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L ICH T EN

FEBRUARI

uit aan

i W 7.20 16.32

i D 7.19 16.34

'i V 7.17 10.36

4 z 7.16 16.38

5 z 7.1,4 16.39

6 M 7.13 16.41

7 D 7.1 1 16.43

8 W 7.09 16.45
9 D 7.07 1 6.46

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 \V 6.5 7 16.57
16 D 6.55 16.59
1 7 V 6.53 1 7.01
18 z 6.51 17.02
19 Z 6.49 17.04

20 M 6.47 1 7.06
21 D 6.45 17.08
22 W 6.43 17.09
23 D 6.41 1 7.1 1
24 V 6.39 1 7.13
25 Z 6.37 17.15
26 z 6.35 17-16
27 M 6.33 17.18
28 D 6.31 17.20

HET VISSCHERJJBIAD

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOG

WATER
FEBRUARI

1 W 9.23 21.47

2 D 10.27 22.49

3 V 1 1.20 23.44

4 z __.— 12.09

5 z 0.30 12.55

6 M 1.16 13.39

7 D 2.04 14.22

8 W 2.49 15.03

9 D 3.35 15.44

10 V 4.20 16.30

1 Z 5.08 17.22
12 z 6.06 18.29
13 M 7.18 19.51
14 D 8.47 21.10
15 W 10.02 22.23
16 D 10.54 23.1 I
7 V 1 1.35 23.51

18 Z — .— 12.08
19 z 0.25 12.38
20 M 0.51 13.06
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 16.25
27 M 5.02 1 7.29
28 D 6.06 18.35

BUREEL ; SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 

Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.98

VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAGDrukkerij 73758

Bestuurder-Eigenaar :

P. VANDENBERGHE

Handelsregister 5327

ABONNEMENTEN t

BINNENLAND, — Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan

den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BUITENLAND 3 gulden of 50 fr.

Liefdadigheid en het Vergaan 
van de 0.294

W at wordt in werkelijkheid voor de 

Nabestaanden gedaan ?

Pas is de 0.294 vergaan of van alle kanten 
gaan stemmen op om lijsten voor geldinza
melingen tot stand te brengen, liefdadigheids
feesten in te richten, omhalingen te doen en 
wat weten wij al.

Dat velen zich hierbij uit medelijden laten 
leiden, valt niet te betwijfelen, al dient er 
gezegd dat de ondervinding bewezen heeft, 
dat van liefdadige feesten, bokswedstrijden, 
en allerlei aantrekkelijkheden in zekere ca
fé s of dancings weinig of niets terecht komt 
en vaak in plaats van een boni er een tekort 
vastgesteld wordt, waardoor alleen de inrich
ter er bate bij vond.

De ondervinding van het verleden is hier
bij een vruchtbare les geweest.,

Bij de bevolking verwekken zekere bladen 
nog steeds den schijn als zou er voor de na
bestaanden van slachtoffers der zee niets ge
daan worden.

Men, vergeet dat, dank zij gouverneur 
Baels er sedert 1930 een wet tot stand is ge
komen waardoor alle slachtoffers van zeeon- 
gevallen vergoed worden, volgens den graad 
van hunne werkonbekwaamheid en de plaats 
welke zij aan boord bekleeden.

Bij doodsongevallen wordt ook voor de na
bestaanden gezorgd en zoo zullen de wedu
wen van de slachtoffers der 0.294 en hunne 
kinderen evenals de vorigen, volgens een re
geling door de wet voorzien, vergoed worden.

Inderdaad reeds werd er door de Gemeen
schappelijke Kas voor Zeevisscherij voor ge
zorgd, dat aan de weduwen Maandag- jl. een 
eerste som van 750 fr. uitgekeerd werd voor 
mogelijke begrafeniskosten. Art. 5 der wet 
van 30 December 1929, zegt verder :

In geval het schip, bij gebrek aan tijdingen 
als verloren zou dienen beschouwd, zijn de 
vergoedingen slechts verschuldigd na het 
verstrijken van een termijn van zes maanden 
te rekenen van den dag van de afvaart van 
het schip, of van den dag der laatste tijdin
gen. Dit termijn v/ordt tot drie maanden ver. 
mindérd voor visschersvaartuigen.

Dergelijke maatregel is dus hier voor de 
weduwen van de 0.294 van toepassing en 
zoo zouden de pabestaanden van onze op zee 
gebleven arme jongens, slechts na drie maan
den hun rechten op pensioen kunnen doen 
gelden hebben.,

DE NUTTIGE ROL VAN DE 
GEMEENSCHAPPELIJKE KAS 

V O O R  ZEEVISSCHERIJ
De Beheerraad van de Gemeenschappelijke 

Kas voor Zeevisscherij heeft zulks tijdig in
gezien en na overleg met den heer vrederech
ter te Oostende, die tevens voorzitter is van 
het Nationaal komiteit voor steun aan slacht
offers van den arbeid -- afdeeling Oostende
—  werd over het algemeen door zijn toedoen 
bekomen, dat door de rechtbank van eersten 
aanleg bij het verdwijnen van visschers in 
zee vlugger een vonnis geveld wordt.

De beheerraad van de Gemeenschappelijke 
Kas heeft er in de laatste jaren telkens derge 
lijke rampen onze arme visschersbevolking 
kwamen treffen, voor gezorgd, dat op het ein
de van elke maand een som van duizend fr. 
uitgekeerd werd aan elk dezer weduwen in 
afwachting, dat een bepaalde regeling van 
hun pensioen kon geschieden.

Thans is zulks opnieuw het geval en vóór 
het einde dezer maand, dus begin volgende 
week, zal aan elk der weduwen een dergelijke 
aom uitbetaald worden.

WELK PENSIOEN W O RD T  AAN 
DE W E D U W E N  BETAALD ?

Aan elke weduwe wordt om de drie maan
den vanaf den dag dat het schip voor het 
laatst gezien of gehoord werd, een pensioen 
uitbetaald, in verhouding tot de betrekking 
welke het slachtoffer aan: boord uitoefende, 
den ouderdom van het slachtoffer en de ge- 
nothebbers en het vaartuig waarop belang
hebbende verongelukte.

De vaartuigen zijn daarom in vier catego
rieën ingedeeld.

O p alle' 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
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HET GEVAL VAN DE 0.294

Aan elke weduwe van de 0.294 zal bij 
een nader vast te stellen berekening ongevee* 
tusschen twintig en acht-en-twintig duizend 
frank in kapitaal ter hand gesteld w'orden, 
zijnde een derde van het kapitaal dat voor 
hun rente zal dienen gestort.

Deze verdere rente bedraagt van 300 tot 
400 frank per maand en wordt gedurende 
gansch de rest van hun leven om de drie 
maanden door de Spaar- en Lijfrentekas aan 
hen uitgekeerd.

Ook wanneer weduwen van slachtoffers der 
zee mochten hertrouwen, wordt deze rente bij 
voortduring uitbetaald.

VOOR DE KINDEREN

Voor elk wettig of onwettig erkend kind 
geboren of ontvangen vóór het ongeval,wordt 
daarenboven tot aan den ouderdom van acht
tien jaar aan de moeder of bij ontstentenis, 
aan den voogd nog een rente toegekend,wel
ke tusschen I 75 tot 200 fr. per maand be
loopt.

Dat is de toestand zooals hij zich in wer
kelijkheid voordoet wanneer de verraderlij
ke zee zijn wreedheid doet gelden.

HET VEREISCHTE KAPITAAL

Het kapitaal welke voor de regeling van 
deze gevallen vereischt is, wordt na onder- 
teekening der overeenkomsten onmiddellijk 
door de Gemeenschappelijke ,Kas voor Zee
visscherij aan de Algemeene Spaar- en Lijf
rentekas overgemaakt.

De huidige ramp zal van deze instelling een 
nieuwe som van ongeveer zes honderd dui
zend frank vergen, welke onmogelijk zonder 
Staatstusschenkomst kan gedragen worden.,

Reeds bij het vergaan van de H.83 on on
langs bij het over boord slaan van de ma
troos Grünewald, moest op een Staatsvoor- 
schot aangedrongen worden welke thans 
reeds de vier hondejd duizend frank bena
dert.

Begin van dit jaar werden met het oog 
op de teruggave hiervan, de premiesi door de 
groote en kleine reeders betaald, verhoogd.

Thans zou een nieuwe verhooging om het 
budget dezer instelling in evenwicht te bren
gen, noodzakelijk zijn wat, gezien de zware 
lasten waaronder kleine en groote reederijen 
gebukt gaan, niet mogelijk is.

DE TUSSCHENKOMST VAN DEN 
STAAT

We zien daarom niet in, waarom ook hier 
eens van Staatswege niet zou kunnen tus- 
schengekomen worden, daar waar dit wel kan 
voor den landbouw en bij de uitbetaling der 
pensioenen aan de mijnwerkers.

Weliswaar mag de Gemeenschappelijke Kas 
giften en legaten van om het even wie ont
vangen, maar is het nïet betreurenswaardig 
genoeg te moeten vaststellen dat onze vis
scherij reeds al genoeg stiefmoederlijk be
handeld wordt, zonder dat dan nog bij om I 
het even welke ramp op de beur^ van Jan ' 
en alleman geklopt zou moeten worden ! î j

W ij hebben in t belang van de waarneid, ; 
het nuttig geacht het publiek behoorlijk voor 
te lichten over wat voor de nabestaanden van 
de slachtoffers van de zee gedaan wordt en 
aarzelen dan ook niet er aan toe te voegen | 
dat wij volledig gekant zullen blijven tegen- j 
over welke schooierij en feesten welke met 
dit doel ingericht worden, omdat het uit moet ; 
zijn met de legende als zou alleen die schooie- I 
rij verlichting brengen in al het leed en ïïet 
onrecht welke gansch de visscherij anders ! 
wordt aangedaan. j

Indien de pers werkelijk meent een nuttige 
rol voor gansch de visscherij te kunnen ver- ' 
vullen, dan ligt haar taak niet in dat ellendig 
scKoóTen.

Voor onzei visscherij, voor ons visschers- 
volk en voor Hun menschwaardig bestaan is 
nuttiger werk te verrichten, dan zand te 
strooien in de oogen van die enkele onge- ! 
lukkigen, welke men aldus meent van de lief- } 
dadigheid te moeten laten afhangen.

(Zie vervolg bis. 2).

^MEKANIEKE TOUW- O AREN- jj*
; EN NETTENFABRIEKEN --- J

De Gentsche Vischw eek 9 - lo
==— — ----------^= = = = = = = = = =  Spaart

In ons nummer van 2 1 Januari kondigden 
we de inrichting aan van de vijfde Gentsche 
vischweek, die door het Gentsch propagan- 
dacomité tot het bevorderen van hec visch- 
verbruik in de Gentsche agglomeratie, inge
richt wordt.

Deze vischweek begint dus volgende week 
Woensdag en staat onder de leiding van be
stuurder Piroote met aan zijn zijde een 
uiterst knap personeel en propagandacomité.

In ons volgend nummer hopen we hierom
trent meer te kunnen mededeelen.

Intusschen wenschen we de inrichters ge
luk met hun prachtig initiatief dat van jaar 
tot jaar tot een steeds grootscher demonstra
tie opgroeit.

PROGRAMMA DER FEESTELIJK
HEDEN

Woensdag 1 Maart. -- Te 16.15 uur, ope
ning van de 5e Vischweek door de Stads
overheid. Uitstalling van prachtvisch op de
vischbanken van de overdekte Markt. -- Te
18 uur, uitdeeling van bereide visch.

Donderdag 2 Maart. —  Dag gewijd aan de 
Riviervisch, Zeevisch en Vischconserven. Be
reiding en kosteloos proeven van Produkten
«Globus». -- Te 10. 14.,30 en 15.30 uur,
voordrachten, kooklessen en kosteloos proe
ven van bereide visch. —  s Namiddags af- 
standwedstrijd voor ballons, kosteloos aan
geboden door het Propagandakomiteit (500
frank prijzen). -- Te 18 uur, uitdeeling van
bereide visch en vischconserven «Globus».

Vrijdag 3 Maart. —  Te 10, 14.30 en 15.30 
uur, voordrachten, kooklessen en kosteloos 
proeven van zeevisch. —  Te 18 uur, uitdee
ling van bereide visch.

Zaterdag 4 Maart. —  Te 9 u. en te 15 u. 
voordrachten, 'kooklessen en kosteloos proe
ven van zeevisch.,-- Te 1 7 u. wandelconcert
door de Volendammers, aangeboden door ae

ma «Solo». -- Te 18 u. uitdeeling van
bereide visch.

Zondag 5 Maart. —  Ie  18 u., op het St. 
Veerleplein : Variété avond.

Maandag 6 Maart. —  Dag gewijd aan de 
Mosselen en de Zeevisch. Te 9, 10, 14.30 
en 15.30 u., voordrachten met bereiding en 
kosteloos proeven. —  Te 18 u., uitdeeling 
van bereide visch.

Dinsdag 7 Maart. —  Dag gewijd aan de 
Garnalen. Te 9, 10, 14.30 en 15.30 u. voor
drachten over de Garnalen met bereiding en 
kosteloos proeven. —  Te 18 u., uitdeeling 
van garnalen. j

Woensdag 8 Maart. —  Te 14.-30 en 15.30 
uur, voordrachten met bereiding en kosteloos 
proeven van kleine zeevisch. «Wat men met
visch-restariten kan maken». -- Te i 8 u.,
uitdeeling van bereide visch.

Donderdag 9 Maart. —  Dag gewijd aan 
rivier- zeevisch en vischconserven. Bereiding 
en kostloos proeven van produk.ten »Glo
bus». -- Te 10, 14.30 en 15.30 u., voor
drachten. —  ’s Namiddags, afstandswedstrijd 
voor ballons kosteloos aangeboden docr het 
Propagandakomiteit. (500 fr. prijzen).
Te 18 u., koncert door de Weesjongens.

Vrijdag 10 Maart. —  Te 10 u., voordracht 
met bereiding en kosteloos proeven van zee
visch. —  Sluiting van de Vischweek.

GEBRUIKT

Shell
PRODUCTEN

Oij zult tevreden ziJtL

Invoer versehen
H aring

In 193$ werd in ons land voor ongeveer 
6,5 millioen kg. haring ingevoerd door ^5 
huizen.

ÏDe bijzonderste invoerder is een Antwerp- 
sche firma die ongeveer twee millioen kg. 
voor haar rekening nam. Daarna komt een 
Oostendsche firma met ongeveer êën millioen 

kg.
Door de Antwerpsche firma’s werden in t 

geheel drie millioen kg. dus de helft inge
voerd, terwijl Oostende er anderhalf millioen 
voor zijn rekening nam.

De grootste invoer geschiedde in November 
en December en wel ten bedrage van meer 
dan één millioen kg.

Voor een degelijke Geschie
denis van de Zeevisscherij

Gewettigd Protest tegen de Verhooging 
van Pachten in de Vischmijn te Oostende

N. V. ^

- REEDERIJKAAI. OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart. Zeevisscherij en 
— Openbare Werken — 

.Mazout «Purfins»
Diesel M&toreo «Suizen»

American Petroleum Company

Nu de gemeenteraad beslist heeft, dat al 
diegenen welke hun pakhuis gedeeltelijk on
derverhuren in het vervolg 25 t. h. meer zul
len moeten betalen per onder-verhuurder, 
welke ze bij zich nemen, is een algemeen 
en gewettigd protest opgegaan.

En dat is te begrijpen !
Het gemeentebestuur wettigt zijn houding 

met te melden dat in sommige pakhuizen 
5, 10 tot zelfs 15 andere vischhandelaars 
hun intrek genomen hebben, al zeggen wij 
dat dit ONW AAR is, daar men in verschil
lende pakhuizen hoogstens met twee à drie 
personen een plaats ingenomen heeft.

Het zijn niet de menschen die eenmaal 
per week naar de vischmijn komen, er voor 
een duizend frank visch koopen én er dan 
van gebruik maken om hun visch in een 
pakhuis hen bij een vriend of klient toege
staan, welke men als huurders van een pak
huis moet aanzien I ï

De besprekingen in den gemeenteraad ga
ven ons ten andere den betreurenswaardi- 
gen indruk, dat slechts een tweetal gemeen
teraadsleden den toestand begrijpen.

En zeggen dat dit de voornaamste nijver
heid is Onzer stad ?

Vooraleer dergelijke onzinnige taks t.e 
stemmen had men beter nagegaan op welke 
wijze men pakhuizen kon bijbouwen.

We hebben op de derde bladzijde van 
ons vorig nummer gewezen* hoe dit zonder 
groote kosten zou kunnen geschieden. Waar
om heeft men daarmede niet eerst begonnen?

Indien het gemeentebestuur hiermede be
tracht zooveel mogelijk vreemde vischkoo-- 
pers buiten de vischmijn te houden, dan is 
het nogmaals mis, daar wij zeer tevreden 
zouden mogen zijn vast te stellen dat steeds 
meer en meer vischhandelaars de visch hier 
komen koopen. Dit alles kon ten andere 
slechts ten goede komen aan het bedrijf en 
aan de visscfiers.,

Of moet het allemaal van het vischje ko
men ?

Hoeveel vreemde koopers zijn er ten an
dere ook niet, welke niet beter zouden vra
gen met twee, drie of vier een klein pak
huis te kunnen huren voor de twee dagen 
in een week welke ze hier komen koopen.

Is het dus hun schuld dat ze niets beta
len ?

En werd de vischhalle misschien aan de 
stad afgestaan om de Belgische koopers uit 
te sluiten en grooten winsten te verwezen
lijken ?

Het gemeentebestuur heeft hiermede eens 
te meer bewezen dat het niets doet voor de 
visscherij en als Ket iets' doet, het anderzijds 
er dik moet voor vergoed worden.

Het wordt tijd dat de reeders en de visch-

handeisvereenigingen wat krachtdadiger tegen 
dergelijke onhebbelijke maatregelen optre
den.

Waar voor een schouwburgbestuurder, die 
reeds een jaarlijksche toelage van 75.000 fr. 
ontvangt, het gemeentebestuur gemeend 
heeft voor de helft tusschen te moeten ko
men in het verlies welke hij dit jaar zou 
geboekt hebben, is het onaannemelijk dat 
men hier, waar het tekort aan pakhuizen 
niet de schuld is van de huurders, gemeend 
heeft van dezen uitzonderlijken toestand te 
moeten MISBRUIK maken om de menschen 
van 25 t. h. te verhoogen.

W ij vestigen hierop de aandacht van de 
hoogere overheid.

Wat zal men doen met diegenen welîce 
reeds jaren bij iemand onderverhuurden ?

Zal men Ze toelaten, vermits er anders 
geen plaats is, hun verpakkingen in de halle 
zelf te doen of zal men ze verplichten bui
ten de halle te blijven ?

Zal het gemeentebestuur anderzijds een 
huurder, die uit vriendschap een ander huur
der bij zich neeint, kunnen beletten het te 
doen, wanneer het niet bewezen kan wor
den dat deze huurt.

Dit zijn vragen welke het gemeentebe
stuur met zijn nieuwe regeling in een zon
derlinge toestand zouden brengen.

We hopen dan ook, dat in plaats van de
ze onhebbelijke maatregel toe te passen, men 
er zal op aansturen in den kortst mogelijken 
tijd, pakhuizen bij te bouwen in den zin 
door ons opgegeven.

Dat alleen is de practische weg en zal 
talrijke handelaars toelaten hun zaken des
noods uit te breiden, wat slechts ten goede 
kan komen aan de visscherij.

P* V  andenberghe.

Totnogtoe bestaat er geen enkel werk dat 
de geschiedenis van de Zeevisscherij uiteen
zet op een wetenschappelijke wijze en met 
documenten gesteund.

Wel is er het werk van den heer Karei 
De Zuttere, dat drie lijvige deelen beslaat, 
en gerust als een standaard werk voor zijn 
tijd mag doorgaan, doch het behandelt al
leen de sociale en economische toestanden, 
van de Zeevisscherij en roert de geschied
kundige ontwikkeling tenauwernood aan.

Onze medewerker Leonce Verbrugghe, 
wiens overlijden twee jaar geleden een einde 
stelde aan een werk dat hij voorbereidde en 
de geschiedenis van de Zeevisscherij zou heb
ben uiteengezet, had toch den tijd gevon
den om niettegenstaande zijn vele bezigheden 
een korte schets te schrijven over deze ge
schiedenis, eerst in het Fransch voor het 
werk van kolonel Vandeput, dan ook een 
meer ontwikkelde studie, die in het Duitsch 
vertaald werd en gepubliceerd werd in een 
uitgave van alleen wetenschappelijke werken 
over Zeevisscherij.

In de reeks van «De Wilde Roos» had hij 
reeds jaren geleden een brochure samenge
steld, gewijd aan de roode vloot, doch waar
in tevens veel geschiedkundige beschouwin
gen te pas kwamen.

□E GRIEP
Overal heerscht de griep en ook het per

soneel onzer werkhuizen werd er van aange
tast, zoodat we noodgedwongen ons verplicht 
Sen talrijke rubrieken, waaronder «Met een 
Vischbak naar Ysland», uit te stellen en ons 
blad op slechts zes bladzijden te laten ver
schijnen.
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SPREKEN VOOR ZICH ZELF. I

C1TÄX 2
Sedert onze visschers de kusten vaa 

Spanje en voornamelijk deze van Ma 
rokko bevisschen, is er in onze visch
mijn veel sprake van citaxen en men 
beuoelt daarmede geen huurautos maar 
wel een soort visch die in d.eze streken 
nogal veelvuldig voorkomt.

Onze vischhandelaars die iwat be
schaafder willen doen, noemen deze 
vischsoort Silber lachs, die de Duitsche 
benaming is van een zekere Ameri- 
kaansche zalm,, die wetenschappelijk 
Oncorchynchus Kisutch heet en niets 
te maken heeft met de zoogenaamde 
Citax of Silber lachs, die door onze 
visschers ter markt wordt gebracht.

Bedoelde visch behoort tot de Om- 
bervisschen (Sciaenidae) en indien hij 
aanzien wordt als een zalmvisch. heeft 
hij zulks alleen te danken aan zijn zil
verkleurige schubben. Wetenschappe
lijk noemt men deze Zuid-Atlantische 
bewoner : «Sciaene aquila» ; in ’t Ne- 
derlandsch «Ombervisch» of ook nog 
«Onze Lieve Vrouwvisch» ; in ’t 
Fransch «Aigle, Maigre», «Bar royal» 
en soms «Courbine» ; in ’t Duitsch, 
«Umberfish» ; ; in ’t Engelsch «Mea
gre», «Shade fish» ; in ’t Deensch «Or- 
nefisk».

Over de levenswijze van den Omber
visch weet men nog niet veel fe ver
teilen. De Franschen beweren dat hij 
vroeger zeer talrijk voorkwam in de 
Golf van Gascogne, streek die hij nu 
maar zeer zeldzaam aandoet.

In de Middellandsche Zee wordt hij 
het gansche jaar door gevangen en ter 
markt gebracht.

Op de Spaansche, Portugeesche en 
Marokkaansche kusten geeft hij ook 
aanleiding tot belangrijke visscherijen.

«Onze Lieve Vrouwvisch» voelt zich 
't best thuis in streken waar de Sar
dien overvloedig voorkomt, juist omdat 
zij voor hem een geliefkoosd voedsel 
uitmaakt.

Ch. Gilis.

Onze stadgenoot Daan Boens had ook in 
een Fransche uitgave van «De Wilde Roos» 
een brochure doen verschijnen gewijd aan 
de visschers en getiteld «Les Marins» waar
in veel foto’s van de vischvangst voorkwa
men.

De school voor sociaal hulpbetoon te 
Brussel, zond verscheidene jaren geleden een 
van haar leerlingen naar Oostende om hier 
een onderzoek in te stellen over den socia
len toestand van den visscher.

Dit onderzoek leidde tot het opstellen van 
een verslag, dat in een thans verdgenen lo
caal blad verscheen.

Om gansch de literatuur van na den oorlog 
aan te duiden, moeten we nog vermelden het 
werk van Isi Collin : «Vijf zielen en een jon
gen» ,van Dr Beauduin van Luik over «Onze 
IJsfandsvisschers», verder het degelijke werk 
van Juul Filliaert over «De laatste Vlaam
sche IJslandvaarders», eindelijk ook nog een 
werkje van Z. E. H., Palmer Putman, die 
lang pastoor geweest was te Wenduyne over 
«De Vlaamsche Visschers» en hiermede heb
ben we bijna alles opgesomd wat voor de 
geschiedenis van de zeevisscherij belang heeft 
en na den oorlog verscheen.

