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LICHTEN

MAART

uit aan

i W 6.29 17.22

2 D 6.27 1 7.23

3 V 6.25 17.25

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

1? z 6.05 17.40

13 M 6.03 17.42
14 D 6.01 1 7.43
15 W 5.59 17.45
16 D 5.57 17.47
17 V 5.54 17.48
18 Z 5.52 1 7.50
19 z 5.50 17-51
20 M 5.47 17.53
21 D 5.45 17.55
22 W 5.43 17.57
23 D 5.41 17.58
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
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12 Z 4-32
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14 D 6.30

15 W 8.05

16 D 9.30

17 V 10.26

18 z 1 1 ,:o8
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20 M —

21 D 0.24

22 W 0.54

23 D 1.25

24 V 1.56

25 z 2.31

26 z 309
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28 D 4.45
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30 D 7.16

31 V 8.45
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Oe Visschers en de
Kiezing

Zooals wij in ons vorig nummer 
schreven, gaan de irransch-Belgische 
bladen voort ter gelegenheid van de 
aanstaande Kamerverkiezingen alle mo- 
gelijke wapens voor den dag te halen, 
om üe verdere en wezenlijke ontvoog
ding van het Vlaamsche volk te be
kampen.

Zelfs het zich noemende neutrale 
■)lad « Le Soir », dat zoogezegd de 
Vlaamsche rechten eerbiedigt, doch 
waarin die rechten nooit verdedigd, 
maar steeds doodgezwegen of bestre
den worden, komt nog met oude drog
redenen voor den dag, die reeds hon
derd maal weerlegd werden en vol
strekt waardeloos geworden zijn.

Niemand minder dan professor Wil- 
motte meende onlangs in het groot 
Vlaamschvijand'ige Brusselsch blad een 
doorslaand argument gevonden te heb-

de Britsche «army», «navy» en «air- 
force» wel zullen doen de Fransche taal 
overal vooruit te stellen?

Och kom, dergelijke redeneering 
ware te dwaas, maar tegenover de 
Vlamingen wordt ze door hoogeschool- 
leeraars in het neutrale (?) Fransch- 
Brusselsch dagblad nog als klokspijs 
voorgezet.

W ij willen dit staaltje van onzin nog 
eens aanhalen om te doen uitschijnen 
op welke verouderde stokpaardjes de 
Vlaamschhaters, voor wien de kolom
men der onzijdige (?) Brusselsche ga
zet wagenwijd openstaan, nog te veide 
trekken tegen onze Vlaamsche bewe
ging.

Sedert Lodewijk De Raet de oogen 
der Vlaamschvoelenden opende, zijn 
en blijven deze bewust dat hunne ont
voogding geen bloote taalkwestie is,

ben, om te bewijzen dat, de eisch der|maar dat stamgevoel en stamfierheiil
Viamingen tot gelijkberechtigheid op 
alle gebied, niet kan aangenomen wor
den omdat... in onze taal een groot 
aantal Fransche woorden en wendin
gen voorkomen- 

Arme professor, hebt gij het waar
lijk nog niet verder gebracht dan dat, 
of neemt gij soms al de lezers van «Le 
Soir» voor dommerikken?! De veelta-

ook krachtige hefboomen kunnen ziin 
op gebied van beschaving en volkswel 
vaart.

Onze Vlaamsche werkmenschen zijn 
onder de vlijtigste ter aarde, op zee
vaart of visscherij, in havenwerk of 
landarbeid.

Veel kan nog voor hen gedaan wor
den door een degelijk vakonderwijs,

l.gen, het is bekend, worden doorgaans maar wat zien wij bvb. in de visscherij,
bij het Vlaamsch gedeelte der Belgi
sche bevolking aangetroffen, maar in 
dezen tijd van uitstappen en reizen 
hebben onze Waalsche landgenooten, 
die vroeger met Wilmotsche drogrede
nen werden vergiftigd, al lang uit eigen 
ervaring kunnen vaststellen, dat alle 
omgangstalen doorspekt zijn met; aan 
andere talen ontleende termen: zijn de 
woorden garage, auto, taxi, football, 
drawn, stick en, sedert den wereld
oorlog, «ersatz», niet overal gebruikt 
en bekend?

En doet dit iets af aan de eenzelvig
heid van een stambewust volk? Onze 
Nederlandsche buren zijn veel meer 
verzot dan wij Vlamingen op noode- 
loos gebruik van vreemde1 woorden; de 
overdrijving in dezen stuit soms wel 
tegen de borst, maar wie — tenzij Prof. 
Wilmotte — zou daarom durven be
weren dat het Nederlandsche volk geen 
eigen taal bezit of het recht niet heeft 
deze alleen als zijn eigene spraak te 
doen doorgaan en op den voorrang te 
stellen.

Wij meenen ons niet te vergissen 
door te veronderstellen dat de geleerde 
doch zoo weinig redelijke professor 
ook in Engeland lettervrienden telt. En 
we veronderstellen een oogenblik dat 
een dezer hem zekeren dag, ter gele
genheid eener reis in Engeland, een 
«telegram» of «cable» stuurt, waarbij 
hij hem een «appointment» stelt in het 
«res'.ëurant» van een «station» en hem 
«invite» om bij een «fine dinner» een 
«courteous conversation» te hebben 
over «litterary questions».

Denkt ge dat onze Brusselsche lee- 
raar aan zijn vreemden briefwisselaar 
zal doen opmerken dat zijn meö vreem
de woorden doorspekt Engelsch de 
naam van taal niet waardig is en dat

het midden dat ons het meest ver
trouwd is ?

Jaren reeds heeft het zoogezegd be
voegd middenbestuur van het Zeewe
zen eene studie op t getouw tot herin
richting onzer visschersscholen, zonder 
dat er iets praktisch wordt verwezen
lijkt.

Zooals we het verleden week schre
ven, blijft nog geweldig veel voor onze 
visscherij te doen in: zake technische 
voorlichting, sociale gelijkstelling, eco
nomische inrichting en bestuurlijke be
handeling- Daarvoor is oprechte toe
wijding aan onze bij uitstek Vlaamsche 
visscherijnijverheid noodig. en wezen
lijke bevoegdheid wat zonder behoor
lijke taalkennis niet mogelijk is.

Maar als onze Ministers de diensten 
die over het lot onzer visscherij be
schikken toevertrouwen of overlaten 
aan onbeslagen plaatsjesjagers die Zich 
in den administratieven kaas weten te 
nestelen, dan zal onze visscherij nog 
lang met woorden worden gepaaid.

Daarom herhalen wij: op ! gij allen 
die op en met de zee leeft, tot welke 
partij gij ook moogt behooren, geeft bij 
de aanstaande verkiezingen uw stem 
aan oprechte en daadwerkelijke 
Vlaamschgezinden !

P. Vandenberghe.
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Een Schandvlek 

in het Stadsgezicht
-- o--

Toen de houten afsluiting van vier meter 

hoogte rond de oude vischmijn opgetrokken 

werd, meende menigeen dat dit een verbete

ring was, vermits het zicht van deze ruine 

gedurende de afbraak zou gedoken blijven.

Helaas thans hebben we een ander schan-» 

dalig zicht op deze afsluiting met allerlei] 

affichen waarvoor misschien heel wat be*- 

taald wordt, maar die thans volstrekt geen 

reden meer heeft van bestaan.

Voor het aanstaande Paaschseizoen zou 

men ze moeten doen afbreken, opdat de 

vreemdelingen een zicht zouden krijgen op 

onze haven en indien ze werken zien uit

voeren, dan zal het slechts den bouw zijn 

van het station voor de auto’s en er is geen 

enkele reden om hen dit te verduiken.

Wel integendeel !

Maar die afsluiting is eene schandvlek op 

het stadsgezicht en berokkent tevens heel 

veel kwaad aan dit kwartier, waar de men

schen toch met de reizigers moeten leven en 

veel kamers verhuurd worden, waarvan de 

huurprijs heel wat hooger zou zijn, indien 

aan de huurders dit wansmakelijk schouw

spel bewaard bleef.

Oostende rouwt voort, want 
weer is een zijner visscherszonen 

door de zee verzwolgen
Het is nog geen twee maanden geleden, dat Oostende het ver

gaan van acht zijner visscherszonen te betreuren had, of thans werd 
°ns, op Vrijdagavond 17 1.1. te 8 uur, weer een droeve mare overge
seind : Cyriel Willaert, 29 jaar, schipper aan boord van de 0.277 
«Madeleine-Henriette», reeder Theo Laplasse, was over boord ge
slagen en,'niettegenstaande men hem na een kwartUur kon oppikken, 
had hij er het leven bij ingeschoten.

Daarmee is opnieuw de visscherswereld in diepen rouw gedom
peld en hebben onze visschers aan de meedoogenlooze zee een nieu
wen tol betaald.

HOE HET ONGELUK ZICH VOORDEED

Het was op Vrijdag 10 Maart, rond 11.30 uur, dat de 0.277 de 
haven van Oostende verliet om de Kanaalvisscherij te gaan be
oefenen.

Het weder was schoon en het vaartuig kwam op de visscherij 
«de Lizards» rond 2 uur van den Zondagnamiddag.

Daar wrerd er gevischt tot Vrijdag 17 Maart rond 18 uur, toen 
van boel veranderd werd.

Nadat de kor reeds over boord lag en dat de stuurman, die zich 
in het midden van de pees bevond, bevel gaf deze te lossen, hield hij 
deze nog vast, terwijl de overige leden van de bemanning naar de 
winch gingen om heö touw af te trekken dat moest worden vastge
maakt op de vischplanken.

Terwijl zij deze bewerking deden, hoorden zij opeens een 
schreeuw. Laplasse August, zoon van den reeder, draaide zich om en 
zag dat de stuurman overboord viel. Daarna zagen de andere leden 
der bemanning dat het slachtoffer op een afstand van ongeveer 10 
meter dreef. Laplasse sprong naar stuurboordzijde en hoorde dat de 
stuurman riep: «Help, haast jullie, smijt iefis». Zij smeten oogenblik- 
kelijk de smijtlijn. die op het skylight lag, edoch de hevige wind ver
hinderde zulks, zoodanig, dat de lijn op enkele meters van den dren
keling terecht kwam. Zij hebben daarop een lijfboei geworpen, maar 
deze kwam op een meter afstand ongeveer van hem- terecht, zoodat 
hij deze niet kon bereiken daar hij niet kon zwemmen. Alsdan heeft 
de bemanning een tweede lijfboei geworpen, vastgemaakt op een lijn, 
maar ook zonder gunstig gevolg. Laplasse was intusschen naar de 
brug geloopen om het vaartuig te doen bijdraaien, met,i het goede 
gevolg dat zij weldra dicht in zijn nabijheid waren, doordat het slacht
offer over stuur van hen dreef. Bij middel van de knockhaak gelukten 
zij erin den ongelukkigen stuurman boven te halen, van wien slechts 
zijn gele oliebaai nog zichtbaar was, waarop hij dreef-

Zoodra de drenkeling aan boord was, heeft men onmiddellijk de 
kunstmatige ademhaling toegepast. Intusschen hebben de andere leden 
der bemanning de korboel binnengehaald.

Men gelukte er echter niet in het slachtoffer, dat reeds blauw 
was toen het op dek werd geheschen, tot het leven terug te roepen. 
Er werd hopeloos voortgewerkt, maar nieüs hielp__

De zee had weer een visscherszoon temeer opgeëischt.
De steven werd naar Newlyn gericht, en ondertusschen werd 

steeds krachtig, maar vruchteloos, getracht er nog leven in te krijgen. 
Niets hielp en rond 11 uur ’s avonds werd de haven van Newlyn 
aangedaan, waar na 15 minuten reeds hulp opdaagde en de onge
lukkige jongen naar het hospitaal van Penzance werd gevoerd, waar 
nog enkel de dood kon vastgesteld worden.

HET BERICHT

We werden langs de radio van het gebeurde in kennis gesteld 
en deze nieuwe slag trof ons diep.

Na Grünewald Camiel, welke aan boord van de 0.316 in Januari 
over boord sloeg en verdween, hadden we in den nacht van 21 op 
22 Januari het vergaan te betreuren van de O..294 met de acht leden 
der bemanning.

Thans telt onze visscherij dit jaar reeds zijn tiende slachtoffer 
en wie weet wat er onze visschersbevolking nog te wachten staat ?

DE TERUGKEER

Maandag werd de toelating verleend om de terugreis aan te
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vangen met het stoffelijk overschot van den jongen stuurman aan 
boord.

Woensdagnamiddag, rond 14.30 uur, vaarde de 0.277 vlag half- 
top, gevolgd van de 0.135, de Oostendsche visschershaven binnen 
en waren alleen enkele vrienden, sommige vischhandelaars en de fa
milie ooggetuige van het hartverscheurend wederzien van het stoffe
lijk overschot van den dierbaren overledene.

Een oud vrouwtje van 68 jaar, dat pas enkele maanden geleden 
haar echtgenoot verloren had, kwam thans met haar neusdoek op het

hoofd, de kist bezien van een 
beminden zoon, die ze nooit! meer 
zou terugzien.

Een brave vrouw wachtte met 
> % ^  £v» broers en zusters haar echtgenoot

JlËKSÊSÊBBË op, die ze wel frisch en vroolijk 
had zien vertrekken, maar thans 
zelfs niet meer zou kunnen aan
schouwen.

In een doodsche stilte werd de 
lijkkist van het schip gehaald en 
vóór hetf vertrek naar De Panne 
waar hij Zaterdag zal begraven 
worden, werd hij nog eens beke
ken en den afgestorvene beweend 

De arme vrouw, de droevige 
moeder en familieleden verdron
gen zich rond die ijselijke kist 
waarin hun lieveling rust, heen.

Er werd gesnikt, gevoeld, doch 
hij die voor vrouw en kind zijn 

karig brood op die onmeedoogende zee was gaan verdienen, ...is 
niet meer.

« Ik had hem toch nog zoo graag eens gezien », weerklonk het 
over die zandachtige vlakte van de verlengde visscherskom,

« Mijn man, mijn lieve man..., hij hi'eld zooveel van ons en wc 
waren toch zoo gelukkig », snikte de weduwe en, ondersteund door 
haar familieleden, volgde ze met gebroken hart de bloote kist, welke 
enkele oogenblikken later in een lijkkoets verdween om naar De 
Panne overgebracht te worden.

Het oud moedertje met hare vergrijsde haren, tuurde steeds maar 
naar de kist, naar de verdwijnende lijkkoets en, terwijl overvloedige 
tranen langs haar gerimpelde wangen rolden, mijmerde ze steeds 
maar : « Mijn zoon, mijn arme zoon, je waart zoo goed, zoo braaf, 
zoo werkzaam, en dat hebt je toch zoo niet verdiend ».

En terwijl hier zich, in allen eenvoud, dit drama afspeelde, waren 
er in de Belgische bladen enkele regels zonder veel kommentaar ver
schenen, de verdwijning meldend van een visscher.

Cyriel Willaert was 29 jaar oud, sedert vier jaar gehuwd en 
vader van een meisje, Ginette, dat pas 17 maanden oud is.

Aan de diepgetroffen weduwe, aan het oud moedertje en aan al 
de familieleden biedt «Het Visscherijblad» zijn innig rouwbeklag aan 
bij het verlies van hun dierbare echtgenoot, zoon en familielid.

Zijn naani zal nevens die onzer andere helden van de zee, in 
onze bewondering en in de geschiedenis van onze zoo' vreeselijk ge
martelde Oostendsche stede voortleven.

Menschen van de Vlaamsche kust, rouwt eens te meer mee met 
ons, want weer is een der heldhaftigen van ons land als slachtoffer 
van zijn werklust opgeëischt.

P. Vandenberghe.

DE BEGRAFENIS

Zaterdag wordt de diepbetreurde schipper te De Panne ten 
grave gedragen.

Te 9 uur heeft in de parochiale kerk aldaar een lijkdienst plaats, 
gevolgd van de begrafenis.

EEN LIJKDIENST TE OOSTENDE

Maandag heeft te 9 uur in de parochiale kerk van St. Antonius 
op den Opex te Oostende insgelijks een lijkdienst plaats, waarop alle 
visschers en visschersvrienden uitgenoodigd worden.
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« HET VISSCHERIJBLAD »
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VRIJE TRIBUUN

Het Palace Hotel te Oostende
Geachte Heer Uitgever,

Ik lees nu en dan eens uw blad, en ik 

moet het bekennen, ik lees het telkenmale 

met veel genoegen.

Hoewel ik buiten Oostende woon, stel ik 

graag een bijzonder belang in hetgene er in 

die stad omgaat, omdat ik er ieder jaar en

kele weken overbreng en er altijd heb ge

kend het volle genot en geluk> ’k Heb veel 

,gereisd in mijn leven, maar geen enkele stad 

Tieeft voor me de aantrekkelijkheid van Oos

tende.

Nu laatst kwam ik terug in uwe stad, 

bracht er enkele dagen door, praatte over 

een en ander met allerhande vrienden, en 

hoorde uiteenleggen dat de stad veel last had 

met het «Palace Hotel» en dat het Gemeen

tebestuur alle de meubels en het zilvergerief 

die aan dat Hotel behoorden, en dus eigen

dom der stad waren geworden, verkocht had. 

En ik hoorde over het wegmaken van dat 

zilvergerief en die meubels allerlei kritiek 

uitspreken.

Ik begrijp nu toch niets aan die kritiek, 

omdat ik me moeilijk kan voorstellen dat 

dergelijke verkooping die door alleman kan 

nagegaan worden, en waarover t geknoei 

niet kan verdoken blijven, niet met alle eer

lijkheid zou zijn geschied.

Maar ik lees in uw laatste blad een brief 

die geteekend is van den Burgemeester en 

van de schepenen der stad Oostende, en die 

de verkooping van de mobilaire goederen 

van het «Palace Hotel» behandelt. Hij laat 

me ongelukkiglijk niet toe een klare ge

dachte1 te hebben over hetgene er is geschied 

ter gelegenheid van die verkooping, daar ik 

niet weet op welke bedoelingen die in de 

lokale pers zouden verschenen zijn, die brief 

zinspeelt.

Maar hoe kan toch over dat alles zoolang 

geredekaveld worden? Was het nu toch zoo 

moeilijk die verkoop op eene onbespreekbare 

wijze door te zetten, en moet er nu toch iets 

gemakkelijker zijn dan klaar en duidelijk die 

vereffening te verrechtvaardigen van wegens 

hen die er mede gelast waren? De stad heeft 

toch ook zeer goed betaalde inspecteur van 

Financies, die dat alles kontroleert?

Wanneer ik als privaat persoon iemand 

aanstel om ten beste mijner belangen, mo

bilair goed te verkoopen, geef ik hem de 

gedetailleerde lijst van dat goed op, imet de 

waarde van ieder voorwerp. Wanneer de 

verkooping is geschied, geeft hij me daar

van eene gedetailleerde rekening. Zoo ik er 

geen vrede mede heb, vraag ik hem naderen 

uitleg over de vereffeningsdoeninge en vraag 

ik hem «fiegenen aan te duiden, die de meu

bels hebben gekocht en den prijs dien ze 

ervoor betaald hebben. En ik neem dan in

lichtingen bij die personen, en als die in

lichtingen niet overeenstemmen met de re

kening die me werd voorgebracht, wend ik 

me tot het parket. En ik wend me nog tot 

het parket, zoo de prijs die ervoor betaald 

werd, een belachelijke prijs is, die ver be

neden aen prijs gaat, dien ik van de meubels 

verwachtte, zoodat ik erg vermoeden heb 

van geknoei, *t zij verduistering of andere 

soortgelijke dieverij, waarbij de zoogezegde 

koopers medeplichtigheid zouden hebben.

Want als een meubelstuk tien duizend 

franken waarde heeft, mag het toch niet 

verkocht worden, tenzij in heel regelmatige 

openbare verkooping, die met hare open

baarheid zelve hare eerlijkheid waarborgt, 

voor den spotprijs van enkele honderden 

franken.

Welnu, de Oostendenaars hebben toch wel 

het recht te vernemen, hoe het Gemeente

bestuur, dat den last draagt hunner belan

gen, mits overigens eene heele treffelijke be

taling, de verkooping van de mobilaire goe

deren van het Palace Hotel heeft uitgevoerd.

Ze hebben het recht de gedetailleerde lijst 

te kennen dier goederen, met hunne waarde 

en namelijk met den prijs dien zij er zelve, 

met vertegenwoordiging van het Gemeente

bestuur, voor betaald hebben.

Ze hebben dan het recht te weten of die 

goederen zijn verkocht geworden in open

bare verkooping, met alle de voorzorgen die 

haar eenen allerbesten uitslag verzekeren, of 

de reden te kennen om dewelke de verkoo

ping op die regelmatige en normaal-noodza- 

kelijke wijze niet is geschied. En in dat ge

val hebben ze het recht te weten aan welken 

prijs, aan wie en in welke omstandigheden 

de meubels zijn verkocht geworden. Dat 

recht is het recht van een gezonde kontrool 

die beantwoordt aan ’t begrip van eene eer

lijke moderatie.

Maar zou het Gemeentebestuur het minste 

aarzelen om te, voldoen aan dat recht der 

Oostendenaars ? t Ware om het niet te ge- 

looven. Want die aarzeling zou de ergste 

verdenkingen wettigen en het ware toch niet 

uit te denken, dat de administratieve of ge

rechtelijke Overheid niet zou ingrijpen om 

klaarte te brengen in dien warboel en t ver

moeden van oneerlijk geknoei uit den geest 

der menschen te verwijderen.

