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LICHTEN

MAART

uit aan

i W 6.29 17.22

2 D 6.2 7 1 7.23

3 V 6.25 1 7.25

4 z 6.23 17.27

5 z 6.20 17.28

6 M 6.18 17.30

7 D 6.16 1 7.32

8 W 6.14 17.33

9, D 6.12 17.35

10 V 6.10 17.37

1 1 z 6.07 1 7.38

z 6.05 17.40

13 M 6.03 17.42

14 D 6.01 1 7.43

15 W 5.59 1 7.45

16 D 5.57 1 7.47

17 V 5.54 1 7.40
18 Z 5.52 1 7.50
19 Z 5.50 17-51
20 M 5.47 1 7.53

21 D 5.45 1 7.55
22 W 5.43 1 7.5 7
23 D 5.41 1 7.58
24 V 5.39 18.00
25 z 5.36 18.01
26 z 5.34 18.03
27 M 5.32 18.04

28 D 5.30 18.06
29 W 5.27 18.08
30 D 5.25 18.10
31 V 5.23 18.1 1

HET VISSCHERUBIAD

. WETENSCHAP. N IJVERH EID . HANDEL _

HOOG

WATER
MAART

1 W 7.32 20.09

2 D 9.03 21.31

3 V 10.14 22.36

4 Z 1 1.09 23.30
5 z 11.54 —

6 M 0.20 12.38

7 D 0.57 13.17

8 W 1.39 14.—
9 D 2.22 14.38

10 V 3.04 15.19

1 1 Z 3.47 15.58

12 Z 4-32 16.44

13 M 5.24 17.42

14 D 6.30 19.05
15 W 8.05 20.40
16 D 9.30 21.51
1 7 V 10.26 22.42
18 Z 1 1 ,!08 23.20

19 z 11.43 23.54
20 M — 12.12

21 D 0.24 12.38

22 W 0.54 13.08

23 D 1.25 TC.39
24 V 1.56 I4..I0
25 Z 2.31 14.45
26 z 309 15.22
27 M 3.53 16.06

28 D 4.45 17.0!

29 W 5.51 18.21

30 D 7.16 19.53

31 V 8.45 21.15

BUREEL : SPAARZAAMHEIDSTRAAT, 28 OOSTENDE. 

Telefoon Bureel 73910 Postcheckrekening 1070.98

Drukkerij 73758 . VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

Bestuurder-Eigenaar :

P. VANDENBERGHE

Handelsregister 5327

ABONNEMENTEN t

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

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

Hal de U itvoer van fijne Visch  
naar Frankrijk 25 th. of 4 0  th. 

verm inderd worden I

Een nieuwe zware slag voor onzen 

uitvoerhandel en de visscherij. 

Gewettigd Protest !

We waren sedert enkelen tijd op de 
hoogte van het feit dat vanat 1 April 
a.s. het uit te voeren kwantum visch 
naar Frenkrijk in drie categorieën zou 
verdeeld worden en dat namelijk hier
door onzen uitvoer van fijne visch daar
door fel zou verminderd worden.

De eerste categorie fijne visch zou 
nog slechts tongen en herders (bars) 
bevatten ; de tweede : tarbot, griet, 
steerten en mooie meiden en de derde 
categorie, alle andere gewone visch- 
soorten.

Zooals onze lezers weten, was er 
aan Belgie in totaal 380.000 kg. fijne 
visch toegekend, dus tongen, herders, 
tarbot en griet, waarvan 150.000 kg. 
voor de semester April-October en
230.000 kg. voor de maanden 1 October 
tot 31 Maart.

Gedurende de semester 1 April tot 
1 October 1938 werd, van de 150.000 
kg. fijne visch welke toegekend was, 
slechts 130.000 kg. uitgevoerd.

Het slechte contingenteeringsstelsei 
toen in voege en waartegen maanden
lang in ons blad te velde getrokken 
werd, was hier de voornaamste oor
zaak van.

Van die 130.000 kg. waren er slechts 
in totaal 8.000 kg. herders, tarbot en 
grieten, 't zij nog geen zes percent.

W A T  W ILLEN  DE FRANSCHEN 
NU  DOEN  ?

Aanvankelijk wilde men die 150.000 
kg. tot 90.000 kg. tongen en herders 
verminderen.

De zaak werd verleden week Woens^ 
dag in de contingenteeringscommissie 
besproken en men besliste er een afge
vaardigde naar Parijs te sturen samen 
met twee handelaars die voor even- 
tueele inlichtingen daar te zijner be
schikking zouden blijven.

EEN ONDERHANDELAAR DIE 

ER NIETS VAN  KENT

Die onderhandelingen ha'dden Vrij
dag plaats en leiden tot een akkoord, 
waarbij Belgie en dus in de eerste plaats 
onze visscherij, eens te meer tegen den 
muur werden gezet.

Die onderhandelaar, die er heen ge-] 
trokken was zonder zelfs te weten wat 
Belgie mocht uitvoeren in 1938 en uit
gevoerd had, vond het voorstel van de 
Franschen, die beweerden zoveel te ge
ven als in dezelfde periode van 1938 
uitgevoerd werd, een sukses en trok er 
tevreden vandoor.

Uit Parijs werd ons telefonisch be
richt hoe de zaken aldaar verliepen en 
ingevolge het akkoord daar principieel 
getroffen zou aan ons land voor de pe
riode 1 April tot 1 October thans
114.000 kg. fijne visch teogekend wor 
den, ’t zij 36.000 kg. minder voor zes 
maanden dan verleden jaar of ongeveer

zes duizend kg. per maand. Wat een 
nieuwe fiasco voor onzen uitvoerhan
del ! !

En welk nieuw verlies voor onze vis
scherij ! !

En dit alles omdat een ministerie op 
de onbehendigste wijze door onbekwa
me ambtenaars in zake visscherij, be
stuurd wordt.

Deze uitvoer is verdeeld als volgt : 
April kg. 25.000
Mei kg. 25.000
Juni kg. 20,000
Juli kg. 10.000
Augustus kg. 19.000
September kg. 15.000

Het gewettigd Protest tegen de Ver

hooging van Pachten in de Vischmijn te

Oostende

PRODUKTEN 

OAS-OLIE —  ESSENCE 

PETROLEUM 

SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

Bij dit alles vergeet men dat door 
dien nieuwen slag, welke men ons op 
zoo’n onbehendige wijze laat toebren
gen, men niet alleen de handelaars, 
maar ook langzamerheid een gansche 
nijverheid treft.

Hoe is het verder mogelijk onderhan
delingen aan te knoopen zonder volle
dig gedocumenteerd te zijn over onzen 
vroegeren uitvoer en er dus heen te 
trekken als naar een kermis ?

Men weet nochtans in ditzelfde mi
nisterie goed genoeg, wanneer een han
delaar een halve kg. visch te veel uit
voert hoe hem hiervoor te kunnen straf
fen !

PROTEST

Van handelaars- en reederszijde werd 
hiertegen terecht protest aangeteekend.

Het verbond der reeders zond hier
navolgend telegram aan het adres van 
den betrokken minister :

« Vernemen met verwondering dat 
uitvoer van fijne visch naar Frankrijk 
voor semester April-October door 
Fransche overheid na overleg met h 
Zeewezen van 25 t. h. verminderd zal 
zijn, alzoo opnieuw groote schade be
rokkende aan de visscherij.

Teekenen protest aan tegen dit be
sluit, Dringen aan om alles in het werk 
te stelleh, de uitvoer er van te verhin
deren ».

W ij hopen dus dat de heer minister 
en zijn directeur generaal het hierbij 
niet zullen laten en er zullen voor zor
gen, dat bij dergelijke onderhandelin
gen zoo onbehendig met de belangen 
van onze vischnijverheid niet meer zai 
omgesprongen worden.

We vernemen tevens uit Parijs, dat 
de Fransche invoerders tegen deze be
slissing protest hebben aangeteekend en 
even vóór het ter pers gaan vernemen 
we uit Parijs dat de Fransche maritieme 
overheid in plaats van I I 4.000 kg. 
slechts 90.000 kg. zou toekennen, wat 
practisch neerkomt op een verminde
ring van veertig procent van onzen uit
voer van fijne visch.

Indien dit doorgevoerd wordt, zal het 
een katastroof worden van belang én 
voor onze uitvoerders én voor onze vis
scherij.

In ons nummer van vóór 14 dagen 
wezen we op tiet feit dat langs ahe zij
den gekaagd wordt over het gebrek 
aan pakhuizen, zoodat noodgedwongen 
verschillende handelaars bij anderen 
onderverhuurden, in afwachting dat ze 
zelf eens een pakhuis zouden kunnen 
huren.

De Oostendsche gemeenteraad heeft 
op voorstel van den bevoegden sche
pen beslist, daar waar onderverhuurd 
werd, zoo maar voor eiken onder-ver- 
huurder de pacht van 25 t. h. te ver- 
hoogen, zonder aan om het even wel
ken handelaar de gelegenheid te geven 
dergelijke onderverhuring te vermij
den.

Hierdoor worden voornamelijk de 
kleine vischhandelaars en de nieuw'e, 
welke in de laatste jaren bijgekomen 
zijn, getroffen.

En dat is niet aan te nemen !
Ons schrijven van vóór veertien da

gen en dat van verleden week, draagt 
niet alleen de algemeene goedkeuring, 
maar geeft meteen de stedelijke over
heid andere middelen om deze neteli
ge kwestie op te lossen in plaats van 
de menschen zoo maar van 25 t. h. te 
verhoogen.

Wanneer we goed voorgelicht zijn, 
werden door den bevoegden zin hier
op reeds gewezen en zouden niet al
leen nuttelooze trekgaten geweerd wor
den. maar nog andere langs den kant 
van de sluizen en ook langs den uit
gang, kunnen bijgebouwd worden.

Zonder groote kosten, zouden in elk 
geval nu reeds een achttal groote en 
kleine pakhuizen kunnen bijgebouwd 
worden, welke in enkele jaren de ge
maakte kosten zouden vergoeden.

Het komt er hier in t belang van de 
vischnijverheid niet op aan zooveel 
mogelijk vischhandelaars te weren, 
maar integendeel door een goede orga 
nisatie, de menschen niet te verplich 
ten te verpakken buiten de halle.

Zoo zouden de klachten als zouden 
de eenen groote lasten betalen en de 
anderen niets, ook vermeden worden.

Thans worden alle onder-verhuur- 
ders, welke reeds jaren vischhandelaar 
zijn, ook getroffen door dezen onheb- 
belijken maatregel.

De stad had beter onderzocht welke 
van de huurders, die geen cent visch 
koopen en als vischhandelaar of iets 
dergelijks gepacht hebben, konden uit
geschakeld worden, daar thans dient 
vastgesteld dat deze enkelingen onder
verhuren aan anderen en meer uit hun 
pakhuis maken dan ze er pachten.

Voor die enkelen moest men echter 
geen zestigtal anderen doen boeten.

Wat er ook van zij, wij keuren de
zen maatregel volledig af en zijn over
tuigd dat de reeders en de bond der 
handelaars hiertegen protest zullen aan- 
teekenen, daar een practischer middel 
kan gevonden worden om deze kwestie 
in t belang van nijverheid, handel en 
ook de stad, op te lossen.

Wat meer practische kennis van de 
gemeentezaken, zou onze gemeentebe
stuurders nuttiger werk doen verrich
ten.

P, Vandenberghe.

Voor wanneer een 
Gouverneur Baels 

laan ?

ln- en U itvoer van Visch  
in Januari 1939

1. —  VERSCHE HARING

Invoer

Dat ondank s werelds loon is weet 
eenieder, en misschien wel bij onder
vinding. Iemand of zijn volk een goe
den dienst bewijzen is een zeldzaam 
mooie daad; een bewezen dienst naar 
waarde schatten en, in dit geval, 
daarenboven, uiting geven aan de ge
voelens van erkentelijkheid, komt in 
onze onverschillige wereld nog minder 
voor.

Een typisch voorbeeld daarvan vin
den wre in onze provincie. Niemand 
twijfelt aan de enorme verdiensten van 
den Heer Gouverneur Baels. Zijn bui
tengewone activiteit, vooral op het ar
beidsveld der bij uitstek West-Vlaam
sche nijverheden, visscherij en toerisme, 
is algemeen bekend. Dag aan dag ijvert 
hij met een zeldzame liefde en een be
wonderenswaardige volharding voor t 
welzijn van allen die leven van scheep
vaart en visscherij. Ook de toeristische 
belangen onzer bevolking vinden in 
hem den vurigsten verdediger. Men 
heeft maar te denken aan de publici
teitscampagne, die in Engeland gevoerd 
wordt en jaarlijks duizenden bezoekers 
naar de streek lokt.

Dit weet iedereen, ook de openbare 
besturen, en nochtans... hoeveel blijken 
van erkentelijkheid heeft de Heer Gou
verneur tot nog toe ontvangen? Welke 
stad in West-Vlaanderen heeft een be
wijs geleverd van waardeering voor 
zijn edel werk Kan men ergens een 
Gouverneur Baelslaan, straat of plaats 
aantreffen? En is het vooral niet treurig 
te moeten vaststellen dat Oostende, 
centrum van visscherij en toerisme, 
daarin achterwege blijft?

Laat ons hopen dat weldra, hier en 
elders, aan den Heer Gouverneur ge
geven wordt wat hem toekomt.

Frankrijk 164.400 161.000

Noorwegen 438.900 776.000

Nederland 1 15.300 I44.Ü00

Vereenigd Koninkrijk 24.900 46.000

743.500 1.127.000

Uitvoer ;

Duitschland 1.121.900 1.476.000

Nederland 30.100 42.000

Polen —  Dantzig 322.500 276.000

Tchecoslowakije 38.300 64.000

Boordprovisie 200 —

1.513.000 1.858.000

2. — GARNAAL.

Invoer :

Nederland 3.600 19.000

Uitvoer

Frankrijk 54.600 273.000

3. -— SPROT.

Invoer :

Frankrijk 126.500 120.000

Ver. Koninkrijk 562.700 693.000

Zweden 203.400 282.000

892.600 1.095.000

4. —  ANDERE VISCHSOORTEN.

Invoer

Duitschland 7.700 19.000

Denemarken 202.900 725.00,)

Frankrijk 13.600 72.000

Italie 100 3.000

Noorwegen 260.200 682.000

Nederland 147.300 550.000

Zweden 20.400 135.000

Japan 4.500 66.000,—

656.700 2.252.000

Uitvoer :

Duitschland 33.300 149.000

Frankrijk 139.400 912.000

Nederland 7.200 18.000

Polen-Dantzig 100 4.000

Zwitserland 37.000 377.000

Ver. Koninkrijk 125.500 1.067,'000

Boordprovisie 1 1.600 74.000

354.100 2.601.000

5. —  HARING.

A. _  GEZOUTEN.

Invoer :

Ijsland 

Noorwegen 

Nederland 

Ver. Koninkrijk

22.800 

184.900 

1.682.,100 

6.300

52.000 

213.000 

2.782.000 

1 1.000

1.902.100 3.058.000

Uitvoer :

Frankrijk 17. i ao 43.000

Nederland 4.300 9.000

Zwitserland 800 3.000

Palestina 4.100 8.000

Belgisch Kongo 200 2.000

Vereenigde Staten 6.500 13.000

Provisie vreemde schepen 300 1.000

33.300 79.000

B. —  GEROOKT OF GEDROOGD.

Invoer :

Nederland 207.000 545.000

Ver. Koninkrijk 5.,100 15.000

212.100 560.000

Uitvoer :

Frankrijk 300 1.000

Zwitserland 600 3.000

Belgisch Kongo 300 5.000

Boordprovisie vreemde sch. 1 00 —

1.300 9.000

GEBRUIKT

Shelll
PRODUCTEN

Qij zult tevreden zijn..

MEKANIEKE TOUW- GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
'REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle benoodiçdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
—  Openbare Werken — 

Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Suizen»

Een Radio-uitzendpost 
te Brugge !

Wij lezen hieromtrent in « Het BrugscK 

Handelsblad » .

« Zooals wij het reeds mededeelden, is er 
een initiatief uitgegaan van zekere, zeer be
voegde personen om in Noord West-Vlaan
deren te verwezenlijken wat in andere be
langrijke centra’s van het Walenland reeds 
verwezenlijkt is; namenlijk een radio-uitzen- 
dingspost te scheppen.

In Wallonie zijn er 9 zulke posten. Voeg 
daaraan toe de drie Brusselsche Fransche pri
vate uitzendingsposten en wij komen lot de 
verhouding: 12 Fransche tegen 4 Vlaamsche!

Brugge, hoofdstad van de Vlaamsche gouw 
>Vest-Vlaanderen, eischt haar deel op.

W ij hebben vooreerst onze Vlaamsche 
Gouverneur, de heer Baels.

Niet zoodra was de heer Gouverneur op 
de hoogte van dit initiatief, of oogenblikkeTijk 
zegde hij zijn volledigen steun toe. Deze daad 
van het hoogste gezag van de provincie wordt 
ten zeerste op prijs gesteld. Het streven naar 
Vlaamsche gelijkheid op alle gebied, dus ook 
op gebied van radio-uirzending, is een daad 
die op zich zelf reeds aan te moedigen is. Dat 
heeft de heer Baels oogenblikkelijk begrepen.

Doch voor een stad en een provincie, die

GEBRUIK

T E X A C O

Smeerolie 
Benzine - Gas Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT OOSTENDE :

---  TELEFOON 71462 ---

zijn hoogste hoop stelt cp het toerisme en 
de uitbating van de kust, is deze radio-omroep 
een noodzakelijkheid. De heer Baels kent de 
waarde van dit machtig wapen 1 En daarom 
ook wil hij het Noordelijk deel van zijn pro
vincie uitrusten met alle moderne middelen 
ten einde onze zoo gehavende kustnijverheid 
op te helpen en te steunen..

De heer Van Hoestenberghe, burgemees

ter, steunt eveneens dit streven. Ein wanneer 
beide zeer invloedrijke personaliteiten kunnen 
helpen verwezenlijken wat het iprivaat initia
tief begon, dan zullen ze heel zeker een on- 
schatbaren dienst aan iedereen hebben bewe
zen en niet het minst aan de bevolking van 
de Stad en van de Kust !

W ij ontkennen het niet: zonder moeite zal 
het niet gaan.

Doch waar een wil is, is een weg.

W ij zijn overtuigd van de doordrijvend- 
heid van genoemde vooraanstaande personali. 
teiten, om van den heer Marck de Vlaamsche 
Minister van P.T.T., de toelating te bekomen 
een radio-uitzendingspost te mogen tot stand 
brengen.

Er mag niet getalmd werden met dit hoogst 
belangrijk werk. Het bouwen van den uit- 
zendingspost en al de aanverwante gebouwen, 
het plaatsen der pilonen enz., zal heel zeker 
heel wat tijd in beslag nemen, evenals de 
proef uitzendingen.

En de bedoeling is: Tegen het aanstaande 
seizoen moet de nieuwe radio-omroep volledig 
in orde. in dienst kunnen gesteld worden !

De maatschappij in wording, is reeds in 
het bezit van al de voorwaarden door het 
Ministerie van P.T.T. opgelegd.

Voor wat betreft de kwaliteit van de uit
zendingen, mag de bevolking ervan overtuigd 
zijn dat deze in niets zullen te wenschen 
overlaten. Het bevoegd ministerie eischt 
nachtproefuitzendingen vooraleer daguitzen- 
dingen toegelaten worden.

W ij denken dat dit deel van de provincie 
recht heeft op een lokale uitzendingspo\L.

(Zie vervolg blz. 3).



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
NAAM LOOZE VENNOOTSCHAP 

BIJHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS 

BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW 

Alle Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten vooi geldbeleggingen. —

Lucht bescher mi ng

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

opvolger : Jules Defever

Veertien dagen geiecien, b ij net oespietcca 

der a iarm aigna ien , heo ik  enkele w oorden 

gezegd over ae /- iiarm verncnnng; vanuaag  

spreeK ik  U over ae V e iiigneiusverlicntm g.

l ie t  fv on in kn jk  L>eaiuxt van voor

ziet geaurenae ganscn den m oD insatie tija  ; 

I ) een ve ingne iasverucn ting  m et omniaae.- 

iijke  overgang tot L) een a ia rm ve rlich tm g  op' 

het oogenb lik  van het a la rm .

De Vi^ll_iL»rl£LlL>^Viz^\l_lCHTING moet 

gansch ingesceid w orden door ai de burgers 

en al de openbare  diensten b innen  de acht 

eerste uren der m obilisatie .

buiten is enkel toegelaten de verlichting 

noodzakelijk voor het ekonomisch leven der 

gemeenten en der fabrieken, met een maxi

mum van 5 t.h. der lampen van vredestijd 

(de overige moeten weggenomen of onbruik

baar gemaakt worden). L)e te gebruiken lam 

pen zullen goed verdeeld worden en minder 

dan 60 watt of 80 kaarsen kracht hebben; 

ze zullen voorzien worden van een licht

scherm (abat-jour) of blauw geverfd wor

den; de lichtweerkaatsing tegen den grond 

wordt verhinderd door het strooien van asch.

De binnenverlichting wordt afgeschaft in

dien ze niet gansch onzichtbaar kan gemaakt 

worden van boven en buiten: koepels, zolder

vensters, enz., moeten verduisterd worden 

met dikke gordijnen, schermen, luiken, enz.

De drukbezochte gebouwen (magazijnen, 

bureelen, zalen, enz.) moeten als ingang een 

lichtsas gebruiken opdat de felle bmnenver* 

lichting niet naar buiten zou uitstralen.

De buitenlampen der voertuigen moeten 

verduisterd worden door een (gummi) kap 

met 4-5 cm. onder den lichtaard een hori

zontale opening van 1 cm. breedte; de voer

tuigen mogen ook verlicht worden door 

blauwgekleurde draagbare petroleumlantaar- 

nen.

De binnenlampen van alle voertuigen moe

ten zooveel mogelijk verminderd en zorgvul

dig verduisterd worden.

Ziedaar de Veiligheidsverlichting, de ge

wone verlichting van elke avond zoolang de 

oorlogstoestand duurt.

Let wel op dat de volkomen afschaffing 

van alle verlichting maar een tijdelijke, ge

vaarlijke maatregel is, dien men nochtans 

verplicht is te nemen indien men niet op tijd 

de noodige voorzorgen heeft genomen.

De duisternis brengt moedeloosheid, angst 

schrik mede. Ho,e kan men in de duisternis 

leven, werken, strijden om het zoo noodig 

ekonomisch leven in gang te houden? Elkeen 

moet dus, van nu af, reeds in vredestijd deze 

mobilisatieverlichting gereedmaken en deze 

toerusting moet niet kostelijk zijn, doch wel 

zorgzaam.

A l de maatregelen voor luchtbescherming 

moeten op het gemak bestudeerd worden, 

langzaam verwezenlijkt worden, zooniet ei- 

schen zij onverwachts een haastig, slecht uit

gevoerd werk met veel nuttelooze bijkosten. 

Indien elkeen er zich in tijds op toelegt kan 

alles gemakkelijk en zonder veel kosten ge

regeld worden

Nu reeds moet men voorzien:

Het verminderen der lampen, de aankoop 

der bijzondere lampen (petroleum en elek-

trieke), dempen, verduisteren, biauwmaken 

der lampen, gebruiken van oude dekens, 

zwarte papieren rolgordijnen; plaatsen van 

schermen, gebruiken van auio-binnenbanaen 

voor kappen van auto-lichten, enz.

Ik heb U dus hier de Veiligheidsverlichting 

uitgeiegd die bijna bestendig zal zijn.

Ik hoop later meer te zeggen over de 

Alarmverhchting die enkel moet gebruikt 

worden onder gansch het Alarm.

De bladen hebben aangekondigd dat de Mi

nister van Landsverdediging in gansch het 

land, te beginnen der tweede helft van de 

maand Maart, burgerlijke oefeningen zal 

yoorschrijven, onder andere, over die ver

lichtingen.

Dr. Libbrecht.

**
Volgende lessen worden deze week in de 

Vakschool, Koninginnelaan, om 19.30 uur 

gegeven :

H. Van Coillie, ingenieur, 4e zittijd, Maan

dag 6-3 en 3e zittijd, Dinsdag 7-3: Uitwer

king der Projectielen en vallend uit vlieg- 

machienen; 4e zittijd, Woensdag 8-3 en 3e 

zittijd, Donderdag 9-3: Praktische toepas

sing: Nieuwe gebouwen. Bescherming der be

staande kelders tegen scherven, luchtstoot cn 

instorting der verdiepingen. Afzonderlijke 

schuilplaatsen en loopgrachten; 4e zittijd, 

Vrijdag 10-3: Vervolg der Praktische ioe- 

passing.

M. Vallay, architekt, 2e zittijd, Woensdag 

8-3 : Gasdichtmaken der Schuilplaatsen.

M. Dumon, Monitor B.L.B., 2e zittijd 1 0-3 ; 

Inrichten der Luchtbescherming in de Sta,d 

Oostende.,

SCHUILPLAATSEN TEGEN LUCHT

AANVALLEN

W ij ontvingen van Dr. A. Libbrecht hier

navolgend schrij’ven:

Sommige bladen hebben voorgesteld onder 

de Leopoldlaan een autobergplaats te graven 

die terzelfder tijd zou kunnen dienen als 

schuilplaats.

Wij wisten dat een garage nooit zal kun

nen gebruikt worden als schuilplaats tegen 

springbommen en de ondervinding opgedaan 

te Barcelona, Guernica, enz. door eenige nu 

in Oostende verblijvende personen, steunt 

ons volkomen in onze zienswijze: deze schuil

plaatsen moeten door zeer stevige muren ver

deeld worden in kamertjes om de ongeluk

ken te beperken.

Het gekend «Bal du Rat Mort» heeft be

wezen dat eene nieuwe autobergplaats bij 

den Kursaal nutteloos is: talrijke autorijders 

hebben veraf een plaatsje moeten zoeken om 

te «parkeeren», talrijke dames hebben doorl 

den regen moeten plassen van hun auto tot 

de balzaal, talrijke brave auto-wachters heb

ben hun best gedaan (soms nutteloos) om 

eenige centen te verdienen...

Doch... ’s anderendaags heb ik in eene 

bergplaats voor 300 autos, vlak naast de 

Kursaal, vernomen dat maximum 15 autos 

dien nacht daar hebben geschuild! Verder 

commentaar is overbodig.

Dr. L.

131, THQUROUTSCHE STEENW EG, 131
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OCCASIEBANDEN IN  ALLE MATEN

Vergelijkende Opbrengst van den 
Vischverkoop te Oostende 1937-1938

1937 1938 1937 1938
Kg. Fr. Kg. Fr. Gepniddeld

Januari 4.008.238 7.890.1 1 1,45 2.922.805 8.887.302.55 1.96 3.07
Februari 1.760.004 7.429.562,— 1.860.546 7.,890.64 1.30 4.22 4.24
Maart 2.754.336 9.251.196,30 2.948.582 9.443.012,60 3.35 3.20
April 2/052.964 6.024.521,80 2.227.751 8.1 15.953,30 2.93 3.64
Mei 1.751.063 5.597.,357,40 1.964.470 6.253.456,90 3.r? 3.18
Juni 2.167.956 6.'428.997.30 1.901.'089 6.91 -.885.50 2.97 3.63
Juli 2.043.551 6.592.694,70 2.107.250 6.535.099,10 3.22 3,10
Oogst 2.733.388 8.120.036,40 3.132,69,8 8.812.421,80 2.60 2.81
September 3.161.061 8.418.248,30 4.157.555 8.051.598,50 2.66 1.93
October 3.303.626 8.235.584.20 3.108.014 8.305.665,10 2.49 2.67
November 3.007.460 8.688.686,55 2.979.623 7.618.960,80 2.85 2.55
December 3.101.59 ïï 8.41 7.698,90 3.131.1 18 8.096.068,55 2.,71 2.58
Jaartotaal 32.003.237 91.237.597,30 32.442.101 94.921.066,— 2.86 2.92

Het Vlaam sche Visschersvolk
aan de eer

Heist-a-Zee
ON ZE  VISSCHERSTAD BIJ U ITNEMENDHEID , BE

REIDT Z ICH  VOOR, OM  DEN  VLAAMSCHEN V IS

SCHER OP W A A RD IG E  W IJZ E  TE VERHEERLIJKEN...

Typische, lokaal-folklorische optochten, volksfeesten en tentoon- 
stellingen in ’t vooruitzicht.

NOESTE, MAAR TE VAAK MISKENDE ZW O EG ERS !

Als er nog een arbeidersstand is, «lie meti bekend lapje zeil glijdt, dat een zoon of 

recht en reden zou mogen klagen, dat er wei- kleinzoon met zich voert... in afwachting 

nig voor gedaan werd, zoowel op sociaal als dat deze op zijn beurt, hier ook aan het

i)
2)

3)
4)

W A A R  VERKRIJGBAAR ?

