 Noorden 1600 
b., 3000 en Ym. 9 Noorden 2000 b. 6300 
florins besomming.

Verwachting toekomende week : 35 stoom
trawlers en 45 motors.

Donderdag 9 Februari 1939.
2 stoomtrawlers en 7 motors waren ter 

markt.. De markt was goed voorzien van 
tongen, tarbot, griet, schol en wijting, maar 
er was vandaag veel ronde visch te kort. De 
vangst ronde viscji die uitgesteld was, be
stond uit kabeljauw, schelvisch, koolvisch en 
wijting. Vischprijzen, uitgezonderd de tongen 
waren bevredigend.
Ym. 177 Witte Bank 100 1650,—
Ym. 44 Clondijke 350 2647,—  *

7 motors, laagste 707,— , hoogste 2006 ■ 
florins besomming. >

Vrijdag 10 Februari 1939.
Slechts 1 vangst van de Witte Bank was 

ter markt en bestond uit schol, wijting, tar
bot, tong en een 150 stuks witte kabeljauw. 
De prijzen stonden op een hoog peil.,
Ym. 135 Witte Bank 70 1127,—

Zaterdag 1 1  Februari 1939.
7 vangsten van de Witte Bank met 7000 

kg. tongen, 1200 kg. tarbot en griet. De 
bijvangsten leverden veel schol en wijting op. 
De visch was goedkoop.
Ym. 161 Witte Bank 90 15 75,__

j 6 motors, laagste 2 70 ; hoogste 1002 flo- 
I rins besomming.,

Maandag 13 Februari 1939.
9 schoone vangsten van de Vikingsbank, 

Koraalbank, Clondijke, Pats en Skagerak en 
veel verscheidenheid, o.a. zwarte-witte kool
visch, wijting, hammen, gullen, schelvisch, 
schartong en ve^l extra witte kabeljauw.

29 vangsten van de Witte Bank, Rug Ter
schelling en West leverden ons voldoende 
tongen, schol en wijting. De verkoopprijzen i 
waren zeer bevredigend, uitgezonderd voor j 
de zwarte koolvisch.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtove' ie Slipways) en 33, Lijndraaiersatraat, 33

Aiie mekanieke vermakingen en constructies 

Alic smid«-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levering van alle Lenuodigdheden :
O.Hên, Vwvert, Kettingen, Clrikkels. Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

Les Frigorifères du Littoral
N. V.

I J s
GKMAALD EN IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Woensdag 15 Februari 1939.
16 stoomtrawlers en 5 motors waren ter 

markt. De aanvoer was voldoende en de ver
scheidenheid liet niets te wenschen over. De 
Noordvangsten leverden schoone schelvisch, 
totten, wijting, gullen, zwarte koolvisch en 
zeer veel witte kabeljauw. Van de Moray 
Firth en Groote Bank waren hoofdzakelijk 
witte kabeljauw aan de markt. De aanvoer 
van platvisch was ruim voldoende, vooral de 
schol..

Van de Doggerbank 1 boot met ijle ha
ring die verkocht werd aan 150 fr. de 100 
kg. Vischprijzen, uitgezonderd de koolvisch 
waren zeer bevredigend.
Ro. 16 Witte Bank 
Ym. 53 Doggerbank 
Ym. 46 Groote Bank 
Ym. 94 Moray Firth 
Ym. 89 Groote Bank 

, Ym. 95 Witte Bank 
Ym. 87 Witte Bank 

f Ym., 64 Witte Bank 
j Ym. 102 Groote Bank 
Ym. 37 Vikingsbank 
Ym. 48 Koraalbank 
Ym. 73 Vikingsbank 
Ym. 2 Clondijke

72 Witte Bank 
432 Witte Bank 
82 Noorden

Ym. 
Ym. 
Y m.

120 1 860,—
700 3 1 00,—
350 2560,—
380 2040,—
200 1 680,—
160 2 1 00,—
1 10 1625,—
90 1 395,—
90 1020,—

920 4 1 50,—
550 3025,—
810 4045,—
550 3500,—
130 1 850,—
80 1200,—

400 2650,—

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberg«, van Donderdag 9 Fe
bruari tot Woensdag 15.

Donderdag 9 Februari fr. 5.843,—
Zaterdag 11 Februari 5.315,50
Dinsdag 14 Februari 1.944,__
Woensdag 15 Feb. geen

Prijs per kg. van de verkochte visch ge
durende hetzelfde tijdperk.

Tarbot 18 ; griet 10 ; gr. tongen 10 ; bl. 
tongen 13 ; fruittongen 16 ; kleine tongen : 
10 ; gr. platen 4 ; kl. platen 5 ; kl., visch 4; 
schar 5 ; pieterman 12 ; kabeljauw 5 ; wij
ting 2 j  jo g  5 fr. per kg.

Société Française 
de Banque et de Dépôts

Société Anonyme 
Capital 50.000.000 de francs 

Social: 29, Boulevard Haussmann, ParisSièg;

Filiale de la Société Générale de Paris

GENT
Februari 1939. —  Garnaal 8 ; griet

kabeljauw 10--12 ; pladijs 8-- 10 ;

rog 6—  

zeeposi'

5— 1 

13— 14

paling 16— '22 ; schelvisch 7--10 ;

7 ; tarbot 1 5 ; tong 1 6 ; wijting 4

8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.

Bureau d’OSTENDE, 21, Av. Leopold 
Adr. télég.: FRANCIBANK-OSTENDE 
Téléphone: O S T E N D E :  72.751

Succursales :
Bruxelles — Anvers —  Charleroi

BRUSSEL

13 ; zee 

gullen

6— 9

GARNAALAANVOER

9 Februari 
1 0 Februari 
15 Februari

209 kg. 
1 0 kg. 

647 kg.,

2.70— 3.60
4.80
3.10— 5.30

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTE NDE, WEEK VAN 11 TOT 15 FEBRUARI.

Zaterdag iViaandag Dinsdag Vv oeiiSuag
... 14.OU— lz,— 1 7.UU— 1 3.— 1 8.U0— 1 •+,— 20.0U— 14,—
.... 9.0U—  t>,— lu,OU—  9,— 12.00—  9,— 1 -- 1 u,--
... O.UU—  7,— 8,0U—  7,— 8,UU—  7,— v,uu— 7,—
.... 8,0U—  6,— 8,UU—  6,— 8,UU—  6.— b,uo— 6,—

Soles —  Allergroote tongen .................... ... 10.UU— 1 1,— 1 É ,.U0—  9,— lO.Uu— 1 1,— 1 l.UU— 10,—
...^ l 1.00— 1 i,ou—  iu,— 1U.00— 1 1,— 1 2.uU— 11 ,—

Midd. groote tongen ............... .... 1 1.U0— 1 0 .OU— 1 1,— 1 i.uo— 13.— 13. OU— \H__
Voorkleine tongen ............... ...1 l.UU— 10,— 1 l.UU— 12.— 1 2,UU— 13,— I4.UU— 15.—

... 1 1.00— 10,— 1 1.U0— 13,— 12,00— 1 3,— 14.UU— 15.—
Carrelet» -— Gr. pladijs (schol) ........... .... 2,50— 3,00— 3,50—  2,50 2.50— 3.—

. . . .  5,50—  3.50 3.50— 4,00—  4.50 4,50— 4.—
Deide slag pladijs ............... . . . .  4.00—  3,— 3.,25— 3,50—  4— 4,00— 3,50
Kleine gladijs ..................... ... 0.75— 1.75— 2.00—  1.50 1,50—

.... 3,00— 3.00—  2.— 3.00—  1.50 3.00— 2,—
Limandes soles —  Groote tong3char ...... . . . .  8.00—  5, 8.00—  6,— 7.00—  5..— 7.00— 5,—

Kleine tongschar ........ . . . .  3.00— 4.00— 3,00— 3,50—
Sole* d'Ecosie —  Gr. Schotsche schol ..

3,50—  2 — 4,00—  2.— 3,50— 2,—
Raies —  Groote rog .................................. .... 3.50—  1.50 4,00—  2.— 4,50—  2___ 4,00— 2,—

.... 0.50 1.25— 1.50— 1,50—
Tecauds -- Steenposten .............................. .... 5.50 1.25—  0.50 0.75—  0.50 5.00— 0,50
Merlan» —  Gr. wijting ............................. .... 1.50 2.50—  2___ 2.25—  2.— 2.75— 2,50

1.50—  1.25 1 -50— 2.00— 1,50
6.00—  4.— 5 50 4
3,00—  2.50 2..50__
2.00— 2.00—

Cabillaud d’Islande —  Y»l. kabeljauw ... 1.75—  1.25 1.25—
1.00—  '0,50 1.00—
1.00—  '0,50 1.00—

Uonuertiag

Charbonnier —  Koolvisch .............................  ...........
Lieu« -- vlaswijting ............  ..........................  .2.50-
Lingues —  Lengen

2 ,-

Eglefins Gr. schelvisch ........
Gr. mid, schelvisch
Kl. mid. schelvisch ................  ........................  3 QO__

1.50
1.50—
3.50—  2.50
1.50—  I.—  
,6,00—  3.—
3.50—  2.50 

2.25
Kl. schelvisch .............................. .........................  2.00__
Braadschelvisch (totten)

Colins —  Gr. mooimeisjes ............................... 7.00__  5 —
Mid. mooimeisjes ..........................  3 50__  3 __
Kl. mooimeisjes ............................... 2,00__

Vives —  Pietermannen ....................................
Grondins — < Knorhaan ................................... .................2 00
Grondins rouges —  Engelsche soldaten.......................... .3 00

2.00—  1.50
8.00—  6,—  
4,00—  3,—  
2.50—

2 .00—
1.50—  1,—
3.00—  2.—
1.50—  2,—
6.50—
5.50—
5.00—
3.50—
2 . 00—

3.00—  2,—

Ym. 19 Vikingsbank 680
Ym.. 195 Skagerak 325
Ro. 46 Clondijke 470
Ym. 49 Vikingsbank 670
Ym. 167 Koraalbank 645
Ym. 7 Pats 355
Ym. 26 Clondijke 870
Ym. 25 Vikingsbank 1050
Ym. 1 Vikingsbank 1060
Ym. 70 Witte Bank 70
Ym., 114 Witte Bank 95
Ym. 50 Witte Bank 1 10

26 motors, laagste 2 72 ; hoogste 
besomming.

Dinsdag 14 Februari 1939.
De aanvoer was ruim voldoende. De vangst 

van de Groote Bank bestond uit 1250 stuks 
schoone groote kabeljauwen en de bijvangst 
leverde schoone tarbot, schol schar en wij
ting ; 1 vangst van de Vikingsbank met schel
visch, totten, wijting, koolvisch, en gullen en 
9 vaartuigen van de Witte Bank met schoone 
vangsten platvisch.

VISCHM ARKT  

6— 11 Feb. 1939. —  G riet 8—

duivel 6--10 ; kabe ljauw  6— 12 ;

--4 ; zeepa ling  2— 4 ; zonnevisch

schelvisch 3--7 ; zeeaal 2-- 4 ; he ilbo t 10—

15 ; schaat 5— 8 ; kn o rh aan  2— 3 ; haring

2--4 ; la to u r  6-- 9 ; schar 3— 4 ; leng 2

--4 ; w ijt in g  1-- 4 ; p lad ijs  3— 7 ; rog 3— 7;

roobaard  3--5 ; vervroren zalm  18--25 ;

k lipv isch  2--3 ; forel 15— 20 ; tarbot 10—

22 ; p ie term an  10— 15 ; tong  8— 20 fr. per 

kg-
VISCHMIJN

5— 1 1 Februari 1939. —  Baars 2.51 ; zee- 

! duivel 6.37 ; k abe ljauw  3.20 ; gullen 2 .08 ; 

3150, , zeezalm 1.22 ; zeepa ling  1.75 ; schelvisch

260447’___j 3.53 ; zeeaal 1.59 ; versehe spiering 4.52 ;

3048 ,___I versehe heilbot 6.60 ; schaat 3.91 ; knor-

3020 ,-- I h aan  2.05 ; versehe haring  2.51 ; la tour :

6.,91 ; schar 2.05 ; w ijtin g  1.55 ; heek 1.43; 

koningsv isch 2 .86  ; p lad ijs  2 .66 ; rog 3.32 ; 

roobaard  2.45 ; k lipvisch 4.13 ; tong  10.77; 

forel 14.50 ; tarbo t 11.94 fr. per kg.

1 930,—  
41 76,—  
3608,—  
3723,—  
1 560,—  
1474,—  
1474,—  
1 778 fl.

I Ym. 
I Ym., 
Ym. 
Ym. 
Ym. 
Kw. 

6

83 Witte Bank 
196 Vikingsbank 
155 Witte Bank 
103 Witte Bank 
1 89 Groote Bank 
103 Witte Bank

laagste 182
rins besomming.

105 
560 
125 

85 
220 
12 0  . 

hoogste

1 670,—  
3600,—  
1 307,—  
1 61 6,—  
2270,—  
1 775,—  
73 7 flo-

f?

«■

#

E  TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, 
B . DE CHANGE ET DE BOURSE 
■ LOCATION DE COFFRES-FORTS

1002

^ A N T W E R P E N
V rijd a g  10 Februari 1939. -- Piete rm an

12 ; roode knorhaan  2 ; griet 8— 1 1 ; heil

bot 12--20; inktv isch  4 ; kabe ljauw  5—-8

(ne tto ) ; 4— 6 ,5q (b ru to )  ; kn o rh aan  3,50;

p lad ijs  2— 6 ; rog 5--7 ; koningsv isch 5 ;

roobaard  4 ; schar 3--6 ; vleet 9»— 12; schel

visch 3--7,50 ; steenschol 5 ; steenpost 1.50;

tarbo t 10--12 ; tong  10— 16 ; w ijtin g  2 ;

zandhaa i 2 ; h a r in g  3 ; b akha r ing  1 — 1,50

fr. per s tuk ; gerookte h aring  0 .75--1.25 fr.

pe r stuk ; gestoomde ha r in g  1,25 fr. per 

stuk ; sprot 8 ; sp iering  7 ; garnaa l 10 ; 

kreuke l 3 ; mosselen 1 ; za lm  (bevroren) 

24 ; p a lin g  10— 14 ; bot 3— 4 fr. per kg.

De IJsIandreportage
--- o---

De omstandigheden verplichten ons 
het vervolg van deze reportage tot vol
gende week te verzetten.

m
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Dagelijksche voortbrengat ! 250.000 kilo» H O F L E V E R A N C IE R
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5.00—
2,50—

3.—
7.00—  5,50
4.00—  3,—  
2,50—

1.50
Rougets —  Roobaard ........................................ | 5 q__  ] _
Emisaolea —  Zeehaai ........................................t
Roussettes -- Zeehonden ............................... Q 5 0 __
Dorée* —  Zonnevisch ........................................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ............ . 6 00-11 ,4 Vf)

Kl. zeeduivel ...................................  4,00__  3 50
Congres —  Gr. zeepaling ...............................  | 5 g__

Kl. zeepaling ............................... q 7 5__
Maquereau». —  Malcreel ..................................
Hareng» — Maring ............................................................

Esturgeon! — Steur ................................................................  11,00__13,___
Flétan» —  Gr. Heilbot .......................................................................................

KI. heilbot .................................................................  12,00—  8 ,—
Oarevûae* —  Kreeftje« ..............................................

3.00—  2.—
1 .00—  
1.25—

5.50— 5.—
4.50—  4,—  
2 ,00—  
1 .00—

1.50— 1.50—
4,00— 2,— 4.00— 2,—
4.00— 3,— 4,00—- 2,50
1.50— 2,00—
1.50— 2,00—

6,00— 4.50 6.00— 5,—
4.35— 4,— 4.50—

2.— ? 00—
1,00— 1.00—

Maandag
54.00— 13.—  
2 7.00— 13,—

0,78—  0.65 
0.74—  0,66 
0.83—  0.73 
0.66—  0.58 
0.56,—  0,46 
0.36—  0,24 
8.90—  6,75

1 2 .00—  
2 1 ,00— 1 
18,00— 1 
I 7,50—
7,50—

8.50
3.50
1.50 
7,—  
1.60

Donderdag Zaterdag
Tcrbot ......................................................; ................. 42.00— 14,—  60,00— 14.—
Griet .................................................................. 22.,50—  9.50 18.00— 10,—
Gioote tongen ...................................................... 0.63—  0.60 0,78—  0.61
Gr. mid. tongen .................................................  0.62-- 0.56 0.68-- 0,61
Ki. mid, tongen ....................... ......................... 0.76—  0,64 0.78—  0.78
Kl. tongen ............................................  ..... 0.70—  0,48 0.64—  0.54
Kl. tongen (gr. slips) ...........................  ......  0.52— - 0.35 0,50^— 0.42
Kl. tongen (kl. süps) ...................................... 0..34—  0.14 0.33—  0.24
Gr schol ..............................................................  8.90—  7,—  9.20—  7.80
Mid. schol ...........................................................  10.70—  9,—  11,60—  9.70
Zet schol ............................................................ 18,00— 14,—  22,00— 16,50
Kl. schol .............................................................  19,00— 12.5 21.00— 17.—
Ki. schol II ............... . ......... ............................ 17.50—  7.70 16,50—  8.40
Kl. schol 111 ......................................... ................  8,00—  4.80 7.00—  2.60
Tongschar ........................................................ ......... .............. . ......... ........
Rog .................................................................. ...............................
Vleet ...................................................................................................... ...................

Poontje» ......................................................... 7 i 0—  5.50 ........................
Kabeljauw ................................................. . 32.00— 14,—  42,00— 15,—
Gr. Gullen ..........................................................  1 1 ,00—  6,50 10.00—  8.—
Kl. Gullen .........................................................  1 1 ,00—  6___8.50—  6.—
Wijting ...............................................................  8,00—  2 ,—  8,50—  2,06
Gr. schelvisch ...........................................  ..... 23.'00....  ........................
Gr. mid. schelvisch ...........................................  19.00— 17,50 ........................ 16,00— 12.—
KI. midd. schelvisch .....................................  | 8.00— 15.—  ........................ 15.00— 10,50
Kl. schelvisch ..................................................... 15.50--15,—  ............ ............ 12,50-- 9,50
Braadschelvisch ..............................................  11.00-- 9.10 ........................  9,50-- 6,10
Heilbot ...............................................................  1.25—  0.65 ........................  1.00—  0.60
Leng ........................................................................................................................... 1,80—  0.48
Koolvisch ................................................................ 9.50—  4.50 ........................  13,50—  3.20
“ skree! ............................................................  6,50—  ....................... . 5,60—  4,10

Dinsdag
40 .00— 13,—

20.00— 12,—  
0.68—  0..65
0.7 1 —  
0.84—  
0 , 66—

■ 0.60—  
0.42—  
7.80—

1 0,50—
20.00— I
23.00— 1
18.00—  
7,00—

0.64
0,76
0.62
0..56
0.31 
7.40 
8.80
1,—  
3,50 
4.90 
3,—

44,00— 19,50 37,00— 23,—

Woen»dag
36,50— 13,—
30.00— 12,—  
0.70—  0.61 
0.72—  0,62 
0.90—  0.78 
0,70—  O.62 
0,62—  0,53 
0.52—  0,35 
8 .00—  6,60

10,20—  8.60
30.00— 14.50
19.00— 1 1.50
18.00—  7,50 
7,00—  4.20

39.00— 15.50
20.00— 15,—  ........................  21,00—  8,-

2.57—  0,55 
6,50—  4,50 

42,00— 13,—
10.50—  6,50
8.10—  4.20
4.10—  2.30

17.50— 13,50

0.3 7—  
6,10—  6,—  

29.00— 14.,50

Wolf

1 2.00—
10.50—

5.10—

18,00—

19.00—
19.00—

15.00—

10.00—  8.10 
0 .90—  0.72 

2..05—  0.60

11.50—  4.40 

5 .40—

8.—
6,—
2.50

8.—
6.—
4.50

2,50—  0.34
4.60—  3.—

34.00—  8.60 
8.10—  5.10

10.00—  5,50
5.60—  3.40

26.00— 15.,—
28.00— 17.—
21.00— 13 —
I 6.,50— ! 1.—
13.00'—  9.40. 

1.00—  0.79
1.60—  0,50 

I 1,00— 3,—
5.80—  4.50

5,—  10.50—  5.60

Schartong ............................................................... 11.00-
Zalm ......................................... ............. ..............
Steur .....................................................................

Gr. roode poon
Mid. roode poon .................................... .............. .............
KI. roode poon .......................................... ........

pchar .................................................. iö.öo-
“ot ......................................................... ...........  7,00—  3.80 7,00—  3.60
Hammen ..........................................................)2,00—  .................. .
Lom .................................................
Hering .........................................

Kreeft ..............................................
Gr. Heek ...................................
Mid. Heek ...........................................................