Onze medewerker C. Loontiens, duidde het 
ons niet ten kwade indien we ook de bro
chure vermelden, getiteld : «Een eeuw Zee
visscherij» en dan het tooneelwerk «Tone de 
Stierman» dat hij in medewerking van Ka
rei Jonckheere schreef en den opstand ver
haalt, die ook in werkelijkheid gebeurd is 
te Oostende in 1448.,

De novelle van Karei Jonckheere : «Bro- 
zens Annie» zonder gewijd te zijn aan de 
geschiedenis van de Zeevisscherij, verhaalt 
tocb op een boeiende wijze het leven van 
den huidigen visscher.

Van de vooroorlogsche publicaties dienen 
vooral te worden aangestipt, de geschiedkun
dige werken van den onlangs overleden ad
vokaat Edward Vlietinck, die zoowel in zijn 
boek : «Het Oude* Oostende» als in de voor
rede van zijn uitgave van het Oostendsch 
Charterboek, de ontwikkeling van de Zee
visscherij en de toestanden van de Oostend
sche visschersmiddens, heeft beschreven.

In deze voorrede vooral heeft hij uitge
legd hoe er in de vijftiende eeuw reeds 
sociale konflikten ontstonden tusschen de 
«stiermans», de «weerden» en de eenvoudige 
visschers. Het is trouwens de geschiedenis 
van dergelijk konflikt, dat het gegeven vorm
de van het tooneelspel «Tone de Stierman».

In zijn andere historische werken, zooals 
dit gewijd aan «Walravensyde» en het ande
re dat een bladzijde is uit de geschiedenis 
van Nieuwpoort, heeft Edward Vlietinck tel
kens de klemtoon gelegd op de ontwikke
ling van de zeevisscherij en de sociale toe
standen van de visschersbevolking.

Ook de talrijke werkjes van onzen be
treurden en volksgeliefden aalmoezenier Py- 
pe dienen te worden vermeld in de reeks van 
de studies over zeevisscherfj, zooals trou
wens ook vader Bly, talrijke bladzijden ge
wijd heeft aan de geschiedenis van de 
vischnijverheid en het visschersbedrijf in Bel

gie.
Kortom, zij die zich ooit zullen wagen 

aan een grondige studie van de ontwikke
lingsgeschiedenis der visscherij, moeten eerst 
en vooral eens de documentatie onderzoe
ken welke door al deze schrijvers werd ver- 
eenigd en vermits er steeds nieuwe boeken 
verschijnen, gewijd aan de bespreking van 
archiefstukken of de inventorieering ervan, 
zooals nog maar pas door Van Werveke, een 
inventaris op het archief van Nieuwpoort 
verscheen, waarin heel veel documenten be
treffende de Zeevisscherij vermeld staan, zal 
de taak van hen die deze litteratuur verza
melen, reeds zeer goed te pas komen als een 
basis voor een volledige geschiedschrijving.

Misschien zou om dergelijk werk te beko
men, er een verdeeling van den arbeid moe
ten gebeuren en zou men bijvoorbeeld ver
scheidene prijzen kunnen uitlooven, een voor 
een geschiedkundig werk gaande tot; het ein
de van de zestiende eeuw, een tweede voor 
de zeventiende, 18e en zelfs 19e eeuw, ter 
v/ijl dan een derde prijs zou toegekend wor
den voor een volledige studie van de na- 
oorlogsche periode.

Zooals de wereldoorlog een duidelijke af
scheiding teweegbrengt tusschen de toestan
den van de 19e eeuw en de hedendaagsche 
zoo heeft het beleg van Oostende met zijn 
oorafgaande bezetting door v/atergeuzen en 

vrijbuiters, duidelijk een einde gesteld aan 
de visscherij op onze kust in de 1 6e eeuw. 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  
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2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 

BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW 

Alle Bankverrichtingen — Voordeelige interesten vooi yeJdbeieg gingen.

Voor een degelijke Geschie
denis van de Zeevisscherij

UättawcMKaug 'Ai--3 ■-

V I55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN I 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CRIGfimC
005TEMDE

æ geaam

(vervolg van bladzijde 1)

Thans klopt men op elkeens zak voor de 
slachtoffers van de 0.^94, maar wat zou er 
gebeuren moesten twee of drie dergelijke 
rampen ons acntereenvolgens treffen ? De
ze  geldinzamelingen brengen daarenboven 
geen oplossing.

lerecht gaan overal tegen deze praktijken 
in visscherskringen protesten op.

We hopen dat die protesten hoogerhand 
zullen doeji inzien* dat onze dappere zeelie
den nu al lang genoeg stiefmoederlijk behan
deld werden en dat het tijd wordt dat ook 
meer aan gansch die nijverheid gedacht 
wordt, waar ongelukkig genoeg voor onze 
volksvertegenwoordigers te weinig kiesmate- 
riaal gevonden wordt ! !

Zoodra een mijnramp gebeurt, waar enkele 
slachtoffers vallen, zoodra de Kas van een 
boerenbond ineenstort» vliegen ministers er 
heen, worden interpellaties op interpellaties 
door volksvertegenwoordigers gelanceerd 
voor verbetering van het lot der mijnwerkers 
of voor redding van de kapitalen der groo
ten van den Boerenbond, welke hun geld er 
aan besteedden.,

Waar verder voor instellingen als de Sa
bena een Staatstusschenkomst van 23 millioen 
voorzien is, waar voor de landbouwnijverheid 
bij mond en klauwzeer middelen gevonden

Bij de Officieren van liet Sta&tszeewezenworden om rijke boeren te helpen, wordt de 
visscherij aan haar lot overgelaten.

A a n  hen, die noch  dag  noch  nach t, noch  ..... ............... ......... . —

zon- noch feestdag kennen, die veertien da- i

gen a drie weken van ftuis weg en op dien > Qe Beroepsvereeniging van 's Rijks Zeewe- I den tusschen dei zeelieden., Hij verzekerde de
onrnetehjken Oceaan ln regen en wind,storm zen hield te Oostende, aan boord van de ! zeelieden op zijn vriendschap te kunnen re-

verdienen, paketboot «Prins Albert» haar jaarlijksch kenen en op zijn medevoelen met hun be-ot sneeuw, hun brood moeten
wordt met gedacht. feestmaal.

Z.OO pas is de begrooting van Verkeerswe- Dit traditioneele banket brengt elk jaar,
zen in de Kamers behandeld en geen enkel [n de heerlijkste gezelligheid, de officieren
volksvertegenwoordiger, zelfs niet van de kust van het Staatszeewezen met hun genoodigden
heeft tot op heden gemeend op te moeten ko_ die afgevaardigden zijn uit de kring en van
men voor de verdediging van hun zoo menig- de geneeskunde, het vliegwezen, de zeevaart-
vuldige en te verrechtvaardigen belangen. inspektie, de koopvaardij, het leger, alsmede

Het doelmatig beschermen van onze Vis- een paar journalisten, die zich in het bij-
scherij en onze visschersbevolking, komt zonder bezighouden met zeevaartaangeiegen-
nochtans in alle opzichten aan gansch he t. heden.,
land ten goede.

Maar dat begrijpen er zoo weinigen omdat 
de visschers... geen landbouwers zijn !

Mochten we ooit twee volksvertegenwoor
digers of één minister terug het podium van 
cie Belgische Kamer van Volksvertegenwoor
digers zien betreden, zooals we er destijds één 
hadden in den persoon van onzen huidigen 
gouverneur, dan zou er vast iets voor onze 
verschoppelingen verwezenlijkt worden,maar 
die tijd is lang voorbij en... keert zoo vlug 
niet meer terug.

P. Vandenberghe.

W et tot inrichting van het krediet voor 

de uitbreiding van koopvaardij-en 

Visschersvloten en van den Scheepsbouw

Deze wet luidt :

Artikel 1. -- Het wordt den Staat toegela

ten tot een bedrag van hoogstens 375 mil

lioen frank de terugbetaling —  in hoofdsom, 

interesten en bijhoorigheden -- te waarbor

gen van leeningen door openbare kredietin

stellingen toegestaan aan de Belgische reeders 

en reederijen, tot vernieuwing en uitbreiding 

bij voorkeur door aanbouw op Belgische 

scheepswerven, van de Belgische koopvaardij- 

en visschersvloot.

Art. 2. —  Ten einde den last der interes

ten te verminderen wordt het den Staat toe

gelaten, tot hoogstens een jaarlijksch bedrag 

van 1 1.250.000 frank, aan de verkrijgers der 

in artikel 1 bedoelde leeningen toelagen te 

verleenen die, in geen geval, hooger mogen 

beloopen dan het bedrag overeenstemmende 

met een interest tegen 3 t. h. s jaars op de 

verschuldigd blijvende kapitalen.

Art. 3. —  Het wordt den Staat toege

laten aan do in artikel 1 genoemde instellin

gen al of gedeelte af te staan van de schuld

vorderingen die hij bezit wegens de kredieten 

welke, als aanmoediging tot den opbouw van 

schepen, werden toegestaan overeenkomstig 

de wetten houdende begrooting der buiten

gewone ontvangsten en uitgaven voor de 

dienstjaren 1936, 1937 en 1938.

De in artikel 1 bedoelde waarborg van den 

Staat en de in artikel 2 voorziene toekenning 

van toelagen zijn toepasselijk op de afgestane 

schuldvorderingen en worden respectievelijk 

aangerekend op de bij die artikelen bepaalde 

sommen.

Art. 7. -- De ambtenaren van het bestuur

der domeinen zijn bevoegd om alle akten te 

ontvangen, die noodig zijn voor de verrich

tingen gedaan bij toepassing van onderhavi

ge wet.

De uitvoerbaar verklaarde grossen zullen 

mogen afgeleverd worden hetzij door den 

werkenden tmbtenaar, hetzij door den direc- 

teur-generaal der registratie en dornemen of 

zijn afgevaardigde. Op de minute zal, met 

aanduiding van den naam van den ambtenaar 

onderteekenaar, melding gemaakt worden der 

aflevering van een eerste grosse aan ieder 

der belanghebbende partijen. (Artikel 26 der 

wet van 25 Ventôse, jaar II, zal toepusselijk 

zijn voor de aflevering van de tweede gros

sen.

Art. 8. —  Zijn vrijgesteld van de hypo

theek-, zegel- en griffierechten, alsook van 

de formaliteii der registratie, alle akten, ge

tuigschriften, processen-verbaal, beloften en 

andere effecten, waartoe zou toevlucht geno

men worden voor de verrichtingen gedaan 

bij toepassing der tegenwoordige wet., Noch

tans worden de akten van leening, van kre- 

dietopening, vas overdracht en subrogatie 

van schuldvorderingen, de akten van ïnpand- 

geving of hypotheekstelling, van handlichting 

van kwijting en van inbetalinggeving gere

gistreerd tegen het algemeen vast reclii.

Deze akten, getuigschriften en processen- 

verbaal zullen, ten hoofde van den tekst, de* 

aanduiding hunner bestemming voeren en tot 

geen andere doeleinden mogen dienen.

Art. 9. —  De Algemeene Spaar- en Lijf-

Die prachtige geest van samenhoorigheid 
die «familiegeest» zouden we haast zeggen, 
die gewoonlijk heerscht onder de officieren 
van de Staatspaketbooten, is de geest, die 
voorzit bij dit feestmaal.

DE AANWEZIGEN

Aan de eeretafel hadden plaat3 genomen 
de hh. kommandant Van Hulle, voorzitter 
van de «Beroepsvereeniging», H. De Vos, 
directeur generaal van het beheer van het 
Zeewezen, generaal van de rijkswacht Van 
Gaal, luitenant-kolonel Moors, van het 3e li- 
nieregiment en de h. Hassington, van de 
Southern Railway.

Verder waren aanwezig majoor Guillaume, 
van het vliegwezen, met een afvaardiging van 
zeven officieren-vliegers, kommandant Lau
wereins, bestuurder van de lijn Oostende—  
Dover, eere-waterschout Cuvelier, komman
dant bestuurder E. Timmermans, captain 
Greenock, uit Engeland, havenkapitem R. 
Becu, volksvertegenwoordiger Van Glabbeke, 
dr. Van de Calseyde, dr. Dujardin, dr. Galle- 
masta, de h. Peeters, alle officieren van het 
Staatszeewezen, behalve diegenen, die op 
zee waren en enkele zieken, e.a.,

DE TOESPRAKEN

Het feestmaal verliep met een voorbeeldi
ge vlotheid. Bij het nagerecht stelde kom
mandant Van Hulle een heildronk in op den 
Koning. Dan verontschuldigde hij minister 
Marck, en staatsminister Lippens, die zich 
beiden telegrafisch hadden verontschuldigd. 
De voorzitter had ook enkele zieken te ver
ontschuldigen. Hij dankte directeur generaal 
De Vos voor zijn aanwezigheid, zei dat het 
de wensch is van den zeeman «eervol te die
nen voor de grootheid van het land», vormde 
wenschen voor het behoud van den vrede en 
besloot zijn kernachtige toespraak met een 
heildronk op Koning George VI van Enge
land.

De h. Harrington dankte in hartelijke be
woordingen voor dezen heildronk.

Directeur generaal De Vos sprak in zeer 
hartelijke bewoordingen over de verbroede
ring en vriendschap, die hechte banden sme-

staan, zoo in goede als in slechte dagen
Volksvertegenwoordiger Van Glabbeke 

hield daarop een zeer sierlijke improvisatie, 
waarin hij zich in de eerste plaats richtte tot 
de Engelschen, en verbolgens tot de zeeoffi
cieren, die, zegt hij, stilaan beter begrip ont
moeten in het land.

De h. Greenock sprak dan nog r-nkeïe 
woorden, waarop de toespraken een einde 
namen.,

Het feestmaal liep hiermede ook ten ein
de, maar zeer lang bleven de gastheeren en 
hun genoodigden nog bijeen in een stemming 
van heerlijke verbroedering en groote gezel
ligheid.
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Kleine Aankondigingen
Bij Sterfgeval 

VISCHHANDEL in volle bedrijvig
heid over te nemen te Brussel.

Zich wenden bureel jjvan 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

CaféciZeemanshuis»
CONGOLAAN, 87 (OPEX)

75

Cause décès

A remettre à Bruxelles POISSON 
NERIE en pleine prospérité.

S’adresser au Bureau du Journal 
n- 78.

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

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

TELEFOON 73034

-------- OCC ASIEB AN DEN IN  ALLE M A T E N ---------

Rechtskundige Kroniek

The International Paint
& Compositions C° Ltd

LONDON

De afstanden voorzien in alinea 1 zullen, ! rentekas wordt bevoegd verklaard voor de bij 

zonder eenigerlei kosten noch rechten en deze wet voorziene verrichtingen^ 

zonder anderen rechtsvorm dan de afgifte van 

den titel geschieden. Zij zullen door den af- 

standhouder aan den schuldenaar en aan de 

borgen bij een ter post aangeteekend schrij

ven beteekend worden zonder dat het bewijs 

dier beteekening mag geëischt worden.

De vereischte overdrachten ,meldingen, in

en overschrijvingen in de registers van den 

bewaarder der scheepvaarthypotheken, zullen

Ml.F SOORT SCHEEPSVERWEN 
)e Wereldbekend« «CopperpaJnt* voor

Hoo(«n Scheper

De * Trawlers Compositions Paint* » 
v on 2* kous voor Stalen Schepen 

De Speciale Verf « G-alvex »
. — voor Bronze Schroeven — 

Agenten eti Depothouders :
OSTEND STÖRES A ROPEWORK* 

H V

ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART

HET VERGAAN VAN DE 0.291 Na dit verhoor werden de verklaringen af- 
■ gelezen van de andere schippers die zich in

, . i /-V on/i i r' den omtrek bevonden. Allen zijn van ->ordeel
riet vergaan van de CJ.ZV4 «V an  der Loes» . . i . > • . . . . .

, .. . , 1 * 1  i- . i dat het schip moet vergaan zijn in den storm-
gedaan worden op zicht van borderellen, op - ; waarbij acht visschers het leven lieten, werd ac^ t n nacht van Zondag, toen het vaartuig

! opgeroepen voor den O nderzoeksraad voor °1 1 1 . 1 . 1 1  uuaciucucu VUU1 u cu  w iiu c i iu c iv a ia a u  V WW
gemaakt door het bestuur der domeinen, on- c , . , , . ^  . , j
° I ocheepvaart, zetelende te vjestende, onde
der vrijstelling van alle rechten en kosten an

dere dan het loon van den bewaarder.

Art. 4. -- Alle maatregelen tot uitvoering

van deze wet zullen genomen worden Lij ko- „ .. j  i_ j  ^
hen minuut stilte werd gehouden ais

ninklijke besluiten. Deze zullen de oprichting

zijn kor verloor.
tieaen L/insdagnamiddag werd het verhoor 

voortgezet in deze zaak. De kapitein van de
voorzitterschap van den h., Vanderheyde.

H. Descamps, rijkskommissaris, bracht een n  OÜ, , , , ,
i , , i i j  i . i U.Z7D en de v j . I  0 werden onde rhoon i, m aar

roerende hu lde  aan  de nagedachten is van de j_____i . v i

acht visschers, die verdwenen met de 0.294
brachten niets nieuws aan het licht.

omvatten, bij het Ministerie van Verkeerswe

zen, Posterijen, Telegrafie, Teljefonie en van 

het Nationaal Instituut voor Radio-Omroep, 

van een comité, van advies. Dit comité zal ad- 

viseeren over de te volgen scheepsbouwpoli- 

tiek, over het aan den scheepsbouw toe te 

kennen krediet en over de maatregelen te ne

men tot het behoud, de moderniseering en de 

ontwikkeling van een koopvaardij- en vis

schersvloot.

Zij bepalen het loon dat, uit hoofde der 

bij artikelen 3 en 7 voorziene verrichtingen, 

aan den bewaarder der scheepvaarthypothe

ken verschuldigd is.

Art. 5. —  De Minister zal, over de kre- 

dietverrichtir.gen en de verwezenlijkingen van

blijk
van deelneming in den rouw, die de visschers- 
families heeft getroffen.

Aanstonds nadien werd aangevangen met 
het onderzoek naar de oorzaken van het ver
gaan van de 0.294.

Men hoorde eerst den h. Rochus, wal
kapitein bij de N. V. Motorvisscherij, reederij 
van het verdwenen vaartuig. Hij sprak het 
laatst met de bemanning.

H ij verklaarde dat het schip vertrok op 
18 Januari. Daags voordien is hij nog aan 
boord geweest en alles was normaal., Het staat 
vast dat de 0.294 de vischgronden bereikt 
heeft, vermit3 men den schipper in de radio 
heeft hooren spreken met andere vaartuigen.

Den Zondag vernam de walkapitein, dat 
de 0.29-4* tijdens het stormweder, vastgesla
gen was met zijn kor en deze verloren had. 

Den Dinsdag voerde Rochus een gesprek

DE STRANDING VAN DE
«NELLY SUZANNE»

Het visschersvaartuig « Nelly Suzanne » 
0.237, strandde op 16 Januari 1939, in de 
haven van Leixoes. Schipper Jan Lambrecht, 
wonende 5 1 Kaaistraat, te Oostende, heeft 
daarover te verantwoorden.

De schipper werd onderhoord en verklaar
de, dat het schip defect had gekregen cp de 
vischgronden. Het was onmogelijk de noodige 
herstelling ter plaatse te doen. Daarom werd 
Leixoes binnengevaren. Het gebroken stuk 
van den motor werd eruit gehaald-, terwijl 
het schip vastgeankerd werd. De storm van 
Î 4 Januari sloeg nochtans het schip los en 
het werd een speelbal van de golven, met het 
gevolg dat het op strand geslagen werd.

De motor werd hersteld, maar men ge
raakte niet los van het strand, zoodat een

rnet den schipper van de 0.295, die ver- sleepboot moest bijgeroepen worden. D( 
klaarde dat hij sinds twee dagen de 0.294 | 0.237 geraakte nog niet los en het is slechts

de door de regeering gevoerde scheepsbouw- J  niet meer gezien of gehoord had. Van toen j als de 0..241 «Providentie» een hand toestak

politiek, jaarlijks voor de Wetgevend 

mers verslag uitbrengen.

Art. 6. -- De tusschen den Staat en de in

Ka- I af vermoedde hij het ergste. Toen kwam een dat men het schip vlot kreeg.
brief van de Engelsche kustwacht, meldende Men hoorde nog den motorist, die een ge- 
dat een reddingsgordel van de 0.294 aan- lijkluidende verklaring aflegde, waarna de h. 
gespoeld was op het strand. Ten slotte bracht Descamps, rijkskommissaris, in zijn rekwisi- 

artikel 1 bedoelde instellingen te sluiten over- ! 0.82 een stuk van het skylight v:-m de , torium vroeg, dat de schipper zou buiten zaak 

eenkomsten dienen den Koning ter goedkeu- : 0.294 binnen, zoodat er geen twijfel meer ; gesteld worden

Sociale Kroniek
VERjARING OP SOCIAAL 

GEBIED
Het Staatsblad van II Februari 1939, be

vat den tekst van een wet van 23 Januari 

houdende bijzondere verjaring op sociaal 

gebied in verband met de bijdragen voor 

kindertoeslagen en de storting voor ouder

domspensioenen.

Wij geven hieronder den volledigen tekst 

van bedoelde wet :

«Art. 1. —  Ter zake van de bijdrage voor 

kindertoeslagen, worden verklaard te zijn 

verjaard, alle vorderingen tot betaling van 

bijdragen, voor zoover zij betrekking h bben 

op inbreuken van vroegeren datum dan 1

Juli 1936, op welken datum het K. B. van 

30 Maaart 1936, ter zake geldend, van 

kracht is geworden en slaan op de verstrek

kingen geleverd door personeel dat bij den 

werkgever inwoont.

Art. 2. -- Ter zake van de storting en de

afhoudingen betreffende de verzekering met 

het oog op de geldelijke gevolgen van ou

derdom en vroegtijdigen dood, worden ver

klaard te zijn verjaard, alle vorderingen tot 

betaling der stortingen, voor zoover zij be-

MAG EEN LANDMETER VAN HET 

KADASTER WERKEN VOOR 

PARTICULIEREN ?

V. R. LOKEREN. —  U vraagt een landme

ter van het Kadaster mag werken voor par

ticulieren, voor rekening van openbare be

sturen, buiten zijn functie als landmeter van 

het Kadaster ?

Mag een notaris beroep doen op den land

meter van het Kadaster, als particulier land

meter ?

ANTWOORD. —  Een ministerieel oesluit 

i. d. 30 Januari 1934 luidt o.m., als volgt : 

«De landmeters van het Kadaster in velddienst 

mogen, zonder individueele toelating, binnen 

hun dienstkring, werken van landmeting en 

afpaling voor rekening van particulieren en 

openbare instellingen uitvoeren, onder de 

voorwaarden van een tarief, dat door den 

Minister, in overleg met de beroepsvereeni- 

gingen van private landmeters, wordt vast

gesteld.

... Het uitvoeren van werken die niet met 

landmeten en afpalen in verband staan, is 

verboden».

Daaruit volgt dus dat, indien de door U 

bedoelde landmeter van het Kadaster zoo

gezegd «in velddienst» is en hij binnen zijn 

dienstkring landmetingen doet, er hem daar

over geen verwijt kan worden gemaakt.

Wat betreft het tarief waarvan hiervoren 

spraak, moeten wij er aan toevoegen, dat dit 

tarief tot heden niet werd vastgesteld.

MANDEELIGHEID VAN EIGEN MUREN

G. V. M. --Ik heb een perceel bouwgrond

gekocht, gelegen nevens een nieuwgebouwd 

huis waarvan de zijgevel voor de helft zij

ner dikte opgetrokken is op miin aange- 

kochten eigendom. Ben ik gerechtigd, opdat 

ik de mandeeligheid van voormelden zijge

vel niet zoude moeten aankoopen, er een 

gevel van 18 cm. dik tegen aan te bouwen?

ANTWOORD. —  De meeningen daarover 

rdeeld. Zekere rechtsgeleerden achten

gevel van welkdanige dikte tegen aan den 

bestaanden zijgevel opgetrokekn worde.