Boekhandel Devriendt, Oostende-Blankenberge.
De Waterschouten der Kusthavens.
Ostend Stores, Reederijkaai.
Vandenberghe Pr., Bestuursgebouw Vischmijn - Spaarzaamheidstr. 28. 

Buitenland : Ymuider Stores, Ymuiden, Holland.
Buitenland: N. V. Ymuiden Stores, Ymuiden, Holland.

N. V. Ymuiden Stores, Scheveningen, Holland.
N. V. Ymuiden Stores, Katwijk-aan-Zee, Holland.

PRIJS : Binnenland : 32 fr. Buitenland: 35 fr

Mog eenige Persbeoordeeiingen
In het Dagblad voor IJmuiden lezen we 

hieromtrent het volgende :

UITSTEKEND VERZORGDE UITGAVE !

Rechtskundige Kroniek

J. G. te B. -- Hoeveel taks dient er ge

plakt op een rekening over levering, aan een 

beenhouwer, van een uiteenneembare koel

kast? Deze kast is van binnen geisoleerd met 

kurk, binnen- en buitenwanden zijn bedekt 

met gleissteentjes, de vloer met tegels; ze 

heeft 2 eikenhouten deuren met gechroomde 

sloten en scharnieren., De eene beweert dat 

de taks 2,50 t.h., de andere dat ze 9 t.h. 

bedraagt?

Antw. -- Een ingebouwde koelkast is een

onroerende werkaanneming belast met 2,50 

t.h. op ’t geheel.

De levering van een uiteenneembare koel

kast bestaat in de levering van een lichame

lijk roerend voorwerp waarop 2,50 t.h. over- 

drachttaks verschuldigd is.

De weeldetaks (9 t.h.) is slechts toepas

selijk op meubels uit fijne houtsoorten ver

vaardigd, of uit gelijk welk hout dat inge

legd is met ivoor, been, hoorn, enz.

Sedert 1 Februari is de overdrachttaks met 

l/20e verhoogd en bedraagt thans 2,625 t.h.

A .—  Mijn zuster, nog jonge dochter, heeft 

een zoon, nu 20 jaar oud, nog niet erkend 

door de moeder. Gelief de zekere middels aan

de helft van het eigendom af aan zijne zus

ter. De weduwe verklaart mij recht te heb

ben van verpachten zoolang zij leeft, gezien 

zij de volle bijleve heeft. Mijn pachtbrief is 

geregistreerd. Dat huis wordt nu verkocht 

op bevel van den rechtbank. Ik mag nog 

wonen tot 1 Juni 1939.

Ik heb hier vele onkosten gehad, het land 

bewerkt en gekuischt en gezaaid in de broei

kas. Heb ik recht schadevergoeding te ei- 

schen, en moet ik hier verhuizen?

Antw. -- Uwe vraag is niet zeer duidelijk.

Js de weduwe eigenares van de helft als lid 

der gemeenschap en vruchtgebruikster van 

de wederhelft, door gift haar gedaan door 

haren overleden man, bij laatste wilsbeschik

king, dan is de pacht wettig en geldig voor 

gansch den duur, des te meer dat het con- 

trakt geregistreerd is.

Heeft nu de man, zijn vermöge.! afgestaan 

aan zijne zuster —  hierover is uwe vraag niet 

duidelijk —  dan is het zonneklaar dat de 

weduwe niet alleen over het pachtrecht van 

den eigendom kon beschikken.

Voor uwe bewerkingen en verbeteringen 

aangebracht, zaaien en vetten, hebt gij rec; t

De Belgische Visscherij Almanak heeft 

zich in den loop der jaren doen kennen als 

een uitgave, die met de besten op dit gebied 

kan wedijveren. Het ons toegezonden boek

werk voor 1939 maakt zoo’n degelijken in

druk, dat de meening veld wint, er zoo on

geveer alles in te kunnen aantreffen, wat 

maar even in verband met visscherij mag 

worden gebracht. Opnieuw zijn talrijke wij

zigingen toegepast, verschillende nieuwe ru

brieken werden ingevoerd en het geheel zal 

dan ook niet alleen voor de visschers, doch 

eveneens voor reeders en vischhandelaren, 

ook in ons land, van groot nut blijken, te 

meer daar, waar mogelijk, aan de belangen 

van de Hollandsche schippers bijzondeiren 

aandacht werd besteed. Ongetwijfeld mag lof 

worden gebracht voor het initiatief van den 

heer P. Vandenberghe, bestuurder van Het 

Visscherijblad, die een en ander met mede

werking van den heer A. Callant, leeraar aan 

de Stedelijke Visscherijschool te Oostende, 

samenstelde.

Het zou ons te ver voeren zelfs in kort 

verband alles te noemen, wat men in dit om

vangrijk werk kan aantreffen. Talrijk zijn de 

tabellen, kaartjes, lijsten, etc., welke in ver

scheidene gevallen in kleuren zijn gedrukt. 

Naast de kalender van de week- en feest

dagen met hoogwaterstanden en lichten, vindt 

men een beschouwing over het kompas met 

streken en kwartstreken in graden. Verder 

een lijst van vuren en lichtschepen in de 

Noordzee, het Engelsch Kanaal de Fransche 

Noordkust, Spanje, Portugal, Marokko, Ier

land, Faroër en Ijsland, de verschillende sei

nen, waarbij een kleurenkaart van de sema

phore te IJmuiden uit zee gezien, een opgave 

van de reddingsstations in vèle landen, de 

boeienstelsels, de vlaggen volgens het inter

nationaal seinboek 1934, verhandelingen over 

loods-, nood-, sleep-, quarantaine- en morse^ 

seinen en de letterteekens van de havens. Ver

volgens een lijst van de Belgische, consuls in 

vreemde havens, de bepalingen ter voorko

ming van aanvaringen op zee met de te voe

ren lichten, de voorschriften omtrent het 

sturen en uitwijken, radio-verkeer. zeevis

scherij in territoriale wateren, de officieele ® 

lijst van de Belgische visschersvaartuigen. £  

koersen en afstanden in Engelsche zeemijlen, J  

kaartjes van verschillende stroomingen, het Q 

vinden van den afstand door octant of sex J  

tant, het «Weerbericht», het redden en ver- £  

zorgen van een drenkeling, wat de schippers •  

moeten weten, eerste hulp bij ziekte en on- £  

geval, de visschersscholen, enz. enz. •

Voor iedereen, die met de visscherij 

contact staat, vormt deze almanak 

twijfel een waardevol bezit.

voor al wie zich met zeevisscherij en wat 

ermede in verband staat, bezighoudt.

Van jaar tot jaar wordt er meer zorg aan 

besteed en is hij aldus de meest vertrouw

bare gids geworden. Vuren en lichtschepen, 

boeien en getijseinen, seinen tot regeling van 

het verkeer in de havens in binnen- en bui

tenland, de reddingstations, de rol van het 

visscherijwachtschip « Zinnia », de vlaggen 

van het internationaal seinboek, de letter

teekens van de havens, de adressen der con

sulaten van Oostende en Brugge, de lichten 

te voeren door de schepen, de voorschriften 

omtrent het sturen en uitwijken, het radio

verkeer en nog zooveel wetenswaardige din

gen meer, dat alles opgeluisterd door afbeel

dingen in mooie kleuren, door teekeningen en 

kaarten, in totaal meer dan 500 bladz. en dit 

voor den geringen prijs van 32 frank.

Wie iets over zeevisscherij wil weten en 

vooral wie er in werkzaam is, kan en zal 

niet nalaten zich dien almanak zoo spoedig 

mogelijk (want hij wordt alle jaren uitge

vochten) aan te koopen.

IN HET TIJSCHRIFT VAN HET 

VLAAMSCH ECONOMISCH VERBOND.

BELGISCHE VISSCHERIJALMANAK VOOR 

1939, uitgegeven door P. Vandenberghe, 28, 

Spaarzaamheidstraat, Oostende. Prijs 32 fr.

Het is voor de zesde maal dat deze alma

nak door den heer Vandenberghe uigegeven 

wordt. Wanneer men weet, dat de schrijver 

tevens uitgever is van het «Visscherijblad» 

en dat hij verscheidene belangrijke ambten 

bekleedt in verband met de beroepsorganisa

tie en de sociale werken van het visschers- 

en reedersbedrijf te Oostende, dan zal men 

licht overtuigd zijn, dat hij over de noodige 

ervaring en documentatie beschikt, om de 

meest uitgebreide inlichtingen betreffende de 

visscherij samen te brengen.

Deze almanak beslaat meer dan 500 blz. 

en alle inlichtingen welke de zeevisscher en 

reeder behoeft te kennen op gebied van wet

geving, fiscale kwesties, sociale inrichtingen, 

enz., worden tot in de minste bijzonderhe

den behandeld. Het is een onmisbaar hand

boek voor de reeders en visschers van de 

Belgische N oorc ẑee^ ust*
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te duiden opdat haar zoon, zonder moeilijk-10p herstel en vergoeding. Deze vergoeding |

heden alléén de erfgenaam weza van haar 

nalatenschap.

Antw. —  Gij hebt voordeel uwen zoon niet 

te erkennen, immers het Burgerlijk wetboek 

laat niet toe, gansch zijn vermogen te schen

ken aan een onwettig, doch erkend kind.

Gij behoeft enkel een testament te maken, 

of te laten opstellen door den notaris. Dit 

testament kan in de volgende bewoordingen 

worden opgesteld:

« Ik ondergeteekende (naam, voornaam, 

beroep, woonplaats) verklaar aan te stellen 

voor mijn eenigen en algemeenen legataris, 

M ... (naam, voornaam, beroep, woonplaats) 

aan wien ik geef en legateer alle mijne goe

deren, die ik op den dag van mijn overlijden 

zal komen na te laten; om hij, van af mijnen 

sterfdag, ervan te genieten en te beschikken 

in vollen eigendom en genot.

Door mij eigenhandig geschreven te-- -

den-----  (Handteeken) ».

M* —  Ik heb aan eene weduwe een huis 

gehuurd met broeikas, den I Oktober 1938, 

mits 2400 fr. 's jaars voor 3, 6, 9 jaren en 

de lasten. De echtgenoot, overleden, stond

KUSTLAND •

De Visscherij Almanak, uitgegeven door 9 

«Het Visscherijblad», is gebleken een abso- •  REEDERIJKAA I -  Tel. 727 93 •

luut onmisbaar vade-mecum geworden te zijn

moet gelijk staan aan de waarde der gedane 

verbeteringén, op den datum van de pacht- 

einde, doch mag de pachtwaarde niet over

treffen.

T. —  Weduwnaar verlangt te rentenieren. 

Heeft nog twee zonen bij zich wonen die 

verlangen handel te drijven. Vader is eige

naar van het huis.

In geval van slechten handel, kunnen de 

leveranciers mij lastig vallen ?

Antw. —  Uwe kinders, meerderjarig zijn

de, zullen alleen als handelaar bekend staan, 

en het zal dan ook zij alleen wezen die als 

dusdanig zullen optreden in alle betrekkingen 

met leveraars en in den ganschen omgang 

van de zaak. Gij> vader, moet natuurlijk 

vreemd blijven aan de uitbating. Het feit dat 

uwe zoons bij u en met u samen wonen, 

brengt niet uwe verantwoordelijkheid in het 

gedrang namens uwe kinders.

LEEST EN  VERSPREIDT 

« HET VISSCHERIJBLAD »

op gelijk welk ander gebied, dan is het wel 

de visschersstand !

Rekening houdende met allerhande gunst- 

wetten, die tot stand kwamen om den werk

man, de mijnwerker, de landbouwer te be

schermen, is de zeevisscher stellig meer dan 

stiefmoederlijk behandeld.

En nochans, in zijn nederige eenvoud, 

wat een prachtig, wat een heldhaftig volk !

Elke beet broods, die over zijn lippen komt 

is op levensgevaar af bevochten en a a i de 

brutale zee ontrukt.

Is de visscher vandaag als bij mirakel aan 

zijn dood is de golven ontsnapt, morgen 

keert hij terug, steeds even gelaten, steeds 

onversaagd, vol manhaftigen moed en durf..

Op zee ligt zijn wrange korste brood...

De zee roept den visscher... en de visscher 

gaat !

Heist, het lieve badstadje aan onze Oost

kust, is ontegensprekelijk wat wij zouden 

kunnen noemen : onze visscherstad bij uit

nemendheid.

Dàt Heist heeft nu het zeer prijzenswaar

dig initiatief opgevat, als blijk van waardee- 

ring, die te vaak miskende noeste zwoegers 

van de zee, op waardige wijze te verheer

lijken.

De enkele aankondiging dezer «Visschers- 

dagen» heeft in breeden kring spontaan 

sympathie verwekt en een gunstig onthaal 

gevonden.

Hoe dikwijls wordt er niet gefeest en ge

vierd voor ijdele, onbenullige «sterren van 

één dag » ?

Waarom dan zouden ook niet eens de taaie 

onverschrokken «assen van den arbeid», de 

stille, ongenoemde helden der meedoogenloo- 

ze, verraderlijke zee, aan de eerebeurt mogen 

komen ?

Het opzet is effenaf een hoog-menscheiijke 

daad, een rechtsherstel van te lang verwaar

loosde, maar voorbeeldige arbeiders en gaar

ne zullen wij het in breede mate steunen, 

opdat de ontworpen plechtigheid den schoon- 

sten bijval moge kennen.

HEIST, DE VISSCHERSSTAD
Toen het eerste bericht nopens deze aan

staande visscherijdagen ons bereikte, wa3 het 

langen tijd geleden dat wij Heist nog bezocht 

hadden.

W at was Heist nu geworden ?

Had de geest van modernisatie daar ook 

de bovenhand verkregen en het innige, eigen 

karakter van het Heist, dat ons vroeger zoo 

bekoord had, volkomen uitgeroeid ?

De voorgenomen feestelijkheden spreken 

van : folklorische optochten, vissherskermis- 

sen, volksfeesten en dies meer. Zou het Heist 

van heden nog wel het passende dekor zijn. 

om dergelijk feestprogramma er in te laten 

ontrollen ?

W ij zijn Heist eventjes terug gaan ver

kennen. ..

Wat een zeldzame en weldoende verrassing: 

wij hebben het teruggevonden, ongeschonden, 

zooals het ons uit jeugdherinneringen bijge

bleven was.

Heist is nog immer de kleine, levenslustige 

stad, waar het typische, kleurrijke leven van 

den visscher en van gansch zijn evensgedoe, 

nog niet is «uitgeteerd», tot een zeldzaamheid 

of tot een folklorisch overblijfsel uit vroe

ger dagen, maar waar integendeel, dien han

del en wandel, die oude zeden en geplogend- 

heden, in springlevende werkelijkheid voort

gezet worden.

Wie zegt : Heist, zegt nog steeds : Vis- 

schersleven !

Te Blankenberge, dat Heist eens te boven 

kraaide, is de visscherij zoo goed als uit

gestorven.

Te Oostende loopt ze verloren in het 

grootstadsbedrijf.

Nieuwpoort, De Panne, zijn van zoo weinig 

tel.

Te Heist integendeel viert de visscherij 

hoogtij en ontwikkelt zich nog steeds meer 

en meer. Zij omvat de helft der gansche 

bevolking, brengt nering en welstand, en de 

andere helft leeft ook nog onrechtstreeks van 

haar bloei.

Heist, zonder visschersvolk, dat in de stra

ten rondslentert, of dat met loomen tred huis

waarts keert, gekleed met de oranjekleurige 

schabbe, het rood flanellen hemd, de Zuid

wester op den kop en de wit-blauwe geperte 

«tetenzak» over de schouders, dat ware Heist 

niet meer ! Het schilderachtige visschers- 

kwartier, met zijn lage, wit, of roos, of groen 

gekalkte huisjes, moet kletsebonzen van het 

zwaar, geskandeerde kloefgetrappel, of wij 

zouden er ons niet meer thuis gevoelen ! 

Aan elk hoekje moeten bejaarde, vergrijsde 

zeemannen staan te turen, verre weg, naar 

den eindeloozen waterplas, waarover •
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J hoekje zal staan turen naar zijn eigen ver

leden en naar een nieuwe toekomst van ’t 

onsterfelijke Visschersras !

Het typische visschersvolk in de enge steeg

jes, de frisch, lachende kleine huisjes, de 

oude grijze zeebonken die staan te filosofee- 

ren over weer en wind aan *t hoekje, alles 

hebben wij te Heist teruggevonden zooals 

vroeger en meer dan ooit snakken wij er 

naar, om in deze zoo zuiver gebleven at

mosfeer, al het oude visschersgedoe ce zien 

herleven, gedurende de dagen der aangekon- 

digde feestelijkheden.,

DE HEISTSCHE VISSCHER
Het lijkt wel of het visschersvolk van 

Heist, een klein afzonderlijk wereldje vorm

de, waar de evoluties van, den modernen tijd 

geen vat op krijgt.

Is het oude uiterlijke van het midden, 

waarin zij zich bewegen onaangeroerd ge

bleven, het zieleleven van die onversaagde 

zeezwoegers, is al even onaangetast, als voor 

generaties.

Inderdaad, treft men hier nog 't allenkan- 

te eenig-mooie, stemmige hoekjes en schil

derachtige achterbuurtjes, die zich als het wa

re vereenzelvigen met de zee en de visch- 

vangst.

Getuigt hier nog een nederig bidplaatsje, 

een kapelletje in de duinen, een oude molen 

van het vroom geloof en van den noesten 

arbeidsgeest, eener als met den grond ver

groeide bevolking, het karakter, de aard en 

zeden van den Heistschen visscher, is al zoo 

gaaf gebleven, als het geboortestadje, waar

aan hij zoo innig verknocht is.

Een visschershuisje binnentreden, op het 

uur, dat het gezin voor zijn karig maal ver

zameld zit ; of in de visschersherberg stap

pen, waar een welgedane waardin en een 

frisch, blozende jonge dochter netten zitten 

te breien, terwijl de mannen met geweldige 

bonzen de kaart, op de met bierbekwansel- 

de tafels slaan, pinten bruinen drinken en 

«truzelpijpen» rooken dat het een aard heeft; 

dat kan ik niet, zonder het refrein van het 

oude Kerelslied in mijn keel te moeten dem

pen :

« A l eet hi maar wrongelen, kaas ende brood 

« Al slaapt hi op stroo ende kruut;

« Vri als het veulen en kent hi geen nood,

« En hi lacht er de ridders uut !»

In ons Vlaamsche visschersvolk leeft het 

ras der ontembare vrije Kerels van Vlaande

ren verder!... Met een karig loon is het te

vreden, met een mager maal kan het zich 

stellen, maar eens aan wal en zijn moeizame 

arbeid volbracht, dan moet men het zijn 

vrije geest laten bot vieren ; dan moet men 

het zijn uitspanning, zijn leute, zijn dol ver

maak gunnen ! Een dreunend lied ! Een 

schuimend glas ! Een wilde danspartij !

Luidruchtig, maar onschuldig en gezond 

vermaak.

Den «modernen», verwijfden up-to-date 

mensch, kan ons visschersvolk misschien on

gebreideld en brutaal voorkomen. Wie het 

nader kent, door dagelijkschen of gevolgden 

omgang, weet echter dat het alle «gulden har

ten » zijn, ender een ietwat ruwe schors !

EEN  TOL VAN 
ERKENTELIJKHEID

Heist wil dus een tol van erkentelijkheid 

betalen, aan die trouwe, nederige brave wer

kers, waarin nog zoovele —  helaas zoo zeld

zaam wordende —  echt Vlaamsche burger

deugden voortleven.

Heist, de visachersstad bij uitnemendheid, 

wil die noeste zwoegers van de soms zoo ver

leidelijk schoone, maar soms ook zoo woeste 

rampspoedige zee verheerlijken, omdat het 

aan hen is, dat Heist het op den dag van 

heden gedankt, de bloeiendste, de opgewekt- 

ste en de meest welvarende onzer kustste

den te zijn.

Deze verheerlijking zal zich uiten door in 

folklorische optochten, kermissen, volksfees

ten en dies meer —  alles in oude lokale 

kleederdracht —  het gansche visschersbe- 

staan te doen helleven, voor de oogen van 

duzienden belangstellende toeschouwers en 

der hoogste waardigheidsbekleeders in de 

Regeering.

Om nog een praktisch, nuttige zijde aan 

de ontworpen plechtigheden bij te zetten, 

zullen zij gepaard gaan met tentoonstellingen 

der produkten van de zee ; van het heden- 

daagsch vischtuig en van folklorisch mate

riaal, betrekkelijk visscherij en zeevaart en 

van een intense propaganda voor meer visch

verbruik in den lande.

Stellig zullen deze beloftevolle dagen voor 

Heist, den kostbaren luister van een Heilig- 

Bloed-Spel, bijvoorbeeld, niet benaderen ; 

maar gezien het lofwaardig doel, gezien het 

eigenaardig, origineel karakter der viering en 

het bijzonder passende milieu waarin zij zich 

zal ontrollen, twijfelen wij er geen oogenblik 

aan, of zij zijn geroepen om de algemeene 

belangstelling gaande te maken, van de steeds 

grooter wordende massa, die voelt voor folk

lore van eigen haard, en voor het heropwek

ken van levensaard en zeden, uit den «goe

den ouden tijd» waar onze ouderen van da

gen zoo gaarne en zoo volmondig aan herin

neren.

Nogmaals : het initiatief dezer feesten is 

bijzonder gelukkig en de Pers en het gan

sche land hoort het opzet te steunen, al wa

re het maar om het hare bij te dragen, tot 

het milderen van het bestaan van een zoo 

schoon, zoo kerngezond gebleven volk, al» 

de te dikwijls miskende Vlaamsche visschers.

O. 5.
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VISSCHERS !
VOOD UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EU 
flIEUWBOUW WENDT U TOT DE WECKHUIZEN

BELIADD-CPIGHTOM&C
OOSTENDE

Kleine Aankondigingen

TE KOOP

CHEVROLET,

kipbak-moteur.

CAMIONETTE
1 Y2 tot 2 ton.

CAM ION BLITZ,
4 Ton.
EEN APPARAAT V OOR KIPBAK- 

MOTEUR 4 Ton, alles in goeden 
staat.

Zich wenden 189, Nieuwpoor^steen- 
weg, Oostende. (80)

vraagt plaats
als gerante of concierge.

Schrijven bureel van 't blad n° 77.

STENO-DACTYLO — middelbare 
studiën, vraagt plaats bureel. 

Schrijven blad n° 76.

Bij Sterfgeval 

VISCHHANDEL in volle bedrijvig 
heid over te nemen te Brussel.

Zich wenden bureel van het Blad 
n° 78.

JO N G E  JU F F R O U W

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

Schrijven Bureel van ’t blad V.M.

(71)

Cause décès 
A remettre à Bruxelles POISSON

NERIE en pleine prospérité.
S’adresser au Bureau du Journal 

n° 78.

BELGISCHE REEDERS.

Gif W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. V/EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n ï
• M t M W M M I N M t M M M M M M a M

Zeebrugge
OLIEBOOT GEZONKEN.

Een olieboot, die in het Noorderdok in de 
schuilhaven ligt, liep verleden week vol wa
ter en zonk. Her vaartuig was met zijn neus 
in het slijk vast geraakt en kwam daardoor 
in hellende ligging. De olietanks in het ruim 
gleden naar het achtergedeelte van de boot, 
zoodanig dat dit gedeelte onder den water
spiegel zakte en vol water liep. De boot zonk

Men is er echter vrij spoedig in geslaagd 
He olieboot weer vlot te krijgen. Thans ligt 
hij op de kuischbank.,

WERK VAN DEN AKKER.
Twee bestuursleden van den plaatselijken 

bond van «Het Werk van den Akker» gingen 
verleden Zaterdag 25 Februari, naar Roese- 
lare, om er de provinciale vergadering bij te 
wonen.

Om 2.30 uur werd de vergadering geopend 
in het gastof «De Hert» onder voorzitter
schap van den heer Olivier, lid der besten
dige deputatie van West-Vlaanderen. We zul
len hier geen uitgebreid verslag opdisschen. 
Enkel eenige bijzonderheden die in de„verga- 
dering medegedeeld werden. In 1938 werclen 
250 voordrachten gegeven, waarvan 6 over 
bloemen als tuinversiering, 15 over inmaak 
van groenten- en fruitteelt. In de provincie 
bestaat in 77 gemeenten een vereeniging van 
«Het Werk van den Akker», waarvan som
mige tot ver boven de honderd leden tellen. 
Elke vereeniging heeft recht op drie voor
drachten ; daarvan komen er twee van de 
provincie en één van den Staat.

Tenslotte nog een belangrijke mededeeling. 
Rond Sinksen zal in de tuinbouwschool te 
Roeselare, een tentoonstelling gehouden wor
den over groenten-, fruit- en bloementeelt. Al 
de leden van «Het Werk van den Akker» en 
ook de andere menschep, worden er bij voor
baat toe uitgenoodigd.,

V o o r  fijn  GEROOKTEN

SPROT
EEN A D RE S :

Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE - HEISTSTRAAT 305 

Tel. 440.03

REEDS TERUG AAN T  WERK.

De Z.25 en de H.41, na een paar dagen 
aan de ketting te hebben gelegen te Dover, 
zijn reeds op het einde van verleden week 
terug ter vischvangst uitgevaren.

BURGEMEESTER VAN HOESTENBERGHE 
TE ZEEBRUGGE.

Verleden week bracht Burgemeester Van 
Hoestenberghe een bezoek aan de Zeebrug- 
sche scholçn.

EEN BOOT BINNENGESLEEPT.
Dinsdag, rond 16 uur, werd de H.50 door 

de H.22 de haven binnengesleept.

ZITDAG VAN DE GEEMEENSCHAPPELIJKE 

KAS.

Heden Zaterdag heeft van 2 tot 3 uur in 

de vischmijn van Zeebrugge een zitdag 

plaats van de Gemeenschappelijke Kas voor 

Zeevisscherij.

Visschers die te klagen of iets te vragen 

hebben mogen zich op dit uur aanbieden.

BURGERLIJKE STAND.

Geboorten. —  Huyghebaert Omer van 
Achiel en Magdalena Brouns, Eyensluisstraat

Overlijdens. -- Torreele Yvan, 9 maanden
zoon van August en Suzanne De Blieck, 
Nijverheidstraat. Gustaaf Janssens, 45 jaar, 
Eyensluisstraat. Schelfhout Coralie, vrouw 
Georges Tahon, 45 jaar, Heiststraat.

MAN AAN W AL GEZET.

De Z.65, van de Hollandsche reederij «Au

rora», was deze week verplicht een man, 

met name Jozef Keuckelinsk, te IJmuiden aan 

wal te zetten, waar hij ter verpleging wegens 

ziekte in het hospitaal opgenomen werd..

We vernemen dat aan de sloep, door de 

Belgische consul slechts dan de toelating 

verleend werd om te vertrekken, wanneer 

de «Aurora» 100 gulden als borgsom voor 

de verpleging had gestort.

«De Aurora» is een Hollandsche reeders- 

maatschappij, te Zeebrugge gevestigd en die 

hier 9 sloepen bezit, namelijk de nummers 

vanaf Z.6I tot en met Z.69..

SPIJTIG STERFGEVAL.

We vernemen dat Gustaaf Janssens, Eyen

sluisstraat, in het hospitaal te Brugge ten

gevolge van een pleurésie, Woensdagmorgen 

overleden is. De overledene, 45 jaar oud, 

was vader van 12 kinderen, waarvan het 

oudste zeventien jaar is.

We bieden aan de geachte weduwe en 

haar talrijke kindertjes, onze innige deelne

ming aan.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakke'n» anders gezegid d*» 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

De Visch week 
te Gent en 
Antw erpen

--«O »—

TE GENT

Woensdagnamiddag werd de vijfde Gent- 

sche vischweek ingehuldigd.

Talrijke personaliteiten waaronder de hh. 

Velthof, die de stad Oostende vertegenwoor

digde, Devuyst, eere-directeur generaal ; J. 

Van Hal, secretaris van de propagandacom- 

missie voor vischverbruik, Vlaeminckx van 

het ministerie van Zeewezen, waren tegen

woordig.

Directeur Generaal Devos en gouverneur 

Baels hadden zich laten verontschuldigen, 

alsook den heer John Bauwens.

Door de Gentsche overheid werd te 16.15 

uur de tentoonstelling geopend.

Verschillende speechen, een rondgang in 

de stands, gevolgd van een prachtig visch- 

banket werden gehouden.

Zeggen we terstond dat de Gentsche visch

week opnieuw een groot sukses tegemoet 

gaat, alhoewel we er de vaardige hand mis

ten van een Terreyn, die er destijds de 

groote bezieler van was.

Onze beste gelukwenschen gaan dan ook 

raar de inrichters en in de eerste plaats 

naar de Gentsche stedelijke overheid, waar

van de heeren Piroote, bestuurder der mark

ten en onder-bestuurser Degroote een bij

zonder pluimpje verdienen.