AU«« in gulden aangeduid. Een galden ia o ngeveer ! 6 fr,

5.'00—  9,50 ........................  15.,00— 12.50 .................... . 14.00- 8.60
27.50—  5.50 21.00—  5.50 30.00—  6.50

13.00—  3,—  
5.80—  3.80

20.00—  6,50 
7,50—  6,—  
6.00—  5,—

8,50—
5.70—

4.40
3.20

7,00—

10,50— 5.30
9.30— 3.20

14,00— 6,—
6,50— 5.50
6,00— 4.—
1,75—

per 5'0 kg. 
>

per kg.
»
»
>
>
>

per 50 kg. 
»
»
>
>
>
»

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

V»

>
>
>
>
>
>

per kg. 

per stuk

P. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>

per kg.

>
per 50 kg.

>
»
>
»
>

>
>

per stuk 
p. 12i> kg.

»
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q

W ERV EN  GESTICHT IN 1S29

BOUWEN: MOTORI REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

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

Handelsregister : S t Niklaas 1018

DUINKERK I

Donderdag 9 Februari 1939.

Actieve markt. Men verkocht : Tong 20

22 ; tarbot 16— 18 ; schar 7--8 ; pladijs 6

—  7; wijting 4 ; rog 4— 5; totten 11 — 12; 

garnaal 6 fr. per kg.r

Vrijdag 19 Februari 1939.

Weinig beweging. Men noteerde : Tong 25 

— 28 ; tarbot-griet 18--20 ; schar 9 ; pla

dijs 7— 7,50 ; wijting 4— 5 ; rog 5— 5,50 ; 

totten 1 1 — 12 ; garnaal 7--8 fr. per kg.

Zaterdag 11 Februari 1939.

Slechts enkele partijen garnaal werden 

verkocht aan 6— 6,50 fr. per kg.

Maandag 13 Februari 1939.

Geen visch.

Dinsdag 14 Februari 1939.
Slechts enkele partijen garnaal werden ver

kocht aan 8— 9 fr . per kg.
Woensdag 15 Februari 1939.
Levendige markt. Men noteerde : tong 22

— 25 ; tarbot-griet 14--18 ; pladijs 7; schar
8 ; wijting 4 ; rog 4— 5 ; roobaard 5— 6 ; 
pieterman 10— 12 ; garnaal 7— 8 fr. per kg. 
zeehonden 3— 4 fr. per stuk.

BOULOGNE

Donderdag 9 Februari 1939.

21 treilers hebben de markt bevoorraad. 

Men verkocht: 7067 kisten van 200 haringen 

en 1843 kisten van 26 kg. niet geijsde ha

ring: volle 1.50--2.,50, ijle 1 — 1.25; kis

ten van 25 kg. makreel 7.50— 9; 3037 kis

ten van 25 kg. wijting 1— 4.50; 1160 kisten 

koolvisch 1.75--2; 97 kisten van 26 kg. ka

beljauw 3--3.50; 326 kisten van 26 kg.

schar 2.50--5; 40 kisten van 26 kg. totten

2— 3.25; 55 kisten van 26 kg. knorhaan 1..25; 

55 kisten van 26 kg. zeehonden 3 fr. per kg.

Vrijdag 19 Februari 1939.

Geen visch.

Zaterdag 11 Februari 1939.

1 1 treilers, 4 booten en enkele kustbooten 

deden de haven aan. Men verkocht: 9060 

kisten van 200-220 haringen en 2026 kisïen

van 55 kg. haringen: volle 1.70--2, ijle 1 fr.

per kg.; 310 kisten van 25 kg. wijting 2--

4.50; 8 kisten van 25 kg., schar 3— 5 fr. 

per kg.

Maandag 13 Februari 1939.

32 treilars, 4 booten en enkele motorboo- 

ten deden de haven aan. Men verkocht: 999f, 

kisten van 200 haringen en 7000 kisten van

25 kg. haring: volle 1.50— 2, ijle 0.75 

327 ki3ten van 26 kg. makreel 6- 

kisten van 25 kg. wijting 2 

van 26 kg. koolvisch 1.50— 2; 44 kisten van

26 kg. mooie meiden 7— 1 1 ; 325 kisten van 

25 kg. schar 2.50— 6; 190 kisten van 26 kg 

totten 2— 3; 280 kisten van 26 kg. zeehon

den 3 fr. per kg.

Dinsdag 14 Februari 1939.

Oostende

CINEMAS
RIALTO

VIDOCQ, met André Brûlé, Nadine Vogel. 
—  DRIE JONGE MEISJES IN VRIJHEID, met 
Alice Fay en Jumi Durante. K. n. toeg.

REX-CINE

SCIPION, DE AFRIKA ANDER. —  W IE 
IS DE VRIEND VAN MADAME, met Betty 
Stockfeld en Frances Day. Kind. toeg.

RIO-CINE

DRIE FLINKE KERELS, met Fritz Vaere-
wyck en Nandje Buyl. -- CAROLYN W IL
SCHEIDEN, met Barbara Stanwyck en Gene 
Raymond. Kind., toeg.

RO XY  (gewezen Odèoo)

Zelfde programma als in de Rex Ciné.

CINE-PALACE

REMBRANDT, met Charles Laughton en
Elsa Dauchester. -- DE SCHOONE VAN
MEXICO, met Dorothy Lamour, Ray Milland.

Kinderen toegelaten.

FORUM

KRUISER SEBASTOPOL, 
Horn. —  HET GELD, met 
Willm en Vera Korène.

STUDIAC

De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO

WAPENZUSTERS, met Jeanne Sully en Jo
sette Day. —  LE CIRQUE EN FOLIE, met 
Joe Brown.

Heist In den Oostendschen Gemeenteraad
DE LIDO.

Deze zoo veel besproken zaak van luxe 
badinrichting te Knokke, kreeg aldaar haar 
beslag door den Gemeenteraad geweigerd. 
De voorstanders komen zich nu tot het Ge
meentebestuur te wenden met hun voorstel, 
tot het bouwen van deze Lido te Heist.

Men voorziet dat de gemeente Heist even
min op het vporstel zal ingaan en dat dez-3 
veel besproken zaak een einde zal nemen.

«HET VISSCHERIJBLAD»
kan men verkrijgen bij Jan Deckers, dag- 
bladverkooper, Kerkstraat.

BIJ DE ZEEMEERMIN.
Deze bloeiende visschersvereeniging heeft 

op Maandag 20 Februari haar jaarlijksch 
groot feest bepaald welke zal doorgaan in het 
Hotel du Phare Zeedijk te 20 uur.

Op Dinsdag 21 dezer jaarlijksche ver- 
kleede Footballmatch tegen de plakkers op 
het plein Panneslag om 14.30 uur.

Als naar gewoonte zal het muziek «Wil
len is Kunnen» haar medewerking verleenen, 
welke dan ook alles bijdraagt om het carna- 
valleven welke alhier jaarlijks hoogtij viert, 
in te zetten.

• • •

B U R G E R L IJK E  ST A N D

Geboorten: Laseure François, z.v. Simon 
en Couhysder Marguerite, Steenstr. 19.

Afkondigingen: Geene.
Huwelijken: Verheile Willem, beenhouwer 

met De Metter Elisabeth, z.b., beiden alhier.
Sterfgevallen: Desmedt Camiel, seinwach

ter N.M.B.S., 35 jaar, echtg. van Van Thuyne 
Euphrasie, Westcappellestraat, 39.,

Nieuwpoort

Slapende Visschers 
in den Storm

De Engelsche bladen en ook de Belgische 
gaven dit opschrift als titel van een artikel 
dat verleden week verscheen naar aanleiding 
van het redden door de Engelsche reddings
dienst van Penlee van de bemanning van de
0.289.

Nu schipper Goutsmit Albert met de 0.289 
2 ; ‘ ’de haven heeft aangedaan, hebben we de ge- 

9- 4095 j legenheid gehad de werkelijkheid te verne- 

. qono'lr* »■ ■ men en z^ n we vefheugd dit aan onze lezers 
’ ïsten kunnen meedeelen, omdat we den vriend

Albert te goed kennen als een echte sjouwer 
en oppassend schipper.

Zooals onze lezer3 weten was de 0.289 
den 13 Januari T.l. uitgevaren; den 20n werd 
te Newlyn binnengeloopen om het vischtuig 
te herstellen. Na alles in orde te hebben ge
bracht, legden we ons te 1 uur ’s morgens 
moe en afgesloofd ter rust na 30 uur op dek 
gewerkt te hebben en ons verzekerd te heb
ben dat de kabels goed vast waren.,

Rond 5 uur hoorden wij geroep en op dek 
loopend, zag ik dat het vaartuig de haven 
uitgedreven was.

Seffens werd de motor in werking ge
bracht, ik snelde naar het stuurwiel en maal
de slow in de richting van Newlyn.

Intusschen was een lifeboat reeds aan onze 
zijde ons roepend hen te volgen. Dit gebeur
de op eigen kracht.

We bemerkten dat onze «Jandvasten» ge
broken waren, ’s Nachts waren ook de ka
bels van de «Hubbastone» gebroken.

De costums verklaarde dat hij ons schip 
had zien afdrijven zonder iets te haperen.

4.245 
1.75—

2 4 treilers en 2 booten deden de haven 
aan. Men verkocht ;

8968 kisten van 200 haringen ei 
kisten van 55 kg. niet geijsde volle
2,25 ; 455 kisten van 26 kg. makreel 7--8;
2559 kisten van 25 kg. wijting 1,50— 4,50 ;
830 kisten van 25 kg. koolvisch 2— 2,25 ;
135 kisten van 25 kg. kabeljauw 3— 6; 4 7
kisten van 25 kg. totten 3--4 ; 75 kisten
van 26 kg. zeehonden 1,50— 2 fr. per kg.

Woensdag 15 Februari 1939.
14 treilers, 4 booten en enkele kustbooten 

deden de haven aan. Men verkocht :
6.270 kisten van 200 haringen en 2.600 
kisten van 55 kg. niet geijsde :volle 1.75—- 
2 ; ijle 0.75— 1 ; 146 kisten van 26 kg., ma
kreel 7— 9 ; 2.303 kisten van 25 kg. wijting 
2— 5,50 ; 1289 kisten van 26 kg. koolvisch Bemerkende dat er niemand aan boord kwam
2,50 ; 105 kisten van 26 kg., kabeljauw 4 
7 ; 885 kisten van 26 kg. schar 3--6 ; 29
kisten van 26 kg. mooie meiden 9'— 12 ;
220 kisten van 26 kg. totten 3,50— 5 ; 325 
kisten van 26 zeehonden 3— 3,25 fr, per kg.

werd de lifeboat opgebeld en kwam deze hulp 
bieden.

De schipper brengt hulde aan de Engel-
schen, die hen alzoo van een grooter gevaar 
gered hadden.

Einde goed, alles goed!

Blankenberge
HET VLIEGTUIGONGEVAL «kan bijspringen om een volle ploeg te vor-

ln sommige dagbladen werd de juiste gang | men, Zulke en andere gevallen kunnen zich 
van de zaken niet gegeven, over het ongeval nog voordoen en een menschenleven is toch
waarbij een vliegenier gered werd.

Wanneer het ongeval opgemerkt werd en 
toeschouwers het vliegtuig in de zee zagen 
storten, alsook één der opvarenden per val
scherm in het water zagen plompen, werden 
de verschillende reddingsdiensten van Blan
kenberge, Zeebrugge en Oostende verwittigd. 
De h. Giese riep per telefoon een dokter,

nog iets waard.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
Zondag 19 Februari zal de apotheek 

Févery, Kerkstraat, den geheelen dag open 
zijn.

ROOD-KRUIS
i i i i i . i  • I De afdeeling Blankenberge van het Rood

alsook een ambulanciewagen van het hospi- \ ^  r>  ̂ ■ • i t ^ i i
. , il i * fvruis van belgie richt op Donderdag 2:> Fe-
taal op om in alle geval paraat te staan wan- , , <• -i- r • t i i

j i  j  i « ,  ̂ bruari e.k. een ramiiieteest in, dat zal plaats
neer een geredde naar de haven gebracnt r,.., i i i n  i*  i
werd. Middelerwijl was de garnaalboot B.45 ; P v e r j a r i n g  van de 
j  i t ri rv p  . i . hebben te lö-JU u., in de reestzaal van de
door den patroon rl. L/e v^oninck met een , • , , ^  i ^  i-» i • i
- r. i •• .n. i i j j  stichting van het Kood Kruis van Belgie zal

vijrtal vrijwilligers vertrokken om de dren- • i j  i i i -i i
i ,  *. i \/ L j  r gevierd worden, en ter dier gelegenheid zul-
kelmgen op te zoeken.. Verscheidene vlieg- , , i i
. . i l i i i , ° len de diploma s uitgereikt worden aan de
tuigen draaiden in knng boven de plaats » « . , ,. ,

i i i i • • u * . i  i ambulanciersters en ambulanciers die verle-
waar de ongelukkige in het water lag en zoo i j  t i t i i > i
i i n Ac . i i . i jaar met vrucht de leergangen gevolgd
kon de B.45, met veel moeite nochtans, d- 
verongelukte vliegenier uit het water halen.

Een loodsboot van Zeebrugge en de groote 
sleepboot «Zeeleeuw» van Oostende waren 
intusschen op weg naar de plaats van de 
ramp. In volle zee gaf de B.45 den drenke
ling over op de «Zeeleeuw» die beter ge
schikt was om de eerste hulp te geven en 
den verongelukte naar Oostende over te 
brengen.

Eere wien eere toekomt! Het is zeker door 
de snelle tusschenkomst van Fl. De Coninck 
en zijn medehelpers met de B.45 dat de vlie
genier het leven te danken heeft.

DE REDDINGSDIENST

Met verwondering hebben wij vernomen 
dat de reddingsboot van Blankenberge niet 
uitgevaren was Om hulp te bieden bij het 
vliegtuigongeval. De zaken staan zoo: Het 
was heel möoi weder en het grootste deel 
van de bemanning van de boot was in zee. De 
schipper beschikte dus enkel over eenige 
mannen van de ploeg en kon het op zich 
niet nemen met vrijwilligers, die gereed wa
ren bij te springen, de lijfboot in zee te 
zenden.

In gewone gevallen moet de boot tusschen- 
komen bij stormweder, en wanneer al de 
leden van de bemanning binnen zijn. Noch
tans, gezien het geval dat zich nu voorge
daan heeft, zou er moeten voorzien worden

hebben.
De bijeenkomst zal opgeluisterd worden 

door balletten enz. De ingang is vrij voor 
iedereen en kosteloos.

CINEMA’S

Programma’s van I 7 tot 22 Februari:
COLISEE, Langestraat.--Pathé-Journal.

« Croisons le fer », met John Boles, Jack 
Oakie, Ida Lupino. —  «Mater Dolorosa» met 
Line Noro, Jean Galland, de kleine Triquet 
en S. Fainsilber.

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Dagblad. —  
«L’homme dont on parle», klucht. —  «Le 
Secret des Chandeliers» met William Powell 
en Luise Raines. Kinders toegelaten.

KARNAVAL

Zaterdag 18 Februari, te 20 u., aan het 
Station: Aankomst van Prins Karnaval. Fak
keltocht. —  Te 21 u., in het Casino: Ge
maskerd en verkleed Bal.

Zondag 19 Februari, te 14..30 u .: Groote 
Karnavaltoet, 40 wagens en groepen.

Zaterdag 18 Maart (Half-Vasten), te 21 
u., in het Casino: gemaskerd en verkleed Bal.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Bielen Roger, z.v. Alphonse en 

Bultinck Maria, Uitkerke; Van Hove Willy, 
z.v. Aaron en Jacobs Florine, Knocke.

Huwelijk: Gadeyne Albert, bediende, met

KARNAVAL

Duynenhuys : De stedelijke vrijzinnige 
maatschappijen hebben besloten dit jaar, ter 
gelegenheid van Karnaval, opnieuw twee bals 

met Camilla in te richten. Het «Verkleed Bal» gaat door 
Pierre Richard vandaag Zaterdag 18 Februari en het «Apa- 

chenbal» op Zaterdag 25 Maart, telkens om 
half negen s avonds, in het Duynenhuys. De 
toegang bedraagt 2 fr. voor de verkleede 
en 3 fr. voor de niet-verkleede personen. 
Alle leden van de vrijzinnige maatschappijen 
evenals hun familie en vrienden die buiten 
de stad wonen, zijn toegelaten.

CYCLE CROSS
Het is morgen Zondag dat de groote wie

lerwedstrijd, ingericht door de «Vrije Wiel
rijders», doorgaat om 2 uur.

Inschrijving en vertrek van den stoet in 
«Ons Huis», Volkstraat. Vertrek van de koers 
bij Omer Maeckelberghe, Kaaistraat. Aan
komst bij Adriaan Nassel, Hofstraat. Trek
king der troostprijzen en uitgave der prijs- 
bons bij Maurice Lambrecht, Kaaistraat., De 
prijzen zullen uitbetaald worden bij alle me
dewerkende herbergiers.

Renners die in t jaar 1938 in gelijk welke 
koers een eerste of een tweede prijs behaald 
hebben, worden niet toegelaten.

CONGRES VAN DE WEST-VLAAMSCHE 
OUDSTRUDERSBOND

Op het Stadhuis is een schrijven, van 
dankbetuiging toegekomen vanwege het Pro
vinciaal Bestuur van de V/est-Vlaamsche 
Oudstrijdersbond, voor het goed onthaal ter 
gelegenheid van het Congres gehouden te 
Nieuwpoort.

HET AFSTERVEN VAN 
Z. H. PAUS PIUS XI

De stad Nieuwpoort heeft een rouwtele- 
gram gezonden naar het Vatikaan ter ge
legenheid van het afsterven van Z. H. Paus 
Pius XI.

PEERD OP HOL

Terwijl het paard van den melkhandelaar 
Louis Ureel, wonende Hoogstraat, onopgelet 
op de koer stond, nam het de vlucht in de 
richting Hoogstraat, Langestraat, Kokstraat. 
V ijf personen trachtten het paard in de Kok
straat tegen te houden, maar mochten niet 
gelukken. Aan den hoek van de Duinkerke- 
straat en Kerkstraat kon een veehandelaar 
het paard stoppen. Geen ongelukken vallen 
te betreuren.

ONGELUK

Gerard Geryl, kok aan boord van de mv. 
«Hawarden Castle», kreeg bij het opwinden 
van het anker een geweldige slag van de 
wrange en werd erg aan het hoofd gewond..

HET GARNIZOEN

De voorwacht van de 3e legerafdeeling 
kwam Maandag laatst toe en gisteren het 
eerste contingent bestaande uit 1350 man 
met soldaten uit het le, 12e, 14e, 7e, 11e 
linie en 13e, 15e en 9e artillerie, stapelplaats 
en park.

KONIJNENDIEVEN
Er werd ingebroken in de «Espinette» en 

een vijftiental konijnen, wegende rond de 
3 kilo ieder, werden gestolen.

DE REUZENGILDE

W ij vernemen dat de Reuzengilde op een 
gezonde basis heringericht wordt. Een nieuw 
bestuur werd gekozen bestaande als volgt : 
Voorzitter : Dumon Alf., ondervoorzitter : 
Bouve Maurice, schrijver: Dubuy August, 
commissarissen: Van Elverdinghe Jeroom, 
Lycke Victor, Lycke Herman, Lycke Willem; 
boetmeester: Lycke Robrecht.

In de algemeene vergadering van Zondag 
laatst werd de heer Dr. André Van Damme 
tot Eere-voorzitter der Gilde gekozen.

De reus «Jan Turpijn» zal in het nieuwe 
gebracht worden tot voldoening van de be
volking van Nieuwpoort

BIJ ONZE VISSCHERS

Het visschersvaartuig N.43 «Leonie», eige
naar Henri Devoghel, is onze haven binnen
gevaren met aan boord een luchtballon uit 
zijde vervaardigd en met aluminiumverf over- 
schilderd. Op de ballon bevonden zich de 
volgende letters RFD/LZ 163. Op de ring 
van de veiligheidsklep is er een kroon met 
er onder de letters AM en nogmaals RFD/ 
LZ 1 63. Het is een der luchtballons die ge
bruikt worden om een veiligheidsnet rond de 
groote Engelsche steden te vormen. De heer 
Zeekommissaris zal zich in betrekking snellen 
met de Engelsche overheden om den ballon 
terug te bezorgen.,

dit er altijd een reserve van manschappen Neirynck Renée, beiden alhier.

— i Het visschersvaartuig N.35, eigenaar 
Schoolaert G., heeft de visscherij moeten 
erlaten daar zijn stacksailwire en de riem 

van de winch gebroken waren.
—  Het visschersvaartuig N.64 « Strijdt 

voor Christus» heeft Dinsdag laatst te Nieuw
poort verkocht. Zeven dagen visscherij brach
ten de som van 12.000 fr. op.

