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LICHTEN

JU L I

u it aan

1 Z 3.32 20.00
2 z 3.33 19.59

3 M 3.34 19.59
4 D 3.35 19.59
5 W 3.35 19.58
6 D 3.36 19.58
7 D 3.37 19.57
8 Z 3.38 19.57
9 Z 3.39 19.56

10 M 3.40 19.55
11 D 3.41 19.55
12 W 3.42 19.54
13 D 3.43 19.53
14 V 3.44 19.52
15 Z 3.45 19.51
16 z 3.46 19.51

17 M 3.47 19.50
18 D 3.49 19.49
19 W 3.50 19.47
20 D 3.51 19.46
21 V 3.52 19.45
22 z 3.54 19.44
23 z 3.55 19.43
24 M 3.56 19.42
25 D 3.58 19.41
26 W 3.59 19.39
27 D 4.00 19.37
28 V 4.02 19.36
29 Z 4.03 19.35
30 z 4.05 19.34
31 M 4.06 19.32

Deze tabel geeft 
het wezenlijk uur 
volgens de zon.

HOOG
WATER

JU L I

1 Z _ 12.05
2 Z 0.23 12.42

3 M 1 .— 13.20
4 D 1.36 13.51
5 W 2.13 14.27
6 D 2.49 15.—
7 V 3.27 15.35
8 z 4.06 16.14
9 z 4.48 17.—

10 M 5.31 17.54
1 1 D 6.36 18.58
12 W 7.43 20.09
13 D 8.54 21.16
14 V 9.56 22.15
15 Z 10.48 23.09
16 z 11.37 23.57

17 M — 12.22
18 D 0.44 13.07
19 W 1.31 13.54
20 D 2.19 14.41
21 V 3.09 15.26
22 z 4.01 16.15
23 z 4.50 17.08

24 M 5.48 18.08
25 D 6.52 19.19
26 W 8.10 20.36
27 D 9.22 21.46
28 V 10.23 22.43
29 Z 1 1 . 1 2 23.31
30 z 11.52 —
31 M 0.10 12.27

Vanaf 9 Ap lil tot
7 October toonen
de uurwerken aan
land één uur later.

in den 
Vlaamschen Scheepvaartbond

Hier, meer nog dan elders, beteekent 
het zomerseizoen een stilstand in het 
vereenigingsleven. De Vlaamsche Scheep
vaartbond evenwel kent stilstand noch 
verslapping. Immers een drietal zaken 
vragen een spoedige oplossing en aldus 
blijft, zelfs gedurende de vacantie- 
periode, het bestuur van de lokale af
deeling ,zooniet volledig, dan toch ge
deeltelijk gemobiliseerd.

In de eerste plaats dan is er de kwes
tie der brevetten voor schippers ter vis
scherij le en 2e klasse. Ongetwijfeld is 
bij enkele leden de herinnering gebleven 
aan de eerste algemeene vergadering op 
dewelke een uitvoerige bespreking aan 
de nieuwe wet werd gewijd. Het resultaat 
van deze gedachtenwisseling, die hoofd
zakelijk gevoerd werd tusschen leer
krachten van het visscherij onderwijs 
aan den eenen kant, en onder toepassing 
van de wet vallenden, aan den anderen 
kant, liet niet toe een bepaald stand
punt in te nemen naar hetwelk verdere 
houding en werking zouden georienteerd 

. worden. Te zwaar bleek die eerste op
gave voor de nog jonge vereeniging. 
Niettemin mocht men een tusschen
komst vanwege V. S. B. verwachten en 
verlangen. En inderdaad! Met het doel 
dit netelig vraagstuk aan een nauwkeu
rig onderzoek te onderwerpen, werd, 
vóór enkele weken, een commissie ge
sticht, die, onder de leiding van Mter 
Coulier, een praktische en voor iedereen 
bevredigende oplossing zoekt.

Een verslag van de activiteit dezer 
commissie wordt eerlang, samen met een 
concreet voorstel, aan den heer Gouver
neur, aan den Hoogeren Raad voor Zee
visscherij alsmede aan het Beheer van 
Zeewezen overgemaakt.

De maritieme opleiding van de jeugd 
is een tweede belangrijk punt, dat de 
volle belangstelling van het bestuur vor
dert. De in het land heerschende apathie 
tegenover alle scheepvaartaangelegen- 
heden is maar al te goed bekend. In 
verband hiermee verscheen in het bonds
orgaan «Lichtbaken» een kort maar 
uiterst interessant artikel, dat de steller 
besloot met de verklaring : « De volks
mentaliteit moet veranderen door het 
schoolregiem ». Hiermee zijn we het vol
komen eens. Sedert geruimen tijd werkt 

; de afdeeling trouwens ook in die rich
ting en de aan gang zijnde onderhande- 
lingen laten de meest optimistische ver
wachtingen toe voor het aanstaande 
schooljaar. Het storten van een kleine 
bijdrage zal volstaan om den student 
als lid te doen aannemen. Alzoo zal het 
regelmatig lezen van «Lichtbaken», ge
paard met facultatieve lessen in zee
vaartkunde, van lieverlede de zoo noo
dige belangstelling aankweeken voor de 
zee en de scheepvaart.

En, «last but not least»: het Congres 
van den Vlaamschen Scheepvaartbond te 
Oostende. Iedereen weet dat het eerste 
congres verleden jaar in de Sinjorenstad 
plaats had en een overheerlijk succes 
kende aan hetwelk het Antwerpsch 
stadsbestuur, dat deze betooging eerder 
koel onthaalde, zich allerminst ver
wachtte. Welnu, in geen geval mag de 
uitgave 1939 voor de vorige onderdoen. 
Wat Antwerpen vermocht moet ook te 
Oostende mogelijk zijn! Een eerbiedige 
hulde aan de zeelieden, een praktische 
studie van de voornaamste actueele 
maritieme vraagstukken, een groot- 
scheepsche propaganda ten gunste van 
V.S.B., een openbare uiting van de be
trachting : « In Vlaanderen aan de

scheepvaart de plaats te geven die haar 
toekomt»! Dat wordt 17 September, 
onze congresdag!

Een definitief programma wordt in de 
eerstvolgende dagen samengesteld en 
we kunnen van nu af aan verzekeren 
dat het hoedanigheidswoord « schitte
rend » er bést bij passen zal.

H.
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Jaarlijksche betaalde Verlofdagen voor 

den Vischhandel en Haringrookerij

In datum van 6 Juli 1939 is een K. B. 
verschenen tot bepaling van de speciale 
toepassingsmodaliteiten der wet van 
8 Juli 1936, gewijzigd bij deze van 20 Au
gustus 1938 betreffende de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen voor den visch
handel en de haringrookerij.

Door dit Koninklijk Besluit wordt 
eerstgenoemde wet en K. B. op sommige 
punten gewijzigd of nauwkeuriger om
schreven.

De artikelen van het huidig Koninklijk 
Besluit luiden als volgt:

Art. 1. — De omtrent de jaarlijksche 
betaalde verlofdagen door het Nationaal 
Paritair Comité voor den vischhandel en 
de haringrookerij, in de vergadering van 
31 Maart 1939 getroffen beslissingen wor
den verplichtend gemaakt voor al de 
ondernemingen die tot bedoelde handel 
en nijverheid behooren.

Art. 2. Onverminderd de toepassing 
der bepalingen van de wet van 8 Juli 
1936, gewijzigd bij deze van 20 Augustus 
1938, alsmede van het koninklijk besluit 
van 8 December 1938, waarvan bij boven
bedoelde beslissingen niet wordt afge
weken, worden voormelde handel en nij
verheid, wat de te verleenen jaarlijksche 
betaalde verlofdagen betreft, door be-

De Vischkeuring te Luik
Wij ontvingen hiernavolgend schrij

ven:
Mijnheer de Redacteur,

Met belangstelling werd door onze fir
ma het ingezonden stuk van den heer X., 
in uw veelgelezen blad gadegeslagen.

Zeer terecht zullen U ook wel vele mis
verstanden betreffende het verstrekken 
van diverse invoervergunningen bekend 
zijn.

Ons oordeel was het zeer wenschelijk, 
dat invoervergunningen alleen verstrekt 
werden aan haring- of vischhandelaars, 
die uitsluitend alleen dergelijk bedrijf 
uitoefenen, terwijl er immers anderen 
zijn, die in gemengde bedrijven hande
len, en daardoor de concurrentie onover
komelijk groot maken.

Onze opinie is, dat een vischhandelaar 
toch geen gemengd kippenvoerhandelaar 
is, en dat iedere schoenmaker zich bij 
zijn leest moet houden.

Terloops wilden wij nog een opmer
king maken over het « eet meer visch » 
propaganda artikel.

Is het misschien de propagandacom
missie' ter bevordering van meer visch 
verbruik bekend, dat (in hoofdzaak spre
kende over een importante stad zooals 
Luik) de Luiksche bevolking grooten- 
deels een tegenzin krijgen om visch te 
verbruiken, omdat zij b.v. de zooge
naamde vischmarkt (place de marché) 
passeeren, wegens den geweldigen stank 
van de nog overgebleven oude visch, die 
dikwijls des Zaterdags namiddag nog 
onder de vliegen in de zon ligt te bak
ken?

Is het U bekend, dat een groot per
centage van de Luiksche bevolking zich 
niet interesseert voor visch, omdat, 
vraagt U hun zelven af, en zeer terecht 
volgens onze opinie, de visch niet versch 
en zeer zeker niet van de beste kwali
teit is?

Ons is echter eveneens niet bekend of 
hier ter stede vischkeurders aanwezig 
zijn, of misschien keurders van levens
middelen in ’t algemeen deze functie 
waarnemen als speciale vischkeurders, 
is ons een vraag die zeer waarschijnlijk 
niet te beantwoorden is.

In ieder geval is door onze firma nog 
niet waargenomen in den tijdsverloop 
van vier jaren of er visch in hallen of 
vischverkoopgelegenheden gekeurd werd.

Zeer wenschelijk zou het dus onsziens 
zijn, indien uwe geachte propagandacom- 
missie naar deze wantoestanden zou 
willen informeeren.

Intusschen danken wij U, mijnheer de 
Redacteur, voor uwe welwillend toege- 
stane plaatsruimte.

Hoogachtend,
Y.

NOTA DER REDACTIE

Wij zijn het met den inzender van dit 
stuk volledig eens, dat de propaganda- 
commissie, waarvan het werkelijk doel 
te veel uit het oog verloren wordt, ten 
voordeele van allerlei prullen en ge
schrijf, reeds lang dergelijk vraagstuk 
met kans van welslagen had kunnen 
behandelen, evenals het verbruik ten 
lande er al heel wat op verbeterd had 
moeten zijn geweest, ware deze commis
sie niet in de handen van ambtenaars 
gebleven.

De tijd komt, hopen we, wel eens dat 
aan al die onhebbelijke toestanden een 
einde komt, maar daarvoor zal men een 
ministerie van zeevisscherij moeten heb
ben, waarin menschen met een practi- 
schen geest de leiding in handen hebben.

Ondertusschen komt het vischje in 
het binnenland nog altijd niet tot zijn 
volle waarde en lijden de visschers er 
tijdens het doode seizoen fel onder.

(Zie verder 3e blad).

nedenbepaalde speciale regeling be- 
heerscht :

1) De verlof bezoldiging wordt uitslui
tend uitgekeerd door tusschenkomst van 
de Kas voor betaalde verlofdagen in het 
Belgisch voedingsbedrijf, volgens de mo
daliteiten bepaald bij koninklijk besluit 
van 31 Maart 1939, tot oprichting van 
bedoelde kas;

2) Voor het dienstjaar 1938-1939 wordt 
de verlofbezoldiging uitgekeerd door tus
schenkomst van de Nationale Hulpkas 
voor betaalde verlofdagen.

Deze bezoldiging wordt gevestigd door 
middel van verlofzegels en -kaarten door 
die kas uitgegeven.

De zegels worden met terugwerkende 
kracht tot 1 April 1938 aangebracht;

3) Voor de arbeiders die gedurende het 
gansche dienstjaar in dezelfde onderne
ming zijn in dienst geweest, dient de 
verlofbezoldiging minstens gelijk te zijn 
aan zes maal het gemiddeld loon dat hun 
voor een normalen arbeidsdag werd toe
gekend gedurende de twee laatste weken 
van net dienstjaar. Te dien einde wordt 
het beloop van de bijdragen, in voor
komend geval, bij het einde van het 
dienstjaar, door een aanvullende stor
ting of, voor het dienstjaar 1938-1939, 
door het aanbrengen van zegels aange- 
vüld;

4) Het verlof mag worden verdeeld. In 
geval van verdeeling nochtans, wordt een 
hoofdverlof van minstens twee werk
dagen verleend, die steeds dienen te 
worden voorafgegaan, van — gescheiden 
door — of gevolg van een Zondag of een 
feestdag;

5) Onder inachtneming van het be
paalde onder bovenstaand nr. 4, wordt 
het verleenen van verlof aan de arbei
ders wier loon werkelijk per maand 
wordt uitbetaald, geregeld overeenkom
stig het algemeen regime, voorzien voor 
deze arbeiders, inzonderheid bij artikelen 
11 en 12, laatste alinea, van het konink
lijk besluit van 8 December 1938;

6) De speciale bij het koninklijk be
sluit van 6 April 1939 bedoelde storting 
van 1/2 t.h. wordt uitsluitend geïnd door 
de Kas voor betaalde verlofdagen in het 
Belgisch voedingsbedrijf en dit overeen
komstig artikel 4 van voormeld konink
lijk besluit.

Art. 3. — Onze Minister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg is belast met de uit
voering van dit besluit, dat in werking 
treedt den dag waarop het in het «Bel
gisch Staatsblad» is bekend gemaakt.
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Vischwinkels tekort
Reeds dikwijls hebben we kunnen vast

stellen dat in talrijke gemeenten nog 
geen eigenlijke vischwinkels bestaan.

Weliswaar zien we hier en daar win
kels welke tezelvertijd als groentenwinkel 
dienst doen, maar men vraagt zich af 
in dergelijke omstandigheden waarop dit 
alles moet trekken en wat er van visch, 
in dergelijke omstandigheden verkocht, 
terecht moet komen.

j Het wordt zonder twijfel groot tijd dat 
nationale vischkeurders aangesteld wor
den, die over het recht van goed- of af
keuren zouden moeten beschikken.

j Wel te verstaan zouden het hier be
kwame vakmannen moeten zijn, die door 
een practische en theoretische proef be
wijzen van bekwaamheid geleverd heb
ben.

j Een dezer dagen waren we te Ware- 
gem, die een 25 duizend inwoners moet 
tellen.

j Geen enkel vischwinkel is er te be
speuren en de menschen moeten er nog 
altijd door rondleursters bediend worden.

' De propagandacommissie had hier al 
lang nuttig werk kunnen verrichten, 
maar zoolang die commissie in de han
den van ambtenaars zit, zal er van dit 
alles weinig of niets terecht komen.

’ Te Luik bestaat er thans in de ten

toonstelling een paviljoen. Dat men er 
visch kan krijgen, akkoord. Of het ech
ter democratische vischsoorten zijn en 
of de prijs goedkoop is, is een zaak 
waarop we liefst niet antwoorden.

Als men daarvoor zijn medewerking 
moet verleenen en als men de propa
ganda voor een grooter vischverbruik op 
die manier meent te moeten vooruit hel
pen, dan zal men vele jaren hierop moe
ten wachten.

GEBRUIK

T E X A C O

Smeerolie 

Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT  O O ST EN D E  :

---  T ELEFO O N  71462 ---

Vischuitdeeling door 
W erkloozen

Rond het Voorstel Bauwens

Heden Donderdag 13 Juli moest op het 
stadhuis te Oostende een zitting plaats 
gehad hebben van den Nationalen Dienst 
voor Arbeidsbemiddeling en Werkloos
heid. In deze zitting zou voornamelijk 
het voorstel Bauwens tot het tewerk
stellen van een zoo groot mogelijk aan
tal werkloozen, zoowel in het binnen
land als aan de kust, bij middel van 
aanwerving in de verschillende bureelen 
voor arbeidsbemiddeling van voortver- 
koopers en rondventers van visch, be
sproken worden.

Dit alles zou moeten geschieden met 
de medehulp en onder het toezicht van 
de propagandacommissie voor vischver
bruik.

De middelen welke de heer Bauwens 
tot verwezenlijking van dit doel aan
prijst zijn:

1. TAAK VAN DEN N.D.A.W.

Daar vastgesteld werd dat onder de 
3.000 gemeenten die het land telt er een 
groot aantal zijn welke het verbruik en 
zelfs den verkoop van zeevisch niet ken
nen, zou de heer Directeur-generaal van 
den N.D.A.W. aan de verschillende Bu
reelen voor Arbeidsbemiddeling onder
richtingen laten geworden ten einde er 
onder de ingeschreven werkloozen een 
of meer personen aan te werven, welke, 
vooraf bekwaam geoordeeld een handel 
uit te baten, vrijwillig zouden aanvaar
den zich bezig te houden met den ver
koop van visch gedurende een tot twee 
dagen in de week of, indien noodig, zelfs 
meer, volgens de onderrichtingen van 
de Commissie voor propaganda en onder 
het toezicht van agenten insgelijks on
der de werklooze bedienden aangewor
ven.

Bij afwijking aan het artikel 60, 2° 
van het K. B. van 31-5-33, hetwelk voor 
de leurders de uitsluiting van den werk
loozensteun voorziet, zouden deze per
sonen van rechtswege hun vergoeding 
ontvangen op de dagen wanneer zij zich 
niet zouden bezighouden met den ver
koop of het rondventen.

Het is mogelijk dat, in sommige ge
meenten, deze beroepsheraanpassing aan 
enkele werkloozen de gelegenheid bieden 
zou zich een toekomst te scheppen.

Een voorafgaande studie zou het den 
N.D.A.W. mogelijk maken een lijst op 
te maken van de gemeenten waar dit 
doel met vrucht zou kunnen bewerkstel
ligd.

Eens gevestigd over de bekomen uit
slagen, zou een later onderzoek het per
centage kunnen vaststellen hetwelk ge
beurlijk zou dienen genomen te worden 
op de opbrengst van den verkoop, om 
ter beschikking te worden gesteld van 
de Commissie voor Propaganda van zee
visch, ten einde gedeeltelijk de kosten 
van haar tusschenkomst te dekken.

2. TAAK VAN DE COMMISSIE VOOR 
PROPAGANDA.

Met het doel de markt te ontlasten, 
zou de Commissie opdracht krijgen, aan 
de voortverkoopers van de verschillende 
localiteiten, de overtollige visch te ver
zenden, dit op de tijdstippen wanneer 
deze goedkoop is.

Om een doeltreffend resultaat te be
reiken, zou de visch met snelle vracht
wagens dienen verzonden te worden, zoo 
dat deze ’s avonds zelf of ten laatste 
’s anderendaags ’s morgens vroeg, zou 
kunnen verkocht. De localiteiten behoo- 
rend tot een zelfden sector zouden alzoo 
in een minimum van tijd voorzien zijn 
van uiterst versehe visch. Aan de ver
bruikers zou een korte nota ter hand ge
steld worden die hen de verschillende 
soorten visch, samen met de eenvoudige 
en zuinige bereiding er van als vet- of 
oliegebak, zou leeren kennen.

Andere vrachtwagens zouden deze eer
ste volgen al naarmate het laden er van, 
om de plaatsen te gaan bedienen in een 
naderbijgelegen straal gelegen.

Het bestuur en het toezicht zou, zoo
als hooger gezegd, in de verschillende 
sectoren uitgeoefend worden door werk
looze bedienden.

3. TAAK VAN DE GEMEENTEN.

Ze zouden zich de wagentjes aanschaf
fen, bestemd voor de rondventers, ten 
einde deze de kosten van eersten aanleg 
te besparen. Deze wagentjes, indien mo
gelijk ter plaatse gemaakt volgens de 
plans en modellen opgemaakt door de 
Propaganadcommissie, zouden het eigen
dom van de gemeente blijven.

Bovendien zouden de Gemeentebestu
ren verzocht worden de verkoopers te 
willen helpen in het houden hunner 
boekhouding die, alhoewel beknopt en 
weinig ingewikkeld, moeilijkheden mocht 
laten voorzien, en zoodoende schaden 
aan het welslagen der onderneming.

Uit hetgene voorafgaat, leidt de heer 
Bauwens volgende gevolgtrekkingen af:

A. Van het standpunt uit der werkloos

heid. — De voordeelen zijn veelvuldig. 
Niet enkel in het binnenland waar hon
derden werkloozen aan den arbeid zou
den worden gesteld gedurende een of 
meerdere dagen van de week, maar ook 
in de centra van vischvangst zou men 
een verergering der werkloosheid voor
komen welke, ten gevolge van de over
productie en de verlaging der prijzen, on
vermijdelijk het opleggen der schepen 
met zich zou slepen.

De onkosten van den Staat zouden 
dientengevolge in waardeerbare mate 
verminderen. <

B. Van het standpunt uit ter visch
vangst.— De Commissie voor Propaganda 
zal hier een nieuw werkveld vinden dat 
de visscherij in het algemeen ten goede 
zal komen.

ENKELE BESCHOUWINGEN

Alhoewel het voorstel van den heer 
Bauwens ons uitstekend voorkomt, zien 
we niet in, hoe met de huidige propa
gandacommissie dit plan, dat veel in
spanning voor zijn verwezenlijking zal 
vergen, kan uitgevoerd worden.

Daarbij zal dienen rekening gehouden 
met allerlei onvoorziene moeilijkheden, 
de aanvoer, de weergesteldheid, enz.

Het voorstel is een uitstekend idee, 
maar het is te schoon om in de eerste 
maanden tot werkelijkheid te worden.

Een onmiddellijke en practische oplos
sing van het wegruimen van den over- 
tolligen visch, ware stellig te vinden ge
weest in de reorganisatie van den af
zet in het leger, de gevangenissen en 
de scholen.

Alleen de organisatie van den verkoop 
voor het leger, zou voorloopig een op
lossing geven aan gansch het vraagstuk 
van den overtolligen vischaanvoer, maar 
’t is te gemakkelijk om dit practisch te 
verwezenlijken, al zou het stuiten op den 
onwil van zekere chef-koks en officieren 
van het huishouden, die er alle belang 
bij schijnen te hebben, dat dit nooit in 
voege komt en dat integendeel de jon
gens, welke een jaar in een regiment 
vertoefd hebben, walgen van visch en er 
nog moeilijk kunnen toe bewogen worden 
deze nadien opnieuw te eten.

De verwezenlijking van het stelsel 
vroeger door ons uiteengezet is te ge
makkelijk, te practisch, zou de soldaten 
versehe visch leeren eten, maar... er is 
geen geld mee te verdienen voor die
genen welke er zich zouden mee moeten 
bezighouden.

Voordrachten, vischbakovens lancee- 
ren, een vischrestaurant te Luik zooals 
die thans is opgevat, zijn zoovele ge
makkelijke middeltjes, welke echter niet 
aan de nijverheid maar aan sommige 
personen voordeelen bijbrengen.

Maar zooals het thans gaat, zal er 
nog veel water door de zee moeten loo
pen, vooraleer dien rotten appel zal kun
nen verwijderd worden.

P. V.

Bij de Vereenigde 

Visschers-Reeders

MEDECIJNKAS

Wij hebben, samen met De Vereenigde 
Motorvisschers-Reeders een aanbesteding 
gedaan voor het leveren van ongeveer 
65 medecijnkassen. We kunnen U nog 
geen uitslag er van mede deelen in dit 
blad, daar de brieven die wij ontvingen 
pas Donderdag 13 dezer geopend wer
den. Toch hoorden wij zoo links en rechts 
dat onze kassen geen 825 fr. zullen kos
ten, zooals dit zou gebeurd zijn had elk 
afzonderlijk een kas aangekocht. Weer 
zult gij een aanzienlijk sommetje in uw 
zak houden, dank zij... de Coo.

STEEKKAARTEN

In ons pakhuis in. de Reederijkaai, 
staat thans een nagelnieüw bakje, ge
vuld met kaarten, voor elk lid een. Daar
op staat aangeteekend hoeveel olie elk 
lid heeft aangekocht tot einde Juni. Elk 
lid kan er zijn kaart uit nemen en eens 
zien of de getallen wel juist zijn. Missen 
is immers mogelijk. Op deze cijfers, met 
deze van Juli er nog bij, zullen de pro
centen worden berekend die wij in Au
gustus zullen uitkeeren.

Iedereen is zeer tevreden over de olie. 
We hebben ze bezorgd aan mindere prij
zen en zullen toch nog een aanzienlijke 
teruggave doen.

Wie nu nog niet inziet welke voordee
len onze vereeniging aan onze leden 
biedt, moet ziende-blind zijn!

. W E T E N S C H A P .  N I J V E R H E I D .  H A N D E L  .
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KREDIETBRIEVEN EN CHECKS OP ALLE LANDEN

De Hollandsche Visscherij 
in Hei 1939

Aan het overzicht van het departement 
van Economische Zaken,, afdeeling Vissche- 
rijen omtrent de uitkomsten der vischerij in 
Mei 1939 ontleenen wij het volgende :

Zeevisscherij. -- Volgens voorloopige uit»-
gaven waren 410 (373) Nederlandsche 
vaartuigen in bedrijf. Deze brachten hier te 
lande 4.569.92') (4.J3l.<*67. kg visch aan, 
ter waarde van f 691.661 (591.9,20) waar
onder 216.580 (11.790) kg. versehe haring 
ter waard© van f 18.865 (981), gevangen 
door stoomtrawlers en motortrawlers en

van Regeeringswege vastgestelden datum van 
aanvang der drijfnetvisscherij op haring, 
vertrokken 1 4 vaartuigen^ behoorende tot 
de eerste groepf, welke ter haringvisscherij 
mocht uitvaren, naar zee. Op 20 Mei volg
den 1 1 vaartuigenf behoorende tot de tweede 
groep en op 30 Mei 12 vaartuigen, welke dc 
derde groep uitmaakten. Overeenkomstig de 
vastgestelde bepalingen mocht slechts met 
een beperkte vleetlengte worden gevischt. 
(In Mei 19,38 vertrokken de eerste vaartui
gen op 18 Mei ter haringvisscherij. iAils gc^

190.665 (79.895) kg. maatjesharing ter • volg van het conflict omtrent de arbeids.
waarde van f 97.521 (44.660), aangevoerd
door de drijfnetvisschersvloot. Vreemde 
vaartuigen brachten 118.507 (97.504) kg. 
visch aan ter waarde van f 15.546 (1 1.925), 
waaronder —  (29,000) kg. versehe haring 
ter waarde van f —  (2320).

Trawlvissdherij. —  53 (53) stoomtraw
ler* brachten in 114 (113) reizen met 1230 
(1177) reisdagen 2.590.972) (2.432.855) 
kg. visch aant ter waarde van f 297.456 
(2 72.618) of gemiddeld) per reisdag 2106 
(2067) kg. en f 242 (232). (In Mei 1938 
bovendien nog 74.781 kg. visch, afkomstig 
van één reis met 18 reisdagen naar Ijsland, 
waarvoor f 5 720 werd besomd).

I (2) sleepboottrawler voerde te Zout
kamp in 3 (10) reizen 8512 (12019) kg. 
visch aan, waarvoor f 1463 (2491) werd 
besomd.

5 (3) motortrawlers maakten 8 (7) rei
zen met 80 (81) reisdagen en besomdsn 
voor 125.614 (146.340) kg. vischi f 15.198 
(17.842) of gemiddeld per reisdag 15 70 
(1807) kg. en f 190 (220).

Van de motorloggers, welke de trawlvis- 
acherij uitoefenden, brachten 97 (92) vaar
tuigen in 293 (274) reizen met 245 7 (2244) 
reisdagen 988.700 (708107) kg. visch aan 
ter waarde van f 180.873 (154.3 76) of ge.- 
middeld per reisdag 402 (316) kg. en f 74 
(69).

Vpor de kleine trawlvisscherij waren 192 
(187) vaartuigen (motorkotters, motorbot 
ters e.d. en halfgedekte en open zeilvaar- 
tuigen) in bedrijf. Deze vaartuigen maakten 
1 700 (1284) reizen en brachten 488.193 
(399.910) kg. Noordzeevisch aan ter waar
de van f 75.109 (71.260) of gemiddeld per 
reis 287 (311) kg. en f 44 (55).

Visscherij met de zeevischzegen. —  Voor 
zoover bekend, namen 30 (31) Nederlandi 
•ehe vaartuigen aan de visscherij met de 
zeevischzegen deel. I'n 1 1 1  ( 1 1 0 ) reizen 
Werd 177.273 (177.580) kg. visch aan^e- 
bracht ter waarde van f 24.041 (22.953) ol 
gemiddeld per reis 1597 (1614) kg. en f 
217 (209).

15 Deensche en 2 Zweedsche motorkot- 
ters welke met de zeevischzegen hadden f»ev- 
vischt, voerden te zamen in 26 reizen 
118.507 kg. visch' te IJmuiden aan waar* 
voor f 15.546 werd besomd.

Drijfnetvisscherij. —  Op 10 Mei, den

t * # # « * * * » * ? * * # * * * « *  

H U I S  DEBRA:[

voorwaardent ging toen in Mei slechts 
klein aantal vaartuigen van de kleine groe
pen, welke mochten uitvaren, ter visscherij).

Aan het eind van de maand waren van 
de Nederlandsche haringvloot 8 (2) stoom- 
loggers en 29 (9) motorloggers in bedrijf. 
In 5 (1) reizen der stoomloggers en 8 (4) 
reizen der motorloggersi brachten de Ne,, 
derlandsche haringschepen 2007 (841) 
kantjes maatjesharing aan of 190.665 
(79.895) kg. ter waarde van f 97.521 
(44.660). De waarde is berekend aan de 
hand van de gemiddelde dagprijzen van de 
dagen, waarop de vangsten in den afslag 
werden gebracht. Zooals gewoonlijk liepen 
de prijzen van de eerste aanvoeren sterk 
uiteen. De gemiddelde waarde per kantje van 
de in Mei aangevoerde maatjesharing kwam 
volgens deze berekening op f 48,59 (53.10 ,

Vreemde drijfnetvisschersvaar'.uigen kwa
men in Mei jl. hier te lande niet aan de 
markt. (In Mei 1938 één Engelsche stoom- 
drifter met 29.0^0 kg. versehe haring 1er 
waarde van f 2320).