TE ANTW ERPEN

Spijtig genoeg had op hetzelfde oogenb.ik 

ook de opening plaats van een visch • 

te Antwerpen, waarvan voorzitter Kareï t*als, 

de bezieler schijnt te zijn.

Het programma van deze prachtdemcn 

stratie voor Antwerpen luidde :

28 Febr. -- Als inleiding werd te 2U a.

in de zaal Scaldis, Kloosterstraat, 139, te 

Antwerpen een kinemavoorstelling met 

voordracht gegeven met als onderwerp 

«Het vangen en bewerken van visch in Ijs

land door onze visschers». Deze voorstelling 

stond onder de bescherming van het Bestuur 

van Zeewezen.

1 Maart. -- Te 10 uur, demonstratie voor

het bereiden van visch met de medewerking 

der Union Margarinière Belge, N. V. Mar

garine Solo. Te 15 uur plechtige opening 

der vischweek ; bijwoning der burgerlijke en 

militaire overheden. Te 18 uur sluiting.

2 Maart. —  Te 10 uur, demonstratie zoo

als vorigen dag. Te 15 uur idem. Te 18 u 

sluiting.

3 Maart. —  Te 10 uur, demonstratie zoo

als vorigen dag. Te 15 uur, idem. Te 1 7.Î0 

uur : slotvergadering.

Tijdens de uren der demonstratie werd door 

de leerlingen der officïeele en vrije meisjes

scholen voor huishoudkunde een bezoek aan 

deze tentoonstelling gebracht.,

Een prijskamp, waaraan prachtige meda- 

lies, schalen, kunstvoorwerpen en diploma’s 

aan verbonden zijn, is uitgeschreven voor de 

versiering der kramen, de uitstalling en kwa

liteit van den tentoongestelden visch.

Ook de Antwerpsche inrichters wenschen 

we hartelijk geluk met dit prachtig initia

tief en we hopen dat het iets grootsch en 

degelijks moge worden, want waar het ini

tiatief der besturen veel vermag, vermag het 

privaat initiatief nog veel meer.

VAN 9 TOT
in ST SEBASTIAAN
Officieel verdeeler

GARAGE F. STOOPS

12 MAART
Henri Serruyslaan

OOSTENDE

Steenweg op 
Torhout, 54

Handelsberichten

Raphaël Huysseünëj

Poissons 'O ' Crevettes i

Z E E B R U G G E

TÉL. : 441.41 &  441.42
Compte Chèq. Post. » 142278 
Reg. de Com. : Bruges 2151

VOOR EEN ECOPiOMI5CHCHERSTELLIHG
W EN D T U T O T  DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F

▲ i ü H U U I
R EED ERYK A A I - O O S T E N  D E  T E L .2 o 3 6  PRIVAAT 21.11

G E K E N D  VO O R HAAR BYZO M D ERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISCh

Z E E D  V L U G  EM V E R Z O R G D  W E R K

« Breedene Baden »
Tusschen het gemeentebestuur van Bree

dene, vertegenwoordigd door den heer Zwae- 
nepoel burgemeester, krachtens machtiging 
van hem verleend door den emeenteraad van 
25 Februari 1938 ;

Brys Florimond, brouwer, Breedene ;
Halewyck Raoul, handelaar, Breedene ;
Lingier Gaston, bouwkundige, Breedene ;
Lingier Isidoor, aannemer, Breedene ;
Willems Henri, handelaar, Breedene ;
Overzier Bartholome, hand., Breedene ;
En tusschen al dezen welke later zullen 

bijtreden, wordt een samenwerkende ven
nootschap opgericht, met het doel het uit
baten van al de inrichtingen welke kunnen 
dienen om de belangen van het badseizoen 
en het toeristisch leven te Breedene te die
nen.
« Ostend Bunkering Company » N. V. te 

Oostende
Deze onlangs gestichte maatschappij heeft 

tot afgevaardigde beheerders benoemd :
Heeren Julien Deweerdt, nijveraar teOos- 

tende ; René Biljart, beheerder van maat
schappijen te Antwerpen, en François Stoop 
eveneens beheerder van maatschappijen te 
Antwerpen.

« Splendid Hotel » N. V. te Oostende 
Bilan op 31 Dec. 1938.
Actief en passief 2.039.462 fr.
Netto winst 98.274 fr.

De Haven van 

Nieuwpoort

Door den heer de Spot werd aan den h. 
Minister van Buitenlandsche Zaken volgende 
vragen gesteld :

Naar ’t schijnt, werd tusschen de Belgische 
en Fransche regeeringen een akkoord geslo
ten, waarbij de Belgische regeering zich ver
plicht de haven van Nieuwpoort in haar hui- 
digen staat te behouden, t is te zeggen, geen 
uitbreiding te geven, noch voldoenden diep
gang te baggeren in vergoeding van het feit, 
dat de Fransche regeering aan de haven van 
Anterpwen het monopool der kalizouten van 
den Elzas zou toekennen.

Dit akkoord zou etroffen zijn om de haven 
van Duinkerke tegen concurreerende havens 
op onze Westkust te verzekeren..

Bestaat dit akkoord ?
2) Zoo ja, bede mij in kennis te stellen van 

de getroffen overeenkomst.
Het ministerieel antwoord luidde :
« Dergelijk akkoord bestaat niet».

L. W YN A N T

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

Wilrijk Antwerpen

Een Radio-uitzendpost 
te Brugge ?

DRIE ONM3SBARS HELPERS VAN ZEEVAART EN VäSSCHERIJ

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

V A N  H E T  S C H I P  T E  B E P A L E N

DE RICHTINGZOEKER

O M  S T E E D S  M ET K U S T -E N  S C H E E P S  

S T A T IO N S  IN  V E R B IN D IN G T E  B L IJV E N

HET RADIO TOESTEL

DE DI E P T E ME T E R
O M  G E D U R IG  N A U W K E U R IG E  A A N D U ID IN G  TE 
H EB B EN  V A N  DE D IEPTE O N D E R  HET S C H IP  EN  
V A N  D E  G E S T E L D H E ID  V A N  D E N  Z E E B O D E M

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

OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 51269 

ANTW ERPEN BRUSSEL

(vervolg van bladzijde 1)

W ij hebben volle vertrouwen in den in
vloedrijken steun, die de heer Baels, gouver
neur, evenals de heer Burgemeester Van 
Hoestenberghe beloofd hebben aan bedoelde 
in vorming zijnde maatschappij.

Brugge heeft eveneens volle vertrouwen in 
de werkzame en helderziende Minister Marck, 
die de moeilijkheden zal trotseeren om onze 
stad en onze streek met een doeltreffend en 
«up to date» uitzendingsmiddel te begunsti
gen.

Meer dan ooit moet er een post komen, 
c.m. voor burgerlijke verdediging tegen 

lucht-aanvallen

Onlangs werd een budget ge3temd in de 
Kamers van 6l>0 millioen tr. voor de burger
lijke bescherming tegen luchtaanvallen. Met 
deze som valt er al iets te bereiken als het 
geld goed besteed wordt;/maar zal het ?

Met is jammer te zien hoe sommige lof
waardige private initiatieven op dit gebied in 
den grond geboord worden, door de Admi
nistratie. Enkele dagen geleden hadden te 
Wépion (Wallonie), de eerste proeven plaats 
ingericht door de bevolking zelf.. Van offi- 
cieele kant was er niet de minste medewer
king en men kan nu niet zeggen dat daar 
alles in de puntjes verliep. De outilleering liet 

; veel te wenschen over: de telefoonkabels die 
1 de waarschuwingsposten moesten verbinden 
met het hoofdkwartier waren zoek; de sire
nen waren bijna niet te hooren, enz. Maar 
kan het anders? Zonder Staatshulp valt er op 
dit gebied weinig te bereiken.

Door herhaaldelijke perskampagnes heel“ 
men getracht de betrokken diensten wakker 
te schudden: men kwam er van af met de... 
moeite !

Het schijnt nu toch dat er leven komt in 
de bureelen en alles laat verhopen dat... er 
zal gewerkt worden.

Laten wij dus eens de kwestie der waar- 
gchuwingsposten onderzoeken. Het volstaat 
natuurlijk niet over een reek3 gasvrije abri a 
te beschikken, de bevolking kan er toch niet 
dag en nacht verscholen blijven. Men moet 
waarschuwingsposten hebben die aanstonds, 
van zoohaast iets ontwaard is geworden, het 
hoofdkwartier verwittigen, dat dan op zijn 
beurt de sirenen en andere alarmtoestellen 
in werking zet, terwijl ook de naburige steden 
en centra s van het komende gevaar verwit
tigd worden. De kwestie der waarschuwings
posten is een zeer delikate zaak! Dat weten 
de buitenlandsche overheden ook: en het is 
niet voor niets dat er ln Duitschland om de 
2 weken getraind wordt. Ook in Holland, 
hebben we regelmatig de V. P. (verbindings- 
proeven) met basis-posten en D.L.P. posten 
(uitkijkposten). In Engeland hebben we de 
Civil Radio Reserve (C.R.R.) die aangesloten 
is bij de Royal Air Force. De proeven ge
schieden regelmatig om de week en per 
streek, terwijl twee maal ’s jaars algemeene 
proeven gehouden worden. Deze vrijwilligers 
hebben een vergoeding van £ 2 per jaar plus 
de vergoeding van reisonkosten.

In het algemeen ziet men dat er van tele
foonverbindingen afgezien is omwille van de 
groote onkosten, het onderhoud der kabels en 
de zeer beperkte werkingskring. Radio heeft 
meer en meer de voorkeur en niet ten on
rechte. De noodige technische leiding, de 
technische staf, de seinmannen worden op
gezocht in de amateursmiddens en in het bij
zonder degenen die in het bezit zijn van 
zendbrevetten of diploma’s van radio-opera-

tor. De ouderdomsgrens is bepaald tusschen 
) 8 en 55 jaar., De zend- en ontvangtoestellen 
moeten door de vrijwilligers zelf geleverd 
worden, de vergoeding dient dan voor het 
onderhoud dezer toestellen.

De inlichtingen van algemeenen aard, t.tz. 
de berichten bestemd voor het groot publiek 
worden dan regelmatig uitgçzonden over de 
regionale zenders. Het is ook daarom dat in 
Frankrijk bijna ieder centra over een radio
zender henvi.iM.

In Belgie daarentegen, is er nog geen de 
minste gezamenlij ce oefening op dit gebied 
geh' üdrn Plannen bestaan *ït vel, maar \:.i 
WcIk s:ho£ liggen ze >

Regionale zenders bïsUan er cok in Belgie, 
maar we Ilc \ erde ; . in g L u ik  beschikt over 
VIER radiopostei . r\i iv de provincie Luik 
zijn er niet min d in  ZfcVEN 1 Andere deelen 
van het land, zooals bijv. de Kuststreek en 
gansch het Noorden van West-Vlaanderen, 
hebben tot nu toe nog niets kunnen krijgen 
van het bevoegd Ministerie !

Brussel heeft twee regionale zenders, maar 
allebei Franschtalig; de Vlamingen moeten 
maar een beetje wachten ! Op het N.I.R. valt 
niet te rekenen. Eer de berichten gecensu
reerd, gekopieerd, gekeurd en afgelezen wor
den ligt het centrum van Veltem al lang plat! 
Te meer, zulke groote posten zijn te om
vangrijk om geede diensten te kunnen be
wijzen: men moet over kleine, goedgeplaatste 
posten beschikken die rap hersteld kunnen 
worden en een onafhankelijke elektrische 
voeding hebben*

Het ware dus wenschelijk dat er eenmaal 
voor goed afgezien werd van alle administra
tieve sleur in dit geval.

Zeker kan er onder een bewuste leiding 
veel goeds gedaan worden met minimum kos
ten! Waarom niet> Laat er volgens een goed 
geordend plan te werk gegaan worden, laat 
ieder specialiteit over aan specialisten en de 
kans op lukken is oneindig groot !

Een volgende keer gaan we de zaken ver
der instudeeren om tot slot een coorJinatie- 
plan op te bouwen.

EN W A ARO M  OOSTENDE NIET?

Ons dunkens zou deze post nuttiger tot 

stand kunnen gebracht worden te Oostende, 

omdat van hier uit, alle zeevaart- en vissche- 

rijaangelegenheden op tijd en stond zouden 

kunnen uitgezonden worden, wat te Brugge 

te vreezen valt.

De kwestie is in elk geval het betrachten 

waard.

HUIS d e b r a :
Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
; VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033
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Marktberichten
OOSTENDE

19.115,50 

1 7,,5 70,—  

495,—

Vrijdag 24 Februari 1939.

0.135 Witte Bank 13 d.

0.82 Kanaal 14 d.

0.275 Doggerbank 6 d.

De aanvoer bestaat hoofdzakelijk uit tar

bot, grieten, tongen en ieksoorten, waarvoor 

goede prijzen worden besteed. Het laatste 

vaartuig heeft maar fijne visch gelost.

Maart 1939.

I I  d.

Zaterdag 25 Februari 1939.

0.82 Kanaal 16 d. 31.014,50

O. I 98 Witte Bank I 5 d., 19.780,—

55 .0 .146 Ysland 22 d. 122.170,—

0.302 Witte Bank 14 d. 25.145,—

0.152 Oost 9 d. 11.230,—

55.0.97 Moray Firth 16 d. 64.665,—

0.86 Doggerbank 6 d. 6.280,—

0.240 West 5 d. 6.320,—

Voor heden was een grooteren aanvoer 

verwacht; hij bestaat vooral uit witte en 

Yslandsche kabeljauw, koolvisch, wijtfng, ïek- 

soorten en wat fijne visch. Voor alle soorten 

bestaat zeer levendige belangstelling en gaan 

aan goede prijzen van de hand. De Ysland

sche vangst is van onvoldoende kwaliteit.

Rogsoorten zijn zeer duur.

Maandag 27 Februari 1939.

54.135,—

28.617.50 

28.300,—

61.965,—

53.,153,—

1.985,—- 

41.670,—

25.707,—

168.730,—

69.265,—

35.216,—

21.385,—

1.895,—

24.122.50 

34.068,—

19.903,—

48.540,—

575,—

De aanvoer is minder dan de verwachtin

gen. De vraag herneemt dan ook op zeer ge

voelige manier en dit voor alle soorten. F.r 

is een merkelijk tekort aan witte kabeljauw, 

steerten, ieksoorten en mooie meiden. lAan- 

voer tongen beloopt bij de Î 2.000 "kg*, die 

aan vaste prijzen van de hand gaan. Niette

genstaande de Yslandsche vangsten maar van I Zaterdag 25 Febr„ 

povere kwaliteit is, wordt hij zeer levendig Maandag 2 7 Febr.

Dinsdag 28 Febr. 

Woensdag 1 Maart

0.292 Kanaal 14 d.

0.244 Kanaal 1 1 d.

H.77 Kanaal 12 d.

0 . 1 08 Spanje 19, d.

0.290 Kanaal 12 d.

0 . 1 96 Oost 3 d.

0.291 Kanaal 12 d.

0.274 Witte Bank 13 d.

SS .0.92 Ysland 17 d.

0.250 Spanje 22 d.

0.304 Kanaal 13 d.

0.132 Kanaal 10 d.

0.203 West 3 d.

0.314 Witte Bank 14 d.

0.312 Witte Bank 10 d.

0.137 Manche 8 d.

0.231 Spanje 17 d.

0.88 Doggerbank 5 d.

Donderdag 2 Maart 1939.

Woensdag 1

0.155 Kanaal 

0.2 1 7 Spanje 

0.329 Kanaal 

0.102 Kanaal 

0.207 Kanaal 

0.73 Kanaal 

0 . 1 28 Kanaal 

0.285 Spanje 

0.187 West 

0.303 Kanaal 

0.67 West 

0.54 Moray Firth 

0.255 Kanaal 

O. I 1 2 Kanaal 

0.226 West 

0 . 1 1 6 West 

0 . 1 I 8 Doggerbank

De aanvoer van heden is merkelijk kleiner 

dan gisteren en voldoet bijlange niet aan een 

zeer levendige vraag. Met uitzondering van 

ieksoorten, schelvisch en mooie meiden zijn 

alle soorten die gisteren vorhanden waren, 

ter markt. De vangsten zijn doorgaans zeer 

goed verzorgd. Aanvoer tongen is eerder 

klein, namelijk 5.000 kilo; de prijzen, vooral 

voor braadtongen, zijn wat gestegen. De 

Moray Firth vangst heeft een mooie vangst 

prima kabeljauw buitgemaakt die zeer goede 

prijzen maakt. Alle andere soorten zijn zeer 

duur en prijshoudend.

18 d. 

12 d. 

13 d. 

10 d. 

13 d. 

9 d. 

17 d.

3 d. 

8 d.

5 d. 

13 d. 

1 I d. 

13 d.

6 d.

4 d. 

6 d.

40.650—

43.859___

32.100,—  

43.473,—

23.545.50 

25.366—  

23.675,—

62.642.50 

2.985 —

2 1.650,—  

6.665,- 

44.345,—  

34.375 —  

31.648,—  

7.080,—  

2.903,—  

895,-

0.225 Kanaal

0.3 I 6 Kanaal

0.166 Kanaal

0.138 Kanaal

0.145 W itte Bank 

Redelijk mooie

I I d.

12 d.

12 d.

10 d.

10 d. 

verscheidenheid

27.435,—  

23.I36.5U 

25.005 —  

13.930—  

7.1580,—

van rog

gen, tarbot, tongen, posten en wijting. De 

vraag voor al deze soorten is zeer levendig 

en de afzet zeer loonend.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. &  0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 72813 
Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap

Reederijkaai (rechtove Je Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

Levering van alle tenoodigdheden :
OliSn, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

Les Frigorifères du Littora
N.

Verwachtingen

IJLE HARING AAN VOER

25 Febr. 0.86 27.550 kg. 81,—

27 Febr., 0.88 24.700 kg- 103,—

28 Febr. 0.1 18 24.100 kg. 1 04,—

O .l 18 2.500 kg. 70,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU

RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Donderdag 23 Febr. 

Vrijdag 24 Febr.

afgenomen aan zeer dure prijzen. 

Dinsdag 28 Februari 1939.

0.280 Kanaal 

0.223 Kanaal 

0.204 Kanaal 

0.345 Spanje 

0.179 Moray Firth 

0.266 Kanaal 

0.297 Ysland 

0.289 Kanaal 

0.241 Spanje 

0.256 Kanaal 

0.25 Kanaal 

0.328 Kanaal 

0.327 Kanaal

78. J 50,—  

37.2 19,50 

286.669,50 

720.1 I 7—  

770.164 —  

450.049,,—

Maandag 6 Maart. -- SS.0.80 van Ysland

met 7000 kabeljauwen, 1300 kools, 60 ben 

nen mixed, 35 b. schelvisch, 150 b. gullen, 

in totaal 1 7 bakken; 0.293 en 0.307 vai 

het Kanaal van Bristol.,

Dinsdag 7 Maart. -- SS .0 .1 60 van d

Noordzee en de Moray Firth met 6 bakkei 

visch; 0.89 van Ysland met 2500 kabeljau- 

ren, 300 kools, 100 b. gullen, 20 b. schel- 

isch en 180 b. Aiixed; 0.87 van het K. van 

Bristol met 1000 kg. tongen en 6 bakken 

mixed; 0.195 en O.,228 van Spanje; 0.295 

van het /Kanaal van Bristol.

Woensdag 8 Maart.—  0.81 van het K. van 

Bristol met 700 kg. tongen en 120 b. mixed; 

0.282 en 0.23 7 van Spanje; 0.315 en 0.5 5 

van ’t K., van Bristol; SS.0 . 1 64 van Ysland 

met 4000 kabeljauwen, 2700 kools, ï Ï)Ö b. 

gullen; 50 b. schelvisch, 50 b. mixed, 15 b. 

boonen, in totaal 13 bakken.

Verder worden verwacht: 0.220, Ö.269, 

0.287, 0.238, 0.270, 0.175, 0.176, 0.263, 

0.272, 0.276, 0.278, 0.310, 0.317, 0.318, 

0.349, 0.350, 0.178 van het Kanaal van 

Bristol. 0.300, 0.306 van Spanje.

IJMUIDEN
i J S

Donderdag 23 Febr. 

29.360,— . Vrijdag 24 Febr.

2 1 9.70 1,50 t Zaterdag 25 Febr., 

41.670,—  ; Zondag 26 Febr. 

83.276,—  Maandag 27 Febr.

3 7.585,—  Dinsdag 28 Febr. 

39.873,—- Woensdag 1 Maart

31.167.50

35.163.50

12 d., 3 1.245,—

10 d. 33.105,—

10 d. 44.605,—

18 d. 66.507,50 

14 d., 75.525,—

8 d.

18 d.

12 d.

17 d„

14 d.

11 d.

12 d.

12 d..

Heden was de aanVoer, om in de lijn van 

vorige weken te blijven, allesbehalve vo l

doende. Het slecht weder op zee heeft er 

veel schuld aan. Met den Vasten is de vraag 

logischerwijze zeer toegenomen. Het hoeft 

dan zeker wel geen verder betoog dat all. 

soorten aan overdreven prijzen worden be 

twist. De Yslandsche vangst is buitengewoon 

goed verzorgd en heèft een mooie verschei

denheid aan kools, kabeljauw, wijting, gullen 

en alle schelvisch sorteeringen. Aanvoer ton

gen beloopt slechts 7.000 kg., zoodat de af

zet zeer herleeft. Dank zij de dure prijzen 

betaald voor kabeljauw, maakt de Moray 

Firth vangst een zeer loonende besomming.

Dit is echter eveneens het geval voor alle^ 

andere vaartuigen, en voornamelijk voor de, ALLE

0.297.,

2.362.369,-

GARNAALAANVOER

1204 kg. 

2737 kg. 

612 kg. 

82 kg. 

516 kg. 

3437 kg.

260— 810

220— 650

390— 820

470— 590

570— 730

290— 630

r  Suist fanhiter-Claes
V.schtactoor in alle soorten

vTJ* SCUEN — GEROOKTEN

VIbCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

V IS U jlMIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

geen aanvoer

Société Française 
de Banque et de dépôts

Naamlooze Vennootschap 

Kapitaal 50.000.000 frank

ln de week van 23 Februari— 1 Maart kwa

men aan de Rijksvischhallen 41 stoomtraw

lers, 56 motors en 4 Denen hun vangsten 

versehe visch en haring verkoopen.

100 booten hebben dus deze week hun la

dingen verkocht; het aantal is groot, maar 

de aanvoer van versehe visch voor deze 

Vasten-week liet veel te wenschen over : 

slechte vangsten en veel stormweer zijn de 

hoofdfactoren. Nu hadden wij enkele IJsland- 

vangsten ter markt moeten hebben.

Slecht weer was oorzaak dat de vischgron

den in het Noorden, Vikingsbank, Skagerak,

Lengbank, Koraalbank en Pats moesten ver

laten worden en alle hebben hun geluk be

proefd op de Bank en met succes, want alle 

arriveerden met een 500-700 stuk» extra ka

beljauwen; daarbij tarbot, zeewolf en tong

schar.

De Moray Firth vangsten blijven bevredi

gend voor kabeljauw en gullen.

Witte Bank vangsten : schol, schar, bot en 

wijting worden voldoende aangevoerd, maar 

de tongvangsten loopen nog steeds terug.

Ditzelfde zien wij ook bij de Westvisscherij.

Van de Silver-Uit kwamen 3 booten met 

schoone vangsten ijle haring die verkocht 

werden aan prijzen van 175 fr. de 100 kg 

De

Iers, ondanks de kleine vangsten, redelijke 

besommingen verkrijgen, zoodat d 

rijen tevreden kunnen zijn, wat echter niet 

van den handel vermeld kan worden.

Buitenlandsche aanvoer : op 1 Maart kon

den de Denen invoeren en reeds vandaag 

waren er een 4-tal aan de markt met vang- Ym. 72 Witte Bank 

sten schol en schar. J Ym. 64 Witte Bank

Verwachting volgende week: 35 stoom-. Ym. 95 Witte Bank

GEMAALD EN IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 105

i
de Bank. 2 booten met schoone ladingen ver- Ym. 9 Noorden

sche haring, die verkocht werden aan 175 fr. 

de 100 kg.

Verkoopprijzen van alle soorten: zeer vast. 

Ro. 46 Silver-Pit 

Ym. 48 Silver-Pit 

Ym. 14 Groote Bank 

Ym. 1 15 Moray-Firth 

Ym., 50 Witte Bank 

Ym. 26 Noorden 

Ym. 7 Clondijke 

Ym. 114 Witte Bank 

Ym. 1 Pats 

Ym. 70 Witte Bank 

Ym. 25 Vikingsbank 

Ym. 103 Witte Bank 

Z.65 Belgie gebrol

40 Katwijker motors laagste 400; Koogste 

1503 florins besomming.

Ym. 6 Noorden 

Ym. 87 Witte Bank 

Ym. 88 Witte Bank

rooo 4059,—

1050 3640,—

215 2497,—

500 4653,—

120 1277,—

500 5319,—

225 31 53,—

120 2034,—

400 32 75,—

130 1501,—

370 4565,—

80 1 626,—

reis 30,—

: Dinsdag 28 Februari 1939.

12 trawlers brachten maar kleine vangsten 

hooge verkoopprijzen deden alle traw- aan de markt, zoodat er wederom een ge

voelig tekort is aan vele ronde vischsoorten. 

reede- Kabeljauw was nog het best verzorgd. Witte 

Bank leverde voldoenae schol, schar en wij

ting, maar de tongen vangsten laten veel te 

wenschen over.,

Verkoopprijzen: zeer duur.

12Ö0 5 775,

825 4840,

130 211»,.

140 2170,

150 1 7̂5,

350 3325,

300 3184,

370 3000,

280 2990,

310 2910,

215 2675,

700 3000,

50 870,

115 1 180,

100 1200,

100 1 150,

50 660,

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs 

Filiaiaal van de SÖC. GENERALE DE PARIS

KANTOOR OOSTENDE, 21, Leopoldlaan

Teleg. adr.: FRANClBANjK OOSTENDE 

T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.751

Bij huizen 
Brussel - Antwerpen - Charleroi Londen

BANK- en BEURSVERRICHTINGEN 

Vreemde munten - Verhuring v., Brandkasten

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberge, van Donderdag 23 

Februari tot Woensdag 1 Maart 1939: 

Donderdag 23 Febr. geen

Vrijdag 24 Febr. geen

Zaterdag 25 Febr. fr. 1.702,—

Maandag 2 7 Febr. 10.226,—

Dinsdag 28 Febr. geen

Woensdag 1 Maart 5.153,—

Prijs per kg. van de verkochte visch ge

durende hetzelfde tijdperk:

Tarbot 20; griet 12; groote tongen I I  ; 

bloktongen 13; fruittongen 21; kl. tongen

1 2 ; groó'te platen 6--7 ; kleine platen 7 ; kl.

visch 5— 6; scharren 6; pietermans 14; ka

beljauw 7; wijting 3.50; rog 5 fr. per kg.,

trawlers en 40 motors.

Donderdag 23 Februari 1939.

5 stoomtrawlers en 4' motors zijn ter 

markt met voldoende soorten versehe visch. 

De Noordvangst leverde haring, paling, ham

men, mooie meiden en zwarte kolvisch; de 

Groote-Bank en Moray Firth, schoone vang

sten kabeljauw en als bijvangsten tongschar 

en tarbot. De tong-, tarbot- en grietvang3ten 

zijn onvoldoende; de bijvangsten zooals w ij

ting, schol en schar zijn zeer groot.

Verkoopprijzen van versehe visch: zeer 

hoog.

105 1917,—

110 1 787,—

190 2481,—

220 2915,—

105 17TT,—

80 1 700,—

410 4476,—

400 3710,—

230 2262,—

355 3448,—

110 1650,—

Ym.. 183 Noorden 760 4236,—

j Ym. 85 Moray Firth 345 301 3,—

! Ym. 44 Groote Bank 300 2675,—

Ym. 91 Witte Bank 80 1452,—

Ym. 161 Witte Bank 130 1586,—

Ro. 9 Witte Bank 100 1 399,—

Sch. 107 Witte Bank 100 T365,—

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 25 FEB. TOT 2 MAART

Zaterdag

TurBot —  Groote tarbot ................................... 20.,Ou— 10.—
Mid. tarbot .....................*...................... . . . . . I 4 . U U — iz ,—

Kline tarbot .....................................10,0U—
Barbue» —  Griet ............................... .................  9,00—

y,—
7,—

Soles —  Allergroote tongen ....................

Midd. groote tongen ...............
Voorkleine tongen .................... ....20.00—
Kleine tongen ............................. . . . . I « ,OU-- 19,00

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ........... .. .. 4,30—
6,50

Deide slag pladijs ............... .. . .  6.,00—
Kleine gladijs ......................... .. .. 3,00

Limandes Schar ...................................... .... 4,00 3,00
Limandes soles —  Groote tongschar ...... .... 9.00 5 —

Kleine tongschar ........ .... 3,50—
Sale. d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol ..