B U R G E R L IJK E  ST A N D

Geboorten: Pawelec Raymond, zoon van 
Stanislas en Parmentier Bertha.

Overlijdens: Vandewoude Ludovica, wed. 
Recour Cyriel, 68 j.; De Grave Romanie, 
wed. Markey Karei, 80 j. ; Leckla Louis, 
echtg. Baes Marie, 73 j.

Huwelijksafkondigingen: Lanssens Georges 
handelaar te Westende en Vandevelde Made
leine, z.b. te Nieuwpoort.

ZITTING VAN 10 FEBRUARI 1939

De zitting wordt om 4.05 u. geopend. 
Verontschuldigd de heer Schepen Van 

Glabbeke.
M. Moreaux leest de geldigheidsverklaring 

af van de verkiezing van M., F. Van Caillie 
(in voorgéande zitting afwezig) en doet hem 
den gebruikelijken eed afleggen, waarna hij 
hem zijn aanstelling beteekent als gemeente
raadslid.

ROUWHUL.DEN
Voor de rechtstaande vergadering brengt 

de h. Burgemeester een ontroerde rouwhulde 
aan de nagedachtenis van Z., H. den Paus 
Pius XI, aan deze der verongelukte visschers 
van de 0.294 en aan deze van den in China 
vermoorden E. P. Dangreau. Ook aan Staats
minister Vandervelde, die hij een groote 
vriend van onze stad noemde, en die in ’t 
bijzonder de belangen steunde onzer stad wa: 
betreft de toekomst van t Badpaleis en den 
bloei van de visschershaven.

EERETEEKENS

Een koninklijk besluit verleent aan acht 
leden van het onderwijzend personeel een 
burgerlijk eereteeken voor trouwen en goe
den dienst aan het gemeentelijk onderwijs 
bewezen gedurende een loopbaan van 35 of 
25 jaar.

Aan den heer Delange Leander, rustend 
schoolhoofd, en aan Mej. Demoor Marguerite, 
rustend bewaarschoolonderwijzeres : het kruis 
1 e klas. Aan de dames Descamps-Marchal 
Irma, Savonie-Vande Weghe Germaine, Mej. 
Vande Kerckhove Germaine, de hh. Corve- 
leyn Emile, Descamps Maurice, Servaes Jo
seph: de medaille van le klas.,

M. Moreaux. -- Ik ben overtuigd hier de
tolk te wezen van het gemeentebestuur, om 
uit zijn naam, alsmede uit mijn persoonlijken 
naam, hun hier onze welgemeende felicitaties 
aan te bieden, en verzoek hun het diploma 
in ontvangst te komen nemen van de eervolle 
onderscheiding die de Regeering hun heeft 
verleend.

De belanghebbenden komen hun onder
scheiding afhalen onder het handgeklap en 
de gelukwenschen van de raadsleden.

«Het Visscherijblad» sluit zich bij deze 
verdiende hulde aan.

**
De gemeentelijke verordeningen aangaan

de het werpen met confetti en serpentins, 
binst de Carnavaldagen, worden goedgekeurd.

***
De schenking van een grond gelegen aan 

het kruispunt der Rozen- en Wilgenstraten 
door de N. V. «S.A.F.C.O.» aan de kerkfa
briek van O.L.V. Hemelvaart (Mariakerke) 
en 2.301,62 m2 groot, wordt aangenomen. 
Die grond wordt geschat een waarde te heb- 
ven van 23.000 fr..

***
Gedurende het jaar 1938 werden 132 

grondvergunningen toegestaan op de stede
lijke kerkhoven waarvan 76 op het oud kerk
hof en 56 op dit der Stuiverstraat.

—  Goedgekeurd.
Het stichten van een openbare plaats: een 

driehoekig plein hoek Leffinge- Hennep- en 
Gerechtstraten, wordt bepaald goedgekeurd. 

**

Het Ministerie van Openbaar Onderwijs, bij 
brieve dato 25 Januari 1.1. heeft aan het ge
meentebestuur de begrooting voor 1939 van 

I het Kon. Atheneum overgemaakt met het oog 
[ op de goedkeuring van de er op ingeschreven 
1 kredieten ten laste van de Gemeentekas. Het 
bedrag dezer kredieten beloopt 2 7.947,51 fr.

—  Goedgekeurd.
***

De begrootingen 1938 voor de verscheidene 
stedelijke beheeren of regies geven voor vier 
diensten een gezamenlijk overschot van fr. 
5.661.450, en zeven diensten sluiten met een 
gezamenlijk tekort van 3.544.263,21 fr., ’t zij 
dus een boni latend van 2.117.186,79 fr.

M. Porta. —  Is dit eene mededeeling of 
moeten wij dat goedkeuren of afkeuren?

M. Moreaux* —  Wij moeten er over stem
men.

Bij de stemming onthouden zich de katho
lieken, uitgenomen MM. Porta en Smis3aert, 
die tegen stemmen en M. Goetghebeur die 
er voor stemt..

M. Claeys. —  lk heb mij onthouden omdat 
ik in 1938 geen gemeenteraadslid was.

***
Het stadsbestuur heeft vanwege den heer 

Coens, vergunninghouder van den Konink
lijken Schouwburg (seizoen), een brief ont
vangen, waarin hij meldt dat het tooneel- 
seizoen 1938 sluit met een verlies van fr. 
32.,831,10 en vraagt dat de stad hem voor 
dit verlies zou. vergoeden.

Het College heeft dit verzoek grondig on
derzocht en is van oordeel dat de vraag, zoo
als ze gesteld wordt, niet kan ingewilligd 
worden.

Er dient inderdaad opgemerkt, dat derge
lijke vergunning immer risico’s medebrengt, 
welke den vergunninghouder soms zeer ge
voelig kunnen treffen. Langs een anderen 
kant dient opgemerkt dat het stadsbestuur, in 
geval van een voorspoedig seizoen, deelacht 
tig wordt tot een beloop van 50 t.h. in de 
verwezenlijkte winsten.

Het schijnt dus billijk en regelmatig, dat 
het Stadsbestuur, uit aanmerking van de po
gingen door den heer Coens aangewend om 
het tooneelseizoen voort in stand te houden, 
ook zou tusschenkomen in het door den be
trokken geleden verlies.

Het schepencollege seit U derhalve voor dat 
het Stadsbestuur voor de helft zou tusschen- 
koren in het deficiet- zij voor de som van
32.831,10 : 2 of 16.415,55 fr.

M. Porta. -- Er moet hier een misverstand
zijn van het schepencollege. Er zijn twee 
stellingen: 1) de stad geeft 75.000 fr. toe
lage, en wanneer er winst is, wordt er terug
betaald op die som; 2) als er verlies is, is 
die toelage het maximum, en moet er dus niet 
in de helft van het verlies tusschengekomen 
worden. Wanneer er voorgesteld wordt tus
schen te komen in het verlies, vind ik dit 
gevaarlijk om volgende redenen: als wij de 
verliezen deelen, maken wij een soort asso
ciatie met M. Coens. Dat zou eene bekoring 
kunnen zijn voor sommige uitbaters om den 
toestand zwakker voor te stellen dan hij wer
kelijk is. M. Coens is geen Oostendsche las- 
tenbetaler; wij hebben adressen genoeg van 
Oostendsche lastenbetalers die hun verlies 
zouden willen laten deelen door de stad.

M. Vandeile. —  W ij hebben enkel te on
derzoeken indien de uitbater wel degelijk zijn 
kontrakt naleeft.

fr., In  1938 w aren de ontvangsten 220.000 fr. 

en de u itgaven 328.000 fr. De u itgaven wer

den verm inderd  voor zooveel het kon .

M. Vroome. —  In 1935, 36 en 3 7 was de 
opbrengst voldoende voor M. Coens, en wij 
hadden dan eene talrijke franschsprekende 
klienteei; zich daarop betrouwend, was het 
programma in 1938 op denzelfden voet ge
schoeid, maar die klienteei is weggebleven; 
de Engelsche klienteei is vermeerderd, maar 
die houden niet van deze stukken, zooals 
«Pays du Sourire» enz. Ik vind dat wij die 
billijke tegemoetkoming mogen toestaan.

M. Porta. —  Wanneer wij de helft in het 
verlies betalen, zou ik voorstellen dat wij in 
de goede jaren dan eene compensatie zouden 
krijgen..

M. Moreaux. -- In 1934 heeft de stad
eene winst gedaan van 30.000 fr.

Nota der Red. -- Alle pachters van stads-
gebouwen zouden wel doen, wanneer ze ver
lies boeken thans ook een vraag te doen op
dat de stad in de helft zou tusschenkomen. 
’t Zal voorzeker aanvaard worden.

Waar gaan we in ons gezegend stadje 
heen?

Wanneer M. Coens minder verlies wil boe
ken, dan zou hij best doen minder groote 
stadsambtenaars met gansche families, koste
loos plaatsen te geven, zooals we eiken Zo
mer opmerken.

Moest dat achterdeurtje van den Schouw* 
burg kunnen spreken, ’t zou ons hieromtrent 
goed inlichten.

**
Het aanwerven door de stad van een grond 

in de Velodromestraat, groot 610 m2 aan 
300 fr. per m2, wordt goedgekeurd. Die aan
werving geschiedt met het oog op de uitbrei
ding van de pompierskazerne.

feeste worde

2.000
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Volgende toelagen v 
goedgekeurd:
Feestcommissie: Carnavalfeesten 70.000
Royal Cercle d’Escrime, Julitornooi 9..000 

» » Paaschtornooi 2.500
Wijkkermis Hazegras 1.500
Noordsterre; Voetbaltornooi Sinxen 2.000 
Lijnvisschersmaatschappij «Oplet

tendheid en Geduld»
Nat. Werk van Akker en Volkstuin 
K.V.G.O. : Paaschtornooi 
O.P.S.C. Oostendsche Politiesport- 

kring: Wielerkampioenschap 
Feestcomité: Tandemrallye 
Soc. Royale des Courses: Prijs op 

fonds Kursaal 
Sport Nautique: roeiregatten 
Wijkkermis Blauw Kasteel 
Stedelijke Harmonie 
Bestendig Festival

De h. Smissaert vraagt dat de 4 
maatschappijen op denzelfden voet 
gesteld worden.
Na eeri tusschenkomst van de heeren Claeys 

Serruys, en Vroome, is men het met dezen 
laatste eens. dat de toelage zal gegeven wor
den volgens het belang van het tornooi door 
elk ingericht.

**#
Volgende toelagen voor ruchtbaarheid wor

den goedgekeurd:
Guide Européen des Hotels fr. 300.—
The Royal Autom. Club Guide Liv. st. 5.0.0 
Annuaire général de Belgique fr. 500,—  
Kon. Ned. Automobielclub fl. 60.i—
Polytechnic Touring Ass. Liv. st. 10.0.0 
Thos Cook and Son Liv. st. 22.10.0
W. Smits and Son fr. 2.000,—
Kelly’s Directories Liv. st. 3.0.0
Overseas Farmer’s Travel Serv. Liv. st., 9.0.0 
Frames Tours Liv. st. 10.0.0
Dean and Dawson Liv. st. 20.0.0
Westtoerisme: Aandeel sonorisatie 

propagandafilm Tentoonstelling 
New-York fr. 10.000,—

Belgisch-Engelsche publ. fr. 10.000,—
Wagons-Lits Cook fr. l.'OOO,—

toepassing moeilijk zal zijn; het kan toch 
niet zijn dat door een domme concurrentie 
van 3 of 4 firmas dat de prijzen te hoog 
komen te zijn.

M. Smissaert. —  Gij moet dan alle aan
bestedingen afschaffen.

M. Vroome. —  W7ij moeten de handelaars 
hier beschermen.

M. Smissaert. —  De menschen kunnen 
denken dat er favoritism is alswanneer het 
schepencollege meester is om de vakken toe 
te kennen.

M. Vroome. —  Ik heb nog geen enkele 
klacht ontvangen.

M. Smissaert. —  Zij durven niet; maar 
t is algauw carnaval; ze zullen het u dan wel 

zeggen. (Gelach).
**

Leening van 1858. —  De dertigjarige ver
jaring van 6 loten alsook die van een lot 
van de leening van 1938 worden goedge
keurd..

De leening van 2.700.000 fr. met de on
derlinge maatschappij der Openbare Besturen 
te Luik, zal alleen, op vraag van de hoogere 
overheid, aangewend worden tot betaling van 
werken of aankoopen die in het ontwerp 
voorzien zijn.

Stadsbegrooting 1938. —  De overdracht 
van kredieten wordt goedgekeurd, evenals de 
aanvullende en bijvoeglijke kredieten.

***

De oveidracht van kredieten wordt goed
gekeurd evenals de aanvullende en bijvoeg
lijke kredieten.

De rekening der sluisrechten voor het jaar 
1938 bedraagt een ontvangst van 218.744,65 
fr. tegen 255.390 fr., voor 1937.

—  Goedgekeurd.
***

De begrooting voor 1939 van de Rijks
middelbare School voor meisjes zal sluiten in 
ontvangsten en uitgaven met 107.880 fr. mits 
een gemeentelijke tusschenkomst van 3000 
frank. —  Goedgekeurd.

***
De begrooting 1938 van de School voor 

hotelbedrijf sluit in ontvangsten en uitgaven 
met 105.700 fr. welk bedrag, in de Stads
begrooting dient ingeschreven.

Bij Kon.. Besluit van 16 Januari 1939 is de 
school als vakschool erkend geworden met 
terugwerkende kracht op 1 Januari 1938. De 
Staat heeft reeds voor het jaar 1938 machti
ging verleend voor het aankoopen van aller
lei materieel tot een bedrag van 57.768 fr., 
waarin hij geldelijk voor 5'0 t.h. zal tusschen
komen.

—  Goedgekeurd.
A

Concessie Opex. :—  Bestratingswerken. —  
Overeenkomst voor het verzekeren van de be
talingen.

Deze wordt goedgekeurd .
Regeling van Onteigeningen: Goedgekeurd.

DE BEGROOTING
van de stad voor het jaar 1939 sluit als 
volgt :
in gewone ontvangen fr. 56.598.780,39 
in gewone uitgaven met 53.269.791,69

en een overschot van 
in buitengew. ontvangsten fr. 
in buitengewone uitgaven

3.338.994,60 
10.,746.231,49 
14.085.226,09

VISCHMIJN _  VERHUREN PAKHUIZEN

Art. 10 van het lastenkohiei luidt als volgt: 
« De huurder moet zelf de aan hem ver
pachte vakken gebruiken. Het is hem uit
drukkelijk verboden, op risico van pacht- 
breuk, de pacht aan anderen over te laten of 
onder te verhuren zonder schriftelijke toe
stemming van het Schepencollege ».

Door den bevoegden dienst werd thans 
vastgesteld dat ongeveer de helft der huur
ders, hun pakhuis onderverhuren.

Er zijn pakhuizen waarin vijf tot tien tot 
zelfs vijftien andere vischhandelaars hun in
trek hebben genomen.

Om deze misbruiken te verhelpen wordt 
voorgesteld het artikel 10 van bovengemeld 
lastenboek te willen wijzigen als volgt :

Art., 10. -- « De huurder moet zelf de aan
hem verpachte pakhuizen gebruiken. Het is 
den pachter verboden, op risico van pacht- 
breuk, de pacht aan anderen over te laten.

Nochtans is het hem toegelaten in zijn ge
huurd vak aan een of meer personen, die 
den vischhandel beoefenen, een plaats af te 
staan of onder te verhuren, mits vooraf 
schriftelijke toelating van het Schepencollege.

In dit geval wordt voor ieder binnengeno
men persoon, de pachtsom van het vak met 
25 t.h. verhoogd.

Deze verhooging van 25 t.h. moet door den 
hoofdpachter van het vak onmiddellijk en 
volledig voor het loopend trimester, gestort 
worden in handen van den heer ontvanger 
der vischmijn, of op de postcheckrekening 
nr 5006 van den h. Gemeenteontvanger.

Voor de volgende trimesters hoeft deze 
verhooging gestort samen met de hoofdpacht 
som, t.t.z. vooraf.

De eerste verhooging, t zij gelijk op welk 
oogenblik de andere persoon of onderhuur
ders binnengehouden wordt, loopt dus ov^r 
den ganschen betreffenden trimester, t zij 
van 1 Januari tot 31 Maart, of van 1 April 
tot 30 Juni, of van 1 Juli tot 30 September, 
of van 1 October tot 3 1 December en kan dus 
niet onderverdeeld worden in gedeelten van 
een trimester.

M. Blondé. —  Is dat besproken geweest in 
de visschershavencommissie? Die plaatsaf- 
stand wordt gedaan uit vriendschap; er zijn 
geen magazijnen genoeg.

M. Verlinde. —  Kunnen er geen 50 bijge
maakt worden, aan 4.000 fr. : dat zou 200 
duizend fr. opbrengen. Wij zouden kunnen 
eene leening aangaan van vier miljoen; de 
intrest zouden wij seffens hebben.

M. Smissaert. —  Die verhooging van een 
vierde is niet overdreven; het is om te ver
mijden dat er geld zou verdiend worden op 
den rug van de stad en ook om zooveel mo
gelijk vreemde opkoopers buiten te houden. 
Ik zou vragen dat de vrijkomende vakken bii

M. Goetghebeur. -- W ij moeten beslissen j aanbesteding zouden t.oegewezen worden aan
in deze omstandigheid; het is moeilijk een ! den meest biedende, en niet meer door het 
concessionnaris te vinden; wij zijn tevreden t schepencollege, want er wordt daarover ge
en moeten tegemoetkomend zijn.

M. Moreaux. —  In 193 7 bedroegen de ont
vangsten 291.000 fr. en de uitgaven 343.000
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kritikeerd
M. Vroome. —  Er zijn een 90-tal onder

verhuurders; 95 t.h. van hen zijn niet van 
de stad en betalen dus geen belastingen aan 
de stad, maar komen hier hun bestaan zoe
ken; de 25 t.,h. die wij opslaan of 1000 fr. 
komen nog maar aan 3 fr. per dag, hetgeen 
toch niet te veel is. W ij moeten den handel 
in vakken vermijden. Wat aangaat de Vis
schershavencommissie te laten onderzoeken, 
moet ik cpmerken dat het reglement der 
vakken ook door haar niet onderzocht werd; 
wij zouden zooals men zegt, bij den duivel 
te biecht gaan.

M. Blondé. —  Ik wil mij daar bij neerleg
gen, maar ik vind toch dat de huurder daar
voor niet meer zou moeten betalen.

M. Peurquaet. —  Integendeel, dat vind ik 
redelijk.

M. Smissaert. —  Wat gebeurt er met mijne 
vraag over aanbesteding van de vrijkomende 
vakken?

M. Vroome. —  Ik had dat vergeten. Prin
cipieel hebt gij gelijk, maar ik vrees dat de

en een tekort van fr. 3.338.994,60
In algemeene ontvangsten en

uitgaven met fr. 70.684.012,38
Daarmede wordt de bespreking van de be

grooting aangevangen.
M. Vroome geeft een overzicht over de 

begrooting. Daarna geeft hij een uiteenzet
ting over al hetgeen het stadsbestuur gedaan 
heeft voor het stadspersoneel, maar betwist 
aan dit laatste recht te hebben op de 1 1 t.h- 
teruggaaf, waarvoor door dit personeel! thans 
geijverd wordt.

We komen hierop terug.
M. Smissaert. —  M. Vroome valt uit te

gen die twee bladen die naar zijn zeggen de 
openbare opinie vergiftigd hebben met het 
vragen naar een oplossing in de teruggaaf 
van 1 1 t.h. van het stadspersoneel. Er moest 
een oplossing komen in die zaak., Er moest 
uitleg gegeven worden. En indien die zaak 
in ’t klare getrokken wordt dan zal het wel 
te danken zijn aan die persartikels die een 
kleine uiteenzetting van het standpunt van het 
schepencollege hebben uitgelokt. De bedien
den zullen zich kunnen overtuigen door wie 
hunne belangen gediend worden. Het woord 
is nu aan de ambtenaren van het Provinciaal 
Bestuur die nu eveneens hun standpunt zul
len kunnen uiteenzetten. Op die manier zal 
het stadspersoneel de verzekering opdoen, 
dat men het niet bejegent met twee maten 
en twee gewichten.

M. Moreaux. —  Geen persoonlijke aanval
len mogen er gedaan worden.

M. Vroome. —  Het was altijd mijn bedoe
ling een uitleg te geven, niet in blad tegen 
blad, maar in een openbare vergadering als 
deze.

M. Smissaert. —  De artikels die in mijn 
blad verschenen vroegen den uitleg, opdat 
iedereen erover zou kunnen oordeelen.