Ued. schrijft in uw blad dat ge uiterst te

vreden zijt het protest van de heeren Bur

gemeester en schepenen te kunnen inlas- 

schen, want, zoo zegt U, ’t was noodig dat 

het College «liet weten hoe het volledig bui

ten de zaak staat en slechts klaarheid 

wenscht ». Meent ge niet, geachte Heer Uit

gever, dat het de bevolking is die klaarheid 

mag wenschen, en dat het juist het College 

is dat haar die klaarheid moet aanbrengen. 

En die brief brengt feitelijk heel weinig 

klaarte in de zaak der meubelverkooping; 

zijn protest is overigens in zeer onbepaalde 

en onduidelijke termen opgesteld, zoodanig 

dat het heel die zaak in het diepe-duistere 

laat, en schijnt voor de klaarte te zwichten.

Maar heer Uitgevej, U vraagt me zekerlijk 

wat er mij in t gedacht brengt me daar

mede bezig te houden, en waarom ik zoo’n 

kommer heb om de Oostendsche belangen. 

U hebt misschien wel gelijk, maar ik houd 

toch zoo erg van Oostende. Als ik eenen dag 

vrij heb, spoed ik me er naartoe, en het zou 

me spijten dat telkenmale ik er aankom, ik 

over dien «Palace» zou hooren twisten, en 

altijd zou moeten naar huis teruggaan met 

die droevige gedachte dat er in die mooie, 

aantrekkelijke stad, ook al ’t eene en t an

dere voorkomt, dat niet heel «proper» is.

W ijl ik nu pas aan ’t schrijven ben, valt 

er me een Brusselsch dagblad onder de hand 

«La Libre Belgique», en ik lees daarin onder 

den titel «Le Scandale du Palace à Ostende» 

diezelfde kritiek, waarmede me, bij iedere 

reis te Oostende de ooren worden afgezaagd, 

over die vereffening der meubelsi van dat 

Hotel der verdoemenis. Hoe droevig toch, 

hoe oneindig droevig !

Wie weet, geachte Heer Uitgever, kunt 

ge er niet aan helpen, om me tot eene be

tere meehing over het Oostendsch gemeente

bestuur te brengen.

Met hoogachting,

Een vriend van Oostende.

N. d. R. —  We laten het aan de stede- 

lijke overheid over hierop te antwoorden.

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

Opvolger : J u l e s  D e f e v e r

131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE

TELEFOON 73034

--------OCCASIEBANÜEN IN ALLE M ATEN---------

Allerleâ
LIJST DER VERANDERINGEN VOORGE

KOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT DER 

HAVEN VAN OOSTENDE, GEDURENDE 

DE MAAND FEBRUARI 1939.

Schepen die het natior.aiiteiisbewijs beko

men hebben : 0.158 «Eduard Anseele,stoom- 

treiler in de vaart op 2 7 Februari 1939.

Schepen die niet meer onder Belgische 

vlag varen : 0 . 1 5 7 «Filip Coenen», verkocht 

vaart onder Engelsche vlag. 0.161 «Trans

port Union», idem.

Schepen die verdwenen zijn : 0.294 «Van 

der Goes», verdwenen aan Trevose Head, 

vermoedelijk op 22 of 23 Januari 1939.

DE POST IN DE INTERNATIONALE 

JAARBEURS VAN BRUSSEL.

Ter gelegenheid van de Internationale 

Jaarbeurs van Brussel die aan den Heysel 

zal plaats hebben van 12 tot 26 Maart 

1939, zal er, in den propagandastand der 

P. T. T. (Middenpaleis nr 5) een bijzon

dere datumstempel in gebruik gesteld wor

den voor het afstempelen der voor de fran- 

keering geldige postwaarden.

Het publiek wordt vriendelijk verzocht 

genoemden stand te bezoeken. Buiten den 

verkoopdienst van postzegels voor verzame

laars die er zal werken zal er een film voor 

propaganda vertoond worden.

Een afgevaardigde van het Bestuur der 

Posterijen zal er zich insgelijks ter beschik-' 

king van de bezoekers houden, ten einde alle 

nuttige inlichtingen te verstrekken en aan- 

teekening te nemen van ingevingen of klach

ten betreffende de postdiensten.

BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUN

NINGEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN DE 

ZEEVISSCHERIJ

De volgende brevetten en diploma zijn 

in den loop der maand Februari 1939 toe

gekend :

Brevet van kapitein ter lan£e omvaart : 

Van Lil E. J. M. C.; Spreutels A. J.

Brevet van luitenant ter lange omvaart. 

Cabrera J. A.; Dewachter G E.; Reygaert 

H.; Quintaert J. N. D.

Diploma van aspirant-officier ter lange 

omvaart: Denis G. P. H. J.

Brevet van mecanicien 2e klasse : Berténs

M. ;M.

Brevet van machinist voor stoommachines:

BELGISCHE REEDERS,

GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

V £ k i i  O e o L É
....... ....... ------------ -— ^ T -  T  T ^  ll_.

Over *t Internationaal Leven
Het kan nogal belangwekkend zijn te ver

nemen wat er zooals links en rechts geZegd 

en gemeend wordt over de internationale 

verwikkelingen, die ter gelegenheid van 

Duitschland’s optreden tegenover Tcheco- 

Slovakije heel Eutopa in rep en roer bren

gen.

In een heel omstandig verslag dat Staline, 

de groote opperbaas van Rusland, op het 

18e Congres van de communistische partij 

van zijn land ontwikkelde over de bedrij

vigheid van het hoofdcomiteit dier partij, 

bespreekt hij den internationalen toestand, 

en valt heftig uit op de houding der demo

kratische landen van West-Europa. De 

agressieve naties, zooals Duitschland, Italie, 

Japan, zouden ze maar vrijaf laten begaan 

en misschien aanmoedigen, zoolang ze zelve 

in ’t Westen niet rechtstreeks aangepakt 

worden, met de hope dat die landen wel eens 

met hunne offensieve bedrijvigheid, ver

moeienis en uitputting zouden kennen, om 

dan zelve op het gepaste oogenblik tusschen 

te komen, en in ’t zoogenaamde belang van 

den vrede, aan de strijdende en vermoeide

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

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

volkeren, hunne eigene voorstellen op te 

dringen.

Zoo geschiedde, zegt Staline, de «Ansch

luss» met Oostenrijk, ondanks de belofte de 

onafhankelijkheid van dat land te bescher

men. Zoo werd de Sudetenstreek bij Duitsch

land gevoegd; zoo wordt nu, in weerwil van 

allerhande verplichtingen, Tcheco-Slovakije 

aan zijn lot overgelaten. Meteen, zoo zegt 

het verslag van Staline, wordt schaamteloos 

gelogen over de zwakheid van het Russische 

leger, de ontreddering van het Russisch 

vliegwezen, de wanordelijkheid van de So- 

vietische Unie. En dat alles zou, volgens 

Staline, als bedoeling hebben de Duitschers 

naar ’t Oosten op te jagen, met de begoo

cheling dat ze ’t met Rusland ook al rap 

zouden klaar spelen.

In dien zin heeft het bijzonderlijk Staline 

over het politiek bedrijf van Frankrijk en 

Engeland, aan wie hij verwijt, zich steeds 

buiten alle tusschenkomst en neutraal te 

houden, enkël en uitsluitelijk om de ge 

dachte dat de verwikkelingen in Oost-Europa 

en eene agressieve politiek aldaar, henzelve 

van het gevaar en van het onweder ver

wijderen, en hun de gebeurlijke gelegenheid 

zouden geven eens den vrede te redden of te 

herstellen met eene gepaste tusschenkomst 

die hun zonder offer alle de bate der over

winning zoude laten.

Pluck.

BATTERIJEN

E R J D O P

The International Paint 
& Compositions C° Ltd

LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
'« Wereldbekende «Copperpatat» voor

Houten Sclsep««
~)e « Trawiers Compositions Paints » 
'* en 2’ kous voor Stzien Schepen 

De Spéciale Verf « Galvex »
— ’/oor Bronze Schroeven — 

feisten eo Depothouders :
STENO STORES & ROPEWORKS 

N. V. '

Henri A. L.; Vanleke E. R.; Vandenbriele 

A . J.; Aspeslagh G. A.

Brevet van machinist voor motoren met 

inwendige verbranding: Van Acker A. L.; 

Tyssen A. J.; Florée M. A .; Deckmyn R. B.

Brevet van schipper ter visscherij 2e kl.: 

Laplasse U. R.

OP DE OOSTENDE-DOVER LIJN

O p 6, 7 en 8 April ter gelegenheid van 

! Paschen, en op 9 en 10 April, ter gelegen

heid der Tentoonstelling van het Ideale 

Woonhuis te Londen, uitgifte van uitstap- 

kaartjes tegen verminderde prijzen, naar 

Dover en Londen, geldig 1 7 dagen.

Bijzondere dageïijksche vervoerdienst voor 

auto’s met de gewone passagiersbooten. Af

vaarten uit Oostende te 10.50 u. en te 

15.20 u.; uit Dover te 1 1.55 en te 15.55 u

TEGEN ZEEZIEKTE

Dokter W. M. Bootby te Rochester (Min

nesota) heeft aan boord van het mailschip 

Lady Nelson drie passagiers tegen zeeziekte 

behandeld met hun een zuurstofanasker voor 

te binden. Het bevrijdde hen van de zee- 

zielcte, bracht hen terug op het dek, maakte 

pen eind aan hun duizeligheid en deed den 

eetlust terugkeeren. Het gaat om een rub- 

bermasker, dat den toevoer van zuurstof ver

zekert, maar den mond vrij laat, zoodat de 

patient, gedurende het inademen van de 

zuurstof, kan spreken en eten.

MISTPC EFFERS

De h. Dr. Felix Bertyn schreef in Elcker- 

lyc een boeiend artikel over de mistpoeffers, 

waarvan men weet, dat het geruchten zijn, 

die op kanonschoten gelijken en gewoonlijk 

bij mistig weer gehoord worden.

De Duitschers noemen het Nevelknallen.

In een volgend artikel zullen we daarop 

terugkomen.

DE ADINKERKE

werd door een landbouwer bij het bewer

ken van zijn grond het geraamte ontdekt 

van een voorhistorischen visch.

Dit geraamte heeft een lengte van drie 

meter. De kop alleen is 60 cm. lang en ver

toont drie tanden. Men moet weten dat in 

het tertiaire tijdperk zich hier een groote zee 

uitstrekte en het is trouwens op> dit feit 

stunend dat sommige geleerden beweren, in 

den ondergrond petroleum te vinden.

Men weet dat petroleum gevormd is door 

de verrotting van visch uit lang vervlogen 

tijdperken.

Nog steeds is er sprake van het boren van 

een put, die tot drie duizend meter zou da

len om ergens in de ardennen peroleum tv* 

vinden.

TE GENT.

Voor het St Pietersstation wil men thans 

een onderaardsche bergplaats voor auto’s 

bouwen. Deze bergplaats zou overdekt wor

den door een betonnen platform rustend op 

kolommen, zoodat het Maria Hendrikaplein 

zou blijven bestaan en zelfs versierd kunnen 

worden met banken, bloemenkorven en mo- 

numenteele verlichtingstoestellen.

Men ziet dat het ontwerp om te Oostende 

voor het vergrotte zeestation een onder

aardsche uitgestrekte bergplaats te bouwer, 

niet zoo slecht is, vermits het elders herno

men wordt.

Aangaande de schuilplaats voor de bevol

king in oorlogstijd, waarvan onlangs ge

schreven werd, dat ze slechts in afgeschei

den kleine vakken kan geschieden, dient te 

worden opgemerkt, dat de scheidingsmuren 

heel spoedig en gemakkelijk in oorlogstijd 

kunnen opgetrokken worden, zoodat er in 

elk geval geen sprake moet zijn van spe

ciaal voor de bevolking gebouwde schuil-

Wij blijven dus bij ons voorstel om een 

oorden.

ondergrondsche garage later voor het zee

station te bouwen.

DE UITBATING VAN DE BELGISCHE 

SPOORWEGEN IN FEBRUARI 1939

De uitbating van de Belgische spoorwegen 

heeft in, Februari 1939. volgende uitsbagen 

opgeleverd :

De ontvangsten voor Februari 1939 be

droegen 186.600.000 fr., tegen 192.400.000 

fr. in Februari 1936, hetzij een vermindering 

van 3.800.000 fr.

De uitgaven bedroegen 217.600.000 fr., 

tegen 231.900.000 fr. in Februari 1938, 

hetzij een vermindering van 14.300.000 fr.

Het tekort van Februari 1939, rekening 

gehouden met de financieele lasten, bedraagt

35.300.000 fr., tegen 43.400.000 fr. in Fe

bruari 1938. Het tekort zou slechts ongeveer 

20 millioen bedragen, indien de maatschap

pij niet belast ware met het uitbetalen der 

pensioenen van het vorig spoorwegregiem.

Opening van een 
Cabinet de Pédicure

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

Gediplomeerde Specialiste 
Pédicure - Masseerder

zal van af den 15 Maart zijne raad
plegingen houden dagelijks van 2 tot 
5 ure.

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE 
Spreekdraad 73740

Antiseptische behandeling 
M o d e r n e  M e t h o d e '

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CRIGHTOn&C
OOSTENDE S. A f

Bij de Gemeente- 

bezoldigden 

te Oostende

Verleden week meldden wij aan de lezers 

dat wij een nieuw feit zouden aan het licht 

brengen, waaruit eens te meer zal blijken 

hoe zekere heerschappen op het stadhuis de 

wetten verkrachten naar gelang hun eigen 

goedvinden.

Zooals onze lezers hebben kunnen vast

stellen is het niet het Schepencollege welke 

aldaar regeert, maar alleen een tweetal hoo

ge ambtenaars die ofwel uit onwetendheid 

ofwel uit eigen belang of nog liever uit 

moedwil de wetten op de loonen, de pen

sioenen, de bevorderingen enz. naar eigen 

goeddunken verkrachten. Het zaakje van de 

1 1 % is nog niet ten einde en wij meenen 

te weten dat thans het politiekorps naar 

aanleiding van een grondig onderzoek in de 

hoofdzetel', te Brussel gedaan, een ge

wettigde vraag voor teruggave van de 1 1 % 

op hun loonen te veel afgehouden, ingediend 

hebben.

Ook andere belangrijke vergissingen of 

liever moedwillige stommiteiten, inzake af

houding van pensioenen, hebben onze ge- 

meentebezoldigden in veel opzichten reeds 

fel benadeeligd. Wij meenen thans reeds te 

mogen schrijven, dat wij ook heden dit 

zaakje in ’t klare zouden hebben willen trek

ken, maar alleen enkele bijkomende inlich

tingen en anderzijds zware werkzaamheden, 

ons belet hebben er vandaag mede uit te 

pakken. Het is nochtans spijtig te moeten 

vaststellen, dat wij dit alles moeten aan het 

licht brengen, eenerzijds omdat de gemeent^- 

bezoldigden zelf, uit vrees niet durven de 

zaak aanvatten en anderzijds omdat de ge

meenteraadsleden de zaken welke onze stad 

aanbelangen van niet dicht genoeg volgen of 

kunnen volgen om aan al deze mistoestanden 

eens en voor altijd een einde te stellen. W ij 

hebben het nu echter eenmaal uit rechtvaar

digheidsgevoel voor de kleinen opgenomen 

en wij zullen ze dan ook zonder ons te be

kommeren voor al de vuiligheid ten onzen 

opzichte gedaan, blijven helpen omdat wij 

hier meenen alleen een rechtvaardige zaak 

te dienen. W ij leven in een democratisch 

landje en niet minder in een democratische 

istad waar Mussolinistreken dienen uitgeslo

ten te blijven, vooral daar waar wij vaststel

len dat waar het op aan komt groote wed

den en talrijke bijwedden aan grooten uit 

te betalen, het een schande mag genoemd 

worden dat diezelfde heeren die daarvan ge

nieten de kleinen een rechtvaardige terug

gave van 1 1 °fc willen beletten.

In een onzer volgende nummers ook zullen 

wij uitpakken met de bedragen door deze 

heeren elk jaar verdiend, en zullen wij die 

dus kunnen vergelijken met dp schamele 

broodwinning van hen, die er veel meer en 

harder moeten voor werken dan zij.

Aan onze gemeentebezoldigden zeggen wij 

dus: wij houden voet bij stek, gij hebt er 

recht op en wij zullen het blijven voor u 

opnemen, zoolang deze onwettelijke toestand 

blijft voortbestaan.

W ij Tcunnen het ten slotte dan ook slechts 

betreuren dat, waar socialisten in den Ge

meenteraad zetelen, die meenen steeds te 

moeten verkondigen dat zij het voor de klei

nen opnemen, dezen tot op heden hiervoor 

rog niets gedaan hebben om de gegrondheid 

van onze bewijsvoeringen in onze vroegere 

nummers aangehaald van hocgerhand te la

ten onderzoeken, en zich alleen hebben laten 

voorlichten door twee heerschappen, die op 

het stadhuis en in de gemeentelijke diensten 

over het algemeen in de laatste jaren slechts 

tweedracht, twist ep geldelijke verminderin

gen hebben weten te doen opleggen aan al 

de sukkelaars welke zij hebben willen doen 

treffen en waar zij het goed vonden het te 

doen.

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 

l n  de ingewanden u itstorten. W aunear 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voed»ei 
n ie t verteren; het bederft. Kwade g*s- 
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan  verstopping. Uw organisme w ordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is éen noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
w at U er weer bovenop zal helpen. Het 

•  z i jn  zachte plantenuittreksels, die wer
ke lijk  op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eischi5 
üe K leine Carters P illen  voor de Levec 
I n  alle apotheken : fr. 12.50.

De Fietsbaan van de 

V o o r h a v e n S a a n  

te Oostende

MEN SCHILDERT DE PAALTJES, MAAR 

LAAT DEN WEG IN EEN ERBARMELUKEN 

TOESTAND.

Een tweetal maanden geleden hebben wij 

in ons blad den onhebbelijken toestand van 

het fietspad der Voorhavenlaan met klein 

aangeklaagd. Twee dagen na het verschijnen 

van dit artikel werden door den Dienst van 

Bruggen en Wegen eenige onmisbare her 

stellingen uitgevoerd, die zich beperkten tot 

het opvullen der putten met losse asch en 

het verbeteren van de op- en afrit dezer 

fietsbaan. Een week na het uitvoeren van 

deze onvoldoende herstelling lag het pad 

in een slechteren toestand dan voorheen.

Mettertijd is deze nog ‘‘zoodanig verergerd 

dat deze baan onmogelijk behoorlijk te be

rijden is en' dat er, door het voortdurend 

uitwijken der fietsers om de talrijke putten 

te vermijden, zich ongelukken zullen voor

doen.

Het komt ons voor dat de bevoegde Dienst 

vc.n Bruggen en Wegen geen juist besef 

heeft van de verkeerswaarde van dezen be

langrijken weg, anders zou er sedert lang 

een definitieve schikking moeten getroffen 

zijn geweest. Of heeft men het inzicht deze 

baan te verplaaten ?

Ondertusschen is de huidige weg echter 

onberijdbaar en een aanhoudend gevaar !

Daarom dringen wij bij den Dienst van 

Bruggen en Wegen aan om eens en voor 

altijd een goede en standhoudende herstel

ling aan dit pad uit te voeren. H ij zal er den 

dank van honderden fietsers die er dage

lijks passeeren, verwerven.

Luchtbescherming
—«Q»-

In een geillustreerd Brusselsch weekblad 

3tond een zeer interessant artikel aangevuld 

met fotos over de passieve luchtbescherming 

in Engeland. Men spreekt er over de gewes

telijke verspreiding der kinderen bij’ het 

alarm; men heeft zich natuurlijk verkeerd 

uitgedrukt, want de gewestelijke versprei

ding van kinderen, ouderlingen en zieken, 

of in één woord van al diegenen die geen 

gasmaskers kunnen verdragen, moet gebeu

ren bij de mobilisatie; ik hoop er later wat 

meer uitleg over te geven.

Men spreekt er van de gebetonneerde 

schuilplaatsen geschonken aan de burgerbe

volking door de duizenden leden van het 

Duitsche «Arbeitsfront».

Ook is er sprake van schuilplaatsen met 

schuine buitenwanden, die, indien ze getrof

fen worden door bommen, deze van richting 

doen veranderen. Men mag ze goedkeuren 

indien de afgeketste bommen niet diep in 

den grond geboord geraken om daar echte 

kruitmijnen te vormen en daar te ontploffen 

met de bijzondere vernielingskracht eigen 

aan eene goed opgevulde springmijn.

Men mag ook niet te veel gelooven aan 

het nut van een ophooping van betonnen 

sfeeren, die de bommen van hunne richting 

zouden doen afwijken.

De draagbare stalen schuilplaatsen, met 

wanden van 3,8 centimeter dikte, mag men 

goed achten voor het schuilen tegen scher

ven en luchtstoot van in dienst zijnde perso

neel, doch niet tegen gassen of instortingen: 

sinds jaren kennen wij ze in Belgie.

Als men op eene foto den Koning van 

Engeland ziet stappen door een « Gaz and 

Splinter Proof Door» (één parada gas- en 

scherfdeur) zal wel geen enkel lezer er aan 

denken dat men in Zwitserland 3 opeenvol

gende deuren aanraadt om weerstand te bie

den aan eene bom van 500 kg. ontploffend?, 

op een afstand van 7 meter :

1 ) een anti-luchtstoot deur wegende vai)

750 tot 1500 kgr.;

2) een zware antigasdeur van 450 kgr.;

3) een lichte antigasdeur van 1 70 kgr.

Deze laatste kan maar goeden dienst doen

indien ze beschermd worden door de twee 

eerste !

Ik veroorloof mij U deze inlichtingen te 

geven om U te waarschuwen tegen alle on

juiste opvattingen, welke zulke berichten 

zouden kunnen teweeg brengen.