Flottes —  Schaten ...................................... .... 4,00— 3,00
Raies —  Groote rog ................................. .... 5,00— 3.00

.... 1.50—
Tacauds —  Steenposten .............................. .... 1,50—
Merlans —  Gr. wijting ................................... 3,00— 2.50

.... 2.00— 1.50
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............ 7.00— 5—

Gr. gullen .................__  4.00— 3,00
Kl. gullen ................... .... 2,50—

Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ... ... 3,00— 2.25
Gr. gullen ................. ... 2.25—
Kl. gullen ................... ... 2,00—

Sébastes —  Klipvisch ................................... ... 2.00 3,—
Charbonnier —  Koolvisch .................... . ... 2,00

... 4,00 2,—

... 2,00 3,—

Gr. mid schelvisch ............ .. 5,50—
Kl. mid. schelvisch ............... ... 5,00
Kl. schelvisch .................... . ... 4,00

Braadschelvisch (totten J ... ... 4,00—

Maandag
18.0u— io.—  
13,0U— I I,—  
10,U0—  9,—
10.00—  b,—
10.uu— lz ,--
IZ.0U— 13,—
14.00— 15,—
16.00— 18,—  
lö .üü— ly„—

4.00—  6,—
7.50—  6,50
6.00—
3.00—
5.00—  3,—
8.00—  5,00
3.50—

4.00—  3,—
5.50—  3.00
2.00—  
2.00—
3.00—
3.00—  2.50
8.00—  6___
4.50—
3.50—
5.00—  4—  
3.25—
3.00—
3.50—  2.5'0
3.00—  2,50
5.50—  3—
4.00—  3,50
6.00—  
6,00—  
5,00—

4 —
7,00
5 —

Colins —  Gr. mooimeisjes .■*............................. ...................
Mid. mooimeisjes .......................... ........................  6,00—  5,—
Kl. mooimeisj e» . ...............................................

Vives —  Pietermannen ........................................................
Grondins — ■ Knorhaan .................... ............... 1,50—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten........ 3,00—
Rougets —  Roobaard ............................................................
Emissoles -— Zeehaai .......................................  1,50—
Roussettes —  Zeehonden ............................... 1,50—
Dorées —  Zonnevisch ............................................................
Lottes —  Gr. zeeduivel («teert) ............ ........................

Kl. zeeduivel ...................................  4.00—

Maquereaux —  MaTcreel
Harengs — Haring ........

Esturgeon* —• Steur ... 
Flétans —  Gr. heilbot 

Kl. heilbot ... 
£c re visse* —  Kreeftjes

4.00—
1 0,00—
6,00— 5,—
4,00—

2,00—
5.00— 3.—
4,00— 3,00
2,00—
2,00—
6,00— 4,—

5.00—
4,00— 3,—
2,00—

Dinsdag
18.00— 15,—
I 3 ,u ü— I I ,—

ö,0U—  9,—  
10,UU—  /,—  
10.ÜU— 15,—
10.00— 19,—
19.00— 20.—
21.00— LL,—
21.00— L l, vO

5.00—  7,00
7.50—  9,00
6.00—  7,00
4.00—
6.00—
9.00—
4.50—
5.00—
4.00—

5.00—  3,00
6.00—  4.00 
2.0 j —  2,50
2.50—
4.00—  3.50
4.00—  3,—
8.50—  6.00

5.00—
3.50—
6.00—  4.50
4.00—
3.50—
4.00—
4.00—
5.50—  4,—
5.00—  3,50
8.00—  9,— .,
8.50—
8.50—
7.00—
6.00—

12,00—  9,00
7.00—  6,00..
5.00—

W oensdag
20.00— lb,00
14.00— 12,00
10.00—  6,00 
I 1,00—  7,00
14.00— 10,00 
1 7.00— 18,00
19.00— 21,00
22.00— z4,00
22.00— 24,00

Donderdag
I /,00—

12.00— 14.00
16.00—
19.00—
22.00—
2j ,00—

4.,00—
6.00—  4,00 

1 1,00—  7,—
6.00—  5,00
5.50—
4.00—  5,00
4.50—  2.75
5.50—  3,50
2.00—
2.25—  2,50 
3.75—  3,75
3.50—  
10,00—  7,00
5.00—  4,50
4.00—

1 1,00—  8,00

Vrijdag 24 Februari 1939.

Slechts 3 motors waren aan den vischaf- 

slag, waarvan slechts 2 met redelijke vang

sten tong. Verkoopprijzen: zeer vast.

Sch. 1 18 Witte Bank 135 1670,—

Zaterdag 25 Februari 1939.

Wederom was de aanvoer zeer klein: slechts 

5 motors spijsden de markt met tong, wij

ting, schol en schar. Verkoopprijzen : zeer 

vast.

Ro., 1 Witte Bank 80 1098,—

Maandag 27 Februari 1939.

12 stoomtrawlers en 40 motors waren aan 

de markt. Ofschoon een groot aantal schepen 

was de aanvoer van ronde visch zeer klein 

en die van de platvischsoorten bevredigend 

voor schol, bot en schar, maar een tekort 

aan tongen en tarbot.

De vangsten van de stoomtrawlers waren 

zeer klein, wegens het slecht weer om de 

Noord. Hun vangsten bestonden hoofdzake

lijk uit schoone kabeljauw, verwezenlijkt op

Ym. 189 Visschersbank 

Ym. 83 Witte Bank 

Ym. 432 Witte Bank 

Ym. 37 Vikingsbank 

Ym. 49 Noorden 

Ym. 167 Vikingsbank 

Ym. 195 Vikingsbank 

Ym., 155 Witte Bank

Woensdag 1 Maart 1939.

De aanvoer was dezen morgen voldoende 

en de verscheidenheid liet niets te wenschen 

over. 2 Noordvangsten brachten veel sloe- 

haring, mooie meiden, haaien, koolvisch, ka

beljauw en wijting aan en 1 schoone vangst 

van de Moray-Firth, bestond uit 100 bennen 

gullen en 2000 stuks extra kabeljauwen.

De 5 overige booten hadden als vangsten: 

schelyisch, wijting, gullen en veel witte ka

beljauwen.

Witte Bank gaf schoone vangsten schol, 

schar en wijting, maar onvoldoende tongen.

Buitenlandsche aanvoer: 4 Denen met 

schoone vangsten schar en schol.

De verkoopprijzen van alle soorten versehe 

visch: zeer vast.

Ym. 2 Clondijke 

Ym. 94 Moray-Firth 

Ym. 82 Noorden 

Ym. 19 Noorden 

Ym. 196 Vikingsbank 

Ym. 46 Groote Bank 

Ro. 53 Silver-Pit 

Sch. 89 Terschelling 

E. 26 Denemarken 

E. 329 Denemarken

E.. 1 5 Denemarken

F. N. 29 Denemarken

NIEUWPOORT

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTU1GE

Donderdag 23 Februari 1939.

N .3 I. 1454 fr.; N.59, T999 fr.; N.35, 3i 

fr.; N.62, 3601 fr.; N.38, 1522 fr.

Maandag 27 Februari 1939.

N.40, 353 fr.; N.46, 5909 fr.; N.43, 591 

fr.; N .4I, 2570 fr.; N.44, 670 fr.,

Dinsdag 28 Februari 1939.

N.53, 4215 fr.

Woensdag 1 Maart 1939.

N.38, 556 fr.; OD.15, 1041 fr.; H.,67, 64 

fr.; N.41, 1300 fr.; N.58, 775 fr.; N.44, 

fr.; N.,31, 700 fr.; N.50, 2074 fr.; N.59, 112 

fr.; N.35, 632 fr.; N .5I, 1 I 86 fr.; N.40, 391 

fr.; N.54, 784 fr.; N.56, 1073 fr .; N.62, 1371 

fr.; N.48, 994 fr.

GARNAALAANVOER

23 Febr. 911 kg. 2.80—4.5 |

24 Febr. 974 kg. 2.80—5.11 

,25 Febr., 588 kg. 3.00— 5 

28 Febr. 1010 kg. 2.70— 5.5 

1 Maart 56 kg. 3.00— 6.4

ANTWERPEN

Vrijdag 24 Febr. —  Griet 12; kabeljau 

7.50— 12 netto, 6— 10 bruto; gul 5; knoi 

haan 3; koolvisch 6; pladijs 4— 8; rog 7—I

schar 4— 6; vleet 10--14; schelvisch

--10; schot8che schol 6; steenschol 7; steci

post 3; tarbot 12--14; tong 12--19; wijtii

3— 5; haring 2; bakharing 1 — 1.25 stuk; g 

rookte haring 0.75— 1 stuk; gestoomde hl 

ring 1.50 stuk; sprot 8; spiering 9.; kreuî 

3; garnaal 12; mosselen I; zalm (bevrozen 

25; paling 10— 14; bot 4 fr.. per kg.

Froid Industriel

us
REEDERIJKAAI, 36,

M ODERNE
FABRIEK

OOSTENDE

TELEFOON 72291

Handelsregister N r 99 

Postcheckrek. 323890

Dagslijlcsche Toortbr«n*.t : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER

4.00-

1.50—
3.50—  
2.25—

5.00—  3,00
4.00—  3,00

2,50—
5.00— 3,00
5,00— 3,50
3,00—
3,00—
6.00— 4,00

5.00#—
4.00— 3,00
2,00—

2,00—
5.00—  2,50
5.00—  2,50
3.00—  2,50
3.00—  2.30
6.50—  4,00
7.50—  6,—
5.00—
4.00—  2,50
2.00—

21,00— 16,00

3.Ö0—  

2,5 Ó—

Donderdag Zaterdag
Tcrbot ...............................................................42.00— 25.—  56.00— 20—
Griet ..................................................................  31,,00— 20,—  2 7,00— 23.00
Gjoote tongen ........................................... . 0.84—- 0,61 0.82—  0.72
Gr. mid. tongen .................................................  0.92-- 0,76 0.93—  0.86
Kl. mid. tongen .................................................  1,20-- 1,04 1.24—  1,14
Kl. tongen ...................................................... 0.90—  0,86 1.04—  0.96
Kl. tongen {gr. slips) ........................................  0.80—  0,72 0.82—  0,78
Kl. tongen (kl. slips) ............................. . 0.48—  0..35 0,46—  0.40
Gr schol ............... .............................................. 13.00— 10,—  17,00— 14__
Mid. schol ...................................... ..................... 14.00— 11,50 16,50— 12,:—
Zet schol ....................................................... .....30 .00— 22.—  33.00— 20.50
Kl. schol .............................................................. 28.00— 12.—  31.00'— 12.— ■
Kl. schol II ...........................................................24.00—  6,50 14.50—  9.80
KI. schol III ........................................................... 7.80—  4.80 8.10—  4.80
Tongschar .......................................................  31.50— 15,—   .
Rog ..................................................................  20.00— 11,50  
Vleet ....................................................................  1.56—  1.23  
Poontjes .................. ........... . ..........................  9,00—  5,—  ....... ................
Kabeljauw ...............................—......................46,00— 17.—   
Gr. Gullen ............................................................. 11.00—  9.30 15.50— 11.50
Kl. Gullen ...........................................................13.50—  7.50 10,50— 10._
Wijting ............................................................... 8.30—  2.10 6.,50—  4.80
Gr. schelvisch ......................................................38.50___32.—   
Gr. mid. schelvisch ............................................. 36.00— 28,.....   
Kl. midd, schelvisch .......................................  28.00--22,....   
Kl. schelvisch ...................................................... 24.OU— 21,.....   
Braadschelvisch ........................... ....... ............15,50___12,50 .........................
Heilbot ................................................................ 1.00—  0.76  
Leng ....................................................................  2.75—  0.83 ...........! ! ! ! ! ! ! ”
Koolvisch ................................................................20.00—  5.2'0  
Makreel ............................................................11,00—  5,--  ...
Wolf .................................................................... 18.00— 13.50 ............
Schartong ...........................................................17.00— 10,—   
Zalm ................................................................................................
Steur .............................................................. .............................
Gr. roode poon ................................................................
Mid. roode poon ......................... ........ ...................
Kl. roode poon ............................................. ........

Schar ........... ................ ................................... 13.00-

Maandag Dinsdag Woensdag
45.00— 1 ö,— 4 5.,00— ■18,— 45.00— 22,50
34.00— 19.— 28,00— ■16,— 38,00— 16,—
0.90—  0.74 0.84— ■ 0,66 0.82—  0,66
1.00—  0.85 1,00— 0,76 1,00—  0.86
I..30—  1.12 1,24— 1,07 1.32—  1,17
1.02—  0.90 l .08— ■ 0.86 1,14—  1,—
0.90—  0.76 0.88— 0,80 0.94—  0,84
0.56—  0.4û 0.55— 0,3.6 0.56—  0,43

15,00— 10,— 13,00— - 8.60 1 4,00— 10,50
17,50— 17.— 1 6.Q0— ■12,50 20,00— 16,—
30.00— 18,— 28,00— -20 — 3 7,ùù— 24,50
28.00— 14.— 25,00— 15___ 36,00— 15,—
26.00—  8.50 1 6,50— 5.50 23,00—  6.40

/.JO—  2.90 6,50— ■ 4.10 7,50—  3.80
31,00— 18,— 3 7,00— 18,— 42.00— 20—

21,00 12,__
2.25—  2___ 4,00— 1.90 2.60—  0.73
9.,60—  7,50 7,00— 5,— 7,50—  5.20

52.00— 23 — 49,00— 23,— 54.00— 24—
16..00— 10.— 1 5,00— 10,— 16,00—  9,50
1 8.00.—  8— 14.00— 6,50 17,00—  7,50
9.50—  3.60 8,00— 3.30 7,50—  3.70

34.00— 3Ö___ 32,00— 22,5o 31,50— 28,—
34.00— 28,— 27.00— 21,— 31,00— 23,— 1
28.00— 21,50 26,00— 18,50 25,^3— 18,—
24.00— 19,50 20.00— 17,— 20,00— 15,50
1 7,00— 13,— 1 6,50— 10,— 14,00— 10,50
1.32—  1,10 1.08— 0.84 1.20—  0,90
2.33—  1,08 2,00— 1 — 2,60—  0.84

1 7,00— 1 3,— 29.00— 1 6,— 22,00—  8—
8,50—  5,50 6,50— 4.50 12,50—  5,—

18,00— 12___ 1 7,50— 14.50 21,00— 13,—
35.00— 10___ 26,00— 9,50 30,00— 1 1 —

1.32—

3.70 
7.30—  4—

9.50
7.20
3.30

Bot

Hammen ................................ ........ ................13 00-

Jf™' ........................................ ....................... 7,50—
Haring ................................................ ..............  4 00—

Kreeft ...................................................... .................................
Gr. Heek ....................... ...................................... 46.0'0—
Mid. Heek ............................................................36,00—

All*» hi gulden aan geduid. Earn gulden is o ngevMr 16 ft,

8,50—  6.40 
7,00—  3.90

11.00—  4.30 
9,00—  3.70

18.00— 13—

6,00- 4—

11,50—  5.40 
6,'00—  4,—  

22,00— 13 —  
7,50—  
6.10—  5,30

12.00—  4.10 
7,60—  3,50

24.00— 11 —  
8,00—  7,50 
5/90*- ?.20 
1.40—

57,00—

per 5'0 kg. 
>

per kg.
>
>
»
>
>

por 5 0 kg. 
»
»
>
>
>
>

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

»
>
>
>
>
>

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

>
>

per kg.
>

per 50 kg. 
>
>
>
>
»

>
»

per »tuk 
p. 125 kg. 

»
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N. V.

SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL &  Zonen-
Q TEMSCHE q

W ERV EN  GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

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

Handelsregister : S t Niklaas 1018

GENT

10— 11; griet 

10; paling 16

20— 25 Febr. —- Garnalen 

1 2 ; kabeljauw 1 4 ; pladijs 9—

22; schelvisch 10— 11; rog 7; trabot 14 

15; tong Î7— 19; wijting 3— 4; zeepost 7 

— 8 fr. iper kg.

British Ropes Ltd
LONDON

ïO*-

Consortium der Beste Engelsche

----  Staaldraadfabrieken ---
De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «EUla», enz. 
---- o----

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de B«Igische Kust ; 

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

T'EEDERIJKa AI — OOSTENDE

ZEEBRUGGE

Zaterdag 25 Februari 1939.

Groote tong 12— 13; bloktong 12— 14 ; 

fruittong 16— 17; sch. kî. tong 17— 18; kl. 

tong 8— 15; pieterman 14; gr. platen 5 —  

5.50; middenplaten 5.50— 6; platjes 5.50—  

6; scharren 3.50— 4; rog 3— 5; tarbot 14- 

20; griet 14— 20; garnalen 5.50— 7 fr., per 

kgr.

Maandag 27 Februari 1939.

Groote tong 11 — 12; bloktong 12— 14 ; 

fruittong 19— 20; sch. kl. tong 17— 18; kl. 

tong 8— 17; pieterman 15; gr. platen 5 —

5.50; midden platen 6--6.50; scharren 4—

5; rog 3— 5; tarbot 14--20; griet 14— 20 ;

garnalen 6.50— 7.10 fr. per kg.

Dinsdag 28 Februari 1939.

Groote tong 14.50; bloktong 15; fruittong 

20; sch. kl. tong 22; kleine tong 8— 18 ; 

pieterman 15; groote platen 5--5.50; mid

denplaten 6--6.75; platjes 6--6.75; scharren

5— 5.50; rog 3--5; tarbot 14--22; griet T4

— 20; garnalen 6.50--7..40 fr. per kg.

Woensdag 1 Maart 1939.

Groote tong 12--13.50; bloktong 15— 17;

fruittong 23— 24; sch. kl. tong 23— 25; kl.

tong 12--20; pieterman 15--16; gr. platen

6.50— 7.50; middenplaten 8— 8.75; platjes

8— 8.50; scharren 5..50--6 ; rog 3—-5.50 :

tarbot 15— 26; griet 15— -25; gsrnalen 7.70 

9.50 fr. per kgr.

Donderdag 2 Maart 1939.

Groote tong 10.50— 11.50; bloktong 13 

— 15; fruittong 19— 2 1 ; sch. kl. tong 20—  

21; kleine tong 10— 18; pieterman 13— 14; 

groote platen 6.50— 7; middenplaten 7.50—  

8; platjes 7— 8; scharren 5.50— 6; rog 3—  

5.50; tarbot 14— 24; griet 14— 22; garna

len 6.90— 8.50 fr. per kg.

ALTONA

kg.

WEEK VAN 20 TOT 25 FEBRUARI 1939 

Toevoeren:
1 0 Noordzeetreilers 

6 Noorsche kusttreilers

2 Yslandtreilers 

1 8 Haogzeetreilers 

27 Riviervisschers

459.600 

985..300 

21 1.400 

65.250 

I 1.900

Nieuw poort

Samen : kg. 1.733.450

Inzendingen van Binnen- en Buitenland:

kg. 296.200

Haringinvoer :

I I  treilers kg. 4.837.350

De Noorsche kusttreilers landden vooral 

kabeljauw en koolvisch, terwijl de- Ysland

treilers; de zoo zeer begeerde rooboonen aan

brachten., Kabeljauw was rijk vertegenwoor

digd en men boekte een tekort aan schel

visch, rooboonen en koolvisch.

De 18 hoogzeevaartuigen stelden meestal 

kabeljauw, zeetongen en schol te koop. Hier

van hadden er 9 in de Noordzee bij Helgoland 

naar kabeljauw en platvischsoorten gevischt 

en 9 in het Kattegat.

DUINKERKE
Donderdag 23 Februari 1939.

Weinig beweging. Men noteerde: tong 26

— 28; schar 6— 8; pladijs 8--9; wijting 5 —

6 fr. per kg.

Vrijdag 24 Februari 1939.

Kalme markt. Men noteerde: tong 28—

32; tarbot-griet 20--22; schar 9— 10; pladijs

8— 9; wijting 5— 6; rog 5--6; garnaal 7 fr.

per kgr.

Zaterdag 25 Februari 1939.

Weinig aanvoer. Men noteerde: tong 25 

*— 28; tarbot-griet 15— 18; pladijs 6; schar 7;

rog 4— 5; pieterman 8--10; wijting 3--4;

garnaal 6— 7 fr., per kg.

Maandag 26 Februari 1939.

Weinig visch. Men noteerde: pladijs 7— 8; 

wijting 6— 7 fr. per kg.

Dinsdag 28 Februari 1939.

Weinig beweging. Men noteerde: tong 25

— 30; tarbot-griet 18--20; pladijs 7— 8;

schar 8— 9; rog 6— 7; wijting 6— 7; garnaal 

7— 8 fr. per kg.

Woensdag 1 Maart 1939.

Men noteerde de volgende prijzen : tong 

28--30; tarbot 18--20; schar 10; pladijs 8

— 9; wijting 5— 6; rog 5— (T; garnaal 6— 8 

Fr. per kgr.

KONINKLIJKE PHILHARMONIE.

Zondag a.s. 5 Maart neemt de Koninklijke 

Philharmonie deel aan het Provinciaal Mu- 

ziektornooi van de provincie Weat-Vlaande- 

ren.

De heeren Gasia, kapelmeester van het 3e 

linieregiment en Brantz, kapelmeester van ’t 

4e linieregiment werden als juryleden aange

steld.

Het tornooi begint te 5.30 u.

Na het tornooi volgt een gevarieerd pro

gramma:

1 ) Optreden van den Jeugdkring van het 

Willemsfonds met enkele Vlaamsche liederen;

2) Eerste optreden van den h. W illy Bantz, 

zanger-conferencier van het N.l.R.; 3) Op

treden van Mej. Leontine Deplanter met :

«Qui veut mes jolies Roses»; 4). Optreden 

van den h. Roger Vileyn, met enkele steppen- 

dansen; 5) Tweede optreden van den h., Wr.

Bantz, afgewisseld met een parodie op Jose

phine Baker, door Mej. L. Deplanter; 6)

Trekking van de Reuzenboekentombola.

Kaarten zijn te bekomen bij de bestuurs

leden van het Willemsfonds, in de Boekerij en 

in het lokaal Duynenhuys.

Prijzen der plaatsen ; Leden Willemsfonds CINEMA’S

deze tegen het steenen muurtje en tegen de 

borstwering van de brug. Met veel moeite kon 

de auto van onder de borstwering gehaald 

worden. De inzittenden mogen van geluk 

spreken aan een koud bad te zijn ontsnapt. 

HET MUSEUM

De h. Jan Snauwaert heeft een prachtig 

kader aan het stedelijk Museum geschonken. 

De foto in kader meet 1 m. op 80 cm. en 

verbeeldt het overhandigen van het Fransch 

Oorlogskruis aan de stad Nieuwpoort. De foto 

zal waarschijnljik in de Raadskamer opgehan

gen worden.

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

Geboorten: Vandenabeele Madeleine, doch

ter van Georges en Leblanc Marguerite; Beke 

Josiane, dochter van Hendrik en van Hoor- 

naert Agnes.

Overlijdens: Meulemans Jan, weduwnaar v. 

Jansen Anna, 82 j..; Neudt Elisa, wed. Mon- 

teny Frans, 84 j.; Gryson Pieter, echtg. Dan- 

gez Leonie, 84 j.; Vanhee Carolus, echtg. De 

Clerck Emeliana, 74 j.

Huwelijk: Lanssen Georges en Vandevelde 

j Madeleine.

V I S S C H E R S
•  Voor de beste zeelaarzen Dunlop, 

Ball Band, Montréal, Drifter, enz.;
•  lsfce kwaliteit Engelsch dubbel olie

goed, licht en dicht;
•  Yslandsche Faroë baaien, vette 

breiwol;
•  Engelsche Guthandschoenen aan ó 

en 8.50 fr. het paar:

EEN ENKEL ADRES :

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaieraatraat, 29 
Hazegras —  OOSTENDE

Blankenberge

BOULOGNE

WEKT DE GAL VAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade' gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
a an »  verstopping. Uw organisme wordt 
verg iftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeerm iddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
■wat U er, \yeer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittrekseis , die wer
ke lijk  op.; verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eisclit 
üe  K leine-Carters P illen voor de Leveo 
l a  a lle  apotheken ; fr. 12.50.

BRUSSEL

VISCHMIJN

20— 25 Febr. —  Baars 2.84; zeeduivel 

4.79; kabeljauw 5.59; gullen 2; zeezalm 2.58; 

zeepaling 2.63; schelvisch 5.06; knorhaan 

1.90; versehe haring 1.77; kreeften 15.11 ; 

schar 4.06; makreel 4.93; wijting 2.08; heek 

3.68; koningsvisch 3.90; pladijs 4.81; rog 

4.09; riviervisch 3.30; roobaard 4.2 7; tong 

15.94; tarbot 11.17 fr. per kg.

VISCHMARKT

20*— 25 Febr« —  Griet 10— 15; zeeduivel

8— 12; kabeljauw 10--16 ; gullen 8— 10 ;

zeezalm 6— 8; zeepaling 4— 6; zonnevisch 

10-— 12; schelvisch 6--9̂ schaat ó--12; knor

haan 3— 4; haring 2— 3.50; schar 4— 7; leng 

3— 6; makreel 5-— 7; wijting 2*— 4; heek 6 

8; pladijs 4— 9; rog 3— 7; roobaard 4—  

6; vervroren zalm 20— 22; klipvisch 3— 4; 

tarbot 12— 24; pieterman 13— 17; tong 12 

*— 22 fr. per kg.

5  VISSCHERS ! Weet U dat J

5 d e  best e  g a s o il #

2 HET BESTE MAZOUT %
•  voor VISSCHERSVAARTUIGEN •  

®  QEFABRICEERD w o rd t door dc ®

2  Belgian Cracking Cy #
•  dia nooit de belangen van den ®  
%  kooper uit het oog verlieat •  
O  Al hare prodlucten komen voort #  
0  van de Belgische Werkhuizen %  
Q  te L&ngcrbrugge. £  

0  BESTEL BIJ DE B. C. C. f  

• • • • • • • • • • • • • • •

Donderdag 23 Februari 1939.

1 7 treilers hebben de markt bevoorraad. 

Men verkocht: 4500 kisten van 200 haringen 

en 965 kisten van 55 kg. niet geijsde: volle 

3, ijle I — 1.25; 250 kisten van 26 kg. ma

kreel 7— 10; 351 1 kisten van 25 kg. wijting 

2— 5; 467 kisten van 26 kg. koolvisch 6— 7; 

44 kisten van 26 kg. kabeljauw 8— I I ;  160 

kisten van 25 kg. schar 3— 9; 24~Tcisten van 

26 kg. mooie meiden 9— 11; 139 kisten van 

26 kg. totten 3.50— 4.,50; 55 kisten van 25 

kg. roobaard 3— 4; 67 kisten van 25 kg. zee

honden 5.50 fr. per kg.

Vrijdag 24 Februari 1939.

Geen visch.

Zaterdag 25 Februari 1939.

2 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 1600 kisten van 200 haringen: volle 

1.50, ijle 1; 550 kisten van 25 kg., wijting 

2.5'Ö— 4; 24 kisten van 26 kg. kabeljauw 

7— 8; 4 kisten van 25 kg. schar 7.50 fr. 

per kgr.

Maandag 27 Februari 1939.

25 treilers en 2 kustbooten lagen binnen. 

Men verkocht: 5200 kisten van 200 haringen 

en 1860 kisten van 25 kg.: volle 4— 4.50. 

ijle 1.75— 2; 750 kisten van 26 kg. makreel

5— 8; 6500 kisten van 25 kg. wijting 2.25 

— 5; 585 kisten van 26 kg. koolvisch 6.50 

—  7; 48 kisten yan 26 kg. kabeljauw 7— 10; 

140 kisten van 25 kg. schar 5— 10; 48 kisten 

van 26 kg. rog 5— 7; 8 kisten rooboonen 6; 

97 kisten van 26 kg. totten 4— 5; 220 kisten 

van 25 kg. zeehonden 2 fr. per kg.

Dinsdag ,28 Februari 1939.

De markt werd bevoorraad door 18 trei

lers, 2 booten en enkele motorbooten. Men 

verkocht; 3686 kisten van 120— 180 harin

gen en 1539 kisten van 55 kg. niet geijsde: 

volle 4— 4.5'0, ijle L50— 2.25; 878 kisten 

van 26 kg. makreel 5.50— 7.50; 4>850 kisten 

van 25 kg. wijting 1.50— 4; 259 kisten van 

26 kg. koolvisch 6— 7; 63 kisten van 26 kg- 

kabeljauw 8— 12; 78 kisten van 25 kg. schar

6— 10; 53 kisten van TB kg. mooie meiden 

6— 12; 34 kisten van 25 kg. totten 4.5Ö— 5; 

338 kisten van 26 kg. zeehonden T.3TT— 3 fr. 

per kgr. ^

Woensdag 1 Maart 1939.