Daarop wordt de begrooting achtereen
volgens door de verschillende raadsleden be
sproken, waaruit we voornamelijk onthouden 
de vraag van den heer Smissaert om de 
prijzen van gas en electriciteit te zien ver
minderen, die van M. Claeys, die een voor
stel doet om de mijnrechten op den ver
koop van garnaal met de helft te verminde
ren en waarop we in ons volgend nummer 
terugkeeren.

Verder volgt een belangrijke verklaring 
van den heer Porta, te lang om hier weer
gegeven te worden en de reden vermeldend 
dat hij tegen zal stemmen.

1 ) voor het Palace Hotel ;
2) omdat de gas- en electriciteitsprijzen te 

duur zijn ;
3) de groote ongelijkheid bii de gemeen

telijke belastingen ;
4) omdat aan de vrije scholen geen toe

lage gegeven wordt.
Verder zegt dit raadslid : De heer schepen 

Vroome heeft ons zooeven, ter gelegenheid 
van de begrooting 1939, uitvoerig gesproken 
van een kwestie over... «vergiftiging», min
der uitvoerig over de begrooting zelf. Zijn
belangrijke-- en niet van humor ontdane —
bijdrage aangaande deze zaak van «vergifti
ging» kan bij het dossier der kwestieuze 
zaak gedaan worden, voor verdere studie. Ik 
beken dat ik niet onmiddellijk allesl heb kun
nen volgen, daar het tamelijk zware kost is.

Ik wil zelf mij hier beperken tot eenige 
woorden aangaande de begrooting.

—  Terloops looft spreker de nette uitgave 
van de begrooting door de drukkerij Prosper 
Vandenberghe. Dan vervolgt hij :

«Er moeten grappenmakers zijn op *t stad
huis —  zegt spreker —  want men zond eerst 
een onvolledig en slecht uitgevoerd exem
plaar van het drukwerk, doch alleen aan M. 
Elleboudt en mij, de 2 eeuwige slachtoffers 
en waarschijnlijk om ons te doen schreeu
wen: terwijl de andere 23 goed bediend 
werden; doch einde goed alles goed, want ook 
wij kregen een paar dagen later een keurig 
afgewerkt boek thuis besteld! »

Het zal U misschien verwonderen zoo ik U 
onverhoeds verklaar dat ik tegen de voor
gelegde begrooting zal stemmen.,

***
Vervolgens wordt geheime zitting gehou

den om de punten der begrooting, aangaan
de barema’s, enz., te stemmen.

Wanneer de openbare zitting terug ge
opend wordt, hebben publiek en pers de zaal 
verlaten.

De wedden en loonen van het stadsperso
neel worden alsdan goedgekeurd, waarop men 
overgaat tot de stemming der begrooting.

Deze wordt goedgekeurd doro liberalen en 
socialisten tegen de katholieken in.
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Oostendsch Nieuws
HET PARKET AFGESTAPT IN DE 

KURSAAL EN DE IMPERIAL CLUB

Heelemaal onverwacht was Het bezoek van 

het parket Zaterdagnamiddag in de Imperial 

Club en in de speelzalen van den Kursaal.

Men begreep eerst niet met welk doel dit 

tweede bezoek ingericht was, te meer daar 

de heeren van het parket zich met de spelers 

niet bekommerden en vooral bezorgd waren 

om de boekhouding en briefwisseling na te 

zien.

Weldra bleek het echter dat het vooral te 

doen was om de bewijsstukken in handen te 

krijgen van de plichtigheid van een hoogen 

ambtenaar, secretaris van het parket-generaal 

te Brussel.

Deze blijkt ingeschreven te zijn in de ver

schillende speelclubs sedert verschillende ja

ren en hij zou aan de uitbaters stukken me»- 

gedeeld hebben, waarvan de bewaring hem 

was toevertrouwd.

Hiervoor zou hij trouwens heel veel geld 

hebben ontvangen, doch door den speelduivel 

bezeten, verteerde Hij het weer zoo gauw Hij 

kon aan de speeltafel, zoodat de uitbaters 

toch zeker waren hun geld terug te zullen 

zien.

Het is in de speelclub van Namen dat der-

BERTEN FERMONT WORDT HERDACHT

Vijf jaren is het geleden dat de dienst

weigeraar Berten Ferment stierf nadat hij pas 

enkele dagen uit het gevang ontslagen was, 

waar hij door lichamelijk en zedeiijk lijden 

doodgemarteld werd.

Dit sublieme offer van onze Vlaamsche 

idealist, die voor zijn ideaal « Nooit meer 

Oorlog», zijn leven veil had, herdenken we 

op Zaterdag 18 Februari te 20.30 u. in het 

«Vlaamsch Huis Ibis»., Mevrouw Hamendt- 

Ghijs u it Bazeï spreekt ons o. er l et I wen en 

de dood van dezen martelaar. Daarnaast zul

len aangepaste liederen gezongen en talrijke 

gedichten van Berten Fermont voorgedragen 

worden.

Alle antimilitaristen worden dringend ui> 

genoodigd en zullen er ook aan houden Za

terdag a.s. tegenwoordig te zijn op deze her

denking in het Vlaamsch Huis, Vindictive- 

laan, 8. (Medegedeeld).
m* m

W AAR GAAN WE NAARTOE 

MET KARNAVAL ?

Allen die houden van een aangename at

mosfeer, van een flink orkest en van een 

lustig danspartijtje brengen een bezoek ge

durende de Karnavaldagen aan het Vlaamsch

x a :

O M  iN  ALLÉ W E E R  DE PLAATS 

V A N  HET SCHI P  TE BEPALEN

DE RÏCHÏiNGZOEKER
Il III!

:ss VANPlili ZSIVÂART m  VISSCHERIJ

CM  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS iN VER31NDINGTE BUJVEN

HET RADIO TOESTEL

gelijke praktijken gebezigd werden en de be-1 Huis Ibis. Telkens is er muziek vanaf 9 uur.

DE D I E P T E M E T E R
OM GSD’JR IG  NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 

HEDSEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM

SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 

DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
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Reeders !
Voor uw

wendt U tot de

Oostendsche Mandenmakerij

Ooststraat, 17 Oostende
( i ooi :

stuurder ervan, de heer Toussaint, ook be

stuurder van de Imperial Club te Oostende, 

is dan ook aangehouden onder betichting van 

omkooperij samen met den heer Raymond 

Paris, ook zeer goed gekend te Oostende, 

waar hij twee plaatsen van secretaris be

kleedde in bekende vereenigingen vooraleer 

in dienst te treden van den heer Toussaint.

Nog een derde persoon, die de rol van 

boekhouder vervulde, is aangehouden.

Men vraagt zich af of al deze schandalen 

niet een zeer ongunstige wending zullen ge

ven aan het onderzoek nopens de spelen, dat 

sedert de zaak van Visé aan den gang was.

Sommige bladen gaan zoover te beweren 

dat de spelen radikaal afgeschaft moeten 

worden.

W ij meenen integendeel, dat het volstaat 

ze streng te regelen, want alle omkooperijen, 

die sedert het burgemeesterschap van Mon- 

taugi plaats hebben gehad, waren slechts het 

gevolg van een onzekeren toestand, die sedert 

den oorlog nog veel verergerd werd vermits 

wat de wet verbood tevens door Haar werd 

toetoegelaten, aangezien de fiskus kontrool 

uitoefende op het onwettig spel.

Toegang kosteloos.
00 « MUZIEK OP CARNAVAL.

BLIJDE INTREDE VAN PRINS CARNAVAL Het Gemeentebestuur brengt ter kennis 

op Zaterdag 18 Februari te I 9 u. Vergade- van de belanghebbenden: houders van drank- 

ring Langestraat (wijk Montmartre). slijterijen hotels, enz., dat ze toegelaten zijn

Vertrek naar het Zeestation waar Prins ter gelegenheid van Carnaval 1939, m hun 

Carnaval zal afgehaald worden. Wegwijzer inrichtingen muziek te latfen spelen op de

AANRANDING TE MIDDELK.ERKE

Donderdagmorgen om 7 uur werd

GELD EN JUWEELEN VERDWENEN
Sedert enkelen tijd werd door Mevr. Ger

maine Boudinghen, wonende Gelijkheidstraat 
138, vastgesteld dat geld en juweelen ver
dwenen. Kommissaris Ameele opende een on
derzoek en een huiszoeking werd gedaan bij 
Elisa Dekeyser, die voorheen hetzelfde kwar
tier had bewoond, en er den sleutel van be
waard. Gestolen voorwerpen werden bij haar 
teruggevonden, terwijl andere reeds verkocht 
waren geworden. —  O.

S*
«MIDDENSTANDSHUIS VAN KLEINE 
WERKTUIGEN», S. V. TE OOSTENDE

Deze maatschappij werd ontbonden. Er is 
noch actief noch passief.

BS«

KWAJONGENS AAN HET WERK
Eenige jeugdige deugnieten vonden er ge

noegen in de vensterruiten in te werpen van 
een hotel gelegen aan de Albert 1 promenade.
—  O.

Me
DE VEEVERGIFTIGJNG TE STEENE

Onze lezers zullen zich herinneren, dat

Langestraat, Vlaanderenstraat, Van Iseghem- 

laan, Capucienenstraat, Groentemarkt, Kaai- 

straat, SS. Petrus en Paulusplaats, Station.

Vertrek met Prins Carnaval te 19 u. 45. 

Wegwijzer: Vindictivelaan, Alfons Pieters

laan, Petit-Paris, Torhoutsteenweg, Leopold I 

plaats, Van Iseghemlaan, Koninklijke straat, 

Marie-Joséplaats, Adolf Buyîstraat, Wapen-, 

plaats, Louisastraat, Langestraat, Visschers-' 

kaai, Vindictivelaan, Kapellestraat, Wapen

plaats (overhandiging vaji Prins Carnaval 

aan de officieele Feestcommissie), Vlaande

renstraat, Langestraat (ontbinding).
m 9 V

IN HET LEOPOLDPARK

te Oostende wordt er steeds gewerkt aan de 

twee gondoles van den vijver, waarvan we 

den bouw in rooden baksteen met veel ver

wondering en zonder bewondering hebben 

gade geslagen.

Die booten zijn volgens ons wat te groot 

in verhouding met den vijver en we hopen 

wel dat de baksteenen zullen gedoken wor 

den onder een laag cement, opdat men, al

thans van ver de illusie zou kunnen hebben, 

dat de scheepjes in hout vervaardigd werden.

Niettegenstaande alle veranderingen, mee

nen we dat de sileen die daar op de helling 

voor de Thrinkhall zijn beker ten hemel heft; 

het schoonste beeld is van gansch ons park 

en we vreezen dat men er te veel bouw

werken uitvoert..
• * *

HET WINTERSEIZOEN EN DE PRIJS 

VAN DE ELECTRICITEIT

Algemeen wordt er geklaagd over de 

duurte van de electriciteit te Oostende en al

hoewel we ons volkomen rekenschap geven 

van de groote kapitalen, welke noodig zijn 

voor de inrichting van het electrisch net —  

we meenen zelfs te weten dat er voor 30 m il

lioen kabels in den grond liggen •—  toch 

kunnen we niet aannemen, dat de huidige 

prijs van de Kw. zou behouden worden.

We meenen zelfs dat de belangen van het 

stadsbestuur veel beter zouden gediend zijn 

door een redelijke prijsvermindering, want 

we bemerken t’allen kante, dat de handelaars 

gedurende den Winter hun magazijnen heel 

vroeg sluiten om aldus hun uitgaven voor 

electriciteitsverbruik te verminderen. Vele 

straten hebben na acht uur een doodsch uit

zicht en dit is alleszins niet bevorderlijk voor 

de inrichting van een Winterseizoen, waar

voor nochtans ons Badpaleis opgericht werd.

We zijn overtuigd dat, moest men tot een 

tariefverlaging overgaan, veel handelaars de 

verlichting van hun magazijnen zouden ver

lengen, al was Het slechts om op deze wijze 

door een rechtstreeksche publiciteit klienten 

aan te lokken.

Indien de regie van de electriciteit door 

deze tariefverlaging minder ontvangsten zou 

boeken, dan zou nochtans de stad er bij win- 

nen aan levendigheid en aantrekkelijkheid 

gedurende den Winter.

» • •

WAARTOE DIENT ONS BADPALEIS ?

Dit is de vraag welke een lezer ons stelt 

bewerend dat reeds een huwelijksfeest en 

een groot banket van aannemers in het Bad

paleis ingericht werden.

Die twee gevallen, Hoe betreurenswaardig 

ze ook mogen zijn, kunnen echter niet inge

roepen worden om overdreven klachten te 

staven en wat het feit betreft van het gebak 

voor de mailbooten is dit een privaatzaak 

waarmee we ons niet wenschen te bemoeien.

Heel zeker heeft onze briefwisselaar gelijk 

wanneer Hij doet opmerken, dat het Badpaleis 

voor kuristen werd ingericht en niet om mee' 

te dingen met de hotels en de banketbakkers 

van de stad.
» • »

«DRIE VAN DE MOBILISATIE»

Zondag 1.1. werd door de Kon., Tooneel- 

vereeniging «Door Strijd tot Zege» de eerste 

opvoering gegeven van het blijspel in 3 be

drijven «Drie van de Pv'lobilisatie», van onzen 

stadsgenoot-auteur Val. Foutry. Zeggen wij 

het maar dadelijk dat deze laatste winter- 

vertooning een apotheose is geweest! Er wa3 

om te beginnen een schitterende opkomst, 

waaronder een groot aantal vooraanstaande 

personen uit onze Oostendsche bevolking en 

tal van leden van het onderwijzend personeel. 

Ein eerlijk gezegd, het geheel van dezen 

avond heeft ruimschoots de belangstelling en 

de levendige toejuichingen verdiend. « Drie 

van de Mobilisatie» is een werk dat getuigt 

j van een gezonde geestigheid, die altoos, uit 

den plezierigen dialoog komt gesprankeld 

i met verbluffende luimige kleur en met veel 

zin voor humor en detail. Wie zelf werd ge- 

j  mobiliseerd of die van dichtbij de gebeurte

nissen der laatste Septemberdagen heeft ge- 

, volgd, zal best de grappige toestanden mede- 

I geleefd Hebben, die in het stuk van den h. 

i Foutry op pittige en ironische wijze werden 

J  ten tooneele gebracht. De eerste opvoering I  

j is tot een werkelijke succesavond uitgegroeid. 

De Heeren Fern. Vermeire, P. Lecluyse, St, 

Seurynck en lA.i Nyssen hebben het publiek 

op onbetaalbare wijze vergast. Hun typeering 

was zoo treffend kostelijk en hun spel zoo 

oorspronkelijk lachwekkend, dat het publiek 

zijn ovaties niet spaarde. Vermelden wij op 

den zelfden voet de vrouwelijke elementen: 

Mevr. J. Vermeire, Mej. Bl. Clinck en Mej 

Al. De Craene, die oolijk en talentvol hun 

vertolking Hebben geschetst. De h. Renaat 

Willaert, als kapitein-reservist, belooft voor 

de toekomst. Als we nog een woordje rep

pen over de regie, ensceneering, figuratie en

Zaterdagen 18 en 25 Februari 1939, van 

20 uur tot 3 uur ’s morgens.

Dit ontslaat evenwel niet van de verplich

ting vooraf aangifte te doen bij den heer 

Ontvanger der Belastingen, Christinastraat, 

113, te Oostende, alwaar de Staats- en ge

beurlijke provincietaxe op dergelijke verma

kelijkheden verschuldigd blijven.
» *  •>

S. M. DE OOSTENDSCHE HAARD.

OPENBARE VERPACHTING VAN TWEE 

WINKELHUIZEN.

Er wordt ter kennis gebracht van de be

langhebbenden dat er op Zaterdag 18 Maart 

1939, te 15 uur, in één der zalen van het 

Stadhuis zal overgegaan worden tot de open

bare verpachting van twee nieuwgebouwde 

Winkelhuizen, gelegen : het eerste in de Oos- 

tendsche Haardstraat, het tweede hoek Oos

tendsche Haardstraat en Dr G., Verhaeghe- 

straat.

Onmiddellijk na de opening der aanbio- 

dingsschriften wordt er overgegaan tot een 

opbod.

De aangeteekende brieven zullen ter post 

besteld worden ten laatste op Vrijdag 1 7 

Maart 1939. Men kan zich exemplaren van 

Het lastenboek verschaffen ten stadhuize, 1 e 

verdieping, bureau 66. De briefomslag zal 

benevens Het adres, de melding dragen van 

Het voorwerp der aanbesteding.

Ai€$l€^ ~ B e !c |ic a t
FIJNSTE BIEREN

vrouw Weduwe Vanhee, wonende Leopold- Karel Roose, uit Steene, die beschuldigd werd
laan 15, Middelkerke, aangerand door zeke- het vee van zijn gebuur Vandenberghe te.
ren Maurice Van Dierendonck, ook van Mid- hebben vergiftigd, door de rechtbank te
delkerke. Mevrouw Vanhee had Van Dieren- Brugge werd veroordeeld. Mters Degroote en
aonck, die in haar dienst was, doorgezonden De Grave hadden hem verdedigd. Naar wij
wegens slecht gedrag. Toen zij gisteren haar thans vernemen heeft het Openbaar Ministe-
dagbladen zelf te Huis bestelde, werd zij ter rie tegen dit vonnis beroep aangeteekend. De
hoogte van de IJzerlaan, brutaal door dien 
kerel aangevallen en met Haar fiets in een 
paar meters diepen put gesmeten. Mevrouw 
Vanhee diende klacht in bij de politie; zij 
lijdt aan inwendige en uitwendige kneuzingen.

Rouwberichten
■

Gemeld wordt het verdwijnen in zee 

van Mijnheer

HENRI BEUREN
gediplomeerd vis&chersstuurman 

Echtgenoot van Mevrcuw Maria Goes

jammeriijk verongelukt, op zee, waar
schijnlijk tusschen l i  en 23 Januari 
I 9.3^ met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes», in den ouderdom van 25 j.

De lijkdienst zal plaats hebben op 
Maandag 20 Februari, te I 0 uur in de 
parochiekerk van S. Petrus en Paulus.

Vrienden en kennissen die soms bij 
vergetelheid yeen doodsbericht ontvan
gen hebben, worden vriendelijk ver
zocht dit bericht als dusdanig te willen 
aanzien.

V.S.K. IN FEEST

Vaandel ontvangen uit handen van een A f
gevaardigde van den Koning —— Ontvangst
ten btacüiuize

Ter gelegenheid van de overhandiging van 
een vaandel aan de onlangs gestichte ardee- 

ling van den Vriendenkring der StrijdersRin- 
deren, hadden Zaterdag en Zondag 1.1. in 
onze stad verschillende teestelijkheden plaats. 
Z-aterdagavond ging in de Casinozaal ten 

stadhuize, een aangenaam galafeest door, dat 
zeer geslaagd mag genoemd worden. Het feest 

werd ingezet met de opvoering van «Hoe een 
leugen waarheid wordt», een vroolijk spel 
van onzen stadsgenoot Alfons Maes. Het was 
de Kon. Tooneelmaatschappij «Nut en Ver
maak», die voor de vertolking haar mede
werking verleende, waarvoor Het vanwege 
het publiek een dankbaar applaus mocht m 
ontvangst nemen. Nadien werd een dans
partij ingericht, die zoowel bij jong als oud, 
een grooten bijval genoot. 1 usschenin wer-

grimeering, die op alle gebied voortreffelijk den de talrijke aanwezigen met een gratis-

slaagden, dan zijn onze beschouwingen ten tombola verrast.
. , pv o. • • i . 7 I Zondagmorgen werd een optocht gevormd

einde ter eere van «Door strijd tot Z-ege», 1 \ \ • j i jJ ö van Oudstrijdersvereemgingen en vaderlands-
die ons Oostendsch liefhebberstooneel waar- hevende maatschappijen, die met vaandel en 

lijk een Hoog peil heeft bezorgd. Tot slot talrijke afgevaardigden waren opgekomen, 

van de vertooning verwierf de schrijver Va- j Voorafgegaan door de muziekkapel van het
t* r- - i i  i i i 3e Linieregiment, begaf de stoet zich naar
lere routry en zijn achtbare dame een lang- , i j  i , i uiJ 1 de oorlogsgedenkteekens, waar bloemen wer-
durig en daverend applaus, na een korte àen neergelegd. Te 1 1 uur was men op het 

hulde van den h. voorzitter, Val., De Keyser Wapenplein opgçsteld, waar men den afge
vaardigde van den Koning opwachtte. Intus- 
schen verschenen ook de stedelijke overhe
den, o.m. Schepen Vroome en verschillende 
gemeenteraadsleden. Waren eveneens tegen
woordig: kommandanten Couteaux en Aspe- 
slagh, en verschillende officieren. Even over 
elf uur kwam Kolonel De Droog toe, die na 
de uitvoering van Het vaderlandsch lied, aan
stonds overging tot de overhandiging van het 
vaandel aan den h. Edmond Everaerts Jr., 
voorzitter van V.S.K., die een kort dank
woord uitsprak. Vervolgens had een defilee 
plaats voor de overheden van de Vereenigin
gen die aan den optocht hadden deelgeno
men. Nadien werden de genoodigden ten 
stadhuize ontvangen door Schepen Vroome, 

bouwen ' omr*ng<̂  ^ oor gemeenteraadsleden.
Na deze ontvangst had een banket plaats 

in het Hotel Atlanta, waar Mevrouwen De- 
weert en Demortier, de h. Vandecasteele, 
afgevaardigde der stad, en verschillende ver
tegenwoordigers der Oudstrijdersvereenigin- 
gen tegenwoordig waren. Hier werd nog
maals Het woord genomen door voorzitter 
Everaerts, die een heildronk instelde op Ko
ning Leopold III, de eerevoorzitsters en d'. 
Oudstrijders. Kommandant Aspeslag, voorzit. 
ter van het Verbond der Oudstrijdersvereeni- 
gingen, sprak eveneens enkele passende 
woorden uit.,

Te 15 u. had in het lokaal Prins Boud 
wijn een kinderfeest plaats, dat een groot 
sukses kende. -- O

APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 19 FE

BRUARI 1939.