Oostende, 
Antwerpen of ••• 

Zeebrugge
Wij lezen in «Het Brugsch Handels

blad» :
« Het staat dus vast dat, spijts de in

ternationale gespannen toestanden, HH. 
Majesteiten de Koning en de Koningin 
van Engeland, een bezoek komen brengen 
aan onzen Vorst. Een feestprogramma is 
in wording en voorziet bezoeken aan 
Brussel (natuurlijk), aan de Tentoon
stelling van Luik, aan Antwerpen en aan 
de Memlingtentoonstelling van Brugge.

Wat echter nog niet uitgemaakt is, is 
de kwestie van het aankomen der vreem
de Vorsten op Belgischen bodem. Zal dat 
te Oostende, te Antwerpen of... te Zee
brugge geschieden?

Oostende heeft ons gansch onlangs het 
bezoek ontfutseld van een vijftal Fran
sche oorlogsschepen en wij hebben niet 
vernomen dat Brugge veel pogingen 
heeft gedaan om ze tot ons te trekken.

Zal Brugge zich nogmaals den kaas 
van het brood laten nemen bij dit aan- 
gekondigd Koninklijk bezoek? Het dunkt 
ons dat men op Zeebrugge ook wel eens 
iets zou mogen hebben, zonder te ge
wagen van de reklaam voor onze haven 
in den vreemde.

En aangezien er een bezoek is voor 
Antwerpen en een voor Brugge, waarom 
bijvoorbeeld de aankomst in de eene en 
het vertrek uit de andere haven niet?

Als wij maar een enkele maal de ge
legenheid verkrijgen, om bij een om
standigheid als deze, te kunnen laten 
zien aan de vertegenwoordigers van 
groote zeevaart-landen als Engeland, dat 
al de vertelseltjes over Zeebrugge volko
men uit de lucht gegrepen zijn en dat 
de grootste zeereuzen hier ten allen tijde 
op hun gemakskens binnen en buiten 
kunnen (wel te verstaan als de haven 
regelmatig hetzelfde onderhoud krijgt als 
alle andere haven), dat is alles wat wij 
verlangen en wat aan Zeebrugge het 
grootste goed kan doen ! »

Nota der Redactie. — Alsof Zeebrugge 
stiefmoederlijk behandeld werd!

Hoeveel millioenen kost deze haven 
niet meer dan al de andere samen?

En welk belang heeft Zeebrugge bij 
dit toeristisch bezoek?

Men weze in het « Brugsch Handels
blad» wat breeder van geest!
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Uitspraak in het 

Proces van de 

«  Minerva M otors»

De negende boetstraffelijke kamer te 
Antwerpen heeft uitspraak gedaan in de 
zaak van de «Minerva Motors».

Vijf personen zaten wekenlang op het 
banksken: de hh. J. Marquet (vader), 
rentenier te Woluwe; J. Marquet (zoon), 
eigenaar te Erpet; Alfred Laurent, boek- 
houder-deskundige te Marcinelle; Pros
per Plasman, fabrikant en Maxime Sau- 
van, beheerder, beiden te Brussel.

De eerste vier werden beticht valsche 
balansen van de «Minerva Motors» in het 
licht te hebben gezonden; de vijfde zich 
te hebben aangesteld als eigenaar van
68.000 aandeelen en alzoo deel te heb
ben genomen aan een stemming van den 
beheerraad, dan wanneer hij werkelijk 
deze aandeelen niet bezat. De eerste zou 
daarenboven 240.000 frank verwijlintres- 
ten hebben opgetrokken op titels, welke 
niet volledig waren afbetaald.

Er waren twee burgerlijke partijen: de 
vereffenaar van de «Minerva Motors» en 
een aandeelhouder Rymenats.

De valschheid in de balansen moest 
namelijk voortspruiten uit overschattin- 
gen in 1930 voor tien millioen frank; in 
1931 voor achttien millioen frank; in 1932 
voor zeven-en-twintig millioen fr. en in 
1933 voor zes-en-dertig millioen fr.

Na voorlezing van het gemotiveerd 
vonnis, voorlezing welke meer dan een 
half uur in beslag nam, werd aan de be
tichten geen enkel bedrieglijk inzicht 
aangewreven. Zij werden allen buiten 
zaak gesteld, zonder kosten.

Door het feit van deze vrijspraak 
wordt de rechtbank onbevoegd om te be
slissen in den eisch van de burgerlijke 
partijen, welke al de kosten van dit pro
ces zullen moeten dragen.

De Oorsprong van de 
Vlaamsche Kustvlakte

Ingenieur J. E, Delanghe, die in het 
boeiend tijdschrift « De Biekorf » al sedert 
jaren uitorg£ belangwekkende artikels liet 
verschijnen over de plaatsnamen van de 
kuststreek en aldus den oorsprong van me
nig dorp uit onze omstreken heett bepa ild, 
laat thans een werk verschijnen bij Van 
kerschaever te Knokke over den oorsprong 
der Vlaamsche kustvlakte. Het werk dat i ÓÜ 
bladzijden tekst bevat, is heel handig voor- 

I gesteld onder een rood kaft en de tekst zelf 
is heel goed leesbaar en klaar gedrukt

De schrijver begin: n^et de geologie van 
onze streek uitvoerig uit te leggen.

Men voelt hier zijn groote bevoegdheid 
die trouwens ook blijkt uit de klare uiteen
zetting en de vele diagrammen waarmede 
hij deze begeleidt.

De vorming van de Zuidelijke Noordzee 
na de doorbraak van het Nauw van Kalc3 
wordt aan de hand\yan onzen grooten Bel
gischen geoloog Cornet, heel goed uitgelegd.

Men weet dat de Noordzee in den « Wumi- 
IJstijd» slechts tot aan de Doggerbank prijkte 
en de Rijn met zijn vele neventakken van 
Maas en Schelde en Theems sljechts honder 
den kilometer hier vandaar in de zee uit
mondde.

Op de Doggerl^ank heeft men trouwens 
Rijnzand gevonden. Dit wordt op een boeien
de wijze uiteengezet in het pas verschenen 
werk van Le Danois : « La vie d’un Océan », 
waarin voor de zeevisscherij zooveel belang
wekkende uiteenzettingen t© vinden zijn.

Een Nederlàndsch studént, die sidsdien een 
autoriteit geworden is op het gebied van het 
Zeeonderzoek, Jan Adriaen Book, heeft in 
zijn proefschrift voor den doctorstitel, die hij 
te Leiden in Februari 1936 behaalde hel 
vijftal soorten zand bépaald, die in de 
Noordzee te vinden zijn.

Van Kales tot aan I exel is slechts één 
soort zanc  ̂ t<| vinden, ej# zooals Johan Van 
Veen in zijn doctorsthesis in December 1936 
bewezen heeft, kan dit zand geenszins voort
komen van de afwreting en afknaging van de 
rotsen van de Ejngelsche en Fransche ku3«i, 
gezien er van een zandtransport door Je 
stroomiïxgen in de hoofden geen sprake kan 
zijn.

Maar keeren wij thans tot het boeiend 
werk van ingenieur Delanghe terug. Deze 
schrijver heeft het belangrijk werk van Abel 
Briquet gelezen, gewijd aan de vorming van 
de Fransche Noordkust, waarin voor de stu
die van onze en de Hollandsche kust ook 
heel wat te vindeïi is.

Door Briquet en anderen is vastgesteld 
geworden;, dat de kust bochten vormt die, 
waar het zand niet door aarde of andere 
elementen gestoord, één massa vormt een 
regel/matige boog vormt. Zoo bijv. ter weers
zijden van Dungeness, van kaap Blanc Nez 
tot het eiland Texel, is er ook een enkele 
boog, die als het ware opgehangen is lijk 
een koord aan deze\ twee pinten.

Moesten zij ooit bezwijken onder de stu
wing van het water, dan zou onze en ook 
gansch de Hollandsche kust moeten achter- 
uitwijken.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O R D T  D O O R  D E  BELG ISCHE B EV O LK IN G  G E 

STEUND. W E E S T  ER  ERKENTELIJK  V O O R . —  STEUNT 

O O K  D E  BELGISCHE N IJV E R H E ID  E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

De kleiperiode waardoor de kustvlakte ge
vormd wordt# welke zich uitbreidt van «aan 
Sangat ten Westen van Kales tot bij Kalloo 
ten Noorden van Antwt ipen, is voor inge
nieur Delanghe een welkome gelegenheid om 
zijn uitgebreide kennis yau de geologische 
vormig, nogmaals te bezigen, ïerwijl hij dan 
de herwinning van het kustland door de 
duinvorming jen de oprichting van dijken op 
een boeiende wijze weet te beschrijven.

Hij neemt ook het standpunt aan van De 
Flou, waar deze in zijn topononemisch woor
denboek, de uitlegging verwierp aia zc i 
streep waaraan Oostende en Westende hun 
naam te danken hebben, een strook grond 
geweest zijn, waarvan deze ^meenten het 
uiteinde vormden.

De Flou stipt ook «.an, dat alhier het 
woord « streep » niet gebezigd wordt en 
men « striep » zegt.

Maar dan zou deze naamj dus uitheemsch 
zijn ?

Dit kunnen wij niet aannemen. Wij hebben 
reeds trouwens genoeg de uitdrukking ge
hoord, in het plat Oostendsch : « trek er een 
streepe deure ». <C Striep » wordt slechts te 
Steene e/i door menschen van den buiten 
gezegd.

De uitdrukking als zou de streep een lang
werpig water geweest zijn, schijnt ons on
aanvaardbaar.

Want indien steden aan het uiteinde van 
een water kunnen opgericht worden, dan is 
dit toch moeilijker aan te nemen voor Mid
delkerke.

Ingenieur Delanghe schijnt ons intusschen 
overtuigend te hebben bewezen, dat Wen
duine haar naam te danken heeft aan zeke
ren « Iwein ». Dit had hij reeds in « De Bie
korf » in 193 7 uiteengezet, toen het_ laatste 
deel van het toponomïsch woordenboek ver
scheen.

Maar waar de schrijver vooral onaan
vechtbaar is, dat zijn de hoofdstukken be
treffende de huidige ontwikkeling der kust
lijn en de huidige bodemdaling. De vormuig 
van de duinen heeft hij als geen aandachtig 
bestudeerd en op een zeer populaire en be
vattelijke wijze weet hij aan e tooner. hoe 
de duinen ontstaan en* hoe de oude dorpen 
van de kust ontstaan zijn op dir.nen, die als 
oude duinen dienen beschouwd te worden.

Het tweede deel van dit uiterst belang
wekkend boek is gewijd aan het Oostclijk 
kustland, waar de schrijver heelemaal thuis 
is, maar wij hem 'niet gemakkelijk kunnen 
volgen, daar we niet genoegzaam de streek 
kennen.

De schrijver spreekt over de oude dijken 
als de Evendijk en aanvaardt ook den uitleg 
van Hollestelle, alls zou Even een zandach- 
tigen grond beteekenen, terwijl De Flou toch 
bewezen heeft, dat deze benaming afkomstig 
is van het oud Fransch woord « Eauvine » 
dat waterloop beduidt.

Over het oude Zwin zijn reeds belangrijke 
studies versehenen, zoowel van den Brug- 
schen archivaris Jozef De Smet als van :'ijn 
broer Antoine, die zoo pas in de Vlaamsche 
Gids zijn eerste artikel, over het Zwin heeft 
doen verschijnen, doch ook ingenieur De- 
langhe is een bevoegdheid op dat -gebied., 
zooals hiĵ  reeds bewees in 1935 in een ar
tikel in de « Emulation » verschenen.

De schrijver neemt aan dat de Graaf Jans- 
dijk in het begin van de XVe' eeuw moet 
opgericht 2ijn door Jan zonder Vrees en hij 
vindt het onaannemelijk dezen dijk toe te 
schrijven aan Jan van Namen, die op het 
einde van de XlIIe en begin van de XIV|e 
eeuw geleefd heeft.

Wij meenen dat hij hierin gelijk heef*, al 
schreef onlangs Dr Lemaïre van Duinkeike 
in een studie over de Fransche) kuststreek, 
dat er ook bewijsstukken bestaan voor een 
veel ouderen dijk van den graaf

Maar hier is het de plaats niet daarover 
uit te weiden.

Ingenieur Delanghe heeft in elk geval 
merkwaardig en verdienstelijk werk geleverd.

D e  S t u d e b a k e r w a g e n

t r e e d t  i n  d e  c a t e g o 

r i e  d e r  l a g e  p r i j z e n

Ziehier een nieuwe Wagen 
voor een nieuwe Wereld, !

D e  n i e u w e  

K a m p i o e n  S t u d e b a k e r  !

Il H. P.

Studebaker noodigt U uit dezen nieuwen en merkwaardi- 
gen kampioen... DE MEEST UITZONDERLIJKE WAGEN, 
SEDERT TIEN JA A R  GELANCEERD... te komen bewon
deren en beproeven.
U kunt het genot smaken een echte Studebaker te bezit
ten, zonder daarom meer te moeten betalen dan voor 
gelijk welken anderen wagen.
Het benzineverbruik van den kampioen Studebaker is van 
10 tot 15 t. h. minder dan die van andere voorname Ame- 
rikaansche merken, van denzelfden prijs.
U wordt in de mogelijkheid gesteld een der mooiste en 
meest verzorgde wagens te besturen, die ooit aan zoo’n 
goedkoopen prijs werden geleverd.
Ziehier een wagen die een werkelijke winst vertegenwoor
digt, daar zij, tengevolge van de uitstekende kwaliteit der 
gebruikte materialen en den bijzonderen zorg waarmede 
zij door de vaklieden van S !udebaker geconstrueerd werd, 
veel minder reparatiekosten vergt.
Om eenige voordeelen op te noemen, citeeren wij :
- de onafhankelijke suspensie “ Planar Studebaker „ der 

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

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

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

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

Vertegenwoordiger voor gansch het arrondissement :

G a r a g e  J .  F A C O N - D A V I D
Steenweg op Nieuwpoort, 204, Tel. 726.26, OOSTENDE 

Ook groote keus van allerlei Occasierijtuigen
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Aflossing van Schulden door 
een hypotheek op een 

Visschersvaartuig
NUTTIG WERK VAN SENATOR VAN 

HOESTENBERGHE

Op 12 Juli 1938 legde senator Van 
Hoestenoerghe voor ae Commissie van 
Openbare WerKen in den Senaat een ver- 
siag neer aangaanae de beperking van 
net oedrag, waarmede schuiavordenngen 
Kunnen aigelost worden, die door een 
hypotheek op een schip gewaarborgd 
zijn.

volgens dit ontwerp, aangenomen in 
de Kamer van Volksvertegenwoordigers, 
mag ae schuldeischer ten titel van af- 
iossmg eener hypotnecaire leening, aan
gegaan vóór 1 Maart 1935 op een schip 
ingeschreven op het kantoor der Hypo- 
theekoewaring te Antwerpen, van aen 
scnulaenaar, de medesehuidenaars, of de 
borgen, hoogstens 8 t.h. ’s jaars, al de 
lasten inbegrepen, van het aanvankelijk 
bedrag der leening eischen, zulks wel 
verstaan zijnde dat, voor de toepassing 
dezer wet, niet als schepen worden be- 
scnouwd, de visschersvaartuigen van 
minder dan 25 ton, die voor de Zee- 
visscnerij dienen, en ook dat de ladin
gen. strijdig met deze wet, nietig zijn.

De vroegere bedragen beliepen van 10 
tot 16 t.h., zoodat velen onzer schippers 
uiü de handen van banken of zeKere 
geldverschieters niet meer geraakten.

Voor het jaar 1936-1937 was het bedrag 
ten titel van uitzondering gesteld op 4%.

Ken Koninklijk Besluit van 25 Februari 
1936 bepaalde dat de 4 t.h. maar zou 
toegepast worden tot op 31 December 
193I en dat na dezen datum de vorige 
contractale bedragen wederom zouden 
toegepast worden.

Im a lange onderhandelingen en bespre
kingen, tusschen de belanghebbende par
tijen, werd een transactie of vergelijk 
voorgesteld van 8 t.h. niettegenstaande 
door senator Van Hoestenberghe het on
mogelijke werd gedaan om een bedrag 
van 6 t.h. te bekomen.

Nadat het verslag door senator Van 
Hoestenberghe in den Senaat werd neer
gelegd, werd de zaak in 1938 verdaagd, 
daar de zitting ten einde liep.

Thans pas is deze zaak terug op de 
dagorde van den Senaat gebracht, waar 
door denzelfden senator aan het verslag 
werd herinnerd en om een dringend be
sluit verzocht werd.

Door Senator Van Eyndonck werd een 
amendement neergelegd, 6 t.h. voorstel
lend.

Dit werd bestreden door minister Van- 
derpoorten en het voorstel werd in den 
Senator gestemd, zooals het in de Kamer 
werd aangenomen.

Dit geldt dus slechts voor één jaar.
Zooals uit de bespreking hierna weer

gegeven blijkt, werd de wensch uitge
drukt dat tijdens een nieuwe verorde
ning, alle partijen, ook de visschers- 
reeders, zullen geraadpleegd worden, wat 
tot nu toe het geval niet was.

Zij zijn immers de voornaamste be
langhebbenden.

De tusschenkomst van senator Van 
Hoestenberghe heeft er veel toe bijge
dragen om aan al die woekerinteresten 
een einde te stellen.

De Bespreking 
in den Senaat

Hierna volgt de inhoud van de bespre
king, zooals die in den Senaat plaats 
had.

De heer Van Hoestenberghe, verslag
gever. — Ik wil herinneren aan mijn op 
12 Juli 1938 ingediend verslag.

Het ontwerp betreffende de beperking 
van het bedrag van de aflossingen op 
scheepshypotheken, voorziet dat geen 
hoogeren interestvoet dan 8 t.h. op het 
aanvankelijk bedrag der leeningen mag 
geëischt worden. q

Visschersvaartuigen van rtvn^ - ri--. 
25 ton vallen niet onder toepassing van 
de wet, en alle bepalingen die met de wet 
in strijd zijn, vervallen.

Op één stem na werd het ontwerp door 
al de Kamerleden goedgekeurd, en uw 
commissie heeft het met algemeene 
stemmen aangenomen.

De heer Van Eyndonck. — Het ontwerp 
werd een jaar geleden ingediend op 
grond van argumenten van de betrok
kenen, die echter niet werden gehoord 
door de commissie.

De toestand van de betrokkenen is de 
volgende :

Tot 1937 was de interest vastgesteld 
op 4 t.h.

Nadien werd, op aanvraag van de ban
ken, de intrest op 11 tot 14 t.h. gebracht.

De verslaggever in de Kamer ver
kreeg, dat de verhooging slechts voor 
één jaar zou gelden en dat daarna weer 
een verlaging zou komen.

De arbeiders die belang hebben bij 
deze wet verdienen ten volle belangstel
ling.

Hun schip is hun woning, maar tevens 
ook hun werktuig. Zij zijn meer dan wie

ook door de crisis getroffen. Indien zij 
de borg niet kunnen betalen, wordt hun 
boot aangeslagen.

Voor den middenstand, voor de op
richting van een arbeiderswoning, wor
den leeningen mogelijk gemaakt waar
van de intrestvoet 4 t. h. niet over
schrijdt.

Indien wij een intrest van 6 t.h. aan
vaarden, dan is de verhouding toch nog 
nadeelig voor de schippers.

Het verwondert mij dat dit ontwerp 
zoo lang bleef rusten en verder, dat mijn 
amendement nog niet eens door de com
missie werd in aanmerking genomen.

De bankiers vroegen eerst 11 tot 14 
t.h.; nu verleenen zij leeningen tegen 6 
en 8 t.h., ofschoon er geen regeling be-

Indien wij 8 t.h. bepalen, geven wij 
aanleiding tot verhooging van den 
intrestvoet.

Ik vraag derhalve de verzending naar 
de commissie ten einde de afgevaardig
den van de betrokkenen te kunnen hoo
ren, zooals het gewoonte geworden is.

Indien de minister er echter op staat, 
dat over het ontwerp wordt gestemd, 
vraag ik dat ook zou gestemd worden 
over mijn amendement.

De heer Vanderpoorten, minister van 
openbare werken en werkverschaffing.
— De zaak is zeer eenvoudig. De besluit
wet van 26 Februari 1935 is thans niet 
meer van kracht. De heer Van Eyndonck 
wil het procent van 8 op 6 brengen. Het 
cijfer 8 is reeds een compromis tusschen 
den rentevoet van 14 t.h. die werd ge
vraagd, en het cijfer van 4 t.h., dat was 
voorgesteld. Ik kon derhalve het amen
dement niet aanvaarden.

Ik verkies dat de bespreking nogmaals 
zou worden verdaagd, liever dan het 
amendement te zien goedkeuren.

De hypotheken die sedert 1 Maart 
1935 werden aangegaan, zullen aan deze 
wet ontsnappen en vermits de wet slechts 
geldig is voor één jaar, zullen mijn dien
sten er voor zorgen een definitief ont 
werp gereed te maken voor het verstrij
ken van dezen termijn.

De heer Rutten. — Zullen de arbei
dersorganisaties geraadpleegd worden ?

De heer Vanderpoorten, minister van 
openbare werken en werkverschaffing.
— Zij zullen ongetwijfeld gehoord wor
den.

Laten wij de bestaande regeling be
krachtigen door een wet, in afwachting 
dat wij over één jaar een definitieve 
regeling zullen krijgen.

De regeering verwerpt dus het amen
dement en verzoekt de vergadering het 
ontwerp van de regeering goed te keuren.

— De algemeene beraadslaging is af- 
geloopen,

BESPREKING DER ARTIKELEN

Eerste artikel. — Gedurende een ter
mijn van één jaar, ingaande op den 
datum van in voege treden van deze 
wet, mag de schuldeischer ten titel van 
aflossing eener hypothecaire leening 
aangegaan vóór 1 Maart 1935 op een 
schip ingeschreven op het kantoor der 
hypotheekbewaring te Antwerpen, van 
den schuldenaar, de medesehuidenaars 
of de borgen, hoogstens 8 t.h. ’s jaars, al 
de lasten inbegrepen, van het aanvan
kelijk bedrag der leening eischen.

Worden voor de toepassing dezer wet 
niet als schepen beschouwd, de vis
schersvaartuigen van minder dan 25 ton 
die voor de zeevisscherij dienen.

De Voorzitter. — Hier komt een amen
dement te pas van den heer Van Eyn
donck, luidend als volgt:

In de eerste alinea, de woorden «hoog
stens 8 t.h. ’s jaars» te vervangen door 
«hoogstens 6 t.h. ’s jaars».

— Het amendement wordt met 72 te
gen 68 stemmen verworpen.
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Groothandel in Pekelharing 

Gezouten wijting en schelvisch

In het Staatsblad van 5 Juli 1.1. zijn 
enkele Koninklijke besluiten verschenen 
waarbij de heffing van bijkomende be
lastingen wordt bekend gemaakt.

Wij laten de meest gebruikelijke hier
na kennen:

HET FORMAATZEGELRECHT

wordt als volgt vastgesteld:
thans vroeger 

Het half-vel klein papier 5,— 3,— 
Het vel klein papier 10,— 6,— 
Het half-vel middelsoort 6,50 4,— 
Het vel middelsoort papier 13,— 8,— 
Het vel groot papier 17,— 10,20 
Het vel groot register 25,— 15,—

Indien de oppervlakte der gebruikte 
papieren verschilt van deze der papieren 
van het bestuur, wordt het zegel gekwe
ten tegen den prijs van het groot for
maat zonder dat het recht 25 fr. per 
blad mag te boven gaan.

HET ZEGELRECHT op de KWIJTINGEN
wordt vastgesteld als volgt:

Voor de kwijtingen van een bedrag 
hooger dan 0,30 fr. en hetwelk 100 fr. 
niet overtreft: 0,20 fr.

Voor deze van meer dan 100 fr. tot 
500 fr.: 0,30 fr.

Voor deze van meer dan 500 fr. tot 
1000 fr.: 0,60 fr.

En zoo voort, tegen 30 centiem per 
500 fr. of gedeelte van 500 fr.

DE O VER DR ACHTSTAXE, FACTUUR- 
TAXE, TAXE OP DE ROERENDE VER
HURINGEN EN OP HET VERVOER EN 

DE WEELDETAXE
worden als volgt gewijzigd:

van 2,50% op 2,75% 
van 5 op 5,50

van 2,50 op 2,75 p. duizend 
van 1 op 1,10 p. duizend
van 7% op 7,50% 
van 9 op 10
-van 0,60 op 0,70 
van 1 op 1,10
van 1,25 op 1,35

De op 1 Februari laatstleden ingetre
den verhooging met 1/20 is ingetrokken 
en door voorgaande vervangen.

AUTOMOBIELEN, MOTORRIJWIELEN, 
RIJWIELEN, ENZ.

Rijwielen: Er wordt van 1939 af een 
bijkomende jaarlijksche belasting van 
tien frank geëischt voor de rijwielen met 
een zadel, en 15 fr. voor de rijwielen met 
meer dan een zadel.

Motorrijwielen: Hier wordt de jaar
lijksche belasting verhoogd met 10 fr. 
of 20 fr. per 150 cm3 cylinderinhoud naar 
gelang het om vervoer van personen of 
van goederen gaat.

Automobielen: De huidige belasting 
wordt met 10 % verhoogd.

Belangrijke opmerking. — Deze bijbe- 
lasting moet uit eigen beweging ten laat
ste binnen den termijn van een maan<i 
van af den door den Minister van Finan
ciën te bepalen datum betaald worden.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN- 

EN NETTENFABRIEKEN

Credietbrieven, bankbiljetten op order 
en meer algemeen alle titels voor con
tante betaling en op zicht op beschik
bare gelden betaalbaar gesteld bij een 
bankier: vroeger 0,30, thans 0,40 fr.

Checks op een bankier getrokken: id.
Aandeelbewijzen van vennooten van 

samenwerkende maatschappijen en cre- 
dietvereenigingen: vroeger 0,30, thans 
0,40 fr.

Inschrijvingsbewijzen op aandeelen en 
schuldbrieven: vroeger 1,20 fr., thans 
1,50 fr.

Uittreksels uit bankrektningen : id.
Wissels, orderbrieven, andere dan op 

een bankier getrokken checks, en alle 
andere verhandelbare of handelseffec
ten: vroeger 0,50 fr. per 1.000 fr., thans 
0,60 fr.

Niet verhandelbare schuldbrieven, zon
der pand:

Vroeger:
titels van 100 fr. en min 0,20 fr.

100.01 tot 200 0,30 fr.
200.01 tot 300 0,40 fr.
300.01 tot 400 0,50 fr.
400.01 tot 500 0,60 fr.
500.01 tot 1000 ' 1,20 fr.

1000,01 tot 1500 1,80 fr.
Thans :

titels tot 250 fr. 0,40 fr.
van 250,01 tot 500 fr. 0,80 fr.
van 500,01 tot 750 fr. 1,20 fr.
van 750,01 tot 1000 fr. 1,60 fr.
en zoo voorts, tegen 0,80 fr. per 500 fr. 
of breuk van 500 fr.

Belgische aandeelen en schuldbrieven.
A. — Titels waarvan de duur geen 

5 jaar overschrijdt.
vroeger thans 

titels tot 250 fr. 0,30 0,40
van 250,01 tot 500 fr. 0,60 0,80 
van 500,01 tot 750 fr. 0,90 1,20 
van 750,01 tot 1000 fr. 1,20 1,60 
van 1000,01 tot 1500 fr. 1,80 2,40 
enz., tegen 0,80 fr. per 500 fr. of gedeelte 
van 500 fr.

Titels aan toonder betalen het dub
bele van bovenstaande bedragen.

B. — Titels met onbepaalden duur of 
met een duur van méér dan 5 jaar.

vroeger thans 
titels tot 250 fr. 0,60 0,80
van 250,01 tot 500 fr. 1,20 1,60 
van 500,01 tot 750 fr. 1,80 2,40 
van 750,01 tot 1000 fr. 2,40 3,20 
van 1000,01 tot 1500 fr. 3,60 4,80 
enz. tegen 1,60 fr. per 500 fr. of gedeelte 
van 500 fr.

Deze bedragen worden verdubbeld voor 
titels aan toonder.

C. — Vreemde titels.
vroeger thans 

titels tot 25 fr. 0,30 0,40
van 25,01 tot 50 fr. 0,60 0,80 
van 50,01 tot 100 fr. 1,20 1,60 
van 100,01 tot 200 fr. 2,40 3,20 
enz. tegen 1,60 fr. per 100 fr. of gedeelte 
van 100 fr.

**

In dit financieel programma stippen 
wij verder nog aan:

N. V.

REEDERIJKAAI. O O ST E N D E ,

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en
—  Openbare Werken —

—  Mazlaut « Purfina » —  
Diesel Motoren « Sulzer »

A. FISCALE ONTHEFFINGEN.

De W apensmokkel met de «Raymond»

ALLE VRIJSPRAKEN IN BEROEP BE
KRACHTIGD

Een schadevergoeding van 2 1/4 millioen 
aan den fiskus

In 1936 werd door Geo Pieron, uit Luik, 
voor 1 millioen frank wapens gekocht bij 
de firma F. N. te Luik en aan de fabriek 
Schroëder geleverd, met toestemming 
van den Brusselschen wapenhandelaar 
Schraff. Willem Pieters belastte zich met 
het overbrengen er van naar de stapel- 
huizen van Delsart te Brussel.

Op 7 Augustus van hetzelfde jaar wer
den de kisten naar Antwerpen gebracht.

Aan O. Becu, voorzitter van de Veree
niging der zee-officieren, werd te dien 
tijde 2 1/2 millioen frank ter hand ge
steld om wapens te koopen bestemd 
voor Spanje. Zijn bediende Jan Boog- 
mans werd bemiddelaar en samen met

D E  A C C U M U L A T O R E N T U D O R  
M E T  L O O D E N  P L A T E N  Z I J N  

D E  S P A A R Z A A M S T E  
L A G E  I N K O O P P R I J S  
H O O G E  P R E S T A T I E  
G E R I N G  O N D E R H O U D

BATTERIJEN

ilHIDOR

kapitein Keurts werden onderhandelin
gen gevoerd met den Spaanschen am
bassadeur. Filemon De Witte, uit Oos
tende, voorzitter van den Transport
arbeidersbond, vroeg daarop aan Arseen 
Blondé om met de «Raymond» een bij
zondere lading te willen overbrengen.