Wij persoonlijk kunnen die zienswijze 

geenszins deelen ; wij meenen inderdaad dat 

U tot aankoop van mandeeligheid van den 

gevel niet verplicht zijt zoo gij op uw eigen

dom een gevel optrekt welke de genoegza

me stevigheid bezit om uw gebouw te dra

gen ; het feit dat de door U opgetrokken 

gevel den zijgevel van het huis van den aan- 

palenden eigenaar raakt, maakt onze3 in

ziens geen inbreuk uit op andermans eigen

domsrecht, daar U hem opgetrokken hebt 

onvolledig op uw eigendom en zonder in ee

nige mate te genieten van den zijgevel van 

het aanpalend huis.

• •

trekking hebben op inbreuken van vroege- ( zijn ve

ren datum van 1 Januari 193 7 en gepleegd den aankoop der mandeeligheid verplichtend 

door de ouders ten opzichte van hun eigen

in dienst ingeschreven kinderen.»

van zoodra het aan den zijgevel aanpalend 

j gebouwd den gevel raakt om 't even of een

De Duitsche Haringvisscherij
De N.R.Crt, schrijft :

De laatste tien jaren heeft de vloot een 

zoo goed als algeheele vernieuwing onder

gaan.) De schepen zijn van de nieuwste uit 

rustingen voorzien en de modernste motoren 

zijn in de schepen geplaatst. De laadruimte 

van de schepen is van 800 tot 1500 vaten.

De vangst van de Duitsche vloot steeg van 

100.000 vaten in 1925 met een waarde van 

vier millioen Mark tot 725.000 vaten met 

een waarde van 16 millioen Mark in 19.37. 

Deze sterke uitbreiding van de vangst was 

alleen mogelijk door een steeds toenemende 

bescherming. Het invoerrecht van 3 Mnrk 

per vat, moest al spoedig verdrievoudigd 

worden, Wat dit te beteekenen had op den 

prijs van een vat haring kan men zich voor

stellen, wanneer men weet, dat de gemid

delde prijs per vat in 1925 van 44 Mark 

langzamerhand daalde tot 24 Mark in 193 7.

deze niet in staat lichtgezouten haring goed 

e houden. Thans zal echter een gedeelte van 

de vloot van koelinstallaties voorzien wor

den, waardoor het mogelijk wordt koelmaat- 

jes in goeden staat aan te voeren. Voor de 

oude leveranciers, de Schotten, is dit geen 

prettig vooruitzicht.

Nu de Duitsche haringvisscherij in vol-^ 

doende mate gemoderniseerd is, wordt thans,

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte en rieten MANDEN bl|

CH. DESMIDT-SLEYTER
ST. FR AN CISCUSSTRA AT, 22 - OOSTENDE

Paritaire Commissie 
voor den Vischhandel 
en de Haringrookerij

— ca»—

NATIONAAL PARITAIR COMITE MET OP
DRACHT TE BERAADSLAGEN EN TE 
BESLUITEN INZAKE DE LOONS- EN AN
DERE ARBEIDSVOORWAARDEN IN DEN 
VISCHHANDEL EN DE HARINGROOKE
RIJ.

Bij ministerieel besluit van 6 Februari 1939 
werd volgende maatregel getroffen :

Artikel I . —  Er wordt een Nationaal Pa
ritair Comité opgericht met opdracht te be
raadslagen en te besluiten inzake de loons- 
en andere arbeidsvoorwaarden in den vîscÜ- 
handel en de haringrookerij.

Dit comité zal uit twee onderscheiden a£ 
deelingen bestaan :

1 ) De afdeeling : vischhandel.
2) De afdeeling : haringrookerij.
Art. 2. -- Werden tot lecfèn van dat co

mité benoemd :
a) Als regeeringsvertegenwoordiger : De 

heer V. Blaise, wnd. directeur bij de alge
meene directie voor de arbeidsbescherming, 
te Brussel.

AFDEELING : VISCHHANDEL.
b) Als werkgeversvertegenwoordigers: De 

heeren K. Willems, te Oostende ; A. Vanden 
Wouwer, te Deurne ; A. Lambrechts, te Gans
horen ; F. de Heusch, te Sint-Jans-Molenbeek; 
R. Rau, te Brussel.

c) Als plaatsvervangende werkgeversverte-

alle aandacht aan de diepzee-treilvis • genwoordigers : De heeren P. Pottier, te Oos.
. . . .  i ai ï i i  n  ’ tende ; H, Franckaert te Antwerpen ; A. Co-

sehen, besteed. Als onderdeel van Goenngs, semans( te Brussel . p  te . R

vierjarenplan zijn groote orders geplaatst op Halewyck, te Oostende.

motortreilers, die in afmeting, snelheid, uit- d) Als werknemersvertegenwoordigers : De

rusting, actie-radius, alle bestaande typen 

zullen overtreffen. De nieuwe schepen zullen 

van een zeer bijzondere constructie zijn ; 

zoo zullen zij niet tot zinken gebracht kun

nen worden. Mocht het schip lek slaan, dan 

loopt slechts een bepaalde afdeeling vol,doch 

het schip blijft zeewaardig. De actie-radius

ring te worden voorgelegd. kon bestaan.,

XMNMMMMfcC'X»»» WWMk*...... (I

BELGISCHE REEDERS,

GIT 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 & l id l  G e n . !

De uitspraak werd uitgesteld.

Tengevolge van deze beschermende en d e lvan j e g ^ p e n  bedraagt 25.000 mijn ; een 

latere invoerbelemmeringen, tengevolge de reis Qm j e werel<J zou dus kunnen worden 

deviezen moeilijkheden, liep de invoer van afge]egd., Het oleiverbruik van de moderne 

1.200.000 vaten met een waarde van 53 mil- zware dieselmotoren is zeer laag, 300 ton 

lioen mark ir. 1925 terug tot 525.000 vaten 0]je kan per schip geladen worden, voldoen- 

met een waarde van 13 millioen Mark >n voor 100 dagreizen, normale snelheid. 

193 7. J)e inrichting van de vischruimen is zooda-

De groote steun, die de haringvisscherij jg  vjsch langdurig goed bewaard kan.

van regeeringswege ondervond moet wel m klijven ; hierdoor zijn de schepen in staat 

hoofdzaak gezocht worden in de goede op- ]ange reizen te maken. Klaarblijkelijk iijn  de- 

leiding, die dit bedrijf biedt voor marine- 2e schepen zoodanig ingericht, dat zij in tijd 

personeel. Voor de voedselvoorziening in van 00rlog bijzonder wel geschikt zijn als 

oorlogstijd moet het bedrijf geheel uitge- mijnenleggers of eventueel andere diensten, 

schakeld worden, daar de vloot te kwetsbaar kunnen verrichten bij de kustverdediging, 

zou zijn en bovendien de bemanningen noo

dig zouden zijn voor de marine., Dit bleek 

duidelijk in de spannende Septemberdagen,

toen de vloot van zee teruggeroepen werd. . r x ^ p D S C i  L lL i y S S C L i n C  

Voor het eerst sinds 1925 is de total

i

BREUKBANDEN -, BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT e

^AuPara® !®
G. M A D E L E I N - B  U Y  S

Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar ( 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740 j den langen reisduur van de schepen waren ,

vangst in 1938 minder geweest dan het j 

voorafgaande jaar. De beperking van de vis- 

scherij in den aanvang van het seizoen ; de 

schade, die de visscherij ondervond van het 

terugroepen van de vloot in September, tij

dens het beste gedeelte van de Zandvissche- 

rij en de algemeene mindere visscherij waren 

wel de voornaamste oorzaken.

Tot nu toe produceerde de Duitsche vloot 

niet anders dan hardgezouten haring. Daar  ̂

Duitschland echter eveneens een belangrijk , 

afzetgebied is voor lichtgezouten koelhuis- 

maatjes, besteedt men in reederskringen aan- * 

dacht aan dit probleem. Tengevolge van j

Poissons «o» Crevettes

ZŒ EB R U  G  G E

fËïjM «1.41 & ffîfât
Compte Chóq. Post..» 142278 
Reg. de Cort.j: Bruge* 2151

heeren H. Gunst, te Breedene-Oostende ; J
Depotter, te Antwerpen ; Jh. Mellekeer, te 
Brussel; Jh. Lauwers, te Brussel; Jh. Posson 
te Antwerpen.

e) Als plaatsvervangende werknemersver
tegenwoordigers : De heeren R. Vergeylen, te 
Gent ; M. Van de Wiele, te Brugge ; Jh. Van 
Sina, te Brussel ; Ch. Vermeersch, te Luik ; 
G. Demeersseman, te Kortrijk.

AFDEELING : HARINGROOKERIJ
f) Als werkgeversvertegenwoordigers : De 

heeren A. Van den Abeele, te Brugge ; H 
Van den Bernden, te Antwerpen ; T. Verhelst, 
te Brussel.

g) Als plaatsvervangende werkeversverte- 
genwoordigers : De heeren E. Rau, te Oosten
de ; G. Peetermans, te Antwerpen ; Janssens 
te Bree.

h) Als werknemersvertegenwoordigers : De 
heeren E. Deprez, te Aalst ; Jh. Lauwers, te 
Brussel ; G. Demeersseman, te Kortrijk.

i) Als plaatsvervangende werknemersver
tegenwoordigers : De heeren Van den Bo- 
gaert, te Ronse ; H. Gunst, te Breedene-Oos
tende ; J. Polspoel, te Brussel.,

Art. 3. -- De heer V. Blaise, regeerings
vertegenwoordiger, wordt tot voorzitter van 
het Nationaal Comité benoemd. Hij heeft 
daarin raadgevende stem.

De heèr Ë. Castelijns, opsteller bij de alge
meene directie voor de arbeidsbes^ermmg, 
te Brussel, zal het ambt van secretaris waar
nemen.

Art. 4. —  Het Nationaal Comité opgericht 
bij artikel één, zal vergaderen te Brussel of 
in om het even welke door den voorzitter 
speciaal aan te duïcTen plaats.

De voorzitter zal eveneens het recht hebben 
zulke personen op te roepen die bekwaam 
zijn het comité omtrent speciale punten in te 
lichten.

De statuten, welke de werking van dit co
mité bepalen, zullen in gemeen overleg met 
de werkgevers- en werknemersvertegenwoor
digers, worden vastgesteld..

De werkgevers- en de werknemersvertegen 
woordigers, die verhinderd zijn een verga
dering bij te wonen, dienen zulks onmiddel
lijk d e n  secretaris te berich ten opdat deze te 
gepaster tijde , het vereischt aanta l plaatsver

vangers kunne  oproepen.



0 . 1 2 1 Kanaal 10 d. 1 5.130,—
0.210 Oost 8 d. 4 555,—
0.122 Spanje 19 d. 43.052,50

leil 0.124 Kanaal 13 d. 36.440,50
0.153 Kanaal 12 d. 32.480,—
0.310 Kanaal 13 d.. 23.750,—

jz; 0 . 1 9 1 Kanaal 10 d. 30.556,—
Jat 0.340 Kanaal 10 d. 32.732,5t)

len SS.O. 163 Ysland 17 d. 1 79.5 70,—
0.293 Kanaal 12 d.. 4 7.084,—

an-
0.226 West 8 d. 7.085,—

za- 0.186 Kanaal 12 d. 3 1.450,—
;-a- 0.308 Kanaal 10 d. 15.429,—

;en 0.67 West 8 d. 9.975,—
0.263 Kanaal 11 d. 26.636,—

in-
0.227 Kanaal 13 d. 3 i .065,—

in- 0.203 West 7 d. 6.385,—
; l i 0 . 1 1 6 West 7 d.. 5.535,—

ebt 0.232 Kanaal 10 d. 36.708,—
0.55 Witte Bank 10 d. 8.290,—

ee-
0.187 West 5 d. 5.050,—

an 0.348 Kanaal 1 1 d. 34.437,50
0.249 Witte Bank 12 d. 12.348,—  '

0.105 Witte Banak 10 d. 14.252,50
n 0.288 Spanje 18 d. 37.900,—

it 0 . 119 Doggerbank 
0 . 1 1 8 Doggerbank

4 d. 695,—  
1.335,—

« HET VISSCHERIJBLAD »

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 17 Februari 1939.
O., 178 KanaaJ 12 d.
0.65 Witte Bank 12 d.

Zeer gewone aanvoer van goede kwaliteit. 
De vraag is kalm.

Zaterdag 18 Februari 1939.
0.279 Kanaal 15 d.
0.270 Kanaal 6 d.
0.65 Kanaal 10 d.
55.0. 1 60 Moray Firth 1 6 d.
55.0.83 Ysland 16 d.
0.87 Kanaal 16 d.
0.349 Witte Bank 15 d.
0.81 Kanaal 15 d.
0.315 Kanaal 14 d.
H. 1 4 Oost 3 d.
H .8 1 Oost 9 d-
0.309 Spanje 18 d.
0.334 Noord 3 d.
0.278 Kanaal 10 d.

De aanvoer is heden, zooals a. 
waachi, zeer bevredigend zoowel in omvang 
verzorging en verscheidenheid. Met het begin 
van den Vasten is de vraag maar aile soor
ten levendig en alle soorten gaan zeer goed 
van de hand. Voor tongschar, grote roggen, 
schelvisch en groote tarbot worden goede 
prijzen besteed. De tongenaanvoer beloopt 
6.500 kg. ; de vraag richt zich vooral op de 
kleine sorteeringen, die aan stijgende prijzen 
worden afgenomen. Moray Firth vangst zeer 
goed verzorgd en een rijke verscheidenheid 
leverend, maakt een prachtige besomming. 
Yslandsche vangst wordt aan duurdere prijzen 
dan vorige week verkocht. Markt sloot in 
stijgende stemming.

Maandag 22 Februari 1939.

22.900,—

29.330,50 
10.565,—  
10.725,—  
71.000,— 

1 39.748,—  
36.720,—  
32.480,—  
30.810,—  
31.214,—  

9.580,—  
1 3.020,—  

4 3 .7 9 5 ,—  
2.800,—  

31.993,—  

gemeen ver-

Heden werden 22 vangsten in zeer snel 
tempo verkocht. De aanvoer is veel kleiner 
dan algemeen verwacht; met uitzondering van 
ronde visch en mooie meiden zijn alle soor 

( ten ruimschoots voorhanden ; tongenaanvoe 
9*395,- beloopt bij de 1 1 .ÖUÖ kg., worden afgezet aan 

gelijkwaardige prijzen als gisteren. De verzor. 
ging wordt doorgaans zeer geprezen. Vaste 
prijzen \yorden in de hand gewerkt door te 
kort aan ronde vischsoorten. leksoorten zijn 
duur geworden. Voor morgen wordt kleine 
aanvoer voorzien. Gedurende den ganschen 
verkoop was de afzet zeer vast.

Woensdag 22 ebruari 1939.
0.325 Kanaal (vervolg) 5.660,—
0.229 Kanaal 10 d. 34.821,
0.286 Spanje 18 d. 58.291,—
0.236 Kanaal 10 d. 47.6TIÎ,—
0.214 Witte Bank 12 d. 26.885,. 
0.342 Doggerbank 9 d. 640,-

De aanvoer visch is heden nog veel kleiner 
dan de verwachting ; alleen rogsoorten, ton
gen, tarbot, griet, ieksoorten, posten, wijtin 
en roobaard zijn voorhanden. Gezien de ui 
termate kleine aanvoer kan aan de vraag 
niet worden voldaan, vandaar zeer gevoelige 
stijging. Van rondevischsoorten is er geen 
spoor te vinden., Mooie besommingen worden 
dan ook gemaakt.

Oonderdag 23 Februari 19**9.
0.66 West 
H.82 Kanaal 
0.140 Manche 
0.200 Witte Bank 
0.88 Doggerbank

Eerder kleine aanvoer van goede kwaliteit 
met zeer vaste prijzen.

7 d.. 5.585.—
2 d. 26.1 25,—
6 d. 1 7.8 Î 5,—
3 d. 23.350.—

5 d. 4.2/0,—

IJLE HARINGAANVOER

17 Feb. 0.86
20 Feb. O .l 18

0.55 
O .l 19

21 Feb. 0.320
22 Feb. O.,342

0.88

46.850 kg. 
26.450 kg.
2.850 kg.. 
8.400 kg. 
2.750 kg. 
3.000 kg.

7.150 kg. 
22.150 kg.

60,—  
82,—  
45,—  
84—  

1 1 2 ,—  
106,—  
fr. 69 
83 fr.22 Feb.

De aanvcer van ijle haring is deze week 
merkelijk minder geweest niettegenstaande 
het feit dat nog 2 andere vaartuigen op deze 
visscherij zijn uitgevaren.

De oorzaak daarvan is te wijten aan het 
feit dat verscheidene vaartuigen wegens ma- 
teriaal breuk gedwongen zijn geweest hun 
visscherij- te onderbreken.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU

RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

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

BLANKENBERGE
Staat van den verkoop van versehe visch 
de mijn van Blankenberge, van Donder- 

ag 16 Februari tot Woensdag 22 Februari.
Donderdag 16 Februari 13.638,--
Zaterdag 18 Februari 11.518,--
Maandag 20 Februari 1 7.354,—
Dinsdag 21 Februari 4.284,--

Woensdag 22 Februari geen.
Gemiddelde prijs per kg. van de ver- 

ochte visch gedurende hetzelfde tijdperk 
Tarbot 18 ; griet 10 ; gr., tongen 10 ; bï. 

tongen 12 ; fruittongen 1 7 ; kleine tongen 
0 ; gr. platen 4 ; kl. platen 5 ; kleine visch 

schar 5 ; pieterman 12 ; kabeljauw 6 ; 
wijting 2,50 ; rog 4— 5 fr. per kg.

Société Française 
Banque et de Dépôts

JJMU1DEN

de

Société Anonyme 
Capital 50.000.000 de francs 

Siège Social: 29, Boulevard Haussmann, Paris

In de week xan 16-22 Februari 1939 kwa
men aan de Rijksvischhallen 34 stoomtraw
lers, 4 7 motors, 1 van Zweden en 1 van En
geland hun vangsten versehe visch en ha
ring verkoopen.,

De markt werd alle dagen voldoende ge
spijsd van kabeljauw ; de overige soorten 
werden schraal aangevoerd. Slecht weder en 
terugloopende vangsten in het Noorden wa
ren de hoofdfactoren. Ook aan de schoone 
vangsten van de Witte Bank is een einde ge
komen, vooral voor wat de tongen betreft. 
De mindere aanvoer en grootere vraag van 
uit het binnenland was oorzaak dat alle 
vischsoorten deze week zeer hooge prijzen 
kenden en de stoomtreilers en motors neb
ben hiervan geprofiteerd.

Trawlers komende van het Noorden ver
schalkten daar vele groote sloeharing, z^ar- 
te koolvisch, haaien, hammen en mooie mei
den.

Vikingsbank : zwarte koolvisch, wijting, 
schartong en schelvisch.

•

S
:

:
:

i

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtove: ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mekanieke vermakingen ea constructies 

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

Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Ver/en, Kettingen, Clnkkeis, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

Les Frigorifères du Littoral
N. V.

I J S
GEMAALD EN IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Filiale de la Société Générale de Paris

Vrijdag 1 7 Februari 
Zaterdag 18 Februari 
'Maandag 20 Februari 
Dinsdag 21 Februari 
Woensdag 22 Februari

32.661,—
494.469.50
730.369.50
578.561.50 
1 70.714,50

GARNAALAANVOER

Meer dan 35 vaartuigen zijn ter markt. 
Dank zij een zeer snelle verhandeling, kon-

Donderdag 1 6 Feb. 
Vrijdag 1 7 Februari

659 kg.
2995 kg.'

691 kg.
4 1 3 kg.

Maandag 20 Februari 1 77 kg.
Dinsdag 21 Februari 1352 kg.
Woensdag 22 Feb. 2332 kg.

den 27 vaartuigen, uitzondering gemaakt Zaterdag 18 Februari 
voor witte kabeljauw, hondstong, mooie mei- Zondag 1 9 Februari 
den en totten, zijn alle soorten in voldoende 
hoeveelheden voorhanden. De verzorging der 
meeste vangsten laat niets te wenschen over; 
dank zij een zeer levendige vraag voor alle 
soorten wordt een gedurige en belangrijke 
prijzenstijging vastgesteld. Het bericht als zou 
de aangekondigde Yslandsche vangst slechts 
Zaterdag, in plaats van morgen markten, 
heeft een onnatuurlijke prijsstijging voor de
ze soorten teweeggebracht, prijsstijging die Zaterdag 25 Febr. -- SS.O.,97 van het
bijna het dubbel van Zaterdag is. Aanvoer Noorden met 1000 kabeljauwen, 100 b. gul- 
tongen beloopt ruim 13.000 kg ; alhoewel de len plus Schotsche schol, platvisch en mixed, 
afzet van deze varieteiten gedaald is, blijven in totaal 6 bakken; SS.O. 146 van Ysland, 
ze toch gemiddeld rond de I 5 à 1 6 fr. schom- met I 4 bakken kabeljauw, kools, lengen, boo. 
melen. Voor morgen zal voldoende visch nen, schelvisch en mized;0.82 van het Kanaal 
voorhanden zijn ; mits uitzondering voor ka- van Bristol met 7 bakken visch en 1000 kg.

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

Succursales : 
Bruxelles —  Anvers — Charleroi

6.50— 8.50
2.50— 5.30
3.90— 6. 'j 0 
5.30— 6.90 ;
5.90— 7.60 ; 
5.10— 7.30 I
3.90— 7.30 i

TOUTES OPERATIONS DE BANQUE, 
DE CHANGE ET DE BOURSE 
LOCATION DE COFFRES-FORTS

1002

de. 1 vangst van ‘ de Vikingsbank leverde 
veel kleine schelvisch, wijting en koolvisch ; 
1 vangst van de Groote Bank veel extra 
witte kabeljauw. Witte Bank leverde ditmaal 
onvoldoende tongen, doch voldoende schol 
en wijting. Verkoopprijzen versehe visch : 

 ̂zeer duur.
Ym. 58 Vikingsbank 520 4300,—
Ym. 4 Witte Bank 155 2100,—
Ym. 106 Witte Bank 105 1410,—
Ro. 15 Groote Bank 280 3200,—

Woensdag 22 Februari 1939.
12 stoomtreilers en 4 motors waren aan 

de markt. De aanvoer van witte kabeljauw 
afkomstig van de Groote Bank en Moray

BRUSSEL

Pats, Clondijke, Koraalbank en Skag»rak: Firth was groot., 5 vangsten van Noorden le- 
schelvisch, wijting, gullen, heilbot, schartong verden schelvisch, gullen, wijting en kabel-

Verwachtingen

beljauw.,
Dinsdag 21 Februari 1939.