Dienstdoende gansch den dag ':( Aipothe 

ker Gerard, Kerkstraat, 16. Dienstdoende 

tot 12.30 uur : Apothekers Welter, Torhout

steenweg, 254 en Delang (Opex).

De apotheek Haelewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 u. open.
* * w

TOELATINGEN TOT BOUWEN

A. en E. David, veranderingswerken, 8,

Louisastraat. -- Vyvey Jules, bouwen oven,

Vindictivelaan, I 6. —  Lus Oscar, 

waschhuis, Dr. Verhaeghestraat, 

geraet Aug., veranderingswerken,

218.

144. Lan 

Zeedijk

HET VLAAMSCHE KRUIS (Tak Oostende)

Een laatste en dringende oproep tot onze 

leden en alle belangstellenden voor Het bij

wonen van onze vierde algemeene vergade

ring, op Woensdag 22 dezer te 20.30 u. in 

de bovenzaal van Het gasthof « Kerlinga »,

Wapenplaats.

Heer Dokter L. Van Damme, uit Gent, 

komt spreken over « Bijgeloof en Verlos

kunde ».,

Dit onderwerp is zeker wel van aard om

de belangstelling te wekken. Ook verwach- zou een Handgemeen
t ! , . tusschen leden van den Raad

ten wij ons aan een drukke opkomst.

DE HAVENSTATIEK.

van de maand Januari wijst op een ver

betering voor onze zeehaven, vermits niet 

alleen het aantal ingekomen of uitgevaren 

zeeschepen vermeerderd is, doch ook hun 

tonnemaat. De beweging op de binnenvaar

ten is echter verminderd, zoowel voor de 

eenheden als voor de tonnemaat.,

Bestendig blijft de aanvoer van kolen, 

zij u it de Kempen, ’t zij van het Roergebied 

en eveneens worden er Engelsche kolen naar 

Het binnenland gevoerd.

VOLGELINGEN VAN GRAMMENS 
AAN HET WERK

Discipelen van Meester Grammens zijn aan 
den arbeid geweest te Mariakerke, waar zij 
straatnaamborden vernielden, tusschen Ma
riakerke en de Villa Albert-Elisabeth, gelegen 
Northlaan. Twee personen, Albert Maes, wo
nende Nieuwpoortsche stw. 544, 24 jaar, en 
Lucien Neirynck, wonende Passchjmstr. 55.
19 jaar, werden opgeleid. Aan de «Grotten»

Ingang vrij en kosteloos.

ekomen zijn 
der daad es 

andere personen. Een onderzoek werd inge
steld door kommissaris Beauprez. —  O.

IN HET SPORTPALEIS

Bij de Rolschaatsers. —  Zaterdag 1.1. werd 
door de «Ostend Roller Skating Club» een 
nieuwe feestavond ingericht. Een bijzondere 
aantrekkelijkheid was thans de Rink Hockey 
match tusschen Knokke en Oostende voor 
den beker aangeboden door bokskampioen 
Karel Sys. Het was Knokke die als over
winnaar den strijd eindigde. Het programma 
zat verder goed ineen. Dansen, snelheidswed
strijden en humoristische nummers werden 
door het publiek zeer gesmaakt. Hilda en 
Willy Jonckheere lieten zich meermaals toe
juichen. Prol. Maur. Carlier was echter niet 
zoo gelukkig door dat Hij den moeilijken 
«doodensprong» niet tot een suksesvol einde 
kon brengen. In zijn geheel was dit rolschaat- 
senfeest aangenaam en interessant om volgen.
—  O.

zaak zal dus voor de rechtbank te Gent ge
bracht worden. -- O.

**
W IE  IS DEZE M AN ?

Leurder ?
Achtbare burger ?
Slecht individu ?
Eerlijke handelaar ?
Gevaarlijk bandiet ? 
of Hoofd der Politie ?

Gij zult het weten na zijn avonturen 
medegeleefd te hebben, van 17 tot 23 
Februari in de RIALTO.

A
HIJ HAD HET OP DE RUITEN GEMUNT

August Godderis was de toegang tot de 
herberg «Au Roi d’Espagne» in de werkstraat

ZEGELS DER HANDELAARS
Gedurende de maand Januari werden door 

de bank Crédit Ostendais 221.500 zegeltjes 
der handelaars uitgegeven en voor 24.125 fr.. 
boekjes aan de handelaars uitbetaald.

Twee handelaars lieten zich als nieuwe le
den inschrijven, namelijk; Maurice Hoorens, 
Steenweg op Torhout 94, speceiijen, groen
ten, en Raymond Boydens, Schipperstraat 40, 
specerijen en likeuren.

Deze firmas zullen dus ook de groene ze
geltjes der handelaars geven.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek 

Volledige keus moderne horloges

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

( lü O j j

OP DE VLUCHT
Men had vernomen dat een Hollandsche 

Jood, juwelier van beroep, zijn intrek geno
men had in een gebouw der Aibert I prome
nade. De politie wilde er meer van weten en 
ging hem opzoeken. Na herhaald kloppen 

swerd opengedaan door een vriend. De man 
die men eigenlijk had willen ontmoeten, was 
er reeds van onder getrokken. —  O.

EEN PERSGALA
Door den Perskring der Kust wordt tegen 

Vrijdag 1 7 Maart een galafeest ingericht, 
bestaande uit de vertooning van een pracht
film «Suez» in de Cinema Rialto, gevolgd 
door een bal in de zaal Casanova opgeluisterd 
met attrakties. Eerstdaags zullen reeds kaar
ten te koop aangeboden worden. —  O.

TENTOONSTELLINGSZAAL «STUDIO»
Door de Kunstgroep der 1 0 wordt een ten-

Gemcld wordt Het verdwijnen in zee 

van Mijnheer

KAMIEL-ADRIEN W EISE
Echtgenoot van Mevrr. Jeanne Piolon 

ln leven 2e motorist aan boord van 

den motortreiler 0.294
jammer.ijk verongelukt op zee, waar
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 
1939 met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes», in den ouderdom van 45 j- 

De lijkdienst zal plaats hebben op 
Dinsdag 21 Februari 1939 te 10 uur 
in de parochiale kerk van SS. Petrus 
en Paulus.

Vrienden en kennissen die soms bij 
vergetelheid geen doodsbericht ontvan
gen hebben, worden vriendelijk ver
zocht dit bericht als dusdanig te willen 

aanzien.

Gemeld wordt het verdwijnen in zee 
van Mijnheer

AIME'GEORGES REMAUT
Zoon van Mijnheer en Mevrouw 

Leopold Remaut-Willems 

ln leven visschersmatroos aan boord 
van de 0.294

,..-imer ijk verongelukt op zee, waar 
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 
I 9.39 met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes», in den ouderdom van 20 j.

De lijkdienst zal plaats hebben op 
Woensdag 22 Februari 1939 te 10 uur 
in de parochiale kerk van SS. Petrus 
en Paulus.

Vrienden en kennissen die soms bij 
vergetelheid geen doodsbericht ontvan
gen hebben, worden vriendelijk ver
zocht dit bericht als dusdanig te willen 
aanzien.

terug kwam, achtte hij het noodig een ruit 
stuk te slaan, ’t Gevolg was, dat Hij werd 
opgeleid., In het politiebureel sloeg hij nog 
een ruit stuk. —  O.

?ni Z! gK .. iT ° rdeLn; . Tt en Lhii lanSs, de herberg toonstelling gehouden in «Studio», A. Buyl-
straat 36, tot 25 Februari. Bij de opening 
werd hulde gebracht aan het lid Jan Maes, 
beeldhouwer, gouden medalje en laureaat 
van de Academie te Gent. —  O,

**
FIETS GESTOLEN

Maurice Deputter was zoo onvoorzichtig 
zijn fiets onbeheerd, op straat te laten staan. 
Het gevolg was dat een ander het rijwiel 
heeft meegenomen. —  O«

BURGERLIJKE STAND

IN HET WATER TERECHT GEKOMEN
Terwijl de «Angèle Emile» zich dichtbij 

het staketsel van Brixham (Engeland) be
vond, namen drie leden der bemanning in een 
bootje plaats. Plots sloeg het bootje om en 
de drie mannen namen een bad. Engelschen, 
ooggetuigen van het ongeval, konden spoedig 
een reddende hand toesteken, zoodat alle drie 
uit t water gehaald werden en op een ander 
Belgisch schip werden gebracht. -- O.

LIJK OPGEHAALD
Zondagmorgen heeft men uit de le han

delskom het lijk opgehaald van Mevr. Jean
nette Landuyt, echtgenoote Leon Dufour, 
wonende Zandvoordsche straat 20, te Steene- 
Conterdam, die haar huis verlaten had Vrij- 
dagmiddag om haar huishuur te vereffenen 

i te Leffinge. De ongelukkige is door een 
bloedopdrang getroffen geworden es is niet 

j gestorven door verdrinking. Het lijk werd
naar het doodenhuis overgebracht. __  O.

***

GEBOORTEN

BEDANKING

Mevrouw Weduwe Henri Dekindt- 
Martinsen, Mijnheer Freddy Dekindt, 
haar zoontje, en de familiën Dekindt. 
Martinsen, Coopman en Vandekerck- 
hove, hebben de eer vrienden en ken
nissen hartelijk te bedanken voor de 
blijken van deelneming in den rouw, 
welke hen zoo diep komt te treffen 
door het verdwijnen van Mijnheer

HENRI-GUSTAAF DEKINDT
in ieven kapitein aan boord Van den 

motortreiler 0.204

jammeriijk verongelukt op zee, waar
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 
I 939 met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes»-

Vrienden en kennissen, die geen 
doodsbericht ontvangen Hebben, gelie
ven de familie te verontschuldigen.

Zij die wenschen een gedachtenis 
✓an den overledene te bekomen, mo
gen zich bij de familie, Visscherskaai 
23, aanbieden.

BEDANKING

Mevrouw Weduwe Camiel Dekindt- 
Rau en de families Dekindt, Rau, Coop
man en Vandenbroucke,. Hebben de 
eer vrienden en kennissen hartelijk te 
bedanken voor de blijken van deelne
ming in den rouw welke Hen zoo diep 
komt te treffen door Het verdwijnen 
van Mijnheer

CAM IEL'REM I DEKINDT
in leven stuurman aan boord van de 

0.294

jammerlijk verongelukt op zee, waar
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 
1939 met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes»..

Vrienden en kennissen, die geen 
doodsbericht ontvangen hebben, gelie
ven de familie ie verontschuldigen.

y*- ;' '4$ ..

EEN BUITENGEWONE GEBEURTENIS
Het gebeurt zelden dat gelijk welk kunst

werk de algemeene bewondering van het pu
bliek v.’egdraagt en dit geldt bijzonder voor 
de cinematografische kunst.

Dit is natuurlijk ook een kwestie van 
smaak.

«Scipion 1 Africain», het meesterwerk van 
de Italiaansche ensceneerder, Carmine Gal
lone, kent sedert zijn verschijnen niets dan 
lof en bewondering.

Men staat in extase voor de buitengewoon ' * 
prachtige ensceneering, men is vol lof over 
het soepel en zeker spel der acteurs, men 
bewondert de nauwkeurige juistheid van de 
historische feiten.

«Scipion 1 Africain» is een grootsch, een 
bewonderenswaardig, een buitengewone pro
ductie, dat zeker is een geestdriftig onthaal 
bij het publiek te zullen kennen.

U zult het ook kunnen bewonderen: Vanaf 
1 7 tot 23 Februari wordt het in de Rex Ciné 
vertoond. Kinderen toegelaten.

( |04>

«JEANNE D ’ARC»
Dank zij de V.N.T. kregen we hier Maan- 

dag «Jeanne d Arc» te zien van den Engel
schen dramaturg G. Bernard Shaw.

Wanneer we in deze kolommen enkele re
gelen aan de opvoernig willen wijden, dan is 
het niet zoo zeer om het meesterwerk, maar 
vooral omdat twee onzer stadsgenooten de 
belangrijkste rollen toebedeeld waren.

Gella Allaert, in de titelrol, heeft Hier 
prachtig de kans benut om nogmaals aan te 
toonen tot welke machtige prestaties zij in 
staat is. Als jonge artiste heeft zij zonder 
een inzinking de «Maagd van Orleans» gaaf 
uitgebeeld. Met fraaie uitspraak en hooge 
zeggingskracht, zijn de machtige tirades toz 
hun volle recht gekomen.

Hector Camerlinck was minder gelukkig. 
Minder gelukkig in dien zin, dat hij op het 
laatste oogenblik is moeten inspringen om 
Jan Cammans te vervangen in de rol van 
Koning Karel VII, «de overwinnaar»., Het 
was misschien de zwaarste rol van het heele 
stuk, maar de korte tijdspanne in overweging 
nemend, die den h. Camerlinck gegeven was 
om de rol in te studeeren, dan mogen we 
hem zeker loven omdat hij het zoo voortref
felijk Heeft afgebracht, en hiermee wel be
wezen heeft dat hij een kunstenaar is waar
aan wij nog veel genoegen zullen beleven. O.

AAN ALLE MONDHARMONIKA- 
VRIENDEN

Hierbij wordt ter kennis gebracht der be
langstellenden dat een mondharmonika-speel- 
groep gesticht werd, die voor het oogenblik 

i 16 leden telt.

J Het ensemble «De Blaaskaken» had reeds 
j gelegenheid, dank zij studie en vlijt der spe
lers, voor Het publiek op te treden, en wel 
tijdens de feestavond ingericht op Zaterdag 
1 1 Februari jl. door de plaatselijke Esperanto- 
Studiegroep. Het optreden werd een waar 
succes: alle toehoorders waren verwonderd en 
opgetogen over de onvermoede klankschoon
heid en -rijkdom van de populaire mond- 
harmonika, wanneer ze in groep bespeeld 
wordt. De solisten bewezen wat er kan be
reikt worden met oefening en volharding.

Liefhebbers die belang stellen in deze soort 
muziek, kunnen nog altijd toetreden. Met het 
oog op het samenspel, mogen ze niet langer 
meer dralen.

De oefenstonden gaan door op Woensdag
en Vrijdagavonden, telkens te 8 uur in Café 
«Oud Oostende», Ieperstraat.

3 Feb. —  Edith Vercautter van Frans en 

Elisabeth Berden, Ieperstraat, 1 7b.

4. —  Jeannine Van Acker, van Valerien 

en Joanna Maes, Leffingestraat, 70. —  Ma

rie Martin van Gustaaf en Rosa Geryl, 1, 

Schippersstraat. -- Erna Gombert, van Fer

dinand en Georgette Martinsen,, Brigantijn- 

straat, 7.

5. —  Marcel Wybouw van André en Irena 

Meyfroodt, Ste Katharinapolderdijk, 1., —  

Norbert Vermeire van Alfons en Magdalena 

Jansoone, St. Franciscusstraat, 46. —  Alfons 

Dildick, van Juliys en Rachel Hollemeersch 

Mariakerkelaan, 2 7. —  Roland! Milh van 

Albert en Marie Dits, Vrijhavenstraat, 32.

6. —  Monique Vanden Brouck van Char

les en Bertha Declercq, Boonenstraat, 3.

7. —  Roland Schmitt v. Isidoor en Yvon

ne Brys, Ooststraat 55.

8. —  Margriet Cappon van Hendrik en 

Blondina Dyserinck, Tarwestraat, 87. Chris

tiane Everaert van Ivo en Maria Péché, 

Leffingestraat, 204.

1 0. —  René Soenen van Frans en Adrian- 

na Asaert, Gerststraat, 140.

OVERLUDENS

4 Feb., —  Ferdinand Kint, 8 jaar, Tor

houtsteenweg, 302. -- Prosper Van Maele,

53 jaar, echt. van Stefania Verschaeve, Lef

fingestraat, 98.

5. —  Mirianne Smis, 20 d., Timmermans- 

straat, 71. —  Abraham Crombez, 74 jaar, 

wed. van Juliana Slembrouck, Kollebloem- 

laan, 28.

6. *—  Albertus Vanhee, 52 jaar, echt. v. 

Bertha Degroote, Sprotgang, 2. —  Eugenia 

Victor, 5 m., Prof., Jozef Verkoulliestraat, 27

7. —  Robertus De Ceuninck, 39 jaar, 

echt. van Margriet Dardenne, Blauwkasteel- 

straat, 27.

8. —- Karel Debusschere, 78 jaar, ongeh. 

Spaarzaamheidstraat, 42.

9. —  Maria Dossche, 90 jaar, wed. van 

Jan Claeys, Stockholmstraat, 31. Albertus 

Vermeersch, 36 jaar, echt, van Martha Nys- 

sens, Maagdengang, 36.

10. —  Clemencia Zanders, 86 j.^ wed. v. 

Frederik Senave, St. Petersburgstraat, 20.—  

Filips Janssens, 79 jaar, wed. van Rosa’ia 

Clyp, Kongolaan, 322. —  Lodewijl Lamote, 

81 jaar, wed. van Mathilda Timmerman, 30, 

Duivenhokstraat, 30. —  Suzanna Tytgat, 10 

m., Ste Katharinaplein, 12. —  August Smis. 

76 jaar, echt, van Eugenia Damman, Tar

westraat, 40.

11. —  Monica Fiers, 2 m., Aartahertog- 

straat, 17,, —  Paula Schinckel, 36 j. echt. 

Reimond Desodt, Zwaluwenstraat, I I 7.

HUWELIJKEN

9 Feb. —  Joseph Durein, advakaat en 

Suzanna Witdoeckt.

1 I . —  Arsène Barremaecker, machinist en

Georgette Van Massenhove, z. b. -- Joseph

Simoens, behanger en Denise Crombez, z.b. 

August Pilaeis, mekanieker en Maria Van 

Riebeke, z. b. -- Albert Gevens, onderluite

nant bij Het leger en Rosette Servais, z. b,

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

12 Feb. —  Sanders Georges, plafonneer- 

der, Blauw Kasteelstraat, 37 en Carmanne 

Georgette, naaister, Blauw Kasteelstraat, 64., 

De Groote Robert, steward en Lauwyck Ra

chel.—  Weber Roger, bankbediende en Cou

vreur Jeanne.



« HET yiSSCHESQBLAD »

Is de teruggave van II t .  h. aan het Stads- en Kunst-„en*„u tte r- 

Onderwijzend Personeel gerechtvaardigd ! 1 kuna*Ä HoekJie
Ja I ! En waarom !

(Verleden week bij plaatsgebrek uitgesteld)

In de laatste weken werd ons de gelegen
heid gegeven een pennetwist te volgen over 
den aftrok van II t. h. op de loonèn van het 
stedelijk personeel.

A l dit geschrijf was niet altijd even eerlijk, 
de zaken werden weleens verkeerdelijk voor
gesteld.

Meerdere personen werden verdacht en 
beschuldigd een slechte zaak te verdedigen 
en dit door personen die zelf wenschen on
bekend te blijven, maar waarvan tot hiertoe 
nog niets heeft bewezen dat zij zelf het ge
lijk langs hun kant hebben. Sommige pers
artikelen hebben duidelijk uitgewezen dat het 
hier gaat tusschen personen die elk om de 
beurt hardnekkig hun standpunt verdedigen, 
weleens uit persoonlijke eerzucht en ten koste 
van de waarheid en de rechtvaardigheid, dat 
men er zelfs niet voor terugschrikt provin
ciale diensthoofden aan te vallen op eene 
manier die volstrekt in strijd is met de waar
heid en tot zelfs ambtenaren uit het ministerie 
als Brusselsche kiekens betiteld.