Gedurende de herstellingswerken aan de 

Militiezaal, zal het Secretariaat voor lucht

bescherming ujdeJiik overgebracht worden in 

het Inlichtingsbureel, hoek Vlaanderenstraat 

en Van Iseghemlaan.

Dr. L.

Reeders! 
V oor uw R

wendt U tot de
Oostendsche Mandeomakerij
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De Z .4 0  bijna vergaan

TOONEELAVOND.

Op Zondag 26 Maart a. s. zal er in de 

feestzaal van het «Hotel du Port» een 2de 

looneelavond gegeven worden.

De gekende Brugsche vereeniging «Excel

sior» die onlangs voor een stampvolle zaal 

«Pietje de Landlooper» opvoerde, komt nu 

op de planken met het overgroot lachsukses 

«De getemde kwezel», blijspel in drie be

drijven van Guy d’Alsac.

De liefhebbers van een aangenamen avond 

inzonder te Zeebrugge waar het zoo moei

lijk is wat afwisseling te vinden, zullen de 

ze buitenkans niet verwaarloozen. «De ge

temde kwezel» bezorgt drie uren schaterla

chen.

Prijzen der plaat3en : voorbehouden 6 fr. 

eerste plaats 5 fr., te bekomen in het Ho

tel du Port. Deuren open te 7 u. ; begin 

te 7.30 uur.
* » m

AAN DE STRANDWIJK.

Ook aan de Strandwijk blijft men de 

goede richting volgen en wil men niet ten 

achter blijven bij den algemeenen vooruit

gang van ons dierbaar Zeebrugge. Verleden 

jaar kropen als bij tooverslag een heele 

rij cotages uit den grond. Thans is men be

gonnen aan een nieuw gebouw dat 1 2 meter 

voorgevel heeft op den Zeedijk en dat I 6 

appartementen zal bezitten. Er wordt ook 

een cotage gebouwd in de Leuvenstraat. We 

hoorden vervolgens nog van een groot villa 

die aan den Zeedijk zou gebouwd worden.

Alleen ;mag het spijtig heeten dat we ei

ken dag door het dagblad en drie, viermaal 

daags langs de radio, moeten vernemen dat 

de wereld op het springen staat. Het oor- 

logsspook verlamt handel en nijverheid en 

ook het bouwbedrijf. Het is een feit dat deze 

ondragelijke internationale toestand enkele 

nieuwe grondbezitters van bouwen wee 

houdt.

&
ROND HET ENGELSCH MONUMENT.

De opschikkingswerken zijn voltooid. De 

voetgangers zullen de laatste verbetering al

daar aangebracht stellig waardeeren. De 

kasseien lagen er zeer slecht. Ze werden 

vervangen door cementtegels. Er zijn nog 

enkele kleine opschikkingswerken in ’t ver- 

" schiet ; ze brengen alle iets bij om Zee- 

brugge’s uitzicht te verfraaien en het vc 

-blijf alhier aangenamer te maken.

/•
DW AZE BEKNIBBELAAR.

Dezelfde Zeebrugsche berichtgever v 

het Brugsch blad bracht kritiek uit over het 

feit dat er wat slijm, voortkomende van de 

visch op den vloer van de vischmijn lag.

W ij maken ons niet bezorgd over den toe

stand- der vischmijn, omdat we weten dat 

het bestuur van haven en mijn in, zeer flinke 

handen berust. We zijn veeleer bekommerd 

over het lot van den berichtgever, die vroeg 

of laat in zijn eigen slijm en gal moet ver

stikken.

DE EEUWIGE ZAAG.

De fameuze berichtgever van het «Brugsch 

Handelsblad», komt weer te voorschijn met 

zijn flauwe beoordeelingen. Natuurlijk slaat 

hij voor de zooveelste maal den bal mis. Hij 

heeft het over de stinkgrachten van Zee- 

brugge-Oost en schrijft onder meer : «De 

begrooting der stad voor 1939 is opgemaakt 

geworden en men heeft de mogelijkheid niet 

gevonden om het onbeduidend klein somme

tje dat daarvoor noodig is er op in te 

schrijven, 't Zal weeral voor het volgende 

jaar zijn».

Welnu, de kredieten voor het aanleggen 

van riolen die de grachten moeten vervan

gen, ’t zij omtrent 550.000 fr., werden op 

de begrooting voor 1938 uitgetrokken en 

die werken zijn ten volle aan den gang. Wij 

zeggen 550.000 fr. en hij heet dat een on

beduidend klein sommetje !

De beknibbelaar heeft het ook over de 

verbeteringswerken aan de vischmijn. Hij 

schrijft dat zij sedert lang beloofd zijn en 

niet spoedig genoeg doorgaan. We zullen 

den flauwen berichtgever inlichten : Het 

bouwen van den uitkijkpost is besteld ; het 

verplaatsen van de oude vischmijn werd gis

teren Vrijdag aanbesteed. Dat noemen we 

daden, en laat het ons zeggen, in al deze 

werken zien we de hand van schepen Van 

Damme, tot spijt van wie *t benijdt *

En de eeuwige zaag moet niet schrijven 

dat al die werken sedert lang beloofd zijn ! 

De doorgang werd voor de eerste maal ge

vraagd in den loop der bestuursvergadering 

van den bond der Reeders-Visschers, een 

zestal weken geleden.

Brugge is er rapper bij dan sommige 

huurders met hun pachtgeld !

HET VISSCHERIJBLAD
is te verkrijgen te Zeebrugge bij boekhandel 
Verstraete.

DE STAD ZAL ZORGEN VOOR 

RUCHTBAARHEID

Drie weken geleden meldden we dat de 

Kring voor Handel en Nijverheid, lokaal 

«Hotel du Port», formulieren had gezonden 

naar 16 hotels en pensions van Zeebrugge. 

Op deze formulieren werden allerlei inlich 

tingen gevraagd; de 16 belanghebbenden 

hadden enkel in te vullen en daarna de for

mulieren terug te bezorgen aan d 

ging.

Er bestaat echter op de Môle een kring 

die de gemoederen tegen de andere kring 

opgehitst heeft. Niettegenstaande deze tegen

werking hebben toch 4 huizen de formulie

ren ingevuld en nu zijn er nog drie bijge

komen. Ook de voorzitter van den kring van 

de Môle is er bij, hetgeen veel herrie en 

ruzie heeft doen ontstaan in deze vereeni-

Het stadsbestuur zal met en rond deze 

ging.
lijst waarop de 7 huizen vermeld staan, voor 

de noodige ruchtbaarheid zorgen in de streek 

en elders.

We denken dat de achterblijvende huizen

Intusschen mogen we aan den dwazen be- weldra hun ongelijk zullen inzien en ook zul

len bijdraaien.

V.S.K.
De plaatselijke nationale oudstrijdersbond 

heeft een vriendenkring der oudstrijderskin- 

deren (V.K.S.) gesticht. Tot op heden lieten 

40 leden zich inschrijven. De leden beneden 

de 16 jaar betalen 10 fr. en de leden be

neden dezen ouderdom betalen 6 fr. Een 

vermindering van 50 t.h. wordt verleend aan 

broeders en zusters.

Zondag ging het eerste feest van de V.S.K. 

door, namelijk een boiling begiftigd met 22 

schoone prijzen.

We vernemen dat er te Zeebrugge in 

geheel 1 1 9 oudstrijders zijn, waarvan er on

geveer 80 lid zijn van den N.S.B.

BURGERLIJKE STAND.

Geboorten : Denys Hilda, van Albert en 

Elisabeth Vandendyck, Zandrietstraat. De- 

munter Georges van Louis en Georgette Ra- 

Evendijk-West. Bil Rogier, van Os 

car en Martha De Volder, Kustlaan.

Clemmens R.» zoon van Cyriel en Irène 

Duisburgh.» Heiststraat.
Overlijden : Theofiel Vandenberghe,Even- 

dijk— Oost, 66 jaar.

Van Dierendonck Filip, 81 j., Wilgen- 

boomstr.; Cromheecke Elodie, 5 7 j., echtg. 

van Camiel Serlet.

knibbelaar de verzekering geven dat zijn 

kritiek tot niets dient. Het bestuur van ha 

ven en; mijn doet rustig zijn plicht, geheel 

zijn plicht en stoort zich niet het minst aan 

hondengeblaf.

A
ZEEBRUGGE WORDT GROOT.

Wie Zeebrugge gedurende een werkdag be

zoekt moet wel den indruk krijgen zich in 

een bijenkorf te bevinden. Hier wordt ge

werkt, hier is beweging!. Van in den vroe

gen morgen tot in den laten avond dreunt 

het lied van den arbeid, aan de haven, in 

het dorp, aan het station, op den muur, te 

Zwankendamme. Hier te Zeebrugge voelt 

men t ’ allen kante den sterken, regelmati- 

gen polsslag van een frisch-opbloeiend leven.

Zeebrugge groeit 1 Zeebrugge wordt groot!

Maandag namiddag in zee gegaan zijnde, 

heeft de Z.40 gedurende den nacht een he

vige storm moeten doormaken. Bij het naar 

huis komen heeft hij ten W. der «Roode 

Boei» eene geweldige grondzee gekregen 

welke de helft van het stuurhuis wegsloeg. 

Het water is langs daar binnen geloopen en 

in enkele oogenblikken sotnd beneden alles 

blank zoodat terstond de motor stil viel, dus 

aan pompen viel er niet te denken. Ten over

maat van ongeluk waren nog eenige man

schappen beneden en namen aldus een niet 

gewenscht koud bad.

Het weggeven en 
stelen van Visch

In de laatste jaren werd herhaaldelijk en 

terecht door de reeders en handelaars ge

klaagd over de gestolen en gekregen visch. 

De eersten omdat er aan hen daardoor veel 

schade berokkend wordt; de tweeden omdat 

die gestolen of gekregen visch, welke over 

het algemeen tegen spotprijzen verkocht 

wordt, hen ook schade berokkent.

Dinsdagmorgen rond 5.30 uur heeft zich 

ter vischmijn weer een typisch gevalletje 

voorgedaan, welke hierop een zonderling 

licht werpt en waarin ariderzijds de reeder 

zelf het voorbeeld geeft en dus het politie

toezicht, dat thans zeer scherp is, onmoge

lijk of op zijn minst gelegd, nutteloos maakt.

Inderdaad, op dat zelfde oogenblik be

trapte politieagent Mnllemans, een zekeren 

Van Speybroek, die ait de vartgst van de 

0.278 van Gonzales, tarbot en schoone 

groote schol, weghaalde en in het pakhuis 

van een firma zecte.

De agent die op loer gestaan had, sloeg 

de visch aan en ondervroeg Van Speybroek. 

die behoort tot een groep vischlosers.

Deze verk/aarde dat hij dit mocht doen 

en de zoon van den reeder hem hiervoor de 

toelating verleend had.

De knappe politieagent, die reeds veel on

dervonden had, betrouwde dit niet en 

wachtte de komst van de hall-chef Reilzen 

af, vooraleer een besluit te nemen.

Toen deze opdaagde, werd de zaak on

derzocht, de reeder opgebeld, die ondertus- 

Bchen ter plaatse kwam en inderdaad be

kende dat Van Speybroek die visch uit do 

vangst mocht hebben, daar ze bestemd was 

voor den stadssecretaris, die hem een ple

zier zou gedaan hebben.

Aldus stond de plichtbeseffende agent 

schaakmat en kan er voor hem en zijn mak

ker nog moeilijk sprake zijn van personen 

te knippen, die uit de vangsten visch stelen 

of mogen halen.

Weet de reeder, dat hierdoor de beman

ning kan benadeeld worden en weet hij we 

ken slechten dienst hij onrechtstreeks aan 

zich zelf bewijst?

In dergelijke omstandigheden is het ge-1 
boden de visch behoorende aan zoo’n vaar

tuig niet meer te surveilleeren en dus aan 

de willekeur van anderen over te laten en 

wat zullen de reeders dan zeggen?

In Engeland zou men er zooveel geen com

plimenten mee maken.

Het is maar wanneer den nood het hoogst 

is dat men in zulk geval een heldhaftig zee

man kent. En zulk een man is ontegenspre

kelijk stuurman Anselmus Demunter. Ten 

koste van bovenmenschelijke inspanningen, 

en niettegenstaande eene pijnlijke handbles- 

suur, kon hij zijn schip terug de goede rich- 

-ting geven, en alsdan zijn volk welke be

neden als in een aquarium gesloten zat ter 

hulp te komen en ze behouden aan dek te 

brengen.

Hun pijnlijk lot was nog niet ten einde. 

De zeilen weggevloden zijnde, de motor roer

loos, wierd de Z.40 de speelbal der golven. 

Alsdan heeft A . Demunter de noodsignalen 

opgezet en terstond heeft de reddingsboot 

van Zeebrugge onder bevel van den wakke

ren schipper Georges Mercier al. het noodige 

gedaan om de Z.40 behouden in veilige ha

ven te laten brengen.

Voorwaar, deze jonge en sitlle werker ver

dient een pluimpje voor zijne moedige daad.

Vergeten wij ook niet den heer Haven

meester Melaerts te citeeren om zijne kor

date ingrijping in dit geval; door zijn toe

doen werd bijna oogenblikkelijk de sleep

boot «Visart de Bcarmé» ter hulp gezonden 

dewelke ook de Z.40 binnensleepte na veel 

inspanning. Ook zouden wij aan onze ver

plichting te kort komen moesten we geen 

woordje van lof toezwaaien aan den heer 

Carlier, waterschout, welke zooals steeds* 

met zijne gewone bereidwilligheid, iedereen 

ten dienste stond.

Blankenberge
----<Ü» -----

IN HET CASINO

Het Half-Vastenbal kende een echt suk- 

ses: mooie zaal, veel volk, bijzonder vreem

den aan de stad, en zeer schoone verkleed 

den en gemaskerden. Bijzonder veel plezie 

en leven in de zaal. De jury had het zeer 

moeilijk om de schoonsten er uit te halen 

want een twintigtal prachtige kostelijke prij

zen moesten toegekend worden.

Op Maandag 2 7 Maart, te 20 uur, geeft 

de Tournées Baret, een voorstelling in het 

Casino. Tot nu toe hadden die vertooningen 

grooten bijval en wij vernemen dat voor 

« Les Jours Heureux » reeds vele plaatsen 

voorbehouden zijn. Dit tooneelstuk in 3 be

drijven en 4 tafereelen van M. Claude-André 

Puget zal vertolkt worden door een schaar 

bekende kunstenaars.. Vooraf wordt opge

voerd: «Le Tabique Taboque», eenakter van 

Marcelle Capron.

Heist
KOND DE VISCHWEEK.

De eerste oproep tot het volgen der folk

loristische danslessen mag een waar sukses 

genoemd worden. De inrichters rekenen ver

der op deze medewerking ,alsook wat be

treft het aanschaffen der eenvormige klee- 

dij.

Verder onderzoeken de inrichters de noo

dige stof aan den inkoopprijs te kunnen af

staan.

Alle belangstellenden kunnen dus van he

den af alle noodige inlichtingen bekomen 

bij het inrichtingskomiteit.

SCHOON GEBAAR.

Ter gelegenheid van de Vischweek met 

braderij, zuljen ingangskaarten afgeleverd 

worden waarvan 50 t. h. van de opbrengst 

zal gestort worden in de kas van de Com* 

missie van Openbaren Onderstand.

Deze goed bedachte maatregel zal vooral 

welkom zijn bij onze noodlijdende bevol

king.
9 •  *

BOND DER KROOSTRIJKE GEZINNEN.

Men mag verklaren dat er eindelijk ver

andering in den toestand gekomen is en dat 

deze bond opnieuw teeken van leven zal ge

ven, dank zij de aanvulling van het bestuur 

met een drietal nieuwe bestuursleden.

Binnen enkele dagen mag men een alge

meene vergadering en een kinderfeest ver

wachten, waarop ook verrassingen zullen 

uitgedeeld worden, die bij de kleinen wel

kom zullen zijn.

W ij wenschen den Bond goed heil met de 

nieuwe ingeslagen weg.

HET KRUIS VAN DE VISSCHERS.

Wie blikt er niet eens op wanneer het 

stormt of als de misthoorn loeit, naar het gaer* 

visscherskrui8 dat eenzaam de wacht houdt 

op den boord van het groote water ! Wie 

begrijpt er dan niet het stomme gebaar van 

die twee opengespreide armen : Menschen, 

vergeet de eenzame visschers niet die strij

den op zee ! Vergeet ook diegenen niet die 

hun graf vonden in het water.

Goddank ! De dooden zullen niet vergeten 

worden ! De oproep van het komiteit en de 

volhardende werking van den sympathieken 

Pol de Roker werden gunstig beantwoord. De 

milde stortingen hebben het mogelijk ge

maakt drie nieuwe marmeren platen te be

stellen, waarin de namen van 28 visschers 

sedert 19,04 in zee vergaan, gebeiteld staan.

Binnen een drietal weken zullen ze ge

plaatst worden. Daar er vroeger een plaat 

werd aangebracht met de namen der 5 le

den der bemanning van de H.83, in Februari 

1938 zoo jammerlijk vergaan, zullen er dus 

in t geheel vier iplaten zijn met 33 namen

Wandelaars, die langs dit kruis voorbij

gaat, groet de eenzame wachter en denkt 

toch eens aan diegenen wier namen daar in 

het marmer vereeuwigd staan.

HUIS DEBRA
Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033
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N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER 
ZO O W EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN 
PAKKEN VAN VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT — 

« PAPIERAFROLMACHINES»

Aanbestedingen

AANGEKONDIGDE

AANBESTEDINGEN
6 APRIL. —— Te I I u., ten stadhuize te 

Nieuwpoort, bouwen van 18 werkmanswo

ningen te Nieuwpoort-stad. Stukken ter in

zage ten stadssecretariaat en te koop, prijs 

20 fr. bij bouwm. F. Schoup, 8, Recolletten- 

straat, Nieuwpoort (postch. 25490).

7 APRIL. —  Te 11 u., voor h. Van Rys- 

selberghe, hoofdingr.-bestr. van Bruggen en 

Wegen w.n., Vrijdagmarkt 12, Brugge, aan

leggen van een voorloopigen verbindingsweg 

in keibestrating tot aan de landingskade van 

de auto-carrier Londen-lstamboul op de 

gronden der oude vischmijn, te Oostende- 

kaai. Bestek z. n. (Nederl. tekst). Plan, prijs 

15 fr.

UITSLAGEN
10 MAART. -- Te 11 u. op den dienst der

Baan (voormalig Flandria Palace), Gent St. 

Pieters, wijzigingen aan het ontvanggebouw 

voor ’t geschiktmaken der lokalen voor aan- 

nemingspost der kleine colli, enz., ter statie 

Oostende-Kaai.

Lievens, St. Lievens-Houtem, 98.535,19 

fr. ; Cakelbergh, Oostende, 100.082,40 fr.

I 7 MAART. —  Te 11 u. voor h. Ver- 

schoore, Langestraat 69, Oostende, weren 

van den aanwas op de kielbank van den 

Oosteroever der havengeul van Oostende.

Talloen G., Oudenburg, 15.000 fr.; L. Ha- 

vermaet, Oostende, 16.500; Helsmoortel F., 

Breedene, 1 7.490 fr.

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

6choore, Langestraat 69. Oostende, weren 

van deni aanwas op de kielbank van den lin

keroever der havengeul van Nieuwpoort.

Delporte L., Nieuwpoort, 6.000 en 850 fr. 

werkkrachten; Van Craeynest L., id., 8.000 

en 800 fr. id.; Pylyser V., id., 10.500 en 

2.592 fr id.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS

Zondag 26 Maart zal de apotheek Pame- 

lard den dienst verzekeren.
*•* *

DE WEEKABONNEMENTEN

VAN BLANKENBERGE NAAR GENT

De h. Bomans, hoofd van den Persdienst 

van de Nat. Spoorwegmaatschappij schrijft:

« In uw blad kwam, onder de ingezonden 

stukken, een artikeltje «De Weekabonnemen

ten van Blankenberge naar Gent » voor, 

waarin sprake is van de toelating, vroeger 

aan weekabonnenten gegeven, om bepaalde 

expresrteinen te nemen.

Ziehier hoe het met deze kwestie gesteld 

is :

Omstreeks het jaar 1928 werd de toen

malige trein 3062 (Oostende-Brussel Noord) 

vervangen door trein 286, die eertijds ver

trok uit Gent St. Pieters en wiens vertrek

punt verlegd werd naar Oostende.

Die 286 —— thans 414 -- met de dienst

regeling Oostende-Kaai V. 7.04; Brugge A. 

7.20, V. 7.22; Gent St. Pieters A. 7.45, V. 

7,4 7; Brussel-Zuid A. 8.19, verzekerde aldus 

te Brugge de eerste verbinding tusschen

Blankenberge--Knokke en Gent St. Pieters,

en verder.

Met het oog daarop werden toentertijd 

persoonlijke toelatingen aan de betrokken 

weekabonnenten afgeleverd, welke gunst ver

leden jaar, bij wijze van algemeenen maat

regel, werd ingetrokken omdat wij van het 

beginsel uitgaan dat het niet aannemelijk is 

weekabonnenten, die reeds zoo’n bijzonder 

voordeelig gunsttarief genieten, met de zeer 

dure exprestreinen te vervoeren.

Ik voeg hieraan volledigheidshalve toe, 

dat in veel gevallen voor een nieuwe en pas

sende verbinding werd gezorgd.

Wat den 3352: Blankenberge V. 6.58, 

Brugge A . 7.12 aangaat, deze is de eerste 

trein van den dag uit Blankenberge en rijdt 

inderdaad alleen s Maandags tot Gent-St. 