Het schip werd voor een maand in 
huur genomen en op 21 September wer
den niet minder dan 121 kisten « dik 
glas » ingescheept voor Hamburg. In 
feite moest deze lading overgezet worden 
op een Spaansch schip, de « Isar », dat 
Bilbao zou aandoen.

Het zaakje lekte uit. Er werd vastge
steld dat, in plaats van de lading glas, 
het schip wapenen bevatte, waarvan 
het wettelijk vervoer verboden was.

Alle personen in deze zaak betrokken, 
werden voor de rechtbank van Brugge 
gedaagd, namelijk Arthur Kellaen, Aug. 
Kan, Arseen Blondé, allen uit Oostende; 
Filemon De Witte, uit Deume, en Omer 
Becu, uit Antwerpen.

De rechtbank had De Witte en Becu 
beticht van aankoop van oorlogswapens 
en munitie, dit zonder wettelijke toe
stemming. Zij werden veroordeeld tot 
3500 fr. boete of een maand gevangenis
straf. Eerstgenoemde zag deze straf ver
dubbelen, omdat hij de wapens in zijn 
bezit had gehouden. Al de anderen wer
den vrijgesproken.

De Witte teekende beroep aan en zoo 
verschenen al de voor de rechtbank ge
daagde verdachten vóór het Hof van Be
roep. De debatten namen verschillende 
zittingen in beslag. Aan de verdedigings- 
bank verschenen beurtelings Meester 
Wurth (Gent), Carton (Brugge), Callam 
(Antwerpen), Verbaet (id.) en Gerard 
(Luik).

De uitspraak, die telkens werd ver
daagd, werd thans geveld. In een lang 
gemotiveerd arrest waarvan de lezing 
heel wat tijd in beslag nam, wordt het 
vonnis van Brugge te niet gedaan en ver
wijst het Hof De Witte hooger vernoemd, 
alsook Omer Becu, uit Antwerpen, tot 
het betalen van 2.258 fr. of 2 maanden 
gevangenisstraf. De aangeslagen wapens 
alsook het schip werden verbeurd ver
klaard.

De twee betichten hebben zich onmid
dellijk in verbreking voorzien.

Heist

1) Overdracht van handelszaken: a)
Opheffing van de rechten van 5 en 7%; 
b) toepassing van de overdracht- of an
dere met het zegel gelijkgestelde belas
tingen instede van het recht van 5 % 
dat op de goederen, enz. van toepassing 
is; c) het registratierecht zal slechts 
verschuldigd zijn indien de akten vrij
willig voor die formaliteit worden aan
geboden of indien er in een openbare 
akte gebruik van wordt gemaakt.

2) Fusie van vennootschappen: Ver
mindering tot het derde van het regis
tratierecht van 1 1/2 % en van het over- 
schrijvingsrecht van 1 of 2 %.

3) Oprichten van nieuwe gebouwen :
a) Terugbetaling van de helft van 11%, 
geheven op de verkrijgingen van bouw
grond of van af te sloopen gebouwen 
mits zekere voorwaarden; b) verminde
ring met de helft van de rechten van 
11% voor de eerste overdracht ten be- 
zwarenden titel van de binnen de 2 jaar 
opgerichte nieuwe gebouwen.

B. — FISCALE VEREENVOUDIGINGEN.

Grondbelasting: a) Opheffing van de 
aanslagsplitsingen van de grondbelas
ting onder de eigenaars en huurders;
b) Opvoeren van 10% tot 15% van het 
verschil tusschen de kadastrale op
brengst en de zuivere werkelijke inkom
sten, vereischt voor verlaging of verhoo
ging van de grondbelasting.

Mobiliënbelasting: Bevestiging van de 
jurisprudentie wat betreft de vrijstelling 
van mobiliënbelasting voor sommen, ge
bruikt voor terugbetalingen van kapi
taal, ter uitvoering van een regelmatige 
beslissing tot vermindering van het 
maatschappelijk kapitaal.

C. — BELASTINGEN.

I. — Directe belastingen.
Bedrijfsbelasting: a) Toepassing van 

de bedrijfsbelasting op rouwgelden of 
vergoeding wegens contractbreuk, vol
gens een verzachtende progressieve for
mule; b) Toelating om als reeds belast 
inkomen te beschouwen, de kadastrale 
opbrengst van bedrijfsgebouwen welke 
door den eigenaar zelf worden geëxploi
teerd; c) Vrijstelling voor de alimenta- 
tiegelden.

Aanvullende personeele belasting: Toe
passing van 2 opdeciemen met beperking 
van de vrijstelling van 15 % op de be- 
drijfsinkomsten tot 100.000 fr. belastbaar 
inkomen.

Belasting op de electriciteitsvennoot- 
schappen.

II. — Indirecte belastingen.
Opvoering met één decime van de met 

zegelrecht gelijkgestelde belastingen.

TABELLEN

Ter drukkerij van «Het Visscherijblad» 
of in de Vischmijn is een berekenings- 
tabel van overdrachttaks van 1,35 % - 
2575 % - 5,50 %, alsook van luxetaks, 
faktuurtaks en kwijtschrifttaks te be
komen, gaande tot tien duizend frank, 
te verkrijgen tegen den prijs van 2,50 fr.

Mits storting van deze som op post- 
checkrekening 1070.98 van den heer Van
denberghe Prosper, zullen deze tabellen 
ook opgestuurd worden naar de perso
nen of de firma’s die zulks verlangen.

FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag 15 Juli. —  Om 20 u.. fakkci- 

tocht door de plaatselijke muziekmaatschap
pijen Sie Cecilia en Willten is Kunnen.

Zondag 16 Juli. —  Om 11.30 en 20. u., 
concerten door de Kon. Fanfare van Marcke.

Om 20.30 u. optocht en folklorische stoei 
riet de medewerking der Klakkertjes. Na 
ce optocht, uitvoering van dansen door d? 
Klakkertjes.

Donderdag 20 Juli. —  Om 20 u., conscrï 
door Radiocar « JL’Abeille d’Or », Gooss^ns,

Vrijdag Z\ Juli. —  Ter gelegenheid van 
~en Nationalen Feestdag : Om 21 u.̂  taptoe 
c’oor de twee r laatselijke muziekmaatschap
pijen gevolgd door volksbal en confettiwcd- 
strijd.

Zaterdag 22 Juli. —  Om 20 u.. concert 
door de Ken. Harmonie « lever spant dn 
kroon » van Mechelen.

N. B. —  Op Zaterdag 15. Zondag !ó cn 
Maandag 1 7 Juli, ter gelegenheid der Vlaam
sche Kermis, prijskamp voor >itstallingen 
in al straten der stad.

TENTOONSTELLING
De tentoonstelling der werken in de Kost- 

schoolschool alhier gehouden verleden Zon
dag. kende een buitengewone beJangsleüing.

Honderden bezoekers Jhiebben hun bewon
dering uitgedrukt voor de prachtige' werken 
Jie er tentoongesteld werden. Een bï/oe* 
aan dergelijke tentoonstelling is waariij* dr. 
moeite waard.

NUTTIGE REKLAME
Ter gelegenheid van de feestelijkheden al

hier op 15, 16 en 17 Juli. waarbij eer 
Vlaamsche Kermis gehouden wordt. hccit 
het stedelijk feesikomiteit de goede gedachte 
opgevat gedurende_acht dagen een bij zon- 
dren oproep uit te zenden langs Radio 
Vlaanderen 'tot de Gentenaren, die ter ge
legenheid der Gentsche fees ten 4 een verbiij; 
aan zee willen doen, de voorkeur aan Heisi 
to willen geven.

De Stropkens zullen heel zeker aangenaam 
hun verlofdagen 'te Heist kunnen door^ren- 
gen en er meteen wat leven bijbrengen. Men 
mag er aan toevoegen dat ze goede verteer- 
ders zijn. waarbij handel en nering steeds 
goed varen.

In den volksmond wordt er op ge we/en t 
dat pas bij de aankomst der Stropkens het 
groot seizoen voor Heist begint.

Het opgevatte plan door het stedelijk feest- 
komplot zal ongetwijfeld zijn vruchten af
werpen ten bate van alwie van het seizo°n- 
ebdrijf moet leven.

RANDBOOGSCHIETEN
Op Maandag 1 7 Juli, om 1 7.30 u/, open

bare beschrijving ingericht door de {unijrs 
Molendraaiers. bij Henri Vermille. Molen
hoek. Vooruit 200 fr. en gratis prijzen, In- 
leg 9 fr., terug 6 fr,

BEWOGEN REDDING
Zondagnamiddag rond 16 u., hadden drie 

Engelschen bij het baden zich te ver ge
waagd tot op zeker oogenblik zij hun leven 
in gevaar achtten en een noodsein gaven

Onmiddellijk begaf de redder Jules Van
den Broele zich te water en kon na eei bui
tengewone inspanning de drie personen vei
lig aan land breiigen.

Niet genoeg kan er op gewezen worden; 
dat men bij het baden dient voorzichtig te 
zijn e’n dat er ie> weinig naar goeden raad 
der dienstdoende redders geluisterd wordtHad 
het geval zich een paar dagen vroeger 
voorgedaan, toen de redders nog niet ïn 
dienst waren( zeker hadden de drie roekeloo- 
Z e  baders er het leven bij in geschoten.

1 1  JULIFEESTEN
Ter gelegenheid der jaarlijksche 1 Î Juli- 

feesten had er Maandagavond alhier in de 
Polderstraat^ bij Degroote Oscar een hand- 
boogschieting plaats, waaraan 105 schutters 
deelnamen. Een waar rekord dat dient ver
meld te worden.

Op Dinsdag 1 1 Juli had onder grooten 
volkstoeloop een wandelconcert plaats ge
volgd door volksbal op de Statieplaats d *or 
de muziekmaatschappij «Willen is /Kunnen».

De jeugd was hier van de partij en heeft 
menige flikkertjes uitgevoerd oip de zoete to
nen van de muziek.

Een dergelijk volksbal valt ten zeerste ii 
den smaak en wordt steeds verlangd. Wij 
hopen dat het feesikomiteit er zal aan den
ken om meer dergelijke gelegenheden il*, te 
richten,

LAFFE OVERVAL
Tot tweemaal werd heer Schepen Coetinck 

het slachtoffer van een overval op straat.
Zaterdagavond Vverd de Schepen op de 

Statieplaats lastig gevallen en vastgegrepen 
door zekeren L. R. Zondagnamiddag was het 
erger, toen de Schepen in de Kursaalstiaaï 
afgeranseld werd door A. R.. broeder van 
eerstgenoemde!, zoodanig dat hij het be
wustzijn verloor en geneeskundige hulp dien
de ingeroepen te worden.

Proces-varbaal werd ten laste van de 
twee betrokken personen ongemaakt.

BETAALD VERLOF
De periode voor het betaald verlof voor 

de bouw-en openbare werken, is vastge3teld 
van 14 tot 21 Augustus a.s, De verlotkaar- 
ten dienen tegen einde dezer maand aan de 
Verlofkas te Brussel overgemaakt> wil men 
op tijd uitbetaald worden.

DE HEISTSCHE KLAKKERTJES
Zondag 16 Juli, om 2.30 ut .zijn de Heist

sche Klakkertjes opnieuw aan do eer.
Na een optocht zal de groep in prarhtige 

kleederdracht heel wat oude dansen uilvoe- 
ren. Een bezoek aan Heist zal iedereen bevre
digen. De oude Heistsche trant, die destijds 
zoo vermaard was, zal door de talrijke me
dewerkers op een puike wijze weergegeven 
worden.

Ter gelegenheid van deze historische fees
telijkheden, zal de gansche bevolking er van 
houden de huizen te bevlaggen en te ver
sieren, hetgeen de bezoekers reeds zal ver
aangenamen bij hun intrede te Heist, de 
mooie bad-en visschersstad.

HERHALING.
De herhaling van de Klakkertjes zal lie

den Zaterdag om 5 uur doorgaan in he»> 
stadhuis, tweede verdiep, waar een reeks 
nieuwe dansen zullen uitgevoerd worden.

Niemand zal nalaten op deze noodige her
halingen tegenwoordig te zijn.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten. —  Meyers Hubert, z. v. Henri 

en Cohstandt Josephine. Steenstr., 3 7. —  
Bogaert André# z v. Joseph en Serreyn Ger
maine, Ridder de Vriérestr., 9.

Huwelijken. —  Geen.
Huwelijksafkondigingen. —  Geen.
Sterfgevallen. —  Monballyu, van Julien en 

De Groote Marie, Knokkestr., I 7T. -- Van
torre Emmatauel, 1 m, en 10 d., z. v. Cesa-r 
en Asselman Anna, Pannesiraat. 35.

Vragen 

van Volksvertegen

woordigers

De heer Goetghebeur. — De Nationale 
Maatschappij van Spoorwegen heeft voor 
verschillende koopwaren zooals hout en 
ciment, gunsttarieven toegekend voor 
het vervoer naar de havens van Antwer
pen en Luik. Die handelwijze brengt de 
kleine havens in moeilijkheden en ont
neemt een deel van hun bestaan.

Mag ik aan den achtbaren heer minis
ter vragen of die gunsttarieven toege
kend werden door tusschenkomst van 
het Staatsbestuur, desgevallend met ver
goeding? Ofwel hebben zij een zuiver 
handelskarakter door beslissing van de 
uitbating genomen?

ANTWOORD
Volgende uitvoertarieven zijn toepas

selijk op de zendingen hout en cement: 
Cement.

1. Bijzonder tarief nr. 405: per hoe
veelheden van ten minste 20 ton, met 
bestemming naar alle Belgische havens, 
’t zij Antwerpen, Brussel, Brugge, Zee
brugge, Dendermonde, Leuven, Gent. 
Oostende en Nieuwpoort, om er inge
scheept te worden in een zeeschip.

2. Bijzonder tarief nr. 455: per hoe
veelheden van ten minste 20 ton, met 
bestemming naar voornoemde havens, 
voor den uitvoer per zeeschip.

De prijzen van dit tarief gelden enkel 
voor de zendingen der fabrieken die er 
zich toe verbinden aan den spoorweg toe 
te vertrouwen:

a) hetzij al hun zendingen, gedurende 
één jaar, uit een of twee stations naar 
de Belgische zeehavens;

b) hetzij een hoeveelheid van ten min
ste 30.000 ton, binnen een termijn van 
één jaar, uit een zelfde station naar een 
zelfde Belgische haven en al hun zen
dingen bij den uitvoer over een tweede 
Belgische haven.
Hout.

Bijzonder tarief nr. 418, van toepassing 
op de zendingen hout bij den uitvoer 
over zee via Antwerpen. Om de prijzen 
van dit tarief te kunnen genieten moe
ten de belanghebbenden zich verbinden 
gansch hun verkeer in de betrokken be
trekking, met een jaarlijksch minimum 
van 5.000 ton, aan den spoorweg toe te 
vertrouwen.

In feite gaat het hier om Belgisch hout 
voor het vervaardigen van papier in 
Duitschland en waarvoor dé kooper den 
uitvoer over Antwerpen aanvroeg omdat 
hij in die haven voordeelige watervrach- 
ten bekomt met bestemming naar 
Duitschland.

Vorenbedoelde tarieven, die een com
mercieel karakter hebben, werden inge
voerd ingevolge een beslissing van den 
raad van beheer van de Nationale Maat
schappij der Belgische Spoorwegen.

Nog de Vischkeu-

ring te Luik
£ , j- ---*---

(Vervolg van blz. 1)

NOG EEN SCHRIJVEN

Een zekere heer Van de Kerre uit Luik 
schrijft ons, naar aanleiding van de in
zending van verleden week nog het vol
gende :

Mijnheer de Directeur,
Ingevolge een artikel op de eerste page 

van Uw blad van 8 Juli j.l. getiteld «In
voering van Haring», veronderstel ik dat 
Uw gelegenheidscorrespondent niet aan 
de wet van 28-9-38 voldoet, om invoer
vergunningen te bekomen voor den ha
ring.

Indien Uw correspondent zoo’n groot 
grossist is, zooals hij zegt, kan hij zich 
bij mij vervoegen om de jaren gevestigde 
grossiers in haring op te geven in Luik.

In de hoop dat, Mijnheer de Directeur, 
Uw correspondent de gelegenheid geeft 
om mij van repliek te zijn, verblijf ik 
met de meeste hoogachting.

(get.) Van de Kerre.

NOG EEN DERDE SCHRIJVEN

Mijnheer de Redacteur,
In verband met het ingezonden artikel 

betreffende den invoer van haring, ben 
ik zoo vrij U om een plaatsruimte te ver
zoeken voor antwoord in verband met het 
feit dat ik groothandelaar in haring ben, 
gevestigd te Luik en niet kan gedogen 
dat iemand beuzel vertelt, omdat hij zijn 
zin niet kan krijgen.

Op de allereerste plaats de uitlatingen 
tegenover het Ministerie hebben geen zin 
en wel om de volgende redenen:

Juist omdat het Ministerie uitzoekt 
wie recht heeft op vergunningen en in
zender niet voldoet aan de voorwaarden, 
is het logisch dat hij niet als invoerder 
erkend wordt.

Vervolgens heb ik steeds kunnen vast
stellen, dat de ambtenaren die belast 
zijn met het art. 217a steeds bereid zijn 
alles te doen om de handelaren te helpen 
en acht ik deze heeren uiterst bekwaam 
in de uitvoering van hunne functie.

Deze heeren denken er geen oogenblik 
aan, dat de contingenteering in het leven 
is geroepen om eerlijke menschen te 
pesten.

Waar schrijver in zijn artikel heeft 
uitgevonden dat er geen grossisten in 
visch en haring zijn in Luik, is voor mij 
een raadsel. Indien dit U kan interes- 
seeren, deel ik U mede dat er in het 
seizoen duizenden kilos visch en haring 
in Luik verkocht worden, dank zij de re
clame die er gemaakt wordt om visch te 
eten.

Verder ware het beter de uitdrukkin
gen van monopolie achterwege te laten, 
want ik vermoed dat hij dit woord niet 
kan ontleden, anders maakt hij zich be
lachelijk en raad ik hem aan nooit zijn 
neus in zaken te steken van anderen, 
vooral als men daar niets van weet.

Wanneer mijn vermoedens juist zijn, 
is de schrijver van het artikel Hollander.

Zooals hij zelf schrijft, is hij markt- 
leurder en zijn het juist deze categorie 
van handelaars die de grossisten de 
grootste concurrentie konden aandoen, 
aangezien zij voordeel trokken van de 
Hollanders die België volpompten met 
koopwaar en den geregelden handel den 
kop indrukten.

Indien hij niet weet welke sociale en 
fiscale lasten een groothandelaar heeft, 
is het niet onze schuld. Wij weten hoe 
lastig de handel is en welke schade 
ons wordt gedaan door diegenen die op 
de markten werken.

Ieder groothandelaar is verplicht in de 
zomermaanden andere artikelen te ver
koopen. De handel in visch en haring 
is geradbraakt.

Indien Uw correspondent het noodig 
acht, wil ik U gaarne een lijst der gros
sisten doen toekomen ter bevestiging van 
wat wij U meedeelen.

U inmiddels dankend voor de plaats
ruimte teeken ik

«La Fruitière».
Volgen eenige handteekens.

m



4 « HET VISSCHERIJBLAD »

M a r k t b e r i c h t e n

8 d. 
9 d. 
5 d. 
9 d.

8.620 —  
1 1.995,—  
5.385 —  

12.925 —-

OOSTENDE
Vrijdag 7 Juli 1939.
N.4 2 Oost 
0.67 Oost 
0 . 1 8 7 Oost 
0.152 Oost

Alle vangsten komen van denzelfden 
scherijgrond ; de keus is voldoende ei 
kwaliteit valt zeer mee.
7^aterdag 8 Juli 1939.
0.280 Witte Bank 
0,228 Spanje 
0 .2  79 Witte Bank 
N.64 Witte Bank 
0.245 Silverput 
0.244 Silverput 
0.272 Silverput

Benevens een mooi 
kreeftjes, is de aanvoer beperkt tot tongen, 
pladijs, roobaard en roggen. De vraag voor 
fijne soorten is zeer levendig^ v00. ..... . 
soorten is de vraag eerder luüüeic* ■ 
sehe kreeftjes bekomen rendeerenden afzet. 
Maandag 10 Juli 1939*
0.238 Kanaal

! OPBRENGST VAN DEN VERKOOP 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Tongen zijn d’iur.

12 d. 15.910 —
20 d. 5 1.320,—
14 d. 14.230 —

12 d. 15.925’—
1 1 d. 12.594 —

7 d. 9.892,—
9 d. 8.503 —

partijtje Noorsche

12 d.
0.3 1 6 Kanaal 1 1 d,
0.2 1 2 Kanaal 1 2 d,
55.0.262 Noord 16 d. 
0.288 Spanje 20 d.
55.0.83 IJsland 20 d. 
0.191 Kanaal 10 d. 
0.200 Witte Bank 12 d.

Alle gewenschte soorten zijn

19,. 692,—  
18.053 —  
23.380,—  
41.333 50 
57.755 —  
26.804 —  
1 1.929,'—  
23.254 —

heden be-
doch door-schik"baar> maar enkel in kleine 

gaans goedverzorgde partijen. Voor tongen, 
tarbo't, groote roggen en ieksoorten worden 
levendig gevraagd. De IJslandsche vangst is 
maar gedeeltelijk gelost ; de 0.163# eveneens 
van IJsland, verkoopt morgen.
Dinsdag 11 Juli 1939*

Donderdag 6 90.889,50
Vrijdag 7 39.257,50
Zaterdag 8 128.626,—
Maandag 10 222.200,50
Dinsdag 11 446.91 3, f0
Woensdag 12 341.209.-—

1.260.1 1 1 —
AANVOER VAN GARNAAL

Donderdag 6 Juli 4325 kg. 5.70— 2.4C
Vrijdag 7 4 133 kg. 5.80— 2.30
Zaterdag 8 2382 kg. 6 50— 4,77

Zondag 9 1845 kg. 8.20— 5 '
Maandag 1 0 218 kg. 9 20— 7,70
Dinsdag 1 1 5565 kg. 5 00— 2 ,,
Woetosdag 1 2 5781 kg. 5 00— 3,

Société Française
de B a n q u e  et de D é p ô t s

Naamlooze Vennootschap 

Kapitaal 50.000.000 frank

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs

Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDKYNCK
Gedip lom eerde  Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 — Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

Les Frigorifères du Littoral
N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 TELEFONEN 707 . 1050

2909
2588

IJM 9 Fladen 
IJM 25 Tal-End 

5 motors van 
ming.

450 b. 
460

604— 1556 florins

VISSCHERS !

DE BESTE

KANTOOR

Teleg. ad 

T e 1 e f o o n :

OOSTENDE, 21, Leopoldlaan

: FRANCIBANK OOSTENDE 

OOSTENDE 72.75 i

SS.0.83 IJsland 20 d. 37.1 10 —
SS.0.163 IJslatid 17 d. 65.35 3 '—
0-.290 Kanaal 12 d. 15.605 —
0.241 Spanje 18 d. 48.130,—
0305 Kanaal 13 d. 22.940 —
0,266 Kanaal 12 d 22.835 —
0,246 Witte Bank 12 d 1 4.592,50
0.341 Manche 8 d. 15.905 —
055 Witte Bank 1 1 d. 1 1,970' —
0.324 Witte Bank 13 d. 1 2.996 —
P.4 West 5 d. 9 200!—
O.l 79 Clyde 11 d. 33.61 9 50
0220 Witte Bank 14 d. 13.642 50
0 .1 24 Kanaal 1 1 d 2 7.9,64 —
0.109 Witte Bank 12 d. 14.924,50
0.226 Noord 8 d. 14.885.—
0.285 Spanje 17 d. 45.455 —
0.250 Kreeftjes 115 —
0.198 Kanaal 1 1 d. 19.5 12,—

De aanvoer van heden is merkelijk grooter 
en keusrijker dan gisteren ; alleen tongen 
zijn eerder schaarsch en dan ook duur. Ijs- 
landsche vangsten zijn uitgebreid ; deze 
vangsten omvatten hoofdzakelijk veel wij'ting, 
koolvisch, roode boonen en kabeljauw ; schcl- 
vischvangst is zeer afgenomen. Spaansche 
visscherij geeft voldoende tongen en roggen, 
doch weinig bijsoorten. Met de tongenvangst 
blijkt het poover gesteld "Dp de Kanaal-en 
Witte Bankvisscherij.
Woensdag 12 Juli 1939*
0.140 Witte Bank 
B.2 Witte Bank 
0.224 Spanje 
0105 Witte Bank 
0.326 Witte Bank 
SS.296 IJsland 
0.135 Witte Bank 
0.295 Kanaal 
0.336 Witte Bank 
0.350 Witte Bank 
0.325 Kanaal 
0.54 Kanaal 
0.292 Kanaal 
0,132 Witte Bank 
0.256 Silverput 
0.128 Witte Bank

De aanvoer is heden zeer beperkt, doch 
goed verzorgd ; de verscheidenheid laat niets 
te wenschen over. De vraag voor ronde 
vischsoorten is zeer levendig geworden ; voor 
fijne vischsoorten, tarbot en ieksoorten i.s de 
vraag zeer stevig tot goede en vaste prijzen, 
Tongenaanvoer is niet voldoende, nauwelijks 
3,500 kg. Kanaalvisscherij is absoluut on
voldoende om rendeerende besommingen cc 
verwezenlijken.

1939.
9

13 d. 1 7.960 —
13 d. 1 1.913 —
18 d 56.337 50
13 d. 16.470,—
10 d. 15.330 —
20 d. 54.865 —
1 1 d. 14.565 —
12 d. 21.195,—
10 d. 1 6.735 —
12 d. 1 8.305 —
9 d. 14.620 —

12 d. 1 5.228,—
12 d. 25.885 —
1 1 d. 9.91 f —
8 d. 1 1.950 —

1 1 d. 19.900,—

Bij huizen
Brüssel - Antwerpen - Charleroi - Londen

NIEUWPOORT
Deze week was er heel veel visch op de 

markt, welke goede prijzen kende. Ook veel 
garnaal werd aangevoerd met goede prijzten.

Tongen groote 10--15 ; midd. 12— 18 ;
voorkleine 16——22 ; kleine 8— 12 ; tarbot ■
groote 1 3--17 ; kleine 8-- 10 ; griei 5— 8 ;
platvisch groote 5--7 ; imidd. 3.25--4.^0 :
kleine li— 2 ; schar 3--3,75 ; rog groote 3
— 4 ; kleine 1.25--2 ; zeehonden 0,50— 0.75
fr. per kg.

IJMUIDEN

&

GASOIL® 
©

HET BESTE MAZOUT

1
ALLE BANK- en BEURSVERRICHTINGEN j OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 

Vreemde munten - Verhuring v.. Brandkasten 1 Donderdag 6 Juli 193A.
N 54 : 2 188 — N‘51: I883 — N.26: 

1528 — P.86 : 1447 — Od.15 : 2902 — 
N/62 : 2410 — P.2 : 286 — N31 : 2972 
V r ijd a g  7 Ju li 1939.

N.4 : 1390 — N.40 : 2277 — N.49 : 2041 
I 726.

Verwachtingen
Zaterdag 15 Juli. — 0.215 van de Witte 

Bank, 0.137 van de Kreeftenput.
Maandag 17 Juli. — 0.86 van de Noord —  N.63 : 321 I —  N.38 

zee met 250 b. totten, 1ü0 b. makreel, 20 Zaterdag s Juli 1939. 
b. platvisch, 20 b. gullen, 5 b. tarbot, 150 N.3I : 442' — 93 I
kabeljauwen, in totaal 10 bakken; SS.0. 
159 van Ysland met 1220 b. gullen, 250 
kabeljauwen, 55 b. wolven, 15 b. heilbot, 
in totaal 13 bakken; 0.204 van het Ka
naal van Bristol.

Dinsdag 18 Juli. — 0.307 en 0.293 van 
het K. van Br.; SS.0.80 van Ysland met 
kabeljauw, kools, gullen, schelvisch, boo
nen en mixed, in totaal 18 bakken; SS.0. 
299 van Ysland met 12 bakken; 0.237 en 
0.315 van Spanje; 0.269 en 0.275 van 
de Clyde; 0.25 en 0.289 van het K. van 
Bristol.

0. 299 van Ysland met 560 kabeljau
wen, 1100 kools, 235 b. gullen, 25 b. schel
visch, 290 b. mixed, 75 b. boonen, 20 b. 
heilbot, in totaal 12 bakken.

Woensdag 1R Juli. — 0.309 en 0.293 
van he tK. van Br.; 0.328 van de Witte 
Bank.

Verder worden verwacht: 0.65, 0.303, 
en 0.225 van de Witte Bank; 0.122 van 
Spanje; 0.308 van de Clyde; 0.112, 0.243 
0.349, en 0.327 van het K. van Bristol.

N.44 : 4410 —  N.35 
—  N.58 : 1454 —  N.41 : 381 1.
Maandag 10 Juli 1939 .

n .49 : 1542 —  N.62 : 2362 —  Od.15 
3268 —  N.48 : 2789 —  N.59 : 6576. 
Dinsdag 11 Juli 1939 ,

N.53 : 5164.
Woensdag 12 Juli 1939 .

N.63 r I 131 —  N.54 : 3462 50 —  N.4? 
2359 —  P.86 : 872 —  N.43 : 42J)& — N 
2242 —  N.4 : 2212.

N.55 : 1020 —  N.26 : 1 103 —  P.2 307.

6 Juli
7 Juli
8 Juli
I 0 Juli
II Juli 
1 2 Juli

GARNAALAANVOER

780 kg. 4,20-
909 kg. 
638 kg. 
945 kg. 

1674 kg. 
1627 kg.