W ij lezen verder in De Zeewacht van drie 
weken geleden «DOOR EEN BLIK IN DEN 
BUNDEL ZAGEN WIJ dat de beslissing goed
gekeurd werd (door de Bestendige Deputa
tie) op verkeerd advies van het BEVOEiGD 
diensthoofd ONDANKS HERHAALDE GE
MOTIVEERDE ONGUNSTIGE ADVIEZEN 
VAN DEN BELANGHEBBENDEN BESTEN
DIGE DEPUTE»., Dit alles is even onwaar als 
de zin die er op volgt en waarin wordt ge
zegd ; «Wij vernamen zelfs uit goede bron 
dat het aansprakelijk diensthoofd er onlangs 
toegebracht werd zijn even zware als niet te 
rechtvaardigen misgreep te erkennen».

Inderdaad de waarheid is, dat de belang
hebbende Bestendige Député op 29 Juli 
na lezing der vier bladzijden ongeteekende 
nota opgemaakt door een onzer meest voor
aanstaande stadsambtenaars, dezelfde in een 
kort niet gemotiveerd verslag gunstig advi
seerde. Achteraf werd na een onderzoek ter 
plaatse door ditzelfde Deputatielid een nieuw 
verslag opgemaakt, op 28 Augustus, waarin, 
in tegenstrijd met zijn eerste verslag werd 
voorgesteld de beslissing van de Commissie 
van Openbaren Onderstand te bekrachtigen 
en waarin de Bestendige Deputatie hem volg
de. Z ijn dit de HERHAALDE, GEMOTI
VEERDE, ONGUNSTIGE ADVIEZEN ? En
dan durft men daar nog bijvoegen : «Door 
een blik in den bundel zagen wij». Hoe moet 
men een dergelijke voorstelling betitelen ? 
Wie wierp er dien blik in den bundel orn 
zooiets te beweren ?

Dit alles geschiedde naar aanleiding eener 
beslissing van de Commissie van Openbaren 
Onderstand en de tusschenkomst (betreffen
de deze zaak) van den heer Vandemoortele 
in den gemeenteraad van 24 Juni en her 
voorbrengen zijner motie in de zitting va.i 
23 December laat3tleden. Die tusschenkom- 
sten hadden alleen voor doel aan de hand 
van wetteksten, officieele onderrichtingen en 
inlichtingen uit officieele ONPARTIJDIGE 
bronnen, een einde te maken aan moeilijk
heden die sinds jaren duurden en den goeden 
geest onder het gemeentepersoneel vertroe
belen. Hij zelf, die niets anders heeft be
tracht dan allen behandeld te zien op eenzelf- 
den voet en op grond eener gezonde toe
passing van de bestaande wetten, zou zonder 
twijfel de eerste zijn om zijn standpunt te 
herzien als daartoe aanleiding moest be
staan. Tot heden is dit echter nog niet het 
geval.

Inderdaad, het standpunt door hem inge
nomen tijdens de zitting van 24 Juni, werd 
bekrachtigd door de Bestendige Deputatie en 
door het Ministerie van Binnenlandsche Za
ken.

Wat nu den grond der zaak zelf betreft, 
moet men, om duidelijk te zijn, onderscheid 
maken tusschen twee verschillende zaken die 
wel met malkaar in verband staan, maar toch 
best afzonderlijk worden behandeld. W ij be
doelen :

1 ) de aftrok van 11 t. h. ingevolge het 
verschijnen der Koninklijke Besluiten van 
28 Februari en 31 Mei 1935, met de daar
mee in verband staande ministerieele onder
richtingen van 3 Juni 1935.

2) de veel omstreden beslissing der Com
missie van Openbaren Onderstand, die een 
weddeverhooging toekent aan twee harer 
ambtenaars door afschaffing van dien af-

WEERLEGGING, W AAROP MEN GEEN 
ANTWOORD VINDT

In betrek met die discussie verdienen een 
paar punten in het bijzonder een meer ern
stige weerlegging.

Daar is vooreerst die fameuze kwestie in 
verband met de ministerieele onderrichtingen 
die duidelijk zeggen, dat de toepassing van 
het Koninklijk Besluit van 28 Februari 1935 
niet voor gevolg hebben de in Februari 1935 
uitbetaalde wedden te verhoogen. Onze zeer 
bekwame heeren van De Zeewacht (of is 
het van het stadhuis ?) spelen hier eigenlijk 
hun grooten troef uit ; het is hun hoofd
en eenig argument dat nu eens onomstoot- 
baar moet bewijzen dat zij alleen den grond 
der zaak kenden. Provincie en Ministerie 
staan hier als «hulpelooze kinderen» die niet 
eens het licht van de Oostendsche stadhuis- 
mannen bevroeden., Als dit licht nu maar 
niet blijke een «achterlantaarntje» te r.ijn ?

WAT IS NU DE W AARHEID ?

In elk geval willen wij hier bondig trach
ten weer te geven hoe de zaak ineen zit, V/ij 
denken dat ieder onbevooroordeeld lezer ten 
slotte zelf een duidelijk besluit zal en moet 
kunnen treffen. Inderdaad de ministerieele 
omzendbrief zegt duidelijk dat het personeel 
geen hoogere wedde mag bekomen dan deze 
welke het thans (t.t.z. in Februari 1935) ge
niet. Nu willen wij even onderzoeken als de
ze regel wel ZO O  absoluut is als de heeren 
van De Zeewacht het voorstellen.

En hier is het reeds opvallend hoe De 
Zeewacht zelf -- hetzij uit onachtzaam
heid, hetzij omdat zij zelf de ware dracht 
van hun gezegdens niet begrijpen —  met vet
jes heeft laten drukken dat de bovenbedoel- 
d
l I.iiKL  i>LjL.bjhNu vA h  Gui«i£ENTE'
RAAD (of van de Commissie van Openba
ren Onderstand). Hier staan we reeds voor 
een eerste mogelijkheid om toch hoogere 
wedden te verleenen. Een gemeenteraad of 
een Commissie van Openbaren Onderstand- 
die zou oordeelen dat er voldoende reden 
bestaat om af te wijken van den algemeenen 
regel en die op uitdrukkelijke wijze zou be
slissen dat er toch een weddeverhooging 
dient toegekend, zou dus niets doen dat 
strijdig is met de onderrichtingen.

Natuurlijk zal in dit geval het provinciaal 
bestuur over de zaak oordeelen en wanneer 
er werkelijk grond toe is zou deze beslissing
zeker kunnen goedgekeurd worden, -- Dus
staan wij hier voor een eerste geval waarin 
volgens de door De Zeewacht ingeroepen mi
nisterieele onderrichtingen een uitzondering 
mogelijk is en dus een weddeverhooging kan 
aangenomen worden. Er is echter meer. De 
Zeewacht schijnt werkelijk het buskruit te 
hebben uitgevonden., Maar och arme, haar 
eigen uitvinding keert zich hopeloos tegen 
haar. W ij staan daar inderdaad met dit zoo
gezegd «schreeuwend onrecht» dat de ma- 
ximumwedde in de Commissie van Openba
ren Onderstand, nu tengevolge van de schom
melingen van het indexcijfer aan index 900 
tot 60.000 fr. zou stijgen. En hebben die 
heeren werkelijk nog niet bemerkt dat dit 
feit door den ministerieelen omzendbrieï wel 
degelijk voorzien en aangenomen werd ? In
derdaad, wij meenen dat zij niet zullen te
genspreken als wij zeggen dat de ministeriee- 
le onderrichtingen uitdiukkelijk bepalen dat
de wedden NIET MOESTEN VERMINDERD 
WORDEN als ze niet meer bedroegen dan 
de Staatsbarema’s. En om allen mogelijken 
twiffel w'eg te nemen citeeren wij hier nog
maals woordelijk den omzendbrief van den 
minister : «Het kan voorkomen dat al de 
wedden alhoewel vastgesteld op een tijdstip 
dat het indexcijfer boven 700 stond niette
min gelijk of lager bevonden worden dan 
het bedrag der rijksbezoldiging. In dit ge
val wordt de bestaande loonschaal in haar 
geheel behouden en de herziening achter
wege gelaten». Is dit duidelijk ? Maar volgt 
daar ook niet duidelijk uit voort dat een 
onverminderde wedde tengevolge van het 
stijgen van den index zal medestijgen en na
melijk aan het cijfer 900 met 2/7 of onge
veer 28 procent zal gestegen zijn ? En be
merken we wel, dit is een feit dat de minis
terieele onderrichtingen dus niet alleen toe
laten MAAR ZELFS OPLEGGEN. Dit zal

verminderingen in 1934 toegepast, doch zon
der dat hierom een onmiddellijke weddever
hooging er het gevolg kon van zijn.

Werkelijk was de toestand bij de Com
missie van Openbaren Onderstand evenals bij 
het stadspersoneel in Februari 1935, aldus, 
dat op de wedde berekend volgens het bare- 
ma tijdelijk een vermindering van 15 pro
cent toegepast werd ; beteekent dit dat het 
eigenlijke barema met 1 5 procent verminderd 
was ? Volstrekt niet, want het had volstaan, 
dat het indexcijfer een sprong in de hoogte 
deed om de vermindering van 15 procent 
niet alleen te zien verdwijnen, maar zelfs te 
zien omzetten in een verhooging van wedde. 
Waar dus tengevolge der vaststelling der 
nieuwe barema’s (vaststelling opgelegd door 
het K. B. van 28 Februari 1935) geen on
middellijke weddeverhooging mocht moge
lijk gemaakt worden, beteekent dit echter 
niet dat het barema als zoodanig moest ver
minderd worden (zooals men in Oostende 
deed met de I 1 procent vermindering in te 
voeren). Het mocht in elk geval behouden 
blijven zoodanig dat, waar de Commissie van 
Openbaren Onderstand nu de maximumwed- 
de van 45.000 fr., op 43.000 fr. terugbracht, 
deze meer deed dan werkelijk voorgeschre
ven was.

MAAR DAN DIE VERHOOGING DIE 

ONMIDDELLIJK TOEGEPAST WERD ?

---- «»----

EEN PIETEITSVOLLE PUBLICATIE

De heer Maurice Van Coppenolle heeft een 

zeer belangwekkende brochure uitgegeven, 

getiteld het stedelijk kerkhof te Brugge, 

waarin hij de voornaamste graven van dit 

kerkhof beschrijft, hierbij ,geholpen doo 

kunstschilder Honoré Levecque, wien3 pen- 

teekeningen het boekje versieren.

De voornaamste graven worden er niet 

alleen in beschreven, maar ook de datums 

van geboorte en afsterven van veel verdien

stelijke mannen worden er in vermeld.

Zoo van den bouwmeester Louis de la 

Censerie, prijs van Rome in 1862, bouw

meester Charles De Wulf, prijs van Rome 

1887, bisschop Faict van Leffinge, Julius 

Sabbe, bouwmeester Theo Raison, enz.

trok van I I t.H. ingevoerd na het verschij- ! zelfs " iet alleen het geval zijn met de wed-

neu van bovenvernoemde Koninklijke beslui
ten.

Bij de behandeling van het eerste punt 
houden wij er aan te verwijzen naar uittrek
sels uit de koninklijke besluiten en ministe
rieele onderrichtingen vooruitgezet in de 
zitting van den raad zelf, en die naderhand 
en onlangs nog werden overgenomen door 
«De Duinen galm» en «Het Visscherijblad». 
Al die uittreksels werden heel voorzichtig 
door «De Zeewacht» ter zijde gelaten.

Uit al deze teksten kan men onmiddellijk 
opmaken dar de koninklijke besluiten voor 
doel hadden meer eenvormigheid te brengen 
in den warboel van bezoldigingen bij het 
gemeentepersoneel in voege en die op aller
hande indexen waren gebaseerd. Verminde
ring der overdreven wedden en aanpassing 
der te lage wedden waren de eerste doelpunt
ten die betracht werden. Met die Koninklijke 
besluiten uit te vaardigen wilde men niet a l
leen bezuinigen op wedden die hooger ston
den dan de wedden van den Staat (voor ge
lijkaardige betrekkingen) maar men wiide 
eveneens de andere wedden, lager of gelijk) 
aanpassen bij hetzelfde Staatsbarema.

Om daartoe te geraken vertrok men van
eenzelfde basis -- index 700 -- basis der
rijksbezoldiging. Met het oog op bezuiniging 
van overdreven wedden bepaalde men: «Moe
ten ALLEEN onder de toepassing der herzie
ning vallen, de bezoldigingen die eenerzijds 
vastgesteld geweest zijn op een tijd dat het 
indexcijfer boven 700 stond en die anderzijds 
HOOGER LOOPEN DAN HET BEDRAG DER 
DOOR DEN STAAT VOOR GELIJKWAAR
DIGE BETREKKINGEN TOEGEKENDE WED 
DEN.

Met het oog op de aanpassing der lagere 
wedden bepaalde men anderzijds dat : « ande
re betrekkingen daarentegen gelijk of lager 
bezoldigd dan die van den Staat, ONVERAN
DERD MOESTEN WORDEN GELATEN.

In dit laatste geval moest de herziening 
achterwege blijven.

Bij de herziening van de barema’s van het 
stadspersoneel op grond van deze Koninklijke 
besluiten, moest men er natuurlijk ook re
kening van houden en wel in den zin zooals 
hierboven aangeduid.,

W AT  GEBEURDE ER ECHTER 
TE OOSTENDE ?

Ten eerste werden, in tegenstrijd met 
bovenstaande richtlijnen, al de loonen van 
het stedelijk personeel aan een herziening 
onderworpen ook al deze die gelijk of lager 
stonden dan het Staatsbarema.

Ten tweede werd het grootste gedeelte 
der mobiliteit die toen ingevolge het laag 
indexcijfer ten nadeele van het personeel 
speelde, en 15 t. h. bedroeg, voor een be
drag van 11 t. h. in het nieuwe barema in
geschakeld.

Maar daarmede werd in elk geval aan het 
personeel 11 t. h. minder toegekend, dan 
door bovenvermelde Koninklijke besluiten 
was voorzien. En ’t is datgene wat aanlei- 
ding gaf tot de betwistingen en moeilijkhe
den, inbegrepen de discussie rond de beslis
sing van de Commissie van Openbaren On
derstand.

Vooreerst dient hier opgemerkt dat deze 
verhooging niet het gevolg is van de her
ziening van het barema, doch eenvoudig het 
gevolg is van een uitdrukkelijke beslissing 
van de Commissie van Openbaren Onder
stand, genomen als voorzien in den door de 
Zeewacht aangehaalden tekst uit de minis- 

regel geldt, BEHOUDENS UITDRUKKE- terieeie- onderrichtingen. En waar zou be-
_ -----  weerd worden dat het in 1935 vastgestelde

barema niet vatba&r was voor herziening,
daar is —  comble de malheur -- Vrijdag
2 7 Januari 11. juist nog een K. B. versche
nen waar in dezelfde omstandigheden, een 
herziening van de weddenschaal van den ge
meentesecretaris te Brugge toegepast wordt. 
Dat dit ook juist nu moest gebeuren ! !

Enfin dac is een kwestie van chance en in 
dit opzicht schijnt de Zeewacht niet gun
stig bedeeld.

Het spijt ons, maar het is niet van aard 
om ons in onze zienswijze te doen twijfelen.

Wie sprak daar ook van de uitvinders van 
het buskruit ?

Werden er ten andere door de stad Oos
tende geen gelijkaardige beslissingen geno
men ten voordeele van sommige vooraan
staande ambtenaars uit haar personeel ? 
Ze schijnen dus in Oostende ook die moge
lijkheid tot invoeren van uitzonderlijke en 
alleenstaande gevallen van weddeverhooging 
te kennen ! !

Wat nu de beslissing der Commissie van 
Openbaren Onderstand betreft, er wordt wel 
eens beweerd, als zou er hier een vergis
sing in ’t spel zijn, doch de toekomst zal 
uitwijzen wat er van is. W ij zijn echter over
tuigd van het tegenovergestelde.

1 ) omdat gelijkaardige toepassingen van 
die koninklijke besluiten niet alleen in de 
Commissie van Openbaren Onderstand te 
Oostende maar in veel andere plaatsen wer
den getroffen en goedgekeurd.

2) omdat de Commissie van Openbaren 
Onderstand, zooals hooger gezegd, het recht 
had uitzonderlijke verhoogingen aan bepaal
de personen uit haar personeel toe te ken
nen, zonder daarom al de motieven die daar
toe aanleiding konden geven, openbaar te 
maken.

En dat men, sprekende over vergissing, 
ons niet kome vertellen dat de wet werd ver
kracht en de zaak opzettelijk uit het oog 
verloren met het doel het tijdstip voor be
roep (40 dagen) te laten voorbijgaan., Van 
40 dagen kan hier moeilijk sprake zijn, im
mers op 10 September reeds richtte het 
schepencollege een brief tot den heer Minis
ter MET BELEEFD VERZOEK DE BESLIS
SING DER BESTENDIGE DEPUTATIE TE 
VERNIETIGEN, wat wel als een beroep kan 
aanzien worden niettegenstaande het niet 
regelmatig werd ingediend en de wet in der
gelijke gevallen geen beroep voorziet, maar 
de bestendige deputatie in laatste instantie 
laat beslissen. Meer nog ! In zijn antwoord 
verklaarde de minister : «dat hij zich slechts 
kon aansluiten bij de overwegingen van het 
provinciaal bestuur» wat heel wat meer wil 
zeggen, dan zich noodgedwongen neerleggen 
bij een genomen beslissing der bestendige de
putatie omdat de tijd voor beroep toch ver
streken was. W ij zien dan ook niet goed 
in, hoe ons gemeentebestuur zou gereageerd 
hebben tegen een dergelijk antwoord van den 
minister ook al had het nog al den tijd ge
laten voor een mogelijk beroep. Of waarom 
hebben zij in September wanneer zij kennis 
hadden gekregen van de beslissing van de 
bestendige deputatie, niet van meet af een 
regelmatig beroep ingesteld langs den ge
meenteraad om ? Als ze dan toch zeker 
van hun slag waren ! ! ? W ij herhalen ech
ter, in dergelijke gevallen is geen beroep 
voorzien en dat moeten ze ook weten !

En dat men ons niet wille wijs maken, 
dat diezelfde brief, die aandrong op ver
breking der beslissing van de Commissie van 
Openbaren Onderstand in Brussel verkeerde

lijk terecht kwam in het Departement van 
Volksgezondheid in plaats van in Binnen
landsche Zaken, die beiden onder eenzelfden 
minister stonden alhoewel afzonderlijke amb
tenaars aan de leiding staan van elk depar
tement. W ij moeten daarop antwoorden :

1 ) ook in het departement van Volksge
zondheid zal men wel geweten hebben wat 
men deed of zaten daar die Brusselsche kie
kens ?

2) Hoe zou het Departement van Bin
nenlandsche Zaken zich verzet hebben tegen 
een wettelijk genomen beslissing die reeds in 
zooveel andere gevallen en plaatsen ook 
werd genomen, goedgekeurd, en toegepast.

Anderzijds spruit uit de goedkeuring van 
vermelde beslissing ook niet voort, dat het 
gemeentepersoneel dezelfde mag inroepen als 
een recht dat haar nu eveneens toekomt. —  
Hoogstens zou een dergelijke toepassing in 
andere diensten en plaatsen de gelegenheid 
kunnen bieden aan ons stadsbestuur om de 
zaak te onderzoeken en na te gaan of er 
voor haar personeel ook iets in dien zin zou 
kunnen gedaan worden.

We meenen dat er hier geen sprake kan 
zijn van schadeherstelling maar wel van 1 1 
t. h. minder uitgaven aan loonen dan dat er 
door de Kon. Besl. van 28 Feb. en 31 Mei 
1935 was voorzien.,

De mindere uitgave werd trouwens door 
den gemeenteraad van 28 Juni 1935 gestemd 
en achteraf goedgekeurd. Ze was dus wettig 
en van kracht. Niets belet echter te onder
zoeken in welke mate het oud barema on
verminkt terug zou kunnen ingevoerd wor
den door een geleidelijke en trapsgewijze 
bijpassing van 11 t. h. in de mate der fi- 
nancieele mogelijkheid, zooals de stad Brugge 
het ten* andere ook doet met haar perso
neel.

De Zeewacht is echter van een ander ge
dacht, drijft de zaken veel verder en schrijft 

het volgende ; Ofwel is die schadeherstelling 
van 11 t. h. juist ofwel is ze niet juist. Als 
die schadevergoeding juist is dan moeten al 
de stadsbezoldigden ze bekomen en als ze 
niet billijk is mag ze niet verleend worden 
aan een paar bedienden alleen».