Pieters. Het is niet mogelijk bedoelden trein 

ook op de overige werkdagen in te leggen, 

zooals de inzender van het artikeltje vraagt, 

daar zulks niet wordt gerechtvaardigd door 

een voldoend openbaar belang ».

merken dat Paschen in aan 

hier en daar, in hotels 

men reeds ijverig in d

en 

weer

SEIZOEN.

Het is te 

tocht is, want 

pensioens,

met schommelen der talrijke kamers. Men 

heeft er uitgepakt met «de groote kuisch» 

en h'et vooruitzicht op een goed seizoen 

geeft vleugels aan den werklust. Voorbij is 

korte maand en mooiere dagen wachten 

ons. —  H.
• • •

AANBESTEDING

Verleden Dinsdag had alhier op het stad

huis de aanbesteding plaats over volgende 

werken :

1) Plaatsen van een filterput van 22 me

ters diepte: Jules Dutrieu, Wetteren, 39.490 

fr. ; A. Smets en zoon, Deschel, 40.460 fr.; 

Hector Schoonbaert, Brugge, 45.250 fr. ; A l

fons Van Broeckhoven, Balen aan Nethe, 

46.850; Henri Behiels, Wetteren, 68.630 fr.

2) Aanleggen van waterleiding tusschen 

Duinbergen en Heist: Dermul Georges, St. 

Andries, 60.083 fr.; Dejonghe P., Heist, 

67.560 fr; Emile Denis, St. Denis Westrem, 

75.962,80 fr; Norb. Declercq, Heist, 76.500.

Het ware een onmogelijkheid te eischen 

dat de inrichters* zelf deze kleedij zouden 

aanschaffen.
» •  •

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Hoste Claude, z.v. Marcel en 

De Baets Ivonne, Parentstr. 26; Nobus R o 

land, z.v. Marcellus en Dobbelaere Maria, 

Knokkestraat 353.

Huwelijken: Geene.

Huwelijksafkondigingen: Degroote René, 

fabriekwerkman met Broeckaert Bertha, 

dienstmeid, beiden te Heist-aan-Zee.

Overlijdens: Bekaert Martha-Maria, z. b., 

37 j., echtg. van Utterwulghe Jacobus, Steen 

straat 36.

De Werken voor 

het Autostation te 

Oostende

CINEMA’S

Programma s van 24 tot 29 Maart (Zon

dag: namiddagvertooning te 3 uur):

PALLADIUM, Kerkstraat. r— Dagblad; 

«Prater», met Magda Schneider en Willy 

Eichberger; «Retour à l’Aube», een meester

werk van Danielle Darrieux.

Kinderen niet toegelaten.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé Journal; 

«Houdt ze achter de Grendels», met Lewis 

Steve, James Gleason, Betty Grable; «J’ai 

deux maris », met Tirone Power, Loretta 

Young. —  Toekomende week: «Joe Brown 

aviateur» en «Brute Magnifique».
■M w m

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Verlinden Jenny, d.v. Isidoor 

en Allemeersch Maria, Uitkerke; De Smidt 

Jeanne d.v. Emiel en Cattoor Maria, Slacht- 

huisstr. 83; Catoor Georgette, d.v. Hilaire 

en Callier Justina, Breydelstr. 68; De Smedt 

Rita d.v. Honoré en Crevits Hilda, Lisse- 

wege; Vandamme Jean Pierre z.v. Gaston en 

Beckaert Magdalena, Bakkersstr. 23; Boddin 

Marcelline, d. v. Leon en Vanderbogaerde 

Alice, Gr. Markt.

Sterfgevallen: Bruneei Alfons, 71 j., echtg. 

Goeminne Elisa, Leopoldstr. 40; Vande Vei- 

re Lucien, 18 d.„ z.v. Richard en De Vriendt 

Alice, de Troozl.

Huwelijksafkondiging: Smets Leon, onder

wijzer, Landen met Devlieghere Adolfine, 

alhier.

GOEDE MAATREGEL

Men verneemt dat het College van Burge

meester en Schepenen de mogelijkheid over

weegt de aanstaande jaarlijksche kermis van 

4 Juni te vervroegen op Zondag 28 Mei, die 

aldus zou gepaard gaan met de feestelijk

heden der ingerichte vischweek.

Deze voorgenomen maatregel zou uiterst 

welkom zijn bij onze visschers, die van de 

gelegenheid van het groot succes van de 

Vischweek zullen kunnen deelnemen en ge

nieten, gezien gewoonlijk onze visschersvloot 

bij de Kermisweek binnen blijft. Zij zouden 

dan ook niet noodgedwongen een reis moe

ten onderbreken, en zullen des te gemakke

lijker aan de voorgenomen vlootparade kun

nen deelnemen.

APOTHEEKDIENST

Morgen Zondag 26 Maart zal de apotheek 

Lamoral den ganschen; dag open zijn.
» •  •

BOND KROOSTRIJKE GEZINNEN

Morgen Zondag 26 Maart om 15.30 u. in 

de raadzaal van het stadhuis: luisterlijke 

feestzitting “met uitdeeling van geschenken 

aan de kinderen van 1 tot I I jaar. Een tal

rijke Opkomst is verwacht; de ouders wor

den verzocht hunne kinderen te vergezellen.

Op Maandag 27 dezer, om 19.30 u., in 

het lokaal bij Pykavet Jér., Nieuwe Markt, 

algemeene vergadering voor de leden. Tal

rijke gewichtige punten zullen besproken 

worden, met als slot een tombola.

Iedereen weze dus op post. W
** *

INLICHTINGSBUREEL

Deze zoolang betrachte noodzakelijkheid 

mag als een afgedane zaak aanzien worden. 

Het bureel waartoe reeds een lokaal gehuurd 

werd op de Statieplaats, zal vanaf Paschen 

geopend zijn. De talrijke vreemdelingen, di 

te Heist per trein of tram aankomen, zullen 

dus terstond kunnen ingelicht worden. De 

heer Schepen van ruchtbaarheid verdient 

hier ten zeerste lof met zijn genomen besluit. 

**

BESTRATINGSWERKEN

Uit ingewonnen inlichtingen waartoe de 

heer Schepen van werken het onmogelijke 

doet om voorloopige bestratingswerken te 

laten uitvoeren in de verlengde Onderwijs- 

straat en Stierslag, mag men besluiten dat 

deze werken nog voor einde Mei zullen klaar 

komen.

De bewoners van deze ontsierlijke straten 

zien den dag met alle hoop te gemoet.
» » •

VERVOER VAN ZAND

Gezien het overtollig zand op den Zeedijk 

tusschen Duinbergen en Heist, veroorzaakt 

door den storm van de laatste dagen, is men 

overgegaan tot het vervoer van dit zand naar 

de badplaats.

Deze maatregel is een zeer wijs gedacht, 

en zal er veel toe bijdragen om dit zeer druk 

gedeelte van de badplaats te verbeteren.

De bewoners op deze plaats volgen dan 

ook met veel moed deze uitvoering.

We vernemen dat van hoogerhand wijzi

gingen gebracht werden aan het plan door 

het stadsbestuur ingediend om de autostrade 

te brengen tot aan de aanlegplaats van de 

car-ferry.

In plaats van aan de baan een zachte 

zwenking te laten, heeft men het thans goed 

gevonden daar een hoek van 90 graden te 

vormen, waardoor heel wat ongevallen zou

den kunnen ontstaan, terwijl ook het prach

tig uitzicht zou bedorven worden.

Hetzelfde Hooger Bestuur heeft aan de 

brug van de blauwe sluis ook een richting 

gegeven, waardoor de automobilisten plots 

gevaarlijk moeten zwenken en men zou be

ter die menschen wat op de vingers zien om 

hen te beletten dergelijke bruggen te bou

wen die een treurigen kijk geven op de kun

digheden van onze ingenieurs.

Hij die de plannen maakte van deze brug 

en hij die thans aan de autobaan een hoek 

van negentig graden voor het aanlegstation 

doet beschrijven, mogen hand in hand gaan.

We hopen dat de technische diensten van 

de stad Oostende, die gelast werden de plan

nen van de autobaan uit te werken, deze 

domme wijziging niet zullen aanvaarden.

Omwenteling in de 
Bereiding 

van Zeevisch

VOOR DE VISCHWEEK

De aangeduide eenvormige kleederdracht 

voor de kinderen en volwassenen, die er zul

len aan deelnemen, zijn reeds tentoongesteld 

in een viertal winkels.

De deelnemers worden aangeraden van nu 

af, hunne bestelling te doen, zoodoende om 

tijdig gereed te zijn, alsook om bij de her

halingen in deze kleederdracht te kunnen op- 

I komen.

De heer Leopold Katzner, uit Amsterdam, 

schreef aan de Vlaardingsche Courant, ver- /  

leden week. hieromtrent het volgende : /  

Gaarne voldoe ik aan het verzoek der re

dactie en deel hieronder eenige bijzonder

heden mede omtrent mijn laatste uitvinding 

het gegarandeerd reukloos bakken, braden 

en koken van zeevisch.

Het zal in het algemeen alsook in vak

kringen, niet onbekend zijn, dat verschillen

de vakmenschen zich ernstig ingespannen 

hebben de onaangename lucht, welke bij de 

bereiding van visch ontstaat (als gevolg van 

de vetdeelen welke zich in de visch bevin

den) zoo veel mogelijk weg te werken. Niet 

alleen in die landen waar het zeevischver- 

bruik populair is, doch ook in die landen 

waar de bevolking min of meer afkeerig is 

van de onaangename lucht, welke de visch 

afgeeft, heeft men verscheidene proeven in 

bovengenoemde richting genomen, doch 

steeds met een negatief resultaat. Evenzoo 

bleven de, voor eenigen tijd opgedoken, che

mische producten zonder resultaat.

Vervolgens gingen de geintereseerden in 

verschillende landen er toe over het koken 

in melk te bevorderen in plaats van de visch 

te bakken* Hierbij werd echter ook weinig 

succes ondervonden, want de traditie van 

vischbakken bleef toch bestaan. Overwegen

de deelen der bevolking van het zeevisch- 

consumeerende buitenland namen liever ge

noegen met de bijkomende bak-, braad- of 

kooklucht, dan van het bakken zelf afstand 

te doen. Wanneer men bedenkt hoevele men

schen alleen al door de lucht, welke zich bij 

het bakken ontwikkelt, van het gebruik van 

zeevisch afzien, dan zal men nu reeds moeten 

erkennen, dat een groote vooruitgang van het 

zeevischverbruik te verwachten is zoodra 

men het voorkomen van de bak-, braad- of 

kooklucht meester is.

Na vele langdurige proefnemingen is het 

mij gelukt de, zoo veel besproken, onaange

name lucht bij de bereiding van zeevisch, op 

te heffen. Goed bezien is het resultaat van 

mijn onderzoek eigenlijk het ei van Colum

bus. Daar het echter een oude wijsheid is, 

dat de eenvoudigste uitvindingen soms van 

groote beteekenis zijn, zoo geloof ik de spij

ker op den kop geslagen te hebben.

Door de toevoeging van bepaalde .ngre- 

diënten wordt de lastige reuk bij het bakken, 

braden of koken van zeevisch voor 100 t.h. 

opgeheven, ja er treedt zelfs het tegenover

gestelde der, tot nog toe bij de verwerking 

zich ontwikkelende onaangename lucht op.

Deze verandert namelijk in een welriekend, 

aangenaam aroma.

Door deze nieuwe vinding ontstaan voor 

de zeevisch-consumptie onverwachte perspec

tieven die, vooral met het oog op de volks

gezondheid, zeer toe te juichen zijn daar bij 

uitstek de zeevisch, ongeacht wat voor soort, 

één der meest waardevolle wat betreft het 

vitaminegehalte, is. De uitbreiding der spijs

kaart met de vitaminerijke zeevisch, welk« 

laatste nu de onaangename lucht niet meer 

heeft, zal zoowel voor de huishouding alsook 

voor hotels, groote instellingen etc. ook al 

tengevolge van de matige kosten, zeer wel

kom zijn.

Het is dan ook te voorzien, dat duizenden 

en nogmaals duizenden huisvrouwen, hotels, 

groote instellingen, alsmede ontelbare w in

kelzaken op het gebied van den vischhandel, 

voortaan volgens het nieuwe systeem hun 

visch zullen bereiden waardoor dan tevens 

de consumptie van dit artikel belangrijk uit

gebreid zal worden.
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Marktberichten
OOSTENDE

is heden ter markt

3 d. 2.200,—  ,

13 d. 29.397,— j

12 d. 20.500,50 t

16 d. 41.530— ;

12 d. 44.501,50 j

7 d. 4.305,—  !

14 d. 39.844,—  j

1 d. 545,— ■

4 d. 3.275,— 1

14 d. 25.450,— !

2 d. 745,—  '

Vrijdag 17 Maart 1939.

Geen enkel vaartuig 

gekomen.

Zateraag 18 Maart 1939. 

0.226 Oost 

0.126 Kanaal

0.207 Kanaal 

0 .1 /9  Moray Firth 

0.316 Kanaal 

0 .66 Oost 

0.304 Kanaal 

0.187 Kust 

0.240 West 

O. I 02 Kanaal 

0.152 West

is hij zeer verscheiden en van bevredigende 

verzorging. Alle vangsten zijn doorgaans 

tamelijk groot en gezien de vaste vraag die 

voor alle soorten bestaat, worden mooie be

sommingen verwezenlijkt.. De Moray Firth- 

vangst heeft een mooie partij visch ver

schalkt, bestaande uit kabeljauw, gullen, 

tongschar en wat soorten.

Aanvoer tongen is klein en bereikt nau

welijks een totaal gewicht van 2700 kilo. 

Maandag 20 Maart 1939.

29.465,—  

80.235,—  

104.711,—  

42.979,—  

40.650,—  

10.535,—

45.426.50 

28.835,—  

39.202,—

23.1 15,—

33.1 39,—

31.560.50 

41.529,—  

4 1.030,—  

1 8.430,—  

23.280,—  

33.035,—

3 7 . 1  30 ,—  

30.395,—  

20.772,—  

24.285,—

Meer dan 30 vaartuigen zijn ter visschers- 

haven aangekomen, alle met heel uitgebreide 

vangsten zoodat de aanvoer reeds volledig 

voorzien is voçr heden en morgen. De aan

voer is dan ook zeer bevredigend en alle 

soorten zijn in voldoende hoeveelheid be

schikbaar. Dank zij de mooie vangsten ronde 

visch van de Moray Firth, Mine Head, de 

Clijde en Ysland, zijn deze soorten zeer over

vloedig. De tongenaanvoer beloopt meer dan 

13.000 kg.; de groote sorteeringen zijn zeer 

goedkoop. De Yslandsche vangsten kunnen, 

Wat de verzorging aangaat, geen bevrediging 

Ischenken; deze vangsten zijn anders zeer 

groot en verscheiden. Men heeft den indrui< 

als zou den export, naar Frankrijk en En

geland, zeer te lijden hebben van den on- 

zekeren internationalen toestand. Bij het 

einde der markt dalen alle soorten

i U

u .  i / b

U J J O

Jvanaai 

Oost 

fvanaal 

is.anaai 

( j . j j  Kanaal 

ivanaal 

L>. 'J 11) Kanaal 

ZLooals te

1 1 d. 

ö 

I V 

I 1 

1 I d. 

IZ d. 

1 1 d.

a.

a.

2 J .4 Z > ,—

O .Jj J ,--

i /  . 0  I

zy. i I o,--

1 V.y^U,— ■ 

Zo.U I u,—  

3 1.1 yu,—

erwachten is de aanvoer zeer

zwciur en ciiic sooi'ien, m et u itzondering  van 

mooie m eiden en k lipvisch, z ijn  in  vo iüoenue 

hoeveelheden voorhanden . D e  verzorg ing 

van alie vangsten w orden doorgaans ge

loofd . De aanvoer tongen bedraagt meer aan 

liJ.UUU kg .; de groote sorteeringen houden

ae p rijzen  langzaam , 

vv oensdag ZZ Maart 1939.

0.54 Moray Firth 13 d.

SS.0.158 Ysland 20 d.

SS.0.92 Ysland 19 d.

0.153 Kanaal 122 d.

O .l 12 Kanaal 15 d.

0.196 West 6 d.

0.293 Kanaal 12 d.

0.138 Kanaal 12 d.

0 . 19,2 Kanaal 13 d.

0.336 Kanaal 10 d.

0.275 Clijde 14 d.

0.225 Kanaal 14 d.

0.232 Kanaal 13 d.

0.317 Kanaal 12 d.

0.245 Manche 9 d.

0.322 Manche 8 d.

0.215 Kanaal 13 d.

0.145 Kanaal 13 d.

0.279 Kanaal 12 d.

0.249 Kanaal 12 d.

0.295 Kanaal 1 1 d.

O.JÜ7 Kanaal (resc) 4.030,—

0.3 15 Kanaal ( rest1 4.305 —

0.250 Spanje 19 d. 28.205 —

O.Z3I Spanje 18 d. 31.210—

0.278 Kanaal 1 1 d. 39.1/5 —

0.235 Kanaal 1 1 d. 33.338—

0.305 Kanaal 12 d. 34.830—

0.287 Kanaal 1 1 d. 29.4 lu —

0.260 Kanaal 12 d. 23.320—

0.105 Kanaal 1 1 d. 29.230—

0.349 Kanaal 1 1 d. 35.243 —

0.203 West 7 d. 4.5/5 —

,0.168 Kanaal 10 d. 1 7.809—

' 0.288 Spanje 19 d. 34.340—

0.108 Spanje 19 d. 39.640—

0.236 Kanaal 10 d. 26.750—

0.285 Spanje 1 7 d. 45.016—

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

Verwachtingen

Zaterdag 25 Maart. -- 0.86 met 500 b.

makreel en mixed; 0.3.45 van Spanje.

Maandag 27 Maart. —  0 . 1 19 met 600 b. 

makreel; SS .0 .164 van de Clijde (vangst 

niet opgegeven) ; SS.0.80 van Ysland met 

1500 kabeljauwen, 3000 kools,, 150 bennen 

schelvisch, 300 b. mixed, in totaal 15 bak

ken; 0.292,

IJMUIDEN

In de

De aanvoer is heden wederom zeer bevre- K. van Bristol, 

digend. Alle courante soorten zijn ter markt, j 

alle vangsten zijn van goede verzorging. De 

tongenaanvoer blijft nog altijd zeer over

vloedig. Heden werden 15.000 kg. te koop 

gesteld. Doorgaans zijn de prijzen ietwat 

minder dan vorige dagen. Ronde visch goed

koop ; roggen, vooral de groote stuks, zeer 

prijshoudend.

Donderdag 23 Maart 1939.

0.135 Manche 7 d. 11.188,—

0 . 127 Witte Bank 13 d. 15.900,—

Onbelangrijke doch goed verzorgde aan

voer bestaande uit wat tongen, tarbot, wij

ting en ieksoorten.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU- 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

met

Woensdag 29 M aa rt.--0.89 van Ysland

10 bakken visch, kabeljauw, kools,

Donderdag 16 Maart 

Vrijdag 1 7 Maart 

Zaterdag 1 8 Maart 

Maandag 20 Maart 

Dinsdag 21 Maart 

Woensdag 22 Maart

92.789,—  !

week van 16— 22 Maart 1939 kwa

men aan de Rijksvischhallen 37 stoomtrei- 

lers en 46 motors hun vangsten versehe 

visch en haring verkoopen.

Bijzonder groot is deze week, de aanvoer 

geweest van haring en witte kabeljauw. De 

overige ronde vischsoorten geven geen kla

gen, maar aan platvischsoorten was er alle 

dagen een groot tekort en de Deensche aan

voer wordt nu hard gemist.

Van de Silver Pit komen dagelijks groo- 

0.296, 0.31 1 en 0.204 van het te vangsœn ijle haring toe. Deze worden

vlug verkocht tegen zeer redelijke prijzen, 

en de geheele aanvoer blijft in het binnen

land.

Moray Firth en Groote Bank geven over

vloedige vangsten witte kabeljanw. -- De

bijvangsten bestaan uit tarbot, zeewolf,schol 

tongschar en wijting.

De Noordvangsten zijn niet meer dan be

vredigend. De zeereizen voor een 400 ben

nen visch, zijn te lang. De dure verkoops

prijzen maken echter veel goed.

Witte Bank en Westvisscherij zijn onbe

vredigend.

Van de Westkust van Engeland : 1 treiler 

schelvisch en mixed; 0.289 en 0.25 van het met een prachtige vangst makreel en leng 

Kan. van Bristol; 0 . 1 I 8 van de Clijde, 0 . 1 95 ( Uitgezonderd voor de Moray Firth en Groote bennen andere visch en

Bankvisscherij is de visscherij over **■ -ï 

meen zeer schraal.

Verkoopprijzen : alle dagen zeer bevre

digend.

Verwachting volgende week : 35 stoom- 

treilers en 60 motors.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

Levering van alle Lenuodigdheden : ^
f Mien, Verven. Kettingen, Chittkels. Katoen, Carbure, enz., enz. •  
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95 £

Les Frigorifères du Littoral
„ N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz. \
i

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Dinsdag 28 Maart. —  S.O. 159 van Ysland 

met 2000 kabeljauwen, 1500 kools, 50 ben

nen gullen, 75 b schelvisch, 100 b. mixed, 

in totaal 9 bakken; SS.0.262 van Ysland, 

met 1000 kabeljauwen, 600 kools, 150 b. 

gullen, 100 b. boonen, 50 b. mixed, 20 b.

! schelvisch, 60 b. kools, 25 b. lengen, in to- 

j taal 8 bakken; SS.0.97 van de Clijde met 7 

bakken mixed; 0.311 0.55, 0.291, 0.290,

van het Kan. van Bristol.