0.246 Kanaal 10 d.
0.295 Kanaal 12 d.
0.296 Kanaal 12 d.
0.350 Kanaal 1 I d.
0.316 Kanaal 12 d.
0.322 Kanaal 12 d.
0.85 Kanaal 1 1 d-
0.323 Kanaal 12 d.
0.145 Kanaal 12 d.
0.211 Witte Bank 12 d.
0.196 Oost 6 d.
0.224 Spanje 18 d.
0 . 1 I 5 Witte Bank 1 I d.
0.127 Witte Bank 13 d.
0.311 Witte Bank 10 d.
SS.O.,98 Kanaal 13 d.
0.269 Kanaal 1 1 d.
0.305 Kanaal 12 d.
0.254 Manche 3 d.
0.235 Kanaal I 1 d.
0.320 Doggerbank 4 d.
0.168 Kanaal 12 d.
0.325 Kanaal 12 d.

tongen.
j Maandag 2 7 Febr. -- 0.108 en 0.,25() van

25.017,-- Spanje; 0.290 van het K. van Br. met 1500
36.882.50 kg. tongen en 6 bakken visch; 0.291 var.
39.668.50 het K. van Bristol met 1000 kg. tongen en
27.080,-- 5 bakken visch; 0.292 van het K., van Br.
31.865,:— met 1500 kg. tongen en 6 bakken visch ; 
16.920,—  0.25 en 0.2U4 van het K. van Br.; SS.0 .92
24.123.50 van Ysland met 6000 kabeljauwen, 2000 
29.527,$0 kools, 25 b. schelvisch, 100 b. mixed, in. to- 
26.410,—  taal 14 bakken.,
19.424,—  Dinsdag 28 Febr. -- 0.54 van de Moray-
6.390,-- Firth; 0.217, 0.345 en 0.231 van Spanje;

64.507.50 0.238 van het K. van Br.; 0.297 van Ysland 
16.670,—  met 4000 kabeljauwen, 2500 kools, 100 b. 
19.340,—  schelvisch; 0.328 van de Moray-Forth.
15.120,—  ' Woensdag 1 Maart. -- 0.289 en 0.307 v.
32.022,—  ̂  t K. van Br.; 0.285 van Spanje.
27.465,— . Verder worden verwacht: 0.73, 0.112. 
32.075,— ' 0.128, 0.137, 0.175, 0.176, 0.225, 0.265, 

3 8 5 ,-  0.272, 0.276, 0.303, 0.307, 0.317 0327. 
31.702,— ! 0.328, 0.166, 0.215, 0.154, 0.220, 0.256 

1.595,—  0280 van het Kanaal van Bristol; 0.179 van 
28.467,—  de Moray-Firth; 0.135 van de Witte Bank; 
24.733,--'0.241 van Spanje.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 18 Februari 1939.
Groote tong 9— 10 ; bloktong Î2— 13 ; 

fruittong 16— 17 ; sch. kl. tong 16— !8 ; 
kleine tong 8— 12 ; pieterman 12--13 : gr.
plaat 3— 3,50 ; midd. 4.25— 4.75 ; VI. plaat 
4.25— 4.75 ; schar 2,75— 3.50 ; rog 2,5Ü—  
5,50 ; tarbot 12— 19 ; griet 12--18 ; gar
naal 5,50— 6,50 fr. per kg.

Maandag 20 Februari 1939.
Gr. tong 9,50— 10 ; bloktong 12— 13 ; 

fruittong 16— 1 1\ ; ich. kl. tong 16— 18 ;
kleine tong 8— 12 ; pieterman 12--13 ; gr.
plaat 4— 4,50 ; midd.. plaat 5,50— 6 ; kl. 
plaat 5,50— 6 ; schar 3,50— 4 ; rog 2,50—
6 ; tarbot' 13--20 ; griet 12— 18 ; garnaal
4.70— 5,50 fr. per kg.

Dinsdag 21 Februari 1939.
Gr.. tong 9,50— 10 ; bloktong 12— 13 ;

fruittong 16— 17 ; sch. kl. tong 16— 18 ;
kl. tong 8--12 ; pieterman 12— 13 ; groote
plaat 4--4,50 ; midd. plaat 5,50--6 ; klein
plaat 5,50--6 ; schar 3,50— 4 ; rog 2,50
tarbot 14--2 2 ; griet 12--18; garnaal 6,80
—  7.70 fr* pe rkg.

Woensdag 22 Februari 1939
Gr. tong 9.50— 10 ; bloktong 12— 13 ;

fruittong 16— 17 ; sch., kl. tong 16--18 ;
kleine tong 8--12 ; pieterman 12--13 ; gr.
plaat 4--4,50 ; midd. plaat 5,50— 6 ; kleine
plaat 5,50— 6 ; schar 3,50— 4 ; rog 2,50—
6 ; tarbot 14— 22 ; griet 12— 18 ; garnaal
6.90— 7.70 fr. per kg.

Vrijdag 17 Februari 1939.
Groote tong 9.50--10 ; bloktong 12— 13;

fruittong 17— 18 ; sch. kl. tong 17— 18 ;
kl. tong 8--12 ; peiterman 1 2--13 ; gr.
plaat 3— 3,50 ; midd., plaat 4.75— 5,50 ;
kl. plaat 4.75--5,50 ; schar 3,50— 4 ; rog
2,50— 6 ; tarbot 15--20 ; griet 14 — 18 ;
garnaal 4.50--6 fr. per kg.

en witte kabeljauw.
Groote Bank en Moray Firth : prachtige 

vangsten kabeljauw en gullen. De bijvang
sten leverden op tongschar, zeewolf, poon 
en wijting.

vangsten groote schol. Ym.
Van de Silver-Pit kwamen enkele trawlers ; Ym 

hun vangsten ijle haring verkoopen legen 
200 fr. de 100 kg.. Deze visscherij is bij de 
Hollandsche booten voor het eerst van toe
passing.

Buitenlandsche aanvoer van weinig betee- 
nis ; slechts 1 Zweed met schar en 1 van 
Engeland met ijle haring.

Verwachting toekomende week : 40 otoom- • Ym. 
trawlers en 50 motors. Ym.

Donderdag 16 Februari 1939.
Aan de markt waren 5 stoomtreilers en 2 

motors. De Noordvangst leverde ons mooie 
meiden, zwarte koolvisch, paling, roobaard, 
hammen en wijting ; 2 vangsten van Clon
dijke schelvisch, wijting, gullen en wicte ka
beljauw. De Witte Bank vangsten voldoende ! 
tongen, tarbot en schol.

De visch werd aan hooge prijzen verkocht ?

jauw. De overige booten van de Witte Bank 
hadden kleine vangsten tongen ; bijvangsten 
kabeljauw, wijting en schol. Van de Silver- 

\ Pit : 1 boot met ijle haring.
Verkoopprijzen waren voor alle soorten

Ym.
Ym.
Ym.
Ym. 
Y m., 
Ym.

Ym.

hoog.
8 Moray Firth 350 25 75,—
7 1 Moray Firth 420 3 1 75,—
1 1 7 Vikingsbank 415 3030,—
77 Moray Firth 270 2300,—
1 1 6 Vikingsbank 500 3535,—
3 1 Noorden 600 3445,—
54 Clondijke 400 3625,—
1 1 2 Koraalbank 430 3385,—
24 Noorden 830 1245,—
1 4 7 Witte Bank 200 2445,—
165 Witte Bank 120 1625,—
177 Witte Bank 165 1885,—

Ym. 12 Noorden 130Ö 4200.—  *
Ym., 10 Clondijke 400 3ÖU0,—  j
Ym. 39 Clondijke 350 2óó5,—  ’
Ym. 88 Witte Bank 140 1703,—
Ym. 29 Witte Bank 100 1435,—  1

Vrijdag 17 Felbruari 1939.
1 Zweedsche kotter spijsde de markt met 

een kleine vangst schar en 1 motortrawler 
met een vangst ijle haring. De vischprijzen 
waren zeer duur, evenals de haring : 200 fr. 
de 100 kg.

Zaterdag 18 Februari 1939.
1 stoomtrawler en 10 motors spijsden de ’ 

markt met voldoende tongen, tarbot, griet,
5 . 1 schol en wijting. TTr was gebrek aan witte 

kabeljauw en andere ronde vischsoorten., —  
De verkoopprijzen waren bevredigend.
Ym. 107 Witte Bank 100 manden 1 175,—  

10 Katwijker motors laagste 440 ; hoogste 
1300 florins besomming.

Maandag 20 Februari 1939.
3 7 booten waren aan de markt. Bevredi

gend was de aanvoer van witte kabeljauw, 
tongen, schol en wijting, van alle andere 
soorten visch was een groot tekort. —  Do 
Noordvangsten bestonden uit schelvisch,wij
ting, gullen en witte kabeljauw, de Witte 
Bank vangsten tongen, tarbot en 3chol.

Van het Noorden : 1 boot met 1000 b. 
sloeharing en van de Silver-Pit 1 boot met 
700 b. ijle haring.

Alle soorten visch werden aan hooge prij
zen afgezet.

r  toost fainter-
V.schtactoor in alle soorten

vTJ* SCMEN — GEROOKTEN

VISCH EN GARNAAL

Vischhaudel in t groot en t klein

V ISU iM lJN , 2 - MECHELEN  

Tel. 789

ANTWERPEN
Vrijdag 17 Februari 1939. -- Griet 8-—

12 ; heilbot 20 ; kabeljauw 6— 12 (netto) ; 
5— 7,50 (bruto) ; knorhaan 3 ; pladijs 3,50
— 9 ; rog 7 ; koningsvisch 4--5 ; roobaard
4 ; schar 5--6 ; vleet 9--12 ; schelvisch 4.50
--12 ; steenpost 1,50— 2,50 ; tarbot 12 ;
tong 10— 20 ; wijting 2--3,50 ;zandhaai 2—
3 ; haring 3; bakharing 1--1,50 fr. per stuk;
gerookte haring 0,75— 1,50 fr. per stuk ; ge
stoomde haring 1,50 fr. per stuk ; sprot 8 ; 
garnaal 10 ; kreukel 3 ; mosselen 1 ; zalm 
(bevroren) 24 ; paling 10— 16 ; bot 3— 4 ; 
brasem 4 fr. per kg.

VISCHMIJN

13— 18 Februari 1939. —  Griet 7.68 ; 
zeeduivel 2.4 7 ; kabeljauw 2.80 ; gullen 2.80; 
zeezaim 0.70; baars 0.87 ; schelvisch 2.76; 
zeeaal 1.04 ; versehe heilbot 11.20 ; knor
haan 1.30 ; versehe haring 1.56; latour 3.76; 
schar 2.29,; wijting 1.08; heek 2 ; konings
visch 2.19 ; pladijs 3.36 ; rog 3.52 ; roobaard 
2.24 ; klipvisch 2.08 ; tong 10.13 ; tarbot 
6.59 fr. per kg.

VISCHMARKT

13— 18 Februari 1939. —  Griet 8— 14 ;
zeeduivel 6--10 ; kabeljauw 5— 12 ; gullen
3--5 ; zeezaim 2— 4 ; zeepaling 3— 4 ; zon-
nevisch 6— 8 ; schelvisch 3--7 ; schaat 4__
10 ; knorhaan 2--3 ; haring 2— 3 ; latour
6 8 ; schar 3--5 ; leng 2--3 ; wijting 1,50
— 4 ; heek 2— 4 ; pladijs 4--7 ; rog 3<— 7 ;
roobaard 3--4 ; vervroren zalm 2--22 ; klip
visch 2— 4 tarbot 10— 20 ; pieterman 12—  
17 ; tong 10— 20 fr. per kg.

N I E U W P O O R T

De aanvoer was redelijk en de prijzen 
bevredigend. Ook werd redelijk veel garnaal 
eangevoerd.

Tongen gr,, 10— 1 1 ; midd. 10— 1 I ; voor- 
kleine 12— 15 ; kleine 6— 8 : tafbot 14-17 ;
kleine 8— 10 ; griet 6--9 ; schol 3,50--5
midd. 3,50— 5 ; kleine 2— 3 ; schar 3— 4 ; 
wijting 1,50--2,25 ; kleine 1,50--2 ; pieter
man I I ; rog 4— 4.75 ; kleine rog 1,50--3
fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 16 Februari 1939.
N .3I, 952 fr. ; N.4, 382 fr. ; P.86, 1145 fr.- 
N.,62, 2099 fr. ; N.16, 790 fr. ; N.51, 2259 
fr. ; N.38, 725 fr. ; N.43, 1521,50 fr. ; N.41, 
498 fr. ; N.54, 1494 fr. ; N.40, 925 fr.

Vrijdag 17 Februari 1939.
N.42, 1298 fr. ; N.44, 2402 fr.
fr. !

N.53, 2801

Zaterdag 18 Februari 1939.
N.51, 702 fr. ; N.49, 33 77,50 fr. ; N..35, 297

fr. ; N.38,
1157 fr. ; 
N.40, 170

N.48,

fr. ; N.55, 2311,50; P.86, 453 
1 128 fr. ; N.41, 584 fr., ; N.62,
N.31, 1370 fr. ; N.58, 2050 fr. 
fr.

Maandag 20 Februari 1939.
N.46, 2875 fr. ; O D . 15, 4319 fr 
3224 fr. ; N.59, 4583,50 fr.

Dinsdag 21 Februari 1939.
N.56, 3061 fr. ;N.64, 14.467 fr. ; N.,50, 5634 
fr. ; P.4, 6671 fr. ; N.53, 2494,50 fr.

Woensdag 22 Februari 1939 
N. 16, 44 7 fr.. ; N.51, 4122 fr.

GARNAALAANVOER

16 Feb- 271 kg. 4.30— 5.20
17 Feb- 388 kg. 2.80— 4.50
18 Feb. 470 kg. 3..00— 5.40
21 Feb- ,716 kg. 2.80— 1.60
22 Feb. 127 kg. 5.2Ö—

i n t t t H S D W M U H «

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 18 TOT 23 FEBRUARI

Zaterdag

Turbot —  Groote tarbot ...................................  l -’>
Mid. tarbot ......................................12.00— 10,—

Kline tarbot .................................... 8,00 7,—
Barbues —  Griet .................................................  9.00—  6.—
Soles —  Allergroote tongen ......................... 10.00— I I .—

Groote tongen ...............................  12.00--14.--
Midd. groote tongen ..................... 14.00-- 16.--
Voorkleine tongen ..........................17.00-- 18,--
Kleine tongen ..................................  16.00--17,--

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) .................  3.50—
Mid. pladijs .............................. 4,00-—■
Deide slag pladijs ...................... 4.,00—  3,50
Kleine gladijs ....................... •••• 2,00--  1.75

Limandes —  Schar ....................... ..................... 3.00—■ 2,—
Limandes soles —  Groote tongschar . . . . . . . . .  9,00-- 5.--

Kleine tongschar .............  3.00—  4,—
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ......  ........................

Kl. Schotsche schol ............  3.00—
Flottes -- Schaten ............................................. 3.50—  2.50
Raies —  Groote rog ...................................... . 4.50—  2.—

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

Tacauds —  Steenposten ...................................  1.00—  0,50
Merlans —  Gr. wijting ...................................  2.00—  2,50

Kleine wijting ............................  2,00—  1,50
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............. 5,00—  3.75

Gr. gullen ...................... 3,00—  2.50
Kl. gullen ........................ 2,00—

Cabillaud d'Islande —  Ysl. kabeljauw ........ 2,50—  2.—
Gr. gullen ......... ...........  2,00—
Kl. gullen ........................ 1.75—

Sébaste8 —  Klipvisch ........................................  3.00—  2,5'0
Charbonnier —  Koolvisch ............................... 2,00—  1,50
Lieus —  vlaswijting ...................,....................  3,50—  2.—
Lingues —  Lengen ............................................. 2,00—  1.50
Eglefins —  Gr. schelvisch ...............................  6,00—

Gr. mid, schelvisch ...............  6,50__
Kl. mid. schelvisch ................ 6.00__
Kl. schelvisch ............................... 5,00__

Braadschelvisch (totten)' ........ 3,50—r 3,—
Colins —  Gr. mooimeisjes a ..........................'. 7.00—  5,—

Mid. mooimeisjes ..........................  3.00—  4,—
Kl. mooimeisjes ............................... 2.50—

Vives —  Pietermannen ..........................  ................................
Grondins —* Knorhaan ...................................  1,50—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten .. ... 3.80-- 2,--
Rougjets —  Roobaard ........................................  3,00-- 2,--
Emissoles —  Zeehaai ........................................  1,50—
Roussettes —  Zeehonden ............................... 1,50__
Dorées —  Zonnevisch ....................................... .......................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .................  6.00__ 5,____

Kl. zeeduivel ...................................  4.50__
Congres —  Gr. zeepaling ..............................  2,50__  2.__

Kl. zeepaling ...............................  1,50__
Maquereaur. —  Malcreel ...................................
Karengs — Haring ............................................

Esturgeon« ■— Steur .................................................................
Flétans —  Gr. heilbot .............................................................

Kl. heilbot ............................. ...................................
Ecrevisses —  Kreeft jo« ......................................................

Maandag
1 8 00— 14.— ■ 
12,00— 10,—
8.00—  7,—
7.00—  6.—
1 0.00—
1 1.00— 1 2 .— 
,12.00— 14.—
15.00— 16.—
1 6.00—
3.00—
4.00—
4.00—
2.50—
4.50—  2.—
8.00—  5,—
4.00—  3.50
4.00—

4.00—
4.00—  2.50
4.50—  2.—
1.50—
1.50—  I —
3.00—  2,50
2.50—  2—
7.50—  5,—
4.00—  3,—
2.50—

4.00—  3.25
3.50—  3,—
2.50—
3.00—  2,50
3.00—  2—
4.00—  2 —
3.50—  2—
7.00—
6.50—
5.50—
4.50—
3.50—
8.00— 6,—
4.50—  3___
2.50—

'7,50—.......
4.00—  2,50
4.00—  2.50
1.50—
1.50—

'6,50— 5,—
4.50—
3.00—  2.—
1.50—

Dinsdag W oensdag Donderdag

18.00— '5 ,— 18.00— 15,— 1 7.00—
13,00— 1 1,— 13.00— 1 1,—
9,00—  8 1 0 00 9

lo.oo ; 9 00-- 7 -
10..00— 1 1.— 10.00— 12,— 12,00— 1 3,—
12.00—  '3.— 14.00— 15,— v 1 6,00— 1 4,—
13.00— : 4.— 18.00— 19.— 19.00— 20,—
15.00— 16,— 19.00— 20,— 20,00— 19,—
15,00— i 6.— 20.00— 2 1 ,— 17.00— 18,—
4.50—  4,— 5.00— 5.00—
5.00—  6,— 6.50—  6— 8.50—
5.00—  5,50 6.00— 7.00—  6,—
2.50—  3,— 3.00— 3.00—
5.00—  2___ 6.00—  3,50 5.ÖTT—
8.50—  5___ 9.00—  6,— 8,00—  6,—
3.50—  4— 5,00—
4.50— 4.00—
4.00—  3,—
4,00—  2.— 5.00—  3,—
4.50—  2,50 6.00—  3,50 5.00—  3.—
1.50— 2.00— 2.00—
1.50—  1.25 2.00—  1.75 1.50—  2 —
2.75—  2.50 3.00— 2.50—
2.25—  1.50 2.50— 1.50—
8,00—  6,— 8.00—  6,—
5.00—  4—
3.00—  ....................................

Ym.. 1 79 Witte Bank 120 2000,—
Ym. 60 Groote Bank 260 24 i 0,—
Ym. 97 Witte Bank 95 1 675,—
Ym. 98 Skagerak 315 3200,—
Y m. 384 Groote Bank 300 3400,—
Ym. 1 1 1 Witte Bank 115 2045,—
Ym. 1 5 Vikingsbank 875 3 7 b 5 ,_

Ym. 1 6 Vikingsbank 350 35 70,—
Ym. 38 Noorden 620 4625,—
\ m. 48 Silver-Pit 775 2750,—
Ym. 1 7 Noorden 1800 7060,—

25 Katwijker motors, laagste 440, hoog
ste 12 70 florins besomming.

Dinsdag 21 Februari 1939.
Slechts 4 stoomtreilers en 4 motors waren 

ter markt. De aanvoer was beslist onvoldoen-
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Ttrbot .......................
Griet .......................... .
Gioote tongen ..............
Gr. mid. tongen .........
Kl. mid. tongen .........
Kl. tongen ..............
Kl. tongen {gr. slips) . 
Kl. tongen (kl. slips)
Gr schol .......................
Mid. schol ..

Donderdag
35.00— 1 4.—
23.00— 12.—  
0.72—  0.62 
0.80—  0.72 
1.04—  0,90

’ 0..72—  0,66 
0.64—  0.58 
0.55—  0.44 
9.10—  8.20

13.00—  9,—

3.50-
5.50- 
4,'00-

2.75.
2,50
2..50.

6.00—  4.-

4.50—
10.,00— 7 —

6.00— 4,— 5.00— 4—
3 nn_

2.00— 2.50—
4,50— 2,50 5.00— 2.50
4.50— 3,— 6.00— 4.—
2.00— 2,00—
2.00— 2,00—

7.00— 5,50 8.00— 5,50
4.50 — 5.— 5.00—
3,0'0— . 3,50— 3,—
1,50— 2,00—

14.00— 14.00—

3.00—

Zet schol .............................................................1 7 .0 0 — 13,—

Kl. schol ..............................................................18,00— 13,50
Ki. schol 11 .............................................................. 16.00—  8.1'G
Kl. schol III ............... ...............................................  7.60—  5,50
Tongschar ....................................................... 34.00-

Rog ................................................................... .........................
Vleet .................................................................... 1.32—
Poontjes ..........................................................  6,00—- 3.60
Kabeljauw ..................................................... , . . .3 8 ,0 0 — 13,—
Gr. Gullen ............................................................  8,50—  4.10
Kl. Gullen ..........................................................  9,00—  4.20
Wijting ............................................................... 6.30—  3.70
Gr. schelvisch ..................... ....................  . . . . .  32.00—1
Gr. mid. schelvisch ................................................. 32.00— 25,r—
Kl. midd. schelvisch .........................................  31.00— 20.—
Kl. schelvisch ........................................................  21.00--16,50
Braadschelvisch ..................................................14,00---10.50

Heilbot ..................................................... .........  1.04—  0.84
Leng ...................................................................  1.75—  0.73
Koolvisch ............................................................... 8.00—  3.20
Makreel ...........................................................  8.20-- 7,--
Wolf ...................................................................12,50—  8.80

Zaterdag Maandag
49.00— 15,50 44,00— 14,50
26.00— 12,—  36,00— i 4,—  
0.80—  0.72 0.76—  0,70 
0.88—  0,72 0.82—  0.75 
1.06—  0.92 1.08—  0.96 
0.84—  0.62 0.88—  ü.73 
0.68—  0.52 0.72—  0,62 
0,38—  0.32 0.55—  0,40
8.10—  6.90 12,00—  7.50

12.00—  8,50 15,00—  9.50
22.00— 16,—  28.00— 18,—  
22,00— 15.50 25.00— 18.50 
13,50—  5,50 18.00—  7.50
6,00—  1.50 8.00—  2.30

13,—  ........................  50,00— 18,—
.....................................  25,00— 17,5o

2 . 10—

40.00— 20.—  
1 1 ,00—  8,—
15.00—  6,—  
8,50—  1,50

4.10—  2,50 
9,00—  6,—

46.00— 16,—
14.50—  9,50
14.00—  7,50 
8,50—  4.40

28.00— 20,—
26.00— 1 1,50
24.50— 16,50
20.00— 13,—  
1 6,T00— 12,-—
1.04—  0,64 
2.30—  0.60

17.50—  6.70
13.00—  3.30 
1 6,50— t 3,50

22,50—  8,—  ........................  23.00—  7.20Schartong 
Zalm
Steur ...........................................................................................
Gr. roode pioon ..........................................................................
Mid. roode poon ...................................................
KI. roode poon ................................... .
Schar ................................................................1 1.00—  5,—

Bot .................................................................... 10,00—  4,50
Hammen ..........................................................12.00___ 6.__
Lom .................................................................. 8,00—  7,50 ........................  9,50—  8.70
Harirxg ............................................................... 6.20—  4.10 ................... . $.20—  3.80
Kreeft ................................................................... ..............................................................................
Gr. Heek .............................................................. 35.00—  ......................................................
Mid. Heek ...........................................................31.00—  .....................................................

Alias in guides aangeduid. Een gulden is ongeveer 16 f*.

9,50—  2.70 
4.,90—  2,10

1 1,50—  4,—  
7.30—  2.80 

16,50—  8,50

Dinsdag
41.00— 20.—
30.00— 18,—  

0 72—  0,66 
0.84—  0.78 
1.13—  1.02 
0.88—  0.80 
0.72—  0.66 
0.56—  0.32

1 1.00—  9,-50
18.00— 1 1 ,—
30.00— 18 , 
29.00— I 7,—
24.00—  6,—  

6.00—  3.10
40.00— 26,—

9.50—  6.50
44.00— 26,—
15.00— I 1.50
16.00—  9.,70
1 1.50—  4.10
2 7,50— 18,—
23.00— 21,—
21.00— 1 7,50
18.00— 16,—
13.00—  I l,5'o 
0.88—  0,82 
1,60—  I,—

19.00—  9___
10.00— 6,50 
1 7,50— 16,—
24.00—  9,—

10.00— 5,— 
7,'00—  3.60

15.00— 13,50 
6,00—  
4.70—  3.65

Woensdag
44 .00— 20,—

32 .00— 23,—  

0.78—  0.65 

0 .9 0 —  0.80 

1.16—  1.08 

1.04—  0.84 

0 .88—  0.70 

0.54—  0.48

10.50—  9,—  

14.,00—  i 1.50

33 .50— .9 ,—

27 .50— 20,—

26 .50—  5.90

9 .50—  3.90

38 .00— I 7,50

24 .00— 17,—

3.80—  0.20

7.50—  5___

44 .00— 16,—

14.00—  6,50

12.00—  7.50

8.50—  5,—

36 .00— 22,—

26 .00— 19,50

26 .00— 17.—

20 .00— 14,—

15.50—  9,—  

0 .98—  0,72
1.80—  1.05

21 .00—  5,50 

1 1,50—  3.80 
I 7,00— 13,—

25 .00—  8,50

16.00—  3 ..9,0 
7,50—  5,—

12.00—  8,50 
7.25—  6,50 
4.80—  2.50

per .‘■'0 kg. 
>

per k y.
»
>
>
>
»

per 50 kg. 
»
»
>
>
>
»

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

»
>
>
>
>
>
>

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

»
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
»
»

>
»

per stuk 
p. 12b kg. 