De Duinengalm, dringt aan op een onpar-

den van den secretaris ea den ontvanger van 
den Openbaren Onderstand maar eveneens 
met al de wedden van het gemeente-, pro
vinciaal- en Staat3personeel alsook met al de 
wedden en loonen die de schommelingen 
van het indexcijfer volgen. Welke waarde 
moeten wij dan nog hechten aan de argu
mentatie van de Zeewacht ) Werkelijk jam
mer dat zij hun troeven zoo domweg op 
tafel werpen, zij konden geen schooner ge
legenheid geven om hun groot «licht?» van 
naderbij te laten onderzoeken, want waren 
die menschen nu toch zoo rap als ze wel 
willen doen gelooven dan hadden ze toch 
moeten weten, dat die mogelijkheid om de 
maximumwedde in de Commissie van Open
baren Onderstand tot 60.000 fr. op te voe
ren eigenlijk heel relatief is ; immers die 
mogelijkheid om de wedden te verhoogen is 
meteen een mogelijkheid om de wedden te 
verminderen zooals het in 1935 het geval 
was, wanneer het indexcijfer daalde tot 621. 
Vergeten wij ook niet, dat bij beslissing van 
den gemeenteraad, in zijn zitting van 28 
Juni 1935 dit korps zich het recht heeft 
voorbehouden de nieuwe wedden, loonen en 
vergoedingen te herzien, indien het index
cijfer beneden 600 daalt of boven 800 klimt. 
Wat geen absolute beslissing is daar ze eiken 
dag door welkdanige andere kan worden 
vervangen..

Arme uitvinder van het buskruit ! ! !
Maar wij willen nog verder gaan. De aan

haling uit den ministerieelen brief waarin 
gezegd wordt dat de wedden niet mogen ver
hoogd worden i.s slechts een fragmentarisch 
uittreksel ; en iedereen weet dat met een 
tekst uit zijn verband getrokken al kan doen 
zeggen wat men wil.

En inderdaad, de bedoelde tekst is slechts 
één alinea uit den paragraaf die begint met 
de woorden : «wat de gemeenten betreft d.ie 
op haar personeel één of meer verminderin
gen op de in werking zijnde loonregelingen 
toegepast hebben, moet deze loonschaal her
zien worden afgezien van het verminderings- 
percenage dat toegepast is sedert de invoe
ring dezer regeling ».

En nu vragen wij ons af wat dit wel kan 
te beteekenen hebben ? Ziet, wij zijn geen 
ambtenaars die deze kwestie moeten bestu- 
tieeren, we beschikken niet over het studie
materiaal en over de inlichtingsbronnen 
waarover een bestuur beschikt en wij moe
ten eerlijk bekennen, dat het ons en met 
ons, onze lezers, in hooge mate verwondert 
dat onze Zeewachtmannen noch dezen alinea 
schijnen te kennen, noch er eenige toelich
ting op geven. W ij willen zelf een woord 
toelichting geven en het zal ons genoegen 
doen in de Zeewacht te vernemen, wat zij er 
weten op te antwoorden. Naar het ons voor
komt, ligt het onderscheid heel duidelijk 
hierin, dat den laatst aangehaalden tekst 
draagt op de herziening van barema als ba 
rema voor de toekomst, in tegenstelling met 
de bepaling nopens het verbod van toeken
ning eener weddeverhooging, die draagt, 
niet op het barema, maar op de werkelijke 
uitbetaalde bezoldiging in Februari 1935. A l
dus zou een barema moeten vastgesteld zijn, 
dat eenerzijds geen rekening houdt met de

Openstaande 
Betrekkingen

---- H----
WERVING VAN HULPMACHINISTEN

I. In de maand Maart eerstkomende, wordt 

een vergelijkend examen, met het Neder- 

landsch als voertaal, uitgeschreven met het 

oog op de werving van 10 hulpmachinisten 

voor de Staatsvaartuigen, te Oostende. *

II. Worden tot dit vergelijkend examen toe

gelaten, de candidaten die: a) Belg en van 

het mannelijk geslacht zijn; b) Van onbe

rispelijk gedrag zijn; c) De burgerlijke en 

politieke rechten genieten; d) Aan de militie- 

wetten hebben voldaan. Indien zij bij het le

ger dienen of gediend hebben, moeten zij bij 

het Departement van Landsverdediging gun

stig aangeschreven staan; e) Minstens 20 jaar 

oud zijn en den ouderdom van 35 jaar niet 

hebben bereikt op 1 Maart 1939. Deze laatste 

grensleeftijd is op 40 jaar gesteld voor de 

candidaten, die het voordeel genieten van 

artikel 8 der wet van 3 Augustus 19,19, ge

wijzigd door de wet van 21 Juli 1924; f) De 

door het bestuur gevergde lichamelijke ge

schiktheid bezitten; g) Houder zijn van een 

eindgetuigschrift van vakonderwijs, afdeeling 

mechanica, afgeleverd door een technische 

school, naar de door den Dienst van het tech

nisch onderwijs voorgeschreven regelen, of 

van het brevet van scheepsmecanicien le of 

2e klasse, afgeleverd door een Staatszeevaart- 

school.

III. De candidaten zenden, voor 25 Fe

bruari 1939, aan den vaste wervingssecre-' 

taris, 29, Middaglijnstraat, te Brussel 3, een 

vraag om deelneming, welke dient gesteld op' 

het voorgeschreven formulier, dat in de post

kantoren verkrijgbaar is.,

De inschrijving voor het vergelijkend exa

men geschiedt tegen kwijting van een niet- 

terugbetaalbaar inschrijvingsrecht van 20 fr. 

Daartoe dient op den stam van het aanvraag

formulier een postzegel van dat bedrag ge

plakt; die postzegel moet vervolgens door den 

postdienst afgestempeld worden.

De vragen om inschrijving moeten verge

zeld gaan van een door het gemeentebestuur 

of de schooloverheid eensluidend verklaard 

afschrift van het vereischt getuigschrift of 

brevet.

Naar gelang van de dienstvereischten en 

in de vorenbepaalde rangorde, worden de 

candidaten, die zich in de gestelde voorwaar

den bevinden, binnen de perken van het getal 

uitgeschreven betrekkingen, tot den proeftijd 

toegelaten met de jaarwedde van 14.600 fr., 

eventueel vermeerderd met een gezinstoelage, 

premiën en zeevergoedingen. De agenten die 

de officieele brevetten der zeevaartscholen 

(machinist -- stoom en mo.tor -- scheeps

mecanicien 2e of le klas), bezitten of later 

verwerven, kunnen —  binnen de voorwaar

den gesteld door het statuut van het Rijks

personeel -- later toegang hebben tot de |

ambten van machinist (weddebarema 17.100- 

26.000), van officier-werktuigkundige (wed- 

debarema 20.000-42.000) en van officier- 

hoofdwerktuigkundige (wedde 45.000).

VOOR EEN CCOMOM 15C f1£ herstelukg
W EN DT  U TO T DE G E K E N D E  SC H E E P SW E R F  
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G EK EN D  VOO R HAAR & YZO N D ERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCH

i a s c h w e k k
Z E E R  V LU G  EN VERZORGD WE.RK

Aanbestedingen

AANGEKONDIGDE

AANBESTEDINGEN

3 MAART. -- Te II  u., ten stadhuize te

Oostende, leggen der electrische verlichting 

in het nieuw gerechtshof. Stukken ter inzage 

of te koop, prijs 50 fr. ten bureele der wer

ken, kamer 95, Stadhuis. Aanget. inschrijv.,

Maart.

2 7 FEB. —  Te I 1 u., bouwen van logeer- 

blokken en W.-C.-paviljoenen op het schiet- 

plein te Lombartzijde., Raming 6 millioen fr. 

Lastkoh. nr 1148, prijs 25 fr., plans 20 fr. 

Loxumstraat, 16, Brussel. Aanget. inschrijv. 

24 Feb.

21 FEB. —  Te 11 u. ten stadhuize te 

Oostende, herbesteding voor het leggen der 

centerale verwarming in de lokalen van den 

Havendienst. Stukken ter inzage 10-12 uur, 

bij den stadsing.-arch. en te koop, prijs 20 

fr., op bur. 95, stadhuis. Aanget. inschrijv. 

1 8 Feb.

22 FEB. —  Te 11 u. in de Magdalena- 

zaal, St Jansstraat, Brussel, vergrootingswer- 

ken aan het gebouw van posterijen, telegra

fie en telefonie, te Oostende C. Bijz. last

koh. nr 3-1059, prijs 18 fr.

De Kruidtuinlaan te 

Brussel en het 

Station te Oostende

Sociale wetten
-co>-

AAN ALLE VISCHKOOPERS, 
VERZENDERS, HANDELAARS

Meer en meer ingewikkeld worden de 
pleegvormen en wettelijke voorschriften in 
zake sociale wetgeving. Strenger en strenger 
wordt het toezicht beoefend door de wette
lijke besturen.

Opgeslorpt door- uwe dagelijksche taak en 
bezigheden mangelt het U soms aan tijd of 
aan bevoegdheid om de U opgelegde wette
lijke voorschriften stipt na te leven. Niette
genstaande uw goede wil sluit het niet uit, 
dat U blootgesteld zijt, benevens uw dage
lijksche zorgen en kommernissen, aan alle 
slach moeilijkheden, lastig vallen van opzie
ners, kostelijke overtredingen, enz.

W ilt U van alles ontslagen zijn, en U 
gansch, zonder kommer noch zorg, aan uwe 
dagelijksche bezigheden toewijden, vertrouw 
uwe Sociale Dienst aan het

SOCIAAL WET-BUREAU
hetwelk voor doel heeft:

1 ) het regelmatig bijhouden van pensioen
en betaald-verlof kaarten;

2) fichen voor bedrijfsbelastingen van het 
personeel;

3) loonboeken en registers van het perso
neel door de wet opgelegd;

4) verplichtingen in zake gezinsvergoedin
gen voor personeel en niet-loontrekkenden ;

5) inrichting en nazicht der boekhouding, 
jaarlijksche aangiften der rekening van winst 
en verlies.

In een woord, alles in zake sociale wet
geving.

Het Sociaal Wet-Bureau is eene neutrale en 
onafhankelijke instelling met als wachtwoord: 
Eerbied voor zijn aangeslotenen. Zorg voor 
hunne belangen.

Wend U dus in volle vertrouwen tot SO
CIAAL WET-BUREAU, 27, Oude Molen
straat, Oostende (voorloopig).

Een afgevaardigde zal U ten bureele of ten 
huize bezoeken.

Sociaal Wet-Bureau.

BREUKBANDEN ^  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN - 
LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

^jfsAuParaB§a
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —

op aanvraag naar 
TELEFOON 73740

tijdig en betrouwbaar onderzoek. Moest dit 
onderzoek nu uitwijzen, zooals we hierboven 
hebben bewezen, dat er in den Openbaren 
Onderstand, niets onwettig noch onregelma
tig werd gedaan, dan willen we wel eens 
zien als de Zeewacht konsekwent zal blijven 
en eenzelfde verhooging voor het stedelijk 
personeel zal opeischen, ook al kost het dan 
volgens zijn eigen bewering een meerdere 
uitgave van nagenoeg drie millioen (wat 
echter onwaar is).

DE ZIENSWIJZE VAN SCHEPEN VROOME

Schepen Vroome heeft in den gemeente
raad van Vrijdag gemeend over deze kwes
tie een belangrijke uiteenzetting te moeten 
doen, waarbij wij ons echter niet kunnen 
aansluiten.

W ij zullen zijn zienswijze in ons volgend 
nummer aan een grondige bespreking onder
werpen en hopen, dat het zal bijdragen tot 
de juiste toelichting van de zaak, daar wij 
in het belang van de waarheid, en zonder 
vooringenomenheid, alleen te onderzoeken 
hebben of die afhouding van elf ten honderd 
aan gemeentebedienden en onderwijzend 
personeel gewettigd was, daar waar men an
derzijds andere middelen heeft gebruikt om 
de wedden van enkele hooge ambtenaars, die 
volgens hun capaciteit reeds goed betaald 
werden, van meer dan tien duizend frank te 
verhoogen.

Hier werden twee maten en twee gewich
ten gebruikt, waarvan degenen die het meest 
noodig hadden, de eerste slachtoffers waren, 
maar daar zwijgt men over.

Luchtbescherming
-------------€0 » -------------

Het groot aantal grieplijders onder de 

leerlingen heeft veranderingen noodzakelijk 

gemaakt en het is ons onmogelijk vooruit den 

uurrooster van toekomende week nu reeds 

vast te stellen,,

Wij roepen de aandacht van de bevolking 

op een artikel verschenen verleden Zondag 

12 Februari in een Brusselsch groot dagblad, 

artikel waarin de ervaring van den Londen- 

schen ingenieur Helsby wordt uiteengezet; 

het gaat over 2.000 bombardementen en 

100.000 bommen te Barcelona. Ik moet 

nochtans alle voorbehoud maken over de 

toepassing aan Oostende van het Barce- 

loonsch schuilplaatsenprinciep: groote schuil

plaatsen zijn in Oostende veel te gevaarlijk, 

indien zei getroffen worden; onmogelijk te 

jmaken omdat we hier geen heuvels hebben 

om ze er horizontaal in te graven en omdat 

het grondwater hier te hoog is; onmogelijk 

ook omdat de dikte die moet gegeven worden 

om ze ondoordringbaar te maken voor de 

bommen van 200 kgr. (waarvan er spraak 

is) veel te groot is (1.75 meter speciaal mi

litair beton) 1

Langs een anderen kant is in Oostende het 

gevaar van bedolven te worden in eene 

schuilplaats zoo groot niet als in Barcelona: 

onze oudere huizen hebben veel minder ver

diepingen.

Voor brand en gas daarentegen is het ge

vaar grooter.

Ook spreekt het artikel niet van Geweste

lijke Verspreiding, zooals ze in Belgie voor

zien wordt. Dr. L.

Men weet dat de Noord-Zuidverbinding te 

Brussel niet1 zal kunnen uitgevoerd worden* 

zonder een gedeelte van den truidtuin te 

schenden. Doch thans is het behoud van den 

tuin zelfs in ,gevaar, wegens het ontwerp van 

den bouw eener bibliotheek, de «Albertina» 

welke de regeering daar wenscht te doen 

optrekken.

Onlangs had een wedstrijd plaats voor het 

beste ontwerp en het eigenaardige is wel, 

dat de bekroonde ontwerper zelf heeft ge- 

teekend op de protestlijst die tegen de 

schending en vernieling van de Kruidtuin 

werd opgesteld.

Wat minder geweten is, en voor ons Oos- 

lendenaren ongetwijfeld belang heeft, is dat 

de ontwerper van den Kruidtuin een be

roemd bouwkundige is te Oostende geboren 

namelijk Tilman Suys, die in 1812 te Parijs 

den grooten prijs van Rome won voor de 

bouwkunst. De jonge Oostendenaar werd 

• enige dagen later triomfantelijk in zijn ge

boortestad ontvangen en ondernam nadien 

de verplicht'e studiereis naar Italie en Grie

kenland. Na den val van Napoleon, werd 

hij den gunsteling van Willem I, die 

hem verscheidene groote werken liet uitvoe

ren.

Doch ook na de Belgische omwenteling 

bleef Suys in de gunst en werd tot hof-ar- 

chitect van Leopold I benoemd.

Toen er in 1834 te Oostende sprake was 

van de inrichting van een Casino, werd hij 

belast met het teekenen van de plannen voor 

de vergaderzalen welke op het stadhuis al

hier moesten worden ingericht .

Nu er sprake is van de vernieling van het 

prachtigst gelukte werk van dezen Oostend- 

schen bouwkundige, wenschen we ook een 

woord te zeggen over het thans bedreigde 

werk van een ouderen beroemden Oostend- 

schen architect eveneens Prijs van Rome, 

namelijk Laureys, den bouwmeester van het 

oud station.

Dit gebouw werd door hem ontworpen in 

den Tudorstijl, die hem was opgedrongen.

Deze Engelsche bouwstijl viel trouwens 

toen zoozeer in den smaak, dat algemeen 

naar gebouwen in Tudor- of Elisabethhaan 

stijl werd gevraagd en toen een jonge Luik- 

sche architect, die zich hier was komen ves

tigen, namelijk Dujardin, belast werd met de 

veranderingswerken aan het Fort Welling

ton, waarvan ridder Ferdinand de Steurs, een 

renbaan wilde maken, werd hem ook opge

legd de Tudorstijl te bezigen.

Zoo komt het dat juist een jaar na de 

oplossing van het nieuw station (1882) de 

opening plaats had van den hypodroom (Ju

li 1883) evneeens in den stijl opgevat van 

Engelsche kasteelen met kanteelen, zijtoren- 

tjes, machicoulis, enz...

Was het onlogisch een Napoleontisch fort 

met muren van twee meters dikte bestemd 

om te weerstaan aan sterk geweervuur en 

trouwens onder den grond gestoken om 

niet door kanongeschut te worden getrof

fen, te willen voorzien met kanteelen en 

torentjes herinnerend aan het gevecht met 

kruisboog en ladder, hetzelfde verwijt treft 

geenszins Laureys, die trouwens niet vrij 

was, in de keus van een bouwtrant..

Men bemerke wel dat in die jaren de mee

ste stations opgetrokken werden in een stijl 

van een Middeleeuwsche periode.

Zoo geschiedde het ook te Brugge, waar 

Jozef Schadde een kerk maakte om er een 

treinhalle onder te brengen.

Zoo pas werd een overeenkomst gesloten 

tusschen de stad Brugge en den Staat nopens 

het nieuw station, dat op 1 April zal geo

pend worden.

Hoofdingenieur Claeys, directeur van den 

dienst, van Bruggen en Wegen, heeft de 

verbinding van dit station met de baan 

Blankenberge-Kortrijk voorzien en een laan 

van 45 m. breedte zal van het nieuwe sta

tion vertrekken.

Het oud station wordt bewaard. Slechts 

het groote glazen dak wordt afgebroken. 

Het oud gebouw zal gebezigd worden als 

tentoonstellings- en feesthalle en we meenen 

dat hier te Oostende het oud station even

eens, indien het niet absoluut in den weg 

staat, beter zou bewaard worden voor onze 

bloemententoonstellingen en sportieve gele

genheden.

De feesten in het park van het Palace Ho

tel en de Floraliën zullen nu een ander 

lokaal moeten vinden en geen schijnt er 

ons beter gelegen dan ons oud centraal sta

tion.

Camille Willems
ZEE VISCH* 
Groothandel 

gesticht in 1889 
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Vischknechten - Visschers. 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het

H U IS  G E N T I I  MARS--«;

I
2 .3 , Kerkstraat, OOSTENDE 

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
_  _  ■ H H H H K B i  BLANKENBERGE

Vrouwenkroniek
W AT  e t e n  w i j  DEZE W EEK  1

ZONDAG. —  Tomaten-Grocntensoep ( l j ,  

Roastbeef (2 ), BrusselscK Loof (3 ), Aard

appelen, Abrikozen-pudding (4 ).

MAANDAG. -- Koud Vleesch, Savoye

kool, Aardappelen, Chocoladevla.

DINSDAG., —  Beefstukje3, Frites, Sla, 

Eierpannekoekjes.

WOENSDAG. -- Zoutevisch (5 ), Peterse

liesaus (6 ), Aardappelen, Rijst met rozij

nen,

DONDERDAG. —  Beef stukjes, bloemkool, 

Aardappelen, Havermoutpap.

VRIJDAG. —— Witte boonen, gekookte 

griet, Zure Eierboter, Aardappelen, gries

meelpudding.

ZATERDAG. —  Stoofkarbonade, gekookte 

aardappelen, macaronipap.

RECEPTEN

(1) TOMATEN-GROEN TEN SOEP ( ook 

RUSSISCHE SOEP genoemd). —  We trek

ken twee liter bouillon van 250 gram var- 

kens- en 150 gram rundvleesch, met een 

paar ronde peperkorreltjes en een snuifje 

zout. We koken er een zestal aan stukken ge

sneden tomaten in gaar, ofwel we roeren er 

een doosje tomaten-puree door. We zeeven 

de bouillon, en voegen er wat in boter gaar 

gesmoorde groenten bij : zooals selderij, pe

terselie, een paar worteltjes en raapjes., We 

laten de soep even doorkoken met het 

vleesch. Naar willekeur kan men de soep 

dan nog binden met wat bloem, aangemaakt 

met melk, of room, en we kunnen ze even

eens al of niet afwerken met een eierdooier 

en een paar lepels room.

(2) ROASTBEEF. —  We laten wat vet in 

de braadslee of in den ijzeren pot heet wor

den. Intus8chentijd wasschen we het vleesch 

wrijven het aan alle kanten goed in, met 

wat zout en dompelen het vervolgens in het 

vet, tot alle deelen, die eerst een roode 

kleur hadden, grijs zijn geworden. We laten 

het dan op een flink vuur goed doorbraden, 

het telkens keerend en met de jus bedrui

pend. Als het braden te hard gaat, er nu 

en dan een scheutje water bijgieten, echter 

niet op het vleesch gieten. Op het laatst van 

den braadtijd (20 minuten per 500 gram 

vleesch) een stukje boter toevoegen. —  De 

roastbeef moet niet te gaar zijn.