25 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht:

1 790 kisten van 120— 180 haringen en 

859 kisten van 55 kg., niet geijsde: volle 4— • 

4.50, ijle 1.75— 2.25; 1852 kisten van 26 

kg. makreel 5— 5.75; 5953 kisten van 26 kg. 

wijting 1.50— 4.50; 87 kisten van TG Icgr. 

koolvisch 5.50-— 6.50; 310 kisten van T6 leg 

kabeljauw 7-— 10; 317 kisten van 25 kgr.

schar 6--11; 147 kisten van 26 kg. mooie

meiden 9— 12; 259 kisten van 26 kg. zee

honden 3— 4; 85 kisten van 26 kg. rog 4—  

6.50 fr. per kg.

en Philharmonie 2 fr. ; niet-leden 3 fr.

KAJ OTTERS

Op Zondag 19 a.s. richten de Kajotters, 

met de medewerking van de Kajotters van 

Oostende, hun jaarlijksch tooneelfeest in.

N. V. BRIQUETERIES MECANIQUES 

DE NIEUPORT ET EXTENSIONS

Door deze steenbakkerij werd een prachtig 

bas-relief vervaardigd voor de Wereld Ten

toonstelling van New-York., Dit basrelief zal 

op Zaterdag 1 1 dezer in het stadhuis ten

toongesteld worden en een ontvangst zal 

plaats hebben.

WANDELCONCERT

Het wandé&oncert van Zondag laatst had 

nogal bijval. Een redelijk aantal gemaskerde 

personen vergezelde de Kon. Philarmonie. ’s 

Avonds waren veel meer gemaskerden dan 

de vorige karnavaldagen.

Spijtig dat het wandelconcert wat laat aan- 

gekondigd werd. Het liet aan velen geen vol

doende tijd over om iets degelijks in te rich

ten.

AANRIJDING.

De h. Louis Damercoer reed met zijn auto 

uit zijn garage in de Oostendestraat en werd 

door een andere personenauto uit Gent aan

gereden. Alles bepaalde zich bij stoffelijke 

schade.

AUTO-ONGEVAL

Een auto kwam uit de richting van Lom- 

bardzijde gereden en wilde over de Lange 

Brug rijden.. Bij gebrek aan verlichting reed

FAMILIEFEEST VAN HET ROOD KRUIS- nis van zijn degelijk werk als knap roman. 

Op Donderdag 23 Februari, had in d re ie r . Heel duidelijk deed hij uitschijnen hq« 

Rijksnormaalschool een familiefeest plaats in- ook zijn proza in de eerste plaats lyrische 

gericht door de afdeeling Blankenberge van  ̂uiting is en hoe hij de handelingen en be- 

het Rood-Kruis van Belgie. De h. L. Nuyte- f levenissen van zijn personages toetst aan het 

mans, burgemeester, ondervoorzitter van de * warme en diep menschelijke van eigen hart 

afdeeling, alsook een groot aantal belang- en geest- Dat hij, naast alles overtuigde 

stellende waren tegenwoordig. De h. J. Se-J waardeering van en zelfs hooge bewondering 

gaert, voorzitter, deed een toespraak tot het'voor anders gestemde kunst, niets dan ern* 

publiek, en de heer Dr. De Schepper, afge- stige, op zielkundig doordringen gerichte ro^ 

vaardigde van de Provinciale afdeeling wees mans schrijven kon, ligt aan het feit dat hij 

op het feit dat het Rood-Kruis van Belgie eerlijk en oprecht zijn eigen geaardheid uit- 

de 75e verjaring van zijn stichting viert. De spreken moest en wou zingen zooals hij ge- 

jeugdafdeeling voerde eenige opperDest^~“ge- ; bekt is. Toch zou de heer Röelants wel eens 

slaagde balletten op, onder de leiding van ■ graag, maar zonder zijn talent geweld aan 

Mej. M. J., Retsin. Een gedenkpenning wc: [ te doen, een vroolijken amusementsroman

NOVA. —  Henri Garat, Meg Lemonnier 

in: «De Kuische Suzanna». —  «De Helder

ziende» met Claude Rains en Fay Wray. --

Journal Gaumont. Kinderen n. toeg.

ZANNEKIN. —  Fox actualiteiten. —  «Miss 

Pacific», met Joan Blondell, Clenda Farrell,

Hugh Herbert. —  Johnny Weismuller en' overhandigd aan Dr. J. Van Damme, die met schrijven, omdat hij van nature uit —  en 

Maureen O ’Sullivan in «Tarzan Ontvlucht». ZOoveel bereidwilligheid de leergangen geeft. 1 dat liet hij trouwens duidelijk merken ! —  

Kinderen toegelaten, j £en bloemtuil werd aangeboden aan Mevr J  ook luchtig gestemd kan zijn. Om te eindi- 

Ceurremans, echtgenooïe van den Directeur j gen lei de spreker er den nadruk op dat hij 

van de Rijksnormaalschool. De diploma’s' als romancier, hoezeer ook bekommerd met
AAN DE VISSCHERS 

EN  W ERKLIEDEN !

Wij hebben de eer en het genoegen 
ons geacht klienteel te laten weten, dat 
wij eene hoeveelheid BEST DUBBEL 
OLIEGOED te koop stellen, aan prij
zen welke in het bereik vallen van alle 
beurzen.

Onnoodig voortaan nog hooge prij
zen te betalen voor BEST DUBBEL 
OLIEGOED van prima kwaliteit !

Zorg dus voor 
uwe aankoopen

uw profijt en doet

IN  D E  S C H A A R

werden uitgereikt aan de ambulanciersters en  ̂het 

ambulanciers die met vrucht de 

gevolgd hebben, namelijk aan : 

ters-Retsin, Mej. Retsin Marie-José, Mej. Sel- 

schotter Paula, Mej. Dubois Denise, h.. Van 

damme Henri, Mej. Eerebout Romanie, Mev. 

Reyns-Wauters, Mevr. De Pauw-Pecasse,Mej. 

Dubois Berthe, h. Gadeyne Arthur, Mej. Key- 

sabyl, Madeleine.

nagaan van eigen geestes- en gemoeds- 

niet met zijn eigen persoontje inge-leergangen reacties 

Mevr. Pee- nomen is, maar wel door diep-doordringen

in de geheimste roerselen van zijn individu 

het algemeen menschelijke tracht te be

grijpen en te belichten.

Na een uur lang zijn aandachtige toe

hoorders te hebben geboeid werd de h., Roe- 

lants, en niet het minst door de opgetogen 

Een oprecht gezellige avond die aantoont ’ normalisten, geestdriftig toegejuicht. De h.

De Maesschalck was de tolk van de aanwezi- 

gne om hem voor zijn heerlijke spreekbeurt 

gepast en warm te danken. Daarna werden 

zes mooie boeken van Maurice Roelanta on* 

der de aanwezige leden gratis verloot.

dat het werk van het Rood-Kruis gewaar

deerd wordt.

Terloops kan bijgevoegd worden dat Zon

dagmorgen een oefening plaats had met de 

brandweer onder bevelhebberschap van den

h. Frans Mierop te zamen van het Rood-fj Kortom, het was een geestrijke en geest- 

j Kruis om het samenwerken te betrachten in j verheffende avond, die tellen zal in de anna- 

eri vergeet niet de zegeltjes te vragen * geval van ramp, van de twee organismen 41 n - J 1 - - KT -1

De oefeningen lukten opperbest.,

I N D E  S C H A A R
16, SINT FRANCISCUSSTRAAT.

(bij de Vischmarkt)

Zelfde huis; 105, Congolaan (Opex)

Heist

VOOR AL UW DRUKWERK 

wendt U tot de Drukkerij van

H E T  V I S S C H E R I J B L A D

Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende

VERZORGD WERK —  MATIGE 

PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING

B U R G E R L IJK E  S T A N D

Geboorten: Wintein Diana d.v. Marcel en 

Anssens Georgine, Vuurtorenstr. 27; Buy- 

taert Ronald z.,v. Jozef en Vanhulle Juliana, 

Koningslaan 40; Bonny Marie-Rose d.v. Al 

bert en Van Wynsberghe Margareta, Panne- 

slag 8; Bogaert Gilbert z.v. Charles en Van 

Royen Elisabeth, Knockestr. 35 7.

Huwelijken: geene.

Huwelijksafkondigingen: Roelandt Philo., 

men, fabriekwerkman te Brugge met De- 

schacht Clara, z.b., te Heist-aan-Zee.

Sterfgevallen: Simoens Wilfried, 10 maan

den, z.,v. Henri en Marchand Alice, Panne- 

slag 59; Cattoor Lia, 14 j., d.v. Ailberic en 

Debuck Magdalena, Pannestr. 38; Stubbe 

Sylvie (Zuster Irène), 72 j., Kursaalstr. 66.

VOETBALPLEIN

Maandag 2 7 Februari staken alle aandeel

houders van het vroeger aangekochte, ma

gnifiek voetbal/plein, de koppen bijeen in het 

gemeentelijk stadhuis en daar werd goedge

keurd dat de gemeente Heist dit plein zou 

overnemen voor de som van 200.000 fr. 

Voorwaar, niet te duur, als men weet dat er 

een gebouw op staat van ruim 80.000 fr., en 

de omheining 40.000 fr. heeft gekost.

Welke reden Tieeft de gemeente gehad dien 

koop aan te gaan; welnu in den laatsten tijd 

werd weerom een nieuwe wet gestemd tot 

het toevoegen aan de scholen van groote 

sportoefeningspleinen, deze mogen gelegen 

zijn buiten de kom der gemeente; in Heist 

kon geen beter geschikt plein gevonden wor

den dan het oud-gediend voetbalplein, met 

het bijgaand gebouw dat van loopend water 

voorzien is.

De vraag rijst nu op of er dan geen voet

balclub meer zal opgericht worden in ons 

8portminnend Heist? Och, de moeilijkheid is 

niet groot, want als het zoover komt zal de 

nieuwe voetbalclub dit bestaand plein in huur 

kunnen nemen aan de stad; daarbij zal dan 

aan dergelijke opgerichte club neg een stads- 

toelage toegekend worden.

’t Voornaamste in deze zaak is, dat de aan

deelhouders hun vroeger gaarne geleende 

centen, maar nu reeds lang terugverwachte 

centen, zullen terugzien. —  H.

APOTHEKERSDIENST

Zondag 5 Maart zal de apotheek van den 

h. J. Maes, Statieplaats, gansch den dag open 

zijn., —  H.

KARNAVAL

De talrijke liefhebbers krijgen daartoe nog 

eens de gelegenheid met Tlalfvasten, op Z.on. 

dag 19 Maart a.s.

FEEST ZEEMEERMIN

Deze bloeiende vereeniging, welke op 21 

Februari 1.1. haar jaarlijksch feest hield kende 

nogmaals een onovertroffen succes., De ruime 

zaal van het H.ot*l du Phare was nogmaals 

te klein, waartoe velen zich dan bepaalden 

met hun intrek te gaan nemen in de nabu

rige cafés. De monster-tombola kende aan 

honderden een mooien prijs toe..

Het gemaskerd voetbal van Vastenavond 

lokte heel wat meer volk naar het plein^ 

waarbij de visschers het pleit wisten te be

halen met 5-3.

BIJ DE LIBERALE VROUWENBOND

Heden avond om 8 u. in het Hotel Brita- 

nia, Zeedijk, groot democratisch avondmaal 

kosteloos aangeboden aan al de leden. De 

mannen kunnen deelnemen, mits inschrijving. 

Na het avondmaal bal met als slot monster- 

tombola. Er is een overtalrijTce opkomst ver

zekerd; voor deze gelegenheid is er dan ook 

voor een gansch bijzonder orkest gezorgd, 

bestaande uit 7 spelende leden en een uit- 

gelezene zangeres.

Deze buitengewone gelegenheid zal dan 

ook door alle leden ingenomen worden.

BESTRATINGSWERKEN

Met reden klagen de bewoners der ver

lengde Onderwijsstraat en van den Stierslag, 

over de zeer slechte toestand, waarin deze 

gansch bebouwde wegen zich bevinden.

Naar ingewonnen inlichtingen houdt sche

pen D ’hauw zich met deze zaak ten dringend

ste bezig, en hoopt toch, gezien den finan- 

cieelen toestand der gemeente 

kunnen verbeteren.

Over van gelijk wachten die menschen on

geduldig op de spoedige verwezenlijking der 

noodige werken die in deze straten moeten 

uitgevoerd worden.

KINDERBAL.

Zondag laatst had het jaarlijksch kinder 

bal plaats in Ons Huis. Het prachtig weder 

liet toe aan de verkleede kinders door de 

stad te gaan met muziek. Die stoet verwierf 

een grooten bijval want er waren zeer veel 

eigenaardige en prachtige kostumen. En of 

die kleine kleuters fier waren 1 Maar de 

moeders ook 1 In Ons Huis werd er duch

tig gedanst door het jonge volkje 3at met 

eenige snoeperijen onthaald werd. Dit kin

derbal was dan weer eens prachtig gelukt.

WINTERFEEST VAN DE 

RIJKSMIDDELBARE SCHOOL.

De Onzijdige Bond van de Oud-leerlingen 

en Vrienden der Rijksmiddelbare School 

richt zijn jaarlijksch winterfeest in tegen 

Zondag 5 Maart, te 5 uur in t W it Paard. 

Rhythmische oefeningen, ballet : De Blauwe 

Donau, twee éénakters en «Die Kat komm’ 

weer», Zuid-Afrikaansch lied met figuratie 

staan op het programma. Alle toegangskaar

ten zijn genummerd en kunnen op voorhand 

genomen worden.

TREINVERKEER.

Een weekabonnent doet opmerken dat hij 

vroeger de toelating bekwam te Brugge, de 

bloktrein Nr 414 te 7.17 u. te nemen tot 

Gent daar hij anders enkel om 8.35 uur aan

komt en zoo een uur werk verliest iederen 

dag. Enkel de Maandag is een trein die uit 

Blankenberge vertrekt te 6.58 u. en recht

streeks naar Gent rijdt, met oponthoud te 

Brugge. Indien die trein dagelijks kon rij

den, zou dit ook ten goede komen aan d 

vele Brugsche abonnenten. Zou die zaak, 

niet kunnen voor het best opgelost worden

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS.

De apotheek Segaert, Visschersstraat, zal 

Zondag 5 Maart, den ganschen dag open 

zijn.

len van den Bond «Onze Scholen>. Nu voegen 

aanstaanden Zaterdag 4 Maart, een schitte* 

rend gymnastiekfeest onder de leiding van 

den heer Dr. J.. Kamoen, leeraar in de li

chamelijke opvoeding, en ’s Zaterdags daar

op, 1 1 Maart, het eerste grootsch opgezette 

dansfeest, waarmede de winterwerkzaamhe- 

den van den Bond op prettige wijze zullen 

besloten worden.

BURGERLIJKE STAND.

Geboorten. —  Dewulf Romain van Albert 

en Van Eeghem Martha, Uitkerke. Falleyn 

Adolf van Juliaan en Jonckheere Elodie, 

Oudesteenweg, Debreyne Maria, van Herman 

en Van Heste Mathilde, Slachthuissstraat, 1 I.

Sterfgevallen. —  Proot Guillaume 79 j., 

wed. Vermeulen Sidonia, Weststraat, 102. 

Delbaere Barbara, 84 jaar, wed., De Jonck

heere Henri* de Smet de Naeyerlaan, 121.

Huwelijksafkondiging. —  T ’Jcens Roger, 

z. b. alhier met Hubert Adrienne, Wenduine.

Oostende
-«©»—

De karnavaldagen alhier kenden hun jaar- 

lijksche gewone gang. Den Zondag kregen 

wij opnieuw de oude typisten in allerhande 

cude kleederdracht, alhoewel niet meer zoo 

talrijk, dit ten gevolge van het jaarlijksch 

groot Vastenavondfeest den Maandag bij de 

Zeemeermin.

Den Dinsdag was het vollen bak, met als 

inzet het gemaskerd voetbal, ei* de ronde- 

gang van het muziek «Willen is Kunnen». 

Wie van maskeren wil spreken, kan hem 

overtuigen dat te Heist daaraan niet tekort 

gekomen wordt; zoowel oud als jong iedereen 

is van de partij geweest.

CINEMA’S.

PALLADIUM, Kerkstraat., —  Dagblad. —  

«Manja», een liefderoman onder Tsars van 

Rusland. «A Venise, une nuit»,, met Elvire 

Popesco, Albert Préjean en de kleine M. 

Moulonda. Kinderen niet toegelaten.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Journal.

«Deux grands Gosses», dolle klucht. -- «La

daar iets te Tragédie Impériale» met Harry ßaur, Mar

celle Chantai en P. R. Wilm.

FILMUNIVERSITEIT. —  Colisee.. Muziek

kunst. Openingstuk tot «Orpheus in de On

derwereld» van Offenbach.

Sociologie : Dronkenlap. De Nederlandsch- 

sprekende geromanceerde film over de ver 

woestingen van het alkolisme, een der groo 

te plagen yan den tijd.

Ontspanning ; Taekenfilm.

LIJK UIT DE VAART OPGEHAALD.

Voorbijgangers zagen Maandagvoormiddag 
ter hoogte van de fabrieken van de Union 
Chimique, een pak aan de oppervlakte van 
de vaart drijven. Het bleek een mannenlijk 
tei zijn, nl. dit van den 61 jarigen Frans Van 
dewouwere, geboren te Oostduinkerke en 
onlangs nog gehuisvest in het oudemannen
huis te Hulstkamp. Men weet niet of men hier 
met een ongeluk te doen heeft, waarbij de 
grijsaard in het water gesukkeld is, ofwel in
dien het hier een zelfmoord geldt. *— O.

POGING TOT INBRAAK

's Nachts bemerkten twee van dienstzijnde 

politieagenten twee kerels, die de vlucht na

men. Zonder aarzelen werden zij achterna

gezet, doch te vergeefs; op het grondgebied 

Steene konden zij ontsnappen.

Nadien stelde men vast dat men gepoogd 

had in te breken in Villa Astrid, gelegen aan 

den Zeedijk. De villa van den h„ Emiel Bulcfee 

werd integendeel geheel leeggeplunderd. —  O

CINEMAS
RIALTO

KRUISPUNT, met Charles VaneJ en Suzy

GRIEP..
VERKOUDHEID

811 nin^ — afctâBP gflaa fagpngTv Q peo 
%aa Efryflan ÏOtiïJpEpldQSED do

33E&2D ClOlS

DE STA N D  A ER T PILLEN, dö begm aW o ffl 
van âb «dÛûendB waiksug âet pkpsuax zrflten 
8  hndingct tflaeâ geven en 8  xüb
A i  0 u i i t f w g 1  v Q S  w trw u  Î J E S E in â  1

STAND AERT
P I L L E N  I

» O  ■ ~it ■

V firjW A SZX  D l g k z o n d h e i d C

WAARHEEN ?

Woensdag 8 Maart, te 8.30 uur in de 

cinema Colisee «De extra Bonteavond Trein» 

met bekende Radio-Artisten van het omroep- 

station Hilversum.

Plaatsen te bekomen : 32, Breydelstraat.

«ONZE SCHOLEN».

Op een avond, dat Prins Carnaval op het 

strand verbrand werd en in een tijd waarin 

de verraderlijke griep zoovelen binnenshuis 

hield, mag de opkomst voor de spreekbeurt 

van den heer Maurice Roelants, journalist en 

letterkundige, in de stemmige voordracht- 

zaal van de Rijksnormaalschool nog bevredi-' 

gend heeten. Nu, de afwezigen die erwel zijn 

konden, hadden ongelijk, want ze hebben 

een echt regaal van den geest gemist. Het 

was een geestdriftige, sprankelende, beurte

lings sappig-humoristische of ontroeren<ï-be- 

wogen uiteenzetting van een vlot en bevat

telijk spreker over den aard en de beteeke-1

Prim. —  LEVE DE LIEFDE, met Ann So- 

thern. Kinderen niet toegelaten

REX-CINE
LA MARSEILLAISE, een film van Jean 

Renoir. —  CHARIVARIS, met Gene Ray

mond. Kinderen toegelaten

1 RIO-CINE
DE STRAAT ZONDER VREUGDE, met 

Albert Préjean en Dita Parlo. —  YVETTE- 

YVETTE, met Simone Simon. K. n. toeg«

R O XY  (gewexn Odéo«)
DE WITTE JAGER, met Warner Baxter en 

June Lang. —  DE VERLIEFDE ASTROLOOG 

met Joe Brown. Kinderen toegelaten

CINE-PALACE
Actualiteiten Paramount. —  DE ERFGE

NAME, met Madeleine Carroll en Francis Li- 

derer. —  DE VLIEGENDË MANNEN, met 

Fred Mac Murray, Ray Millaud, Louise Camp

bell. Kinderen toegelaten.

FORUM
. Eclair Journal. —  DE ONWEERSTAAN

BARE, met James Cagnet. —  ULTIMATUM, 

met Erich von Stroheim en Dita Parlo.,

Kinderen toegelaten

STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
DE PRINS EN DE BEDELKNAAP, met 

Errol Flynn. —  DE KONINGIN DER LIEFDE 

met Alleesandro Ziliani. Kinderen toeg.



6 c HET VISSCHERIJBLAD » j

Oostendsch Nieuws
VISSCHERSGILDE «HET ZAL WEL GAAN»

D onderdag  9 iVlaart, te I 0 uu r , m  de kerk 

van de Opex* zal een p lechtige dienst p laats 

hebben voor de overleden bem ann ing  van de

boot 0.294.
Alle visschers en visschersvrienden worden 

dringend uitgenoodigd hieraan deel te nemen.
♦ ♦

OPGEPAST
Het Gemeentebestuur van Oostende brengt 

ter kennis van de bevolking dat, van Maan
dag 6 Maart 1939, het telefoonnummer van 
de Brandweer 72.222 zal zijn.

**

TOONEEL —  TOURNEES CH. BARET
Naar verluidt geldt he^ het grootste lach

succes van het jaar dat met «Le I rain pour j 
Venise» zal opgediend worden door de 1 our 
nées Baret. Het betreft het jongste stuk van 
de hh. Louis Verneuil en Georges Berr.

Deze vertooning gaat door in den Schouw- 
burg op Woensdag 15 Maart. Plaatsbespre
king is open.

VERGADERING OUD STRIJDERS
Café Prins Boudewijn, St., Sebastiaanstr. 22. 
Zondag 5 Maart, te 10.30 u. stipt: Maan- 

deljjksche algemeene vergadering der Broe
derbond Oud-Strijders 3e en 23e linieregi- 
menten.

Bijzondere dagorde, gevolgd van tombola. 
Dinsdag 7 Maart, te 19 uur stipt: maan- 

delijksche algemeene vergadering der zee
lieden van den oorlog 1914-1918.

Alle leden worden verzocht deze belang
rijke vergaderingen te willen bijwonen, daar 
de punten welke er zullen besproken worden 
van het grootste belang zullen zijn.

Ä
RAD IO ’S AAN 450 FRANK

Nog een enkele week worden goede radio s 
aangeboden met waarborg, en gemak van be
talen, vanaf 450 frank. Deze toestellen wor
den gesoldeerd ter gelegenheid van onze 
jaarlijksche opruiming na inventaris. Zij zijn 
goed, en alle lampen en reservestukken zijn 
bij ons in voorraad zoowel als voor de nieu
we toestellen. Dus, nog een week. Radio De 
Meester, Kapellestraat, Oostende.

* *

S. M. DE VEREENIGDE VISSCHERS-REE- 
DERS.

Zeker hebt gij al vernomen wat door toe
doen van onze vereeniging werd bekomen ? 
Onze bestuursleden, de heeren Wielockx en 
Verbanck zijn bij al de vischafslagers gaan 
aankloppen, om een vermindering te beko
men bij het afslaan van den visch.

Vriendelijk werden ze ontvangen en men 
zou hun voorstel onderzoeken. Enkele dagen 
nadien mochten onze bestuursleden vernemen 
dat de heeren afslagers gezamenlijk beslist 
hadden een vermindering van 1 5 centimes per 
honderd toe te staan. Deze vermindering gaat 
in voege met 1 Maart a. s.,

Is dit weeral geen goed nieuwe voor onze 
leden en meteen voor alle visschers-reeders ? 
Dat schenkt ons weer enkele briefjes van 
honderd frank in onzen zak !

Het bestuur dankt de afslagers voor hun 
bereidwilligheid en... zal verder voort wer
ken om nog zulke voordeelen te verkrijgen.

Weldra, beste leden, hoort gij nog zulk 
goed nieuws !

n* *

VERBOND V OOR  VLAAMSCHE AKTIE. —  
KALENDER MAART.

Zaterdag 4, te 20.30 uur, Ibis, V. N. V.. 
Alg. vergadering. Te 20.30, Kerlinga, Whist- 
drive., Uiteenzetting over Ziekenkas «lk Dien» 
en verrekenkas voor gezinsvergoeding voor 
niet-loontrekkenden.

Zondag 5. Te 10.15 uur, Rex-Kinema : 
Volksuniversiteit Herman van den Reeck. —  
Filmvoorstelling «Hitlerjunge Quex». Te 14
u. 30 Voetbalmatch M aldegem--S. K. O.
Te 20.30 uur, Ibis, Whistdrive.

Zondag 12, te 17 u.„ Kerlinga, K. V. B. 
}eclamatie-Wedstrijd voor kinderen.

Maandag 2 7, Stadsschouwburg, Vlaamsch 
Volkstooneel. De Stem in de Woestijn.

***
RECLAME-VERKOOP VAN LUSTERS EN 
VERLICHTINGSARTIKELEN

Verlaagde prijzen, en plaatsing kosteloos, 
Radio De Meester.

* * •

VOLKSUNIVERSITEIT H- VAN DEN REECK 
FILMVERTOONING.

Op Zondag 5 Maart, te 10.15 uur 's mor
gens gaat in de Rex-Kinema, Langestraat, de 
vertooning door van de belangwekkende rol
prent Hitlerjunge «Quex». Deze film geeft een 
beeld van de nationaal-socialistische jeugd in 
Duitschland. Met de vertooning van deze film 
beoogen wij slechts een objectieve voorlich
ting ; zij omvat geen enkele stellingname te
genover de politieke of sociale stelsels welke 
hierdoor worden belicht.

lNa ae eerste vertooning te Antwerpen, die 
zu ikdan ige  b ijv a l bekw am , dat talrijke per
sonen moesten geweigerd worden, zoodat een 
tweede vertooning voorzien wordt, konden 
we in  de pers volgend kommentaar lezen :

De film geeft een geslaagd beeld van de 
jeugd in Duitschland en heett als grondslag 
een knaap uit kommunistische kringen, die 
tot de nazis overgaat. De Berlijnsche toestan
den, voor de machtname der nazis, worden 
er bijzonder goed uitgebeeld. Voorar gaat als 
eerste film «Reizen in het mooie Duitschland» 
Het is een documentatiefilm van het eerste 
gehalte, waardoor men een inzicht krijgt in 
aile mogelijke moderne verkeersmiddelen, zoo 
1e land, te water als in de lucht., Deze prach
tige documentaire film behaalde op de Bien
nale te Venetie, in 1937, de eerste prijs ; en 
werd met den «Grand Prix» bekroond op de 
tentoonstelling te Parijs.

Alle belangstellenden worden uitgenoodigd 
tot deze vertooning.

HET PALACE HOTEL-
Het wordt ten langen laatste een echt 

poesjenellenspel en toch kunnen we er niet 
mede lachen omdat er zooveel groote belan
gen bij gemoeid zijn en wij in on^e verdedi
ging van een zuiver en onbaatzuchtig stand
punt, toch zoo dikwijls den schijn hadden 
van alleen te staan en een Don Quichotte 
rol te spelen ofwel door te gaan voor be- 
knibbelaars, die nooit de besLssingen van het 
huidig college wilden goedkeuren.

Wij hebben voor het de Quercise over- I 
schot van gelijk gekregen en zooals de zaken 
thans staan met het voorstel van de twee j 
Londensche bookmakers, is het zoo goed als 
! zeker dat het op een sisser uitloopen moet 
en de onderhandelingen weer van voren af 

|aan moeten beginnen.
We vernemen inderdaad dat de sollicitons ;

I in gebreke gebleven zijnde, de borgsom van !
I duizend pond te betalen, het college na veel 
talmen en uitstellen, ten slotte alle verdere 
onderhandelingen heeft afgebroken om den 
heer Gorbinski te ontvangen, met wien het 
eerst niet had willen onderhandelen uit een 
gevoel van verbintenis, welke we genoeg be
grijpen, maar die niet het belang had moe
ten hebben, dat er aan gegeven werd.

We hopen nu maar, dat vermits vroeger 
het ordewoord was, geen twee hazen tezelf
dertijd te willen najagen, men thans niet het 
tweede haasje zal kwijt geraken na vruchte
loos achter het eerste te hebben gezeten.