»
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i SCHEEPSBOUWWERVEN

N. V.Jos. BOEL & Zonen;
q  TEMSCHE <9

W ERV EN  GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOT OR 1R EI LERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

MODERNE DWARSHXUNG VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Teraschï Telefoon : 10 en 157

Handelsregister . St. Ni ld aas 1018

GENT
12— 18 Februari 1939. -- Garnaal 8— 9 ;

griet 12 ; kabeljauw 10--12 ; pladijs 9--fU;
palnig 16— 22 ; schelvisch 9 ; rog 7 ; tarbot
1 4 ; toiïg 1 6—  1 8 ; 
— 8 ; zonnevisch 7-

wijting 4--5 ;
—8 fr. per kg.

zeepost 7

DUINKERF ^
Donderdag 16 Februari 1939.
Actieve markt. Men noteerde : tong 25 — 

26 ; tarbot 15— 16 ; schar 10 ; pieterman
1 2 ; rog 5 ; wijting 5 ; garnaal 5--6 fr. per

kg-
Vrijdag 17 Februari 1939.
Weinig beweging. Men noteerde : tong 22

--24 ; pladijs 8 ; schar l0 ; pieterman 12;
garnaal 5— 6 fr. per kg.

Zaterdag 18 Fébruari 1939.
Men noteerde volgende prijzen : tong 25; 

tarbot-griet 18 ; pladijs 6 ; schar 7 ; n g  5; 
wijting 3— 4 fr. per kg.

Maandag 20 en Dinsdag 21 Februari 1939
Geen visch.
Woensdag 22 Februari 1939
Men noteerde de volgende prijzen * tong 

25— 28 ; tarbot 16--18 ; schar 8— 9 ; pla
dijs 6,50— 7,50 ; wijting 5 ; rog 5— ó gar
naal 6— 7 fr. per kg.

BOULOGNE
Donderdag 16 Februari 1939.
Z5 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht : 11.075 kisten van 200 haringen en 
2205 kisten van 5 5 kg. niet geijsde, volle 
1,75—-2 ; ijle 0,50--1 fr. ; 2634 kisten van
25 kg. wijting 2--5 ; 609 kisten van 26 kg.
makreel 7--9 ; 605 kisten van 26 kg. kool
visch 2,50— 3,50 ; 168 kisten van 2t> kg. 
mooie meiden 2,50--3,50 ; 125 kisten van
26 kg. kabeljauw 4— 7 ; 190 kisten van 25 
kg. schar 3— 7 ; 135 kisten van 2‘5 kg. tot
ten 3— 4 ; 70 kisten van 26 kg., rog j --6;
1 18 kisten roobaard 2— 3 fr. per kg.

Vrijdag 17 Februari 1939.
Geen visch.
Zaterdag 18 Februari 1939.
6 treilers bevoorraaden de markt. -- Men

verkocht : 3.672 kisten van 200 harin^an en 
645 kisten van 55 kg. niet geijsde, volle 
2,25 ; ijle 0,50— 0.75 ; 234 kisten van 25
kg. wijting 2— 5 fr. per kg.,

Maandag 20 en Dinsdag 21 Februari Ï939
Geen visch.
Woensdag 22 Februari 1939.
1 7 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht : 3558 kisten van 2 0 0 haringen en 
1507 kisten van 55 kg. niet geijsde haring
volle 2--6 ; ijle I--1,50 ; 454 kisten van
26 kg. makreel 7— 8 ; 3006 kisten van 25 
kg. wijting 2— 5 ; 193 kisten van 26 kg,

In de Subcommissie 
vo@r «ie 

Contingenteering
Heden Donderdagvoormiddag te 10.50 uur 

vergaderde deze commissie op het stadhuis 
te Oostende onder voorzitterschap van den 
heer gouverneur Baels.

Waren verder aanwezig : de heeren H. De 
Vos, Directeur Generaal, R. Verschelde. Ca
miel Willems, E. Beauprez, Velthof, bestuur
der Visschershaven, Lucien Decrop, H, Lam- 
bregt, H., Debra, Blondé A.

Door den heer Frans Huysseune, re.eder, 
van de 0.300 en de 0.306, was een vraag 
ingediend om gedurende de Zomermaanden 
de opbrengst zijner vaartuigen ingericht voor 
de pareja heekvisscherij in Engeland te mo
gen verkoopen.,

De commissie, vaststellende de groote 
krachtinspanning door den reeder gedaan en 
inziende de groote geldeiijke offers welke 
van hem voor de uitrusting hiervan gevergd 
werd, heeft er in toegestemd hem toe te la
ten zijn mooiemeiden in Engeland te laten 
verkoopen tot een gewicht van ten hoogste 
200.UOü kgr. en op voorwaarde dat er een 
reis op Oostende en een op Engeland ge
daan wordt.

Deze toelating wordt gegeven voor den 
duur van twee maanden en zal daarna her
zien worden.

2.   Een Oostendsche firma die gevraagd
had om wekelijks 200 à 300 kg. haringhaai 
(latour) te mogen invQpren, had haar vraag 
op het laatste oogenblik ingetrokken.

3.   Een Antwerpsche firma die veel ver
sehe visch invoert, vraagt de teruggave van 
de vergunningtaks op de visch die naderhand 
gezouten of gerookt wordt.

De heer Velthof, bestuurder der Oostend- 
sche visschershaven kon zich hiermede niet 
eens verklaren en betoogde dat, wanneer 
deze firma visch te veel in voert, zij er maar 
de gevolgen dient van te dragen, daar het 
niet opgaat meer

Hierin werd hij gesteund door de heeren 
Beauprez, Blondé en Decrop.

Na een wederwoord van den gouverneur 
en directeur generaal Devos, werd de vraag 
aangenomen..

4. —  Door d 
werd gevraagd in ’t vervolg visch naar En- | tere, 
geland en Frankrijk te mogen uitvoeren.

De commisteie is op dit voorstel niet kun
nen ingaan, daar deze maatschappij eerst

i O R E N T ü  D O R  
P L A T E N  Z I J N  
Z A A M S T  E 
O O P P R I J S  

S T A T I E  
R H O U D

BATTERIJ E N

iiUDOP

Oostendsch Nieuws

Nieuw poort Heist
WANTOESTANDEN.

Bij het ter pers gaan, kregen we hierom
trent een artikel. We zullen hierop in ons 
voigend nummer terugkomen.

DUYNENHUYS.

Vandaag om 20..30 u. «Verkleed Bal». Ai 
de leoen van de vrijzinnige maatschappijen 
worden toegeiaten, evenals hun vrienden en 
familieleden die buiten de stad wonen. De 
oegang bedraagt 2 fr* voor verkleede en 3 

fr. voor niet-verkleede personen.

OPTOCHT.

Wij vernemen dat de Koninklijke Philhar
monie morgen Zondag namiddag een optocht 
in stad zal doen, en een bezoek zal brengen 

{aan de leden herbergiers. De muzikanten 
.’zullen verkleed en gemaskerd zijn. De ver- 
' kleede personen of groepen zullen zich in 
’ het Duynenhuys laten inschrijven en zallen 
i een ticket ontvangen, dat recht geeft cp de 
kostelooze tombola.

koolvisch 5 5,50 ; 105 kisten van 26 kg. ■ twee jaar in het handelsregister moet inge- 
kabeljauw 7 10 ; 145 kisten van ^6 kg. gchreven zijn en bewijzen moet visch te koo- 
schar 6— 8; 117 kisten van 26 kg. latour aan kust
7— 10 ; 69 kisten van 26 kg., totten 3,30—
5 ; 39 kisten van 25 kg. rog 4— 5 fr. per kg.

ALTONA
WEEK VAN 13 TOT 18 FEBRUARI 1939 :

Toevoeren:
Noordzeetreilers kg.
IJslandtreilers/
Noorsche kusttreilers 
Barentzeetreilers 
Hoogzeevaartuigen 
riviervisschers

HERDENKING.
Vrijdag laatst 1 7 Februari had ter herden

king van het afsterven van onzen vorst A l
bert 1 een optocht plaats naar het Koning 
Albert Monument. De N„ S. B. en de iS. V. 1. 
hielden de wacht bij het standbeeld voorzien 
van fakkels. Op de Markt werd om 1 7 uur 

voeren dan noodig. j een stoet gevormd door de oudstrijders met 
hunne vaandels. Zij waren vergezeld doei de 
stedelijke overheden, de legeroverheid, en 
schoolafvaardiging en de stedelijke maat 
schappijen met hun vlag. Met de KoninLlijKe 
Philharmonie aan het hoofd vertrok de itoet 

Fish Union uit Antwerpen naar het monument, waar de heer De Prae-
ondervoorzitter van het Monumentsko 

miteit, de stedelijke overheid en de voorzit
ter der Oud-Strijdersvereenigingen bloemen 
neerlegden. De Koninklijke Philharmonie 
voerde de «Brabançonne» uit in sourdine.

BURGERLIJKE STAND. ■
Geboorten : Vanhaecke Florent, z. v. Do- 

minicus en Heyde Yvonne, Stieslag, 96. —  
Vlietinck Victor, van Camiel en Der'idder 
Lidie, Onderwijsstraat, 82. -- Pauwels Jac
queline, van André en Vande Velde Maria, 
Zeedijk, Duinbergen.

Sterfgevallen : Pauwels Idalia, gepens., 
wed. Hinjon Frans, 74 jaar, Mengélaan ó.

1 1
2 
5 
2 

1 1 
1 7

757.900 
350.600 
905.800 
2 3 Ó.6'Ö0 
25.500 

5.500

Zeebrugge

kg. 2.28 I 900Samen
Inzendingen van Binnen- en Buitenland:

kg. 92.000
Haringinvoer :

5 treilers van Engeland kg. 533.700
1 1 treilers van Noorwegen 6.395.700

Samen 16 treilers kg. 6.929.400
De goede bevoorradingstand op de Altona- 

Hamburger markt houdt steeds aan. In de 
verloop*5 n week werden uit 20 treilers ge
zamenlijk 2.25 0^)00 kgr. visch gelost en 
openbaar verkocht.

De voornaamste soorten waren : kabel
jauw, koolvisch, rooboonen en schelvisch.

De aanvoer uit de Hoogzeevaartuigen ze- 
stond hoofdzakelijk uit zeekrabben, zeeton- 
gen en tarbot.

De aanvoer uit de Hoogzeevaartuigen be- 
voldoende ; grootere aanlandingen zouden 
gewillige afname gevonden hebben.

Het cijfer der van Binnen- en Buitomand 
ingezonden waar stond zeer laag. Er werd 
weinig haring van Denemarken ingevoerd.

Groote zendingen versehe, licht gezouten 
haring van Engeland en Noorwegen werden 
aangevoerd.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakken» anders gezegid d'- 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 

verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE 

(rechtover de Cinema Caméo)

Alle vermakingen aan de genadigste prijzen. 
Groote keus van Barometers.

Tentoonstelling van 
Zeeschilders

IN HET PALEIS VOOR SCHOONE 

KUNSTEN TE BRUSSEL

Zooals elk jaar, in Februari, wordt thans 
in het Paleis voor Schoone Kunsten te Brus
sel, een tentoonstelling gehouden van het 
werk der leden van de Belgische Vereeni- 
ging van Zeeschilders, waarvan de h. Henri 
Devos, directeur generaal van het Zeewezen, 
het voorzitterschap waarneemt.

Weer vormt deze tentoonstelling, die wer
ken van een veertigtal schilders vereenigt, 
een merkwaardig geheel.

In een van de zalen is een keuze van etsen 
ondergebracht van wijlen Frank Brangwyn, 
in bruikleen afgestaan door de Koninklijke 
Bibliotheek en door het Brugsche Museum 
dat den naam van den meester draagt.

Brangwyn was van Engelsche nationaliteit, 
maar werd geboren te Brugge en bracht er 
zijn jeugd door. Geregeld keerde hij er te
rug. Aan zijn geboortestad liet hij, bij zijn 
afsterven, al zijn etsen, en enkele schilde
rijen na.

De zee, de haven, de bedrijvigheid op de 
scheepstimmerwerven, het leven van de zee
lieden hebben hem tal van werken ingegeven 
van een kloeke faktuur, waarin hij, met te
genstellingen van licht en schaduw een 
grootsch, indrukwekkend eïfekt bekomt.

De meest kenschetsende onder deze werken 
zijn thans in de tentoonstelling bijeenge
bracht.

Ook nog tal van andere werken werden 
■tentoongesteld waaronder die van Boere- 
waard, Proost, Savereys, Verpooten, den wel- 
gekenden René De Pauw, Frederik, De Coe- 
ne, Suzanne Cocq, enz...

Deze zeer belangwekkende tentoonstelling 
blijft tot 26 Februari geopend.

WIJZIGING TELEFOONNUMMER
De visschers, reeders en handelaars van 

Zeebrugge, Blankenberge en Heist worden er 
op attent gemaakt, dat het telefoonnummer 
van den heer waterschout der haven Zee
brugge thans het nummer 44 1 00 draagt. 

GRIEPEPIDEMIE
Veel menschen liggen te bed met de griep. 

De schoolkinderen blijven ook niet gespaard. 
Sommige klassen zien hun bevolking tot op 
de helft geslonken. Gelukkig schijnt de plaag 
dit jaar niet kwaadaardig te zijn.

Voor fijn GEROOKTEN

SPROT
EEN ADRES

Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE - HEISTSTRAAT 305 

Tel. 440.03

KROEP
Wijk Zwankendamme doorworstelt weer 

een pijnlijke beproeving. De kroep is er op
nieuw verschenen. Verscheidene kinderen 
werden naar het St-Janshospitaal te Brugge 
overgebracht. Wat echter bijzonder opvallend 
mag genoemd worden, is het feit dat enkel 
jongens en geen meisjes aangetast werden.

We steunen er op dat in Zeebrugge-dorp, 
hetzij op dit oogenblik, hetzij vroeger, nooit 
het minste spoor van kroep ontdekt werd.

DE VISCHMARKT
Het ging er bijzonder druk op t einde der 

vorige en t begin van deze v/eek. Zaterdag 
laatst werden in de vischmijn 1 6 vangsten 
visch verkocht, die de mooie som van 1 18783 
fr. opbrachten. Den Maandag echter werd het 
bijna een rekorddag., Het was de moeite 
waard een blik in de vischmijn te werpen. 
De koopjes visch, de mooie versehe visch 
waarvoor Zeebrugge zoo gunstig bekend is, 
lagen tot aan het uiteinde van de verkoop- 
halle ten toon gespreid. Toch werden de 18 
vangsten visch in de beste orde en in de beste 
voorwaarden verkocht, wat tot eer strekt van 
het bestuur. De verkoop bracht T*21,836 fr. 
op.

Mogen er veel zulke dagen komen !

PANIEK IN EEN KERK
Door een rat werd verleden Zondag, in een 

stad in t hartje van West-Vlaanderen, een 
geweldige paniek veroorzaakt. De mis van 8 
uur was halfwege, toen plots uit den biecht
stoel van mijnheer pastooV een reusachtige 
rat te voorschijn kwam. De menschen, vooral 
de vrouwen, vlogen dol van schrik door el
kaar en drumden naar de uitgangen. Geluk
kig vluchtte de rat naar den mannenkant, de 
kant van het sterke geslacht, waar het ake
lige ondier weldra den dood vond onder een 
mannenschoen.

Het doode beest werd buiten de kerk aan 
een muur vastgemaakt, om de vluchtende 
vrouwen er van te overtuigen dat het gevaar 
wel degelijk geweken was.

GARNAALMARKT.
Er worden tegenwoordig bitter weinig gar

nalen gevangen. Niet zelden komen booten 
binnen die na 24 uren vangst, slechts 70 tot 
80 kg. kunnen in de mijn brengen. De prijzen 
schommelen tusschen 5 fr. en 6 fr.

BEGRAFENIS.
Donderdag werd Alice Van Troyen, vrouw 

Emiel Verheye, ten grave gedragen. «Het 
Viss.cherijblad» neemt innig deel in den rouw 
die de geachte familie treft.

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

Overlijdens : Van Troyen Alice, vrouw 
Emiel Verheye, 52 jaar. .Fierens Pierre. 
Zwankendamme, 19 jaar.

Geboorten : Van Tuyckom Marie-Rose, 
Koophandelsstraat.. Lazeure A., Westhinder- 
straat.

DIENST VAN BRUGGEN EN WEGEN.

Het Bureel van Bruggen en Wegen van 
leper is afgeschaft. Dit bureel wordt onder- 
gebracht in het Bureel van Nieuwpoort en 
staat dus onder de leiding van den heer In
genieur Somerling.

DE HANDELSKAMER.

De Handelskamer heeft in haar jongste 
vergadering beslist voordrachten te houden. 
De eerste spreekbeurt gaat door in den loop 
van de maand Maart. Als voordrachthouder 
treedt op de heer René Buyckx, leeraar aan 
de Middelbare School en zal spreken over 
Boekhouding met het oog op de Fiskale Ver
klaringen ten dienste van kleinhandel en 
kleinnijverheid.

De tweede spreekbeurt wordt gehouden in 
den loop van de maand April. De* heer Ka
rei Jonckheere* letterkundige, leeraar aan de 
Middelbare Schooi is aangeduid als 3preker.

NATIONALE BOND DER KROOSTRIJKE 
GEZINNEN.

Zondag laatst had de algemeene vergade
ring plaats op het stadhuis van den Natio
nalen Band der Kroostrijke Gezinnen (af- 
deeling Nieuwpoort), onder voorzitterschap 
van den heer J. Filliaert. *

De opkomst was niet groot.
De waarnemende burgemeester heer Dr. 

A. Van Damme woonde de vergadering bij.
Na een inleidend woord van den voorzit

ter werd door den heer A. Dobbelaere, se
cretaris, voorlezing gegeven van het jaarver
slag. Dit verslag werd met algemeene stem
men goedgekeurd.,

Daarop werd overgegaan tot het kiezen 
van twee nieuwe bestuursleden. De heeren 
Leon Osaer en Karei Van Landschoote wer
den door de vergadering aanvaard.

De heer Bouquillon, algemeen secretaris 
van den Gcwestelijken Bond sprak over de 
werking en de voordeelen van den Bond. De 
propagandist Heer Nollet sprak over fami- 
lievergoeding enz.

De vergadering besloot met een dankwoord 
van den voorzitter. Hij dankte in het bij
zonder den heer Dr. Van Damme die voor 
de eerste maal de vergadering bijwoonde.

KARNAVAL.
De drie eerste dagen van Karnaval zijn 

voorbij. Er waren weinig gemaskerde perso
nen en er was ook weinig verteer. De ver
kleede wielrijderskoers genoot geen bijval. 
Enkel zeven renners waren ingeschreven.

DE NIEUWPOORTSCHE VLOOT.

Onze koophandelsvloot is van een eenheid 
verminderd. De s.s. «Clara» die op een zand
bank op de Deensche kust vastliep, werd door 
de verzekeringsmaatschappij afgehaa'.d en in 
den drogen' dok gebracht. Daar onkosten 
van herstelling te groot geacht werden, heeft 
de reederij het schip verkocht aan een Deen
sche firma om gesloopt te worden.

VERDOOLD.
Verleden week doolden vier Spaansche 

kinderen in stad. Zij waren thuis in het Ho
me Vandevelde, Groenendijk. Zij hadden een 
wandeling gedaan en den weg niet meer ge
vonden. Inspecteur Devos bracht ze naar het 
politiecommissariaat vanwaar ze per auto 
terug naar het Home Vandevelde werden ge
bracht.

BIJ ONZE VISSCHERS.

Het visschersvaartuig N.64 «Strijd voor 
Christus» verkocht de visch van 7 dagen zee 
in de stedeliike vischmijn en bracht de som 
van 14.000 fr. op. Het vaartuig had 940 kg. 
tongen.

CINEMAS.
NOVA# —  Het Hindoesch Graf» met A li

ce Field, Roger Karl. «De Beminde V^ijand» 
met Merle Oberon, Brian Aherne, Karen 
Morley. Journal Gaumont. Kinderen toegela
ten.,

ZAAL ZANNNEKÏN. —  Zondag te 8 uur. 
groot B^L .

BURGERLIJKE STAND.
Geboorten : Lagrange Robert, van Mar

cel en Dewitte Yvonne.
Overlijdens : Meseure Julia, echt. Hoor- 

naert Alois, 68 jaar. Gryson Pieter, echt. v. 
Dangez Leonie, 85 jaar.

Meulemans Jan-François, wed. van Jansen 
Catherina, 82 jaar.

Blankenberge
KARNAVAL

De Karnavalfeesten waren allerdrukst. Za ! 
terdag 18 1*ebruari werd Prins Karnaval II i 
ontvangen en met de beide muzieken rond ! 
ae stad geleid. Jong en oud was te been i i 
s Avonds was er een praentig en bes^geJukt f 
bal in het Casino.

Zondagnamiddag ging de Kavalkade uit en j 
verwierl een welverdiend sukses. Vele .-reem- [ 
de personen waren opgekomen om den i-toet ’ 
e bewonderen en iedereen ging akkoord om ! 

te zeggen dat Blankenberge nog immer ~oed ! 
op c\e hoogte is om Karnavaistoe.e.* ... 
richten.

s Avonds, in al de feestzalen van de stad, 
waren er bals, maar men merkte op dat het 
getal gemaskerden niet overgroot was.

Dinsdag, daarentegen, was dit getal ver
schrikkelijk. De Neprunus-kinderen deden, 
volgens aloud gebruik, s namiddags de jaar- 
lijksche uitgang, hetgeen, als naar gewo mte, 
de geesten verzotte, en goesting gaf om te 
maskeren. Ook waren des avonds al de teest- 
zalen eivol, en werd er duchtig gedanst tot 
vroeg in den morgen.

Nog Zondag 26 e.k. de laatste Karuaval- 
dag, en dan aan het werk voor de groots 
kuisch !

PRINS KARNAVAL
De eendaagsche Prins Karnaval II, die ver- 

ieden week zijn blijde intrede deed i.i Zi|n 

goede stad van Blankenberge, zal op Maaudag 
2 7 Februari, volgens karnavalgebruik, open
baar verbrand worden., Te 19 uur, optocht 
met muziek (vertrek aan het station) wa-rtoe 
de bevolking uitgenoodigd wordt. Te 20 uur, 
op het strand vóór het Casino, heeft de ver
branding plaats.

HULP AAN SPAANSCHE KLEINEN
Het Roode Kruis van Belgie, afdeeling 

Oostende, doet een dringenden oproep aan 
de Oostendsche bevolking ten voordeele van 
70 ongelukkige kleinen, 4 tot 1Ö jaar oud, 
slachtoffers van den vreeselijken burgeroorlog 
en onlangs in onze stad aangekomen.

Kleine bedden, dekens, bedlakens en alle 
andere giften zullen met erkentelijkheid ont
vangen worden.

De giften mogen aangeboden worden aan 
den zetel van het liefdadigheidswerk: Hulp 
aan de Spaansche kinderen, Nieuwpoort Stw. 
1 9. Men kan insgelijks het liefdadigheidswerk 
verwittigen dat het op zich zal nemen de 
voorwerpen thuis te komen halen.

* * »

RECLAME-VERKOOP VAN LUSTERS EN 
VERLICHTINGSARTIKELEN

Verlaagde prijzen, en plaatsing kosteloos 
Radio De Meester.

tc-ktr

ONS ANTWOORD OP HET VERSLAG VAN 
SCHEPEN VROOME.

Dit antwoord moeten we bij gebrek aan 
laats, tot de volgende week uitstellen.