-6 00 
-5 40 
-7 70

3,80- 
5 60- 
4,50— 6'70 
2,00— 410 
2 60— 3 60

ALTONA

In de week van 6-12 Juli kwamen aan de 
rijksvischhallen 21 stoomtrawlers, 44 motors 
en 2 Denen hun vangsten versehe visch en 

I haring verkoopen.
Deze week was zooals de vorige : weinig 

schepen en toch voldoende aanvoer, De 
trawlers komende van het Clijdiep, Tal-End, 
Oost en Witte Bank hebben alle goede vang
sten en de verscheidenheid laat niets te wen
schen over, De tongenvangsten laten echter 
be wenschen over.

Haringvisscherij blijft zich gunstig ont
wikkelen, 3 bootenj zijn deze week ter 
markt geweest. Wel waren hun vangsten nog 
klein, maar dit zal wel veel verbeteren, daar 
wij pas in het begin van de teelt leven.

Dat de reederijen hun schepen zoo vroeg 
mogelijk laten komen is prachtig werk, 
want nu is alle aangevoerde haring van uit
nemende kwaliteit,

Buitelandsche aanvoer : 2 Denen met 
sc,hoI: en vele heilbot en zalm van Noor ve
gen.

De visch' werd de geheele week aan £oed'e 
en bevredigende prijzen verkocht.

Verwachting toekomende week : 20 stoom
trawlers en 35 motors.

Donderdag 6 Juli 193/3.
1 boot van het Tal-End: «met een vangst 

makreel^ schelvisch, totten, wijting en schol.
1 boot van hetl Clijdiep met gullen schel
visch en totten en de laatste vangst was af
komstig van de Clijde en Fladen en had 
»ein mooie vangst meiden en versehe har’.ngr.

Van de Oost : 1 motor met gullen en 
schol, Visch werd verkocht aan goede prij
zen,
IJM 24 Tal-End 665 b. 25̂ -0
IJM 94 Clijdiep 275 b. 2194
Ro. 46 Fladen 325 b. 2 791
Vrijdag 7 Juli 1939.

Slechts 1 stoomtrawler met ten schoone

voor VISSCHERSVAARTUIGEN &  

GEFABRICEERD wordt door de®

Belgian Cracking Gy %
die nooit de belangen van den ©  

kooper uit het oog verliest £  
Al hare producten komen voort 
van de Belgische Werkhuizen 
—  te Langerbrugge —  

BESTEL BIJ D E  B. C. C.

Vischfactoor 

V ERSC H EN  -

in alle soorten 

- G ERQ O K T EN

V ISCH  E N  GARNAAL

Vischhandel in 't groot en ’t klein

M ECH ELEN

789 —

V ISCH M IJN , 2 

—  Tel.

JuliDonderdag 13
0.66 Oost 9 d. 7.735,-1
0.229 Silverput 8 d. 11.470,—
0277 Silvrput 9, d. 10.805,—
0.240 Oost 9 d. 7.095,—  <
H .82 Witte Bank 12 d. 13.910,—  !
0.2 70 Witte Bank 1 0 d. 14.870 —  1
0.73 Witte Bank 14 d. 15.675 —
N.46 West 3 d. 6.043,—

Alhoewel veel vaartuigen ter markt zijn, is 
de aanvoer onbelangrijk, daar alle vangsten j 
Van weinig beteekenis zijn. De beschikbare 
soorten omvatten tongen, tarbot, grieten, 
gallen, wijting en goede Noorsche kreeftjes. 1 
Voor tongen worden vaste en dure prijzen 
besteed. i

Medecijnkisten aan
t e o r d

Wij vestigen de aandacht van de ree
ders op het feit dat, ingevolge het mi
nisterieel besluit van 6 Juli 1938, zij ver
plicht zijn aan boord van hun visschers
vaartuigen een medecijnenkist te be
zitten, waarvan het model moet beant
woorden aan dit door het Zeewezen 
voorgeschreven, en dit sedert den 6en 12 
dezer maand.

Ten einde alle moeilijkheden te ver
mijden, raden wij hen aan zich zoo 
spoedig mogelijk in regel te stellen.

Voor alle inlichtingen, gelieve te tele- 
foneeren naar het nummer 735.32 van 
den heer A. Constandt te Oostende.

WEEK VAN 3 TOT 8JULI 1939

In vergelijking met de vorige week zijn de 
vangsten uit de Noordzee merkelijk aange
groeid. Vooral de haringvisscherij aan de 
Fladengronden heeft een geweldigen voor
sprong gemaakt.

Terwijl er den Maandag 13.300 kg. ha
ring openbaar verkocht werd, voerden de 
treilers op het einde der week ruim 1 1 7.000 
kg. per dag aan. In totaal werd er deze week 
door 23 Noordzeetreilers 1.224.100 kg. ver
sehe zeevisch gelost.

Hieronder waren begrepen 415.000 kg. 
haring, voor het grootste deel in kleine kis
ten verpakt.

Van het Bereninham kwamen 3 treilers 
met 550.700 kg., hoofdzakelijk kabeljauw, 
rooboonen en schelvisch. Vier trei;ers hadden 
op 1J.1 and gevischt en brachten gezamenlijk 
&97.000 kg., meest rooboonen, aan.

14 I loogzeetreilers losten 34.600 kg. zee
visch. Verder stelden 7 Elbevisschers 200 'cg,
/oetwat er visch te koop.

Uit ter hand verkochten 4 Hoogzeevaar
tuigen 2.100 kg. levende schol en 58 klem- 
visschersvaartuigen, 2.000 kg. Elbevisch.

De van binnen- en buitenland ingezonden 
waar bedroeg 50.100 kg.

13 treilers traden met haring aan. Hier
voor kwamen 3 treilers uit Engeland mei 
i .707.500 kg., 9 treilers uit Noorwegen me’. 
478.900 kg. en 1 treiler uit IJsland! net 

O.WOO kg.
Het totaal gewicht der op de Altona Ham

burger markt verkochte waar bedroeg ■ 
Openbaar : kg. 2.556,700
Uit ter hand : 4.100 j
Haringinvoer : 2.396.800 \

; vangst verscheidenheid was ter markt, welke 
G.ist. De verkoop-

kg. 4.957.600

- r<sc css soo® ®©©öo©oa«óö®ce©o® o©e-o«i

TER VISCHMIJNPRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH, VERKOCHT
VAN OOSTENDE, WEEK VAN 8 TOT 13 JULI 1939.

Zaterdag
Turbot — Groote tarbo t....................... 13,00—15,00

Mid. tarbot...........................  9,00— 8,00
Kleine tarbot ............. ........ 7,00— 6,00

Barbues — G rie t................................... 7,00— 5,00
Soles — Allergroote tongen .................. 17,00—20,00

Groote tongen ........................  18,00—20,00
Midd. groote tongen .............  21,00—22,00
Voorkleine tongen ..................  22,00—24,00
Kleine tongen ........................  22,00—24,00

Carrelets — Gr. pladijs (schol) .................................
Midd. p lad ijs.....................  5,00—
Derde slag pladijs ............  3,50—
Kleine pladijs ................... 1,50—

Limandes — Schar .....................................................
Limandes soles — Groote tongschar .......................

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

Kl. Schotsche schol.......................
Flottes — Schaten .................................................. ...
Raies — Groote rog .............................  3,00— 2,00

Kleine rog .............................  0,75—
Tacauds — Steenposten ............................................
Merlans — Gr. wijting ........................  1,50—

Kl. wijting ......................... 0,75—
Cabillaud blanc — Witte kabeljauw .......................

Gr. gullen .................................
Kl. gullen ..................................

IJsl. kabeljauw ..................
Gr. gullen............................
Kl. gullen ............................

Maandag
15.00—13,00
10.00— 7,00
6.00— 5,00
7.00— 5,00

17.00—18,00
19.00—
20.00—19,00
20.00—21,00 
21,00—

6,00—
4,50—
2,00—

5,00

1,75

5,00

Cabillaud d’Islande

Sébasjtes — Klipvisch
Charbonnier — Koolvisch ................... ............
Lieus — Vlaswijting .............................  ..........
Lingues — Lengen................................. ..........
Eglefins — Gr. schelvisch ................................

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

Colins — Gr. mooimeisjes ................................
Mid. mooimeisjes ...............................
Kl. mooimeisjes .................................

Vives — Pietermannen ........................................
Grondins — Knorhaan ......................................
Grondins rouges — Engelsche soldaten ...........
Rougets — Roobaard ............................  2,50—
Emissoles — Zeehaai ..........................................
Roussettes — Zeehonden ....................................
Dorées — Zonnevisch ..........................................
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ........  4,00—

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

Kl. zeepaling .....................................
Maquereaux — Makreel .....................................
Harengs — Haring .............................................
Esturgeons — Steur ...........................................
Flétans — Gr. heilbot .........................................

Kl. heilbot ..........................................
Ecrevisses — Kreeftjes .............  ........  5,00—

6,00—
4.00—
4.00— 2,50
2.00— 3,50
4.00— 2,50
4.50— 3,00
1.50—

1.75— 1,50
1.50—
5.00— 4,00
2.50—
2.00—
3.50— 2,75
1.75— 2,00
1.50— 1,25
1.25— 1,00 
1,00—
2.50—
1.50—

5.00 —  
3.75— 4,00
3.00— 3,50
2.50—
4.50— 3,50
2.50—
1.25— 1,50
1.00— 
1 ,00—

1,00 3.00—
1.50—
1.50—
5.00—
6.00—
4.00—
2.50—
1.50—
4.00—

1,50

3.00
5.00

3,00

13,00—
7.00— 8,00
3.00— 5,00

Dinsdag Woensdag
13,00—10,00 15,00—12,00
9,00— 8,00 8,00— 9,00
8,00— 6,00 7,00—
7,00— 6,00 7,00— 6,00

19,00—15,00 17,00—15,00
20,00— 19,00—20,00
22,00— 20,00—23,00
21,00—22,00 21,00—23,00
22,00—23,00 19,00—23,00
6,00— 6,00—
7,50— 6,00 8,00— 6,00
5,00— 5,00—
1,75— 2,25 1,75— 1,50 

4,00— 3,00
6,50— 6,00 6,50— 3,50
4,00— 4,00— 3,50
3,50— 4,00 3,00— 4,25
4,00— 2,25 2,50— 4,00
4,00— 2,00 4,00— 3,00
4,50— 2,50 5,00— 2,50
1,25— 1,50— 

1,25—
1,00— 2,00 2,25— 1,00
0,75— 0,75—
5,50— 4,00 8,00— 6,00
2,00— 4,00— 3,50
1,50— 2,50—
2,75— 3,00 4,00— 3,50
1,75— 2,25— 2,50
1,50— 0,50 1,75—
1,25— 1,00 1,25— 1,00
0,50— 0,75 1,00—
3,00— 2,00 3,50— 2,50
1,50— 1,00 2,50— 1,50
8,00— 8,50—
6,50— 6,50—
4,50— 4,00 5,50— 7,00
3,50— 3,00 3,50— 5,00
2,25— 3,75— 1,00
3,50— 4,00 4,50— 3,50
2,50— 2,00 3,00— 2,00
1,00— 1,50 1,75—

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

13,00— 10.00—12,00
8,00— 7,00 7,00— 9,00
1,50— 5,50— 2,00

Donderdag
12,00—10,00
9.00— 8,00
8.00— 7,00
7.00— 6,00

17.00—19,00
19.00—20,00
21.00—23,00
23.00—
20.00—17,00

6 jÓO— 5,0 Ö
4.00—
2.00—

buit geimaakt was in d 
prijzen waren zeer goed.
IJM '161 Oost 165 b. 1585
Zaterdag 8 Juli 1939.

8 motors sjpijsden de markt met vele 
schol;, wijting én tarbot. De tongenaanvoer 
was groot : 4500 kg. De markt was zeer 
willig en aile platvischsoorten kenden goede 
verkoopprijzen.

8 Katijker-motorsi van 334— 1307 florins 
besomming.
Maandag 10  Juli 1939.

7 stoomtrawlers eïi 28 motors spijsden 
de markt ruim voldoende en de verschei
denheid liet niets te wenschen ever.

Van de Fladen 1 motor met 225 kisten 
versehe haring, 3ie verkocht werd aan 3.25 
fr. het kg. 

j De visch kende zeer goede prijzen.
IJM 78 Tal-End 55 b .

IJM 54 Tal-End 440 b.
! IJM 95 Clijdiep 280 b.
I IJM 3 7 Clijdiep 625 b.
! IJM 130 'iai-End 415 b.
IJM 155 Oost 140

! IJM 16 Clijdiep 440
' Ro. 53 Fladen 340
j 28 Katwijker-motors van 315—  
j rins besomming.
' Dinsdag 1 1  Juli 1939.

Slechts 2 stoomtrawlers van het 
en Tal-End waren aan de markt met schoo- 
ne vangsten schol, tarbot, wijting en ivabel- 
ja-jw. 2 motors met onbevredigende 
ste en 1 Deen met een schoone 
sdhol, Verkoopprijzen zeer vast.
IJM 11 Clijdiep 1S0 b.
IJM 14 Tal-End 180 b.

2 Katwijker-motors van 256— 679 
besomming.
Woensdag 1 2  Juli 1939.

De aanvoer van versehe visch was ruim 
Voldoende. 6 stoomtrawlers komende van 
het Clijdiep en Tal-End hadden alle schoone 
vangsten schelvisch, — totten, wijting, gul
len, schol en kabeljauw. 5 motors en ' Deen 
spijsden de markt ruim voldoende van 
schol tarbot en 'tongen en veider was er 1 
vangst van de Fladen groot 450 kistjsa 
mooie versehe haring.

Alle soorten versehe visch werden goed 
verkocht
IJM 71 Tal-End 325 b.
IJM 19 Clijdiep 465 b.
IIM 49 Clijdiep 450 b.
IJM 1 1 7 Clijdiep 485 b.
IJM 15 Tal-End 300 b.

• • • • • • • • • • • • • • O

ANTWERPEN
7 Juli 1939. — Pieterman 7— 10; heil

bot 12; kabeljauw 7— 10 netto, 5—8 
bruto; gul 3; klipvisch 4; knorhaan 2; 
pladijs 3—10; rog 6.50— 7.50; roodbaard 
4—5; schar 3.50; vleet 10—12; schelvisch 
3—9; schotsche schol 3; steenschol 4—7; 
steenpost 2; tarbot 10—14; tong 12; wij
ting 3; zeebaars 3—4; zeepaling 2.50— 
3.50; spiering 6; kreeftjes 10; garnaal 8; 
mosselen 1; zalm (bevrozen) 24; paling 
11—15 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHMARKT

3—8 Juli 1939. — Griet 10—13; zeedui
vel 6— 12; kabeljauw 12— 14; gullen 7— 
9; zeezalm 3—4; zonnevisch 6—9; schel
visch 4—8; schaat 6— 10; knorhaan 3— 
4; latour 6— 12; schar 4—6; leng 2—3; 
wijting 2—4; heek 3—6; pladijs 
rog 4—9; roobaard 3—5; klipvisch 
tarbot 10— 16; pieterman 9— 10;
15—24 fr. per kg,

VISCHMIJN

DUINKERKE
Donderdag 6 Juli 193)0.

Overvloedige toevoer. Men noteerde :
Tong 23— 24 ; tarbot 13--16 ; pladijs 7 ;

schar 8 ; roobaard 7--8 ; rog 3.50--4,50 ;
wijting 6--7 ; garnaal 7--9 fr. per kg.
Vrijdag 7 Juli 1939.

Tong 20--24 ; tarbot 1 6 ; pladijs 8 ; schar
9 j roobaard 6--10 ; rog 3.50--4 ; garnaal
1 0 fr. per kg.
Zaterdag 8 Juli 1939.

Tong 22— 24 ; tarbot 15— 16 ; pladijs 7-—
8 ; schar 8--9 ; wijting 5--6 ; garnaal 12 —
13 fr. per kg.
Maandag 10 Juli 1939.

Enkele partijen garnaal : 12.20 fr. per kg. 
Dinsdag 1 1  Juli 1939.

Tong 22— 24 tarbot 1 8 ; pladijs 8 ; schar
9 ; rog 4--5 garnaal 12--13 fr per kg.

BOULOGNE

3—8;
3—4;
tong

3—8 Juli 1939. — Zeeduivel 4.03; ka
beljauw 3.60; gullen 1.82; zeezalm 0.86; 
zonnevisch 5.13; schelvisch 3.02; zeehon
den 2.25; zeepaling 0.60; heilbot 9.23; 
knorhaan 0.75; kreeftjes 3.30; latour 
4.93; schar 1.55; leng 0.98; wijting 1.12; 
heek 2.11; pladijs 3.63; rog 3.25; rivier- 
visch 2.39; roobaard 2.05; versehe visch 
10.25; klipvisch 2.07; tong 12.14; forel 
9.80; tarbot 8.91; pieterman 7.29 fr. per 
kg.

Donderdag 6 Juli 1931).
10 treilers bevoorraadden de markt. Men 

verkocht :
800 kisten makreel : 4--5 ; 3000 kisten

wijting : 0.50--3 ; 562 kisten haring : 3 —
5 ; 50 kistefa schar : 2--5 ; 700 kisten kool
visch : 3— 3.50 fr. per kg.
Vrijdag 7 Juli 1939,

Geen visch.
Zaterdag 8 Juli 1939.

2 treilers deden de haven aan. Men ver
kocht :

929 kisten makreel : 3.50--4 ; 161 kisten
wijting : 2--5 ; 25 kisten schar : 5--5.50 ;
185 kisrten totten : 2--2.50 fr. per kg.
Maandag 10 Juli 1939.

75 treilers deden de haven aan. Men ver
kocht :

996 kisten makreel : 4--5 ; 3.900 kisten
wijting : I--3.50 ; 530 kisten haring : 3 ;
1.097 kisten koolvisch : 3--3,50 ; 1.275
kisten mooie meiden : 4— 9 ; 12 kisten schar:
3--8 ; 148 kisten kabeljauw : 3--5 ; 150
kisten totten : 1--2 ; 175 kisten zeehonden :
2--3.50 ; 180 kisten roobaard : 2--5 fr. per
kg.
Dinsdag 1 1  Juli 1939.

10 treilers deden de haven aan. Meii ver
kocht : 1092 ki3ten makreel 3.50--4,25
2164 kisten wijting 1--3,50 ; 73 kisten ha<
ring 2.25--5 ; 48 kisten schar 3--9 ; 1054
kisten koolvisch 3 ; 57 kisten kabeljauw 2,50
--5 ; 3 74 kisten mooie meiden 4--1 1 ; 246
kisten rooboonen 2--9 ; 68 kisten totten I —
1,50 ; 40 kisten rog 2— 3,50 ; 220 kisten 
roobaard 1— 4 fr. ;per kg.
Woensdag 1 2  Juli 1939.

17 treilers waren aan de markt met 1200
kisten makreel 3,50--4 ; 42 7 kisten wijting
0,50--1,50 fr. ; 225 kisten koolvisch 3 ; 36
kisten vlaswijting 4.50; 1300 kisten mooie
meiden 3--10 ; 150 kisten schar 3— 8 ; 135
kisten kabeljauw 2,50— 4 ; 689 kisten ha
ring 4.50--5 ; 145 kisteni rog I--5 ; 170
kisten roobaard 1,50--3 ; T7U kisten kleine
schelvisch 0.75--1,50 fr. per kg.

74) 
2136 
2234 
36 18 
3498 
123! 
iï* _>6 
2823 

10 i 5 flo-

-iijdiep
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vangst

194 9 
1626 

florins

4,00—
1,50—

2,00

2227 
298 ó 
281/. 
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2449
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0,94
0,56
0,25

2,50— 2,00 
1,00— 0,75

8,00— 6,00

5,00— 3,00

Donderdag

Tarbot .....................................................
Griet ......................................................  24,00-18,50
Groote tongen ........................................  __
Gr. mid. tongen...................................... ,
Kl. mid. tongen......................................
Kl. tongen ..............................................
Kl. tongen (gr. slips) ............................
Kl. tongen (kl. slips) ............................  U,4U
Gr. schol................................................. ....................
Mid. schol ................................................. .................
Zet schol........................... .....................
Kl. schol .................................................. ’
Kl. schol I I  ............................................. A n  * on
Kl. schol I I I ............................................. J n n ~ 9Ïnn
Tongschar................................................ 31,00 24,00

Vleet ... ... ... ... ... ... ... ... 2,00— 0,20
Poontjes................................................... 4,10
Kabeljauw ...............................................??««
Gr. gullen................................................  — I ’oa
Kl. gu llen ................................................  3,80
Wijting ....................................................  4,00— 2,70
Gr. schelvisch .............  .............................................
Gr. mid. schelvisch................................. ............. ••••■•
Kl. mid. schelvisch...... ......................... 17,00— 9,90
Kl. schelvisch.......................... . ............  11,00— 6,50
Braadschelvisch......................................  7,50— 5,40
Heilbot ..................................................... 1-20—
Leng .................  . . . .  0>90— 0,85
Koolvisch.................................................  26,00—14,50
Makreel .................................................... 4,30— 2,60
Wolf ... ................................................. ....................
Schartong...... . ........................... ...........12,00—
Zalm ........................................................ ....................
Steur ...................................................... 14,00—
Gr. roode poon .......................................  ..................
Mid. roode poon ................................. .. ..................
Kl. roode poon ..................................... . ............
Schar ...................  ........................10,00— 3,00
Bot ........................................................ 14,00— 6,00
Hammen .................................................. 11,00— 9,70
Lom ........  ........................................... ....................
Haring ..................................................... .................. .
kreeft ................ .
Gr. Heek ... ... ... ... ... ... ... ... 28,00—22,00 ..............
Mid. Heek................................................  23,00— ........

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

Zaterdag
31.00— 8,00
28.00— 8,50 
1,60— 1,14 
1,26— 0,96 
1,34— 1,14 
1,00— 0,92 
0,80— 0,56 
034—< 0,17

28.00—13,00
19.00— 9,50
14.00— 4,60
7.00— 1,70

L6Ö—......
2,80—

48.00—21,00
9.00— 7,50
7.00— 6,00 
2,70— 0,95

13,75—13,00 
12,50—10,00 
9,50— 5,50

Ö’85—.......

1,00— 0,86

Maandag
32.00—12,00
25.00—15,00 
1,28— 1,05 
1,21— 0,96 
1,32— 1,12 
1,06— 0,98 
0,72— 0,62 
0,36— 0,26

24.00—20,00
25.00—14,00
21.00—13,00
18.00—10,50
14.00— 6,00 
6,50— 2,30

25.00—15,00

6,00— 1,00
44.00—17,00
9.00— 6,30 
8,50— 3,60 
3,70— 1,80

15.00—12,00
13.00—10,00
13.00— 7,30
11.00— 6,00
8.00— 5,80 
1,20— 0,91 
0,75— 0,43

17,00
10.00— 6,30
17.00—11,00

Dinsdag
28,00—13,00
17,50—13,00
1,21—
1,26-
1,30-
1,32-
0,84-
0,40-

1,10
1,08
1,02
1,00
0,60
0,22

Woensdag
27.00—15,00 per
23.00—18,00 
1,36— 1,33 
1,50— 1,28 
1,60— 1,32 
1,12— 1,00 
0,80— 0,62 
0,40— 0,28

kg. . 
per 50 kg.

»

21,00—20,00
20.00—19,00
17.00—13,00 
12,50— 5,50
6,70— 3,30

21.00—19,00

3,10— 2,00 
40,00—20,00 
7,50— 5,00 
6,60— 4,30 
3,70— 2,30

15.00-
1 2 .00- 
10,10-

-12,50 
-11,00 
- 9,20

1,30-

26,00—21,00
20.00—15,50
17.00—10,00
16.00— 6,00 
8,10— 2,70

23.00—17,00

2,90— 0,35 
4,70— 0,70

54.00—18,00
11.00— 5,70 
7,60— 2,60 
4,50— 2,50

20.00— 12,00
17.50— 9,00
11.50— 6,00
7.80— 5,00
7.80- 
0,90—
135

5,00

0,39
16,00 .................. 19,00—16,50

................. 11,00— 5,00

................. 17,00—11,00

12,00—
10,50—

2,70
2,30

1,60— 1,40

8,50— 6,50 
9,00— 3,90

10,80— 9,80 
2,10— 1,50

10,00— 3,60

1,00— 0,95

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

11.00— 2,90 
17,50— 8,00
11.00— 8,50

9,20— 9,1 Ö

kg.

32,00-
per stuk 
p. 125 kg. 

»
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GENT
2—8 Juli 1939. — Garnalen 7—8; griet 

11; kabeljauw 10—12; makreel 5; pladijs 
9; paling 18—24; schelvisch 8—9; rog 7; 
tarbot 12—13; tong 18; zeepost 6—7; 
zonnevisch 7—8 fr. per kg.

B r it is h  R o p e s  L td
D O N C A ST ER  EN G LA N D

- —«o*-

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

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.

Agenten en Depothouders voor 
Oostende en de Belgische Kust:

OSTEN D  STORES & R O P E W O R K S  

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

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberge, van Donderdag O tot 
Woensdag 12 Juli 19,39,
Donderdag 6 25.309,60
Vrijdag 7 664,4:)
Zaterdag 8 1.428,90
Maandag 10 898,90
Dinsdag 11 2.42 7,95
Woensdag 12 16. ̂ 50, It

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 
visch gedurende hetzelfde tijdperk :

Tarbot 14 ; griet 9 ; groote tonden 14 , 
bloktongen 18 ; fruittongen 22 ; kleine ton
den 12 ; groote platen 6.50 ; kleine platen 6 ; 
kleine visch 4,50 ; scharren 4,50 pieter
man 7,50 ; kabeljauw 6 ; wijting 3 ; rog
4.50 ; garnaal 4— 7 fr. per kg.

ZEEBUUGGE
Vrijdag 7 Juli 1939.

Garnalen 3,10--6,50 fr. per kg.
Zaterdag & Juli 1939.

Gr. tong 13,50--14,50 ; bloktong 15— 16;
fruittong !8--21; sch. kl. tong 20— 23 ;
kleine to'ng 6— 16 ; pieterman 5.75— 6,2 5
gr. platen 4--4,50 ; midd, platen 4--5 ; plat
jes 3,50--4 ; scharren 2,50--3 ; rog 2,JU—
4.50 ; tarbot 8— 14 ; griet 6— 12 ; garnalen 
4.60— 7,20,
Zondag 9 Juli 1939*

Garnalen 5,80--8,40 fr per kg.
Maandag 10 Juli 19394

Gr. tong 1 3.50--1 4 ; blok tong 1 4-- 1 5,50 ;
fruittong 18--19 ; sch. kl. tong 20--21,50 ;
kl. tong 6--16 ; pieterman 6,25— 6,50 ; gr.
platen 4--4,50 ; midd. platen 4,50--5 ; plat
jes 3.75— 4,25 ; scharren 2,50— 3 ; rog
2.5 0 4,50 ; 'tarbot 8— 14 ; griet 5--12 ;
garnalen 4— 7.30.
Dinsdag 11 Juli 1939,

Gr. tong 13--14 ; blok tong 15 — 16 ;
fruittong 19--20 ; sch. kl. tong 20--22 ; kl.
tong 6--16 ; pieterman 6.50--6,75 ; gr
iplaten 5--5,25 ; midd pl. 5,25--5,50 ; plat
jes 4--4,50 ; scharren 2,50--3 ; rog 2,50—
4 50 ; tarbot 8— 14 ; griet 8— 12 ; garnalen 
3,30— 6.
Woeiisdag 12 Juli 1939.

Gr. tong 13,50--14,50 ; blok ton^ 15--
16 ; fruittong 19--20 ; sch. kl. tong 20--2 2 ;
kl, tong 6--16 ; pieterman 7— 7,50 ; gr. pla
ten 4,50--5,25 ; <midd. pl. 5— 5,50 ; platjes
4.50— 5 ; scharren 2,50— 3 ; rog 2,50—
4.50 ; tarbot 8— 15 ; griet .6— 12 ; garnalen
3.50— 6,50.
Donderdag 13 Juli 1939.

Gr. tong 15--16 ; blok tong 17— 18 ;
fruittotig 20— 22 ; sch. kl. tong 22— 23 ;
kl, tong 8--18 ; pieterman 6,50--7,25 ; gr
platen 4,50--5,25 ; midd. platen 5— 5,50 ;
platjes 4,50--5 ; scharren 2,50--3 ; rog
2.50— 4,50 ; 'tarbot 8--M ; griet 6— 12 ;
garnalen 4--5,50 fr, per kg.

Aan onze 
Correspondenten

In verfband met het Nationaal Feest van 
Vrijdag 2 1  Juli, hebben we de eer onze cor- 
respondonten te verzoeten volgende week 
hun kopij zoo vroieg mogelijk in te sturen.

• <

ALLE SLAG V A N  V E R M A K IN G E N  

Grauwe, witte en rieten M A N D E N  bij

CH. DESMÏDT - SLEYTER
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENCK

A. HANS overleden
Donderdag 6 Juli is de vriend van 

gansch het Vlaamsch lezende volk on
verwachts in den ouderdom van 57* jaar 
te Knokke overleden.

Zooals H. Conscience zijn volk leerde 
lezen, heeft ook A. Hans zijn werk voort
gezet.

Weinigen in Vlaanderen zijn er die 
hem niet kennen door zijn werk romans, 
vertellingen, kinderverhalen.

A. Hans was tijdens den oorlog gedu
rende twee jaar lesgever in Engelsch van 
zooveel Vlamingen die te Vlissingen ver
toefden. Ook wij bevonden ons onder zijn 
leerlingen en hebben hem daar van na
bij leeren kennen.

Hij is thans reeds heengegaan, veel te 
vroeg, want de kinderen, de studeerende 
jeugd, het volk hadden hem nog zoo 
noodig.

«Het Visscherijblad» biedt aan Mevr. 
Hans en haar kinderen en familie, zijn 
innig medeleven aan, in den zwaren rouw 
welke hen zoo onverwachts komt te tref
fen.

OOSTENDE
-€Q»--

GEVALLEN OP DE PAARDENWEDRENNEN

Drie paarden vielen op de paardenwed
rennen : Ed. Ellis op King Kong ; Speer op 

Beumont fils en Whooly.
Ellis werd met gebroken schouderblad op

genomen ; Beumont fils moest gedood wor
den. —  O.