Camille Willems
ZEE VISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 

OOSTENDE

•y»DAüELIJKScHfc, VtWZENLtliNU.
BELG iE — aUMENLAiNU

Tel- Adr. Willemsco, üostcnut 
Tel. 73876-73875-73077-73878

R O T T E N  & H A R 1 N G H À N D E L

WIJ GEVEN DE HOOGSTE PRIJZEN,
TOT 1.000 FR.
voor de overname van Uw oude radio, bij 
aankoop van een nieuw toestel S.B.R., PHI
LIPS, NOVAK, TELEFUNKEN, enz. Radio 
De Meester, Kapellestraat, Oostende. 

rnmm

HET PARKET EN DE DIEFSTAL IN HET 
PALACE.

Jaren geleden moet er zilverwerk gestolen 
geweest zijn in het Palace, toen de uitbaters 
er van failliet gingen en de stad het gebouw 
overnam., Thans zou iemand er iets meer van 
verteld hebben, wat het gerecht in beweging 
bracht.

DE PRONOSTIEKEN IN EEN SLECHT PAR
KET ?

Het schijnt dat iemand klacht heeft inge
diend omdat een agentschap de winsten niet 
uitbetaalde waarop hij meende recht te heb
ben.

Het parket kwam naar Oostende de boek
houding onderzoeken. Doch volgens een kon- 
frater, die het best weten moet kon niets 
v/orden bewezen, zoodat de klacht geen ver
der gevolg zal hebben.

Nu vinden wij dit jammer wani de uitleg 
van onzen konfrater bewijst in elk geval dat 
er bedrog in ’t spel kan zijn, niet door de 
fout van de agentschappen, maar door die 
van de spelers en daar het jawoord van deze 
zooveel waard is als de ontkenning van de 
andere, ontstaat er twijfel nopens de eerlijk
heid van het spel.

Dat zou niet mogen zijn, want zooals volks
vertegenwoordiger Van Glabbeke eens in de 
Kamer gezegd heeft zijn er te veel uitbaters 
van de speldrift die fortuin maken met het 
cngeluk van anderen.

Het spel moet geregeld worden, zoowel dat 
van de pronostiekers als dat van de Casino s.

tr •* *

GOED NIEUWS VOOR DEN OPEX.
We vernemen dat, dank zij den heer bur

gemeester Moreaux, de plaats voor de Sint* 
Antoniuskerk op de Opexwijk, weldra elec- 
trisch zal verlicht worden. Aldus zullen de 
menschen s Winters in het duister zich niet 
ter kerke moeten begeven, zooals totnogtoe 
het geval was.

« * w

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

helpen. Depannages ten huize vanaf 1 0 frank, 
van radio’s van om ’t even welk merk en
afkomst. Tel. 714.61.

* * *

STUDENTEN AAN HET WERK.
Jn bepaalde middens was men verwittigd 

geworden dat de Gentsche studenten, die de 
«zuiveringsaktie» over Vlaanderen voortzet
ten, ook eens in groep een bezoek zouden 
brengen aan Oostende. Zooals meestal ge
beurde is het echter geen nachtelijke tocht 
geweest. Woensdagnamiddag kwamen ze hier 
toe, en rond vijf uur gingen zij aan het werk. 
Op verschillende plaatsen moesten de straat
naamborden het ontgelden. Een vijftiental 
studenten werden opgeleid., Donderdagmiddag 
werden zij weer los gelaten en moesten zij 
de stad verlaten. Ook het huis van den bur
gemeester werd met verf besmeurd. —  O.

B. C. V. S.
Op Zaterdag , 1 1 Maart 1939, te 20 uur, 

zeer stpit, in de feestzaal van «Ont. Aichuren- 
huis», 64, Langestraat, Oostende, Buitenge
wone feestavond met tombola en danspartij.

Voor de eerste maal te Oostende worcit 
een Radio-Crochet zangwedstrijd ingericht.

Verleenen hun medewerking aan dit feest: 
Mia Vigneul en W illy Bantz, de welbekende 
artisten van N. I. R. Mejuffer Decreton, dan
seres. Orkest : Ad. Dorchain. Bracops treedt 
op als spreker.,

Algemeene toegangsprijs : 3 fr..
Deelnemingsvoorwaarden voor den «Radio-

Crochet» zangwedstrijd. -- De liefhebbers-
zangers en zangeressen welke wenschen deel 
te nemen aan den zangwedstriid worden 
vriendelijk verzocht zich te laten inschrijven 
eiken Woensdag en Vrijdag van 19.30 tot 20 
u. 30 (en dit tot 1 Maart 1939) in het Acht 
urenhuis, Langestraat, te Oostende. De be- 
roepsartisten komen niet in aanmerking.

Aigle ~ Belgica
FIJNSTE BIEREN

OOKLOGSGEHEIMEN ???

Zij zullen U veropenbaard worden op hei; 
Groot Galafeest ten voordeele van het Monu
ment der Gesneuvelde Zeelieden op Zondag 
5 Maart, in den Kon. Schouwburg. Tusschen 
de bedrijven in, kunstconcert door de Kon. 
Harmonie Ste Cecilia van Gistel. Prijzen : 
20-15-10-5 en 3 fr,

WHISTDRIVE.

Zondag 5 Maart te 20.30 uur, in ’t Vlaamsch 
Huis Ibis, Whistdrive, Prachtige prijzen. —  
Iedereen is welkom.

DE GONDOLEN VAN T  PARK.
In »La Dépêche» wordt een scherpe kri

tiek geoerend op al hetgeen in het Leopold
park in de laatste jaren gedaan werd, zoo
wel de verandering van het uurwerk als den 
bouw van een pergola met het beeld van Flo
ra, wier naaktheid ook heel wat kritiek heeft 
u*tgelokt bij een ander konfrater, namelijk 
de «Duinengalm». Doch «La Dépêche» is 
vooral niet te spreken over de pas gebouwde 
gondolen waarvan de bouw in roode bakstee- 
nen ons trouwens ook zeer heeft verwonderd, 
evenals de twee versierde stevens, terwijl toch 
een echte gondole niet versierd is, waar de 
roeier staat.

De gondolen in Venetie zijn veel langer 
en niet zoo breed en ook in het zwart geschil
derd. Dat zou althans nog kunnen gedaan 
worden om onze gondolen verbeteren.

Onze bestuurder van de beplantingen kent 
buitengewoon goed de bloemen en boomen, 
doch hij zwichtte zich voor nieuwe construc
ties.

* •  *

BOTSING.
Tusschen de auto van Cyrille Denis uit 

Gistel en deze van Pierre Oscar uit Oosten
de, deed zich een botsing voor, waarbij al
leen stoffelijke schade te betreuren vieL O.

BIJ DE VRIENDEN VAN HET OFFICIEEL 
ONDERWIJS.

Uonderdag a. s. 9 Maart, om 20 uur, 
wordt in de Witte Zaai van het Stadhuis, een 
openbare vergadering van het officieel onder
wijs belegd. Z-ullen er als sprekers optreden . 
de heeren Bium, burgemeester van Schaar
beek ; Missiaen, volksvertegenwoordiger te 
leper, Houvenaghel, voorzitter van het ver
bond ter verdediging van officieel onderwijs 
in West-Vlaanderen. De volgende onderwer
pen zullen behandeld worden : De benoemin
gen in liet Lager Onderwijs en de hervorming 
van het Middelbaar Onderwijs. Wie het offi
cieel onderwijs genegen is, wie beiang stelt 
in het lot van de opvoeders, zal niet nalaten 
deze uiterst belangwekkende bijeenkomst bij 
te wonen.

**
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 5 MAART

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 
Vande Weghe, Kï/jeilestraat, 8X Dienstdoen
de tot 12.30 uur : Apothekers Ve.remans, A. 
Pieterslaan, 58 en Delang (Opex)., Nacht
dienst :Apotheker Vande Weghe, Kapelle
straat, 85.

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

★ * *

AAN DE OOSTENDSCHE KUNSTENAARS.
Een prijsvraag wordt gericht aan de Oos

tendsche kunstenaars vóor het leveren van 
een decoratief paneel dat in den voorgevel 
van het Paviljoen der Stad Oostende op de- 
Tentoonstelling te Luik moet ingewerkt wor
den.

Het paneel zal vervaardigd worden in stuc, | 
gewapend met jute. Als variante zal ook prijs 
ingediend worden voor een paneel in gewa
pend beton.

De kunstenaars die van zin zijn deel te ne
men aan deze aanbesteding-wedstrijd, kun
nen alle gewenschte inlichtingen bekomen in 
het Bureau van den Heer Stadsingenieur-Ar- 
chitect, ten Stadhuize, alle werkdagen tus- 
sehen 10 cn 12 uur.

Tevens wordt er ter kennis gebracht van 
de belanghebbenden dat de aanbiedingen ten 
laatste op 14 Maart aanstaande ter post zul
len moeten besteld worden.

* *• *

ZIJ WILDEN DE WERELD ZIEN. —  O.
Twee jonge stadsgenooten, Willy Vanhoo- 

ren uit de Christianstraat en de kleine Ben- 
tein, waren van oordeel dat men te Oostende 
altijd hetzelfde ziet, en hadden besloten ver
der te trekken. Dat was echter fciet mei den 
wil hunner ouders, die weldra hun verdwij
ning meldden aan de politie. Uit Adinkerke 
kwam toen een bericht toe dat men de beide 
jongens aldaar had aangetroffen. Ze werden 
ter beschikking gehouden van de ouders. O.

LIJ DE VLAAMSCHE TOERISTENBONDERS
Zondag 5 Maart, te 1 1 uur, bezoek aan den 

beiaard onder leiding van den beiaardier, h. 
Karel Chapel. Bijeenkomst aan het stadhuis. 

♦ ♦ ♦

MUSSOLINI OP HET STADHUIS.
Enkele jaren geleden toen een hoogen amb

tenaar door favoritisme maar niet bij bevoegd 
heid tot een nog hooger ambt benoemd werd 
dacht men dat de democratie en het kame
raadschap op het stadhuis er veel zou bij win
nen.

Het tegendeel is echter gebeurd en het 
wordt hoe langer, hoe erger, uitgenomen voor 
de vriendjes.

Thans is een verordening uitgeschreven, 
waarbij de gemeentebedienden er attent wor
den op gemaakt, dat ze stipt in de bureelen 
moeten beginnen. Daar gaan we mede ak
koord.

Maar verder wordt hen verboden VOOR 
het werk aanvat, in groepjes nog op de markt 
te staan in afwachting dat het uur voor be
ginnen daar is.

Sedert wanneer zal men de menschen vóór 
of na het werk beletten van te doen wat ze 
willen ?

En dan zegt men dat het de locale bladen 
zijn welke de stadsbezoldigden vergiftigen.

’t Wordt tijd dat het Schepencollege aan 
al de apentoeren een einde stelt, wil men de 
rust in stadsdiensten zien terugkeeren,

***
GIFTEN.

Den heer Burgemeester werd volgende som 
gestort : 500 fr. door den heer René Coens. 
Dit bedrag komt ten goede aan het werk «De 
Voorzirgskas der Visschers».

* * *

DE VRIENDEN VAN HET NEDERLANDSCH 
TOONEEL.

Vrijdag 10 Maart, te 20 uur, groote ver- | 
rassing : «George en Margaret» van den En- 
gelschen blijspelschrijver Gerald Savory. Te 
Londen werd het 600 maal gespeeld. Te Oos
tende slechts éénmaal. Daarom zal de Ko
ninklijke Schouwburg dien avond dan ook 
veel te klein zijn. De humor van Savory is 
iets eenigs. Hij weet toestanden, personen en 
feiten zoo tegenover elkaar te plaatsen, dat 
de meest groteske verhoudingen ontstaan. —  
Om het karakter van zijn helden te teeke- 
nen heeft Savory maar één woord noodig, 
één flits. Savory is geen koele spotter. Hij 
stelt de tekortkomingen van de menschen in 
de klaarte en het is door den gezonden lach, 
dat hij geneest.

i\a Lonaen  aanvaardde Holland dit geesti
ge spel., Het werd er gecrëeerd door het be

roemde tooneelgezelschap «H et Masker».
Len tweede verrassing voor de schouwburg

bezoekers dien avond is het feit, clat ditmaal 
oeroep werd gedaan op deza Hollandsche 
troep. Na de twee Antwerpsche groepen te 
hebben gezien* zull,en onze tooneeLiethebbers 
thans het merkwaardige vraags.uk kunnen 
oplossen : Wie speelti beter : Vlaanderen of 
Holland ?

De grond van het stuk is daarenboven 
nieuw. Het is een beeld van onzen tijd : de 
strijd tusschen oud en jong. Aldus is het een 
goudmijn geworden van sappige, moderne 
anecdoten.

Het is superieure amusementskunst.
Men vergete niet dat het stuk op een V rij

dag gaat, den 10 Maart, te 20 uur. Er zijn 
nog plaatsen, doch er zullen er geen meer 
zijn ...

IN DE KONINKLIJKE BALBOOGMAAT- 
SCHAPPIJ ST. JORIS-

Deze flinke maatschappij, een der oudste 
in de stad, viert dit jaar haar 85 jaar be
staan, ter welker gelegenheid men zich reeds 
bezighoudt met de voorbereiding van een 
bijzonder feestprogromma. Van dezelfde zal 
men gebruik maken om den ouderdomsdeken 
heer Edm. Everaerts, die vijftigjaar lidmaat
schap telt, te huldigen. -- O.

LEOPOLD NIERINCK IS NIET 
MEER

A lle  v ischhandelaars, reeders en visschers, 

kregen einde verleden week bericht van het 

p lotse ling  al3terven van den heer Leopold 
iN ierinck van de firm a  Niennck en Brunet ter 
stedelijke v ischm ijn .

Onze achtbare vriend was sedert enkelen 
tijd onwel en had zooeven in de kliniek van 
het H.. Hart een heelkundige bewerking on
dergaan, welke tenslotte een noodlottigen af
loop had.

De heer Nierinck was pas 4 7 jaar en ge
noot in vischhandels- en reederskringen, de 
algemeene achting.

De lijkdienst, gevolgd van de begrafenis 
in den familiekelder had Dinsdag te 10.30 u. 
plaats in de O. L. Vrouw kerk van het Ha
zegras.

Een talrijke menigte had er aan gehouden 
aan den te vroeg gestorven vriend Pol, 'een 
laatste eer te bewijzen.

Aan zijn achtbare weduwe en familie biedt 
«Het Visscherijblad» zijn innige deelneming 
aan.

RIJWIEL GESTOLEN.
Leopold Deman, die zijn rijwiel onbeheerd 

in de Yzerstraat had gelaten, stelde de ver
dwijning er van vast. —  O.

•  •  »

DIEFSTAL.
Terwijl de heer Verdonck zijn auto in de 

Brabantstraat had laten staan, heeft men zijn 
wagen van drie metalen wielpotten ontlast.O. 

♦ * *

MATERIAAL ONTVREEMD.
In een in aanbouw zijnde huis aan de 

Northlaan werd er ingebroken., Men stelde de 
verdwijning vast van veel bouwmateriaal, ten 
nadeele van den heer Thorrças Kyndt. -- O.

BIJ EEN BOTSING GEWOND.
Bij een botsing welke zich heeft voorgedaan 

tusschen den wielrijder T’Jonck en de melk- 
kar van M. Lauwers, heeft de eerstgenoem
de verwondingen opgeloopen, zoodat hij door 
een geneesheer moest verzorgd worden. O. 

* * *

KLACHT.
Een klacht werd neergelegd tegen onbeken

den, door den heer Gustaaf Marest., Het be
treft diefstal met inbraak. -- O.

BURGERLIJKE STAND

Reeders !
V oo r uw

wendt U tot de
Oostendsche Mandenmakerij

E M . T H O O N - B A K B É

Ooststraat, 17 Oostende
(1001)

De Teruggave van de II t. h. 
en het verslag Vroom e

Verleden week meldden we dat we heden ̂ dat reeds, is een bewijs dat we niet in het 

het verslag van Schepen Vroome grondig, ongelijk werden gesteld.

De bestuurder van De Zeewacht zou ver

der als gemeenteraadslid moeten weten dat 

de rechtvaardige verhooging welke de leden 

van de C. O. O. ontvingen niet tien duizend 

maar stipt genomen 2950 fr. bedraagt, maar 

dat de post van inspecteur van Financiën 

ineens een verhooging van 18 duizend maxi- 

mumwedde onderging, wanneer kort daar

voor de andere bedienden (arme sukke

laars zonder schepen om zich te verdedigen)

1 I t.h. afgetrokken werden.

Wanneer dus de bevoegde diensten van 

het stadhuis in hunne uiteenzetting in de 

Zeewacht van elke bediende van de C .O .ü. 

van zoo maar 7000 fr. per jaar missen, dan 

vragen we ons af van hoeveel Oostendsche 

millioenen ze gemist zijn bij de berekening 

van de meerdere uitgave voor de gerecht

vaardigde verhooging van de wedden van het 

gemeentepersoneel, welke zij geschat hebben '

op 2.350.000 fr.

zouden onderzoeken en weerleggen wat er 

te weerleggen viel.

Na het lezen van dit merkwaardig verslag 

(? )  door zijn daarin zoo onbaatzuchtig voor- 

gestelden ambtenaar zelf gedicteerd, kunnen 

we het dezen keer heel zeker kort maken, 

want we hoeven onze lezers inderdaad slechts 

te verwijzen naar het merkwaardig verslag 

door ons in ons blad van 18 Februari ge

publiceerd.

De lezers, en er zijn er zeer veel, welke 

dit tot in de puntjes verzorgd verslag gele

zen hebben, zullen de waarde er van leeren 

kennen hebben.

Het verslag van schepen Vroome welke 

tezelfdertijd verscheen, werd meteens daar

door in den grond geboord en getuigt daar

mede eens te meer hoe het op ons stadhuis 

mogelijk is voor zekere ambtenaars in der

gelijke verslagen zichzelf te bewierrooken. 

Kwestie van iemand te vinden, die zich daar 

toe wil leenen.

Die discours was tevens een ophemelen 

van gansch den gemeenteraad om hen te 

bewijzen, dat ze goed werk hadden ver

richt, al was het raadslid Porta voorzichtiger 

en meldde hij de zaak te zullen instudeeren 

vooraleer op dien wierook te zullen ingaan.

En hij had gelijk 1

De koninklijke besluiten zelf werden 

slechts amper aangeraakt en schepen Vroo

me of liever hij die het stuk opstelde, —  

heeft in het bijzonder slechts 3 lijnen wil

len onthouden : « De wedden mochten in 

geen geval verhoogen » (uitgenomen voor 

de hoogste ambtenaars).

Want indien art. 1 van het K. B. de ma- 

ximumwedde van den stadssecretaris op 

54.000 frank bepaalde, wat genoeg is 

voor dergelijk ambt alhier, dan was dit'

BESLUIT

Vermits de bevoegde schepen beweert dat 

hij of tenminste zijn diensten gelijk heï>oen, 

zou het ons aangenaam zijn te vernemen :

1 ) den uitslag van zijn bezoek aan Brug

ge ?

2) of hij bereid is de zaak aan een 

scheidsgerecht te onderwerpen ?

3) ons ook uit te leggen hoe het komt dat 

degenen welke een pensioen hadden van 

min dan 12.000 fr., een verhooging ontvin

gen van I 5 t. h. wanneer de wettelijke 3chik- 

kigen op het stuk, slechts 10 t. h. toelieten.

Deze nieuwe vergissing van zijn diensten 

bewijst dat ze ook in die elf percent leelijk 

gemist kunnen hebben en heeft voor be

treurenswaardig gevolg gehad, dat gepen-

Jbaul Cossey
FABRIKANT - JUWELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek

Volledige keus moderne horloges

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

(1 0 (b )

NOG EEN RIJWIEL VERDWENEN.
Hendrik Rosseel, die zijn rijwiel onbeheerd 

op straat had laten staan, moest nadien even
eens vaststellen dat het verdwenen wa'3. —  O.

VISCH GESTOLEN.
Toen Hendrik Moeremans, wonende te Stee
ne, zijn vrachtwagen, met visch geladen, een 
oogenblik onbeheerd liet staan, hebben onbe
kenden van deze gelegenheid gebruik ge
maakt om drie manden te openen en een 
groote hoeveelheid visch te ontvreemden. U. 

* * *

TOELATINGEN TOT BOUWEN.
Deschutter, veranderen voorgevel, Vlaan- 

derenstraat, 21. Serruys H., bouwen biblio
theek, Yzerstraat, 1. Wwe Spillier, bouwen 
huis, Torhoutsteenweg, 3 77. Declercq N.,bou
wen huis, Violierenstraat. Eyland Oscar, ver
anderen voorgevel, Jozef II straat, 10. Van 
Ballenberghe, modernisatiewerken, Torhout
steenweg, 2 77.

ONDERZOEK BIJ EEN 
VOETBALPRONOSTIEKMAATSCHAPPIJ.

Tot tweemaal toe verleden week, is het par
ket afgestapt in de bureelen van de prono- 
stiekinrichting onzer stad, de «Belgian Ga
zette», dit naar aanleiding van een klacht van 
een persoon die beweerde een bulletijn inge
zonden te hebben met 1 3 juiste uitslagen, en 
waarop hem geen priis zou zijn uitgekeerd 
geworden. Hoe het met het onderzoek staat, 
weten we niet. De Zeewacht zou ons hierom
trent best kunnen inlichten. -- O.
UIT DE OUDERLIJKE WONING VERDWE
NEN.

De twintigjarige Margareta Schellinck, wo
nende Timmermanstraat, 5, is sinds Dinsdag
morgen uit de ouderlijke woning verdwenen. 
Daar het meisje sedert eenigen tijd met duis
tere plannen in het hoofd liep, koestert men 
groote onrust omtrent haar toestand. —  O.

Ui-DUUK J l i l

I 7 Feb. -- Jeannine Depaepe van Camiei
en Z .u im a Koobaert, w oont te O udenburg .

IV. --  K ina  Wordier van Ju les en IViartha

C hnstiaen , w oont te lan dv oo rde .,

ZU. -- Ceiestin V uy lsteke van Ju lius  en

L uc iana  Dekeersgieter, 1 im m erm anstraat, 7/. 
IViicheline Koeiens van C aro lus  en tilv ira De- 

putter, t'lan tenstraa t, 9. Paulette  Desitter van 

K oger en L-uciana P oub lon , Spaarzaam heidst. 

Du. tLrna bae«.eman van M aurits  en Jeanne 

IViaenhout, w oont te Breedene. Laurette  Deve- 

nyns van u as to n  en S im onne  V an  H ufte l, 

Jrr. O rbanstraa t, 3 /b . Louise U elbausart van 

Robert en Lam berte  Cordis, w oont te Z a n d 

voorde.

Z I v —  Jeannine Vangheluwe van Robert en 
Ludovica bonnet, Prot. Verkouilliestraat, 3ö. 
1 oianae IVlussche van Albert en Marcella Cai- 
lebout, H. Hartlaan, I I. Raoul Vandenbouhe- 
de van Honoré en Mariette Meyers, IVl. 'i he- 
resiastraat, I. André Vandaele van Louis en 
IViaria Devriendt, woont te Steene. Daniel Vei- 
ghe van benjamin en Gabrielle Vermeylen, 
Noord Eedestraat, 13.

23. —  Nicole De Prince van Carolus en 
Renata Gouwy, St. Franciscusstraat, 41.. —  
Georgette Lauwers van Albert en Martha 
L)ekeyser, Hennepstraat, 19. Nadine Dewitte. 
van Norbert en Blanche Vandekerckhove, 12, 
Vrijhavenstraat. Robert Van Acker van Jo
zef en tm m a Dury, J. Besagestraat, 3 7. —  
Gustaaf Demeulemeester van Eduard en An
gela Pincket, St. Paulusstraat, 84. Rosette 
Huwel van Oscar en Magdalena Goberecht, 
Torhoutsteenweg, 132.

24.   Renée Monteyne van Raymond en
Yvonne Deckmyn, Aartshertogstraat, 43., --
Michel Goes van Frans en Margareta Van 
massenhove, A. Liebaertstraat, 79. Jeannine 
Goes van Maurits en Magdalena Muylle, Ed. 
Hammanstraat, 64. Hugo Dangreau van A l
fred en Julia Lauwers, Gerststraat, 9.

STERFGEVALLEN

19 Feb. -- Leopoldine Vanslembrouck, 72
jaar, ongeh. Duivenhokstraat, 12. —  Angela 
Vanheirzele, 62 jaar, echtg. Pamfiel Vlae- 
mynck, Warschaustraat, 1., Celina Geldhof, 
66 jaar, wed. Frans Meyer, H. Serruyslaan, 
ingang I. Kingsley Sugden, 45 jaar, echtg. 
van Edith Coulton, Ad. Buylstraat, 45.

20. —  Jenny Desmet, 2 m., Van Iseghem- 
laan, 45. Rogier De Roo, 15 jaar, Dr Ver- 
haeghestraat, 136., Stefanie Devaux, 81 jaar, 
wed. Eduard Anseeuw, woont te Breedene. 
lone Economo, 68 jaar, ongeh. de Smet de 
Naeyerlaan, 38.

21. —  Peter Vanwelssenaers 76 j., wed. 
Maria Vantomme, echtg. Antonia Wackens, 
Zwaluwenstraat, 65. Peter Verschorre, 93 j., 
wed., Rosalia Van Reybroeck, Kroonlaan, 39. 
Maurits Verniere, 48 jaar, echt. Leonia Van
damme, woont te Koksijde.

23. —  Michiel Ketels, 1 dag, woont te Et- 
telgem. Karel Staelens, 77 jaar, echt. Fer- 
dinanda Jacquemin, Zwitserlandstraat, 8. —  
Serafijn Bruynsteen, 83 jaar, wed. Emeren- 
cia Michiels, Pontonstraat. Lodewijk Cuypers 
82 jaar, echt. Adela Ducastel, Kaaistraat, 15 . 
Francina Demelde, 4 jaar, woont te Ander- 
lecht.

24. —  Leopold Nierinck, 47 jaar, echt. 
Adriana Deweert, Stockholmstraat, 33. Emiel 
Borrey, 76 jaar, echtg. Valentina Decerf, 
Plantenstraat, 23. Jacqueline Vercnocke, I I 
maand, Mariakerkelaan, 45. Rosette Verhae- 
ghe, 3 m.., Roggestraat, 2. Yvonna Bourgoig- 
nie, 2 7 jaar, echt. Edgard Pilays, Weeshuis- 
straat, 12.

HUWELIJKEN

21 Feb. —  Robert Demulder, motorist en 
Regina Seriez. Georges Sanders, plafonneer- 
der en Georgette jCarmanne, naaister.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

26 Feb. —  Stallaert Jozef, plaatslager en 
Stragier Germana, Oesterbankstraat, 31. —  
D ’Haenens François, bankbediende en Haeck 
Marie, rekenplichtige, wed. Raymond Gerstin 
Met8erstraat, 68. Huysseune Alfons, visscher 
St. Franciscusstraat, 29 en Janssens Rachel, 
Steensche dijk, 59,

geen reden om het verschil tusschen hem'i sionneerde gemeentebezoldigden met een

en deze van afdeelingshoofd welke 50.1000 

fr. maximum bedraagt, tot 70.000 fr. op te 

voeren om dit verschil tusschen een afdee

lingshoofd en een secretaris tot 20.000 fr. 

te maken.

Ons dunkt dat de wedde van een stadsse

cretaris te Oostende op voet van 54.000 fr. 

goed genoeg betaald was en dat het ver

schil tusschen zijn wedde en die van bureel- 

hoofd meer dan voldoende was.

Het was dus niet noodig de stad, voor het 

plezier van die enkelen, van 2 categories 

bevolking hooger te doen tdasseeren, om de 

wedden van enkelen zoo hoog op te voeren.

Geen enkel mensch van de stad kan goed

keuren dat de wedde van een stadssecretaris 

te Oostende 70.000 frank bedraagt. De 

ontvanger, gezien zijn groote financieels 

verantwoordelijkheid tot 63.000 fr. gaat,kun- 

ti>en we aannemen, maar dat een post van 

inspecteur geschapen werd om ook hier een 

overdreven groote wedde toe te kennen, is 

belachelijk en getuigt niet van onbaatzuch

tigheid !

W ij houden dus staande dat Oostende al

leen van twee categories hooger geklasseerd 

werd om enkele grooten te bevoordeelen en 

niet meer 1

En daarvoor alleen heeft men genoeg dui

zenden franken over ! 1

En dit laatste ook heeft men willen uit-

leeggen.

We hebben daarop echter in ons blad 

van -8 Februari, duidelijk geantwoord.

Nu zwijgt men gelijk een graf. Zelfs de 

twee kolommen zeever, waar men het op 

ons persoon alleen gemunt had, hebben al

lesbehalve de zaak op den grond der betwis

ting behandeld..

Met zulke sterke lichten, verlangen we 

zelfs geen eindelooze en vruchtelooze discus

sie. Ze zijn te klaar maar ook te... koppig, 

dictatoriaal en... verloren moeite.