GIFT.
Den heer Burgemeester werd volgende som 

gestort : 85 fr. door den heer Theo Servais. 
Dit bedrag komt ten goede aan het werk van 
de Kom Melk.

■» « •

ONDER EEN AUTO TERECHT. —  De heer 
I Jules Melaerts, havenmeester, te Zeebrugge, 
is met zijn auto in botsing gekomen met de 

I vri el rijdster Mevr. Marguerite Schoonbaert. 
i Zij bleef gelukkig ongedeerd. —  O.
\
! DIEFSTAL.
‘ Ten nadeele van Leon Serruys uit Ruys- 
broek, werd uit een in aanbauw zijnde huis 
langs de Kongolaan, materiaal weggenomen 
door een onbekende. —  O.

CINEMAS
KÏNEMA KATH. VOLKSBOND

Zondag 26 Februari om 1.30 en 5 uur :
1) Pathé-Joumal. 2) «De Man die alles 

kan...» met Willy Forst. 3) Tarass Boulba» 
met Harry Baur. Kinderen toegelaten.

RIALTO
Guy Kibbie, in een verrukkelijke comedie 

«Mijn Oom Gangster». François Rosay, Pier
re Renoir, in een machtig drama, naar het 
beroemd werk van Georges Ohnet : «Serge 
Panine. Kinderen niet toegelaten.

REX-CINE
«De Voorzitster», met Elvire Popesco en 

André Lefaur. «Mannengevangenissen», met. 
Preston Foster en Ann Dvorak., K. n. t.

RIO-CINE
«Een Vrouw in het Doodenhuis», met Pa

tricia Ellis en Preston Foster. «Reuzen der 
Lucht», met Richard Dix en Chester Morris.

Kinderen n. toeg.

RO XY  (geweaen Odèo a '
«De Eed van M. Moto», met Peter Lorre. 

«De Puritein», met Viviane Romance en Pier
re Fresnay. Kinderen n. toeg.

CINE-PALACE
«Ernest de Weerspannige», met Fernandel 

en Mona Goya. « Olympische Jeugd », met 
Leni Riefenstahl. Kinderen toeg.

FORUM
« Men heeft Sherlock Holmes aangehou

den », met Hans Albers. «De Onbekende van 
het Palace», met Joan Crawford en Franchot 
Tone.

STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
«Het Oord van de Stilte», met Annabella. 

« De Wonderbare Mr. Cavalini », met Jack 
Hulbert. Kind. n. toegeiaten.

Vanaf 14 Februari O  I A  ! \1 P  BELANGRIJK 
tot 2 Maart l\ 1 U  “  L  1 1\ L  PROGRAMMA

R I C H A R D  D I X  — C H E S T E R  M O R R I S
in een ontroerend verhaai van vriendschap en moed

REUZEN VAN DE LUCHT
Een verheerlijking van de Luchtvaart, die U in spanning zal hou
den van het begin tot hel einde.

ONGEWENSCHT IN FRANKRUK
Een haveloos gekleed man, die verklaarde 

Joseph Haeyens te heeten, kwam s nachts op 
het politiebureel van het Wapenplein toe Hij 
zegde geboren te zijn te Landen in 1894, 
waar nog broers van hem moeten wonen. In 
Frankrijk had hij enkelen tijd doorgebracht 
in de gevangenis, omdat hij er een veldwach
ter een pak slaag toegediend had. Haeyens 
werd het verblijf in Frankrijk ontzegd; toch 
wist hij nog in Frankrijk te verblijven langer 
dan hem toegelaten was. Haeyens verklaarde 
te voet naar Oostende te zijn gekomen. Kom- 
missaris Ameel onderzocht intusschen hei 
dossier, waaruit bleek dat hij reeds sedert 
1930 het recht niet had in Frankrijk te ver
toeven. Dan ontdekte de kommissari3 nog, 
dat hij eveneens aangeschreven stond â s 
vaandelvluchtige. Dat bleek Haeyens echter 
totaal vergeten te zijn; hij beweerde gansch 
den oorlog te hebben meegemaakt en in 1928 
uit het leger ontslagen te zijn geworden. O.

jBOND «ONZE SCHOLEN» . VOORDRACHT
Op Maandag 27 Februari spreekt de gun

stig gekende letterkundige en journalis;:, de 
h. Mauilfs Roelants, in de voordrachtzaal van 
de Rijksnormaalschool, te 19.30 uur, ever : 
«Mijn opvatting van den Roman». Toepang 
vrij en kostelos voor a*le belangstellenden.

Na de spreekbeurt worden enkele mooie 
boeken van den knappt n romanschrijv : • on
der de aanwezige leden van den Bond gratis 
verlot: dus, niet vergeten de lidmaatschaps
kaart mee te brengen.

TURNFEEST
Op Zaterdag 4 Maart wordt in de Rijks

normaalschool een groot gymnastiekfec3t in
gericht, onder de leiding van den h. J. Ka- 
moen, leeraar. I

Het programma omvat:
1 ) Openingstuk, uitgevoerd door het mu

ziekkorps der studenten ; 2) «Avec nos Régi
ments», uitgevoerd door het orkest en ver
werkt met marcheeroefeningen ; 3) Asyme- 
trische oefeningen, door een groep boy- 
scouts; 4) Han^oefeningen aan den boom- 
balk; 5) Sprongen aan den boombalk; 6) 
«Lentezwaluwen», Joh. Strauss. Oefeningen 
op muziek, ontworpen en uitgewerkt door 
een drietal studenten; 7) Evenwichtoefenin- 
gen op den boombalk.,

Na de poos komt een groote sportfilm, ver
werkt met een demonstratie van opvoedende 
gymnastiek aan de beurt.

Genummerde kaarten 5 fr. ; niet genum
merde kaarten 3 fr. De opbrengst gaat naar 
de sportkas der studenten.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
De apotheek Pamelard, Kerkstraat, zal op 

Zondag 26 Februari geheel den dag open zijn.

FONDS DER MEESTBEGAAFDEN
Inlichtingen betrekkelijk het Fonds der 

Meestbegaafden kunnen in het stadhuis beko
men worden. De aanvragen moeten ingediend 
ziin voor 15 Maart 1939.

CASINO
Operette-Voorsteliing. —  De groep Rik 

Kenne3 zal op Vrijdag 3 Maart een Vlaam
sche operettevoorstelling geven in het Casino. 
De «Musketiers in het Klooster» zal opge- 
oerd worden. Zooals men zich herinnert, 

oogstte de laatste vertooning een grooten bij
val met «De Maskotte».

CINEMA’S
PALLADIUM, Kerkstraat. —  Dagblad. 

«Dernier Amour». —  «Aloka», het lied der 
Eilanden, met Jean Murat, Danielle Parola, 
Alerme. Kinderen n. toeg.

COLISEE. —  Pathé-Joumal. «L’Ecole des
Journalistes», met Armand Bernard. -- «Au
Service de la Reine», met Mathesen Lang en 
Jane Baxter. Kinderen toegelaten.

BOUWVERGUNNINGEN

A. Lepée, Consciencestraat : verandering 
Malecotstraat; T. Gyssens, Dujardinstraat 9,: 
verandering Dujardingstraat 9; G., Baert, de 
Smet de Naeyerlaan 4 1 : verandering, de Smet 
de Naeyerlaan 4 1 ; J. Van Kersschaever, Seb. 
Vernieuwestraat: verandering Weststr. 93.

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

Geboort*n. Van Windekens Cecilia, d.v. 
Maurice en De Langhe Aiîna, Weststr. 60. 
—  Huys Simonne d.v. Pieter en Claeys Elo-
dia, Knocke. -- Arents Farida, d.v., Emile en
Sandelé Simonîie, Stationstr. 50. -- Vonck
Edgard z.v. Marcel en Boom Serafina, Dujar-
dinstr. 1 3. -- Claessens Karel, z.v. Alfons en
Vanleke Alice, P. De Vauxstr. 23., —  Van 
Huile Christiane d.v. Leon en Maertens Alice.
Heist. -- De Bruycker Jean z.v. Albert en
Baert Judith, Uitkerke; Sloore Dolorès, d.v.
André en Vercouillie Nelly, de Troozl. 81. --
Van Heetvelde Thérèse, d.v., Evarist en Mar- 
rannes Magdalena, Nieupoortstr. 6.

Sterfgevallen: Poppe Constant, oud 32 j., 
echtg. Bisschop Maria, Serg. De Bruynestr., 
33. —  Westyn Hilda, 5 maarden, d.v. Mau
rice en Pintelon Justina.

Huwelijksafkondiging: T’Joens René, lood
gieter met De Reese Georgette, beiden alhier.

DE VERJARING VAN DEN DOOD 
VAN KONING ALBERT

Vrijdag 1.1. te 1 7.30 u., begaf zich een 
stoet, samengesteld uit een afvaardiging van 

! al de oudstrijdersbonden naar het gedenktee- 
ken aan het SS. Petrus en Paulusplein, op 
dewelke het borstbeeld van Koning Albert 
geplaatst was geworden. Het was in 't zwart 

! gehuld en omringd met de nationale kleuren. 
Een eerewacht, bestaande uit 4 oudstrijders, 

i was rond het borstbeeld gesteld.
--Zondag 1.1. werd te 1 1.30 u., een plech

tige mis opgedragen aan de nagedachtenis 
j van Koning lAlbert, Koningin Astrid en de 
' soldaten, gesneuveld tijdens den grooten we- 
I reldoorlog., De almoezenier van het 3e linie 
hield een gelegenheidssermoen. Talrijke oud
strijders waren op deze plechtigheid aanwe
zig. -- O.

VL. TOERISTENBOND OOSTENDE

Op Zondag 5 Maart, te 1 1 “u., ‘oezoek aan 
den beiaard, onder leiding van den beiaar
dier, h. Karel Chapel. Bijeenkomst aan het 
stadhuis. Kosteloos op vertoon der lidkaart.

EEN STIERENGEVECHT TE OOSTENDE ?
Een vraag werd aan het stadsbestuur ge

richt om alhier een stierengevecht te mogen 
inrichten. De inrichters vroegen bovendien 
een toelage aan de stad van 100.000 fr. Niet 
meer!?!... wegens het aantrekkelijk (? ) ka
rakter van deze spelen, zegden zij.

Zonder twijfel zal ons stadsbestuur deze 
vraag weigerend beantwoorden.

5 VISSCHERS! Weet U dat\
S dE BESTE G A S O a l  

j  HET BESTE MAZOU T j
I voor VISSCHERSVAARTÜIOEN 3  

• GEFABRICEERD wordt door de 35

Belgian Cracking Cy £

I

te 20 
aulus- 

met

G.

DE BROEDERLIJKHEID
Op 2 Maart houdt deze vereenigin 

uur, in het lokaal «Het Lammetje», 
straat, 40, een algemeene vergadering 
als dagorde :

1 ) Financieel en moreel verslag dooi 
Van Hecke en Em. Van Vlaanderen.

2) Verslag tombola.
3) Aanvulling bestuur, verdeeling der 

ambten.
4) Voorstellen: a) sterftefonds; b) fom- 

Lola; c) bestemming gelden van tombola.
5) Allerlei,
De leden worden verzocht zoo talrijk mo

gelijk tegenwoordig te zijn.
**

BIJEENKOMST VAN DE PARITAIRE COM
MISSIE.

EEN LOONKWESTIE. -— De beroepsraad
voor zeevisscherij heeft een vergadering ge
houden, gewijd aan de bespreking van de 
loonen der vischlossers, werkzaam bij een 
plaatselijke firma., .

De heer H. Lambregt zette het standpunt 
van de reeders uiteen.

Daarentegen deden de vertegenwoordigers 
van de werklieden gelden dat 53 fr. voor 
nachtwerk en tevens het lossen van schepen 
onvoldoende is. Daar men het niet eens was, 
werd op het einde van de vergadering be
sloten, dat de h. Hermus een grondig on
derzoek zou instellen en verslag zal uitbren
gen in den beroepsraad.

OOSTENDSCHE MAATSCHAPPIJEN TE 
AALST.

In de kavalkade te Aalst, die als de schoon 
ste van he tland mag aanzlen worden, wer
den de Oostendsche groepen zeer opgemerkt 
en zij bekwamen schitterende prijzen : Zoo 
behaalde L’Aigle, den eersten prijs met bij
zondere gelukwenschen van de jury ; «Help 
mee *t zal wel gaan» en de «Lustige Zigo- 
mars» 1 e prijs met gelukwenschen.

Bij de trekking der Tombola vielen, de 
twee TaatsVn nogmaals onder de gelukkigen.

Onze hartelijke gelukwenschen
A

BRANDJE.
In het huis van Marcel De Duytsche, ge

legen Visschersplein, is een begin van brand 
ontstaan. De spoedige tusschenkomst van de 
brandweer, kon weldra alle uitbreiding van 
het vuur belemmeren en gevaar doen wijken.

O.

die nooit de belangen van der 
kooper uit het oog verliest.

Al hare producten komen voort 9  
0van de Belgische Werkhuizen  ̂
^ te  Langerbrugge. *
g* BESTEL BI] DE U. C. C. Z
l l l i C M I t M i l i l

Société Anonyme belge 

du Froid Industriel
Quai de l'Armement, 36, à Ostende

Registre du Commerce n" 99

M.M. les actionnaires sont priés d'as
sister à l’assemblée générale ordinaire 
qui se tiendra, au sïege social, à Os- 

le samedi 25 mars 1939, à 11 
du matin.

ORDRE DU JOUR:

tende,
heures

1 ) Rapports du conseil d’administra
tion et du collège des commissaires:

2) Bilan et compte de profits et per
tes, au 31 décembre 1938, répartition 
des bénéfices;

3) Décharge, par vote spécial, aux 
administrateurs et commissaires;

4) Nominations statutaires.
Pour être admis à l’assemblée, les ac

tionnaires sont invités, conformément 
aux statuts, à déposer leurs titres, cinq 
jours avant l'assemblée, savoir: 
à Ostende: a) au siège social;

b) à la Banque de Bruxelles, succur
sale d’Ostende, 3, Place d’A cmes; 

à Bruxelles: à la Banque de Bruxelles.
Rue de la Régence, 2.

(79)

British Ropes Ltd
LONDON
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Consortium der Beste FnçraJscbe

---  Staaldraadfabrieken ---
De Wareldberoemrîe Stalen 
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--- o----

Agenten «n Depothouders voor
Ooatende «n de Belgische Kust 

OSTEND STORES ä  ROPEWORKS 
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VERKOUDHEID

U moei deze wcinteikv/alen niet leunen. Qp zul* 
ve» ÈJoQd öoékB Inchipijpiükken vermag de 

zibTcïb niets

DE STANDAERT PILLEN, dö begmsëïen zei! 
van dö weldoende weiking dei planten, zullen 
19 tanchuger bloea geven, en 0  zuli «egep 
dB gnnshmd wem den winter bestand zQn De

ISTANDAERT
-{ p i l l e n ]

' >
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bij aile, a/umlek&x Q'de düvi



« HET VJSSCHERÎJBLAD » I

*
&1 1 Reeders !

11 V oo r uw
wendt U tot de

Oostendsche Mandenmakerij
E M . T H O O N - B A R B É

Ooststraat, 17 Oostende
(1001)

DRIE O N M ISB A R E HELPERS V A N  Z E E V A A R T  EN  V IS S C H E R IJ

O M IN ALL E  W E E R  D£ P L A A T S  

V A N  HET  S C H I P  TE B E P A L E N

DE RICHTINGZOEKER

OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDINGTE BLIJVEN

HEjLRADIO TOESTEL
m

Oostendsch Nieuws
DOOR EEN AUTO AANGEREDEN.

Maurice Demeyer, uit Eernegem, heef*: met 
zijn auto de wielrijdster Marguerite Sabbe, 
wonende Vrijheidstraat, aangereden op den 
hoek van de St. Sebastiaanstraat en het Wa- 
penplein. Het jneisje liep hierbij lichte ver
wondingen op. —  O,,

•  •  *

RADIOES AAN 250 FRANK
Nog een enkele week worden goede radio’s 

aangeboden met waarborg, en gemak van be
talen, vanaf 250 frank. Deze toestellen wor
den gesoldeerd ter gelegenheid van onze jaar- 
lijksche opruiming na inventaris. Zij zijn 
goed, en alle lampen en reservestukken zijn 
bij ons in voorraad zoowel als voor de nieu
we toestellen. Dus, nog ééne week. Radio De 
Meester, Kapellestraat, Oostende.

•  * *

REUZEN VAN DE LUCHT
De luchtvaart: actueel onderwerp, 

onderwerp van onuitputtelijke inspira
tie, onderwerp dat in het brandpunt 
staat van de moderne tijd. Zij is het 
thema van de merkwaardige Ameri- 
kaansche film: «REUZEN VAN DE 
LUCHT».

Zonder beroep te doen op ingewik
kelde kunstgrepen, of indrukken, die 
heel dikwijls hun uitwerking missen, 
hebben de voortbrengers een film ver
wezenlijkt tot glorie van de luchtvaart.

«REUZEN VAN DE LUCHT» is 
een dramatische film die U zal boeien 
van het begin tot het einde.

Aigle^Belgica
FIJNSTE BIEREN

TOELATINGEN TOT BOUWEN.
Langeraert Aug., veranderingswerken, 2 I 8 

Zeedijk. Declercq Jos., bouwen huis, H. Bor- 
gersstraat, Meyer Paul, veranderen voorge
vel, Kapellestraat, 1 1. -- Amelinckx Fr.»ver
bouwen huis, Leopoldlaan, 1 7. -- De Rycker
heropbouwingswerken, Vindictivelaan, 28. 

***

TEGEN DEN TRAM TERECHT.
De auto bestuurd door Oscar Janssens en 

waarin ook de h. Paul Van Bockryck geze
ten was is langs den Nieuwp <_ 
botsing gekomen met een tram. Op den hoek 
van de Vereenigingstraat wou de h. Janssens 
uitwijken voor een voetganger, zoo gebeurde 
het dat hij terecht kwam tegen den tram 
die dezelfde richting uitreed. De h. Paul 
Van Bockryck klaagde over inwendige p ij
nen. -- O.,

DE ROM AN «SERGE PANINE » 
OP HET W ITT E  DOEK

«Serge Panine», de fameuze roman 
van Georges Ohnet, die zooveel ophef 
maakte iop het einde der vorige eeuw 
en naast de «Meester der Smeltovens» 
en de «Groote Groeve» zijn plaats in 
de boekenkast bewaard heeft; « Serge 
Panine», het meesterwerk van Georges 
Ohnet, werd verfilmd.

Lijn-typen zijn meesterlijk uitgebeeld 
werkelijk en levensvol.
Machtige toestanden, spannende con

flicten komen in dit dramatisch werk 
voor.

De roman verscheen in 1880, de film 
werd in 1938 gedraaid en speelt zich 
in 1938 af.

Françoise Rosay speelt meesterlijk 
de rol van de hoofdfiguur Mme Des- 
varennes, de vrouw die door haar moed 
en initiatief aan het hoofd van een 
groote zaak komt te staan.

Pierre Renoir, als de bankier' Cayrol, 
is een stipt en eerlijk mensch, niet al
leen in geldzaken maar ook in de liefde.

Prins Jouca Troubetskoï is de ver
leidelijke en fatale Serge Panine.

Lucien Rozenberg verdedigt prach
tig deze antipathieke rol.

Sylvia Bataille en Andrée Guize in- 
terpreteeren onderscheidelijk de roi van 
de twee zusters, oorzaak en slachtoffers 
van het drama.

NUTTIG WERK.
De Vereenigingen «Het Kind» en «De Blin

de», aangesloten bij de Koninklijke Bescher- 
mingscommissie, deelen jaarlijks een veertig 
prijzen uit, die elk een waarde van 500 fr. 
bedragen, om persoonlijke opofferingen te 
beloonen.

De prijzen worden als volgt gerangschikt :
1 ) prijzen om vaders en moeders te be

loonen die zich onderscheiden hebben in het 
vervullen der moeilijkste plichten jegens hun 
kinderen ;

2) prijzen om de kinderlijke opofferingen 
te beloonen ;

3) prijzen om voogden of voedsterouders 
te beloonen wegens hunne opofferingen je
gens de hun toevertrouwde kinderen ;

4) prijzen om blinden of ouders en voed
sterouders van blinden te beloonen, clie meest 
de algemeene achting afdwongen.

De vragen, aanduidende naam, voornaam, 
woonst, ouderdom, bedrijf, de samenstelling 
van het huisgezin, de inkomsten en lasten 
moeten gericht worden voor eersten April 
1939 aan het Secretarialat van de Vereeni- 
ging «Het Kind», Brugmannlaan, 421, Ukkel- 
Brussel.

BURGERLIJKE STAND

DE DÎ EPTEMEÎ ER
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 

HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM

SO C IETE ANONYM E IN TER N A TIO N A LE 
D E  T É L É G R A P H IE  S A N S  F IL

OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 

ANTW ERPEN BRUSSEL

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek 

Volledige keus moderne horloges

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

(1003)

HET LICHTEN DER POSTBUSSEN

zal vanaf Maandag aanstaande heringericht 
worden.,

We geven hieronder de nieuwe uurrooster 
van het lichten der bussen.

TABEL VAN DE LICHTINGEN DER 
POSTBUSSEN

BEDANKING

Mevrouw Weduwe Robert Vancraey- 
nest-Baillieul, Mijnheer Robert Van- 
craeynest, haar zoontje en de familiën 
Vancraeynest, Baillieul, Nierynck en 
Eerebout, hebben de eer vrienden en 
kennissen hartelijk te bedanken voor 
de blijken van deelneming in den rouw 
welke hen zoo diep komt te treffen 
door het verdwijnen van Mijnheer

ROBERT VANCRAEYNEST
in leven le  motorist aan boord van 

den mctortreiler 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.

BEDANKING

Mevrouw Weduwe Kamiel-Adrien 
Weise-Piolon en hare kinderen Adrien, 
Adrienne en Elise, benevens de fami
liën Weise, Piolon, Salens en Grüne
wald, 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

KAMIEL-ADRIEN W EISE
In leven 2e motorist aan boord van 

den motortreiler 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 te verontschuldigen.

BEDANKING

Mijnheer en Mevrouw Leopold Re- 
maut-Willems en hunne zonen Leopold, 
Richard en Maurice, benevens de fa
miliën Remaut, Willems en La:*.ers, 
hebben de eer vrienden en kennissen 
hartelijk te bedanken voor de oKjken 
van deelneming in den rouw, welke 
hen zoo diep komt te treffen door het 
verdwijnen van Mijnheer

AIME-GEORGES REMAUT

In leven visschersmatroos aan boord 
van de 0.294

jammer ijk verongelukt op zee, waar 
schijnlijk tusschen 22 en 23 Januari 
19,39 met den motortreiler 0.294 «Van 
der Goes».

Vrienden en kennissen die soms bij 
vergetelheid geen doodsbericht ontvan
gen hebben, gelieven de familie te 
verontschuldigen.

Zij die wenschen een gedachtenis 
✓an den overledene te bekomen, mo
gen zich aanmelden bij de familie * 
Werkzaamheidstraat 88.

BEDANKING

Mevrouw Weduwe Henri Beuren- 
Goes, Mejuffer Nadine Beuren, haar 
dochtertje, benevens de familiën Goes, 
Declercq en Debruyne, hebben de eer 
vrienden en kennissen hartelijk te be
danken voor de blijken van deelneming 
in den rouw, welke hen zoo diep komt 
te treffen door het verdwijnen v«n 
Mijnheer

HENRI BEUREN
gediplomeerd visschersstuurman

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

Vrienden en kennissen, die geen 
doodsberich*: ontvangen hebben, gelie
ven de familie te verontschuldigen.

MAN AANGEREDEN
Omer Quintens, een auto besturend voor 

rekening van een firma, gelegen aan den 
Nieuwpoortschen steenweg, heelt Karel My lie 
uit lchtegem, aangereden ter hoogte van de 
St. Janskerk.

* * 4»

NATIONAAL LEGIOEN
Het «Nationaal Legioen» houdt haar vierde 

vergadering op Vrijdag IU IVlaart, in ie  zaai 
«Aux Armes de la Ville», 23, St. Sebastiaan
straat, om 20 u. 30.

De leider van de beweging Paul Hoornaerî. 
Oorlogsvrijwilliger en Vuurkruiser, zal er in 
de twee nationale talen spreken over « De 
nieuwe Orde, Omwenteling der Harten en 
van den Geest».