(3) BRUSSELSCH LOF. —  We S to v e n  d e  

heele stronkjes, toegedekt met een beboterd 

papier, in den oven gaar met ruim boter, 

zout en citroensap. We voegen er op h e t  

laatst een scheutje witten wijn aan toe. We 

leggen het lof dan op een opdienschotel, 

overgieten het met het stoofnat, gebonden 

met wat topioca of een paar eierdooiers ; 

het omringen met tomatenschijfjes.

(4) ABRIKOZEN-PUDDING., —  We laten

neeltje bij gelegenheid van de geboorte van | er ook eens aan te denken dat het voor onze 

den stamhouder. De zenuwachtigheid van den'j gezondheid wat beter ware wat minder vet en

een half pond gedroogde abrikozen een 

nacht in een liter water weeken. We laten 

ze aen volgenden dag gaar koken m het 

weekwater, waaraan een stukje citroenschil 

is toegevoegd. Dan wrijven we de vruchten

—  n a d a t  d e  c i t r o e n s c h i l  v e r w i j d e r d  is  ---

cioor n paardenharen zeef, en voegen er, 

wanneer de puree te stijf mocht zijn, nog 

wat water bij. Dan laten we de puree met 

i 00 gram suiker even koken. We nemen dan 

den pot van het vuur en lossen er 10 blaaa-i ên e*en* wa* er toevallig niet is ; maar ie- 

jes geweekt uitgeknepen witte gelatine in op. ! dereen kan in Duitschland verzadigd wor- 

We laten ' t  mengsel geleiachtig worden, doen den>>- Inderdaad wetenschappelijk wordt in 

het dan in een met koud water omgespoelden deze tentoonstelling aangetoond dat het in 

vorm, cn laten het er in koud worden. Wan- j duitschland met de levensmiddelenvoorzie- 

de Duddintr stijf is. storten w e hem om ! ™ g h e id  nog goed staat, indien de menschen

toekomstigen vader is vaak aanleiding tot 

komische toestanden en geeft aan het hoor- 

spell'ëtje een bepaalde plezierige noot.

DE «GROENE W EEK» TE 
BERLIJN

We moeten het toegeven dat Duitschland 

op wetenschappelijk gebied wonder veel pres

teert ; het is wellicht het land dat op dii 

gebied den meest gewetensvollen arbeid ver

richt en tot de meest verbluffende resultaten 

komt., Dit is niet alleen technisch, maar ook 

sociaal gesproken waar! De Berlijnsche ten

toonstelling «Gruene Woche» die ieder jaar 

op  het einde van Januari wordt gehouden, 

gaf er thans andermaal een bewijs van. Im

mers in deze tentoonstelling was er enorm 

veel te leeren op het gebied van landbouw 

en alles wat daarmede in verband staat, maar 

ook op gebied van de voeding. Het is geen 

geheim dat er momenteel in Duitschland een 

schaarschte is aan vet, eieren en vleesch. 

Welnu deze tentoonstelling leert de vrouwen 

dat spijts deze schaarschte er daarom in 

Duitschland nog geenszins honger moet ge

leden worden, dat er in Duitschland toch nog 

heel veel voedzaam en zeer lekker eten be

staat. Hun leuze klinkt : «Men moet niet wil-

neer de pudding stijf is, storten we hem om ■ 

op een presenteerplaat, en garneeren hem 

met geslagen room en kleine stukjes van een 

paar achtergehouden geweekte abrikozen.

(5) ZOU 1 EVISCH. -- We wasschen do

visch. We laten ze een nacht in ruim water 

weeken om den zouten smaak te verminde

ren. We zetten ze den volgenden dag met

er het verstand willen hebben zich gezond 

te voeden, het is te zeggen het verstand heb

ben naar eenige oude methodes terug te kee- 

ren. Daarmede wordt bedoeld : eet niet te 

veel vleesch en vet, want dat is ongezond ; 

eet veel liever wat meer groenten en fruit, 

en meer visch ! Dit is toch ook wat alhier 

in ons eigen Belgisch land door vele weten

schappelijke geneesheeren gepropagandeerd 

wordt !... Daar wordt in deze tentoonstel

ling nog iets anders geleerd : het voedzame

ren er de gekookte aardappelen bij, met 

gesnipperde winterwortelen ( s Zomers met

kokend water op en koken ze daarin op een 

zéér zacht vuur, meer «trekkend» dan ko

kend, gedurende ongeveer driekwart uur

voor 1 kilo zoutevisch. We onderzoeken na {
1 ir r j  j . , • * van den «pellkartoffel», het is te zeggen, deeen halt uur ot de smaak nog te zout is en ; ^ ©& >

1 j-. 1 1 . ; aardappel moet met de schil erom gekookt ;ververschen in dit geval nog eens het wa- ; ^  °
vv/ 1 j  1 . 1 • en gegeten worden. In dezen zin kondigt eenter. W e scheppen de visch met een schuim- °

1 V . 1  . groot reklaambord aan : «Kookt men de !spaan op een vischschotel, en we presentee-
aardappel geschild, dan krijgen de varkens

de vitaminen, die den mensch broodnoodig

. \ . 1- i heeft. «Vele van onze Vlaamsche huisvrou-jonge worteltjes) en peterseliesaus.
D C T rücrri htcati c  w / wen zu llen zich nog  herinneren hoe b ij ons
r L  1 L K ak O JL oA U o .-- W e verw arm en ® J

te lande heel dikwijls de aardappels met de 

schil errond gekookt werden, en dan met een 

Stukje boter en een haring gesmuld werden. 

Dat was een feestmaaltijdje !

eieren te smullen, en wat meer visch, afge

roomde melk, kaas, aardappelen, bruin brood 

en suiker te eten.

In Duitschland leert de «Gruene Woche» 

hoe de Duitsche huisvrouwen lekker eten 

kunnen klaar maken zonder veel vet en 

vleesch en eieren; aan ons echter moet ze 

leeren dat alle voedingsheil niet te zoeken 

is in veel vet, vleesch en eieren.

PRAKTISCHE W EN KEN

£3 Water voor thee en koffie moet men 

altijd in een specialen ketel koken, in geen 

geval in een pot of pan, die voor vettige 

spijzen zijn gebruikt.,

S3 Uienlucht verdrijft men uit den mond 

door het drinken van melk ; ruiken de han

den naar uien, dan doet men ze af met 

mèlk en citroen.

SI Aangebrand eten doet men, zonder erin 

te roeren, over in een andere pan en laat 

het zoo verder koken.

ïü Slaat de vlam in een pan met vet, dan 

bluscht men het vuur door er een potdek

sel op te houden of er zout in te werpen. 

Echter nooit met water.

IS Als men visch onder water schrapt voor

komt men het in het rond vliegen van de 

schubben.

Si Ruikt de visch sterk naar zeewater, dan 

verdwijnt deze lucht door de visch na het 

wasschen flink met citroen af te wrijven. j 

US Sommige zoetwatervisschen hebben een i 

grondsmaak, dezen kan men wegnemen door , 

in het water, waarin ze worden gekookt, een j 

korstje brood te doen. Bij het koken mag het i 

water niet opbruisen, omdat de visch dan j 

licht stuk kookt.

H Braadworstjes barsten niet, als men 

voor het braden korten tijd in melk legt.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.

V  v>::c

BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

I

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
----- PIJNEN ONM IDDELLIjK  V E R W IJ D E R E N -----

KUNSTBEENEN 

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN

ZIEKEN AK I IKKLEN —

OR 1 ituP iiü IS C H E  KORSETS 
gjki scheefgegroeide kinderen terug 
----- recht te b rengen------

ALLE TOESTELLEN VOOR M IS
VORM DE BEENEN EN VOETEN 

_  voor VERLAMMING -  
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRU GGE: ZUIDZANDSTRAAT , 25

(6)
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

OP een zacht vuur 50 gram vet (of boter) 

terwijl we er 30 gram bloem in vermengen 

al roerende, tot we een gladde massa beko

men. We gieten er een halve liter kokend 

vischnat op, en laten de saus nog even 

doorkoken. We voegen er een halve lepel 

citroensap bij, alsook een eetlepel gehakte 

peterselie. De peterselie mag echter niet me- 

dekoken.

HET RADIO-UUR V OOR DE 
V R O U W

Op Zaterdag 25 Februari te 17,15 uur 

zullen we luisteren naar de Vlaamsche Golf

lengte van het N. I. R., namelijk naar hel 

RADIO-UUR VOOR DE VROUW. Er zal 

gehandeld worden over Froebel en zijn op

voedkundig systeem. Alle moeders met klei

ne kinderen zullen met aandacht luisteren 

naar dit interesante praatje waarin het gaat ■ 

over de eerste oefeningen van het intellect 

van de kleuters. Hierna volgen enkele uit

spraken van den rechter in de Juridische ru- !

briek «DE VROUW  EN MOEDER JUSTITIA» 

De hoofdschotel van dit UUR VOOR DE < 

VROUW  is de opvoering van een leuke schels 

«Een flinke jongen» door Berry Steen, uit 

het Duitsch vertaald door Leo Persyn. De 

luisteraars zijn getuige van een familietoo-

Grauwe, witte en rïeten WANDEN hi!

CH. DES MIDT-SLE Y TER
Wij Vlamingen zouden er goed aan doen j ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENDE

« g if *
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

A .  R a u  &  Z o o n
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE

o

Ëo^èoe Rau & Zonen
#
*

©

} 1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

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

« PAPIERAFROLMACHINES»

Ó ^ S S S S S S ^ g g S g g S S g S g g g S S S g

t&QHn : MAAöPUN, DARMPIJN 
/  OVERGEVEN,AFGANG 

KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zi|n voldoend*» om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bt) uwen 
apotheker het echte pijnstillend middei Martou. 
«a weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. ttesch
bt elke apotheek en ap Martou 74 Vlaatnseha

steenwec

BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT ©

■§»AuPara«|a
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —

Adolf VERRECAS ’
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

o p  aanvraag naar 
TELEFOON 73740

I  VERKOOP IN  ’T GROOT van

! ïersÉ, pei 
nrsdn en preokti

D i e s e l - D e u t z  Scheepsmotoren |

VALCKE GEBR., V., OOSTENDE
«Sr#

M ENGELW ERK 38

G rietje van den 
Visscher

door A . HANS

—  Morgenochtend, als ge mij dan wilt 
doorzenden.

—  Kom, Hein en Looi! Ik zal later met 
dien koppigaard handelen.

— « Dries, wees nu eens redelijk, zei Looi. 
David wil de grootste stommiteit uithalen. 
Hij is van zin naar Amerika te trekken en 
dat kan toch niet zijn.

—  *t Raakt mij niet! Hij heeft zijn jaren.
-- Laat den onwilligaard staan. We mogen

geen tijd verliezen. Met ons drieën, kunnen 
we den onnoozelaar ook baas, sprak Gelders 
driftig.

Plots bedacht hij zich. David had een voor
sprong en zou wel snel doorstappen.

-- Wacht, we zullen de sjees inspannen,
hernam de boer. Rap als de weerlicht!

En wat later reden ze naar den Brugschen 
weg. Vrouw Gelders sliep niet meer. Ze lag 
te wachten en ze bad, dat God haar zoon zou 
terugvoeren naar huis. Tilda had niets be
merkt en sliep rustig op haar kamer voort.

Traag kroop de tijd voor de ongeruste 
moeder. De meiden stonden eindelijk op., t 
Werd dag. En nog was de boer niet terug. 
Vrouw Gelder* kon het in de bedstede niet

meer uithouden. Half gekleed ging ze bij 
Tilda en maakte haar wakker. Verdwaasd 

j keek haar dochter op.
-—  Vader is om een uur of één naar Looi 

geroepen, om met David te gaan spreken, 
zei de moeder. Maar hij komt nog niet terug, 

I O, ik maak me zoo angstig. Wat zou er toch 
gebeuren? Sta op en ga eens met me mee 
naar Looi’s huisje. Ik moet hooren wat er is.

—  Zoo door den nacht! Ik bedank u lek
ker.

Moeder hield aan en eindelijk stond Tilda 
brommend op. Vader moest zich niet meer 
met David moeien! Dat hij hem liet loopen! 
’t Ware ’t best, dat de jongen met die schan
dalige visschersmeid uit de streek verdween., 
Dan kwam er weer rust. Zoo gromde 1 ilda, 
terwijl ze zich wiesch en kleedde. Moeder 
ging naar beneden en maakte zich voor den 
tocht gereed. Wat later stapte ze met haar 
dochter heen, door den grauwen ochtend.

—  Ik vind alles zoo vreemd, zei vrouw 
Gelders. Ik hoorde dat uw vader met de sjees 
vertrok. Waarom was dat noodig, als hij 
maar naar Looi moest? Er zit iets anders 
achter... Uw vader liet nu en dan iets los 
over een gesticht, maar hij wilde er niet 
openlijk over spreken. Ik vrees, dat hij David 
wil opsluiten en misschien is hij er nu mee 
bezig en daarvoor naar Brugge gereden.

— • O, dat zou heel goed zijn. René zegt 
ook, dat het, het eenige middel is om den 
koppigaard tot rede te brengen. En dan kan 
hij vooreerst niet meer bij die gemeene meid 
geraken.

—  Geweld helpt niets.
— • Zult gij meer verkrijgen met vriende

lijkheid? Ha, ’t is een slechte jongen, die 
vader en u zulk een verdriet aandoet en zich 
zoo zedeloos gedraagt.

—  Zedeloos? Neen !

—  Maar ja, moeder.. Dat kunt ge nu toch 
wel begrijpen! En ik ben geen kind meer. 
In den nacht bij elkaar zitten! t is erger dan 
bij die sluns van de Meermin.

Vrouw Looi was al op en ruimde haar 
huisje aan kant, toen moeder en dochter van 
de Gouden Schoof binnentraden.

—  Goeden morgen, samen, zei vrouw Looi. 
Dat is een nachtje, hé?

-- Waar is mijn man? vroeg de boerin.
—  Met Looi en Hein weg, in de sjees, 

David achterna. Hij is hier geweest om te 
zeggen, dat hij naar Amerika vertrekt.

—  Wat

-- Ja, ja, Grietje zit al te Antwerpen bij
de boot. En David kwam me den sleutel bren
gen van haar huisje. Hij wilde dat ik daar 
den boel zou gaan kuischen en dan moest de 
sleutel naar den notaris gedragen worden. 
Maar Looi heeft dat vlakaf geweigerd.

Vrouw Looi zou niet vertellen hoe David 
hier al een tijd gelogeerd had. Ze zei nu, dat 
haar echtgenoot praatte als Brugman om 

i David van dat zot plan af te brengen. Het 
had geen zier geholpen.,

—  Naar Amerika! kreunde de moeder. O, 
wat heeft mijn jongen dan in zijn hoofd? 
Heengaan zonder van mij afscheid te ne
men... Maar dat kan toch niet! Naar Ame
rika zonder linnengoed, zonder kleeren! En 
wat moet hij ginder doen?

Zoo jammerde ze. Ook Tilda was ontsteld 
van dit nieuws, maar zij schimpte op haar 
broer.

—  Ja, kleine kinderen trappen op uw klee
ren, groote op uw hart, zei vrouw Looi.

Ze schonk koffie op.
-- Drink eens, zei ze. Dat zal u goed doen.
Ze had innig medelijden met haar meeste

res. Na een tijdje vroeg Tilda:

I
—r Moeder, laat ons naar huis gaan. We 

kunnen hier niet blijven wachten.
—  God geve, dat vader David meebrengt! 
Seven keek de bazin en Tilda grijnzend

aan, toen ze op het hof terugkeerden. Hij hij tot de bazin.

ook... Ik zal de Gouden Schoof kuischen, 
zeg ik.,

Looi was uit de sjees gesprongen.
-- De baas wil geen rede verstaan, zei

had in den nacht alles gehoord en hij ver
heugde zich in de ellende van de Gouden 
Schoof. Dries was aan zijn gewone werk
zaamheden begonnen, al had de baas hem

! geboden de hoeve te verlaten.

’t Was negen uur toen Gelders terug
keerde., Zijn vrouw zag de sjees en ging

Houd uw bek ! snauwde Gelders.
--Ge kunt me wegjagen, maar ik zal eerst

mijn woord spreken. Ja, bazin, mijn vrouw 
en ik hadden David in huis genomen. We 
wilden niet, dat de zoon van de Gouden 
Schoof als een vagebond in de schaapskooi 
of ergens in een schuur lag. We gaven hem 
een bed en den kost, peinzend, dat de el- 

haastig naar buiten. Ze bemerkte Hein en Tende hied rap zou eindigen.
Looi, maar geen David. —  Ge hebt wel gedaan, sprak vrouw Gel-

-- Hebt ge den jongen niet gevonden ? ders.
vroeg ze half weenend. —  O, zoo heeft hij wel gedaan ? riep de

-- Neen, antwoordde de boer. Ik ben tot j boer driftig uit. En ons niets zeggen !
in Brugge geweest... En nu geef ik het op. | —  David zou weer elders geloopen zijn, 
De zot kan voor mijn part met zijn slunj had ik u ingelicht.
naar het einde van de wereld loopen... j Moest hij misschien liever heel den nacht

—  O, zeg dat toch niet ; hij wil naar ; bij Grietje gezeten hebben ? vroeg Looi.
Amerika !

—  Hij mag... Hij zal daar leeren, v/at hij 
van mij niet wil aannemen. En hier moet 
ik den boel ook eens kuischen. We worden 
bedrogen op schandelijke manier. Weet ge 
waar David zat, alsi wij hem zochten, wie 
hem eten en slaping gaf ? Bij Looi en zijn 
wijf. Dat zijn dan menschen die we ten volle 
vertrouwden.

Gelders had het vreemd gevonden, dat 
David zijn werkman een boodschap wilde 
opdragen en daarom Looi tijdens den teruug- 
reis scherp ondervraagd en hem tot beken
tenissen gebracht.

—  Ge zult uw loon krijgen en uw huisje 
verlaten !

—  Neen ! verklaarde vrouw Gelders op 
beslisten toon. Ge ontslaat Looi niet.

—  Ben ik de baas of niet ?
—  Da baas zijt gij en ik ben de bazin., 

Looi blijft in dienst ...
Haar man liep nijdig in huis. Vrouw Gel

ders sprak een poosje met Looi :
—  Ga gewoon aan uw werk, zei ze dan. 

Ik zal den baas wel kalmeeren. Hij is nu 
erg opgewonden.

Looi begaf zich naar den stal, om een 
koppel paarden.

—  Bij Looi ? herhaalde de boerin ver- —  Boer, wist ge hoe zeer ge me misschien
baasd.

—  Ja, ja, bij Looi, die hier met een effen 
snuit rondliep, als trok hij niets van de zaak . Schoof dan gij met uw verwaanden kop ! 
aan. Maar hij krijgt zijn paspoort en Dries * Vrouw Gelders ging naar haar man.

nog noodig zult hebben ! mompelde hij. Ik 
aak meer over het geluk van de Gouden

— ■ Laat ons nu over David klappen en 
niet over Looi zei ze.

—  Wel, bestuur gij dan het hof !
—  David wil dus naar Amerika. Laten we 

naar Antwerpen reizen.
—  Neen !

Wees nu niet hoogmoedig. Ge hebt 
ook om onzen zoon geweend. Verhard u 
niet ! We moeten samen naar Antwerpen., 
t Gaat om het geluk van David.

! —  Hij geeft meer om die slet dan om 
zijn ouders.

j — Praten helpt niet. We vertrekken naar 
Antwerpen.

j De bazin toonde thans, dat ze een wil had.
I En Gelders gaf toe... Trouv/ens, ook zijn 
hart dreef hem den dolenden zoon achter- 

; na- Hij nam haastig de noodige maatrege
len voor het bestuur der hofstede, pfij ge- 

! waagde niet meer van Looi’s en Dries’ ont
slag. Toch koos hij Hein uit om hem en 
zijn vrouw naar Brugge te voeren. Toen ze 
wegreden, stond Seven grijnzend achter de 
schuur te loeren.

—  Weer nieuws voor het dorp. Ha, er 
zijn daar menschen, die me met pinten trak- 
teeren als ik de zaken van de Gouden 
Schoof uiteen doe.

Dien avond voeren David en Grietje met 
de nachtboot uit Vlissingen weg naar En
geland., Ze leunden over de verschansing 
toen ze in de verte het havenlicht van Rei- 
gersdamme zagen... Beiden zwegen. David 
dacht aan zijn moeder en Grietje aan Wil
lem Goedhart. En beiden voelden toch als 
een leegte. Stil veegde Grietje tranen weg.

Zoo vertrokken de landverhuizers...

(Wordt voort gezt
(verboden nadruk).