Ym. 48 Silver Pit 1000 3150—

Ym. 89 Groote Bank 185 1 710,—

Ym. 85 Moray Firth 510 2625,—

Ym. 16 Pats 460 3340,—

Ym. 147 Groote Bank 190 2000—

Ym. 54 Lengbank 300 2600—

Ym. 71 Moray Firth 700 3365 —

Ym. 1 11 Witte Bank 65 1 350,—

Ym. 38 Noorden 5 70 2850,—

Ym. 60 Groote Bank 140 1 3 75,—

Ym. 12 Noorden 770 4280—

Ym. 97 W itte Bank 135 1850—

Ym. 177 Witte Bank 115 1600—

Ym. 1 61 Witte Bank 75 1 350,—

Dinsdag 21 Maart 1939.

Wederom waren 2 booten met een geza

menlijke vangst van 1800 kisten ijle haring

0.282 van Spanje.

Verder worden verwacht: 0.300, 0.306 

552,50 van Spanje; 0.175, 0.122, 0.318, 0.326,

212.325,__■< 0.327 en 0.140 van het Kanaal van Bristol.

779.739,—  '

71 7.264,50 

460.681 —

2.263.35 1,—

Donderdag 1 6 Maart 

Vrijdag 1 7 Maart 

Zaterdag 18 Maart 

Zondag 1 9 Maart 

Maandag 20 Maart 

j Dinsdag 2 1 Maart 

Woensdag 22 Maart

GARNAALAANVOER

67 kg.. 8.20—  

geen aanvoer 

geen aanvoer

2754 kg. 3.70— 5.60

32 kg. 3.80— 6.90

45 7 kg. 7.00— 8.00

434 kg. 7.80— 9.50

0 . 121 Kanaal 9 d. 1 1.550,—

0.220 Kanaal 13 d. 21.361,—

0.109 Kanaal 10 d. 20.260,—

0.223 Kanaal 10 d. 21.210—

0.297 Ysland 18 d. 128.504___

0 . 1 3 1 Kanaal 13 d. 33.332,50

0.350 Kanaal I I  d. 28.920—

0.227 Kanaal 12 d. 29.780—

0.87 Kanaal 1 1 d. 31.855,—

0.81 Kanaal 11 d. 27.225,—

0 . 1 73 Kanaal 11 d. 18.445,—

0.301 Kanaal 1 1 d. 27.280—

0.186 Kanaal 10 d. 26.700,—

0.229 Kanaal 9 d. 22.700—

0.329 Kanaal 10 d. 35.965 —

0.263 Kanaal 1 1 d. 27.895,50

0.334 West 8 d. 3.320—

SS.O.I60 Clijde 11 d. 19.220—

0.276 Kanaal 10 d. 28.175— '

Société Française 
de Banque et de Dépôts

Naamlooze Vennootschap 

Kapitaal 50.000.000 frank

Y.schtactoor in aile soorten

vTEÎ-SCIlEN — GEROORTEN 

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

VISCliMIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

Hoofdzetel: 29 Haussmannlaan, Parijs

Filiaal van de SOC. GENERALE DE PARIS

KANTOOR OOSTENDE, 21, Leopoldlaan

Teleg. adr.: FRANCIBAN1K OOSTENDE 

T e l e f o o n :  OOSTENDE 72.751

Bij huizen
Brussel - Antwerpen - Charleroi - Londen

15;

6—

ALLE BANK- en BEURSVERRICHTINGEN

ANTWERPEN

Vrijdag 17 Maart 1939. -- Pieterman

griet 10--12 ; heilbot 12 ; kabeljauw

10 (netto) ; 5— 8 (bruto) ; gul 5 ; knor

haan 4 ; koolvisch 5 ; pladijs 4--9 ; rog

 5 8; roobaard 5--6; schar 5; vleet 12 *

13 ; schelvisch 5--9 ; steenschol 6--8 ;

steenpost 2,50 ; tarbot 1 1 16; tong 12 ■ 

20; vlaswijting 4,50 ; wijting 3 4 ; zand- 

haai 5; kuit 4; haring 3; bakharing 0,75 —  

1,50 fr. per stuk; gerookte I fr. iper stuk; 

gestoomde haring 1 fr. per stuk ; makreel

6 ; spiering 8 ; garnaal 10 12 ; kreukel 

; zalm (bevroren) 24 ; pa

per kg.

aan de markt. Verder 2 bescheiden vangsten OD. 15, 

van het Noorden, 1 scboone vangst van de 

Moray Firth van 3000 kabeljauwen, en 100

vangst van de

t alge-1 Groote Bank die eveneens veel kabeljauw

leverde.

Aan platvischsoorten was een groot 

kort. Vischprijzen waren zeer vast.

te-

3 ;

ling

spiering

mosselen

9— 13 lr.

1

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

Zaterdag Maandag
Turbot —  Groote tarbot ..................................* I 7.ÜU— i 4,—  1 8,00— I 5,—

Mid. tarbot ..................................... 12,00—-1 i.—  14.0U— 1/—
Kiine tarbot .....................................  y,U0—  8,—  10,UU—  0,—

Barbue» —  Griet .................................................  9,00—  7,0ö 9,00—  7 —
Soles —  Allergroote tongen ..........................  y,U0— 10,00 ö0o— 10.—

Groote tongen .................................13,0U—  13,00—
Midd. groote tongen ..................... 14.U0— 15,00 15,00— 16,—
Voorkleine tongen ..........................16,00— 17,—  17,00—
Kleine tongen ................................... 16.00— 18,00 1600— 17.00

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) .........................................  5.00—
Mid. pladijs .............................. 7,00-- 6,-- 6,00 
Deide slag pladijs .................... . 5,3 0—  6,00—
Kleine gladijs ....................... ....... 3,00—  3,00—

Limandes —  Schar ...... ...................................... 4,50—  3,—  5,50—  3,—
Limandes soles —  Groote tongschar ............  7.O0—  5,00 7,00 — 5,00

Kleine tongschar .............  4,00—  4,00—
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  4,50—  5,00—  4,50

Kl. Schotsche schol ............ ......................... 4,00  3.50

2.50
2.50

1,00

5 —

4.00—  2.50 
4,50—  2.50
1.50—
1.50—  1.25

2.25—
2.00- 
6.00—
2.50—
2.25-

1.75 
4,—  
3 —

1,50

3—
1.50

Flotte» —  Schaten ................ ............................ 4,00
Raie» —  Groote rog .............. ......................... 4,50—

Kleine rog ..............  .......................... 1,50—

Tacauds —  Steenposten ............ ...................... 1.50—
Merlan» —  Gr. wijting ...................................  2.25—

Kleine wijting .......................... 1,50—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............  7,00—

Gr. gullen ...................... 3,50—
Kl. gullen ........................ 2.25—

Cabillaud dTsïande —  Y»l. kabeljauw .................................  2.00—
Gr. gullen ...............................................  1,50—
Kl. gullen .................................................  1,50—

Sébastes —  Klipvi«ch .................................................................  4,00—
Charbonnier —  Koolvi»ch ............................... 2,00— ■ 2,00—
Lieu» __  vlaswijting ................. «.....................  4.00'—  ,50 4,00—  3,—
Lingue» —> Lengen ............................................  4,00—  2,50 3.00—  2.50
Eglefin» —  Gr. schelvisch ...... ..............  ................................. 3.25—  3—

Gr. mid. schelvisch ...............  ........................  325__
Kl. mid. »chelvi»ch ................... .........................  2,50__
Kl. »chelvisch ........................................................ 2.25__

Braadschelvisch (totten) ........••• ....................  2,50—
Colins —  Gr. möoimeisjes ...............................12,00—  8,—  12.00—  8.—

Mid. mooimeisjes ..........................  6.00—  5.—  7.00—  5.—
Kl. mooimeisjes ..............................  4,00--

Vives —  Pietermannen ............... ..................................
Grondins — > Knorhaan ..................... ............. 2.00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten .. ... 3,50—
Rougets —  Roobaard ........................................ 3,50—
Emissoles —  Zeehaai ........................................ 1.50—
Roussettes —  Zeehonden ..............................  1,50—
Dorées —  Zonnevisch .......................................................
Lottes —  Gr. z«eduivel (steert) __  ........... 7,00—

Kl. zeeduivel ...................................  5,00—
Congre» —  Gr. zeepaling ............................... 2,50—

Kl. zeepaling ............................... 1.50—
Maquereaux —  Makreel ................................... ...............
Hareng» — Haring ................................... .......................
Esturgeoni >— S|eur ......................................................
Flétans —  Gr. heilbot ................................... ...............

Kl. heilbot ........................................
£erevia»ee —  Kreeft je» .......................

Dinsdag
18,0U--1 3,—

I 4,U0--1 Z.-JU

y.uu—  o.—  
y,oo— o,—
8.00— 1 u.—

1 1,00— 13,—

1 3 :0 0 — 14,00

14.00— I 5,—,
15.00— lö,—
5.00—
6.00—  8,00

5.00— ...
3.00—
4.50—  3 —
7.00—  5,50
4.00—
5.00—  4,—

3.50—
4.00—  3 —
4.00—  2 —
1.25—
1.00—

2.00—
1.50—
5.00—  3,50
2.50—
2.25—
1.25—  1,50
1.50—
1.50—

4.50—  4___ 
1.25—  1 —
3.00—  1,50
2.50—  2 —

4.00—  3.50
3.50—
3.50—
3.00—
2.50—

W oensdag
20.00— 15.—
13.00— 11,—
9.00—  8,—  
Ö,0U—  6,—
8.00— 10,—  

10.00— 12 —
13.00—
14,0u— 15.—  
1 5.00— 16,—

6.00—  7.—  
5,00 —
2.50—
4.50—  3 —
6.50—  4,50
4.00—  4,—
4.50—

4.00—  3,50
3.50—  2,50
4.00—  2,50
1.25—
1.25—
2.00—
1.50—
5.00-
3.00—
2.50—

4 —

Donderdag
23.00— 18,—  
54,00--1 4.--
12.00—

9.00— 10,—
12.00—
14.00—
1 6,00—
15.00— 16,—

*7,00— 6*—
3.50—
3.00—

'6,00—  5 —
4.00—
4.50—

4.00—

*4,00—  2,50
1.50—
1.50—
2.00—
1.50—

Donderc-.ag 16 Maart 1939.

2 stoomtrawlers en 5 motors waren ter 

markt. De vangst van het Noorden leverde 

schelvisch, totten, wijting, kabeljauw, en 

koolvisch. Van de Silver Pit een vangst ijle 

haring. De motors zorgden voor voldoende 

tongen, schol en wijting.

De verkoopprijzen waren zeer vast.

Yd. 196 Noorden 330 3200—

Ym. 19 Silver Pit 750 3400—

Vrijdag 17 Maart 1939.

De aanvoer van versehe visch was van 

geen beteekenis. Slechts 2 motors met be

scheidene vangsten waren aan de markt. De 

verkoopprijzen waren zeer duur.

Zaterdag 18 Maart 1939.

1 stoomtrawler en 13 motors spijsden 

de markt met veel tongen, tarbot, griet, 

schol en wijting. De vangplaatsen waren 

Rug van Terschelling er. Witte Bank.

Tongen kenden een gevoelige daling ; de 

overige soorten werden aan redelijke prtj- 

zen verkocht.

Ym. 106 Witte Bank 100 1560 —

13 Katwijker motors van 400— 1100 fl. 

besomming.

Maandag 20 Maart 1939.

37 vaartuigen waren aan den afslag. De 

verscheidenheid liet niets te wenschen over. 

Bijzonder groot was de aanvoer kabeljauw 

en versehe haring.

2 vaartuigen van de Moray Firht leverden 

3500 stuks kabeljauw en 100 bennen gul. 

Van de Silver Pit 3500 bennen ijle haring, 

die verkocht werden aan 165 fr. de 100 kg. 

De Noordvangsten leverden schelvisch, tot

ten, zwarte en witte koolvisch, gullen en 

kabeljauw, De overige schepen kwamen van 

de Groote Bank met schoone vangsten wit

te kabeljauw en tarbot.

Vangste:i Westvisscherij en Witte Bank 

waren onbevredigend voor alle soorten. De 

verkoopprijzen waren zeer vast.

Ro. 53 Silver Pit 1000 2950—

Ym. 17 Silver Pit 1530 6580,—

205 1 800,—

350 2800,—

440 3400,—

600 3 130,—

1 100 3600,—

1050 3800,—

Ym. 4 Groote Bank 

Ym. 98 .Lengbank 

Ym. 1 1 7 Noorden 

Ym. 77 Moray Firth 

Ym. 9 Silver Pit 

Ro. 48 Silver Pit

Woensdag .22 Maart 1939.

Ruimen aanvoer van ronde visch en aan 

platvischsoorten een groot tekort. Zeer groot 

was wederom de aanvoer van kabeljauw, 

buitgemaakt aan de Moray Firth en Groote 

Bank. De Noordvangsten leverden ons schel

visch, totten, wijting, kabeljauw, zwarte en 

witte koolvisch. Van de Westkust van En

geland een schoone vangst makreel en len

gen.

sche

Van de Silver Pit : 900 bennen - 

haring. Visch werd duur verkocht.

Ym. 1 83 Westkust Engel. 1260 5100 —

Ym. 1 65 Witte Bank 85 2650—

Ym. 122 Lengbank 515 3235 —

Ym. 24 Noorden 525 3455,—

Ym. 91 Witte Bank 70 1 403,—

Ym. 58 Noorden 615 4345,—

Ym. 3 1 Noorden 450 3065 —

Ym. 4 4 Pats 370 3 100—

Ym. 1 1 4 Witte Bank 70 1 445,—

Ym. 1 30 Silver Pit 900 3580,—

Ro. 1 5 Moray Firth 685 3350,—

Sch. 19 Witte Bank 70 1 500,—

NIEUWPOORT

Er was weinig visch deze week, welke 

normale prijzen kende. Ook was er weinig 

garnaal, welke duur verkocht werd.

Tongen: groote 7--9,; middel 8--1 1

voorkleine 14--16; kleine 8--9; tarbot

groote 12--16; kleine 7--9; griet 5--7

platen: groote 5— 6; middel 4--5; kleine

2'— 2.75; schar 3.75--4.50; wijting: groote

1.75--2.50; kleine 1.50--1.75; rog 3.50—

4; kleine 1.25--2 fr per kg.

Donderdag 9 Maart 1939.

N.44, 918 fr. ; N.43, 7148 fr. 

fr. ; N.42. 2439 fr.

Vrijdag 10 Maart 1939.

N.48, 1536 fr.

Zaterdag 11 Maart 1939.

401 fr. ; N.54, 804 fr. 

fr. ; N.35, 1642 fr.

Maandag 13 Maart 1939.

P.86, 1022 fr. ; N.16, 986 fr. ; 

fr. ; N.26, I 1 79 fr. ; N.54, 814 

3 704 fr.

Dinsdag 14 Maart 1939.

N.51, 3150 fr. ; N .3I, 185 7 fr. 

fr. ; N.35, 2852 fr.

Woensdag 15 Maart 1939.

N.20, 586 fr.; P.86, 1103 fr.; N.64, 9599 

fr. ; N.59, 6953 fr. ; N.26, 513 fr ; N.48, 

5131 fr. ; N.42, 5970 fr. ; N.38, 3357 fr ; 

N.62, 6243 fr.; N .I6, 972 fr.

Donderdag 16 Maart 1939 

O.D.15 5833 fr. ; P.4, 5151 fr. ; N.44, 4501 

fr. ; N.49, 5022 fr. ; N,46, 4625 fr. ; N.53, 

5890 fr. ; N.50, 93 70 fr.

Zaterdag 18 Maart 1939.

N .4I, 2457 fr.; N.51, 909 fr.; N.42, 104ó 

fr. ; N.38, 853 fr. ; N.16, 584 fr ; N,31, 

679,50 fr ; N.62, 953 fr. ; N.59, 852 fr. ; 

N.53, 354 fr. ; N.35, 701 fr. ; N.56, 928.50 

fr. ; OD .I5 , 1217 fr.

Maandag 20 Maart 1939.

N.44, 724 fr. ; N.55, 5791 fr. ; N.49, 2233 

fr. ; N.43, 6536 fr. ; N.48, 1438 fr ; N.58 

7296 fr.

V/oensdag 22 Maart 1939.

N.64, 6501 fr.

PRIJZEN DER GARNALEN

N.46, 631

N.51, 213

N.20, 807 

fr. ; N.4I,

N.40, 2227

Maart

Maart

Maart

Maart

1 5 Maart 

1 7 Maart

1 8 Maart 

20 Maart

2 1 Maart

985 kg. 4.00— 5.20

2 727 kg. 2.80— 4.50

660 kg. 2.70— 4,30

2257 kg. 2.30— 4.10

955 kg. 2.60— 5.20

1856 kg. 3.20— 4.50

34 kg. 6.10— 6.20

487 kg. 2.60— 4.90

109 kg. 5.50— 6.20

Froid Industriel
REEDERIJKAAI,

M ODERNE
36, OOSTENDE

TELEFOON 72291

IJSFABRIEK
Handelsregister Nr 99 

Postcheckrek. 323890

Dagelijlctche voortbrengst : 250.000 kilos HOFLEVERANCIER

1,50—
3.00—
2.00—

1.50
1.50

3.50— 3.50— 3,50—

2.—
2.—

6—

2.00— 2.0 0— 2,00—
4.00— 2.50 4.00—  3— 4,00—  2,50
4,00— 2 — 4,00—  2,50 3,50—  2,50
1,50— 150— 2,00—
1,50— 1,50— 2,00—

5.50— 3 — 5.00—  3 — 5,50—  3,50
7.00— 6— 6,50—  6,00 6,00—  5,50
5,50— 5.00— 5.00—
3,00— 2 — 2.50—  2— 2,00—
1.50— 1.25— 1,50—

.....................................................  1 7.00— 1 3.—

6,00—
5.00—

Donderdag
Tcrbot ...............................................................45.00— 16,50
Griet .................... ......................... ....................30.00— 28,50
Gioote tongen ...................................................... 0.76—  0,65
Gr. mid, tongen .................................................  0,94—- 0.76
Kl. mid. tongen ........................................ ......... 1,16—  0 98
Kl. tongen .....................................................  0.98—  0,93
Kl. tongen (gr. slips) ........................................ 0,84-- 0.76
Kl. tongen (kl. slips) ...................................... 0.46—  0.36
Gr schol .............................................................. 20.00— 15,—
Mid. schol ............................................................ 18.50—
Zet »chol ...............................................................18.00— I 7.50
Kl. schol .............................................................  22,00— 1 I.—
Kl. »chol II .......................................................... 18.00—  9.—
Kl. »chol 111 .......................................................... 11,00—  5.10
Tongschar ..................................................................................
Rog .............................................................................................
Vleet ................................................. .................  3,00—
Poontjes ............... .........................................  52,00— 18.—
Kabeljauw ............... ........................... ............. 7,50-- 6,--
Gr. Gullen .......................... ............ ................... 13.00—
Kl. Gullen .......................................................... 16.00— 11,50
Wijting ...............................................................  6.70—  3,50
Gr. schelvisch ........................................... ..........22,50— 21,—-
Gr. mid. schelvisch .................. ........................  20.00—
Kl. midd, schelvisch .......................................  19.00— 16,50
Kl. schelvisch ......................................................17.00— 16,--
Braadschelvisch ...................... ........................13,00-- 10,--
Heilbot .................................................... .......... 0.92— ■ 0,80
Leng ...................................................................  3.60—  1.14
Koolvisch ............................................................... 11,00— 10.50
Makreel ...» ............................ ....................  7,00-- 6,50
Wolf ...........................................................

Zaterdag
47.00— 22,50
26.00— 1 ,50 
0.66—  0.58 
0.76—  0.64 
1.10—  0.86 
0.93—  0,88 
0.80—  0,76 
0.44—  0 32

18.00— 14.—
18.00— I 1,—
24.00— 18,—
20.00— 1 7 —
14.00—  7,50 

8,00—  3.90

Maandag
40.00— 19 —
26.00— I 6,—  

0.66—  0,60 
0.80—  0,66 
1.00—  0,89. 
0.95—  0,86 
0.82—  0.74 
0.54—  0.33

14.00— 1 1,50

Dinsdag
43.00— 24—  
32,50— 16,—  
0.68—  0,66 
0.76—
1,00—
0.93—
0.90—  0.84 
0.54—

W oensdag
45.00— 22,—
40.00— 18,—  

0.66—  0.61 
0.84—  0,75 
1.10—  0.96 
0.98—  0,91 
3.88—  0.80 
0.64—  0,45

19.00— 15,—
15.00— 14.50   25,00— 18,—
23.00— 20—  26,00— 16,50 27,00— 23,—
1 9.00— 1 5.50 27,50— 24—
16.00.—  8.40 23,00— 16,—
1000—  3.70 10,00—  7,50

2 7,00— 14—  29,00— 18,—

50.00— 18.50

50—  7,50

2.10—

9.50—  1.32
34.00— 12—

8.50—  4.50
9.00—  7—  

122,00  7 —
7.00—  4 —  

I 7.00— I 3 —  
I 8.00— 12,50 
1 7,00— 12 —  
15,50— 1 I 50
12.00—  8,50 

1,10—  0.82 
1.89—  0.90
9.00—  8,50
7.50—  5 —

13,50— 10,50 ........................  14,00—  7.40
,00- 13,- 17.00—  9—Schartong ............ ................ ..............t . .. .2

Zalm ................................................................. ........................
Steur ................................................................. .......... .
Gr. roode poon ................................................. .........................
Mid. roode poon .................... ........................................... .
KI. roode poon ..................................... ........................ .
Schar ......................................................... , . . .  15.00—  5,—
Bot ..................................................................... 8,50—  4.40
Hammen .................. ....................................... ............. ...........
Lom ...... ........................................................... .......... ..............
Hering ...............................................................  5,20—  4.60 ........................  5,00__
Kreeft ......................................................
Gr Heek ................................... .... ..........
Mid. Heek ................................