A I c j ï ^  ~ ̂ « e lc j ïc a L
FIJNSTE BIEREN

IN DE KOOPHANDELSRECHTBANK
In ons nummers van Zaterdag 1 Juli 

meldden we hoe de 0.131 door de 0.141 
«Zeehond», toebehoorende aan de Mij. 
«Koning Albert», op 28 Februari opge
sleept werd en de verzekeringsmaat
schappij «De Ster» weigerde een eerst 
beloofde som van 12.000 fr. uit te betalen.

Achteraf werd 5100 fr. aangeboden 
welke geweigerd werd.

Thans werd de zaak door de firma 
«Beyers en Wauters» voor de 0.141 voor 
de Koophandelsrechtbank gebracht en 
een som van 35 duizend frank geëischt.

«De Ster» werd door de Koophandels
rechtbank in deze zaak veroordeeld tot 
de betaling van een som van tien dui
zend frank, vermeerderd met de gerech
telijke intresten en gedingskosten.

Uit een geboekt exploot van den Deur
waarder E. PIERS ter verblijfplaats Oos
tende, in datum van Veertien Juli 1939 
blijkt dat, ten verzoeke van de Vennoot
schap met beperkte verantwoordelijkheid 
«COMMERCE DE BOIS» oud-firma Eu
gène Burm, wiens zetel gevestigd is te 
Zele, protest wordt beteekend ten laste 
van Kapitein CUGHAUS, bevel voerend 
over het Lettonisch Stoomvaartuig 
«JAUNJELGAVA» der haven van Riga, 
thans vertoevend met zijn vaartuig op 
zee;

j Kapitein CUGHAUS is de haven van 
Oostende met zijn vaartuig binnengeva
ren op 6 Juli 1939, hebbende aan boord 
een volle lading Telegrafische Palen voor 

i rekening van de firma «Commerce de 
Bois».

Na nauwkeurige optelling werd bevon
den dat aan bedoelde lading VEERTIEN 
PALEN ontbraken.

Wegens dit tekort wordt Kapitein 
CUGHAUS en zijn Reederij wettelijk 
aansprakelijk gesteld.

Waarvan akte,
De Deurwaarder voornoemd: 

(w.G.) Em. PIERS.

♦
♦

Nieuwpoort
WATERFEESTEN AAN DE SLUIZEN.

Morgen Zondag om 14.30 uur. Volks
spelen te water in de Veurnevaart. Zwem
wedstrijden in den Yzer. Kanovaren in 
de Brugsche vaart.

VLAAMSCHE KERMIS.
Morgen Zondag om 6 u. op de speel

plaats der Rijksmiddelbare meisjesschool 
«Vlaamsche Kermis». Concert door de 
harmonie «Ste Cecilia» van Koekelare.

Maandag aanstaande : Voortzetting 
der Vlaamsche Kermis. Te 18 u. concert 
door de Koninklijke Philharmonie.

NATIONALE FEESTDAG.
Vrijdag a. s. te 20 u. ter markt. Concert 

door de Koninklijke Philharmonie.

«K o lo n ia le  L o te r ij|

JT DE TREKKING ♦
v  der 7e schijf 1939 ♦
♦  is vastgesteld op

^ . V R I J D A G  28  J U L i T

O * I
❖ *  ♦
^  61.200 loten van 100 tot 10.000 fr. ^  

♦  v i j f t i g  l o t en  van 20.000 fr. ♦
<&

vijf en twintig loten van 50.000 fr. ^

^  vijf en twintig loten van 100.000 fr. ♦
A

^  HET GROOT LOT: EEN MILLIOEN £

Zeebrugge
HOOG BEZOEK

Verleden Zaterdag; kreeg Zeebrugge hel 
vereerend bezoek van vijf voorname toeris
ten. Vijf prachtige witte zwanen streken in 
den voormiddag plots uit de hoogte neer in 
de vaart aan het sas van Heist. Ze schenetn 
zich daar heelemaal thuis te gevoelen, aisof 
ze nooit elders geweest waren.

Seffens werd de heer Leys, uit Brugge die 
met de zorg dezer dieren belast is, daarvan 
cp de hoogte gebracht, daar; men meende 
wellicht mét Brugsche zwanen te doen te 
hebben. Het bleek echter weldra dat zu’ks 
niet het geval was. I

Misschien kwamen de vijf bezoekers uit [ 
Oostende of mogelijks uit een of ander kus- 
teel,

s Avonds, toen ze alles goed bekeken 
madden en gekeurd, zijji %le vijf toeristen 
plots de hoogte ingegaan en naar andere 
streken geroeid. Tot weerziens ! —  Z.

Kinkhoest
op enkele dagen genezen 
door de remedie Halewyck.

Speenlijders
U kunt genezen

gebruikt de speenremedie «Halewyck>>

Beide verkrijgbaar =

Pharmacie NEOS
Oud huis : E. Halewyck

Wapenplaats, 12, OOST EN DE
Tel. 1104

De apotheek blijft eiken Zonda° 

morgen van 8 tot 12.30 u. open.

ONGEVAL
1 erwijl de glazenmaker heer Camiel Ver- 

heye verleden Vrijdag aan het lossen van 
g)as bezig was, kwam plots een kist n et 
c as op zijn voet terecht. Daar dit een ê~ 
•vcldige pijn veroorzaakte en de voet ,̂ e-‘ 
V/eldig opzwol, werd Dr Voet ontboden die 
v;*ststelde dat een paar beentjes in den voet 
gebroken waren. Het slachtoffer werd iaar 
de kliniek te Brugge overgebracht, waar de 
gekwetste voet in de plaaster werd gezet. 
Daarna mocht heer Camiel Verheye t*» ug 
r.aar huis gevoerd wonden. We wenschen 
l.cm een spoedige en volkomen genezing. —
z.

ZEG WAT GE WEET
Gemeenteraadslid Verkesï heeft gemoc-.nd 

in den gemeenteraad te moeten interpellee- 
ren over een vrouw ie Zeebrugge di-e zich 
ï.iet haar vijf kinderen verplicht zagt naar 
hij beweert, een paar nachten door te bren
gen in een varkenskot.

We zijn voldoende gedocumenteerd om 
dit alles eens grondig te bespreken. doch 
we laten dit aan anderen over. Toch willen 
we een paar puntjes rechtzetten

De vrouw, waarvan spraak, zag haar 
echtgenoot wegens een besmettelijke ziekte 
naar het gasthuis te Brugge overbrengen en 
levens moest zij haar huis verlatenw daar 
dix diende ontsmet1 te worden. Het verder 
verloop der geschiedenis zullen we niet ver
teilen. Alleen verklären we t volgende :

1) Het is valsch te beweren, zooals ge
meenteraadslid Verkest dit doet. dat de 
vrouw verplicht was in een kot haar intrek
e nemen. 7 e mocht naar Ruisselede bij 

haar moeder gaan en daar verblijven. Indien 
ze tot een kot tot haar verblijf gekozen 
heeft, was dit ’.lit eigen beweging. De vrouw 
kreeg van den openbaren onderstand geld 
voor de reis.

2) Dat was geen varkenskot, maar v/el 
een soort achterhuis of cvenkot.

Ziedaar de waarheid... Iedereen zal met 
ons afkkoord gaan als we verklaren dai: t»r 
niet zooveel lawijd diende gemaakt rond 
deze zaak en vooral niet een gemeentera:*ds • 
lid méér diende te zeggen dan hij weet.

SCHEEPVAART
Tegen morgen Zondag wordt op het 

Bunkerstation te Zeebrugge het eerste rij3»- 
schip verwacht. Het komt van Bangkok, uit 
Hollandsch Indië.

Men zal zich herinneren dat eenigen tijd 
geleden het schip met rijst dat feitelijk het 
eerste zou geweest zijn, op de rotsen is te 
pletter geloopen en in de vlammen opge
gaan.

Verleden week Vrijdag is een gewezen 
passagiersschip, de « Königstein », van de 
Kd Star Line, in de haven binnen gebracht 
om afgebroken te worden. Vergane groot
heid. ..

DE MARKT
Tot hiertoe kon men rond het marktpjain 

enkel loten bouwgroni koopen van ,en 
minste zeven meter oreed, Mr.n heeft >’nge- 
zien dat hierin diende verandering gebra *.nt. 
Voorlaan zal men kunnen strooprn beko'rv.: i 
met een breedte van zes meter en meer

We vernamen dat er reeds eeta aanvraa * 
gedaan werd voor den aankoop van’ vier 
loten. Nu het vaststaat dat er geen oorlog 
komt (?) willen de menschen geen minuut 
meer wachten. Of ze gelijk hebben !

FNKELE CIJFERS

Het marktplein heeft juist gemeten, ccn 
rppervlak*te van 4,500 m2. Vermits de te
gels waarmee de markt zal 'bevloerd woi- 
den, 30 cm, meten, ?iiteh er elf in een m2 
en dus 49.500 in gansch het plein. Wanneer 
de bevloering er zal liggen, kunnen de km- 
ders van Zeebrugge eens onderzoeken of .lezç 
bereikening juist is of niet.

We vergaten te melden, dat de tegeU cul- 
!en gelegd worden op een betonlaag- van 

0 om, dikte, wat aardig zal bijdragen na
tuurlijk tot de stevigheid van de bevloïring.

NATIONAAL WERK DER OUD-STRIJ- 
DERS.

Morgen Zondag te 10 u. in «Ons Huis», 
belangrijke voordracht door heer Kam. 
Clinck .algemeen secretaris bij het Natio
naal Werk der Oud-Strijders. Als onder
werp heeft hij gekozen : «De werking van 
het Nationaal Werk. De rechten der oud
strijders of het invaliditeitspensioen. De 
rechten der soldaten die in de laatste tij
den werden opgeroepen.

PRIJSUITDEELING.
De plechtige prijsuitdeeling voor de 

jongens van de Staatsmiddelbare schooi 
heeft morgen Zondag plaats en voor de 
meisjes Maandag a. s., telkens om 2 uur 
in de bovenzaal van de Stadshalle.

WILLEMSFONDS.
De Jeugakring van het Willemsfonds 

rient op Zondag 23 Juli een groot Ver
broederingsfeest in van de Jeugdafdeelin- 
gen van net Willemsfonds van West- 
Vlaanderen.

Programma : Te 10 u. ontvangst in het 
lokaai. Welkomrede door den voorzitter 
Te 10.30 u. ontvangst op het stadhuis en 
bezoek aan net stadsmuseum. Te 11.30 u. 
bezoek aan het Albert I monument; Te 
12.15 u. vertrek per boot naar Diksmuide; 
aankomst te 2.15 u. ; bezoek aan den 
Bioemmolen, den Doodengang. Te 17.15 
u. vertrek uit Diksmuide. Te 19.15 u. aan
komst te Nieuwpoort ; daarna in het lo
kaal : gezellig samenzijn.

N. B. — Er wordt aan boord gedineerd 
(knapzak medebrengen). Voortaan zal 
iederen Maandagavond (in plaats va.; 
den Zaterdag) van 6 tot 8 uur een be
voegd persoon zetelen in het Duynenhuis, 
die ten dienste staat van iedereen, om 
alle inlichtingen te verschaffen (pensioe
nen, belastingen, enz.) Die inlichtingen 
zijn gansch kosteloos en iedereen is wel
kom.

UITSLAG VAN DE RINGWEDSTRIJD 
VOOR AFGERICHTE HONDEN (1ste ka 
tegorie voor het clubkampioenschap IJ39 
1940 van den Nieuwpoortschen Honcien- 
club.)

1. Duma, toebehoorende aan Dujardin 
Frans 284,4 punten, kampioen. Beker 
Krüger.

2. Celta, toebehoorende aan Marcel Ta- 
hon 273,1 punten. Beker Zeeberg.

3. Medor, toebehoorende aan Jan Ver- 
hasselt 269,1 punten.

4. Inaudi, toebehoorende aan Boudt 
Emiel 252,2 punten.

5. Krenka, toebehoorende aan Va' - 
denberghe Sylveer, 238,8 punten.

6. Baron, toebehoorende aan Bogacrt 
Karel, 102.4 punten.

AUTOONGEVAL.
Dinsdagnamiddag reed Mevr. Roeland 

geboren Gabrielle Verstraete van Nieuw
poort, per fiets naar Nieuwpoort-Baden. 
Gekomen aan het Hotel Tourisme kwam 
een vrachtwagen van de firma Meire- 
sonne uit Gent van achter de bocht van 
het «Klein Gewin» gereden. Twee auto
bussen die geparkeerd stonden op de 
baan, belemmerden het zicht van den 
geleider die de dame niet zag aankomen. 
Wanneer de dame en de auto wilden wij
ken was het te laat en Mevr. Roeland 
werd aangereden en in het tramspoor ge
slingerd. Met wonden aan het been en 
het hoofd werd zij opgeraapt en in een 
naburig huis binnengedragen, waar zij 
de eerste zorgen ontving van Dr Vanden- 
broeke en Dr Debaecke. De wagen van het 
Roode Kruis van De Panne voerde haar 
naar een kliniek van Oostende waar haar 
toestand zorgwekkend bevonden werd.

Het parket van Veurne is ter plaats af
gestapt en heeft het noodig onderzoek in
gesteld.

ONGEVAL.

In de Ferronnerie du Littoral was Neut 
Pauline werkzaam aan het pletterma- 
chien.Op zeker oogenblik werd haar hand 
in het werktuig gevat en de toppen van 
twee vingers afgerukt.

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BUURTSPOORWEGEN.

Aan het tramhuisje te Nieuwpoort- 
Stad zijn kaarten te bekomen voor 24 
reizen van Nieuwpoort-Stad naar Nieuw- 
poort-Bad of vice-versa aan den prijs van 
25 fr. Dit is dus een besparing vermits in 
gewone omstandigheden het ticket 1.25 
fr. kost.

ST. BERNARDUS-COLLEGE.
De plechtige prijsuitdeeling in het St. 

Bernardus-College heeft plaats op Don
derdag aanstaande 20 dezer om 9.30 uur 
’s morgens in de zaal van het Davids
fonds.

GULDEN SPOREN VI ER IN G.
Dit feest werd zooals andere jaren in 

het Vlaamsche Huis gevierd. De zaal 
«Zannekin» was proppensvol. De Heer 
Trypsteen gaf een boeiende gelegenheids
toespraak. Dan volgde een gevarieerd 
programma van zang, deklamatie, sa
menzang van gekende Vlaamsche liede
ren en een voorlezing door Fred. Germon- 
prez van een uittreksel uit een roman 
die weldra van de pers komt.

Op de kiosk van de Groote Markt, gaf 
de Koninklijke Katholieke Fanfare een 
welgeslaagd concert.

GESTICHT STELLA MARIS
Zondag laatst had in de zaal van het 

Davidsfonds een kunstigen feestavond 
plaats ingericht door het gesticht Stella 
Maris. Dit feest werd aan de ouders, 
oud-leerlingen, familie en vrienden aan
geboden. De groote zaal was bomvol en 
het programma genoot veel bijval.

RIJKSMIDDELBARE JONGENSSCHOOL

Uitslagen der eindexamens:
3e Studiejaar. — Met de grootste 

vrucht: Ledene Jacques 80 t.h.
Met groote vrucht: Leune Richard 79 

t.h.; Vaneyghen Roger 77 t.h.; Lambein 
Albert 75 t.h.; Fremaut Raymond 75 t.h.; 
Deswaef Edm. 75 t.h.; Vansieleghem Ka
rel 74 t.h.; Tratsaert Gustaaf 73 t.h.; 
Parein Henri 72 t.h.; Cauwelier Henri 
70 t.h.

Met vrucht: Torreele Louis 69 t.h.; Ra- 
moudt Désiré 68 t.h.; Govaert René 68 
t.h.; Vandecasteele André 66 t.h.; Pyly- 
ser Aug. 66 t.h.; Cauwelier Robert 66 t.h.

4e Studiejaar. — Vierde A. — Met groo
te vrucht: Burssens Raoul 71 t.h.

Vierde B. — Met grootste vrucht: Fre
maut Elvire 85 t.h.; Top Kamiel 80 t.h.

Met groote vrucht: Vanderhofstad 
Paule 78 t.h.; Vanhove Marcel 75 t.h.;

Bollion Henri 75 t.h; Vanhercke Vital 
73 th.

Met vrucht: Hermans Jan 64 t.h. 
Vrije leerlinge : Debruyne Maria be

komt een certificaat, Handel 80 t.h., 
Duitsch 60 t.h.

RIJKSMIDDELBARE MEISJESSCHOOL
Uitslag eindexamens:
3e Studiejaar. — Met de grootste 

vrucht: Braem Marcella; Arnoys Hen
riette.

Met groote vrucht: Derudder Aline ; 
Lemmens Georgette; Spilthooren Denise.

UIT HET SLIJK GERED
De 7-jarige Kamiel Covemaecker, spe

lende aan net Kattesas, viel en gleed uit 
in het slijk. Rochus Coulier, die den 
kleine hoorde om hulp roepen, snelde toe 
en kon den knaap die reeds tot aan den 
hals in net slijk stak op tijds redden.

OÜÜR ZIJN SPEELMAAT GERED
Twee jongens van 8 jaar oud, Beschuyt 

Jan en Byio René, speelden aan het 
zwemplekje, wanneer Beschuyt in het 
water viel en reeds tweemaal onder ge
weest was. De kleine Bylo kon zijn ka
meraad met hulp van een stok uit het 
water helpen.

AAN AANNEMERS EN PARTI KUL IEREN

Voor hel leggen van alle vloeren, ge- 
veisi in oneken en tegels, ronde en vier
kante bloempotten m eterniet, rood of 
grijs, en in aile maten, wend ü tot

J U L E S  DE  GR Y S E
Café «Station» 

bijgenoemd « t Wegstekertje» 
Nieuwpoorc 

waar stalen te nezicntigen zijn.

Prijzen buiten alle konkurrentie.

ZtfciV«AAKTbUHL SCHIETOEFENINGEN
uc zeewaari/scne scnieioeiemngen ein

digen vanuaag en zunen in öeptemoer 
nernomen worden.

u l  i K fc k K lN i»  ü t H  DIPLOMA’S VAN 
rtci hUUCIE KKUlS

Zjonuag laatst naa in de Raadszaal van 
net staanuis ae piecntige uitreiking 
plaats van ae aiploma s van ambuian- 
cierster en ainbuiancier van het Roode 
tiruis, en van versctnnenae eereteekens 
van net riooae Kruis.

.burgemeester ur. a .  Van Damme, die 
ae vergaaenng voorzat verwelkomde de 
aanwezigen en dankte degenen aie bij- 
gearagen neDoen tot net oevoraeren van 
ae werking aer piaatselijke afdeeling. 
.tiij wijaae uit over net beiang van ae 
opieiamg in aen aienst van het Roode 
jft.ruis. uaarna weraen de namen van de 
geaipiomeeraen afgeroepen.

L>e uames: ue öenaent (Mej. Provoost 
Aanenne), Coulier Alice, Deschacht J., 
Vaneecke M., ivioraei G., Vanden Abeeie 
G., vermoote R., Servais C.

Getuigscnrifi van nulp-ambulancier- 
ster: ae aames Timmermans en Van 
Gaeien.

Getuigschrift van huishoudelijke ge- 
zonüneiasleer: de juffrouwen Declerck 
Maaeieine, Zwaenepoel Isabelle, Verhae- 
gne Maria, Bayens Yvonne, Malveys Ma
ria en den heer Bogaert Charles.

Mej uffers Dumon Jose en Van Hove 
Leona werden benoemd en aangesteld als 
nooiabrankardiersters.

M. Markey werd aangesteld als hoofd- 
brankardler, adjunkt bij M. Van Hove.

Het boekiint wordt toegekend aan 
Mevr. Hamendt, bestuurster der Middel
bare Meisjesschool en aan Mevr. Cauwe
lier, leerares aan dezelfde school voor 
nunne toewijding voor de opleiding der 
juniors.

Het bronzen plak werd voor dezelfde 
reden toegekenü aan den heer Janssens, 
bestuurder van de Staatsmiddelbare Jon
gensschool.

De knoop van Junior wordt toegekend 
als belooning aan Junioressen en Juniors 
voor het afleggen hunner examen van 
Junior.

Deze eereteekens werden uitgereikt 
door den heer Dr. De Schepper, afge
vaardigde van het middenbestuur die 
dan ook aan Dr. Van Damme de medalie 
van le klas overhandigde voor bewezen 
dienst als voorzitter der plaatselijke af
deeling, alsook de medalie van het Hon- 
gaarsch Rood Kruis voor bewezen dien
sten.

In den namiddag werden op de Markt
plaats demonstraties gegeven die door 
een talrijk publiek bijgewoond werden.

BIJ ONZE VISSCHERS

Vischtoevoer. — Gedurende de maand 
Juni werd er in de stedelijke vischmijn 
voor 302.827 fr. visch en voor 171.466 fr. 
garnaal verkocht. Te zamen 474.293 fr.

In dezelfde maand van 1938 werd er 
voor 470.156 fr. visch en voor 175.029 fr. 
garnaal verkocht. Te zamen 645.185 fr. 
Dus 167.229 fr. minder aan visch en 
3.563 fr. aan garnaal. Totaal minder 
170.792 fr.

Verkoop gedurende de 6 eerste maan
den van 1939: visch 1.975.054 fr., garnaal 
587.969 fr., totaal 2.563.023 fr. In 1938 : 
visch 2.257.273 fr., garnaal 585.529 fr., to
taal 2.842.802 fr. Dus in 1939 282.819 fr. 
min aan visch en 2440 fr. meer aan gar
naal.

— Het visschersvaartuig N.48 «Dora», 
schipper Van Elverdinghe, na twee da
gen oponthoud in de haven van Rams
gate, wegens motordefekt, is hier binnen
gevaren met verlies van een kor.

— Het visschersvaartuig 0.74 ter gar- 
naalvangst zijnde, had motordelekt en 
kon onder zeil de haven bereiken. Aan 
den Krommen Hoek liep het va,st en kon 
tot aan de kaai gesleept worden door 
de m.v. «Hawarden Castle».

— Het vaartuig N.55, schipper Van
houtte Hendrik, kreeg motordefekt en 
werd door N.63 naar de haven gesleept.

— Het schip N.46, schipper Depotter 
Karel, heeft een anker opgevischt en op 
dek gehaald. Later kreeg hij nog een 
anker in de kor maar verloor ongeluk
kiglijk een gansche boel. ,

Smeerolie
Benzine 
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Blankenberge

WEKT DE &A1 VAN
UWE LEVER 0 P -

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

De lever moet eiken dag één ilter gai 
In  de ingewanden u its to rten . Wanneer 
de gal n iet vrij toevloeit, k an  uw  voedssl 
n ie t verteren; het bederft. Kwade' gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan»1 verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is eeto noodnuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de K LE IN E  CARTERS 
PILLEN  voor de LEV ER  kunnen  he& 
vr ij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenu ittreksels , die wer
ke lijk  op verrassende w ijze het toe-j - 
vloeien van de gal bevorderen. Eischt

É l de K le ine Carters P illen  voor de Levea 
I t e  a lis  iapotheken : fr. J^,50. ,s -

GEMEENTERAAD
Na verscheidene punten van bestuur

lijken aard goedgekeurd te hebben, be
slist de Raad een stuk bouwgrond, ge
legen Pierstraat, openbaar te verkoopen 
mits den minimuminstelprijs v. 60 fr. de 
vierkante meter, de bestratingstaksen in 
meer. De oppervlakte bedraagt 63 m2. 
Gunstig advies wordt uitgebracht voor 
den aankoop door de Commissie van 
Openbaren Onderstand, van een in de 
lucht drogend middenpuntuitvliegend 
waschtoestel (essoreuse centrifuge). De 
verkoopprijzen van de electriciteit voor 
het 3e kwartaal 1939 worden (willen of 
niet) goedgekeurd; voor de gewone ver
lichting zullen de verbruikers 2,85 fr. per 
Kw.-uur betalen tot 15 September en na 
dien datum tot 30 September 2,60 fr. Met 
algemeene stemmen wordt de overname 
verworpen van het baanvak tusschen de 
de Smet de Nayerlaan en het Oosteinde 
van de Kustlaan.

De hh. Vanhoutte en Wittevrongel 
worden benoemd tot tijdelijke politie
agenten en de h. Kelderman tot toezich- 
ter der beenhouwerijen, der markten en 
der bereden dieren op het strand. De h. 
Karel Verhoeven, van Mechelen, wordt 
aangesteld als adjunkt-politiecommissa- 
ris. Verder wordt de plaats van tech
nisch opzichter teekenaar van de stad 
openverklaard. De voorwaarden van aan
vaarding zijn nogal typisch.

DE BADEN
Tot 4 Juli werden te Blankenberge 

10.894 baden genomen, ’t zij 3.116 baden 
minder dan tot den zelfden datum ge
durende verleden jaar. Dit verlies kan 
natuurlijk nog ingewonnen worden.

ONDERSCHEIDINGEN BIJ EXAMEN
Drie van de zoons van den h. conduc

teur J. Soete hebben de volgende onder
scheidingen bekomen in verschillende 
examens: Soete Walter, burgerlijk inge
nieur, bekwam het diploma van «Ingé
nieur Soudeur» aan de «Ecole Supérieure 
de Soudure» te Parijs, met 840 punten 
op 1000. Soete Albert legde met groote 
onderscheiding het vierde examen af van 
burgerlijk bouwkundig ingenieur (wette
lijke graad) aan de Rijksuniversiteit van 
Gent. Soete Paul bekwam met groote 
vrucht het uitgangsdiploma aan het Ko
ninklijk Atheneum Oostende (grieksch- 
latijnsch).

IN HET WITTE PAARD
Op Zaterdag avond 15 Juli e.k. wordt 

een gala-avond ingericht in de zaal van 
het «Witte Paard». Zooals gewoonlijk is 
het vrijen ingang en de prijzen van 
drank worden niet verhoogd. Een groote 
tombola wordt ingericht met een groot 
aantal prijzen.

Die avond wordt ingericht ten bate van 
den aankoop van een auto-ambulancie 
voor de stedelijke afdeeling van het 
Roode Kruis, dus ten nutte van iedereen.

CINEMA’S
Programma’s van 14 tot 20 Juli. In ge

val van slecht weder, namiddagvertoo- 
ningen.

PALLADIUM, Kerkstraat. — Dagblad. 
«Une fine mouche» met Jeanne Harlow, 
Myrna Loy, William Powell, Spencer Tra
cy. «Toura, Déesse de la Jungle», avon
turenfilm in kleuren met Dorothy La- 
mour en Ray Milland. Kind. toeg.

COLISEE, Langestraat. — Pathé-Jour- 
nal. «Malfaiteurs au Paradis» met John 
Boles en Madge Evans. «Cet Age Ingrat» 
met Deanna Durbin, Jackie Cooper, Mel
vin Douglas Kind. toeg.

CASINO. — Twee verschillende pro
grammas, afwisselend in namiddag- en 
avondvertooning. «Holiday» met Katha
rina Hepburn en Cary Grant en «En
tente Cordiale» met Gaby Morlay, Victor 
Francen, Ariette Marchai, P. Richard 
Willm. Dagblad Paramount. Teekenfilm, 
documentair, enz.

BERICHT
Een plaats van Technisch Opzichter^ 

Teekenaar bij den stedelijken techni
schen dienst is te begeven. Ouderdoms
grens: 30 tot 50 jaar. Voor oudstrijders 
en gelijkgestelden: 55 jaar. Wedde: 16 
à 25 duizend frank.

De kandidaten moeten: a) aan hunne 
militieverplichtingen voldaan hebben; b) 
van goed gedrag en zeden zijn; c) zich 
aan een bekwaamheidsproef onderwer
pen; d) een bewijs voorleggen dat zij 
minstens tien jaar praktijk hebben in 
het teekenen, opstellen van lastenboeken 
voor openbare werken, toezicht op wer
ken (wegenbouw, riool- en waterleidings- 
werken) ; e) de verbintenis aangaan in 
geval van benoeming de stad te komen 
bewonen.

Aanvragen te sturen aan het gemeen
tebestuur uiterlijk vóór 27 Juli 1939, ver
gezeld van de vereischte getuigschriften.

Voor alle inlichtingen zich wenden tot 
het Gemeentesecretariaat.

RIJKSNORMAALSCHOOL VOOR ON
DERWIJZERS - TOELATINGSEXAMENS

De toelatingsexamens tot het eerste 
studiejaar der Rijksnormaalschool, even
als tot de voorbereidende afdeeling, zul
len in de tweede helft der maand Sep
tember 1939 afgenomen worden.

Om zich voor deze examens te mogen 
aanmelden moeten de candidaten ten 
minste: 15 jaar oud zijn op 31 December 
1939, voor het eerste studiejaar; 15 jaar 
oud zijn op 31 December 1939, voor de 
voorbereidende afdeeling.

De aanvragen moeten vóór 1 Septem
ber 1939 gericht worden tot den Direc
te,ur der Rijksnormaalschool.

Nadere inlichtingen zijn te bekomen 
3rij den heer Directeur, de Smet de Nayer
laan 117, of, zoo deze afwezig is, bij'den 
heer Huismeester, de Smet de Nayerlaan 
119.

BURGERLIJKE STAND
Geboorten: Dhooft Christiane, d.v. Jo

seph en Jacobs Martha, Zeebrugge, Zee
dijk 96; Devrieze Jenny d.v. Jérôme en 
Horseele Ivonna, B. Ruzettelaan 95; Co
deur Lucien z.v. Guillaume en Diadio 
Veronika, Wenduine Kerkstr. 6; Haute- 
kiet Herman z.v. Désiré en Gardin Ju
lienne, Uitkerke Boschstr. 3.

Sterfgevallen: Baltus Clement, oud 66 
jaar, echtg. Trapeniers Marie, Limburg 
Stirumstr. 23.

Huwelijksafkondiging: Guilini Renaud, 
geneesheer alhier met Van Caillie Made
leine, Schaerbeek (huwelijk te Schaer- 
beek).
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O o s t e n d s c h  N i e u w s
A P O T H E E K D IE N S T

Zondag 16 Juli. — Dienstdoende den 
ganschen dag: Apothekers Degraeve, 
Kadestraat 14 bis en Deketelaere, Tor- 
houtsteenweg 76. Dienstdoende tot 12.30 
ure: Apotheker DelangS (Opex). Nacht
dienst van de week : Apotheker Degraeve, 
Kadestraat 14bis.