Men kan zich kaarten verschaffen: in de 
zaal; bij boekwinkel A. B. C., Kapellestraat; 
op het secretariaat, 32, Velodroomstraat. 
Deelneming aan de kosten: 5 en 3 fr.,

•  *

WIJ GEVEN DE HOOGSTE PRIJZEN 
voor de overname van Uw oude radio, bij 
aankoop van een nieuw toestel S.B.R., PHI
LIPS, NOVAK, TELEFUNKEN, enz., Radio 
De Meester, Kapellestraat, Oostende.

HANDELSRECHTBANK TE OOSTENDE.
Bij vonnis van 16 Februari 1939 heeft de 

rechtbank bevolen de schuldeischers bijeen te 
roepen van M. Julien Dhont, mercerien, st. 
op Torhout, 20, te Oostende, tegen Maan
dag 2 7 Februari 1939, s voormiddags, te 
halfelf, in de gehoorzaal van de handelsrecht
bank te Oostende ; zij worden er samenge
roepen om te beraadslagen over het voorstel 
tot concordaat ingediend door voornoemden 
heer Julien Dhont, ingevolge de wet van 29 
Juni 1887.
GIFT.

Den heer Burgemeester werd volgende som 
gestort : 1 74 fr. door den heer Pr. Alleene., 
Dit bedrag komt ten goede aan het werk 
«De Voorzorgskas der Visschers».

* * *

APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 26 FE
BRUARI 1939.

Dienstdoende gansch den dag ; Apotheker 
Cleeren, Leopold I plaats, 9. Dienstdoende tot 
12.30 uur: Apothekers Brecx, Louisastraat,
1 en Delang (Opex).

Nachtdienst : Apotheker Cleeren, Leopold- 
plaats 9.

De apotheek Haelewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 u. open.

INDIEN UW RADIO DEFECT IS
Radio De Meester zal U rap en goedkoop 

helpen., Depannages ten huize vanaf 1T) fr., 
van radio’s van om ’t even welk merk en 
afkomst. Tel. 714.61.

**
GEMEENTERAAD.
(Verleden week bij plaatsgebrek verschoven)

GEHEIME ZITTING
-- Als hoofddokter-bestuurder van het

Badpaleis wordt Dr Michez aangesteld.
—  Het ontslag van den brigadier van po

litie Maertens wordt aanvaard en nij mag 
zijn rechten op pensioen laten gelden.

—  De brandweerman Delacauw wordt op 
zijn vraag, voor een jaar, in disponibilité^ 
gesteld wegens persoonlijke aangelegenheden.

—  De stadswerkman Armand Van Hyfte 
wordt voor twee maanden in beschikbaarheid 
gesteld zonder wedde, tot het Verbrekingshof 
uitspraak gedaaan heeft in zijn geval.

—  De openbare zittingen van den gemeen
teraad zullen voorts om 4 uur namiddag aan
vangen, maar de commissiezittingen zullen 
voortaan slechts om 5 uur beginnen, dit op
dat de raadsleden, die in t werk zijn, zoo 
weinig tijd mogelijk van hun werk zouden 
moeten verletten.,

-- In de havencommissie zal de heer
Stubbe opvolgen aan den heer Vandemoortele 
als afgevaardigde van de Christine dokbewer- 
kers.

-- De besturende commissie van de regie
van gas- en electriciteit zal bestaan uit de 
heeren burgemeester Moreaux, de schepenen 
en de raadsleden Elleboudt, Smissaert, Feys 
en Piek.

—  In den raad van Beheer van het Bad
paleis zullen o. a. de volgende gemeenteraads 
leden zeteleiï : Mfej. Tratsaerl* MM. Elleboudt, 
Serruys en Piek.

-- De besturende commissie van het Bad
paleis zal bestaan uit de Heeren burgemees
ter Moreaux, Dr. Michez, M. Elleboudt en 
M. Piek.

-- In de besturende commissie van de ge
meentelijke pensioenkas werd de heer Karei 
Goetghebeur, op zijn vraag, vervangen door 
M. Dehoeck.

—  Volgende personen van het stadsperso
neel hebben hun ontslag ingediend en mogen 
hun rechten op pensioen laten gelden : Bel- 
paeme, Braem, Cattrysse, Decombel, Hels- 
moortel en Pylyser.,

Deze memorabele zitting van den gemeen
teraad, om 4 uur begonnen, liep ten einde
om 22.50 uur.

GEBOORTEN

1 0 Feb. Rosette De Cyuper, van Victor 
en Marie De Gheselle, Warschaustraat, 2ö.

11. —  Alain Demoulière van François en 
Jeanne Olivetti, woont te Middelkerke. Paula 
K au van Frans en Agnes David, Kapeilestr., 
75. Odette Badie van Pieter en Ferdinand* 
Deplancke, I arwestraat, 71.,

t Marcel Cabeke, van Edmond en
IViaria Dehille, Nieuwpoortsteenweg, 2 15. __
Yvette Vanhooren van Maurits en Margueri
te Bonny, Vrijheidstraat, 45.

13. —  Walter Orlans van Guillielmus en
Mardalena Avonture, Vrijheidstraat, 63. __
Armand Lynneel, van Marcel en Maria Pÿly-
ser, woont te Middelkerke. -- Josiane Ger-
monpré van Gustaaf en Simonne Rosselle,
Petrus en Pauluspl. 16., -- Nicole Coppyn v.
Petrus en Rachel Henderyckx, St. Paulusstr.

15. Gilbert De Laender van Jean en 
Bertha Derre, Broederlijkheidstraat, 30.,

16.   W illy Vanhoutte van Arthur en
Rachel Ryckwaert, woont te Steene. Cecile 
Heyvaert van Jan en Leonie Desmet, Planten- 
straat, 71. Liliane Panckoucke van GasTCR 
en Maria Mavoudt, Steenbakkersstraat, 123.

1 7. -— Horst Neumann van Erich en Ger
trud Rieger, Kapellestraat, 93bis. Vera Stem- 
gée van Henri en Renilde Gunst, woont te
Steene. -- Albertina Van Dichele, van Pier-
re en Jane Makelberge, Ieperstraat, 46.

STERFGEVALLEN

1 I Feb. —  Frans Borgoo, 3 jaar, Voor- 
havenlaan, 104. Jaak Ostin, 30 d. Visschers- 
kaai, 40.,

12. Leonardus Henri, 66 jaar, echt. v.
Joanna Verburgh, Nijverheidstraat, 73. __
Rosalia Everaert, 59 jaar, echt. van August 
Gallin, St. Franciscusstraat, 5 1 bis. Georg Le- 
P a g e ,  59, iaar, echt, van Magdalena Des
camps, Koningstraat 39. —  Johanna Lan- 
duyt, 60 jaar, wed. van Hendrik Devriendt. 
echt, van Leonard Dufour, woont te Steene.

14.   Lodewijk Vermeersch, 69 jaar,
echtg., van Eugenia Delanghe, Vrijheidstraat, 
51. —  Leonia De Rycker, 65 jaar, echt. v. 
Karei Helsmoortel, Schapenstraat, 39. Agnes 
Chandler, 4 7 jaar, wed. van Peter Vandi- 
chel, Schapenstraat, 39.

!5. -- Anna Dequick, 5 m., Visscherskaai
12. —  Andries Zanders, 63 jaar, echt. van 
Alida Marote, Londenstraat, 3.

16. —  Maria Snelders, 46 jaar, echt. van 
Hendrik Dekien, woont te Middelkerke., —

Justina Lambersy, 65 jaar, echt, van Eduard 
Tratsaert, Ooststraat, 56.

1 7. -- Maurits Verschelde, 35 jaar, echt.
van Berthà Bultynck, woont te Steene. --
Gabrielle Vermoote, 4 7 jaar, wed. van Fre- 
derik Malfaison, Veldstraat, 69. — ■ Leonia 
Depotter, 71 jaar, wed. van Aiugustyn Cal-
coen, Schaafstraat, 13b. -- Jozef Vandevel-
de, 48 jaar, woont te Blankenberge.

18. -- Rosalia Deraedt, 78 jaar, echt. v.
Gustaaf Vermeulen, Slaachthuisstraat, 7., —  
Adolf Galeyn, 66 jaar, echt. v. Louisa Trat
saert, Prins Boudewijnstraat, 5. -- Alfons
Desomer, 4 7 jaar, echt. van Maria Vanloocke 
Pastoor Pypestraat, 1. —  Georg. Michiels, 4 
jaar, werktuigkundigestraat, 2.

HUWELIJKEN

7 Feb. —  Jakob Collin, matroos en Denise
Barremaecker, z. b. -- Julien Vanhinsberghe
werkman en Maria Barremaecker, z. b.

14 Feb. —  Alfons Jamain, werkman en 
Elisa Luys, z., b. —  Willy Vantournhout, 
kapper en Denise Lauwereins, z. b. Georges 
Samyn, verzekeringsagent en Jeannette De- 
ketelaere, z. b. —  Armand Coulier, advokaat 
en Gilberta Aneca, z. b.

15. —  Eugène Degraeuwe, handelaar en 
en Delphine Coopçnan, z. b.

1 6. -- Georges Desomer, visscher en Jean
nette Mechele, z. b.

1 7.—  Stanislas Lyon, advokaat en Adriana 
Tempère, z.b.

18. —  Gustaaf Roman, werkman en Rosa 
Lanczweert, z. b. —  Albert Huyghe, werk
man en Denise Aspeslagh, z. b. H«»nri Gros
se, meestergast en Anne Verbert, z. b. —  
Frans Devoghel, timmerman en Maria 
Claeys, z. b. Henri Bollenberg, mekanieker 
en Marie-Louise Luyens, z. b. Alfons De- 
keyser, landbouwer en Madeleine Slabbinck,
naaister. -- Georges Jacobsen, linotypist en
Marie-Louise Devriendt, naaister. -- Fran
çois Lambrecht, visscher en Yvonne Van 
Wetter, z., b. —  Etienne Cortvriendt, tuin 
bouwkundige en Louise Willems, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

1 9 Feb. —  De Schepper Hectaü* bakiisrs- 
gast en Knockaert Alicia, Schepenstraat, 1 0. 
Vanhoorne Cyriel, werkman en Conye Mar
guerite gesch. van Carolus Vandenhouwes- 
le. Vercouillie Victor, fotograaf, Nieuwpoort
steenweg, 497 en Janssens, Madeleine, De- 
waele Robert, visscher, J. Besagestraat, 32 en 
Mostaert Marguerite, Timmermanstraat, 69.

• H Vischknechten -  Visschers,
Reeders en Vischhandelaars 

I  Koopt uw R IJW IE L  in het

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

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyeriaan, 32
BLANKENBERGE

Allerlei
DE ENERGIEBRON VAN HET GETIJ.

Reeds dikwijls is er sprake geweest van 

de oude spuikom te bezigen als energiekom I van 4 lampen van 3000 watt, in gebruik ge

len over de hoofdstad 
vuurtoren ven Creach, 
geplaatst, en zal op 1

zond, werd in den 
op 60 meter hoogte 
Maart a.s. voorzien

VCOR EEN L  C  O  PI O  M 13 C  M Ü. H E R S T E L LIN G
W EN DT  U TO T DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F  

REED ERYK A A I - O O S T E N D E  T E L .S o  3G PRIVAAT 21.11.

G EK E N D  VO O R HAAR B Y Z O N D E R E  
UITVOERIN G OP GEBIED VAM ELECTRiSCh

Z EER  V L U G  EM VERZORGD WERK

Het Verpachten^der^Oostendsche
.'■rtfcïft

Openbare Gebouwen en de Schouwburg

Postbussen 1 11 111 IV V VI VII Zondag

Boudewijnstraat 4.55 9.35 1 3.00 15.25 18.40 19.25 23.00 1 1.30

Visscherskaai 4.59 9.39 13.04 15.29 —.— 19.29 —.— 1 1.34

Groenselmarkt 5.03 9.43 13.08 15.33 18.35 19.33 22.55 11.38

Langestraat 5..06 9.46 13.1 1 15.36 18.32 19.36 —.— 1 1.41

Hotel du Phare 5.09 9.49 13.14 15.39 —.— 19.39 —.— 1 1.44

Van Iseghemlaan 5.12 9.52 13.1 7 15.42 18.28 19.42 22.50 1 1.47

Ad. Buylstraat 5.16 9.56 13.21 15.46 18.24 19.46 22.47 11.51

K. Jan8senslaan 5.23 10.03 13.28 15.53 18.17 19.53 22.38 1 1.58

Oostende ï. 5.27 —.— —•— —•— —•— 19.57 22.43 12.02

Elisabethlaan 5.25 9.41 12.,2 a 15.30 ____ 19.15 _.— 12.48

Blauw Kasteelstraat 5.29 9.45 12.24 15.34 —.— 19.19 —.— 12.52

Oostende VI 5.33 9.49 12.28 15.38 17.56 19.23 —.— 12.56

Koninginnelaan 5.40 9.56 12.Ï5 15.45 18.03 19.30 22.30 13.03

Frans Musinstraat 5.44 10.00 1 2.39 15.49 —.— 19.35 —.— 13.07

Koninklijkestraat 5.52 10.08 12.47 15.57 —.— 19.43 —.— 13.15

Rogierlaan 5.57 10.13 12.52 16.02 18.14 19.48 22.35 13.20

Van Maestrichtplaats 6.01 10.17 12.5$ 16.06 — — 19.52 —.— 13.24

Al. Pieterslaan 6.04 10.20 12.59 16.09 18.45 19.55 22.23 13.27

Verleden week woonden we in den Oos- 
tendschen gemeenteraad het ongewoon 
schouwspel bij alsdat de gemeenteraad op 
één uitzondering na, het besluit stemde voor 
de helft tusschen te komen in het verlies, 
welke de uitbater van den schouwburg ge
durende het jaar 1938 geboekt heeft.

Het is, zooals we verleden week schreven, 
niet voldoende geweèst dat deze uitbater een 
toelage van 75.000 fr., elk jaar opraapt om 
degelijke vertooningen in te richten, zonder 
dat men hem thans voor de eerste maal dat 
hij een verlies van 32.831,10 fr. boekt, de 
helft er van terug geeft.

En dan brengt men in, dat deze uitbating 
immer een risico medebrengt.

Alsof de uitbating van om het even welk 
bedrijf geen risico met zich meebrengt voor 
om het even welken handelaar ?

Mijnheer Coens is, zooals de heer Porta 
het terecht deed opmerken, geen lastenbeta- 
ler en hij verteert hier niets, tenware de 
Zeewacht, die zwijgt als een graf, ons hier
over zou kunnen inlichten.

Verder stellen we vast en een kontrool zou 
zulks gemakkelijk uitwijzen, dat talrijke 
stadsambtenaars en vooral sommige grooten 
met hun gansche familie, ja zelfs met hun 
zomerbezoekers, daar voor niets binnenge
smokkeld worden.

’t Is dan niet te verwonderen dac deze

instelling verlies boekt.
Wat zou ons gemeentebestuur er van den

ken moesten de menschen die thans het res
taurant van de vischmijn uitbaten voor het 
jaar 1938 130.000 fr. en voor het jaar 1939
140.000 fr. moeten betalen, dus van 10 tot 
20 duizend frank meer dan vorige jaren, een 
pachtvermindering aanvragen, omdat de 
nieuwe sluizen veel Noordelijker liggen dan 
de oude en omdat het stopzetten van den 
veerdienst een merkelijk verlies daarsteJlen, 
vergeleken bij vorige jaren.,

Is dat geen grooter risico met eigen cen
ten oploopen dan de heer Coens met de
75.000 fr. toelage, welke hij reeds van de 
stad ontvangt ?

En wat heeft het gemeentebestuur in den 
laatsten tijd ten andere al gedaan om dien 
veerdienst ten bate van de menschen terug 
te bekomen ?

In ons gezegend stadje is alles mogelijk. 
De Oostendsche lastenbetalers zullen het 
wel bekoopen.

En dan spreken we nog niet van het ge
halte der vertooningen welke men thans 
geeft, vergeleken bij die van vroegere*jaren 
toen de groep Van Stalle slechts een toelage 
van 30 duizend frank ontving.

Arm gemeentebestuur, wanneer zult ge 
eens onpartijdiger zijn en aan de Oostend
sche bevolking denken ?

Camille Willems
ZEEVISCH- 
Groothandel 

gesticht m 1889 
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H A  R I N G H A N D E L

voor turbines, die het wegstroomende water 

bij laagtij zouden opvangen om aldus de 

kracht er van te ontnemen. In een Fransch 

tijdschrift wordt gemeld, dat thans te Ar- 

guenou en Lancieux (bij Dinau) een fabriek 

opgericht werd. waarvan de kracht uitslui

tend zal bekomen worden door het wegstroo- 

mend water van een reu3achtige spuikom.

Hierdoor wTordt een kracht ontwikkeld van 

honderd duizend P. K. voldoende om do 

kust van Bretanje en Normandie economisch 

te voorzien.

OMLOOP VAN 5-FRANKSTUKKEN.

De nieuwe stukken van 5 fr.,, in omloop 

gebracht ter voldoening aan het koninklijk 

besluit van 10 November 1938, gemerkt met 

den Belgischen Leeuw, vervangen geleidelijk 

de twee types van grootere stukken onder

scheidenlijk aangemunt met de beeldenaars 

van HH. MM. Albert I en Leopold III.

Dienvolgens zullen laatstbedoelde stukken 

binnenkort buiten omloop worden gesteld. 

Eerstdaags wordt bij koninklijk besluit be

kend gemaakt vanaf welken datum bedoelde 

stukken wettelijk niet meer gangbaar zijn.

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUNNIN

GEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN DE 

ZEEVISSCHERIJ.

Koninklijk Besluit van 16 November 1929.

De volgende brevetten en dijloma’s zijn in 

den loop der maand Januari 1939 toegekend:

Brevet van kapitein ter lange omvaart : 

Delafontaine R. C. J.

Brevet van luitenant ter lange omvaart : 

Dubois, R. J. A.

Brevet van schipper ter visscherij 2e kl : 

Lusyne P. A.

Diploma van leerling schipper ter vissche

rij : Veranneman R. A. ; Barbaix G. A. ; 

Roosens, D. J., Janssens R. J. Everaert A.

BENOEMING VAN BURGEMEESTERS.

Bij koninklijk besluit van 1 0 Februari wer

den in het arrondissement Oostende volgen

de burgemeesters benoemd :

Bekegem : M. Cobbaert, Edward ; Ettel- 

gem : M., Beyne, Osc. ; Gistel : M. Ronse A., 

lchtegem : M. Buyssens Th., Steene, M. De- 

fever P. ; Wilskerke : M. Pittery Ach.

TE ESNEUX

zou de toeristische propaganda moeten in
gericht worden en daar de hotelhouders ein 
handelaars niet geneigd schijnen deze te wil
len bekostigen, heeft het gemeentebestuur 
gedreigd met een verblijftaxe toe te passen. 
Hierop echter is een vereeniging voor toeris
tisch verkeer in de vallei van de Ourthe in 
actie gekomen en op haar beurt heeft ze be
dreigd de hotelhouders aan te zetten in ande
re gemeenten hun bedrijf uit te oefenen, in
dien te Esnex dit boosaardig opzet moest 
doorgedreven worden.

De vreemdelingen, beweert ze, moeten door 
de verblijftaxe niet ingelicht worden over on
ze huishoudelijke betwistingen, maar in af
wachting is er geen geld voor de toeristische 
propaganda.

De ontstane ruzie maakt echter propagan
da genoeg,,

DE MACHTIGSTE FRANSCHE 
VUURTOREN

De sterkste lichtbaken van de wereld, die 
tijdens de tentoonstelling te Parijs zijn stra-

teld worden. Hij zal bij helder weder nog 
op 60 Km. afstand gezi&n worden en bij mis
tig weder in de straal nog 20 Km.

De vuurtoren van Creach bevindt zich in 
de rotsen van Quessant. Ongeveer 40.000 
schepen varen er jaarlijks voorbij. Het ver
spreide licht komt overeen met 500 millioen 
kaarsen en de straal in zee kan tot 68 Km. 
uitgebreid worden.

DROOG IJS VOOR SNELBEVRIEZING

Mr. Josephson, de «uitvinder» van het zg. 
droge ijs heeft in Londen voor vijftig leden 
van de Britsche Vereeniging voor ^Koeïtech- 
niek een lezing gehouden over «snelbevrie- 
zing voor visch en andere voedingsstoffen».

De spreker wees er op, dat dank zij den 
korten tijd, waarin bij het gebruik van droog 
ijs de warmte uit de visch wordt gehaald., het 
bevriezen geschiedt zonder kristallisatie,Daar
door worden de celweefsels niet vernield. Bij 
ontdooiing wees een proef op eenige der be
handelde produkten uit, dat de cellen nog le
vend waren.

EEN HISTORISCH FREGAT.

Het in Kopenhagen liggend fregat Jylland, 
dat in den Zomer gebruikt zal worden als 
jeugdherberg, krijgt thans weer zijn volle 
tuigage, zoodat dit schip zich binnenkort weer 
in zijn oude glorie zal vertoonen. De geldmid
delen om dit werk tot stand te brengen zijn 
opgebracht door particulieren. Op 9 Mei as. 
zal het 75 jaar geleden zijn, dat dit fregat 
Nils Juel en de brik Heimdal onder admiraal 
Suenson deelnam in den strijd bij Helgoland 
tegen de Oostenrijksche fregatten Schwarzen
berg en Radetzky. De Jylland is het eenige 
oorlogsschip, dat uit den zeeslag van 1864 
is overgebleven.

BESCHERMING DER VISSCHERIJ

Ten einde den botstand in de Oostzee en 
de beide Belten te beschermen heeft hec Deen- 
sche ministerie van visscherijen bepaald, dat 
in het tijdvak van 1 Februari tot en met 3 1 
Maart a.s. de visschers alle in het net gevan
gen vrouwelijke botten weer in zee moeten 
werpen.

STALEN SCHUILPLAATSEN TEGEN 

LUCHTBOMBARDEMENTEN

In Engeland is men op de gedachte geko
men, kleine stalen huisjes te vervaardigen, 
waarbij men bij een luchtbombardement zou 
kunnen vluchten. Deze schuilplaatsen bieden 
plaats aan vier personen.

Te Shoeburyness zijn thans proeven geno
men met deze uitvinding, waarbij bleek, dat 
zij tegen alle bombardementen bestand zijn.

Er werden twee stalen huisjes neergezet en 
in de nabijheid daarvan werd een bom van 
500 pond, met een middellijn van 45 centi
meter geworpen De bom ontplofte op negen 
meter afstand, maar de beide stalen huisjes 
bleven volkomen onbeschadigd, terwijl een 
leeg huis van twee verdiepingen, dat op 25 
meter afstand stond, geheel werd vernield.

Ook een andere proef, waarbij 2.000 kilo
gram rotsblokken op de stalen huisjes ge
worpen werd, bleken deze met glans te door
staan.

Na deze overtuigende proefnemingen, zul
len de stalen vluchthuisjes in groote getalle 
aangemaakt wortïen.

Het produktievermogen bedraagt thans 
7.000 per week.

EEN NIEUW VISSCHERSDORP ONTSTAAT

De uitbreiding van de nieuwe visschersha- 
ven in Strande (Oostzee) nadert hare be- 
eindiging, zoodat ze vermoedelijk in Mei van 
dit jaar in gebruik kan worden genomen. —  
Vermoedelijk zal in dit dorp een geheel nieu
we jDevolking komen omdat de visschers uit 
Laboe en Schilksee beter voor hun bedrijf 
daar kunnen gaan wonen. Na de vestiging 
van een visschersbevolking in Friedrichskoog 
zal hier dan een tweede vestiging gevormd 
worden.
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Openstaande Betrekkingen

Vrouwenkroniek

W A T  ETEN W IJ DEZE W EEK  1

ZONDAG. -- Kippenbouillon. Gekookte
kip (uit soep) met gekookte rijst. Eiersaus. 
Koffiepudding.

MAANDAG.. -- Varkenscarbonade. Roo
de Kool. Aardappelen. Griesmeelpap.

DINSDAG. -- Runderlapjes. Schorsenee-
ren. Aardappelen. Rijstrand met gestoofde 
pruimen.

WOENSDAG. -- Gebakken schol. Frites
Sla. Macaronipap.