1.50—
8.50—  5.20

32.00— 12.—
7.50—  7,—

10.50—  7,50 
7.80—  5.40

19.50— 1 I —
18.00— 13,—
16.00—  I 1,50
15.00— 12,—
12.00— 10,—  
1,00—  0.80 
1,30—  0.77

16.00—  9,—  
6.10—  4.40

16.00— 10.—  
26,00— 12,—

28.00— 24—
30.00— 19,—
12.00—  6—

35.00— IS
IS .00— 13,50
3.75—  0.45

10.50—  6,—

41.00— 12.50
I 1,00—  6—
14.50—  8,50 
8,00—  4.10

18,00— 10—  
18.00— 12 —
16.50— 10—
14.00—  8,50
12.00—  7—  
1,06—  0.72
1.75—  0,39

14.50—  7.70 
9,10—  2.6o

13.00—  ~
19.50—

7.60 
9.—

0.80—

7,50—  3.90 
6,00—  2,40

10.00—  3.70
8.00—  3,60

26.00—  8,5o
7.00—  5,50 

3.70

1 6.00—  
8,00—

6.50

4.60—  3.55

15.00—  5.50 
10,50—  7,50
18.00— 1 
8,00—
5,10-

12 —  
7,20 
3,8'o

All«# in gulden aangeduid. Eau gulden is ongev»f»r 16 h .

71.00—
63.00—

per f*‘0 kg. 
>

per kg.
»
>
»
>
>

per 50 kg. 
»
»
>
>
>
>

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

>
>
>
>
>
>

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

>
>

per kg.
>

per 50 kg.
>
>
>
>
>

>
>

per stuk 
p. 12b kg. 

>



HET VISSCHERIJBLAD 5

SCHEEPSBOUWWERVEN

» e s M e M M W s
»
O

Jos. BOEL & Zonen »v
q  TEMSCHE q

WERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTOR! REILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

MODERNE DWARSH£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018

ZEEBRUGGE

Vrijdag 17 Maart 1939.

Garnalen 5--6 fr. per kg.

Zaterdag 18 Maart 1939.

Groote tong 7.50--8 ; bloktong 10.50—

11.50; fruittong 16— 17; sch. kl. tong 16—

17; kleine tong 8— 15; pieterman 12--13;

groote platen, 5--6 ; middenplaten 5.50—

6.50; platjes 5.50— 6.50; scharren 4.50— 5;

rog 2.50--4.50; tarbot 12--22; griet 12̂ —

20; garnalen 5.20—-6.60 fr. per kg. 

Maandag1 20 Maart 1939.

Groote tong 8— 8.50; bloktong 10— 11;

fruittong 1*6--17; sch. kl. tong 16--17.50;

kleine tong 8— 15; pieterman 13— 14; gr.

platen 5— 6 ; middenplaten 6.50--7; platjes

6.50--7; scharren 4.50— 5; rog 2.50— 4.50;

tarbot 12— 2 2 ; griet 12— 2 0 ; garnalen 5—  

6.10 fr. per kg.

Dinsdag 21 Maart 1939.

Groote tong 8— 8.50; bloktong 9.50— 10;

fruittong 16— 17; sch. kl. tong 16--17.50;

kleine tong 8— 15; pieterman 14--15; gr.

platen 6— 6.50; middenplaten 6.50— 7; plat

jes 6.50— 7; scharren 4.50'--5; rog 2.50—

4.50; tarbot 12--22; griet 12— 20; garna

len 7--7.80 fr. per kg.

Woensdag 22 Maart 1939.

Groote otng 8— 8.50; bloktong 10— 12 ;

fruittong 16--17; sch. kl. tong 16--18; kl.

tong 8--15; pieterman 14— 15; groote pla

ten 6— 6.50; middenplaten 6.50--7; platjes

6.50— 7; scharren 4.50—-5; rog 2.50— 4.50;

tarbot 12--2 2 ; griet 12--2 0 ; garnalen 7—

8,40 fr. per kg.

Donderdag 23 Maart 1939.

Garnalen 7--8 fr. per kg.

GENT

12— 18 Maart 1939. —  Garnaal 9— 11;

griet I 1 — 13 ; kabeljauw 1 1 ; pladijs 8--1 1;

paling 16— 22 ; schelvisch 8— 10 ; rog 6—  

7 ; tarbot 1 6 ; tong 1 7— 20 ; wijting 5 ; zee

post 8 ; zcnnevisch 9 fr. per kg.

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 

haven van Blankenberge, van Donderdag 16 

tot Woensdag 22 Maart 1939:

Nieuw poort

Donderdag ! 6 Maart 

Vrijdag 1 7 Maart 

Zaterdag 18 Maart 

Woensdag 22 Maart

fr. 2.262,—  

381,20 

5.758,—  

2.855.—

VISSCHERS !

DE BESTE
Weet U dat a

G A SO IL®
J  HET BESTE MAZOUT <£
•  voor VISSCHERSVAARTUIGEN© 

9  GEFABRICEERD wordt door de ®

2  Belgian Cracking G y @
$  die nooit de belangen van den ®  
Q  kooper uit het oog verliest ®  
@ AI hare producten komen voort ©  
0  van de Belgische Werkhuizen £  
£  te Langerbrugge. @
J  BESTEL BIJ DE B. C. C. @ 

• • • • • • • • • • • • • • •

ALTONA
WEEK VAN 13 TOT 18 MAART 1939 

Toevoeren:
7 Noorsche kusttreilers kg. 1.140.400

13 Noordzeetreilers 52 7.800

2 Yslandtreilers 263.100

22 Hoogzeetreilers 50.100

24 Riviervisschers 7.700

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 

visch, gedurende hetzelfde tijdperk :

Tarbot 19; griet 12; gr. tongen 8 ; blok

tong 14; fruittong 17; kleine tong 1 2 ; gr. 

platen 6 ; kleine platen 7; kleine visch 6 ; 

scharren 6 ; pieterman 14; kabeljauw 5; wij

ting 3; rog 5; garnaal 5 fr. per kg.

DU1NKERKE

Donderdag 16 Maart 1939.

Slechts enkele partijen garnaal werden ver

kocht aan 5— 6 fr. per kg.

Vrijdag 17 Maart 1939»

Men noteerde de volgende prijzen: tong

28—-32; tarbot 16--20; schar 10; pladijs

8--9; wijting 4; rog 5; pieterman 10--12;

garnaal 6— 7 fr. per kg.

Zaterdag 18 Maart 1939.

Men noteerde: tong 28--32; tarbot-griet

-9; schar 9--10; wijting16— 18; pladijs 

4 fr. per kg.

Maandag 20 Maart 1939.

Geen visch.

Dinsdag 2 1  Maart 1939.

Geen visch.

Woensdag 22 Maart 1939.

Slechts enkele partijen garnaal 

verkocht tegen 6--7 fr. per kgr.

“rden

BRUSSEL

VISCHMIJN

13— 18 Maart 1939. —  Baars 0,63 ; zee

duivel 5,71; kabeljauw 3,38; gullen 1,97 ; 

mooie meiden 1,60 ; zonnevisch 2,70; schel

visch 2,81 ; zeehonden 0.53 ; gerookte spie

ring 2.40 ; versehe heilbot 3.40 ; schaat 

7.79 ; knorhaan 1,99 ; versehe haring 1,78; 

zeepaling 2 ; schar 3.68 ; leng 1.50 ; ma

kreel 3.23- ; wijting 1,80 ; heek 2.28 ; ko

ningsvisch 3.27 ; pladijs 3.83 ; rog 4.31 ; 

riviervisch 4.08 ; roobaard 2.74 ; vervroren 

zalm 1 0
bot 9.87

klipvisch 1.33 

fr. per kg.

tong 12,97 ; tar-

1.989.100 

en buitenland :
kg. 311.700

Haringinvoer :
treilers uit Noorwegen met kg. 2.7 7 7.200 

treilers uit Engeland met kg. 1.195.100

Samen

Inzendingen van binnen-

Samen: kg. 3.972.300 

Van alle vangplaatsen werd genoegzaam 

visch aangevoerd. De van binnen- en buiten

land ingezonden waar bereikte een hoog 

cijfer. Noorwegen, Denemarken stonden hier, 

aan de spits.

Geweldig groot was de aanvoer licht ge

zouten haring uit Noorwegen en Engeland.

De industrie heeft de handen vol om het 

aangevoerde zoo snel mogelijk te verwerken.

BOULOGNE
Donderdag 16 Maart 1939.

25 treilers deden de haven aan. Men no

teerde : 1856 kisten van 120-160 ijle ha

ringen 1— 4; 4126 kisten van 25 kg. wij

ting 0.75— 3; 375 kisten koolvisch 3.50— 4;

.78 kisten kabeljauw 4--6; 105 kisten mooie

meiden 6— 7; 60 kisten roobaard 3-*—5; 128

kisten totten 3--4; 65 kisten rog 3--5; 337

kisten zeehonden 1.50--2.25 fr. per kgr.

Vrijdag 17 Maart 1933.

Geen visch.

Zaterdag 18 Maart 1939.

Geen visch.

4aandag 20 Maart 1939.

22 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 178 kisten van 26 kg. haringen; 404 

kisten van 55 kg. ijle 2.50— 3; 4545 kisten

in  25 kg. wijting 2--5; 5886 kisten van

26 kg. en 823 kisten van 50 kg. makreel

2— 4.25; 190 kisten van 25 kg. kabeljauw 

4— 6; 120 kisten van 26 kg. koolvisch 5; 

25q kisten van 25 kg. schar 4; 156 kisten 

mooie meiden 6--16; 67 kisten roobaard

3— 5 ; 34 kisten totten 3— 4; 95 kisten rog 

3— 5; 319 kisten zeehonden 2— 3 fr. per kg. 

Dinsdag 21 Maart 1939.

1 5 treilers en enkele kustbooten deden de 

haven aan. Men verkocht: 545 kisten van 

26 kg. haringen 3 fr. ; 3975 kisten van 25 

kg. wijting 2— 5; 1060 kisten van 26 kg.

» akreel 3— 5; 200 kisten van 26 kg. mooie 

meiden 6— 7; 80 kisten van 25 kg. schar 

4 fr. per kg.

Woensdag ,22 Maart 1939.

13 treilers bevoorraadden de markt. Men 

' °rkocht: 1 1 2 0  kisten van 26 kg. haring 

3.50; 2705 kisten van 26 kg. makreel 3.50 

'-5; 4250 kisten van 25 kg. wijting 2.50—  

r»-50; 106 kisten van 26 kg. kabeljauw 5—  

7.50; 1017 kisten van 25 kg. koolvisch 4—

~ '  -, 139 kisten van 26 kg. knorhaan 1.50; 

135 kisten van 26 kg. totten 4; 121 kisten 

■ 'n 25 kg. koningsvisch 2.50— 5.50; 103 

l-V~n van 25 kg. mooie meiden 4— 7 fr. 

r er kg.

VISCHMARKT

13— 18 Maart 1939. —  Griet 10— 15; 

zeeduivel 10--12 ; kabeljauw 6-- 10 ; gul

len 5--7 ; zeezaim 3--4. ; zeepaling 3--4 ;

zonnevisch 5--10 ; schelvisch 3--9 ; schaat

7— 10;. knorhaan 3— 5; haring 2.50— 3.50; 

schar 4'— 8 ; leng 3— 4; makreel 7--8 ; wij

ting 1--3; heek 5--7; pladijs 4— 9; rog

4— 8 ; roobaard 4--7; vervroren zalm 13—

18; klipvisch 2— 4; forel 18— 20; tarbot 12
— 25; pieterman 16--18; tong 13— 22 fr.

per kg.

ONS LAND OP DE WERELDTENTOON

STELLING TE NEW-YORK.

Verleden week Zaterdag had op het stad

huis een officieele ontvangst plaats ter ge

legenheid der tentoonstelling van het half

verheven beeldhouwwerk, dat het paviljoen 

van Belgisch-Congo op de tentoonstelling 

van New-York moet versieren.

Dit beeldhouwwerk is het projekt van 

beeldhouwer Dupagne van Luik, werd uit

gevoerd door beeldhouwer Vandeperre van 

Nieuwpoort en is in ceramiek gebakken in 

de steenbakkerij «Briqueteries Mécaniques 

de Nieuport et Extensions N. V.».

In de raadzaal werden de genoodigden 

verwelkomd door den d.d. burgemeester D 

verwelkomd door den d.d. burgemeester D 

A. Van Darnme. Daarna werd het woord 

gevoerd door den heer Goris, adjunkt-koro 

missaris generaal bij de tentoonstelling var 

New-York. Hij dankte den heer gouverneur 

Baels die zich had laten vertegenwoordigen 

door den heer Maes, arrondissementskom- 

missaris. Hij gaf de redenen op waarom ons 

land deelneemt aan de tentoonstelling van 

! New-York. Hij dankte beeldhouwer Dupagne 

( en de heer Alb. Florizoone, afgevc'.ardigde- 

beheerder der N. V. Briqueteries Mécani- 

I ques de Nieuport et Extensions» die het 

kunstwerk deed uitvoeren^

Daarna nam de heer Moeller, voorzitter 

der koloniale sektie, het woord, waarop het 

comité der tentoonstelling het kunstwerk in 

ontvangst nam.

Tijdens de plechtigheid waren aanwezig : 

de heeren baron Peers de Nieuwburge, se

cretaris generaal ; Merten, afgevaardigde 

van het Ministerie avn Kolonien ; Bagage, 

secretaris der koloniale sectie ; Dr Martens, 

kabinestoverste van den Minister van Kolo

nien en de plaatselijke overheden der stad.

De ontvangst besloot met een banket in 

het Hotel Fryns.
« * ♦

PRIJSKAMP IN ’T KAARTEN

Heden avond, ter gelegenheid van de her

opening van de café «Cecilia» in de Duin- 

kerkestraat^ Groote Kaarting gratis. 100 fr. 

prijzen. Inschrijving te 6.30 u. Begin om 

7.30 u. stipt.

**
PRIJSKAMP OP DEN B lUART

Morgen avond: groote prijskamp bij David 

Puystiens, «Café Atlantic», Langestraat. 400 

frank prijzen. Inschrijving vanaf 4 ure.
*

PROPAGANDA

Met genoegen vernemen wij dat het nieuw 

Bestuur propaganda zal maken voor onze 

haven. In een binnen kort te verschijnen 

prachtbrochuur over de havens van de West

kust en uitgegeven in het Nederlandsch, 

Fransch, Engelsch en Duitsch, zullen een 

twintigtal bladzijden, rijk geïllustreerd, 

wijd worden aan de belangrijkheid en 

werkzaamheden van de haven van Nieuw
poort.

6 u. gaf de muziekkapel in de bovenzaal van 

de stadshalle een prachtig concert, onder 

Jeiding van Luitenant F. Boland.
* * *

AUrO-ONGEVAL

Woensdag namiddag had een auto-ongeval 

plaats aan het kruispunt van de kaai en van 

de leperstraat. Een legercamion kwam 

aanrijding met een camionette van S. Joris. 

De motor van de camionette was letterlijk 

ingedrukt. Geen persoonlijke ongevallen wa

ren te betreuren.

GEMEENTERAAD

Nieuwe Vischmijn: In de zittting van den 

gemeenteraad van 1 7 dezer werden door den 

heer Voorzitter inlichtingen verstrekt betref

fende een aanvraag ingediend door de stad, 

teneinde een leening te verkrijgen bij het 

gemeentekrediet voor t bouwen van een 

sledelijke vischmijn.

De heer Braet laat opmerken dat alhoe

wel hij de noodzakelijkheid van het bouwen 

van een vischmijn inziet er niet uit het oog 

mag verloren worden dat de jaardooding 

dier leening gedurende 35 jaar zwaar zal 

wegen op da stadsfinanties. Hij vraagt opdat 

het stadsbestuur de mogelijkheid zou onder

zoeken om de vischmijn te laten bouwen 

door tusschenkomst van den Staat.

De heer Voorzitter belooft dit voorstel 

welwillend te onderzoeken, doch wijst er op 

dat het wencchelijk is het voorontwerp de 

leening door den gemeenteraad te laten 

goedkeuren.

De Raad beslist met aigemeene stemmen 

een leening aan te gaan bij het Gemeente

krediet tot een totaal ïredrag van 1.250.000 

fr. Het aandeel van de slad voor t bouwen 

der mijn zal geleend werden op langen ter

mijn; het bedrag der toelagen op korten 

termijn.

Materiaal Reinigingsdienst: De Raad beslist 

met algemeen stemmen twee metalen wagens 

ten behoeve van den reinigingsdienst aan te 

koopen. De wagens zullen geleverd worden 

door de firma J. Ureel te Nieuwpoort.

Goedkeuring aanbesteding: Op 16 dezer 

werd door het Schepencollege overgegaan tot 

de aanbesteding van paneelwerken en ver- 

sieringswerken in de raadzaal en de zaal van 

het Schepencollege.

Drie aanbiedingen werden gedaan

1 ) P. Devry-Bruneel tegen den gezamen- 

iijken prijs van 25.350 fr. ; 2) R. Blondé 

15.893 fr. uilgevoerd in slavonischen eik, en 

15.236 fr. uitgevoerd in Japaanschen eik ; 

3) Dansercoer Gebr. 14.950 fr. in slavoni

schen eik en 14.350 in Japaanschen eik.

De Raad beslist met aigemeene stemmen 

de uitvoering der werken toe te vertrouwen 

aan de

Gerechtszaken

ge-

do

vermaa

een

k

DUYNENHUYS

Het Apachenbal van Zaterdag en 

kinderbal van Zondag laatst genoten 

grooten bijval: veel volk gezond 

en gezelligheid.

**

NEDERLANDSCHE KAMER VAN KOOP

HANDEL VAN BELGIE EN LUXEMBURG 

De heer Flor. Gheeraert is aangesteld als 

correspondent van deze Kamer voor het dis

trict Nieuwpoort.

firma Dansercoer Gebr.

I BIJ ONZE VISSCHERS

! Het visschersvaartuig N.32 « Mijn Ge

dacht», toebehoorende aan E. Vieren, werd 

} in openbare vrijwillige verkooping verkocht 

j voor 1 3.000 fr. aan Germain Puis van onze 

i stad. Het schip blijft dus aan onze haven

het; êehecht-
-- Het schip N.39 «Bertha-Margarethe»,

eigenaar Hector Gonzales verdwijnt van on- 

j ze vloot en wordt te Nieuwpoort gesloopt.

; BURGERLIJKE STAND

I Geboorten: Vercouttey Maiia, dochter van 

Raphael en Goderis Albertine; Lycke Anna, 

dochter van Hugo en Deceuninck Ida; Ros- 

! seel Albert, zoon van Henri en Du Bois 

I Adriana; Scholteden Chantai, dochter van

’t Was volle vertooninge, deze week op 

het Assisenhof te Brugge. En Woensdag 

speelde ’t laatste bedrijf, met pleidooien en 

requisitorium, en uitspraak.

De vertooning verbeeldde ongelukkiglijk 

een echt drama dat de kleine gemeente Vel- 

degem in December van het jaar 193 7 in 

geweldige ontroeringen bracht, en het dorp 

omsluierde met tragiek en mysterie.

August De Wulf, landbouwer en herber

gier, was beschuldigd eene beraamde moord 

te hebben gepleegd op zijnen schoonbroeder, 

den genaamde Karei Van Kerrebroeck.

Qp 16 December 193 7 rond 8 u. s avonds 

werd Van Kerrebroeck gevonden, langs de 

gracht, erg, zelfs doodelijk gekwetst.

Tusschen De Wulf en t slachtoffer lag er 

twist wegens familie-erfeniszaken. Die twist 

zou het gebracht hebben tot een geweldigen 

haat bij De Wulf tegenover zijn schoonbroe

der, en de verdenkingen leidden dan heel 

natuurlijk t gerechtelijk onderzoek, in een 

zin die De Wulf naar het gevang voerde.

Zware vermoedens kwamen de eerste ver

denkingen vervoegen. De beschuldigde was 

zonderling omgegaan met de getuigen en had 

wel blijk gegeven van zijn groote vrees voor 

hunne verklaringen. Verdachte middelen 

werden aangewend om ze langs zijnen kant 

te halen en ervan te verkrijgen dat ze, zon

der kommer om de waarheid zouden spreken 

met de bedoeling om de verdenkingen weg te 

maken. Het vraagstuk van t alibi, aangaan

de den tijd, waarop de moord was gepleegd . ters, 

geworden, en hetgene de betichte rond dien : soms 

tijd verricht had, was ook van zoon aard 

dat toch de beschuldiging kwam sterken.

Maar toch bleef veel duisterheid rondom 

de zaak hangen. En ’t was wel daarom dat 

het onderzoek zoo lang aansleepte, en de 

beschuldigde slechts voor het Assisenhof 

kwam na vijftien maanden in hechtenis te 

zijn gebleven, en na t opstellen van een 

heel zware bundel, dat het aanzienlijk getal 

van vijf honderd bladzijden bevatte.

Om het duistere van de zaak, en het on

zekere van den uitslag die er uit volgde, was 

’t eene dier zeldzame Assisenhofzaken d e 

volop de belangstelling gaande maken.

Geen rechtstreeksch bewijs was er te vin

den; geene bekentenis was er uitgesproken 

geworden.

En toch had de vrouw van De Wulf.

Bertha Van Kerrebroeck, zijnde de zuster 

van het slachtoffer, eens na eene lange on

dervraging bij den onderzoeksrechter, be

kend dat haar man den slag had gepleegd, 

volgens zijn eigen zeggen, maar in eenen 

twist, en met een gedacht van zelfverweer.