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

Paul Cossey
FABRIKANT - JU W E L IE R

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste hui» der streek 

Volledige keus moderne horloges 

43, WITTE NONNENSTRAAT - OQSTENDE
(1003)

PRIJSUITDEELING
Zondag 16 Juli, te 10 uur, in de school 

Albert, Iepersche straat, heeft de plech
tige prijsuitdeeling plaats aan de leden 
van de stedelijke vak- en nijverheids
scholen.

* * *

WANDELCONCERTEN
lederen Zondag, van 10.30 tot 11.30 u., 

houdt het beheer van het zeewezen wan- 
delconcerten in zee met prachtige paket
booten. Biljetten verkrijgbaar tegen 12,50 
frank in de loketten van Oostende-Kaai.

* * *

KOLONIALE DAG
Zondag had te Oostende de feestvie

ring van den Kolonialen Dag plaats. Als 
naar gewoonte trok een stoet door de 
bijzonderste straten der stad. Opgemerkt 
werden: de plaatselijke harmonie, onder 
geleide van h. Deturck, het muziek van 
het 3e linie, de Koloniale der Kust, on
der geleide van h. Demortier, tal van 
plaatselijke vaderlandsche maatschap
pijen, de leerlingen toebehoorende aan 
het officieel onderwijs, enz.

Op de Wapenplaats greep de jaarlijk
sche herdenking plaats, in tegenwoor
digheid van heer Dr. Moreaux, burge
meester,, oud-koloniaal en Kolonel De 
Droog, bevelhebber van het 3e Linie 
Regiment.

M. Demortier, voorzitter der Koloniale 
der Kust, voerde het woord en M. Vroo
me, voorzitter van N.S.B., eerste schepen, 
antwoordde.

De schoolkinderen zongen vervolgens 
«Naar Wijd en Zijd». Het feest besloot 
met een défilé waarna de overheden ten 
stadhuize ontvangen werden. — O.

DIEFSTAL
Door een onbekende werd uit de wo

ning van Gustaaf Vincke, 53 Romestraat, 
een som van 1800 fr. ontvreemd. Een on
derzoek werd ingesteld door commissaris 
Calmeyn, die vingerafdrukken naspoorde.

VISSCHERS,

Wonderzalf ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verz weer

wonden, alsook 
Speen en Eczema.
SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS. GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

KLACHT
Klacht werd door Marie Sinaeve in

gediend, ten laste van Eugénie Everaert, 
uit. hoofde van beleedigingen en vernie
ling van huiselijke voorwerpen. Beide 
vrouwen wonen in de Dwarsstraat. — O.

HANDTASCH ONTVREEMD
Regina Weisenberger, wonende Sint- 

Paulusstraat, die haar geldtasch verdo
ken had in het kraam dat zij huurt op 
de oude marktplaats, stelde vast, dat 
een behendige dief het ontfutseld had. 
— O.

* *■ *

DE TRAM DE PANNE-OOSTENDE 
ONTSPOORD

Maandagnamiddag, rofid 5 uur, verliet 
de electrische tram, bestaande uit drie 
wagens, De Panne om Oostendewaarts 
te rijden. In een bocht nabij St-Idesbald 
begon het tweede rijtuig opeens te schud
den; het ontspoorde en stootte met ra
zend geweld tegen een der ijzeren palen 
waaraan de leiding gevestigd is.

Het dak van het tweede rijtuig werd 
afgerukt en draaide dwars over den ver
brijzelden wagen. Door den harden slag 
was de paal heelemaal gebogen en uit 
den grond gelicht. Dadelijk werd hulp 
geboden aan de zeven inzittenden, die 
als bij wonder slechts oppervlakkige 
wonden hadden bekomen.

In den avond stapte het parket van 
Veurne af om het onderzoek in te stellen. 
Naar beweerd wordt is het reeds de 
tweede maal, dat zich een ontsporing op 
die plaats voordoet.

BILJARTFABRIEK

i Occasies —  Vermakingen —  Toebehoorten •
; Specialiteit van Biljartstokken —  Bakspelen !

V e r z o r g d  werk —  M a t i g e  prijzen ;

Huis DE MEYER
ï GROENSELM ARKT , 2 O O S T E N D E  \
: :
S Telefoon Oostende 73733 J

GEWELDIGE KEREL
Karel Thijs moest opgeleid worden 

wegens dronkenschap. In het politiebu- 
reel gekomen, smaadde hij de agenten 
en pleegde opstand, daarbij een ruit 
stukslaand.

**
NATIONALE MAATSCHAPPIJ VAN 
BUURTSPOORWEGEN

Uurtabel van Tram 3 (gebarreerd) van
1 tot 31 Juli en van 23 Oogst tot 4 Sept. : 

Op de werkdagen 
Vertrekuren van het Kaaistation: 6.00, 

6.30, 6.45, 7.00, 7.15, 7.30, 7.36, 7.42, 7.48, 
7.50, 7.54, 7.58, 8.00, 8.06, 8.15, 8.30, 8.45,
9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30.
10.45, 11.00, 11.15, 11.25, 11.30, 11.35, 11.45,
11.54, 12.00, 12.03, 12.18, 12.30, 13.00, 13.30,
13.45, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00. 

Vertrekuren van de Vischmijn: 6.15,
6.45, 7.00, 7.15, 7.29, 7.30, 7.42, 7.45, 7.48,
7.54, 8.00, 8.02, 8.06, 8.12, 8.15, 8.20, 8.30,
8.45, 9.00, 9.15, 9.30, 9.45, 10.00, 10.15, 10.30,
10.45, 11.00, 11.15, 11.30. 11.40, 11.45, 11.50,
12.00, 12.06, 12.15, 12.30, 12.45, 13.15, 13.45, 
13.57, 14.15, 14.45, 15.15, 15.45, 16.15, 16.45, 
17.15, 17.45, 18.15, 18.45, 19.15.

FEEST IN DE «FROID INDUSTRIEL»
I Ter gelegenheid van den nationalen 
feestdag wordt aan negen werklieden 
van de « Froid Industriel » het nijver- 
heidseereteeken van le klas uitgereikt. 
Het toekennen van deze eervolle onder
scheiding valt samen met het 25-jarig 
bestaan der maatschappij. Te dier ge
legenheid gaat op Zaterdag 15 Juli, te
17 uur, een feest door in hare lokalen.

Toekomende week komen wij hierop 
terug.

***
EVENEENS GESLAAGD

Bij het ter pers gaan, vernemen we 
dat volgende studenten ter Hoogeschool 
van Gent nog geslaagd zijn:

Graad van kandidaat in de Weten
schappen: a) voorbereidend tot de licen- 
ciaten, wiskunde, 2e proef. — Met onder
scheiding: Calmeyn Robert. Op voldoen
de wijze: Albert Martens.

b) Voorbereidend tot de artsenijkunde, 
le proef. — Op voldoende wijze: Henri 
Reynaerts.

Graad van licenciaat in de Weten
schappen, wiskunde, le proef. — Op vol
doende wijze: Maurice Gerard.

Onze beste gelukwenschen !

V E L O S
PROFITEERT VAN DE OCCASIE VOOR DEN OPSLAG : Velos aan 395 fr. of
17 fr. per maand; Toeriste-Velos met 3 versnellingen aan 650 fr. of 27,70 fr. 
per maand, alle met waarborg. Ook Tandems, Buizestoven, Waseh- en Naaima- 
chienen aan de voordeeligste prijzen. CATALOGUE OP AANVRAAG

(1006)

H u i s  O. 1 VËRAERT
1EPERSTRAAT, 9 — O O S T E N D E

GOED GEWERKT |
We vernemen dat de heer Guy Des

camps met onderscheiding zijn tweede 
proef doorstaan heeft ter Hoogeschool 
van Gent in den graad van kandidaat 
in de wijsbegeerte en letteren voorberei
dend tot het licenciaat in de wijsbegeerte 
en letteren, afdeeling Romaansche phi
lologie.

Onze beste gelukwenschen!

f W E R K  ! !  !
§  •
•  verzekerd per kontrakt met brei- J  
© machine «L’A V EN IR».
2 ©
a Kostel. aanleer. en proef thuis. •
i  J
2® Vraag gratis kataloog, prijs en •  

vöorwaarden: 20, Groot Gewad. §
?  Gent. J
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TWEE NIEUWE SNELTREINEN
Tot 4 September zal de N. M. B. S. 

extra-snelrijdende treinen inleggen die 
het traject Brussel-Oostende en vice- 
versa, met halte te Brugge, zullen af
leggen in één uur.

Een van deze treinen zal Brussel-Zuid 
verlaten te 8 u. 50, halt maken te Brug
ge te 9 u. 36 en te Oostende-Kaai te
9 u. 50 aankomen. Hij zal uit Oostende- 
Kaai terug vertrekken te 17 u. 50, halt 
maken te Brugge te 18 u. 02 en te Brus- 
sel-Zuid aankomen te 18 u. 50.

De andere trein zal uit Oostende-Kaai 
vertrekken te 8 u. 50, halt maken ce | 
Brugge te 9 u. 02 en aankomen te 9.50 u. ! 
te Brussel-Zuid, van waar hij opniemv 
zal vertrekken te 17 u. 50 om één uur 
later te Oostende-Kaai aan te komen, a | 
te Brugge te hebben halt gemaakt te :
18 u. 36. I

Deze treinen zullen enkel uit le en 
2e klasserijtuigen samengesteld zijn en 
zullen met een snelheid van 120 km. per 
uur rijden tusschen Brussel en Gent, en 
van 140 km. per uur tusschen Gent en 
Brugge. Het traject Brugge-Brussel m 
47 min. beteekent een commercieele snel
heid van 120 km. per uur.

«JUK ' •
BELGISCH-LUXEMBURGSCHE
VRIENDSCHAP

Als er in België iemand de Belgisch- 
Luxemburgsche vriendschap in de hand 
werkt, dan is het wel de h. Polydoor 
Verscheure, zijn echtgenoote alsmede 
zijn moeder.

Men zal zich herinneren, dat hij tal 
van Luxemburgsche personaliteiten naar 
Oostende uitnoodigde en thans heeft hij 
nog meer verwezenlijkt met het Luxem- 
burgsch Paviljoen tot stand te brengen 
op den Zeedijk.

De inhuldigingsplechtigheid heeft 
plaats gehad in aanwezigheid van tal
rijke personalietiten waaronder wij aan
stippen: de hh. Kolonel Moors, Verschel
de, van het Ministerie van Zeewezen; 
Porta, volksvertegenwoordiger; Lefèvre, 
konsul van Nederland. De Luxemburg
sche regeering had zich laten veront
schuldigen en had opdracht gegeven aan 
den h. Verscheure het paviljoen in haar 
naam te openen.

De h. Verscheure sprak bij deze ge
legenheid een rede uit waarin hij herin
nerde aan de vriendschapsbanden die 
beide landen vereenigen.

Ook herinnerde hij eraan, dat Koning 
Albert, toen hij nog prins was, in dit 
gebouw gelogeerd heeft alvorens naar 
Kongo te vertrekken. Dit was de gele
genheid om een plaat in te huldigen, 
werk van den Oostendschen beeldhouwer 
Daniel Devriendt.

Een heildronk werd ingesteld op beide 
landen en het Paviljoen werd open ver
klaard.

TOELATINGEN TOT BOUWEN
Lanoye Albert : veranderingswerken, 

Handelstr.; Vanhoutte Romain: bouwen
2 W. C.’s, St. Franciscusstr. 2; Vannetel- 
bosch Felix: oprichten marquise, Albert 
I Promenade 2; Mensaert H.: vergroo- 
tingswerken, Ste Catharina Polderstr. 
42; Daems René: bouwen huis, Steenen- 
straat; Linden Maurice: heropbouwen 
afsluiting, Albert I  Promenade 54.

BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN
Afdeeling Oostende. — De leden die 

begeeren deel te nemen aan het Provin
ciaal Congres te Poperinge, op Zondag
lS Augustus, gelieven zich aan te melden 
op ons Secretariaat, Stadhuis-Kamer 111, 
iederen Dinsdag van 18 tot 20 uur, of 
bij den Voorzitter van 18 tot 19 uur. Het 
Bestuur zou, naar gelang het getal deel
nemers, een aangenaam uitstapje, aan 
voordeelige voorwaarden, naar Pope
ringe, Kemmelberg en leper, willen in
richten.

Ouders, uwe kinderen deden al een 
uitstapje op het einde van het school
jaar. ’t Is thans uwe beurt om eens een 
vacantiereisje te doen. Wie gaat er mede?

% Onfeilbaar geneesmidiel voor @
•  EKSTEROOGEN , W E E R E N  %
0 ©

1 Anticors Schmitz |
© 50 jaar succes ^

® Alleenlijk bereid :

I  KURSAAL APOTHEEK 2
© «
i  M . W A N D E L S  §« s
§  Marie-Joséplaats, 6 - Oostende §

S Algemeen agenf der Cyphoids 2
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VELODIEFTE

Mej. Geraldine Salliau heeft klacht 
ingediend voor het verdwijnen van haar 
velo, dragende de nummerplaat 200078. 
De velo werd gestolen op de Visschers- 
plaats. — O. * * *

GIFTEN
Den Heer Burgemeester werden vol

gende sommen gestort:
10 fr. door tusschenkomst van de 

«Zeewacht». Dit bedrag komt ten goede 
aan de weezen.

28 fr. door den heer J. Decock, café 
«Oesterpark», Congolaan 97, ter gelegen
heid van het zingen van een lied door 
den heer E. Borgoo. Dit bedrag komt ten 
goede aan het weduwen- en weezenfonds 
N.S.B.

GESTOLEN PORTEFEUILLE 
GEVONDEN

Op het Wapenplein werd een paar da
gen geleden een diefstal gepleegd van 
een brieventasch, inhoudende 6000 fr. In 
een koffiehuis, aan de Groentemarkt, 
stelde men vast dat de waterbak van het 
W. C. niet meer werkte. Bij nader on
derzoek vond men er de gestolen, ledige 
brieventasch in. Men vermoedt dat de 
dief er zich aldaar zal van ontdaan 
hebben.

* V*

PLAATS VAN
ADJUNCT-POLITIECOM MISSAR IS

Een plaats van adjunct-politiecommis- 
saris is te begeven.

Om in aanmerking te kunnen komen 
moeten de candidaten ten minste 25 en 
ten hoogste 30 jaar oud zijn (uitzonde
ring wordt gemaakt voor de oudstrijders, 
wier maximum ouderdom vastgesteld is 
op 40 jaar).

De postulanten moeten ook voldaan 
hebben aan de onderrichtingen van de 
militiewet.

Bij de plaatsaanvraag hoeven getuig
schriften gevoegd waarbij gestaafd 
wordt: a) dat de aanvrager voldaan 
heeft aan de militiewet; b) van Belgi
sche nationaliteit is; c) van goed gedrag 
en zeden is; d) dat de aanvrager vol
daan heeft aan de proeven opgelegd 
door Kon. Besluit van 6 Maart 1935.

De aanvragen met de getuigschrifetn 
moeten ingediend zijn uiterlijk op 29 
Juli 1939.

Na dien datum komen ze niet meer in 
aanmerking.

De wedde is vastgesteld op 22.250 fr. 
met een massa van 1.068 fr.

Vereischte gestalte: 1,70 m.
**

PROVINCIAAL STEUNFONDS VOOR DE 
WEDUWEN EN WEEZEN DER KROOST
RIJKE GEZÜNNEN VAN W.-VL.

Afdeeling Oostende. —  Op Zondag 16 
Juli e.k. zal alhier een algemeene 
Bloempjesverkoop plaats hebben waar
van de totale opbrengst ten goede komt 
aan voornoemd Steunfonds. Het Bestuur 
houdt er aan langs dezen weg zijn wel- 
gemeenden dank te betuigen voor den 
sympathieken steun, waarvan de Oos
tendsche bevolking verleden jaar blijk 
gegeven heeft door het koopen van ons 
bloempje. Het rekent dit jaar nogmaals 
op de algemeene medewerking om dit 
uitmuntend menschlievend werk te on
dersteunen. Volgende cijfers alleen zullen 
de meest onverschilligen overtuigen:

Vanaf 1 Juli 1937 tot 30-6-1939 werd 
aan 17 weduwen van het gewest Oos
tende een hulpgeld uitbetaald voor een 
totaal bedrag van 11.950 fr. Daarin ko
men 2 hulpgelden van 2100 fr., 1 hulp
geld van 2000 fr., 1 hulpgeld van 1200 fr.,
2 hulpgelden van 800 fr., 1 hulpgeld van 
500 fr., 1 hulpgeld van 400 fr., 2 hulp
gelden van 300 fr., 1 hulpgeld van 250 fr.,
6 hulpgelden van 200 fr.

Dit volgens het aantal kinderen ten 
laste. Zij dus 17 huisgezinnen die door 
ons West-Vlaamsch Steunfonds geholpen 
werden in enkele maanden tijds. Gezien 
het edel doel zal niemand weigeren om 
eene weduwe te helpen en een weezen- 
traantje te drogen.

Onzen innigen dank bij voorbaat, en 
niet het minst den dank onzer West- 
Vlaamsche Weduwen en Weezen, is U 
verzekerd.

A
Kunnen van het Steunfonds genieten: 

de gezinnen waarvan de vader, hoofd 
van het gezin, komt te sterven en mits:

1) De weduwe niet ouder is dan 60 
jaar.

2) Haar gezin op den datum van het 
overlijden sedert minstens 6 maanden 
bij dit steunfonds als lid aangesloten is.

3) De aanvraag om uitbetaling moet 
ingediend worden binnen de 2 maanden 
na het overlijden, bij den secretaris van 
de plaatselijke afdeeling, Stadhuis, Ka
mer 111, 2e verdiep.

VOOR
UW VERVOER - Afhaling en Bestelling

O d i l o n  V e r l i n d e
ten

Tel. 71532 Privé 71159

• ® • •• ®
huize ; ;
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HET STATION VAN DE CARFERRY
dat op den oever van de havengeul 
wordt opgericht, is reeds zoover gevor
derd, dat men al het torentje zien kan, 
hetwelk in het midden van het gebouw 
zal oprijzen.

Deze bouw in beton gaat wonderbaar 
snel vooruit en van in de Paulusstraat 
kan men reeds het nieuw station zien. 
De toren zal zelfs juist in de as van deze 
straat liggen.

Het is oprecht jammer dat dit niet 
reeds dezen zomer klaar kon wezen. 
Werklieden zijn druk bezig met de pla- 
veiing van de belendende straten.

A
«OSTENDE-PLAGE»

Het Galafeest der Baden ingericht door 
«Ostende-Plage» op Zondag 9 Juli jl„ 
heeft een welverdiende bijval gehad en 
een talrijk en elegant publiek woonde 
deze voorstelling en de verkiezing van 
de schoonste baadster van Oostende bij.

De laatste nieuwigheden van pyjamas, 
bad- en strandkostumen werden door de 
volgende huizen voorgesteld: Etablisse
ments Lavog; de Groote Magazijnen «A 
l’innovation» ; het huis «Noterdam», Ad. 
Buylstraat; het huis «Denise Van Lede», 
Kapellestraat.

Onder een dertigtal deelneemsters, 
werd Mej. Gisèle Grimbot (nr. 20) tot 
de schoonste baadster van Oostende ver
kozen, met als eeredames Mej. Jeanne 
Devroy (nr. 4) en Marie-Louise Caudron 
(nr. 8).

Onder toejuichingen van het publiek, 
werden hen bloemen aangeboden door 
Miss België, die, buiten mededinging, 
deelnam aan de voorstelling.

De aanwezigen werden bekoord door 
het uitvoeren van enkele welgeslaagde 
dansen en balletten door de kleine leer
lingen van Meester Sacha Ravinsky.

C I N E M A S

RIALTO
Roland To'jtain> Jean Mercanton in One

van St. Cyr », -- Bobby Breen, Le«* Cariilo
in : « Dei kleine Visscher van San-Francis"o.

Kinderen toegelaten.
REX-C1NJÜ

I Tyrone Power Alice Faye, Don Ameche
in. «Brand in Chicago». -- Fernandel in :
« Barnabe », Kind, toegelaten

R IO - C IN E
Joe Penner in « Ni-euwe Gezichten 1939 ».

1 -- Françoise) Rosay, Michel Siimon in « De
Bee-k ». Kinderen niet tee gel.

R O X Y  (gewezen Odéoa^
I Zelfde programma als in Rex-Ciné,

c i n e -p a l a c ü

« L’Ennemie bien-aimée », met Merle Obe
ron en Brian Oherne, -- « Goldwyn Follies »
met Ad. Menjout Andrea Leeds. -- Wed
strijd wereldikampioenschap zwaargewicht 
Joe Louis-Tony Galento.

FO RU M
Lida Baarova en Mathias Wieman in « Is

het een Spion ? » -- Errol Fl,ynn, Olivia de
Havilland in « De Avonturen van Robin 

I Hood »,
C A M E O

' William Powell, Myrlna Loy in « Dubbei 
Huwelijk ». —  Jean-Pierre Aumont. Jany 
Holt in « Het Paradijs van Satan »,

Kinderen toegela;en
S T IID 1  A C

De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CINE OPEX
« Cain en Mabel », met Clark Gable en

Marion Davies. -- « Het wilde Dier ». .net
Satan, Barton Me Lane.

Kill deren toegel.

BEI AARDCONCERTEN
Alle Maandagen, Donderdagen en Za

terdagen, van 11 tot 12 uur, en eiken 
Donderdag van 19.30 tot 20.30 u., worden 
groote beiaardconcerten gegeven.

**
REUSACHTIG KUNSTVUURWERK

Ter gelegenheid van de Nationale dag, 
op 21 Juli a.s., heeft de feestcommissie 
voorgesteld een reusachtig kunstvuur- 
werk te doen plaats vinden.

Dit vuurwerk zal afgestoken worden 
ter hoogte van de badinstellingen, tus
schen de Kemmelbergstraat en de Parijs- 
straat.

* » »

VECHTPARTIJ
Verbruikers kregen het aan den stok 

in een koffiehuis aan het Wapenplein. 
Het ging er hevig aan toe, in zoover dat 
de Engelschman William Farrington sla
gen uitdeelde aan Maria Swaelens, wo
nende Belpairestraat.

Een gebuur, Andrias Bertrams, wou 
tusschenbeide komen, maar vrouw Far
rington moeide er zich mee. Hij werd 
zoo deerlijk toegetakeld dat een genees
heer hem moest verzorgen,

BERICHT AAN DE VISSCHERS
Om goed de «Koolzakken» anders gezegid d' 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt d' 
verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
l, KAPELLESTRAAT. 84 — OOSTENDl

(rechtover de Cinema Caméo)

MIe vermakingen aan de yenadigste prijzen 
Groote keus van Barometers.

Een Sch itte rende  

T entoonste lling
IN DE MEISJESBEROEPSSCHOOL

-«»-

Voor hen die uit nieuwsgierigheid of 
belangstelling de school van de Stock
holmstraat bezocht hebben, waar na het 
afgeloopen studiejaar de voortbrengse
len van den handen- en geestesarbeid 
der leerlingen worden tentoongesteld, is 
thans het bewijs geleverd dat deze school 
gerust mag geteld worden onder de beste 
onderwijsinrichtingen van dien aard van 
gansch het land.

Dit is trouwens de bekentenis die we 
van zeer bevoegde zijde vernamen en die 
we hier met des te meer genoegen op
nemen, daar we weten hoe Mevrouw 
Sacré en de leden van het schoolcomité 
en het onderwijzend personeel noch tijd 
noch moeite hebben gespaard om in twee 
jaar tijds deze school op te werken tot 
een modelinrichting, waar niet alleen 

i een beroep aan de meisjes wordt aange- 
I leerd, maar ook nog jonge leerkrachten 
worden gevormd in de zoo pas verleden 

; jaar gestichte normaalafdeeling. 
j Ook deze stichting verdient vermelding 
gezien aldus de toekomst en de ontwik
keling van de school verzekerd worden.

Het is te hopen dat het stadsbestuur
i wat meer aandacht zal wijden aan den 
j toestand van de onderwijskrachten, wier 
; barema en benoemingen in vele opzich
ten nog dienen geregeld te worden.

We verwonderen ons er ook over 
dat het stadsbestuur van de opening 
dezer schitterende tentoonstelling geen 

j officieele plechtigheid heeft gemaakt en 
betreuren dat vele menschen daardoor 

j niets afweten van al het goede en het 
nuttige in deze school dit jaar voortge-

I bracht.

PARK LEOPOLD
Op Zaterdag 15 Juli, te 21 uur, heeft 

het openluchtfeest plaats, ingericht door 
de stadsscholen Louisa-Maria (Mevr. 
Ureel) ; Maria-Hendrika (mevr. Vanno- 
ten) en Albert (mr. K. Savonie).

De kinderen zullen opvoeren «Doorn
roosje of De Schoone Slaapster uit het 
Bosch», zangspel in 2 bedrijven, 3 tafe- 
reelen, door K. Savonie en A. Mouqué.

Mevr. F. Van Vlaanderen-Bogaert, le 
prijs van zang en deklamatie aan ons 
Conservatorium, verleent kosteloos haar 
medewerking. Zij zal de rol vertolken 
van de «Heks» in bedrijf I  en van de 
«Oude Spinster» in de tafereelen.

De spelleiding werd toevertrouwd aan 
mevr. S. Versyp. Orkestmeester A. Mou
qué zal zelf zijn werk leiden.

KINDERLIJKJE IN EEN VUILNISBAK
De huisbewaarder van de tennis courts 

van het Palace Hotel heeft Dinsdag een 
akelige ontdekking gedaan.

Terwijl hij zijn morgenwandeling deed 
zag hij een toegebonden pak in den 
vuilnisbak liggen waarop bloedsporen 
voorkwamen. M. Decock opende het pak 
en was niet weinig verbaasd er het lijkje 
in te vinden van een pasgeboren kind, 
gewikkeld in een doek.

Commissaris Goethals stelde een on
derzoek in. Men vermoedt dat het pak 
aangebracht werd per auto en niet nood
zakelijk moet voortkomen van iemand 
die te Oostende vertoeft.

VERKEERSONGEVALLEN
Op den hoek van de Sint-Petersburg- 

straat botste de wielrijder Arthur Ford
ham’ op de wielrijdster Alice Halme, wo
nende Stationstraat, Zandvoorde. De 
wielrijdster kwam met geweld op de 
straatsteenen terecht en bleef bewuste
loos liggen. Het slachtoffer werd naar 
het hospitaal ter verzorging overge
bracht.

— Op de de Smet de Nayerlaan had 
een botsing plaats tusschen den auto 
van den h. Vieren en deze van den stads- 
reinigingsdienst, bestuurd door Hendrik 
Vermeire. Bij de botsing werd Edmond 
Christiaens, wonende Lijnbaanstraat, ge
wond.

De auto van Rafaël Debailly, uit Koe- 
kelare, botste op een postbus van de Ad. 
Buylstraat. De postbus werd beschadigd.

— Botsing tusschen de autos van Wer
ner Neirlinck, Vrijheidstraat, en Fr. Cas- 
teleyn, Gerststraat. Stoffelijke schade.

— Een botsing tusschen de autos van 
Edmond Meyers en Karel Verheyen, ver
oorzaakte stoffelijke schade.

De V erdw ijn ing  

van  Logie

Wij meldden destijds de verdwijning 
in geheimzinnige omstandigheden van 
Frans Logie, muzikant bij het 3e Linie- 
regiment te Oostende. Zijn vrouw ver
klaarde hem voor de laatste maal ge
zien te hebben op 31 Mei. Zijn vrienden 
en kennissen zagen hem voor het laatst 
op 26 Mei.

Vrouw Logie scheen niet ongerust over 
deze vermissing. Zij was van oordeel, dat 
zij wel nieuws van haar man zou ont
vangen als hij ter bestemming was ge 
komen. Zij diende dan ook geen klacht 
in, maar trachtte de muziekinstrumen
ten en boeken van haar echtgenoot te 
verkoopen, inroepende dat hij haar daar
toe mondeling gemachtigd had vóór zijn 
vertrek, in de richting van de ZeestaLie

Nochtans gingen de tongen er op los. 
Er werd gezegd dat Logie geen redenen 
had om te verdwijnen. Binnen een paar 
dagen moest hij zijn maandloon ontvan
gen. Hij was zoo pas aangemonsterd bij 
een orkest in een dansgelegenheid aan 
de Van Iseghemlaan en was zeer tevre
den dat hij kortelings op pensioen /ou 
gesteld worden. Hij was van zins ge
weest nog bij te teekenen. Dan lc.v vr. 
de verdwijning, met het gevolg dat Logie 
aangeschreven werd als deserteur e i 
gansch zijn loopbaan, waarvan hij nocn- 
tans veel hield, gebroken scheen.

Verklaringen van de vrouw
Vrouw Logie was van oordeel, dat hij 

vertrokken was met een andere vrouw uit 
Meenen of Kortrijk. Hij was volgens 
haar in gezelschap van een vrouw, die 
geld zou bezitten, en daarom juist zon 
Logie zijn muziektuigen niet medegeno
men hebben.

Het Parket onderzoekt

Onverwachts heeft thans de zaak een 
eigenaardige wending genomen. Op be- 

! vel van het parket te Brugge werd een
I huiszoeking uitgevoerd ten huize van
I mevrouw Logie.

Wat deze huiszoeking opgeleverd heeft 
! wordt door de politie, die onder bevel 
stond van adjunkt-kommissaris Beau- 
prez, geheim gehouden. Ook werd mevr. 
Logie langdurig ondervraagd en ten 
slotte Donderdagnamiddag naar Brugge 
opgeleid om er ter beschikking gesteld 
te worden van den onderzoeksrechter.

Te Oostende vraagt men zich af of 
men naar de ontknooping gaat van deze 
duistere zaak.

Op te merken valt, dat vóór enkele 
dagen mevr. Logie een regenmantel van 
haar man is gaan afhalen in een winkel. 
Deze mantel was er gebracht door een 
kennis van Logie en hij zelf was slecht? 
in het bezit gekomen van het bewijs op
25 Mei. Dien avond zou ook Logie a l
vorens te vertrekken zooals zijn vrouw 
beweert, haar gezegd hebben zijn man
tel af te halen, zooals hij haar zegde 
zijn instrumenten af te halen.