Met Hitler of Mussolini of phoenixsen 

wordt er nooit geredetwist.

W ij blijven echter bij onze zienswijze in 

zake de 11 t. h. en dit met zooveel te meer 

overtuiging, daar we nu moeten vaststellen 

dat de door ons vooruitgezette argumenten 

onbeantwoord blijven in het* orgaan van 

die groote stadhuismannen.

W ij stellen tenslotte vast dat die Brug- 

sche heeren, die er volgens den schepen 

Vroome niets van kennen, evenals de Brus- 

selsche kiekens, die zich met die Brugsche 

bevoegdheden solidair verklaarden, toch bij 

hun besluit blijven.

En zal schepen Vroome ons misschien ook 

wijs maken, dat die heeren minder bevoegd 

zijn als dezen welke hem sedert enkele ja

ren zoo fameus voorlichten naar den kant 

waar het eigenbelang er alleen mee gediend 

is.

Een bewijs ; hun wedde moest van duizen

den franken verhoogd worden, die van de 

bureelhoofden en kleine ambtenaars van 1 1 

t. h. verminderd.

Was dat de beteekenis van het K. B,, m ijn

heer de Schepen ? *

t Ware ten andere interessant van den 

bevoegden schepen te vernemen hoe hij op 

1 7 Februari te Brugge gevaren heeft, toen 

hij persoonlijk de zaak er is gaan bespre

ken.

Hij is er nochtans heen gegaan met de 

vaste gedachte, ons standpunt daarna offi

cieel als valsch te kunnen bestempelen..

De uitslag blijft on» echter onbekend «n

klein pensioentje, (altijd de kleinen) welke 

dus deze onwettelijke verhooging uitbetaald 

werden, thans in vollen Winter, een gevoe- 

ligen aftrek ondergaan..

4) Zou diezelfde schepen ons kunnen zeg

gen waarom op de bijwedde en de vergoe

ding van het onderwijzend personeél door 

de stad toegekend, diezelfde aftrek van elf 

percent werd toegepast.

Op welk K.B. heeft men zich daarvoor ge

steund }

5) Is het tenslotte waar dat de vrouwe

lijke bedienden aangesloten bij de pensioen

kas thans nog 4 t. h. van pensioen afge

houden worden, wanneer de wettelijke ver

ordeningen rakende de afhouding voor het 

pensioen, slechts 3 t. h. toelaten.

Is dat ook wettelijk, Mijnheer de Sche

pen ?

Moesten alle openbare besturen, Mijnheer 

de Schepen, zulke beslissingen of liever ge

zegd, «kemels» schieten, dan zou het alge

meen belang er heel zeker, zooals U zegt, 

wel meevaren en dan zou de stad benevens 

een advokaat welke zij thans meer dan 

35.000 frank per jaar hoeft te betalen om 

zijn zaken te behartigen er nog een kontro- 

leur van financies aan toe moeten voegen om 

al deze wettelijke verordeningen op het stuk 

teter in te studeeren vooraleer alle gemeente- 

Lezoldigden slachtoffer te maken van de tal

rijke misgrepen welke thans begaan wor

den.

In  plaats van dus te melden dat het de 

pers is, welke de gemeentebezoldigden ver

giftigt, dan zou er best nagegaan worden 

waaraan die vergiftiging eigenlijk te danken 

is. Op het stadhuis bestaan er alleen nog 

twee maten en twee gewichten en dat alleen 

Mijnheer de Schepen, is de basis van het 

vergift« De zaken hierboven aangestipt zijn 

«r een duidelijk bewijs van.

Mochten dus de stadsbezoldigden, die dit 

alles inderdaad beseffen, maar niet mogen 

spreken (zie laatste dienstverordening) op 

wwen rechtvaardigheidszin mogen rekenen, 

<?an zouden veel mistoestanden uit den weg 

geruimd worden en dan zou onze minachting 

voor de valsche argumenten tegen onze 

zienswijze, welke bevestigd wordt door die 

van de hoogere overheid, die uwe beslissing 

afkeurde, plaats maken voor betere waar- 

deering en plichtsbesef onder die werklieden 

en bedienden.

Daarom is het, Mijnheer de Schepen, dat 

onze kolommen open staan en niet om on

der menschen afgunst en tweedracht te 

zaaien.

Wat tenslotte het feit betreft, dat gij de 

Oostendsche lastenbetalers van een meerdere 

last van 2,5 millioen wilt besparen, (wat 

cnwaar is daar dit hoogstens 750.000 fr. zou 

bedragen) zoudt gij hetzelfde principe moe

ten indachtig zijn geweest bij de teruggave 

600.000 fr. aan de Kursaal, de ver

pachting van den schouwburg, waar de uit

bater 50 percent terug bekomt van het door 

hem geleden verlies, de cercle littéraire enz.

In ons zoudt gij steeds een krachtigen 

steun vinden, waar het gaat om de recht

vaardige belangen van onze stad en zijne 

bevolking te dienen, maar aan twee maten en 

twee gewichten, zooals thans op het stadhui* 

gebeuren, zullen we nooit onze pen leenen, 

al poogt men ons ook te broodrooven, zoo

als we er thans het bewijs van in handen 

hebben.

P. Vandenberghe.
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Leerrijke Reportage

Op een Vischbak naar Ijsland
door Jetf Van Wynsberghe

VI.

D E V IS C H B A K  EN D E BEM ANNING
W ij staan met den marconist op het achterdek, tusschen de twee 

reddingsbootjes. De mannen van dek staan iop den neus van de boot 
of onder de brug, de handen in de zakken, de oogen strak voor zich 
uitstarend.

W ij zijn nu reeds een tijdje de vaargeul door, en in volle zee.
Voor ons ontvouwt zich het panorama van het achteruitdrijvende, 

Oostende, de nu verlatene badstad.
W ij bespeuren sierlijke en dikwijls onbeduidende villa s, enorme 

hotels, den hoogdravenden onregelmatigen bouwstijl van het Kursaal. 
W ij zien nog de opeenvolging der zuilen van de gaanderij, het 
doodsche verlaten Palace, de twee slanke torens van de St. Pieters- 
en Pauluskerk en de hooge rille vuurtoren die zich helder afteekenen 
tegen de donkere eentonig grijze lucht.

W ij mijmeren uit...
In verbeelding zoeken wij den bekenden weg doorheen deze 

rijkemansgebouwen... W ij weten dat zij meestal gedurende negen 
maanden van het jaar onbewoond staan, stofferig vuil wordend, 
wachtend op de zomermaanden met hun woelige pracht van trotsche 
weelde.

W ij weten dat achter die hooge ruime en kostbare gebouwen 
vuile volkskwartieren liggen, waar Winter en Zomer, het heele jaar 
door, ’t gewone volk — ook het visschersvolk — werkzaam en woelig 
krioelt, leeft en neert in duistere door ouderdom versleten woonsten. 
Daar ergens kronkelen krochtstraatjes, waar nu nog — in onze 
twintigste eeuw — heele huisgezinnen moeten huizen in één keldertje, 
op één zolderdak, in een eenig slaapvertrek...

Wat een tegenstelling !...
Wat een onlogische verdeeldheid!...
W ij vragen ons af : zouden de mannen op het dek, den marco

nist nevens ons, ook deze tegenstelling zien ? Zouden zij baar wellicht 
sterker dan ons aanvoelen ?... Of zijn zij er zoo sterk mee opgegroeid 
dat zij haar als een natuurlijk verschijnsel bekijken, zonder er de 
wezenlijke beteekenis van te begrijpen ?

We snuiven de zoutige zeelucht in...
We hooren de machines zoemen in het ruim, in snelle regelmaat, 

gesmeerd, zacht, zonder het minste geklop of gekras.
We zien het grijs-blauwe water : in breede streep waar onze 

boot passeerde: dicht bij ons: wit opeenrollend met kleine spettering: 
verder weg: zacht deinend in 't helder tot ’t donkere grijs-blauwe 
kleurengamma; oneindig ver: in donkere effenheid, grensloos één met 
den enormen koepel-horizont.

We zien een zestal meeuwen achter de boot meevlerken : klap
wiekend opstijgen, in snellen vaart neerglijden, bijwijlen schreeuwend 
om wat voedsel.

Aan de kim doezelt de duinenlijn weg...
Nu strekt ten allen kante de oneindigheid zee en lucht.

W ij zijn toen op verkenning gegaan: wij wenschten een duide
lijker idee van het schip, een eerste kennismaking met het werk van 
het personeel.

De boot is de oude « Sardius » pas in 1926 te Beverley, in En
geland, gebouwd, voor de groote Kingstonfirma van Huil. In 1926 
kon de Oostendsche Reederij er voor een prijsje de hand opleggen. 
Daarmede bekwam zij de grootste, en het best toegeruste vischvaartuig 
van België voor de zeer verre reizen der groote vischvangst.

Het schip werd herdoopt met den naam «Christ Mahlman» en 
werd te Oostende bij de zeevaartpolitie ingeschreven onder het 
nummer 0.163.

Uit de officieele papieren blijkt dat het schip 142 voet lengte en 
24 voet breedte meet. Het heeft op den kop 12 voet dieptegang en 
achteraan 18 voet. Zijn vermogen is 336 scheepston bruto, waarvan 
130 ton aan vischruim is gereserveerd.

Een stoommachine van 600 P.K. geeft de boot een flink ge
houden gemiddelde snelheid van 9 à 11 knoopen, die zoonoodig tot 
12 kan opgedreven worden. Om de marineketel de noodige ge
middelde spanning van 200 L. B. S. per vierkante inch :te kunnen 
geven, moeten er in de drie vuren negen à tien ton kolen per 24 uur 
verstookt worden. Een eenvoudige vermenigvuldiging leert ons, dat 
er vaor ons reisje van drie weken minstens twee honderd ton kolen- 
provisie moet medegenomen worden. Bij navraag vernamen wij dat 
130 ton koler. in den koolboenkel kunnen, 70 ton in den spareboenkel 
en ruim 50 ton in de zijboenkels.

De boot is alleen met de kolenprovisie reeds bij de afreis zwaar 
geladen. Doch daar komen nog bij: zestig ton ijs, die mloeten mee
genomen worden om den gevangen visch versch te kunnen bewaren, 
17.000 liter zoet water, olie, levensmiddelen, vischmateriaal, enz. enz.

De machine, die te midden onderaan in het ruim stevig vaststaat, 
is het kloppende hart van de vischboot. Zoolang dàt hart in orde is 
kan men met het werk vooruit; zoodra er iets niet in orde is met dàt 
hart is het werk in gevaar; van zoohaast dàt hart stil valt is het 
amen en uit met het werk.

De machine staat onder de rechtstreeksche verantwoordelijkheid 
van een bevoegden werktuigkundige, die bijgestaan wordt door twee 
stokers en een trimmer. Ieder stoker werkt twaalf uren per dag : de 
eerste stoker van 1 uur ’s nachts tot 7 uur ’s morgens, en van 1 uur 
’s middags tot 7 uur ’s avonds; de tweede stoker gedurende de andere 
uren. De van wacht zijnde stoker moet de vuren onderhouden en 
ieder uur de machine smeren.

De trimmer moet gedurende de gansche reis de kolen aangooien, 
zoodat ieder stoker er steeds een voldoende voorraad vlak bij zich 
heeft. De trimmer werkt eveneens minstens twaalf uren per dag; hij 
trekt de wacht op samen met den eersten stoker, en leert aldus het 
werk van stoker.

De machinist zelf, « meester » noemen ze hem op de boot, is 
eigenlijk daq en nacht in de weer. W ij overdrijven geenszins als wij 
zeggen dat hij gemiddeld 18 uren per dag aan het werk is. Want 
het is de « meester » die regelmatig moet nagaan, moet onderzoeken, 
of al de deelen van het machien perfekt in orde zijn, opdat het stalen 
gedrocht met een chronometrische regelmaat voorzien weze van stoom 
en olie, en aldus alle bewegingen naar de bepaalde regeling zuiver 
zou uitvoeren, uur na uur, dag en nacht, onafgebroken, weken aan 
één stuk.

De « meester » moet eigenlijk ten allen tijde overal bij zijn : hij 
kijkt immers ook de groote windas op het dek na; de dynamo achter 
de brug; alle deuren, luiken... heel het ijzerwerk. Hij heeft geen vaste 
rusturen: hij slaapt zeer onregelmatig, nu eens midden den dag, aleens 
’s avonds of ’s nachts. Wanneer hij slaapt, wanneer wie ook slaapt 
op de boot, dan wordt die slaap door de anderen gerespekteerd : dan 
worden geen grapjes uitgehaald !

Op de brug, op het dek en in het ruim werken de kapitein, de 
stuurman, de vier matrozen, de twee lichte matrozen en de loop 
jongen. In de « keuken » arbeidt de kok, en in de chartroom werkt 
de marconist.

De loopjongen, een flinke jongen van zestien jaar, vaart reeds 
een paar jaar op Ijsland mee. Als weesjongen van een Belgischen 
visscher, kreeg hij zijn theoretische opleiding, van zijn 7e tot zijn 12e 
jaar, in de « Ibis », de kweekschool van de visscherij, welke in 1906 
door Zijn Koninklijke Hoogheid Prins Albert van België te Oostende 
opgericht werd, ten gunste van de weezen der zee.

De loopjongen op een vischbak heeft geen gemakkelijk, geen 
luiaardsbaantje. Dè « Mousse », zooals ze hem in visscherstaal heeten, 
is van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat in de weer: hij helpt den 
kok, hij kuischt het logist van de officieren, hij houdt de chartroom 
rein, op de visscherij moet hij op het dek de matrozen helpen om zich 
aldus stilaan praktisch en, grondig in alle matrozen-aktiviteit te be~

De «Christ Mahlman» stevent naar het verre Noorden, onzekere dagen te gemoet

kwamen. Na een gunstige proefperiode van één à twee jaar, wordt 
hij op advies van den kapitein tot « lichten matroos » bevorderd.

De «Lichte Matrozen» zijn doorgaans 16 à 18 jaar oud. Prak
tisch moeten zij hetzelfde werk van de matrozen verrichten: gedurende 
den overtocht de wacht optrekken en sturen onder toezicht van den 
stuurman, de vischnetten helpen in orde brengen en mede herstellen, 
het koper poetsen en 't schip reinigen; op de visscherij: visch helpen 
ophalen, gutten wasschen en in ’t ruim gooien; in het ruim: de neer
gegooide visschen opvangen, ze den stuurman aangeven, het ijs 
kappen, enz... Na een paar jaar kan de « Lichte matroos » op gunstig 
advies van den kapitein tot matroos bevorderd worden. Zijn werk 
blijft hetzelfde: doch zijn loon verdubbelt bijna.

Matrozen die eenigszins een goede theoretische opleiding ge
noten en zich verder in de vischvangst- en zeevaartkunde weten op 
te werken, kunnen na zes jaar praktische arbeid zich voor de Rijks- 
Zeevaartkommissie aanbieden voor het examen van « Stuurman ». 
Dit examen dat over theoretische vakkennis gaat is door een Konink
lijk Besluit verplicht voor alwie « stuurman » wil worden.

De « stuurman » doet praktisch gesproken /hetzelfde werk van 
de matrozen. Doch hij is verantwoordelijk voor het binnenbrengen 
van goed bewaarden visch. Daarom zal hij den visch persoonlijk in 
het ruim in ’t ijs leggen. Hij krijgt de werkorders van den kapitein, 
welke hij aan de matrozen en lichte matrozen overmaakt. Hij waakt 
op de goede uitvoering van deze orders, en is bij ontstentenis van 
den kapitein diens plaatsvervanger.

De « Kapitein » is de ziel, de groote « baas » van de boot, van 
de expeditie. Hij draagt de verantwoordelijkheid van de boot, hij 
regelt den dienst. Hij krijgt van de reederij opdracht visch te halen 
van bepaalde vischgronden : Ijsland, Spaansche kust, Witte Bank, 
Witte Zee, of elders. Doch het wordt aan zijn eigen initiatief, aan 
zijn eigen ervaringen en de inlichtingen welke de marconist hem kan 
bezorgen, overgelaten de preciese vischgronden te bepalen waar ge- 
vischt zal worden. Hij duidt de te volgen routes aan. Hij beveelt alle 
personeel op de boot. Precies om al deze groote verantwoordelijk
heden eischt de Belgische Wet dat ieder vischbootkapitein drager 
weze van een kapiteinsdiploma, dat afgeleverd werd door de Zee- 
vaartkommissie. Men kan dit diploma, spijts alle theoretische kennis, 
slechts bekomen na zes jaar aktief gevaren te hebben, en op een be
hoorlijke wijze het bewijs te hebben geleverd dat men én theoritisch 
én praktisch een boot over den Oceaan kan besturen, dat men in 
bepaalde gevallen precies weet wat er te doen is, en ten slotte dat 
men degelijk op de hoogte is van de geheele visscherijbedrijvigheid.

De « kok » wordt door den kapitein aangeworven : deze man 
heeft slechts twee goede hoedanigheden te bezitten : 1 ) een meester 
te zijn in de burgerskeuken; 2) tegen het ruwe zeeleven bestand te 
zijn.

Last not least : de « marconist ». Slechts de grootste vischbakken 
kunnen zich de « luxe » van een marconist permitteeren, Op de minder 
groote vischbooten moet de kapitein, « marconist » spelen... hoe goed 
of hoe slecht zulks ook gaat, zooals het uit het verloop van deze re
portage allerduidelijkst zal blijken.

De « marconist », de goede marconist, moet benevens een dege
lijke technische opleiding, jarenlange ervaring, ook verschillende 
vreemde talen machtig zijn. Voor « Ijsland » moet hij zich minstens 
in het Engelsch, het Duitsch en het Fransch behoorlijk kunnen uit
drukken. Over het hoogst rendeerende werk van den marconist 
zullen wij ten gepaste tijde uitwijden. Terloops mag echter nu reeds 
gezegd worden dat hij op den vischbak het gemakkelijkste leventje 
heeft, dat echter daarom nog geenszins benijdenswaardig mag ge
noemd worden.

De kapitein, de machinist, de stuurman en de marconist vormen 
het officierenkorps op den vischbak.

(Nadruk verboden) JEF VAN WYNSBERGHE.

(Vervolgt.)

Aanbestedingen

De Carnavalfeesten te Oostende

Dat niettegenstaande de krisis, er toen ta 
Oostende gedurende enkele dagen een karna- 
valstemming heerschte, is reeds op zichzelf 
beschouwd, een verheugend feit.

DE EERSTE ZATERDAGAVOND

De officieele feestcommissie had er trou
wens voor gezorgd dat op 16 hebruari 1.1. 
een optocht plaats greep van Prins Karna
val, waardoor de aandacht van gansch de 
stad op de carnavalfeesten werd getrokken.

Om acht uur knalden verscheidene schoten 
door een vuurwerkmaker afgeschoten om het 
vertrek van den stoet aan te kondigen. Lr 
was een wagen op kosten van het gemeen
tebestuur vervaardigd, waarop een zeeman 
verbeeld was, die met een trekorgel op een 
kleine schuit de woeste zee schijnt te door- 
kheven. Het ontwerp geteekend door kunst
schilder Boel, was door de commissie aan
vaard en verder in plaaster verwezenlijkt in 
de garage St Cristophe, waarvan de poort 
hoog genoeg is, om er dergelijke karnaval- 
wagens te kunnen doorlaten.,

De inrichters van de wijk Montmartre in 
de Langestraat hadden er aan gehouden in 
stoet en met muziek den vroolijken prins te 
gaan afhalen.

Doch deze verkoos eerst rond Petit Paris 
te zeilen en slechts zoo laat mogelijk te 
Montmartre aan te komen. Men zou zelfs 
gezegd hebben datier kwa wil bij was, want 
na eerst in de gevaarlijk nauwe Kapelle- 
straat te zijn gevaren en rond de markt te 
hebben gezwierd, bleef de mast plots hape
ren in een van de guirlandes met electrische 
lampjes, die de Langestraat versieren.

De wagen had het midden van den straat
weg moeten verlaten omdat een auto langs 
het voetpad gegareerd stond.

Nu was de mast juist hoog genoeg om on
der de middejiguirlande door te rijden, doch 
niet op de kanten. Daar stond nu onze zee
man met zijn harmonika en de feestvierders 
trokken lustig verder met den kleinen dikken 
burgemeester van Montmartre.

A l de koffiehuizen van deze nieuwe wijk, 
nieuw althans door den naam, hadden an
dere opschriften ,gekregen en een bijzonde
re versiering. Werden vooral opgemerkt, de 
Abbaye de Thélème op de Leopoldlaan, die 
prachtig versierd was, dan «Au Ciel» een 
inrichting van de Van Iseghemlaan nevens de 
Scala, verder «Au Caveau» waar de kleine 
maar omvangrijke burgemeester van Mont
martre zetelde, ook nog «La Taverne Rouge» 
op den hoek van de Madridstraat, de Moulin 
Rouge aan den achterkant van den Schouw
burg, eindelijk de Caroussel op de Van Ise
ghemlaan en Haiti in de Langestraat.

De jury, welke den Dinsdagavond al de 
mededingende inrichtingen bezocht, zonder er 
echter glaasjes te ledigen, wat haar taak te 
zeer zou hebben bemoeilijkt, heeft de inrich
tingen pas vernoemd, ook aangeduid in de 
volgorde die wij hebben aanvaard.

De kosten welke- voor deze versieringen 
van gevels gedaan werden, zullen wel spoedig 
ingewonnen geweest zijn door al het bezoek 
dat gedurende de Carnavaldagen ontvangen 
werd.

DEN ZONDAG 19 FEBRUARI

Den Zondagnamiddag moest te Aalst een 
stoet uitgaan, waaraan verscheidene Oos
tendsche maatschappijen deelnamen en al
hoewel de optocht aldaar onder een druilen
den regen moest geschieden, hebben onze 
locale groepen heel wat bijval behaald en 
zelfs de eerste prijzen weggekaapt.

Den Zondagnamiddag was het zooals ge-

vangsten thans niet zoo groot als dit ver
leden jaar het geval was.

Ongetwijfeld is de regen hiervan de voor
naamste oorzaak, doch ook de crisis heett 
heel waarschijnlijk veel bijgedragen orr. een 
tocht naar de kust door de mensche i van 
het binnenland te doen opgeven lot betere 
tijden.

Toch was er meer dan voldoende toeloop 
in de Kursaal, om het bal in een luimige 
stemming te houden tot in de vroege morgen- 
uurtjes.

De heer Gillet, secretaris van de Cercle 
Cecilia, heeft er waarlijk een handje van 
weg om feesten als dit in te richten en ds 
versiering van de zaal door architect Co • 
lombie getuigde van den besten 3maak.

DE STOET VAN ZONDAG

s Anderendaags, Zondag, zou dus de 
groote stoet uitgaan en reeds waren voor
zorgen genomen om aan de deelnemende 
maatschappijen, in geval van aanhoudenden 
regen, te laten weten dat de optocht uitge
steld zou worden tot half-vasten.

Gelukkig begon rond tien uur het weer op 
te klaren en het was begunstigd door een 
heerlijk zonnetje, dat de stoet zich in gang 
zette te drie uur. De deelneming van de ver
schillende locale maatschappijen was buiten
gewoon schitterend en wat vooral d it te 
worden aangestipt is het groot aantal wagens. 
Ditmaal had het inrichtend comité er voor 
gezorgd, dat er afwisseling door muziekkorp
sen zou bestaan en dat groepen te voet en 
op wagens in regelmatige orde ell -inder 
afwisselden.

Een van de schoonste wagens w ü j  onge
twijfeld die, voorstellende de millioenen 
van Arlekijn, welke dan ook den eersten 
prijs bekwam.

De schoonste groep zou moeilijk aang- 
duid kunnen worden, want vele maatschap
pijen wedijverden zoowel in originaliteit ais 
in rijkdom van uitvoering. De jury gaf den 
eersten prijs zoowel aan den groep met de 
groote koppen (Gandhi, Chamberlain, Hitler, 
Mussolini, enz.) als aan den groep van de 
kaarten, waarvan de schitterende kleuren on
getwijfeld deze onderscheiding verdiende.

De tweede prijs werd verdeeld tusschen de 
sterrekijkers, die heel wat volk deden lachen 
en de skiloopers, die ook voor hun wagen 
van de Alpen een prijs hebben bekomen.

De Oostendsche Gilles, waarvan men nooit 
moe wordt ze in Carnavalstoeten te zi^n en 
die trouwens overal den eersten prijs oeha- 
len, werden met den tweeden prijs bedacht, 
waarschijnlijk omdat ze reeds enkele malen 
gezien werden in onze optochten.

Maar dat kan toch geen bezwaar zijn ...
De beesten die spreken deden op hur ioor- 

tocht heel wat menschen gieren en de epen 
met hun talrijk kroost, waarmee; ze nochtans 
tamelijk schuw omgingen, verdienden onge
twijfeld eveneens hun groote onderscheiding, 
welke hen dan ook samen met de groep van 
de «Keukenkunst» werd toegekend.

De spaarpotten van den Opex schenen ons 
genoeg gevuld om geen belooning noodig te 
hebben, maar toch werd ze hun gegeven en 
was het verdiend.

De verkleede mannelijke mededingers \ oor 
den titel van «Miss Univers», hadden heel 
prachtige vrouwelijke kostumen aangetrok- 
ken waarom ze eveneens een prijs bekwa
men.

De garnaaltrap had ook veel sukses niet 
zijn klapeiende vrouwtjes, terwijl de zeebaden 
van voer den oorlog heel eigenaardige klee- 
derdrachten in herinnering brachten.

Onder de wagens die prijs bekwamen, moe.
woonlijk de uitgangsdag van de bengels, of ten we nog vermelden: die met de kools van 
zooals anderen ze misprijzend noemen: van I den kindertuin; dan die voorstellend een ver-

AANGEKONDIGDE
AANBESTEDINGEN

10 MAART. —  Te 1 I uur £en Stadhuize 
te Oostende, openbare aanbesteding betref
fende het bouwen van het Paviljoen der Stad 
Oostende op de Internationale Tentoonstel
ling van de watertechniek - Luik 1939. Aan
biedingen ter post aangeteekend ten laatste 
op Dinsdag 7 Maart 1939., Plan en la3ten- 

kohier ter inzage en inlichtingen te bekomen 
alle werkdagen tusschen 10 en 12 uur op 
het bureau van den heer Stadsingenieur- 
Architect. Deze documenten zijn te bekomen 
op het bureau nr 95 ten stadhuize tegen be
taling of storting der som van 55 fr.

TOT I 5 MAART. —  Aan den h.. Voorzit

ter van het Inrichtingscomiteit van het Ko- 

ning Albertgedenkteeken aan den Ijzer, 65, 

Regentiestraat, Brussel, bouwen der voorplei

nen van het Koning Albertgedenkteeken te 

Nieuwpoort. Inlicht, bij den leidenden bouw

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

1 7 MAART. —  Te 1 1 u., voor h. Ver- 

schoore, Hoofdingr.-best. van Bruggen en We

gen, Langestraat 69, Oostende, weren van 

den aanwas op de kielbank van den linker

oever der havengeul van Nieuwpoort. Bestek 

z. n. (Ned. tekst).

I 7 MAART. —  Te 1 1 u., voor h. Ver- 

schoore, Hoofdingen.-best. van Bruggen en 

Wegen, Langestraat 69, Oostende, weren van 

den aanwas op de kielbank van den Ooster- 

oever der havengeul van Oostende. Bestek z. 

nr. (Ned. tekst).

13 MAART. —  Te I 1 u., bouwen van een 

schietstand op het vliegveld van Steene. Ra

ming 200.000 fr. Lastkoh. nr 1161, prijs 5 

fr., plans 15 fr., Loxumstr. 16, Brussel en ter 

inzage 27, Hooistr., Brugge. Aang. inschrijv. 

1 0 Maart.

UITSLAGEN

21 FEBR. —  Te 1 1 u., ten stadhuize te 

Oostende, herbesteding voor het leggen der 

centrale verwarming in de lokalen van den 

Havendienst.

A. Ostyn, Oostende, 32.300 fr.; Maer- 

schalk J., id., 35.200 of 35.500 of 36.500 fr.; 

G. Devriendt, id., 36.300; E. Melis en Zn., 

id. 37.495; Th. Kyndt-Neyts, id., 3 7.699 fr.; 

A. Mandens, id., 38.987 fr.

22 FEBR. —  Te 11 u., in de Magdalena- 

zaal, St-Jansstraat, Brussel, vergrootingswer- 

ken aan het gebouw van posterijen, telegra

fie en telefonie, te Oostende C.