De omstandigheden die de bekentenis van 

de vrouw De W ulf omringden, verzwakten 

heel sterk hare draagkracht, zoodat ze al 

wederom niet kon gelden als bewijs, maar 

slechts als een vermoeden dat bij de andere 

vermoedens was te voegen.

En daartegenover had men het sterk ar

gument van de verdediging: er was één ge

tuige geweect, één alleen, die t moordtoo- 

neel had bijgewoond; en die getuige was 

het slachtoffer zelve. Vooraleer te sterven, 

had Karei Van Kerrebroeck nog kunnen 

spreken. Bewustheid had hij nog; en aan

eerst aansprak had hij ge- 

aangerand geworden door

hem die hem 

zegd: «ik ben 

twee onbekende personen die na den aanval 

in de richting van Thcurout per velo zijn 

weggereden ». Twee onbekende personen ! ! 

En De Wulf, de beschuldigde, was schoon

broeder van t slachotffer, was er dus wel 

mede bekend. En alles bewees dat er inder

daad twee aanranders waren geweest : de 

eene had op het hoofd geslagen met een 

hamer, de andere had het slachtoffer met 

een revolverkogel aan het hart getroffen.

Die getuigenis —  de éénige die recht

streeks op het feit van het drama droeg —• 

was van ’t hoogste belang: zoo ze overeen

kwam met de zakelijke waarheid, was De 

Wulf er niet bij toen zijn schoonbroeder 

laffelijk werd neergeveld.

Woensdag dus speelde t laatste bedrijf 

van dat landelijk drama.

Er was daar al wat men wenschen kon 

voor ’t aantrekkelijke van ’t schouwspel : 

’n advokaat voor de familie van t slachtof

fer, aangesteld als burgerlijke partij; een 

openbaar ministerie, namens de beschuldiging 

zelve, en drie advokaten voor de verdedi

ging, waaronder de huidige stafhouder der 

Brugsche balie en een oud-stafhouder.

Volk bij overvloed, zooveel als de zaal be

vatten kon. Pathos bij volle stroomen : de 

broeder van den beschuldigde, n priester, 

zijne vrouw en een klein kindje uit het hu

welijk geboren, joegen ’t gevoel op der plei- 

di na vele argumenten van allen aard, 

het tremolo van ’t melodrama lieten 

hooren. Dat past bij zoon assisenzaak 1 

’t Wierd laat in den avond, rond 9 ure, 

toen de debatten eindigden, en de juryleden 

gingen beraadslagen. Ze bleven niet lang 

weg, kwamen terug na een tiental minuten 

met de vrijspraak van den betichte. Eenig 

applaus begroette die beslissing.

Wellicht was het, het slachtoffer zelve dat 

enkele stonden voor zijn dood nog spreken 

kon, en dan de vrijstelling van De Wulf ver

zekerde. ’t Was al moeilijk om zeggen na 

dat doeltreffend argument van de eenige ge

tuigenis der feiten, dat De W ulf erbij was 

toen ze werden gepleegd.. Heeft hij er aan 

mede geholpen, met rechtstreeksche verwek

king er oorzaak van geweest? ’t Geheim 

blijft er over hangen. Zal het met den tijd 

worden opgeklaard?
Jus.

British Ropes Ltd
LONDON

•---co»---
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rEEDERIIK/\AI — OOSTENDE

HET TIJDELIJK GARNIZOEN ! Guillaume en Jonckheere Germaine.

Het 1 e regiment Ardeensche Jagers kwam ! Overlijdens: Pylyser Octavia. echtg. De 

ons Maandag laatst toe. Er waren maar 400 ( v°Wer Gustaaf, 64 j.; 

mannen. Zij blijven voor een week en zul- ’ wed- Dobbelaere Maria, 79 j.

volder Gustaaf, 64 j. ; Notterdaeme Hendrik,

•ij

len door 400 andere mannen vervangen 

worden. Zij waren vergezeld van hun mu

ziekkapel.

Dinsdag avond om 6 u. had op het Stad

huis een ontvangst plaats van de officieren 

onder leiding van Kolonel Desmedt. Vooraf 

werden bloemen neergelegd aan het Monu

ment der Nieuwpoortsche gesneuvelden. Om

! Huwelijk: Détaillé 

Elisabeth.

Oostendsch Nieuws

Hubert en Tratsaert

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT, 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

Rechtskundige
Kroniek

MEEWERKENDE FAMILIELEDEN ; 

GEZINSVERGOEDINGEN

J. R. W. -- Een zoon heeft zijn vader of

zijn neef als werknemers in dienst, die ech

ter bij hem niet inwonen. Is hij onderwor

pen aan de wet van 1930 op de gezinsver

goedingen ?

ANTW. —  V oor de gezinsvergoedingen 

hoeft er niet gestort te worden wanneer 

meewerkende familieleden tot den derden 

graad bij den werkgever inwonen en een ge

zin met het zijne uitmaken, ofwel wanneer 

zij samen een bedrijf in onverdeeldheid uit

baten (in welk laatste geval het samenwo

nen niet vereischt is). Dit bepaalt de wet 

van 4 Augustus, aangevuld door het Ko

ninklijk besluit van 30 Maart 1936 (en niet 

van 193 7 zooals U meent).

AAN DE VISSCHERS 

EN WERKLIEDEN !

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 uw profijt en doet 
uwe aankoopen

IN  D E  S C H A A R
eri vergeet niet de zegeltjes te vragen

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

(bij de Vischmarkt)

Zelfde huis: 105, Congolaan (Opex)

1 ü iu  Gbb à OLLi\

Len kmdernjtuig, gepiaaist aan een ver- 

koopnuj- van de Lüm. L-aponstraat, werd 

meegenomen door twee jonge snaken, ou 

geveer I 7 jaar oud. —  O.

**

jUfi*KOU W KRANivZiiNoNÏG GEWORDEN

iviejuffer Rachel Muylle, 33 jaar oud, wo 

nende bij hare ouders, 105, Langestraat, i 

plots krankzinnig geworden. Door de zorgen 

van de politie werd zïj naar een bijzonder

gesticht overgebracht. -- O.

**
GESTOLEN EN TERUGGEVONDEN

Z.ondag moest de h. H. Van Meckeren op 

zeker oogenblik vaststellen dat iemand an

ders er met zijn auto vandoor was gegaan. 

Hij diende klacht in bij de politie en Maan

dagmorgen rond 8 uur heeft men den wa

gen teruggevonden in de Christinastraat, 

dichtbij de St. Sebastiaanstraat. —  O.

**

SPIEGELRUIT INGESLAGEN.
Een groote spiegelruit van het Hotel Royal 

Nord, gelegen Wapenplein, werd door moed- 
willigaards ingeslagen. —  O.

Hij wilde zijn wraakzucht koeien. Frans 
Dumont werd uit een koffiehuis van de Pau- 
lusstraat gezet. De beleediging hem aange
daan wilde hij wreken, en achtte het daar
toe noodig een vensterruit stuk te slaan. 
Slecht bekwam het hem, want hij kwetste 
zichzelf aan den pols zoodat hij door een 
geneesheer moest verzorgd worden. —  O..

FEEST BIJ NOORDZEE
Het is heden Zondag 26 Maart, dat Noord* 

zee opnieuw in den schouwburg een präch
tigen en kunstvollen turnavond geeft.

Plaatsgebrek belet ons uit te wijden over 
het schitterend programma welke te dier ge
legenheid zal uitgewerkt worden.

Dit feest begint te 20 uur stipt.
**

HET AFKEUREN VAN VISCH TE GENT.
Hierover wordt zooveel onzin verteld, dat 

we tegen volgende week deze zaak breedvoe
rig in ons blad zullen behandelen.

Â
VISSCHERS OP HET BANKJE.

Door de Boetstraffelijke Rechtbank van 
Brugge, werd D. A. kok, tot 8 dagen plus 
26 fr. boete veroordeeld om niet naar zee 
te hebben willen gaan.

D. H. kreeg 8 dagen plus 50 fr. of 15 d. 
en tweemaal 8 dagen plus 26 fr. of 8 d. 
voor smaad en beleediging ingevolge art. 22 
der wet van 25 Juni 1928 van het tucht- en 
strafwetboek en daarenboven de rust ver
stoord te hebben en bedronken te zijn ge
weest.

T. kreeg voor dezelfde feiten plus weer
spannigheid en bedreigingen tegenover de 
agenten Matthys en Ramaeckers 8 dagen plus 
50 fr. of 15 dagen plus twee maal 8 dagen 
en 26 fr. of 8 dagen plus 8 dagen en 26 fr. 
of 8 dagen.

Zooals we uit bovenstaande kunnen vast
stellen, is een glaasje bier te veel voor onze 
visschers ook noodlottig, al dient gezegd dat 
de waterschouten en hunne agenten voor 
hen altijd zeer braaf en raadgevend optre
den.

* •  9

HUWELIJK.
Op Zaterdag 1 April wordt het huwelijk 

gesloten van Me juffer Queenie Vroome,

dochter van den heer Emiel Vroome, sche
pen van de stad Oostende, en van Mevrouw 
met Mijnheer Paul De Nève, zoon van Mijn
heer Julien De Nève, bestuurder der Mid- 
dellbare School van Schaerbeek, en van Me- 
vruw.

Wij bieden aan de jeugdige toekomende 
echtgenooten, alsook aan hunne ouders, on
ze beste gelukwenschen.

n»»

SABENA VLIEGTUIG DOET EEN NOOD
LANDING TE STEENE.

Het Belgisch verkeersvliegtuig, de OO-A-
-A. G. D. van de luchtlijn Londen--Brussel
wa Woensdagmorgen te 8.45 uur te Croy
don (Engeland opgestegen. Door het slecht 
weder verrast, was een noodlanding nood
zakelijk op het vliegveld te Steene. Wegens 
de glibberigheid van den bodem is het vlieg
tuig in een gracht geslipt, met het gevolg 
dat de landingstrein ontredderd werd even
als de linkervleugel en de linkermotor, Het 
toestel werd bestuurd door piloot Lejare, 
Geen enkel lid der bemanning noch een der 
vijf passagiers bekwamen eenig letsel. Zij 
konden per trein hun reis naar Brussel voort
zetten. -- O.

•  •  •

GEBOORTE
Mijnheer en Mevrouw Louis Meseure- 

Frankignoul melden de gelukkige geboorte 
van een dochtertje, Monique.

W ij bieden de gelukkige ouders onze beste 
gelukwenschen en wenschen de lieve kleine 
al het beste in een lang leven.

CINEMAS
RIALTO

MIJN PASTOOR Bij DE RIJKEN, met El-

vire Popesco^ Bach en Alice Tissot. -- DE

ZAAK WARREN, met Diana Napier. K. t.

REX-CINE
TAMARA DE TOEGEVENDE, met Victor 

Francen en Vera Korène. —  GEHEIME 

DIENST, met Claude Hulbert en Lily Pal

mer. Kinderen n. toegelaten

RIO-CINE
DE MAN DIE MOET NEERGEVELD 

WORDEN, met Jean Murat en Viviane Ro

mance. —  BLAUWE WALSEN. K. toeg.

ROXY (gewezen Odéoa)
LA PORTE DU LARGE, met Marcelle 

Chantai en Victor Francen. - MALBROUGFI 

GAAT TEN OORLOG, met Cicely Court

neidge. Kinderen otegelaten

CINE-PALACE
ZIJN LAATSTE KAART, met Gail Pa

trick en Ricardo Cortez. —  CONFLlKTj met 

Corinne Luchaire, Annie Ducaux, Roger Du

chesne en Claude Dauphin. K  n. toeg.

FORUM
HET AVONTUUR VAN MIDDERNACHT,

met Leslie Howard en Bette Davis. —  

MOLLENARD, met Harry Baur en Albert 

Préjean.

STUD1AC
De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
DE DOCHTER VAN DE MADELON, met 

Henry Garat. —  JEUGDZONDE, met Eric 

Linden. Kinderen toegelaten
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€ HET VISSCHERIJBLAD »

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST OF ZONDAG 26 

MAAKT 1939.

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Boonen, Nieuwpoort steenweg I 52. Dienst

doende tot 12.30 uur: Apothekers Dewuif, 

Maria-Jo3éplaats, 7 en Delang (Opex). —  

Nachtdienst van de week : /Apotheker JBoo- 

nen, Nieuwpoortsteenweg, 152.

De apotheek Haeiewyck blijft eiken Zon- 
dagnicrgen van ö tot 12.30 u. open.

**

VOOR DE SPAANSCHE KINDEREN

Wij maken er onze lezers op attent dat 

de personen die aan huis de gelden inza

melen ten voordeele van de Spaansche kin

deren, te Oostende onder dak gebracht, in 

het bezit zijn van lijsten die het opschrift 

dragen : «Belgische afdeeling van het Inter

nationaal Bureau voor Kinderhulp» en on- 

derteekend zijn door den heer leeraar E. 

Gillet, voorzitter van het Uitvoerend Comité 

te Oostende.

De stichting die in onze stad in het leven 

werd geroepen, heeft hoegenaamd geen po

litiek karakter en staat onder de bescher

ming van personaliteiten die tot de drie groo 

te traditioneele partijen behooren. Zij streeft 

slechts één doel na : kinderen ter hulp ko

men, weezen eenerzijds, anderzijds zij die 

van de hunnen gescheiden werden. Laten wij 

ons 1914 herinneren, de honderden Belgi

sche kinderen opgenomen en vertroeteld in 

Engeland, Frankrijk, Holland, Zwitserland.

W ij hopen dat onze medeburgers de edel

moedige dames, die zich inspannen voor de 

ongelukkige kinderen, welwillend zullen 

onthalen.

W ij danken hen hartelijk !

S. M. «DE OOSTENDSCHE HAARD». —  

HERVERPACHTING VAN EEN WINKEL

HUIS.

Er wordt ter kennis gebracht van de be

langhebbenden dat er op Zaterdag 1 April 

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

stadhuis, zal overgegaan worden tot de 

openbare herverpachting van een nieuwge

bouwd winkelhuis, gelegen in de Oostend- 

6che Haardstraat, (tegenaan den Nieuw

poortsteenweg) .

Onmiddellijk na de opening der aanbie- 

dingsschriften wordt er overgegaan tot een 

opbod.

De aangeteekende brieven zullen ter post 

besteld worden ten laatste op Vrijdag 31 

Maart.

Men kan zich ejemplaren van het lasten

boek verschaffen ten stadhuize, le verdie

ping, kamer 66.

Nadere inlichtingen worden gegeven op 

het bureau, den Woensdag, van I 7.30 tot

18.30 uur.

&
« LES JOURS HEUREUX ».

De Tournées Baret kondigen' hun laatste 

abonnementsvertooning aan voor het jaar 

1938-1939. Op het programma «Les Jours 

Heureux», het lieve tooneelstuk van Clau- 

de-André Puget, dat een overweldigend suk

ses kent te Parijs.

«Les Jours Heureux» is een springlevend 

stuk dat niet van gevoel ontbloot is.

Het is de triomf van de jeugd !... en een 

nieuw sukses voor de Tournées Baret.

Deze laatste vertooning gaat door op 

Woensdag 29 Maart. Plaatsbespreking bij den 

schouwburgbewaarder.

VELOS
Dames en Heeren, koopt goede en kloeke majchienen met groote waarborg. In het Huis

O. Everaert, leperstraat, 9, Oostende
U kunt daar alles krijgen per maandenjksche aikorungen: VEjLOS, TiAJNJJEiViS, k Iimjl>EK- 

VOITUk EN, POUSSE H  EN, W a SCH- en N AAiMACHiENEN, BUIZESiOVEN, CONTI

NUS, enz. : VANAF 25 Fr. PER MAAND. —- Op simpele aanvraag komt men ten huize.

(1006)

51 Air btKUGG£JLN TE OU51ENDE.

Op IVlaandag 2 7 Maart gaat in de Konink

lijke Stadsschouwburg de tweede Winterver- 

toomng door van de groep Staf Bruggen. Na 

hun eerste suksesvol optreden met «INapoieon 

op St Helena», die bij alle toeschouwers een 

onvergeteiijken indruk naliet, wordt thans op

gevoerd «Een Stem in de Woestijn», tooneel- 

spel in vier bedrijven van Jurriaan Zoetmul

der.

De vrienden van het Vlaamsch Volkstoo- 

neel uit Oostende en omliggende zullen zon

der twijfel deze eenige gelegenheid te baat 

nemén om hunne genegenheid voor Staf 

Bruggen te bewijzen en allen zonder onder

scheid tegenwoordig zijn op Maandag 27 

Maart te Oostende.

Plaatsen aan 15, 9, 6 en 4 fr. Plaatsbespre

king zoo spoedig mogelijk bij Mej. L. Pylyser 

Kapellestraat 58, tel. 7213 7. Eveneens in ’t 

Vlaamsch Huis, tel. 73192 of in Kerlinga, 

tel. 73228.

Van af Maandag 20 Maart, plaatsbespre

king bij den schouwburgbewaarder, tel.

72730.

Speciale trams na de vertooning.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

GIFTEN.

Den heer burgemeester werd volgende 

som gestort : 15 fr. door de maatschaippij 

«Wie Zaait, Maait», Timmermanstraat, 1.

Dit bedrag komt ten goede aan het werk 

der Kom Melk.

&
TOELATINGEN TOT BOUWEN

De Rycker Et. : bouwen W. C., Visschers- 

kaai 1 2. —  Hostens O. : bouwen waschplaats

Congolaan 27. -- Pierloot M.: herleggen

vloer, SS. Petrus en Pauluspl. 8. -- Van Be-

celaere R.: veranderen voorgevel, K. Jans-

senslaan 47. -- Verbanck A.: bouwen huis,

Congolaan. —  Mac Cord Willy: bouwen huis 

Raversydestr. —  Jonckheere: bouwen bijge

bouw, Torhoutstw. 268. -- Devlieger Ed.:

bouwen huis, H. Borgerstr. -- Vileyn Urb.:

bouwen huis, Al. Liebaertstr. —  Bonte Gebr.

bouwen huis Dr. Verhaeghestr. -- Provoost

H. : bouwen huis, A. Liebaertstr.
* * *

ZOMERTIJD

Er wordt aan herinnerd dat, ter voldoening 

aan de koninklijke besluiten van 22 Februari 

1926 en 15 September 1928, in 1939, de

tijd met zestig minuten zal vooruitgesteld 

worden in den nacht van 15 op 16 April, 

te 2 uur (gewone wettelijke tijd), die aldus

3 uur wordt (zomertijd).

Het behoort de belanghebbende besturen, 

ieder wat hem betreft, het noodige ter uit

voering van dezen maatregel te doen.

Â

BENOEMING POLITIECOMMISSARIS

Bij koninklijk besluit van 15 Maart 1939 

is de heer Verhelst H., benoemd tot politie

commissaris der gemeente Breedene, arron-» 

dissement Oostende, ter vervanging van de!t 

heer Bourgain L., die als zoodanig aftreedt.

IN HET LEOPOLDPARK.

werden de twee gondolen die reeds zooveel 

kritiek verwekten, thans met een laag ce

ment beplakt, zoodat de baksteenen niet 

meer zichtbaar zijn wat ongetwijfeld een 

verbetering is. Ook het huisje dat die zoo

gezegde schepen dragen, werd met rood ce

ment beplakt, zoodat het geheel thans min 

of meèr voor een scheepje kan doorgaan, 

maar dat het nooit zal voorgesteld kunnen 

worden als een model van parkversiering 

çn vijverornementatie, zal wel niemand in 

twijfel trekken.

**
RECLAME-VERKOOP VAN LUSTERS 

EN VERLICHTINGSARTIKELEN

Verlaagde prijzen, en plaatsing kosteloos, 

Radio De Meester.
* * »

HALF VASTEN.

De karnavalstoet welke Maandagavond 

uitgaan moest, om Prins karnaval te ver

branden, werd door een buitengewoon slecht 

weder tegengewerkt, zoodat de handelaars- 

bond, die dit feest op touw zette, werke

lijk niet beloond werd voor al zijn moeite.

Toch was er veel volk op gang en zelfs 

eenige maskers, wat een bewijs is dat om 

den handel te doen, bloeien, men geen ge

legenheid mag onverlet laten om de men

schen op straat te lokken.
# * ¥

DIEFSTAL

Uit een loods van een in aanbouw zijnd 

huis aan de Nijverheidstraat, werd in den 

nacht van Vrijdag op Zaterdag materiaal van 

een timmerman' ontvreemd, en dit ten na

deele van Gustaaf Marest. -- O.

..............................................

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste huis der streek

Volledige keus moderne horloges 

43, WITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE

(1003)

MAN ONDER TRAM GELOOPEN 

EN OP SLAG GEDOOD

Een verschrikkelijk ongeluk heeft zich 

voorgedaan in den nacht van Maandag op 

Dinsdag op den Nieuwpoortschen steenweg, 

ter hoogte van het politiebureel van Maria- 

kerke. De regen sloeg zoo geweldig neer, dat 

men slechts enkele stappen voor zich uit kon 

zien. Op zeker oogenblik wilde de 50-jarige 

Pyck H., geboren te Leffinge, maar wonende 

Prins Roselaan alhier, den steenweg over

steken. Uit de richting van Middelkerke 

kwam een tram aangebold, die door Pyck 

niet werd gezien. De ongelukkige werd door 

het rijtuig gevat en op slag gedood. Het ge

bruikelijk onderzoek werd ingesteld door h. 

kommissaris Calmeyn, die den man naar het

doodenhuisje deed overbrengen. -- O.
» * *

WIJ GEVEN DE HOOGSTE PRIJZEN

voor de overname van Uw oude radio, bij 

aankoop van een nieuw toestel S.B.R., PHI

LIPS, NOVAK, TELEFUNKEN, enz... Radio 

De Meester.