Niet teruggevonden
Allerlei geruchten doen verder de ron

de. Zelfs werd verteld dat het lijk van 
Logie teruggevonden werd in den beir- 
put en dat het hoofd gekloofd was. Dat 
is naderhand onwaar gebleken.

Anderen melden dat hij naar het bui
tenland is gevlucht, maar dan stelt zich 
de vraag waarom?

En waarom zou hij zijn vrouw laten 
aanhouden zonder teeken van leven te 
geven?

Het onderzoek wordt voortgezet te Oos
tende en te Brugge. Maandagmorgen 
werden te Brugge een aantal muzikan
ten van het 3e Linie ondervraagd. Ook 
de oudste zoon van Logie kwam voor den 
onderzoeksrechter.

Een tweede huiszoeking werd Zaterdag 
uitgevoerd in de woning van Logie. Het 
is vermoedelijk daaruit dat de legende 
van het gevonden lijk gesproten is.

Mevrouw Logie voor de Raadkamer
Ondertusschen werd zijn vrouw naar 

Brugge opgeleid en verscheen zij Dins
dag voor de Raadskamer. Het aanhou
dingsmandaat werd verlengd voor een 
maand. Het staat thans vast dat de 
laatste persoon die Logie gezien heeft 
den 26 Mei een sergeant is van het 3e 
Linie, die vergezeld van zijn vrouw een 
glas dronk in een herberg op de wijk 
Hazegras dichtbij de kazerne.

Logie zou deze herberg verlaten heb
ben rond 3 uur ’s nachts. Alhoewel het 
uitgemaakt is dat hij enkele glazen bier 
gedronken had, mag niet gezegd worden 
dat hij onder invloed was van den drank, 
Het is vanaf het oogenblik dat de muzi
kant deze herberg verlaten heeft dat 
men zijn spoor kwijt raakte.

BRAND
In het paviljoen van Luxemburg, op 

den Zeedijk, dat voor enkele dagen in
gehuldigd werd, Js  de brandweer om
streeks den middag moeten optreden om 
een brand te bestrijden, die zich had 
voorgedaan in de kelderingen, waar de 
verwarmingstoestellen staan. Dank zij 
een snel optreden, kon het gevaar be
dwongen worden.

CASINO - KURSAAL
P R O G R A M M A  V A N  17 T O T  23 JU L I 1939 

ALLE DAGEN. —  Om 3 u. : Symphonisch. 
Concert, —  4 u. : Orgelconcert, —  Van D 
tot 7 u. : Thé-Dansant. —  Om 9 u. : Groot 
Symphonisch Concert. Na het Concert, Soi
rée dansante.

Het Groot Orkest onder de leiding van 
den heer Emiel De Vlieger.

MAANDAG 1 / JULI. —  Om 9 u., Albert 
Mancel' van den K, Muntschouwburg,

DINSDAG 18 JULI. -- Wagner-t" estival,
met de medewerking vian Bertha Briffaux, 
van dçn Bayreuth Schouwburg,

WOENSDAG 19 JULI. —  René Costy, 
violist.

DONDERDAG 20 JULI, —  Om 3 u.. Groot 
Kinderbal, onder de leiding van Mevr. ila- 
nicq.

0,m 9i u., Yvonne Ysaye, van den K. Munt- 
schöuwburg,

VRIJDAG 2 1 JULI,--Ter gelegenheid van
het Nationaal Feest, galaconcert met Clau
dine Boons, van den K. Muntschouwburg, 

ZATERDiAG 22 JULI. —  Jean Stokking, 
tenor van de Opéra-Comique.

ZONDAG 23 JULI, -- Clara Clairbert,
ln de dancing der « Ambassadeurs | en in 

de Night Club der « Nuits Cubaines » : tfyj
bete attracties%v-- Orkçsten : The Lecuona
Cuban Boys, 1 he Lanigiro’s. Gerrebos Or
chestra.

♦ * *

Met de tweede helft van de maand J u l i  b e -  

gint, voor het Casino-Kursaal zooals voor het 
geheele zomerseizoen, de reeks der «groote» 
weken. Oostende is weer de zomerhoofdstad 
van Belgie geworden.

De programma’s, in de Kursaal, worden 
veelvuldiger en meer omvangrijk. Na den 
avond van Maandag 1 7 Juli, waarop men 
de schoone stem van Albert Mancel zal heb- 
ben gehoord, krijgen we Dinsdag 18n. om 
9 uur. een Wagnerfestival, met onze schit-\ 
terende Wagnerzangeres Bertjie Briffaux. s 
Anderdaags zal een onzer beste Belgische vio
listen van de nieuwe generatie René Costy, 
de rei der klassieke concerten inhuldigen. 
Donderdag 20 JuJi om 3 uur, noodigt de 
sympathieke Mevr. Hanicq onze kleinen tot 
een groot Bal bijzonder te hunner intentie 
ingericht terwijl dan s avonds Yvonne 
Ysaye enkele keurstukken zali voordragen. 
Het Galaconcert van ons Naiionaal Feest zal 
opgeluisterd wowrden door Claudine Boons, 
die zich opgewerkt heeft tot eene de'r beste 
soprani van den Muntschouwburg. Zaterdag
22 krijgen we een debuut ie Oostende : de 
tenor Jean Stokking, van de Opéra-Comique 
die een orgaan bezit van een bijzonder me
taal, En ten slotte zullen we op Zondag 23 
eens te meer de groote Belgische soprano, 
Clara Clairbert. kunnen toejuichen. Al deze 
concerten staan onder de geprezen leiding 
van den heer Emiel De\Vlieger.

In de « Ambassadeurs » en de « Nuits Cu
baines » wordt intusschen voor een lustig eli 
onvermoeibaar animo gezorgd door de *~e- 
cuona Cuban Boys. het Gerrebos Orchestra 
en de Lanigiro’s.

D E  K U N ST T E N T O O N ST E L L IN G E N

Terwijl in het Salonnet de jonge Oostend- 
. ehe schilder Maurice Boel enkele zijner 
nieuwste werken tentoonstelt, dewelke aan
dacht verdienen wegens huni oorspronkelijk
heid en hun frissche kleuren, vindt men in de 
Groote Zaal der 1ste verdiepig teekeningen, 
schilderwerken en beeldhouwwerken \aii 
andere uitmuntende artisten onzer stad : 
Leon en Pieter Verbeke, G. Sorel en F. Olli- 
vier, In de galerij bemerkt men aantrekke
lijke doeken van\A, Schyrgens en Mevr, Vi- 
sart de Bo^armé.

Van 1 6 tot einde Juli zal het Salonnet be
zet zijn door den knappen Brugschen schil
der José Storie ; in de Groot * /aal zullen de 
werken worden tentoongesteld van een Gent- 
schen groep, samengesteld uit de hh. An- 
th,eunis, beeldhouwer, Coddron. De Budt, 
Nuyttens Sybrands, Van Cauwenbergh en 
Van Lerberghe, schilders.

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

30 Juni. — Pierre Decerf van Richard 
en Maria Acken, St. Franciscusstr. 51a.

1 Juli. — Roger Wantiez van Jean en 
Agnes Demey, Noord Eedestr. 4.

3. — Jean Danni van Antoine en Geor
gette Borny, woont te Klemskerke; Ju
lien Delanghe van Petrus en Juliana 
Clement, Gistelstw. 39.

5. — Myriane Casselman van Omer 
en Solange Henriet, woont te Zandvoor
de.

6. — Maurice Englebert van Maurice 
en Maria Danneel, Aartshertoginnestr. 
26; Marcel Daelman van Raoul en Cesa- 
rine David, Schietbaanlaan 87; Vivianne 
Vercouillie van Victor en Magdalena 
Janssens, Nieuwpoortstw. 519.

7. — Christiane Dewaele van Robert 
en Margareta Mostaert, Voorhavenl. 55.

8. — Suzanne Collin van Jakob en Dio
nysia Barremaecker, Weidestr. 13.

OVERLIJDENS
1 Juli. — Lodewijk Timmermans, 66 j., 

wed. Antoinette Leclercq, echtg. Clemen
tina Hardy, Vlaanderenstr. 78; Eduard 
Everaert, 51 j., wed. Bertha De Brock, 
Johanna Du Gardin, echtg. Margriet De
smet, Plantenstr. 92; Rosalia Verbrug- 
ghe, 83 j„ wed. Peter Rynjeko, Lijn- 
draaiersstr. 14; Kamil Caytan, 52 j„ wed. 
Emma Strubbe, echtg. Stefania Holle- 
voet, Vredestr. 31.

2. — Roger Goddemaer, 3 m., Frère 
Orbanstr. 60; Maria Dewitte, 72 j., 
echtg. Theofiel Parrein, Beekstr. 3.

3. — Julius Buysschaert, 78 j„ echtg. 
Adolfina Rutsaert, Gen. Jungbluthl. 22; 
Peter De Lange, 18 j., ongeh., Blauw Kas- 
teelstr. 16.

4. — Adronia Vansteenkiste, 64 j., wed. 
Leo Vanzuyt, echtg. Kamiel Velle, Wees- 
huisstr. la; Elza Pylyser, 18 j., ongeh., 
Mariakerkelaan 119; Johanna Deputter, 
37 j., echtg. Gaston Degraux, Torhout
stw. 85.

6. — Clementina Roose, 86 j., wed. Jan 
Eerebout, Warschaustr. 16; Emiel Che- 
ruy, 57 j., wed. Louisa Therasse, Oude 
Molenstr. 10; Juliaan Scherre, 49 j., ong., 
woont te Elsene.

HUWELIJKEN
4 Juli. — Nooteboom Albrecht, zaak

voerder en Vieren Nelly.
8 Juli. — Gaston Moens, scheepsbouw

kundige en Lydie Huysseune; Louis Ver
biest, werkman en Anna Vanhoeck; Paul 
Vandergucht, onderluitenant bij ’t leger, 
en Ghislaine Jacquemain, onderwijzeres.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN 
Hinck Jozef, sergeant bij ’t leger, en 

Makelberge Ernestine, Hoppestr. 4; Marc 
dit Bailly Jean, reiziger, wed. Marie Hey- 
nen, Vindictivelaan 15 en Jacquemart 
Germaine, onderwijzeres; Devos Ger
main, leeraar en Debbaut Gabrielle, on
derwijzeres, H. Hartpl. 8 ; Vanreusel 
Guillaume, wed. Anna Indeherbergh en 
Tack Marie, wed. Hallemans Paul; Broux 
Willy, kok, Oost. Haardstr. 29 en Decom- 
bel Marcelline, Plantenstr. 7; Nieuwen- 
huyse Alfons, werkman, Visscherskaai 
39 en Hessens Mariette, Cadzandstr. 5; 
Remaut Maurice, ketelmaker, Werkzaam- 
heidstr. 88 en Valentyns Maria, Vereeni- 
gingstraat 101.
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IX

HET KU ISCH EN  E N  W E G B E R G E N  V A N  D E  V ISCH

Pas lag de vangst op het dek, of onmiddellijk werd het net 
grondig nagezien en oogenblikkelijk herstel J. Vooral de mazen 
langsheen de bovenpees en den loodzeiler werden op verschillende 
plaatsen met geteerde touwen verstevigd.

Heel dien tijd werd er geen seconde opgekeken, geen enkele 
grap geroepen, geen enkele haal aan 'n Sigaret gedaan : alle aan
dacht, alle aktiviteit van al de dekmannen concentreerde zith intens 
op het net, op de kuul.

De mousse wond gejaagd lange einden geleerde touw op, op 
vrije houten breinaalden, welke hij vlak in 't bereik legde der 
breiende en bindende mannen...

Eindelijk klaar !...
De stuurman knoopte —  onder toezicht van den kapitein —  de 

pooklijn aan 't gat van de kuul. Een scheepstouw werd met ijzeren 
ring en erin-sluitenden-haak om 't net gesloten. Een kabel loopende 
over hooge katrollen van ’t scheepstouw naar de windas, werd een 
eind opgewonden, zoodat het zware net de hoogte inrees, over boord 
geduwd werd... De qindas werkte opnieuw, liet het net tot bijna 
op het water zakken :| het scheepstouw werd van rond de « korre » 
losgemaakt, zoodat ze met een plons in zee pletste, en zidh door de 
drijvende aluminïumbollen waaierig uitspreidde, om dan onder dc 
zwaarte van den loodzeiler zachtjes te zinken.

Dat was ’t preciese moment waarop de marconist ’n belsignaal 
naar de machinekamer zond, waarop onmiddellijk de boot zich weer 
in beweging zette, de stalen kabels afrolden en toelieten dat de 
« korre » dieper zonk tot op den zanderigen bodem. De berdea 
werden weer aan de vierende kabels vastgemaakt en over boord ge
laten. De kapitein holde de trappen van de commandobrug op, 
maneuvreerde zelf het stuurrad, om de berden en het net de goede 
ligging te geven.

Een nieuw belsignaal naar de machinekamer, een order van 
den kapitein door de roepbuis naar den « Meester » : « Gewone 
vaart !... W ij malen !... »

Daarmede werd de eerste korring volbracht, en de tweede v ng

aan.
•

Doch nu wacht'.e de dekbemanning een nieuw werk : het kui- 
schen, wegbergen en conserveeren van de visch.

Ook dat speciale en zeer belangrijke werk moest in snel tempo 
onverlet uitgevoerd worden. W ant de bemanning moest er mee vol
ledig klaar zijn vooraleer de nieuwe vangst visch op dek zou ge
gooid worden : weze in de eerste twee uren.

Eenieder van de dekbemanning bad nu weer zijn eigen werk. De 
kapitein stond en bleef persoonlijk aan het stuunrad. De stuurman 
met de twee licht en de vier gewoon matrozen hadden zich met de 
hooge waterdichte laarzen te midden de visschen geplant, met het 
geopend glanzend poignardmes in de rechter hand. Linker wijsvinger 
en duim grepen diep in beide verglaasde oogen van den kabeljauw, 
hieven den visch in de hoogte : slechts één enkel moment, want op 
’t zelfde oogenblik plofte ’t scherpe poignardmes, met korten sAoot, 
precies onder de keel in den mooien witten ronden buik. Met één 
mesti'ok werd de buik opengereten, zoodat de ingewanden er uit
puilden. Een handige greep, een knip en de groote mooie lever was 
los en vloog raar een mand, waarin die deelen opgehoopt werden. 
Een nieuwe knip met ’t vlijmscherpe mes, en de magen en darmen 
vlogen met een zwaai over boord in zee, waar de honderden meeu
wen er schreeuwend om vochten. De van ingewanden ontdane visch 
werd dan met krachtigen zwaai in één der linker bakken van het 
voordek gegooid. Zoo werd de eene groote ronde visch na den an
deren opengesneden en de ingewanden uitgehaald : die bedrijvigheid 
heet in de visscherstale : « de visch gutten!»

Het gutten is noodig om 't  bederf van den visch te voorkomen, 
door het rotl'en van den lever, door de ontbinding der gal en van de 
traan.

Maar niet alle visch werd gegut : de roode boonen werden 
onopengesneden rechtstreeks in manden geworpen. Andere visschen 
integendeel, zooals de zeekat, werd ook den kop rats afgesneden. 
Alle kleine vischjes en tuig dat niet kon bewaard worden! of dat niet 
loonend genoeg was, bleef liggen, om dan met de restende vuiligheid 

over boord gegooid tfe worden.
Het gutten is niet zoo heel gevaarloos alsdat men wel zou kun

nen denken. Immers, het heen en weer wiegen, schommelen, rollen 
van den vischbak, vereischt dat de gutters stevig op hun voeten 
staan, nooit over de. gladdigheid van visschen of brokken ingewan
den uitglijden en aldus zichzelf of makkers met t scherpe mes kwe> 
sen. Daar komt dan nog bij, dat het meer dan eens gebeurt dat een 
rustig-liggende lichtgroen grijs bespikkelde kabeljauw bij t vastpak- 
ken onverwachts n plotsen ruk, ’n geweldige zwaai, een harden slag 
geeft, die op hetzelfde moment den pols lam legt of de hand ont - 
wricht. Zelfs wanneer alles op zijn best gaat, wanneer er zich geen 
enkel ongeluk voordoet, dan nog is ’t gutten een zware karwei. Im
mers, ’t vereischt niet alleen een bijzondere handigheid om de gladde 
beesten op te pakken en vast te bouden, maar het is ook bijzonder 
vermoeiend: die kerels wegen doorgaans vijf à tien kilo, soms meer. 
Wanneer men nog bedenkt dat ’t gutten in diep voorovergebogen 
houding gebeurt, gedurende één à twee uren, dan kan men begrijpen 
dat dit ruimingswerk 'n afmattende taak is.

Ergo : men mag geenszins vergelen dat er ook bij dagvorst. bij 
nachtelijke koude, in hagel-en sneeuwbuien moet gegut worden. Ook 
wanneer de zee wild golft, wanneer geweldige watermassa’s over 
't dek slaan, en de gutters 'n moment volledig overgulpen, zelfs met, 
’n smak tegen t dek neerkletsen. Almaardoor moet dan ook gegut 
worden, opdat de vangst volledig zou geruimd en geborgen zijn. 
vooraleer de nieuwe vangst uit zee bovengehaald en op t dek gelost 
wordt.

Bij ’t gutten werd de geruimde visch niet goed kome het uit in 
de linker compartimenten gegooid. W ant onderwijl werd reeds een 
eerste groot assortiment gedaan ; de kabeljauwen samen, de koolvis
schen bijeen, de schelvisschen op één hoop, de gullen apart, de len
gen afzonderlijk, de mooie meiden fij elkaar. De soorten, waarvan er 
weinig waren, werden in afzonderlijke manden geworpen: in « ben
nen », zeggen de visschers. Ieder « ben » weegt een 40 kilo.

Nog vóór het' gutten begon, was de kok een eerste maal visch 
aan ’t uitzoeken : de kapitein en de mannen —  en ik vooral —- hun
kerden om ’n porsie lekkere versehe visch binnen te spelen, ’n 
Warm porsie in de koude nacht zou deugd doen.

Onder ’t gutten sleepte de marconist het eene mandje lever na 
andere naar ’t achterdek, waar een stoker met een speciaal apparaat 
er de olie uit perste : die olie werd dan in een tank bewaard, en 
mocht bij de thuiskomst ten profijte van de bemannimg verkocht 
worden.

•

Na het gutten werd de visch met een waterslang in massa af- 
gespoeld : met zeewater, zoodat bloed en stukken viezigheid
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stralen onder de schotten door, een uitweg vond, naar de wandgaten 
waar het met water van het dek wegliep.

Op dat moment werd een ruimluik op het! voordek geopend, en 
de stuurman, waarna de twee licht matrozen, lieten zich naar be
neden vallen. Z ij zouden alvast de ruim,schutsels in orde brengen en 
een deel ijs kappen om er de gekuischte visch weg te bergen en te 
bewaren.

Het bewaren van de visch is natuurlijk van enorm groot be
lang. De stuurman staat er persoonlijk verantwoordelijk voor. Hij, en 
hij alleen, moet er voor zorgen dat de visch er heel versch en lekker 
uitziet, wanneer zij na de nog iliçn dagen korre en de nog vijf da
gen terugvaren en één dag lossen •—  weze na zestien dagen —  in 
de vischmijn te Oostende aan de vischhandelaars te koop geboden 
wordt.

Daarom diende, in de eerste plaats, de visch sekuur gekuischt te 
worden. Na de eerste massale afspoeling werd ieder visch nog eens 
apart uitgespoeld en gewasschen. W ant de kleinste hoeveelheid 
bloed of onreinheid, die in de kieuwen zou blijven haperen, kan im
mers oorzaak zijn dat de visch zijn goed uiterlijke verliest, een 
slechte smaak krijgt, aan 'tl rotten gaat.

Na het afwasschen gooide een matroos de visch één na één door 
de opene dekluik in ’t ruim, waar hij door een licht matroos wera 
opgevangen, die hem aan den stuurman gaf, welke hem op een laag 
ijs in dichte rij nevens mekaar stapelde, in een speciaal daartoe ge- 
maakten bak.

Zoodra de eerste laag visch kompleet was, werd zij met een laag 
gemalen ijs Overdekt, tien centimeter dik. Daarop kwam een tweede, 
laag zelfde visch, met de koppen aan de staartzijde van de vorige 
laag. Daarop werd dan weer ijs gestrooid, ook een tien centimeter 
dik. Zoodra, in den eersten bak het ijs en cle visch een meter hoog 
lag, werd een houten schut er boven geiegd, om het pletten van de 
visch t/e voorkomen. Ingezien ieder bak ongeveer drie meter hoog 
is, werd iedere bak over de gansche breedte in drie schutten ver
deeld.

Van zoohaast de eene bak gevuld was, werd er bovenop een 
dikkere laag ijs gestrooid. Tusschen dat ijs, waarin een kleine hoe
veelheid ammoniak zit, wordt de visch geconserveerd. De Engelsche 
IJslandvaarders bewaren de visch anders : zij leggen de visch alleen 
met openl buik op t ijs, zoodat de rug niet door dep, ammoniak aan
getast wordt, en hij prachtig blijft blinken, een zekere levendigheid 
bewaart. De aldus bewaarde visch wordt zeer op prijs gesteld en 
heet «Shelve Cod ». De Vlaamsche IJslandvaarders kunnen dit 
echter niet, daar de conserveerbakken op hun booten er niet naar 
gemaakt zijn.

In de conserveerbakken werd zooveel mogelijk eenzelfde soort 
visch bijeen gehouden, om aldus bij de aankomst te Oostende het 
lossen aan de mijn, en den verkoop te vergemakkelijken.

Terwijl de laatste visch in het ruim gegooid werd, waren dc 
vrij gekomen visschers reeds duchtig t voordek aan ’t afspuiten. Er 
werd echter met geen borstel gevaagd.

Dit viel ons bijzonder op, en wij vroegen daar het « waarom * 
van aan den kapitein, toen wij —  vluchtend voor de natte en de 
steeds meer snerpende koude — terug op de commandobrug stonden.

—  « Dat is nog n overblijfsel van vroeger bijgeloof!» ant
woordde hij ons, en verduidelijkte : «« Vroeger jaren dachten de 
visschers dat, wanneer men met een borstel op ’t dek kwam, of aan 
de « korre », men dan de visch wegvaagde, en er zeker kon van zijn 
dat er ’n slechte vangst of zelfs malheuren zouden volgen ».

—  « W as er vroeger onder de visschers nog ander bijgeloof ? '> 
trachtten wij te achterhalen.

—  « Heel vele. En zelfs nu nog zijn er ouderwetsche visschers 
die gelooven dat men zich nooit op de boot mag scheren, noch over 
een scheermes mag spreken. Ook zijn er nu nog visschers die er van 
overtuigd zijn dat wanneer iemand over de « korre » niest, deze bij 
den eerst daaropvolgçnden sleep zal scheuren. Men mag ook nooit 
over nonnen of priesters sprekeji : dan is de duivel te gloeiend kwaad, 
en bestookt hij ons met tempeestweer. Spreken over de kaai is ook 
gevaarlijk : dan bestaat er vee! kans dat de boot zal vergaan. V roe
ger mochten de IJslandvaarders ook nooit vragen wanneer er huis
waarts zou gevaren worden. Zelfs heden ten dage zult gij bij t 
vertrek van een vischbak aan de kaai nooit « goe reize ! » hooren 
wenschen ; men is nu nog altijd veel te benauwd dat dit noodlottige 
gevolgen zou kunnen hebben. Wanneer men in het begin van dc 
reis een onophoud heeft, door de machines of iets anders, dan wordt 
dit heden ten dage ook nog door vele visschers beschouwd als een 
slecht voorteeken ».

—  Vreemd !... Vreemd !... dachten we.
—  « De eerste vangst zit reeds binnen ! Er waren 340 kabeljau 

wen, 206 kools, 3 bennen gullen, 2 bennen schelvisch' 2 bennen 
mixte, 10 bennen lingen en 5 bennen boonen. Als we dat regelmatig 
bovenhalen, zullen we met vollen bak naar Oostende kunnen kee
ren. W e  gaan een keer zien wat er nu in ziü : we varen alweer twee 
uren ! »

En meteen toette de kapitein, en riep :
—  «W inden  !... »
Het werk zou van voorafaan herbeginnen.

(Nadruk verboden) (Vervolgt). 

JEF VAN WYNSBERGHE.

Ons V laam sch  Loodsw ezen aan  de eer

MOEDIGE REDDING OP ZEE VANWEGE 
OOSTENDSCHE LOODSEN

Het nieuws bereikt pas nu Oostende 
van een moedige redding gepleegd op zee.

Ziehier hoe de feiten zich voordeden:
In volle zee moesten vier loodsen over

gezet worden van de motorafhaalboot op 
loodsboot nr 15. Deze loodsen, komende 
van Vlissingen, als versterking van het 
West-Vaarwater, moesten naar hun eigen 
loodsboot, zijnde de nr 4.

De overscheping zou even na den mid
dag geschieden. Te dien einde stuurde, 
als naar gewoonte, laatstgenoemd vaar
tuig zijn roeiboot naar nr 15. Gekomen 
langs zijde stapten de vier loodsen over, 
doch op het oogenblik dat de laatste in 
de boot stapte, haperde de daartoe ge
bruikte ladder aan de binnenzijde van 
de roeiboot met het gevolg dat deze om
getrokken werd door het slingeren van 
de loodsboot, te wijten aan de zware 
heerschende deining.

Aldus kwamen de inzittenden te wa
ter. De matrozen konden gelukkig in de 
boot blijven en drie der loodsen konden 
hem terug bereiken, doch de laatst in
gescheepte werd zoover voorover geslin
gerd dat hij daartoe geen kans meer 
zag en was alzoo aan zijn eigen lot over
gelaten. Een der matrozen had de tegen
woordigheid van geest zijn reddingsgor- 
del af te doen en in de richting van den 
te waterliggende te werpen. Deze kon 
de gordel bereiken en klampte er zich 
aan vast doch,1 gezien zijn zware kleedij, 
had hij alle moeite zich nog drijvende 
te houden.

Intusschen naderde loodsboot nr 4 den 
drenkeling en waren alle andere booten 
uitgezet. Er werden hem nog twee red
dingsboeien toegeworpen, doch aange
zien hij deze zeer moeilijk kon bereiken, 
deed de schipper het nooit te vergeten 
gebaar zich in het water te werpen na 
het bevel overgegeven te hebben aan zijn 
stuurman.

Een paar minuten later werden dren
keling en redder opgepikt. De tijd ver-

loopen gedurende de aangehaalde feiten 
mag geschat worden op 20 tot 25 mi
nuten.

Twee personen dienen hier geëerd te 
worden om hun handelwijze. In het bij
zonder Pierre Broucke, loodsschipper 
van nr. 4, alom gekend als een recht
schapen zeeman, die de sympathie van 
gansch het personeel geniet en hier een 
daad van zelfopoffering aan den dag 
legde. Insgelijks verdient André Dewaele 
voor een vermelding of onderscheiding 
in aanmerking te komen. Hij heeft in
derdaad blijk gegeven van koelbloedig
heid en overleg, toen hij ook in gevaar 
verkeerde in een vol water geloopen roei
boot.

Zonder het gebaar van beiden had dit 
ongeval een treurigen afloop kunnen 
hebben.

B e trekk in g en

WERVING VAN TIJDELIJKE TICKET - 

COLLECTORS OF DE STAATSPAKEI - 

BOOTEN

Binnenkort zal een examen in het Neder- 
landsch afgenomen worden voor het begeven 
van enkele plaatsen van tijdelijken ticket- 
collector op de Oostende-Dover Staatspaket- 
booten, voor den duur van den Zomerdienst.

De kandidaten moeten Bel,g# van| het man
nelijk geslacht en van onberispelijk gedrag 
zijn, de burgerlijke en politieke rechten ge- 
nieten^ en aan de militiewetten voldaan heb
ben. Ouderdomsgrens : 21-30 jaar op I 
April 1939,

Aanvullende inlichtingen kun’nent tot 30 
dezert op het Bureel der Pake'tbooten, 'te 
Oostende-Kaaif afle werkdagen van 9 tot 12 
en van 1 4 tot T7 u. (s Zaïerdags slechts van 
9 tot 12 u.) verkregen worden.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ J  

î  D i e s e l  A .  B .  C- Scheepsmotoren + 

% ♦
I  VIER- EK >

TWEE-TAKT ♦

Diesel ♦
Electro en ♦

Kompressor %
groe ien *  

»oo r schep:
fv

Vraagt de ♦  
dokumentatie

A N GLO-BELGIA N  CO M PA N Y , GENT, 39, N IJVERH EIDSKAA I

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN

Nederland. Zeegat van Texel. Schietoefe
ningen met geschut.

Oip 19 Juli en zoo noodig op 20 en 2,1 
Juli 1939 zal 'te Den Helder wordeln gescho
ten met geschut opgesteld op fort Erfprins.

lAlanvang der schietoefeningen te 0900 h. 
op Fort Erfprins zal van één vur voor der. 
aanvang tot het einde der schietoefeningen 
een roode vlag geheuchen zijn.

D sectoren waarin geschoten wordt^ wor
den bepaald tusschen de peilingen 105 gr. 
en 109 gr. van Fort Erfprins ftot een af
stand van 3 km. uit de kust.

Zeevarenden wordt verzocht zich niet zen
der noodzaak in de genoemde sectoren op 
te houden.

Nederland. Zeegat van Brouwershaven. 
Verklikker. Wijziging sectoren.

Op pl.m. 51 gr 43.5 imin. Nb. en 3 gr.
42.5 min. El. zijn in het Verklikkerlicht van 
West Schouwen de sectoren Msschen 130 gr. 
<ln 207 gr. gewijzigd. Het licht schijnt thans 
in dat gedeelte : rood van 130 gr. tot in 1 70 
gr. ; wit door S. tot in 186 gr. ; rood tot in 
207 gr. Overigens is ihet licht onveranderd, 
ln bovengehoemden witten sector kan men 
het Krabbengat aan de Noordzijde invaren

Nederland. Zeegat van Goeree. Bening^n. 
Lichtboeien tijdelij’k opgenomen.