Van Rolleghem en Ingelbrecht, Oostende, 

63.229,51; A. Verscheure, Ichteg em, 69.500 

fr. 75; R. Lingier, Oostende, 72.652,99 fr.; 

M. Gobin, id., 73.830,73; A. Claeyssens, Gis

tel, 75.082,29; P. Clicteur, Oostende, 77.644 

fr. 83; De Gryse, id., 86.416,23 fr.; A. Se- 

ghers, Brussel, 96.913,60 fr.
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BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

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

Bandagist —- Masseerder

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. —  TELEFOON 73740

de snotneuzen.
Bedoelde neuzen waren echter thans door 

een masker gedoken, maar men zag aan het 
plunje van de maskertjes dat ze grootmoeders 
jak of grootvaders «pit-en-l air» hadden we
ten te bemachtigen om met andere jongens 
van hun leeftijd te gaan huilen en tieren 
door de straten om echter te half acht weer 
thuis te zijn, vermits moeder hen ernstig ver
wittigd had dat ze zonder eten naar bed zou
den gaan, indien ze voor het avondeten zou
den te laat komen.

MAANDAG 20 FEBRUARI AAN 
PETIT-PARIS

Den Maandagavond is echter sedert on
heugelijke tijden te Oostende voorbehouden 
aan de volwassenen, die er eens willen op 
uit gaan om aan goede vrienden en kennis
sen in het een ot ander café hun vet te geven 
waarbij ze echter niet steeds gelukken, daar 
die vrienden met hetzelfde doel ook een mas
ker hebben opgetrokken en eveneens op zoek 
zijn naar hun slachtoffers.

Voor de maskers was er dien avond trou
wens een groote wedstrijd ingericht, door de 
handelaars van Petit-Paris.

Een verhoog was opgetimmerd en een 
honderdtal maskers defileerden er voor de 
jury.

Wat het meest bijval had, was een masker 
dat de origineele gedachte had gevonden 
Flora van het park te verbeelden. Gansch in 
het wit gekleed, met het gelaat en de handen 
wit gekalkt, bood die persoon zich aan met 
automatische bewegingen en de imitatie, van 
het standbeeld met het dik achterwerk was 
zoo volledig, dat de derde prijs hem werd 
toegekend, de twee eerste voorbehouden zijn
de voor de groepen.,

De groep die den eersten prijs ontving, 
was die van de kaarters, door de maatschap
pij «l’Aigle» gevormd. De tweede prijs werd 
loegekend aan fietsers met een achtkantig 
wiel, dat heel wat den lachlust verwekte.

De verdere prijzen werden uitgedeeld aan 
cyclisten, Spanjaarden, Stan Laurel en zijn 
maat, drie matrozen en een kapitein, een 
«Poule d’Or», sultans, kaarters, enz.

Om elf uur kwam echter een dikke mist 
op, die het publiek verwijderde en een spoe
dig einde stelde aan den wedstrijd.

Zoowel maskers als toeschouwers trokken 
de herberg binnen en daar werd carnaval 
verder gevierd tot den Dinsdagmorgen.

DINSDAG OP MONTMARTRE

Den Dinsdagavond zou er geen aantrekke
lijkheid hebben geweest, had de wijk Mont
martre niet voor een degelijk programma ge
zorgd, behelzende o.m. oefeningen van koor- 
dedansers boven een der hovingen van de 
Leopoldlaan.

De danser gebruikte ook een fiets om over 
de koord heen en weer te zwieren met een 
jongentje op zijn rug. Deze krachttoer had 
heel wat bijval en daarna ging het publiek 
naar de vele koffiehuizen van de Langestraat, 
waar de maskers moesten komen om aan een 
nieuwen wedstrijd deel te nemen.

Deze wedstrijd bestond hierin dat de deel
nemende maskers, tenminste 15 inrichtingen 
moesten bezoeken om recht te hebben aan 
een deelname van een tombola. Zonder in 
deze inrichtingen iets te moeten bezigen, 
vroegen ze een bewijs van doortocht en trok
ken dan verder om aan de vereischte voor
waarden te kunnen voldoen.,

De foorkramers, die hun wagens hadden 
opgesteld bij den Kursaal, kregen heel wat 
bezoek en de kosten die zij zich dit jaar ge
troost hebben, zullen waarschijnlijk wel ver
goed zijn geweest door de vele klienten.

HET BAL VAN DE «RAT MORT»

Zaterdagavond, voor het bal du Rat Mort, 
zag het er tamelijk slecht uit, vermits het 
reeds gedurende gansch den dag geregend 
had en *s avonds de regen steeds erger neer
viel.

Reeds aan het aantal auto’s, staande op 
de Wapenplaats, kon men voorspellen, dat 
de toeloop uit het binnenland wat zou ver
minderd wezen en inderdaad waren de ont

laten kasteel; verder de wagen van Mont
martre; dan nog het foorkot met den her- 
kuul; den reeds vermelden wagen van de 
Alpen; die van Sneeuwwitje en de Gondole 
van Venetie, oorzaak van veel besprekingen 
nopens parkversieringen; verder Toone en 
Wanne en de wagen van Miss Univeis, even
eens reeds vermeld.

De wagen van prins Carnaval, vcors' iend 
een boot, had dien Zondag ook weer een 
ongeluk, want de voormast haperde in de 
Christinastraat in een verlicht uithangbord, 
waarvan de ruiten verbrijzeld werden. Hoe 
kan men ook met een dronken matroos, r1:e 
*1 zingend harmonika speelt, zulk een sc 
besturen?

’S AVONDS

Den Zondagavond bleef het volk, dat door 
den stoet tot uitgaan was aangelokt, nog lan^ 
op straat en tot laat in den nacht was er veel 
verteer overal.

Ongetwijfeld heeft de Carnavalstoet den 
localen handel zeer gediend.

Dat de zwartkijkers komen vertellen, dat 
onze stoet niets beteekent en dat Carnaval 
dood is. het helpt hen niet.,

We brengen dan ook een warmen lof aan 
alle inrichters en deelnemers samen, en we 
zijn overtuigd, dat als men zoo voortdost 
ook de menschen zee rond den stoet zelve 
nog zal aangroeien. Steeds zullen er dan ook 
meer en meer zijn die zooals Zondag 1.1. -?r 
niet zullen kunnen aan weerstaan om s 
avonds een kleurenrijk of zot pak aan te 
trekken en bekenden en onbekenden eens 
hun zaligheid te geven. Want Zondagavond 
is er beweging geweest, die we sinus lang, 
bij dergelijke gelegenheid in onze goede ste
de niet meer gekend hebben. In al de her
bergen, waar muziek werd gemaakt —  om 
de zuiverheid der klanken was men niet zoo
zeer bekommerd -- bleef het druk tot diep-
in den nacht. De Oostendsche bevolking 
heeft weer een week in volle feestroes ge
leefd, en vele neringdoeners hebben er wel 
mede gevaren.

UITSLAGEN-PRIJZEN VAN DEN 
CARNAVALSTOET.

Groepen
1. De internationale wereldconferentie, G?- 

lukwenschen van de jury; 1. ex-aeq.: Van 
twee tot aas.

2. De Lustige sterrekijkers ; 2. ex-aeq. : 
Met ski en alpenstok. De Gilissen van de 
Zee.

3. In den tijd toen de dieren spraken ; 3. 
ex-aeq. De gevolgen van een alpenbruüoft.

4. Keukenmeester en keukenpieten.
5. De candidaten voor den wereldtitel.
6. De garnaaltrap. 6. ex-aeq. De spaarpot

ten van den Opex.
7. Het strandpersoneel van voor den oor

log. 7. ex-aeq. De notabelen van Montmar
tre.,

8. De Oostendsche nachtuilen.
Wagens

1. De millioenen van Harlekijn.
2. Wat er uit een kool al komt.
2. ex aeq. De wonderlijke kasteelgasten.
3. Druivenoogst van Montmartre.
4., De barak van Maciste.
5. We gaan een gang in de Alpen.
6. Sneeuwwitje in het woud.
6. ex aeq. Carnaval van Venetie.
7. De schuit van Tone en Warne1.
8. Verkiezing van Miss Univers.

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte co rieten MANDEN bij

CH. DESMIDT-SLEYTLR
ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENC^
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Vrouw enkroniek
W AT  ETEN W IJ D EZE  W EEK  ?

ZONDAG. -- Witte ragoutsoep, gekookte

ossentong, spruitjes, aardappelen, zure saus. 

flensjes.

MAANDAG. —  Saucijsjes, bloemkool, 

aardappelen, rijst met rozijnen.

DINSDAG. —  Biefstuk, witloof, aardappe

len, sinaasappelvla.

WOENSDAG. -- Gestoofde schelvisch, ge

kookte aardappelen, botersaus, brood met 

appelen..

DONDERDAG. —  Varkensgekapt, appel

moes, aardappelen, eierpudding met rozijnen.

VRIJDAG. -- Gebraad met koolvisch, to

matensaus, gekookte aardappelen, karne- 

melkpap.

ZATERDAG. —  Frites, gekookte eieren, 

sla, chocoladepudding.

RECEPTEN

WITTE RAGOUTSOEP. —  We trekken op

gewone wijze bouillon van wat kalfs- of 

rundersoepvleesch, met het noodige water, 

5 gr. zout, wat foelie, de punt van een thee

lepel tijm en wat peterselie. We verwarmen 

roerende 40 gram boter met 40 gram bloem 

tot een gelijke massa, en gieten daarbij roe

rende langzamerhand eerst een vierde liter 

melk, daarna den gezeefden bouillon. We la

ten de soep dan nog eerst 1 0 minuten door

koken met balletjes gehakt en gieten ze dan 

voorzichtig op een geklopt ei. We druppelen 

er op het laatst eenige druppels citroensap in.,

GEKOOKTE OSSETONG. —  We zetten

de tong een poos in water met zout. We ne

men van het keelstuk het vet en de velletjes 

weg, en krabben de punt van de tong goed 

af; ofwel we blancheeren ze even en zetten 

ze dan weer op met kokend water en 1 0 gr 

zout per liter, al of n iit met verschillende 

kruiden. Voor ossetong moet men 3 uur 

kooktijd rekenen. Na het koken ontdoen we 

ze van het vel en brengen ze warm op aan 

schijfjes, met wijn-, eier-, mierikswortel, 

champignon- of citroensaus; er spruitjes bij 

presenteeren.

We kunnen echter de schijfjes gekookte 

tong even in de saus opkoken en ze als ra

gout opbrengen; ofwel de tong fijn hakken 

en vermengen met gehakte morieltjes en een 

weinig maderasaus, voor het vullen van ome 

Iets, frituren, pasteitjes of schelpen.

Voor kalfs-, varkens-, lams- en paardetong 

gaat men op dezelfde wijze te werk. Doch 

voor kalfs- en varkenstong moet men twee 

uur kooktijd rekenen, voor lamstong ander

half uur en voor paardetong vier uur.

GESTOOFDE SCHELVISCH. —  We ma

ken de visschen op de gewone wijze schoon. 

We zouten ze, en leggen ze in een vuurvasten 

schotel. We bedekken den bodem voor niet 

meer dan I cm. hoog met water, waarin des- 

verkiezende een vleesch-extrakt-blokje (een 

bouillonblokje) is opgelost. We voegen er het 

sap van een vierde citroen bij en honderd gr. 

in klontjes verdeelde boter. We bestrooien 

het schoteltje met paneermeel, leggen er bo

venop twee uitgetande schijfjes citroen en

laten dan de visch dichtgedekt gedurende 20 

minuten, daarna zonder deksel nog 10 mi

nuten in een warmen oven staan.

GEBRAAD VAN KOOLVISCH. —  In het

kookboek uitgegeven door de Propaganda- 

cbmmissie voor Zeevisch, samengesteld door 

M. de Rijcke-Geerinckx, vinden we daarvoor 

het volgende recept: «Groote reepen van 

koolvisch worden 2 tot 3 maal in de lengte 

doorgesneden. De dunne, lange stukken wor

den ingezout, naar keus ook met peper en 

citroensap gekruid en dan met mostaard, to

matenpuree of sardienenpastei bestreken. Dan 

worden de reepen in lagen boven elkaar ge

legd, en kan ook naar wensch bestrijken mei 

eigeel, en dan wordt het gebraad in den oven 

gestoken en onder begieten met vet of olie, 

wordt het gaar. Daarbij wordt dan de pas

sende saus, tomaten, mosterd of sardienen- 

saus opgediend ».

SCHOONHEID EN HYGIENE
REGELS OM GEZOND TE BLIJVEN. —

Hieronder geven we een viertal regels, die 

zeer -eenvoudig en gemakkelijk na te- komen 

zijn, en niettemin gezondheid en kracht ge

ven. Hier volgen die regels :

1. ’s Morgens na het opstaan diepe adem

haling bij geopend venster.

2. Tweemaal per dag, n.l. ’s morgens bij 

het aankleeden en s avonds voor het naav 

bed gaan, een klein glas water drinken lang

zaam en met kleine teugen.

3. Minstens eenmaal per week een bad ne

men en daarna de huid goed wrijven.

4. Langzaam eten en goed kauwen, het

geen de spijsvertering bevordert. Nimmer le

zen onder het eten, zelfs niet als men alleen 

eet.

VOORKOMT DOORLIGGEN BIJ LANG

DURIGE ZIEKTE. -- Wanneer een langdurig

ziekbed te verwachten is, dient men van het 

begin af alles te doen om doorliggen te voor

komen. Men kan veel bereiken door tijdig 

met het gebruik van luchtkussens te begin

nen, terwijl de weefsels versterkt kunnen 

worden door dagelijksch inwrijven met Fran

sche brandewijn, citroensap of azijn.

TEGEN RIMPELS IN HET AANGEZICHT.

__  Het schijnt wel dat volgend middel aan-

geprezen wordt tegen rimpels in het aange

zicht. Men zal het gelaat eiken avond was- 

schen met citroensap dat men op 4iet vel laat 

drogen, ’s Anderendaags zal men met lauw 

water wasschen.

GESPRONGEN LIPPEN. -- Men kan ten

allen tijde aan gesprongen lippen lijden: het 

is werkelijk niet enkel een plaag van den 

winter, ook in den zomer kan men er aan 

lijden. Het zal dan ook best zijn de lippen in 

te wrijven met een zalfje, dat men in vele ge

vallen zelf kan maken. Men menge hiervoor 

boven het vuur een lepeltje honing met een 

stukje ongezouten boter, ter grootte van een 

duivenei. Goed vermengen, laten afkoelen en 

over de lippen wrijven.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.

Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A. Vermeersch &  O
OOSTENDE (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
Tel. adr. Thielemans-Poiuons

18, Kareelkaai, Brussel 
Telef. 126641 — 126642

Buitenland

NOORWEGEN

NOORSCHE HARINGVISSCHERIJ

Gedurende het seizoen 1938 bedroeg vol
gens opgave van den directeur der vissche- 
rijen in Noorwegën de aanvoer van vetharing 
en kleine haring in Noorwegen 1.493.300 H.. 
L. Hiervan werden aan traanfabrieken gele
verd 1.022.800 H.L., aan conservenfabrieken 
14 7.300 H.L., gezouten werden 50.000 HL., 
en versch verzonden 1 13.800 HL.,

Deze cijfers waren voor de winterharing : 
totaal aangevoerd 1.032.700 H.L., aan traan
fabrieken verkocht 51 1.200 H.L., versch ver
zonden 265.500 H.L., gezouten 295.000 H.L., 
en aan conservenfabrieken verkocht 91.700 
H.L.

Betaald werd te Bergen voor sloeharing : 
15.50 kr. en te Haugesund 16.50 kr. per ex- 
portton van 1 1 0 kg.

VISCHMONOPOLIE

Econ., Voorl. meldt, dat de Noorsche Bi- 
nisterraad, op grond van de tijdelijke wet 
van 18 Juni 1938 betreffende den verkoop 
van visch in onbewerkten toestand, bij besluit 
van 7 Januari jl. de bewerking, den verkoop 
en den uitvoer gedurende de periode 1 Fe

bruari tot 31 December 1939 heeft veroocïen 
van onderstaande soorten visch, wanneer die 
visch (in onbewerkten toestand) niet is ge
kocht door bemiddeling van de visscherij-or- 
ganisatie «Norges Raafisklag» welker statuten 
door het Noorsche Departement van Handel 
zijn goedgekeurd :

1. Kabeljauw of produkten van kabeljauw, 
gevangen aan .de kust van Finnmark rylke af 
tot en met Sogn en Fjordane fulke ;

2. Kabeljauw, gevangen bij Ijsland,Groen
land, Spitsbergen of Bjornoya en die in ge
zouten toestand in Noorwegen is ingevoerd ;

3. Schelvisch, gevangen aan de kust van 
Finnmark fylke af tot en met Nordland fylke 
en welke verkocht of verzonden is in bevro
ren toestand als filte of dient als grondstof 
voor conserven.

Het verbod geldt ook voor kabeljauw, die 
door de visschers zelf of door de productie- 
organisatie van visschers verwerkt is.

Visch gevangen met rawlers valt niet onder 
deze bepalingen.

De «Norges Raafisklag» kan dispensatie 
van het verbod verleenen.

Het Departement van Handel is gemachtigcT 
toezicht te oefenen op de nakoming der bo
venvermelde bepalingen en de samenstelling 
en werkzaamheden te regelen van een instan- 
tite voor hooger beroep.

Verdonck-Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

f
s

Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw R IJW IE L  in het

HUI« GENTH MARFC
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E
Bijhuis : ^ d e S m e t  de Naeyerlaan, 32 

r a i M M  BLANKENBERGE

«
BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BI]

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

MEN BRENGT TEN HUIZE

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

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

« PAPIERAFROLMACHINES»

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

KUN STBEENEN 

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

_  U ITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKENAK1IKELEN —

O K I H Ü N D IS C H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te brengen -----

ALLE TOESTELLEN V OOR M IS
VORM DE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE : ZUIDZANDSTRAAT , 25

... * V ' . * • 't

%

I Eugène Rau & Zonen
/1, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ jjgf VISCHCONSERVEN

MART0 U
U g m : MAAQPUN, DARMPIJN 

OVERGEVEN,AFGANG 
K R A M P , BU IKPIJN ...

Eenig® lepels zijn voldoend« om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bij uwen 
apotheker het echte pijnstillend middel Marto«. 
en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. Hesch
hi tike apotheek en ap M art ou 74 Vlaamsche

steenweq. Brussel

Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

BREUKBANDEN - BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

■JaAuParaœJa
G. M A D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

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

Diesel-Deutz Scheepsm otoren
-- rr- r  T-

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M ENGELW ERK 39

Grietje van den 

Visscher
door A . HANS

—  Dat telt hier niet. Ze trouwen ginder 
over den bezemstok. Dat zal David ook wel 
gewaar worden en als hij terug keert brengi 
hij die meid niet mee. Hij begrijpt dan, dat 
hij al heel gelukkig mag zijn, zoo hij alleen 
in genade aangenomen wordt.

—  Maar zoo valsch is hij niet, sprak 
vrouw Gelders. Hij meent het eerlijk met 
Grietje, dat is me nu duidelijk genoeg...God 
geve dat hij terug keert ; als hij getrouwd 
is, moet zijn vrouw bij hem blijven.

—  Die slet komt nooit op de «Gouden 
Schoof».! beweerde Gelders.

—  We zijn toch Christenen...
-- Ja, en daarom moet ik zoo’n duivelin

verbannen. Zij is de slechte geest, die onzen 
zoon meesleept., Ze moet nog duizendmaal 
sluwer zijn dan ik meende, om van een boe
renzoon gedaan te krijgen dat hij een groote 
hofstede opgeeft voor een dom avontuur. De 
notaris verdedigde die sluns ook nog ; we 
kregen er heftige woorden over. Ha, liever 
verkoop ik de « Gouden Schoof » aan een 
wildvreemde, dan hier ooit die visschers- 
dochter te dulden. Ik heb ze vervloekt. Een 
Gelders van den ouden stempel bezit trots.

David is de eerste van het geslacht, die ver
keerd loopt. En het is de schuld van dat sluw 
schepsel. Ha, verbeeld u, ze had den notaris 
ook wijs gemaakt, dat ze pas na veel 3 t n j d  

vertrokken wàs. Ze doelde op de huicheiacn- 
tige brieven, waarin ze David zoogenaamd 
arwees ! i~iem eens van zich stooten, om hem 
nog gekker op haar te maken !

Lielders wond zich weer op. Gisteravond 
was hij uitgevaren tegen Dries en had hem 
toen weggestuurd. Looi moest ook harde 
woorden hooren, doch zweeg. Seven ver
toonde zich zoo weinig mogelijk, maar genoot 
van al de geweldige tooneelen. Hein gedroeg 
zich kruiperig in de hoop meesterknecht te 
worden.,

—  We zitten hier nu over David te praten, 
maar hij is weg, zei vrouw Gelders zuchtend. 
Gaan dolen in Amerika! Ö, hadden we die 
verkeering dan maar liever toegelaten !

Haar man beukte met de vuist op tafel.
—  k Droeg David al zoo gaarne naar het 

kerkhof! tierde hij.
—  Verzoek God niet !
—  God wil orde en regelmaat, onderdanig

heid en gehoorzaamheid.
-- Hij vraagt liefde van ons.
-- Zult ge me verwijten dat ik David niet

lief heb gehad ? Toen hij klein was droeg ik 
hem op mijn schouder naar het liand... lk 
speelde en vertroetelde hem...

—  *t Was trots omdat er na de meisjes 
een zoon, een opvolger, geboren was.

—  En mag een vader daarop niet trotsch 
zijn ?

—  Ge h^bt te hoogmoedige verwachtingen 
op hem gebouwd.

—  Moeder, zwijg toch! zei Tilda geergerd.
—  Ik zwijg niet! Ik denk aan mijn jon' 

gen... We hebben hem verjaagd... In wan
hoop is hij weg gevlucht. Hij zag nu Grietje

gaarne en hij meende het. O, ik keurde het 
ook af... ik heb schuid, ik erken het... maar 
ik wilde toch geen geweld. Moest hij om die 
liefde door het heele dorp uitgejouwd wor
den ?

—  s Avonds zat hij bij die meid! hoonde 
Gelders.

—  Anders konden ze elkaar niet ontmoe
ten., Ik weet nu, dat ge Hein en Seven op 
hen afzond.

—  De koewachter liegt !
Zelfs in zijn woede nu schaamde Gelders 

zich toch nog over die praktijken.
—  Zwijg over de heele zaak! bulderde hij. 

David is dood voor ons.

—  Ha, neen! Hij zal me schrijven... en dan 
antwoord ik hem.

—  Zoo, en als die gemeene meid hem 
dwingt ons geld te vragen, zult gij het stu
ren ?

—  Een moeder zorgt nog voor haar kind, 
al is het van haar weg geloopeii.

— Maar van hier gaat er geen cent naar 
Amerika, dat zweer ik u! riep Gelders uit.

—  Doe geen eeden... Ge geeft nu toe aan 
uw gekrenkten trots, aan uw verbittering.

—  Toe, toe, weest kalm, zei Wuis. Alles 
komt terecht. David heeft tenslotte toch te | 
veel verstand om te blijven dolen. Laat er 
ons geen drama van maken.

—  Hij brengt ons allen op een schande
lijken naam, hernam de boer., Er was nog 
geen gebabbel genoeg door dien moord...

—  Daarover spreekt niemand meer. De 
kerel, dien ze hier aangehouden hebben en 
als den dader beschouwden, is gek verklaard, 
en al opgesloten, vertelde Wuis. Het gerecht 
moeit zich niet verder met de zaak. Niemand 
heeft ooit die dwaze betichting van Mathijs 
Waals tegen David ernstig opgenomen.

—  Dat weet ik, maar er werd toch over

ons gebabbeld. En nu kunnen ze dien moord 
weer in verband brengen met Davids vlucht, 
meende de boer.

—  Wel neen !

—  lk ben gegeneerd om allerlei vergade
ringen bij te wonen en de tronies te zien van 
menschen, die mijn invloed en gezag altijd 
benijd hebben.

—  Weer die trots I Ik denk niet aan den 
klap van de menschen, maar aan mijn jon
gen, zei vrouw Gelders.

Men kon het haar aanzien, dat ze al veel 
geweend had, Ze was ook bleek en verma
gerd. s Nachts sliep ze niet. A ltijd dubde ze 
over haar zoon. En dan bedacht ze met zelf
verwijt, hoe hard en streng ze> bleef, toen 
David voor zijn liefde wilde pleiten, zijn hoop 
vestigend op het zachte moederhart.

—— Daar is Gerda, zei Tilda.

Ze liet de dochter van de «Tempelhoeve» 
binnen.

—  Goeden dag samen... Ik kom u toch 
eens bezoeken. Ge zult wel veel verdriet heb
ben, sprak Gerda.

-- En gij ook, hé? vroeg de boerin.
—  Ik, neen! Nu niet meer... Ik blijf be

vriend met de familie, maar David veracht ik.
Dat klonk hard en het kwetste de moeder.
—— Ha, ik ben blij, dat het niets geworden 

is tusschen mij en David, vervolgde Gerda, 
lk kende hem niet door en door en vroeger 
of later zouden die streken toch boven ge
komen zijn. ’t Is erg voor u, maar ik ben 
voor een groot ongeluk bewaard. Een jon
gen, die zich met zulk een gemeene meid af
geeft en nu met haar weg is geloopen, deugt 
natuurlijk niet! Neen, vrouw, verdriet heb 
ik niet.

—  Ge troost u zeker met Mathijs Waals ï 
riep de boerin nijdig uit, want ieder woord

van het ongevoelig meisje was als een steek 
in haar hart geweest.,

-- Moeder! vermaande Tilda..
—  Laat uw moeder het maar zeggen, sprak 

René Wuis. Ik weet het ook, dat Waals eiken 
dag op de «Tempelhoeve» komt.

--Voor mij? vroeg Gerda op hoogen toon.
—  Dat beweert hij toch...
—  Ik kan hem niet wegjagen als vader 

hem moet spreken, maar ik blijf uit zijn 
buurt.

Ze keek zeer beleedigd.
-— Laten we nu toch niet over zulk een 

onzin kibbelen! zei Tilda. Moeder, er is nie
mand die nu nog schoon over David zal 
spreken.

—  En ik wil toch niet, dat hij in mijn ei
gen huis belasterd wordt! hernam vrouw Gel
ders. David heeft onbezonnen gehandeld, 
maar hij is niet slecht. Hij en Grietje bemin
nen elkaar en ze zijn vertrokken om eerlijk 
te trouwen.

•—  Dan denkt ge nu heel anders over die 
visschersmeid ! schimpte Gerda.

—  Ja, heel anders.
—  Maar ik niet! riep de boer uit.. Een slet, 

een sluns, een gemeen, sluw, geldzuchtig 
schepsel... dat is ze!

—  Willem Goedhart is als gek van ver
driet, heb ik op het dorp gehoord, zei Gerda. 
Ze heeft hem schandelijk bedrogen. En hij 
zoekt nog naar haar... Hij moet dan wel van 
zijn zinnen zijn ...

—  Maar hij kon niet zien, dat David het 
eerlijk meent... Mijn jongen laat de lioeve 
liggen.

—  O, een slechte meid kan veel gedaan 
krijgen, wedervoer Gerda. Dat is geen echte 
liefde, maar gemeenheid. Zoo worden er ook 
mannen naar de «Meermin» gelokt, die voor 
de dochter hun zaken ruineeren.

—  Mathijs Waals! spotte René en hij keek 
Gerda aan.

—  Wat gooit ge mij dien Waals voor de 
voeten ! snauwde ze. Ge lastert me. Wel, ik 
zal dan liever heen gaan. David is er al ge
noeg de schuld van, dat er over mij ook ge
babbeld wordt. Wat had ik met hem te ma
ken? Met hem niets en met Waals niets...

—  Ge hadt David gaarne genoeg gewild, 
zei vrouw Gelders. Maar nu deugt mijn jon
gen aan geen kanten meer.,

-- Elk een goeden dag, groette Gerda, en
boos verliet ze de woning.

—  Moeten wij nu met ieder ruzie krijgen 
door dien koppigaard? bromde Tilda.

—  Gerda stelde zich onbehoorlijk aan, zei 
de moeder. Zoo tot mij over mijn eigen zoon 
praten! Wat verbeeldt ze zich! Kon uw vader 
nu nog David naar de Tempelhoeve brengen, 
zooals hij het wilde, dadelijk nam Gerda hem 
aan. Ze zou gaarne meesteres geworden zijn 
van de vereenigde hofsteden.

—  Dat was toch ook uw wensch. Of zijt 
ge het allemaal vergeten, nu ge kazak hebt 
gekeerd! vroeg Gelders.

--Ja, het was mijn wensch, maar ik leerde
dat men een jongen niet kan dwingen.

Zoo werd er nog lang getwist. René Wuis 
vertrok. Nogmaals zei hij, dat men van het 
geval geen drama moest maken.

—  En Mathilde en Leon doen alsof het hun 
allemaal niet aangaat ,zei de boer verbitterd. 
Ze zijn hier zelfs nog niet geweest.,

—  Daban bekommert zich alleen om zijn 
zaken, beweerde René.

—  Wat kan hij komen doen! Ge twist toch 
met hem! verweet vrouw Gelders haar man.

(Wordt voortgezt

(verboden nadruk).