DONDERDAG., —  Rundgekapt. Gestoofde 
uien. Aardappelen. Maizenapudding.

VRIJDAG. -- Makreel Ravigote. Aardap
pelen. Broodpap.

ZATERDAG. -- Gestoofde Varkensnier.
Savoyekool. Aardappelen. Gebraden appe
len.

RECEPTEN

KIPPENBOUILLON., —  Wasch de kip., ont
daan van pluimen en ingewanden. Kap er 
den kop en de pootjes af, welke we ni<*t 
gebruiken. Hak ze verder in groote stukken 
en trekt hiervan bouillon met twee liter 
water, 1 0 gram zout en een paar takjes pe
terselie.

KOFFIE-PUDDING. —  We brengen 4 dl. 
room en evenveel melk met 2 lepels suiker 
en een stuk vanille, langzaam aan de kook. 
Eens van het vuur vermengen We dit met 50 
gram gelatine opgelost in 2 d.L. sterk kof- 
fie-extract. We laten het in een met eiwit 
bestreken vorm op3tijven, en dienen het op 
met rhum-, cognac- of vanillesaus.

Men kan ook op de volgende manier te 
werk gaan : klop een paar eierdooiers met 
een paar lepels suiker. Voeg daarbij, au bain 
Marie, een halve liter kokende vanillemelk 
of half room half melk en 20 gram gelatine 
opgelost in 1 d.L., koffie-extract, waarbij, 
zoo gewild, een weinig cognac of rhum ; 
de pudding garneeren met eiwitschuim.

GEBAKKEN SCHOL. —  We maken de
schol schoon, knippen de vinnen wat bij, 
wasschen de visch, zouten ze, wentelen ze 
langs beide kanten door de bloem en bakken 
ze in het dampend heete vet aan weerskanten 
lichtbruin en knappend (ongeveer 5 minu
ten). We laten ze even op grauw papier uit
lekken.

GESTOOFDE UIEN. —  We schillen de 
uien, en voor het stoven laten we ze heel 
even opkoken in kokend water en zout. —  
Daarna hakken we ze fijn (ofwel ze, na, het 
schillen, fijn snijden en even licht fruiten 
met boter) , dan te stoven zetten in een zure 
bouillonsaus of met wat jus, zout, peper, 
noot, foelie, azijn of citroensap en wat 
beschuimkruim. We voegen er op het laatst 
een stukje boter in bloem bij, dat er goeJ 
doorgeroerd moet worden. Zoo gewild kun
nen we er ook nog een ei aan toevoegen.

We kunnen ons ook tevreden stellen met 
de uien met een kleiri stukje boter gaar te 
smoren in een goed gesloten pan, en dan te 
treimengen met kruiden, wat citroensap en 
beschuitkruim.

MAKREEL RAVIGOTE., —  We maken
enkele inkervingen in de makreel. Dan krui
den we ze en bestrijken ze lichtjes met olie, 
en roosteren ze dan.

We bereiden er de volgende saus bij : een 
handvol kervel, peterselie, dragon en drie 
sjalotten samenhakken. AJlés in een kastrol 
doen met 50 gr. boter, en zachtjes laten sto
ven. Er dan een d.L. azijn bijgieten en wat 
peper en azijn bijvoegen. Even laten verko
ken en dan een weinig water bijdoen, de saus 
binden met bloem, nog een stukje boter b ij
voegen. en over de makreelen gieten.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA,

Aanbestedingen

AANGEKONDIGDE

AANBESTEDINGEN

1Ü MAAKT. —  ie i l  u. op den aiensc 

der baan ^voormalig llandria halace) Gent- 

St-Heters, wijzigingen aan net ontvangge- ! Muziekdienst-

STAD OOSTENDE

Een plaats van 4e leerares, in algemeene 

vakken, is te begeven in de meisjesbeioeps- 

school. Voorwaarden : oud leerlinge van de 

officieeie scholen zijn ; ouderdom : minimum 

2 1 jaar ; 30 Z2 uren dienst per week ; houd

ster zijn van een diploma van algemeen nor

maal onderwijs, onderwijzeres of regentes ; 

wedde volgens gemeentelijk barema.

Aanvragen met afschrift van diploma’s, in

dienen aan het schepencollege, uiterlijk te

gen 28 Februari 1939.

N. I. R.

Het N. I. R. richt een proef in voer het 

begeven van de betrekking van diensthoofd 

voor de ernstige muziek bij den Vlaamschen

bouw voor het geschiktmaken der lokalen 

voor aannemingspost der kleine colli, enz. ; 

ter statie Üostende-Kaai. •bijz., lastkoh. Nr

300.4 van 1939. Prijs 10 fr.

3 MAART. —  le  II  u., ten stadhuize tal

De jaarwedde voor deze betrekking gaat van 

37.000 tot 60.000 frank over een loopbaan 

van twintig jear.

De kandidaten moeten van Belgische natio

naliteit zijn en aan al hun militaire verplich- 
Oostende, leggen der electrische verlichting t;ngen voWaan hebben.

in het nieuw gerechtshof. Stukken ter inzage( z ; . mQgen de leeftijdsgrens van 45 jaar 

o[ te koop, prijs 30 fr. .en bu,reele der wei nje( overschreden hebben bij hun intrede in 

ken, kamer 95, Stadhuis. Aanget. inschrijv^ N I R .

1 Maart- , , _  ! HOOGERE EN MIDDELBARE TECHNISCHE
3 MAART. —  Te 1 I u. voor den h. c  aeys SCHOOL DER STAD KORTRUK.

hoofdingr.-best. van Bruggen en Wegen, 1 i ,  ,
. r, Volgende c:mbten zijn te begeven :

Vrijdagmarkt, Brugge, bestrijken van ver- * J . .
, 1 • \ Y / Û D f I ) Aan ae middelbare dagaideelingen : het

schillende Rijkswegen in de provincie West- '  s „ ,
, „ . r-. i i ambt van bestendig leeraar in stelkunde, na-
Vlaanderen. Bestek zonder nummer (j\eden. * »

; tuurkunde, warmteleer, beschrijvende meet- 
tekst). >

Hr 1 Tv/I n ’kunde en meetkundig teekenen. De voorkeur
4 MAART. —  Te 10,30 u., voor h. M. De a

_  r i i -  i i • • i . d ■ l 0 zal gegeven worden aan dengene welke tevens
Zeine, afadeelingshoofd bij het Provmciebe-, „ . . .

_ „ i _  de praktijk der metaalbewerking kan onder-
stuur, 4, Burgplaats, Brugge, moderniseer- ^

werken langs de provinciebaan Brugge-To

hout. in den doortocht van S. Andries. Be-j
. „ „ . . « i ,  i n r  « -VI Aan de middelbare avond- en zondag-

stek: 681.300 fr. Stukken, prijs 10 ir. op ! '
_  „ „ . . / ,̂ i ___i ardeehngen : het ambt van huipwerkmeester

postch. 828.08 van den h. G. Claeys, bureel- : , ,, ,
r  . • i in de praktijk der weerkunde en monteeren
hoofd bij het provinciebestuur,

wijzen ; veeitig weken per schooljaar. 

Wedde- barema van den Staat.

van textielmachienen ; zeven uur les per 

week ; twee en dertig weken per schooljaar. 

Wedde : barema van den Staat. 

Inlichtingen op aanvraag te bekomen : 

hoogere middelbare technische school der

TOT 1 5 MAART. -- Aan den h . Voorzit

ter vas het Inrichtingscomiteit van het Ko~ 

ning Albertgedenkteeken aan den Ijzer, 65,

Regentiestraat, Brussel, bouw en  der voo rp le i

nen van  het K o n in g  A lbertgedenkteeken  te
. , .. i i j  , Urtiiw stad K o rtr ijk , bm t- jans laan , zo , op elke w erk

N ieuw poort. In lich t, b ij den le idenden bouw- , /
-- ~ dag, van 9 tot I I uur.

De aanvragen moeten per aanbevolen brief 

gezonden werden aan den heer voorzitter 

Hector Caesens, Moeskroenstraat, 20, Kor

trijk, tegen uiterïijk Dinsdag 28 Februari

• ingericht tot het begeven van 50 betrekkin- 
! gen van teekenaar bij het bestuur van het 
. kadaster.

Hebben alleen toegang tot dat vergelijkend 
examen de schrijvers van het bestuur van het 
kadaster, Mpier beoordeelingsstaat de vermel
ding «Goed» drfagt en die vier jaar anclen- 
niteit tellen in den graad van schrijver bij 
voormeld bestuur.

II. De vragen om inschrijving behooren 
gesteld op het voorgeschreven formulier, dat 
door de postkantoren wordt afgeleverd en 
waarop een postzegel van 20 frank dient aan
gebracht tot kwijting van het inschrijvings- 
recht, welk in geen geval wordt terugbetaald. 
Bedoelde vragen moeten, uiterlijk op 5 Maart 
1939, worden ingezonden langs den hierar
chischen weg, opdat het betrokken bestuur 
kunne nagaan of de candidaat aan de gestelde 
toelataingsvereischten voldoet.

UNIVERSITEIT TE GENT 
FACULTEIT DER WETENSCHAPPEN

Een betrekking van assistent is te begeven 
in de faculteit der wetenschappen van de 
universiteit te Gent (practische oefeningen 
in de wiskunde, de scheikunde, de natuur
kunde).

j De aanvragen, vergezeld van een opgave
• der bekwaamheidsbewijzen, moeten, tegen 1
; Maart 1 939, tot het Ministerie van Openbaar 
Onderwijs, directie van het hooger onderwijs 

j en de wetenschappen, Leuvensche weg, 42, 
te Brussel, gericht worden.

STAD OOSTENDE
Het College van Burgemeester en Schepe

nen der stad Oostende brengt ter kennis van J 
de belanghebbenden dat 3 plaatsen van j 
straatkeerder te begeven zijn.

Te vervullen voorwaarden ; 1 ) Belg zijn | 
en van onberispelijk gedrag ; 2) Minimum 
16 en maximum 18 jaar oud zijn in den 
loop van 1939 ; 3) Eventueel voldaan heb
ben aan de voorschriften van de wet op de 
militie.

Loon (index 700) per jaar 5.340 fr.
De aanvragen moeten aan het College van 

Burgemeester en Schepenen worden toege
zonden, uiterlijk tegen 11 Maart 1939. 
Na dien datum zullen de aanvragen niet meer 
in aanmerking genomen worden.

De candidaten moeten in hun aanvraag 
adres en geboortedatum aanduiden.

De aandacht van de belanghebbenden 
wordt gevestigd op het feit dat de aanvra
gen ten stadhuize moeten worden toegezon
den of besteld en niet ten huize van de 
Heeren Burgemeester of Schepenen.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

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

KUN STBHENEN 

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN  

—  UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

ZIEKENAK1IKELEN —

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

ALLE TOESTELLEN V OOR MIS
VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZUIDZANDSTRAAT , 25

meester, 33, F. Delhassestraat, St-Gïlles-Br.

27 FEB. __  Te 1 1 u., bouwen van iogeer-

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

plein te Lmbartzijde. Raming 6 millioen fr.

Lastkoh., nr 1 148, prijs 25 fr., plans 20 fr.,

Loxumstraat, 16, Brussel. Aanget. inschrijv. .

24 Peb ä WERVING VAN TEEKENAARS V OOR  HET

10 MAART. —  Te I 1 uur ten Stadhuize ! BESTUUR VAN HET KADASTER
te Oostende, openbare aanbesteding betref- j 1. In Maart e. k. wordt een vergelijkend 
fende het bouwen van het Paviljoen der Stad examen, met het Nederlandsch ak voertaal 
Oostende op de Internationale Tentoonstel- ‘ 
ling van de watertechniek - Luik 1939. Aan
biedingen ter post aangeteekend ten laatste 
op Dinsdag 7 Maart 1939 , Plan en lasten- 
kohier ter inzage en inlichtingen te bekomen 
alle werkdagen tusschen 10 en 12 uur op 
het bureau van den heer Stadsingenieur- 
Architect. Deze documenten zijn te bekomen 
op het bureau nr 95 ten stadhuize tegen be
taling of storting der som van 55 fr.

UITSLAGEN

15 FEB. -- Te 10.30 uur, in de Magdale-

nazaal, St Jansstraat, Brussel, leveren, in 

1939, van hout ten behoeve van den Scheeps- 

bouwdienst te Oostende.

Lot 1. -- Mairesse E., Momignies, frank

18.190,30 ;

Lot 2. —  L. Dufrenne-Peeters, Luik, fr.

14..1 75.

Lot 3. —  Deschrijver es Joos, Hamme, fr.

15.500.

Lot 4. —  A. Noel en Zn, 54.994 ft.

Lot 5. -- A. Noel en Zn, 6.995 fr.

Lot 6. -- H- Deweert, 80.403,99 fr.

Lot 7. -- L. Dufrenne-Peeters, 11.680,80

fr.

L. W YN A N T

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

Wilrijk Antwerpen

Eugène Rau & Zonen |

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

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

MEN BRENGT TEN HUIZE

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 
ZO O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V OO R  HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  

« PAPIERAFROLMACHINES»

/ 1, OOSTSTRAAT, 7 1 OOSTENDE. TEL. 205
»

t

I

t
HARINGROOKERU VISCHCONSERVEN

BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN

r DG= o NxBANDBN i  Adolf V E R R E C A S
ALLES NAAR MAAT •

4 » A u P a r a 4 »

Vischmijn ZEEBRUGGE, tel. 110 

BRUGGE, tel. 319.59

kten ïii

e VERKOOP IN  'T GROOT van
«

G. M A D E L E I N - B U Y S  ÏBFl
Bandagist — Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
g-ansch de Kust. —  TELEFOON 73740

Diesel-Deutz Scheepsmotoren
” . ■ T

• ‘ • ’• • ,

tg a im  : m a a ö p ü n , d arm p ü n
OVERGEVEN, AFGANG 
K R A M P , BU IKPIJN ...

Eenige lepels zijn voldoend* om onm iddellijk een 

groote verlichting te bekomen Elsch bl) uwen 

apotheker het e c h te  pijnstilï®nd m id d e l Martou. 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 Ir. de Hesch 
Sa elke apotheek en ap  M artou 74 V laamsehe J

1
2

. .. ' 
• ' *- ï ‘

-

■ ■ -

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M ENGELW ERK 39

G rietje van den 

Visscher
door A . HANS

Na twee dagen gedool in Brugge keerde 
Willem somber en moedeloos te Reigersdam
me terug. Z ijn vader en Bertha keken hem 
meewarig aan.

—  Ik heb Grietje niet gevonden, zei W il
lem.

—  Neen, mijn jongen... Ze is met David 

Gelders naar Amerika 1 sprak zijn vader. 

Dat is vandaag bekend geworden. Boer Gel

ders en zijn vrouw zijn naar Antwerpen ge

reisd om David terug te halen...

—  Dan moet ik met de sloep daar ook 

heen !

—  Grietje nu nog willen nemen ? vroeg 

Bertha. Dat kan niet zijn... Gesteld dat ge ze 

te Antwerpen vondt, dan zou ze niet met u 

weerkeeren. Ge hebt meer gedaan dan ge 

moest... Ze spot met u ... Ze huichelt, ver

volgde de zuster.

—  Willem schik u in den toestand i ried 
de oude visscher aan.

—  En moeders boodschap ? Nu vooral

heeft Grietje me noodig... t Is de laatste 
kans om ze te redden. Ze mag niet op de 
Amerikaansche boot.

Vader Goedhart sprak niet meer tegen. —  
Willem haalde Leenders uit zijn huisje. Met 
hem alleen kon hij den tocht naar Antwer
pen wel doen. Het was juist vloed. En een 
uur later verliet de «Op Hoop van Zegen» 
de haven. *

$

Drie dagen later keerde Willem te Reigers
damme terug.

—  Ge hebt Grietje niet gevonden, hé ? 
vroeg zijn vader, toen zijn zoon triestig en 
afgemat het huis binnenstapte.

—r- Neen.
-- Zij en David zijn niet uit Antwerpen

vertrokken, maar waarschijnlijk uit Rotter
dam. Ze zonden uit Vlissingen een brief 
naar den notaris, die Grietje’s huisje en 
meubelen moet verkoopen... Baas en bazin 
Gelders zijn ook terug... Jongen t is nu 
zoo... Ge hebt alles gedaan wat ge kondt... 
Grietje Hagens wil u niet. David zal het dan 
toch eerlijk meenen... Hij geeft de «Gouden 
Schoof» op...

-- Denkt ge dat ? vroeg Willem met hee-
sche stem.

—  Hij wijkt uit naar Amerika.
—  Om na een jaar of nog vroeger terug 

te keeren. En dan nemen ze hem op de 
«Gouden Schoof» weer gaarne binnen.. .Maar 
Grietje...

—  Die heeft in dat geval gevonden wat 
ze nu zoekt ! schimpte Bertha.

Willem begaf zich naar zijn kamer. Zou 
moeder zich dan vergist hebben ? Dat kon 
toch niet... Was Grietje braaf gebleven en 
meende David het oprecht, zooals vader be
gon te veronderstellen ? )

—  Maar dan had moeder toch niet gezegd 
dat Grietje mij nog noodig heeft, sprak Wil
lem.,

O, het werd hem nu alles zoo vreemd en 
uit zijn leven leek de vreugde voor altijd ge- 
geweken. Hij sliep dien nacht niet. Als ijl 
van hoofd, met brandende oogen en een 
groote leegte in zijn hart, ging hij den vol
genden morgen naar den notaris, die, vol
gens het gepraat der menschen, meer zou 
weten over het vertrek van Griteje en Da
vid. De ambtenaar, die groote genegenheid 
had voor de Goedharts, ontving Willem zeer 
vriendelijk.

—  Ja, ik heb een brief gekregen van 
Grietje, zei hij, Ze verzocht me haar huisje 
te verkoopen. O, ik moet dien brief niet 
geheim houden. Ik ken de geschiedenis en 
begrijp uw verdriet. Grietje Hagens kan on
voorzichtig geweest zijn, maar hier op het 
dorp belastert men haar toch zeer onrecht
vaardig. Lees eens.

De notaris reikte Willem den brief over.

«Mijnheer de Notaris,
Ik heb besloten met mijn verloofde, David 

Gelders, naar Amerika uit te wijken, omdat 
wij te Reigersdamme niets dan vijandschap | 
ondervinden en niemand aan onze oprecht- | 
heid wil gelooven. God weet, dat wij beiden I 
het ernstig en oprecht meenen. We zullen 
zoo spoedig mogelijk trouwen en in Amerika 
onzen weg zoeken.

Ik heb over dit alles zeer veel nagedacht 
en veel strijd gehad, en David verscheidene 
malen voorgesteld, wegens al de moeilijkhe
den met zijn ouders, de verloving te verbre
ken., Maar hij zou dan al te ongelukkig zijn. 
Liever geeft hij de Gouden Schoof op.

Ik ben nooit met Willem Goedhart ver
loofd geweest, en stond geheel vrij. Ik heb

David zeer lief. Ik heb mij niets te verwij
ten. En het is mijn recht mijn eigen zin te 
volgen. Ik schrijf u dit alles, omdat gij een 
rechtvaardig man zijt en dikwijls aan mijn 
vader raad hebt gegeven. Nu wil ik u vragen 
mijn huisje en meubelen te verkoopen. Ik 
zend u den sleutel. Later zal ik u mijn adres 
sturen en kunt gij mij het geld over maken.

Wij zijn in stilte vertrokken, omdat baas 
Gelders David wilde opsluiten. David heeft 
ook veel verdriet gehad en het valt hem zeer 
moeilijk zoo zijn ouders te verlaten. Maar 
men dwingt er ons toe. We hebben dien las
ter niet verdiend. Onze liefde is oprecht. Da
vid wenscht mij tot zijn wettige vrouw voor 
God en de menschen.

Men verwijt ons, dat we s avonds elkaar 
ontmoet hebben. We moesten wel in het ge
heim bij elkaar komen. Spionnen loerden op 
ons en de menschen werden aangehitst om 
ons uit te jouwen. Op onze verkeering viel 
niets te zeggen. Ik moest u dat aljes eens 
schrijven.

Met beleefde groeten.

Grietje Hagens»

Toen Willem dit las, leek het h^m of 
Grietje steeds verder van hem week en ge
heel onbereikbaar werd. Hij was echter niet 
boos, niet heftig en rustig legde hij den brief 
weer op de tafel neer.

—  Ik geloof, wat Grietje schrijft, zei de 
notaris.. Die omgang met David is niet een 
geval van verleiding, zooals die voorkomt 
tusschen een eenvoudig meisje. David had 
nooit gemeene bedoelingen. Hij wil met 
Grietje trouwen, zonder den heftigen tegen
stand van zijn vader ware dat huwelijk hier 
gesloten^ Nu geeft David zijn zekere toe
komst hier op. ’t Is onbezonnen, ik herken

het, ’t is dwaas zelf, maar hij meent het 
eerlijk.

—  En zal dat zoo blijven ?
De notaris haalde de schouders op.
—  Amerika is geen luilekkerland, zooals 

sommigen meenen, hernam hij. David en 
Grietje zullen er misschien tegenspoed heb
ben. Zal David s liefde er tegen bestand zijn?

-- Hij laat Grietje achter, komt naar hier
terug en op de «Gouden Schoof» vergeeft 
men hem alles. O, ik ken den hoogmoed van 
een Gelders, de verachting voor menschen 
als wij. voor een meisje als Grietje.

—  David zal dan toch met haar getrouwd 
zijn.

—  In Amerika. Is dat hier wettig ?
—  Misschien ware de geldigheid te be

twisten., Men trouwt ginder soms op zulk 
een zonderlinge wijze. Bij ons i3 alles door 
de wet scherp bepaald en geregeld.

—  David verloochent zijn huwelijk... Zijn 
schoonbroer is advokaat en helpt hem met 
listen en streken... David trouwt met een 
boerendochter... wordt de baas van de 
«Gouden Schoof» en het kan hem niet meer 
schelen wat er van Grietje geworden is.

—  Ge zijt zeer hard in uw oordeel over 
hem... Ge hadt Grietje innig lief... en ieder 
meende dat ge voor elkaar bestemd waart. 
Het leven brengt van die verrassingen. Het 
is vpor u zeer triestig. Willem. Maar ge moet 
er in berusten...

De notaris hoorde dat er iemand in de 
wachtzaal was en stond op. Hij stak Willem 
de Ïiand' toe.

—  Sterkte, schipper Goedhart, zei hij. 
Kom, kom, gij vindt een andere vrouw.

—  Nooit, verklaarde Willem.
Maar Willem begreep moeders boodschap 

niet meer. Vandaag zou hij weer in zee ste-

I ken. Hij moest aan de verdiensten van zijn 
i volk denken, zijn bedrijf leek hem, nu zoo 
zwaar.

OP DE «GOUDEN SCHOOF»

Gelders en zijn vrouw zaten in de woon
kamer, toen René Wuis met Tilda binnen
trad. De dochter was haar verloofde tot 
aan zijn gerij tegemoet gegaar^

-- David dus niet te Antwerpen gevon
den ? vroeg René na een haastigen groet.

—  De bedrieger is niet te Antwerpen ge- 
! weest met zijn slet, antwoordde de boer. Hij
moet uit Rotterdam vertrokken zijn.

Gelders had te Antwerpen inlichtingen ge
vraagd over stoom- en zeilschepen, die naar 
Amerika vertrokken en ze bespied. Hij was 
in allerlei hotels geweest. Eindelijk riep hij 
de politie ter hulp, bewerend dat zijn zoon 
zenuwziek was en niet op eigen verantwoor
delijkheid kon handelen, ’t Was een verne
derend verzoek geweest. Hij had zich den 
opvolger van de «Gouden Schoof» steeds an
ders voorgesteld. Alle nasporingen bleken 
vruchteloos. En toen de bedrukte ouders 
thuis kwamen, vernamen ze hoe David een 
valsch spoor aangeduid had.,

—  Och, laat David nu doen, zei René 
Wuis. pinnen een gaar maanden staat hij 
hier immers terug. Zijn beetje geld zal rap 
op zijn en in Amerika geven ze niemand 
gratis den kost, zoomin als hier.

—  En hem en Grietje dan in huis nemen, 
zeker ? vroeg Gelders.

—  David... maar Grietje niet.
—  En als ze getrouwd zijn ?

(verboden nadruk).
(Wordt voortgezc