Op pl .m, 51 gr 47 min. Nb. en 4 gr.
13.5 min. El. zijn de zwarte lichtboei No 1 
en de roode lichtboei No 5 van de Beningen 
tijdelijk vervangen door overeenkomstige 
sparboeie/n. Omtrent herlegging volgt nader 
bericht.

Opening van een 

Cabinet de Pédicure
î. M A D E L E I N - B U Y S  

Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder

zal van af den 15 Maart zijne raad
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.

A DOLF  BUYLSTR. 53, O OST EN DE 
Spreekdraad 73740

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

Zondagrust voor Haar- 

kappers en Kleinhan- 

delshuizen tijdens het 

Seizoen.
Op 8 Juli is een K. B. verschenen met 

betrek op de Zondagrust voor de maga
zijnen voor kleinhandel en haarkappers 
van Oostende, Blankenberge, Heist, Wes
tende, Middelkerke, Klemskerke, Wen
duine, Knokke, De Panne en Spa.

Overwegende dat, met het oog op de 
bijzondere noodwendigheden van de zee
kust tijdens het seizoen, machtiging 
dient verleend om voor ten hoogste zes 
Zondagen per jaar, hun personeel ’s 
Zondags een grooter getal uren aan den 
arbeid te houden, werd hiernavolgende 
beslist :

Art. 1. —• Machtiging wordt verleend 
aan de houders van magazijnen van 
kleinhandel alsook aan de haarkappers 
van Oostende, Blankenberge, Heist, Wes
tende, Middelkerke,. Klemskerke, Wen
duine, Knokke, De Panne en Spa, om op 
de Zondagen 23 en 30 Juli, 6, 13, 20 en 
27 Augustus 1939, hun personeel gedu
rende ten hoogste acht uren aan den 
arbeid te houden tusschen 9 en 20 uren 
behoudens wat de haarkappers te De 
Panne betreft, die alleen van 7 tot 13 
uren hun arbeiders mogen te werk stel
len.

Art. 2. — Om de controle te vergemak
kelijken zijn de bedrijfshoofden er toe 
gehouden in de werkplaatsen op een 
goed zichtbare plaats een bericht aan te 
plakken waarop worden vermeld de wer- 
Kelijke arbeidsuren en de rustpoozen van 
het personeel te werkgesteld op grond 
van de bij het voorgaand artikel voor
ziene afwijking.

Art. 3. — Wanneer voor een deel van 
het personeel, van deze afwijking wordt 
gebruik gemaakt, is het den werkgever 
verboden het gewoon regime op het 
overige personeel toe te passen.

Art. 4. — De betrokken bedrijfshoofden 
dienen in den loop van de week een hal- 
ven dag verlof toe te staan als vergel
ding voor eiken Zondag waarop ze ge
bruik hebben gemaakt van het bij ar
tikel 1 toegekende recht onverminderd 
de toepassing van artikel 10 van voor
noemde wet, betreffende het te werk 
stellen van kinderen beneden 16 jaar, 
alsook van meisjes en vrouwen van min
der dan 21 jaar, in de inrichtingen niet 
beoogd door de wet op den vrouwen- en 
kinderenarbeid.

Art. 5. — Onze Minister van Arbeid en 
Sociale Voorzorg is belast met de uit
voering van dit besluit.

Vertegenwoordiging in 
de Subcommissie 

voor Contingenteering
----CU»-- —

Door den heer De Rudder A.. bestuurder 
der coopérative « Les Poissonniers Réunia > 
werd aarij den heer Gouverneur Baels een 
schrijven gestuurd in verband met het feil., 
dat van deze maatschappij geen vertegen
woordiger mag zetelen.

Men verzoekt ons van dit schrijven gewag 
te maken.

De heer De Rudder meldt hierin hoe hun
ne leden elke week 15 duizend kg. visch 
van de kust betrekken en dat hun vereeni- 
ging 160 leden telt.

Hij vraagt zich af waarom de heer Lam
brechts teg|e(n het aannemen van een ver
tegenwoordiger gekant gezien hij slechts 
de groep van de vischfactors vertegenwoor
digt en hierbovengemelde groepeering meer 
visch ontvangt van de kustf dan de facteurs.

Schrijver is van oordeel dat üe kust meer 
voordeel trekt uit het bestaan van zijn ver- 
eeniging en verzoekt den heer Voorzitter 
van den Hoogen Raad een vertegenwoordiger 
van den kleinhandel in bestaande commissie 
te willen opnemen.

***
NOTA DER REDACTIE. —  Het is te

hopen dat die oneindige reeks commissies, 
waarvan het nut nog altijd moet bewezen 
worden, binnenkort volledig 2ullen kunnen 
afgeschaft worden en dat de bestaande or
ganismen alleen nog van raadplegeinden aard 
zullen zijn. Daar anderzijds voor elkteen een 
plaats onder de zon moet voorbehouden 
blijven, zien we niet goed in waarom, voor 
zooveel dit nuttig is, die studiecommissie ook 
geen vertegenwoordiger van deze groepeering 
zou opnemen.

R a p h a ë l  H u y s s e u n e

Poissons Crevettes

Z E  EB R U  G  G E

TÉL. : 441.41 & a i .42
Compte Chèq. Post. > 142278 

Reg. de Com..: Bruges 2151

Kunst- en Letterkundig 
Hoekje

-----■-----

UIT HET VERLEDEN

In de Biekorf is door den E. H. Ernest 
Despot een uittreksel uit een Vlaamsch 
scheepsdagboek gepubliceerd, dat de reis 
verhaalt van den driemaster «Prins 
Charel» die op 8 Februari 1770, te Oos
tende binnenvaarde, na een zeer moei
lijke reis van de Witte Zee naar onze 
kust.

Dit schip, dat eigenlijk een fluitschip 
was, vaarde voor rekening van de Cle 
der Zaagmolens, die in 1750 te Slijkens 
gesticht was.

De molens van het Sas-Slijkens gaven 
zelfs den naam aan een nieuwe wijk: 
het Molendorp, waarnaar nog altijd de 
kerk van het Sas genoemd wordt.

Het schip was op 16 Juli 1769 van Oos
tende vertrokken om te Onega aan de 
Witte Zee een lading hout te gaan halen.

Op 8 October werd met een loods van 
deze reede weggevaren, maar op de reis 
hadden ze met veel moeilijkheden te 
kampen en deze worden in het scheeps
dagboek uitvoerig verhaald, terwijl ook 
vermeld wordt, hoe de bemanning de be
lofte uitsprak, indien ze ooit levend tc 
Oostende aankwam, blootshoofds en 
barrevoets op bedevaart te gaan naar 
Lombardzijde. Dit gebeurde dan ook op 
12 Februari.

Het is een pakkend verhaal, dat een 
eigenaardig licht werpt op de moeilijks 
reizen van eertijds.

In de Biekorf is nu zoo pas nog een 
artikel verschenen van R. Dumon over 
Lombardzijde en het ontstaan van dit 
dorp.
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Bijzondere Lichte Stoffen voor het Strand

Strandkleedjes 

A  I c i  V i l l e  d e  L o n d r e s
Kapellestraat, O OST EN DE

(1006)

Vrouwenkroniek
ENKELE RECEPTEN

Tomaten-Broodsoep. — We laten vier 
sneedjes oud brood met één liter water, 
een paar uitjes en een stukje Spaansche 
peper koken. We wrijven daarna alles 
door een zeef en vermengen met een 
paar lepels tomatenpuree, 50 gram boter 
en één liter bouillon van vleesch of 
bouillonblokjes of 100 gram gebruinde 
boter en 3/4 liter water. Daarna de soep 
binden met wat bloem of maïzena en 
afmaken met wat citroensap, peterselie 
en één of twee eieren.

Tomaten-aardappelsoep. — We koken 
een vijftal versehe tomaten gaar met 
een paar uitjes, wat peper en zout. Daar
na door een zeef wrijven en het vocht 
tot twee liter aanlengen met bouillon of 
kokend water, waarin 4 bouillonblokjes 
per liter werden opgelost, of waarbij 100 
gram gebruinde boter. We laten er wat 
aardappelschijfjes in gaar koken en we 
maken de soep af met wat peterselie.

We kunnen ook wat aardappelresten 
vermengen met wat tomatenpuree, ge
hakte uitjes, peper, zout, peterselie en 
citroensap, hierbij de kokende bouillon 
voegen of het water met de gebruinde 
boter en de soep afmaken met een ei 
of een dooier met een paar lepels room.

Nog andere tomatensoep. — We was- 
schen een halve kilo tomaten, welke we 
met 50 gram boter smeeren, een gesnip
perd uitje een stukje foelie en een lau
rierblaadje. We voegen er een snuifje 
zout bij. We lossen 40 gram bloem in wat 
water op, welke we er al roerende bij
voegen; daarna gieten we er al roerende 
nog een liter water bij. We laten de soep 
nog op een zacht vuur een tiental mi
nuten doorkoken, en wrijven ze dan 
door een paardenharenzeef in de soep
terrine. We kunnen zoo gewenscht de 
soep nog afmaken met wat gehakte pe
terselie, en we presenteeren er een 
schaaltje «croûtons» bij.

Meloenvla. — We koken een halve kilo 
vruchtenstukjes even op met een halve 
liter water, 50 gram suiker, een pijpje 
kaneel, een paar kruidnagelen, een 
stukje gember en het sap van een ci
troen; het gezeefde kooknat binden we 
met 30 gram sago. Daarna garneeren 
we de vla met roomschuim of slagroom 
en stukjes vruchten.

INMAAK
Aalbessen, boschbessen, veenbessen. —

Vooraf even luchtig wasschen met afge
koeld gekookt water. Ze daarna in gla
zen doen, met suiker er tusschen. Ze 
langzaam tot op 40 à 50 graden verhit
ten en ze 10 à 15 minuten steriliseeren.

Kropsla. — De kropjes goed wasschen. 
Daarna bijna gaar koken, ze stevig in 
de glazen aandrukken en overgieten met 
wat kooknat, waarbij 5 gram zout per 
liter. Ze 2 uur en half steriliseeren bij 
100 graden. We kunnen de kropsla ook 
wel fijn snijden als andijvie, en zooals 
hooger behandelen.

Kruisbessen. — We maken de kruis
bessen schoon. We wasschen ze en over
gieten ze met kokend water. We doen 
ze daarna dadelijk in goed uitgekookte 
flesschen met vrij wijde halzen. We gie
ten er zooveel gekookt, maar daarna 
koud geworden water op, dat ze ruim 
bedekt zijn. We sluiten dan de flesschen 
met een schoon geborstelde, uitgekookte 
kurk en we dompelen het boveneinde der 
flesch tweemaal in gesmolten lak of 
hars, zoodat de kurk geheel ermee om
geven is. We herhalen deze bewerking 
nog eens, nadat de eerste hoeveelheid 
lak of hars om de kurk gestold is.

MODE-TIPJES

— Wie een paar goedgevormde beenen 
heeft kan met sukses een korte wijde 
klokrok dragen.

— Men beveelt thans een grijs jum- 
pertje aan, dat opgevroolijkt is door een 
wijnroode bies.

— De raglanmouw wordt nu veel ge
dragen.

— Corseletachtige taille-sluiting wordt 
meer en meer gezien.

— Voor slanke figuren is een dwars 
gestreept schouderstuk op effen stof 
zeer goed geschikt.

— Om zich op straat te vertoonen staat 
een pakje gekleeder dan een enkel jurkje.

— Voor het gekleed ensemble, dat 
dienst moet doen bij het maken van vi
sites, of bij het nemen van thee in een 
voornaam restaurant, zal men een lichte 
kleur nemen, bijvoorbeeld een mooi grijs 
blauw of wat moderne rose, waarin een 
tikje lila verwerkt.

—• Bij de keuze van de nieuwste mo
dellen blouses kijke men naar deze met 
ingehaalde corsages, die de buste een 
lichte welving geven.

— Men neemt een tendenz waar voor 
V-vormige halsuitsnijding, welke ver
sierd wordt met een tulle of kanten 
ruche.

— Inzake moderne hoedjes, men ziet 
nog steeds de meest verscheidene va
rianten: van de naar voren vallende 
platte schoteltjes tot de hooge puntige 
torentjes. Bij windstille dagen doet het 
hoedje van exotisch stroo nu haar in
trede.

— Voor de warme middagen neme 
men bij voorkeur kousen van doorschij
nende ragfijne weefsels. Voor de wandel- 
kous is wat steviger zijde aangeraden.

E N K E L E  SCH O O N H E IO SW EN KEN

Tegen rimpels in het aangezicht. —
Daartegen wordt het volgende zeer een
voudige middel aangeprezen. Men was- 
sche het gelaat eiken avond met wat 
citroensap dat men op het vel laat dro
gen. ’s Anderendaags wassche men dan 
zijn gezicht af met lauw water.

Een mengsel van rozenwater en ci
troensap maakt de huid blanker en ver
drijft zomersproeten.

Gesprongen lippen. — Men kan ook in 
den Zomer gesprongen lippen hebben. 
Om dit echter te voorkomen zal men de 
lippen voorzichtigheidshalve inwrijven 
met een zalfje dat men zelf kan maken. 
Men neme hiervoor boven het vuur een 
lepeltje honing met een stukje ongezou
ten boter, ter grootte van een duivenei. 
We vermengen dit goed met elkaar, laten 
het dan afkoelen, en kunnen het daarna 
regelmatig over de lippen wrijven.

M ED ISCH E  W EN KEN

Overmatig zweeten. — Het overmatig 
zweeten vertoont zich, met de warme 
dagen het meest aan de voeten (zweet
voeten), in de liezen, de okselholten en 
op het hoofd. Het openbaart zich door
gaans als een zeer onaangenaam ver
schijnsel. Daar het zweet, wanneer het 
niet regelmatig wordt afgewasschen, on
der den invloed van het opgeloste vet
zuur, een onaangenamen sterken geur 
aanneemt en verder de bovenste huid- 
lagen er door verweeken en vervuilen, 
wanneer het zweet er lang op blijft en 
daardoor het wondloopen der voeten be
vorderd wordt, is het stellig aan te ra
den, regelmatig de huid te wasschen en 
dikwijls zuivere kousen en zuiver linnen
goed aan te trekken.

Om een droge hoest te kalmeeren. — 
Het wrijven van de borst met kamfer- 
spiritus is uitstekend om een droge hoest 
te kalmeeren.

Tegen verkoudheid in het hoofd. — 
Een verkoudheid in het hoofd geneest 
men het best door gedurende eenige da
gen om de drie à vier uren een weinig

warm water (waarin wat zout is opge
lost) door den neus naar binnen te snui
ven. Daardoor kan men zelfs de zwaar
ste verkoudheden genezen.

Voetbaden. — Voetbaden mogen op 
ten hoogste 30 graden warmte gehouden 
worden. Men late 120 gram zout in het 
water smelten tot het geen spoor meer 
achterlaat, en dan weeke men er de 
voeten in.

Wanneer ge veel zittend werk verricht, 
doe dan dagelijks eene korte doch flinke 
wandeling: al uwe levensverrichtingen 
zullen er goed bij varen.

OPVOEDKUNDIGE WENKEN

— Stel nooit te hooge eischen aan uw 
kind, door te verlangen dat het het be
grip en het inzicht van volwassen men
schen zou hebben.

j — Vergeet nooit dat ge uw kinderen 
tot volwassen menschen moet opvoeden.

I — Laat een kind nooit het slachtoffer 
worden van uw slecht humeur.

i — Leer uw kinderen van jongsaf zin
delijk te zijn: zoo kweekt ge ten minste 
één goede gewoonte aan, de verkeerde 
gewoonten leeren ze vlug genoeg.

— Dwing een kind dat «aangerig» en 
koortsig is niet tot spelen. Het is beter 
dat kind in zijn bedje te leggen, rustig 
te houden en alleen wat licht verteer
baar voedsel te geven.

— Men moet begrijpen dat het zeer 
verkeerd is kinderen vrees aan te jagen: 
straf de kinderen als ze stout zijn, maar 
maak ze niet bang.

HUISHOUDELIJKE WENKEN

— Ivoor, dat in een kast geborgen, 
geel geworden is, kan men soms weer 
wit krijgen door het in het daglicht te 
zetten. Men krijgt het mooi glanzend 
door het met wat koperpoets op te blin
ken.

j —  Om het ladderen van kousen te 
voorkomen, zet men de nieuwe kousen 
24 uur in koud water.

— Om tulle opnieuw nieuw te maken, 
legt men de tulle op een linnen doek met 
het averechtsch gedeelte naar boven. Op 
de oppervlakte wrijft men met een spons, 
in thee of azijnwater gedoopt. Men laat 
er het vocht goed intrekken, en daarna 
strijkt men met een heet ijzer.

— Daar zout vocht aantrekt, zal men 
vochtige kassen droog kunnen maken 
door er een schoteltje met zout in te 
plaatsen, dat men af en toe vernieuwt.

— Leeren stoelen kan men zeer goed

L. WYNANT

Rookerij
—  IN A L L E  SO O R T E N  —

Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. M oretuslei 58Ô

W ilr ijk  A ntw erpen

schoonmaken door ze af te wasschen 
met warm water en ze dag^na met lijn
olie te wrijven.

(Nadruk verboden). Tante Barbara.

R ech tskund ige

K ro n ie k

HERSTELLING VAN DAKWERK IN 
SLECHTEN STAAT

A. — In September 1.1. heb ik voor een 
bestuur een leiendak moeten herstellen 
(oud van 50 jaar) niettegenstaande ik 
er op gewezen had dat dit slechts lap
werk was, gezien den slechten staat van 
het dak en van de koperen haken. Nu 
eischt men mij dat ik opnieuw en op 
mijn kosten het dak nazie en herstel
lingen uitvoer. Wat staat er mij te doen?

Antw. — Het is gevaarlijk aldus te 
handelen, zonder duidelijk een geschre
ven accoord bekomen te hebben, nopens 
den aard of de eventueele ontoereikend
heid van het besteld werk. Immers, in
dien de eigenaar staande houdt, dat het 
de herstelling is die slecht werd uitge
voerd, dan zal er een deskundige dienen 
aangesteld te worden door de rechtbank, 
om uit te wijzen, hetzij of zulks waar is, 
hetzij integendeel of het de slechte staat 
van het dak is, die de herstelling nutte
loos heeft gemaakt; vandaar kosten, enz.

Men neemt daarbij algemeen aan, dat 
een vakman den meester van het werk 
moet attent maken op de gebrekkigheid 
van herstellingen, wanneer het hoofd
werk slecht is, en in geval de meester 
van het werk het herstellingswerk toch 
beveelt, zijn voorzorgen moet nemen, in
dien hij zijn verantwoordelijkheid wil 
ontgaan, een ontlasting te doen teekenen 
door den meester van het werk. Deze 
ontlasting is geldig, voor zooveel het niet 
gaat om groote werken die gevaar van 
instorting doen ontstaan.

In andere werken, dus dan laatst ge
noemde, wanneer de aannemer later eene 
gebeurlijke verantwoordelijkheid van 
zich wil afweren, zal hij goed doen deze 
ontlasting te eischen, vooraleer te be
ginnen.

In uw geval, vermits deze ontlasting 
schijnt te bestaan en de meester van het 
werk uw voorbehoud niet zal willen er
kennen, zal er een deskundig onderzoek 
dienen bevolen om na te gaan of de her
stellingen wel gedaan werden volgens de 
regels der kunst, ook of de nieuwe uit 
te voeren herstellingen eerder te wijten 
zijn aan het dak zelf dan aan uw her
stellingswerk.

Naar gelang gij overtuigd zijt of niet 
dat uw herstellingwerk, op zich zelf ge> 
nomen, goed uitgevoerd was, zult gij uwe 
houding in deze moeten schikken.
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BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ •

A. Rail & Zoon
O O ST EN D E  (Vuurtoren) Tel. 71048
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Grietje van den 
Visscher

door A . H A N S

—  Ge zult gaan opzien, hernam de werk
man. O, bazin, ik wil niet dat Tilda met; een 
slechten man trouwt. Bazin, ge zult wreed 
verschieten, lk had eer moeten stpreken. Ik 
zei dat; René Wuis me niet aanging. Maar ik 
heb deernis met u en met Tilda ook. Wuis 
heeft dien moord gedaan aan den •“ichter- 
wal...

Looi zei het bijna fluisterend. De sche- 
mering kroop door de kleine ruiten naar 
binnen en eenzaam wijd strekte zich de 
polder uit, terwijl de knotwilgen aan den 
dijk geheimzinnige schimmen geleken.

Vrouw Gelders keek Looi als verstomd 
aan.

—  Dat geheim ligt al een heelen tijd 
zwaar op mij, vervolgde Looi. Eerst zei ik 
tot me zelf : « Moei u niet met Wuis ». Dan 
weer wilde ik de Gouden Schoof schandc 
besparen. Maar Tilda laten trouwen, met 
dien moordenaar, het mag niet zijn ! Mijn 
vrouw en ik zijn er haast ziek van. Ik moest 
spreken. En zuljen ze me gelooven ? Maar 
de baas mag me wegjagen... ik kan het ge- 
heim niet smoren. Ge moet alles aan den

baas zeggen. Dan is mijn geweten gerust.
-- Looi slaapt al een week niet meert zei

de vrouw. Hij zal moeten getuigen voor dc 
gendarmen en het gerecht. En! als ze hem 
niet gelooven, kan Mijnheer Wuis hem mis,, 
schien in het kot doen steken. Toch kunnen 
we niet zwijgen.

Ontzag en vreesl voor de overheden en 
voor de rijke menschen was dezen wroeter 
als ingeboren. Wie durfde er getuigen ïegen 
een machtig man ? Zoo had Looi een zwa- 
ren zielestrijd gehad.

Nog scheen vrouw Gelders de vreeselijke 
onthulling niet te begrijpen.

-- Maar Looi, wat is dat nu ? stamelde
ze. René Wuis een moordenaar ? Weet ge 
wel wat gij zegt ?

—  Het meisje dat uit den achterwal gc- 
haald werd...

—  Ja, maar de dader is toch als zinneloos 
in een gesticht gezet...

—  Die man is onschuldig. O, bazin, dien 
avond ging ik naar huis. Het was al donker. 
Eerst kwam ik David en Gerda Chriatiaans. 
tegen. Dan trok ik langs de knotwilgen *veg. 
lk hoorde stemmen. Ik dook me achter een 
tronk. Dan zag ik mijnheer Wuis met een 
vrouw voorbijgaan. Ze hadden ruzie. Ik 
hoorde de vrouw zeggen : « Ze moeten op 
die hofstede weten, dat het 'uw plicht is met 
mij te trouwen ! » En Wuis zei, dat hij haar 
liever zou vermoorden, dan ze toe te laten 
hem bij Gelders te verklappen. Ja, dat ver-, 
stond ik duidelijk. Had ik geweten, wat er 
n.adien zou gebeuren, ik ware die twee ge
volgd. Maar iÏT hield den praat van Wuis 
voor snoeverij. En wat ging het mij aan ? 
lk trok naar huis. En dan is die moord gc- 
beurd. Ze hebben mij bij het onderzoek ge
vraagd, of ik niemand gezien heb. Ze wis

ten dat ik rond dien tijd naar huis wan
delde. Ik zweeg. Maar nu kan ik niet zwij,- 
gen. Na een week is Tilda met den moor
denaar getrouwd en dan ware het te laat.

Een houtblok in den open haard vatte vuur 
en de gloed verlichtte het verweerd gezichl 
van den kromgewerkten arbeider. Vrouw 
Gelders keek naar hem. Wat hoorde ze nu ? 
René Wuis. de moordenaar van Livina 
Raaks ? Hij had met haar verkeerd, tot ze 
in dien toestand kwam. En dan zou hij haar 
vermoord hebben ? René deed dat ? René 
die met Tilda wilde trouwen. René, die /oo 
dikwijls bij hen zat !

—  Maar Looi, is dat allemaal waar ? 
vroeg ze duizelig. # f

—  Bazin, waarom zou ik het anders ver
tellen ? O, niemand zal me gelooven ! Daar
om 4Jc zweeg. Ik be*i imaar een werkma» en 
René Wuis is een groote rijke mijnheer. Ie
dereen zal me voor een leugenaar houden...

—  Looi, ik weet dat ge de waarheid zegl. 
Maar het pakt me geweldig. Wie zou zoo iets 
van mijnheer Wuis gedacht hebben ?

—  O. van ’t eené kwaad komt men in 
’t ander^ zei Looi. Een meisje verleiden, ze 
aan den kant willen zetten ! Maar die Li- 
vina Raaks wist, dat hij met Tilda verlootd 
was, en hij met haar zou trouwen. Ze wilde 
naar de Gouden Schoof om, alles uit te 
brengen... en hij is haar zeker gevolgd. Ik 
hoorde dat ze ruzie hadden. En #an den 
wal werd dat nog erger... en ja, toen is 
het gebeurd. Wuis kan dat meisje geweldiger 
vastgegrepen hebben dan hij meende. En dan 
wierp hij ze in den wal om aan een on- 
gelufc te doen gelooven. Maar Hein had haar 
nog hooren schreeuwen.

—  Looi, het was donker toen. Weet ge 
zeker, dat ge Wuis herkend hebt ?

-- O ja ! Ik ben gewoon door het duister
te gaan en ik hoorde hem spreken en ik ken 
zijn stem. Het meisje wilde naar de Gouden 
Schoof.

—  Kan een mensch zoo huichelen ? Bij 
ons zitten babbelen en snoeven, met Tilda 
verkeeren en dan een moord op het gebe
ten. Hoe i3 het mogelijk ?

—  Ge kunt het nog niet gelooven, her
nam Looi. Waart gij er nietf misschien zou ik 
nog gezwegen hebben, bekende Looi op

recht.

En in die enkele woorden uitte hij zijn 
groote vereering voor de bazin.

—  Mijn man en Tilda zijn altijd hoog
moedig tegen u.

—  Ja, en soms dacht ik : « Laat ze in 
het ongeluk loopen ! > Maar gij zijt Til
da’s moeder. En toch, Tilda is ook te goed 
voor een moordenaar.

—  Moordenaar !

Huiverend herhaalde vrouw Gelders dat 
afschuwelijke woord. Ze keek weer naar het 
gelaat van Looi, waarop de gloed uit den 
haard speelde. Een verweerd gezicht. Looi 
was al zooveel jaren in dienst. Nooit had 
hij oneerlijk gehandeld. Die man loog niet, 
sprak zelfs niet lichtzinnig. Hij wist, wat hij 
zei en wien hij Eeschuldigde.

—  Vanavond iiog moet mijn man alles 
weten, zei vrouw Gelders.

-- Hij zal opstuiven, me een leugenaar en
lasteraar noemen. God hoort me, als ik u 
verklaar, dat ik de waarheid spreek.

En in het schijnsel van het houtvuur, stak 
de sloover zijji pezige hand op.

Vrouw Gelders stond op en sloeg1 haar 
kapmantel dichter om zich heen. Toch had 
ze het erg warm.

—  Ik ga mee tot aan het hof, zei Looi, 
maar nog niet bij den baas.

—  Leid me tot aan de deur. Ik ben waar
lijk wat bang.

De wind was opgestoken en zoefde door 
de knotwilgen. Meesteres en arbeider zwegen 
eerst een tijdje. Het was voor beiden een 
vreemde avond. Ze gingen hier nu met nun 
schrikkelijk geheim. Wat had het gerecht 
zich schromelijk vergist. Wie was de zinnc- 
looze, die ook die dagen op Reigersdamme 
doolde ? Had Livina Raaks voor dien man 
liefde geveinsd, toen ze hem bedroog met 
René Wuis ?

Och, vrouw Gelders kon nog niet rustig 
denken. Ze schrok, toen Looi de stilte stoor
de, zeggend :

—  Hier stond ik, als Wuis en dat meisje 
voorbij kwamen.

Hij wees op een tronk.
—  Zij moet over het veld naar de Gou

den Schoof gegaan zijn, vervolgde de werk
man. Ze stapten naast elkaar door de wei. 
Ik kon ze van hier zien. En-ik ben gewend 
aan de donkerte.

Vrouw Gelders huiverde weer.
-- En het ^mpisje liep naar den dood,

fluisterde ze. God hebbe haar ziel. O, wat 
moet ze verdriet en wanhoop geleden heb
ben I Ze vertrouwde Wuis. Het gerecht 
hoorde over haar geen slechte inlichtinïjvn. 
Ze woonde lang te Brugge en trok toen naar 
Gent, voorzeker op aandringen van W’uis 
zelf. Hy had beloofd met haar te trouwen. 
Maar dat moet het gerecht uitmaken. AJs 
wij hem maar van het hof verjagen.

Vrouw Gelders en Looi bereikten den ach
terwal. Het dorre riet kraakte in den wind 
en het was of er gezucht opsteeg uit het 
donkere water. .

—  Laat ons rap voortgaan, zei de bazin. 
Het is toch schrikkelijk - En Wuis sprak over 
dien zinnelooze. Hij vertelde ons, dat Je 
sukkelaar den moord had gedaan. Dis g tv 
meene huichelaar 1 Had hij dan ten minste 
de verloving verbroken. Maar Tilda willen 
meesleuren op zijn weg I

Na de ontzetting, laaide bij de moeder he
vige verontwaardiging op.

Ze kwamen op het erf.
—  Keer nu gerust terug, zei de boerin. Gc 

hebt ons een grooten dienst bewezen. Mis
schien zal mijn man eerst razen. Ge blijft 
in uw huisje, als hij u verjagen wil. ReKen 
op mij. Ha, ik. zal sterken wil betoonen, 
sterker dan toen bij David... Die arme jon
gen !_ Hij moest naar Amerika, hij wordt 
dood verklaard. En Wuis is de deftige ver
standige mijnheer, de trots van de familie. 
Het huwelijk kan niet flirachtig genoeg zijn. 
De boer wilde het dorpi en de streek ver
bluffen. Ze mogen niet denken, dat hij om 
die zaak van David den kop buigt. En hij 
zou een moordenaar naar binnen halen I Hoe 
fel wordt de hoogmoed gestraft. En toch is 
God ons nog genadig. Hij redt ons kind door 
een armen werkman. Ik dank Hem en ik 
dank u, Looi. Neen, ge zult niet naar het 
gesticht verhuizen. Zeg het ook aan uw 
vrouw. Goeden avond. Tot morgen !

(Wordt voortgezet).

(Verboden nadruk).