AANGEREDEN

Fernand Van de Kerkhove werd s avond:» 

aangereden door een auto, waarvan de be

stuurder zijn weg voortzette, zonder zich om 

het slachtoffer te bekommeren. Vande Kerk

hove moest door een dokter verzorgd wor

den, daar hij gewond werd aan de linker

hand en kloeg over inwendige pijnen. —  O. 
• • •

GEKNIPT

Eenigen tijd geleden, deelden wij mede dat 

een diefstal met inbraak gepleegd was ge

worden in de villa van den kunstschilder 

Emile Bulcke, Albert I Promenade te Oos

tende. Anderzijds werd eveneens vermeld, de 

aanhouding van Raphael Bayen, wonende 

Breedene steenweg en van Cam. Van Steen- 

kiste, wonende Edith Cavellstraat; beiden 

bleken betrokken te zijn in verschillende 

diefstallen gepleegd te Klemskerke.

In den loop van het onderzoek, ingesteld 

door de Rijkswacht en de plaatselijke politie, 

werden verschillende voorwerpen, voortko

mende uit de woning van den kunstschilder, 

ontdekt en vereenzelvigd. —  O.

*+
CONCERT VAN HET CONSERVATORIUM

Het laatste concert van het Conservato

rium heeft plaats in de groote zaal van het 

Stadhuis op Maandag 2 7 Maart te 2U.30 u. 

Als soliste treedt de pianiste Aline Van 

Barentzen op in het concerto van Schumann. 

Het overweldigend succes dat deze beroemde 

kunstenares onlangs gekend heeft op haar 

rondreis in Polen, Tchecoslovakije en Egyp

te, heeft nog bijgedragen tot het bevestigen 

van haar zoo benijdenswaardig kunstenaars

talent.

Verder komen op het programma werken 

v-oor van Weber, Raibaud en Smetana.

Men kan plaatsen bespreken op het Se

cretariaat van het Conservatorium, eiken dag 

van 1 7 tot 19 uur.

INDIEN UW RADIO DEFECT IS

Radio De Meester zal U rap en goedkoop 

helpen. Depannages ten huize vanaf 10 fr., 

van radio’s van om t even welk merk en 

afkomst.
• •  •

GEWEREN UIT HET OORLOGSTIJDPERK

Drie studenten meldden den politiekom- 

missaris, dat zij geweren aangetroffen had

den in de schuilplaatsen die den oorlog ons 

nagelaten heeft en die gelegen zijn te Maria- 

kerke. De kommissaris begaf zich voor een 

onderzoek ter plaatse, maar er werd niets 

gevonden. —  O.
* * *

BOOT GEZONKEN

De boot toebehoorende aan het Zeeweten- 

schappelijk Instituut, is in de visschershaven 

ten gevolge van het overvloedige zand, welke 

er aan boord is gewaaid, gezonken.
•  * *

STOFZUIGERS EN CIREUSEN

aan de laagste prijzen en beste voorwaarden. 

Gemak van betaling zonder interest. Radio 

De Meester.

***

BANG VAN DE POLITIE

Politieagenten op dienstronde in den nacht 

van Zondag op Maandag, bemerkten langs 

den Steenweg op Torhout een jonge- man die 

een fiets aan de hand leidde. Toen hij de 

politie bemerkte, nam hij de vlucht, de fiets 

in den steek latend. Hij kon nochtans inge

haald worden, zoodat hij naar het politie

bureel kon overgebracht worden, waar hij 

verklaarde Olivier Joye te heeten en de fiets 

te hebben gevonden. De politie heeft een on 

derzoek ingesteld om den eigenaar te ont

dekken van de fiets, die de nummerplaat 

213.061 draagt. —  O.

Visschers, Visschersvrouwen,
leest dit met alle aandacht, overweegt het, en neemt dan uw besluit.

Tot nog toe werd bijna uitsluitendgewerkt in de visscherij in het voor
deel van de reeders en de eigenaars. Wanneer er door het een of ander 
middel besparingen te bewerken waren viel het; uitsluitend in hun voordeel 
uit.

Nu heeft de

Ostend Bonded Stores
iets verwezenlijkt dat ditmaal alleen ten gioede komt' van onze visschers zelf. 
Het geldt hier hetgeen dagelijks door hen gebezigd wrordt: het voedsel en 
andere mondbehoeften.

Door onze werking is het thans mogelijk gemaakt dat de visschers bij 
ons alle waren kunnen verkrijgen aan uiterst goedkoope prijzen, en door 
onze zorgen zeif aan boord gedaan.

Visschers, ziet uw belang ,in zooals anderen dit doen.
Toekomende week toonen wij U door voorbeelden aan, wat daarop door 

U bespaard kan worden.
OSTEND BONDED STORES 
32, Reederijkaai - Tel. 72430

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

Ball Band, Montréal, Drifter, enz.;
•  1ste kwaliteit Engelsch dubbel olie

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

breiwol;
® Engelsche Guthandschoenen aan 6 

en 8.50 fr. het paar:

EEN ENKEL ADRES :

Jules VERPOUCKE
29, Li’ndraaiersstraat. 29 
Hazegra* —  OOSTENDE

AA.Ui WASCHMACHUnES 

met en zonder vuur, aan de beste voorwaar

den. Gemak van betaling zonder interest. 

Radio De Meester.
* * *

VERJARING N.V.I.

DE AFDEELING OOSTENDE IN FEEST

Verleden Zondag had alhier de viering 

plaats van het 20-jarig bestaan van de op

richting van de plaatselijke afdeeling van 

de Nationale Federatie van Oorlogsinvaliden 

die thans 700 leden telt.

Er was een ruime opkomst in de groote 

feestzaal van het stadhuis, toen voorzitter 

h. Ch. Calmeyn de vergadering opende met 

een verzoek om een minuut stilte ter na

gedachtenis van Koning Albert en Koningin 

Astrid, alsmede voor de 125 leden gestorven 

sedert de oprichting der plaatselijke afdee

ling. De hh. Leclercq Henri, federaal eere- 

voorzitter en voorzitter van de Staten-Gene- 

raal der Oudstrijders en Maur. De Praetere, 

beheerder N.S.B. werden aan het station op

gewacht door een afvaardiging, die vervol

gens bloemen ging neerleggen aan het ge- 

denkteeken der gesneuvelden.

De h. Calmeyn in zijn openingsrede bracht 

i een warme hulde aan de hh. De Falkeneer, 

federaal voorzitter, Leclercq Henri, Deprae- 

tere Maurice, B. Moerman, ondervoorzitter 

N.V.I. en provinciaal voorzitter voor West- 

Vlaanderen, die steeds vol ijver ten dienste 

van hun makkers staan. Na in gepaste woor

den de h. Demoulière te hebben gehuldigd, 

om den grooten steun welke hij als eerevoor- 

. zitter aan de afdeeling verleent, wist spreker 

een treffend beeld te geven van de werk

zaamheid van den h. Louis Billiau, die se

dert bijna 20 jaar het ambt van secretaris 

op voortreffelijke wijze waarneemt. De h. 

Leclercq, de federale voorzitter h. De Fal-- 

keneer vervangend, zegt hoezeer door het 

hoofdbestuur de werking van de Oostend

sche afdeeling gewaardeerd wordt, om dan 

een oproep te doen om zoo talrijk mogelijli 

aanwezig te zijn op de algemeene vergade

ring die op 26 Maart te BrusseH plaats grijpt 

en die zal vereerd worden met de tegen

woordigheid van Koning Leopold en Konin

gin Elisabeth.

Vervolgens werd overgegaan tot de uitrei

king van eereteekens aan de laureaten van 

N.V.I., nl. de gouden medalje aan den eere- 

voorzitter h. Albert Demoulière, de zilveren 

medalje aan de dames Wed. Alphonse Pie

ters en Wwe R. Vroome-Demulder, aan de 

hh. E. Van, Glabbeke, E. Gillet, P. Seynaeve, 

kolonel-geneesheer Servaes, Dr J. Heymans. 

Toespraken werden toen nog gehouden door 

de hh. Moerman, De Praetere, Billiau en 

Calmeyn. Aan den Koning en Koningin Eli

sabeth werden telegrammen van verkleefd

heid aan het Vorstenhuis gestuurd.

Na afloop van deze bijeenkomst ontving 

de eerevoorzitter. h. Albert Demoulière, tal

rijke genoodigden in de salons van het Hotel 

Osborne, alwaar hij hen een prachtig feest

maal aanbood, dat in de meest gemoedelijke 

en kameraadschappelijke stemming verliep. 

Hier werden nog tafelredevoeringen gehou

den door volksvertegenwoordiger Van Glab

beke, Schepen Vroome, voorzitter Calmeyn 

en h. Henri Leclercq, die allen enthousiast 

werden toegejuicht.

De viering van het 20-jarig bestaan van 

N.V.I. Oostende werd ’s avonds besloten met 

een bal, den leden en hun familie aange

boden in de zaal Scala. —  O.

PAASCHSEIZOEN VAN 7 TOT 16 APRIL

FEESTPROGRAMMA

Vrijdag 7 April 1939 

Te 10 uur op het stadhuis : Officieele 

ontvangst van de Engelsche voetbalmaat

schappijen.

Zaterdag 8 April 1939 

Te 14.30 uur op het terrein Armenon- 

ville Internationale voetbalwedstrijd K. V. G.

O. (Juniors) -- Binfield F. C. Engeland.

Te 16.15 u. : K. V. G. O. (2e sport.) —  

Blades Athletic Engeland. Te 1 7 uur Plein 

S. K. O. (Steene) : Crescent F. C. Londen- 

S. K. Oostende. Te 20 uur : Kon. Schouw

burg: Turnfeest ingericht door de turnver- 

eeniging «Noordzee». Te 20.30 uur : op de 

Wapenplaats : Concert door de Stedelijke 

Harmonie. Te 20.30 uur in het Sportpaleis, 

Rogierlaan : Internationale Boksgala.

Zondag 9 April 1939 

Te 12 uur op de Wapenplaats : Concert 

door de Stedelijke Harmonie. Op het terrein 

«Armenonville» : Beker Gustaaf Nellens, te

14.15 u. : London Business Houses A.S.A. —  

Tubantia T. C. Antwerpen. Te 1 6 u. : Nun- 

head F. C. Londen —  K. V. G. O. —  Op 

het plein S. K. O. Steene : Te 15 u. United 

Service F. C. London —  S. K. Oostende. Te

20.30 u. op de Wapenplaat3, Concert door 

jie Stedelijke Harmonie.

Maandag 10 April 1939 

Te 9.30 uur in den Casino-Kursaal groot 

Internationaal Schermtornooi, aan Dames 

voorbehouden. Te 10 uur, plein S. K. O.

(Steene) : Falcon F. C. London -- S. K.

Oostende (Reserven). Te 10.45 u. : Hulde- 

bezoek van de maatschappij «De Vischmijn- 

vrienden» aan de herinneringsplaat van de 

gedurende den oorlog gesneuvelde zeelieden. 

Vorming van den stoet : SS. Petrus en Pau- 

lusplein. Te 12 u. : op de Wapenplaats, * 

Concert door de Stedelijke Harmonie. Te

14.15 u u r : op het terrein «Armenonville»: 

roostmatch tusschen de verliezers van Zon

dag. Te 16 u. Eindmatch : Beker Gustaaf 

Nellens. Te 15 uur : in den Casino-Kursaal 

Schermgala.

Dinsdag 11 April 1939 

Te 14.3'0 u. : Miniatuurgolf Leopold

park : Wedstrijden.

Donderdag 13 April 1939 

Te 15 uur in den Casino-Kursaal : Kin

derbal.

Dinsdag 11 April, Woensdag 12 April, 

Donderdag 13 April : Kinderwedstrijden 

(zie bijzondere plakbrief).

Zaterdag 15 April 1939 

Te 20 uur in den Kon. Schouwburg En

gelsche voorstelling : «Journey’s End» van 

Sheriff, opgevoerd door de leerlingen van 

«Haileybury College».

Miniatuurgolf : In het Leopoldpark : van 

1 6 tot 1 7 April.

Ostend Tennis Club : Koninginnelaan, 8.

9 en 10 April : Wedstrijden. 14, 15 en 16 

April : «Tournoi de l’Espérance» (schif- 

tingswedstrijden).

Casino-Kursaal : Ieder dag : Orgelcon

cert, Symphonisch orkest, Thé-dansant, soi

ree dansante, Attracties.

Westerstrand: Dagelijks kinderspelen in

gericht door de club «Ours Blanc».

Bezoekt het Badpaleis, Astridlaan, Trink- 

hall van het Leopoldpark en het Museum 

Port Napoleon in de nabijheid van den nieu

wen vuurtoren.

CASINO - KURSAAL
PAASCHFEESTEN 1939

De Winter —  die dit jaar bijzonder on

aangenaam is geweest, -- is voor goed ge

weken. Niemand zal zijn heengaan betreu

ren. En iedereen wacht met ongeduld naar 

de Paaschdagen, om zich aan onze kust te 

goed te doen aan de frissche, gezonde zee

lucht.

Te Oostende verwacht het Casino-Kur

saal zijn gewone bezoekers. Zij zullen er, 

in een elegante en gezellige atmosfeer, al de 

keurgenoegens, terug vinden die hun op 

onbekrompen wijze worden aangeboden. —  

Iedere namiddag, om 4 uur, zal de ver

maarde orgelist Leandre Vilain voor hen 

zijn prachtig instrment bespelen, nadat A i

mé Mouqué met zijn orkest hen zal vergast 

hebben op een half uurtje lichte muziek.

Van 4.30 uur tot 6.30 uur zullen twee 

jazz-orkesten en verscheidene attracties de 

jongeren aangenaam bezig houden, in de 

«Nouveaux Ambassadeurs», s Avonds, ie

der dag om 9, uur, van 8 tot 1 6 April, wordt 

voor de muziekliefhebbers van allen leeftijd 

een groot Symfonisch concert gegeven. Op 

8, 9, 10, 15 en 16 Aipril zullen deze con

certen worden opgeluisterd door de mede

werking van uitstekende kunstenaar!* : Tina 

Baritza, Wladimir Resnik, beiden van den 

Koninkl. Muntschouwburg, Olga Calmeyn, 

van den schouwwburg van Lyon, José Lens, 

Liliane Delcampe, beiden eveneens van den 

Muntschouwburg. Het orkest zal op 8, 9 en

10 April bestuurd worden door den ‘heer 

Emile De Vlieger, en de andere dagen door 

den heer Aimé Mouqué.

Ieder avondconcert wordt gevolgd van een 

soirée-dansante, op de lustige tonen van 2 

jazz-orkesten, ni. Jacques Kluger and his 

Pintonian3, en van Ach. Zanders.

Daarbij komen nog, op 10 April, zijnde 

Maandag van Paschen, om 10 uur, en om

3.30 uur, een Internationaal Schermtornooi 

voor dames, en op Donderdag 13 April een 

groot Kinderbal, onder de leiding van Me

vrouw Hanicq.

De abonnementsprijs voor het gansche 

Paaschseizoen is bepaald als volgt : voor 1 

persoon, 40 fr. ; voor ieder volgende per

soon van dezelfde familie : 20 fr. ; voor de 

kinderen van 7 tot 12 jaar :- 15 fr. Voor 

deze abonnementen zullen de winketten van 

het Casino-Kursaal geopend zijn vanaf 4 

April, van 11 tot 13 en van 15 tot 17 uur.

PAASCHFEESTEN 1939

Zaterdag 8 April. —  3 u. 30: Orgelcon

cert door M. L. Vilain; 4 u. 30 tot 6 u. 30: 

Thé-Dandant, attracties, twee orkesten; 9 u.; 

Groot Symphonisch Concert, onder de lei

ding van M. Emile De Vlieger, met de mede

werking van Mevr. Tina Baritza, van den 

K. Muntschouwburg. Na het concert: soirée 

dansante, twee orkesten, attracties.

Zondag 9 April. —  3 u. : Symphonisch 

Concert, onder de leiding van M. A. Mou

qué; 4 u.: Orgelconcert door M. L. Vilain; 

4 u. 30 tot 6 u. 30: Thé-Dansant, twee or

kesten, attracties; 9 u. : Groot Symphonisch 

Concert, onder de leiding van M. Emile De 

Vlieger, mét de medewerking van M. Wladi

mir Resnik. van den K. Muntschouwburg, 

Na het Concert: Soirée dansante, twee or

kesten, attracties.

Maandag 10 April. -- Om 10 u. en

3 u. 30: Internationaal Schermtornooi voor 

Dames. 4 u.: Orgelconcert door M. L. V i

lain; 4 u. 30 tot 6 u. 30: Thé-Dansant; 9 u.: 

Groot Symphonisch Concert, onder de lei

ding van M. Emile De Vlieger met de mede

werking van Mej. Olga Calmeyn, van den 

Schouwburg van Lyon. Na het Concert : 

soirée dansante.

Van Dinsdag 11 tot Vrijdag 14 April. •

3 u. : Symphonisch concert onder de leiding 

van M. A. Mouqué; 4 u.: Orgelconcert door 

M. L. Vilain; 4 u. 30 tot 6 u.30: Thé-Dan- 

sant; 9 u.: groot symphonisch concert onder 

de leiding van M. A. Mouqué. Na het con

cert: soirée dansante.

Zaterdag 15 April. —  3 u. : Symphonisch 

concert onder de leiding van M. A. Mouqué.

4 u. : Orgelconcert door M. L. Vilain; 4 u. 

30 tot 6 u. 30: Thé-Dansant; 9 u. : Groot 

Symphonisch concert onder de leiding van 

M. A. Mouqué met de medewerking van M. 

José Lens, van den K. Muntschouwburg. Na 

het concert: Soirée dansante.

Zondag 16 April. —  3 u. : Symphonisch 

concert, onder de leiding van M. A. Mouqué.

4 u .: Orgelconcert door M. L. Vilain; 4.30 

tot 6.30 u. : Thé-Dansant; 9 u. : Groot sym

phonisch concert onder de leiding van M. Ai. 

Mouqué, met de medewerking van Mej. Li

liane Delcampe, van den K. Muntschouw

burg. Na het concert: Soirée dansante.

Jazz-orkesten: Jacques Kluger and his 

Pintonians en Ach. Zanders.

In de «Nieuwe Ambassadeurs»
De beste attracties, twee jazz-orkesten.

O p Zaterdag 8 April, te 22 u. 30 en op 

Zondag 9 April, gedurende het Thé-dansant 

en ’s avonds te 22 u. 30 na het concert : 

Charles Trenet, de Zingende Gek, omringd 

van de beste attracties.

Donderdag 13 April, om 3 u. : Groot Kin

derbal, onder de leiding van Mev. Hanicq.

ABONNEMENTEN. -- Voor het geheele

Paaschseizoen: één persoon, 40 fr.; voor 

iedere volgende persoon van dezelfde fami

lie: 2'0 fr. Kinderen van 7 tot 12 jaar: 15 fr.

Voor de abonnementen zullen de winket

ten geopend zijn vanaf 4 April, van 1 1 tot 

1 3 en van 3 tot 5 uur.

SPAAK TE OOSTENDE

De socialistische eerste minister kwam 

Maandagavond in de Leopoldzaal van de 

Rogierslaan het woord voeren voor een 

uiterst talrijk opgekomen publiek, dat zijn 

bewonderend applaus niet spaarde voor hel 

redenaarstalent van dezen jongen eerste mi

nister.
•  •  •

DE KUNSTTENTOONSTELLING 

COENEGRACHTS

Mevrouw Bertrand L ’Abbé, beter gekend 

als kunstschilderes onder den naam van Co* 

negrachts, waarmee ze trouwens nog steed* 

haar werken teekent, stelt thans ten toon in 

de studio zaal van de Adolf Buylstraat.

Het is een heel belangwekkende tentoon

stelling, welke een bezoek overwaard is.

j<HELP MEE ’T ZAL WEL GAAN»

Onze goede stede was Zondag 19 dezer 

, flink vertegenwoordigd te Brussel. 4 prach

tige locale groepen namen deel1 aan den 

I karnavalstoet.

De Eereprijs werd weggekaapt door de 

on vergetelijke Gilissen der Zee.

Onze beste gelukwenschen gaan naar de 

groep en ook de dames-geldinzamelaarsters, 

die flink en onverpoosd het hunne hebben 

bijgebarcht om de weezen te steunen.

DE HEER VELTHOF IS NIET 
MEER.

We vernemen dat de heer directeur Velt- 

hof het smartelijk verlies heeft ondergaan 

door het afsterven van zijn vader, in leven 

zeeloods en sinds verscheidene jaren gepen- 

sionneerd.

De heer Velthof vader, was in alle vij* 

»chers- en zeevaartm r’dens zeer geke’ d sn 

de moed waarmede J»i• c’e ziekte verdroe*, 

welke hem tenslotte etn grave sleepte, moe9t 

bij ieder die hem kende en wist hoe, zee* h'.j 

er onder leed. bewondc r’i g verw?kken voor 

zijn 8terk en opgeruimd karakter.

De begrafenis had heden Vrijdagmorgen 

te 9 uur plaats in de parochiale kerk van 

het Hazegras.

W ij bieden aan den heer Velthof en aan 

de familie ons innig rouwbeklag.

!  Smeerolie
• Benzine 
•E E N  KWALITEIT: DE BESTE

•  D E P O T ï OOSTENDE

•  TANKAGE 6 TRANSPORT S.A.

Dépt, Cial «RADIAN»

•  REEDERIJKAA I -  Tel. 727 93

BURGERLIJKE STAND
GEBOORTEN

1 0 Maart. — • Daniel Michiels van René en 

Caroline Thierens, woont te Breedene; £• 

duard Dury van Louis en Germaine Van Ho

ve, Gouweloosstr. 45.

11.   Emiel Van Biervliet van Henri en

Ludovica Debaere, Vrijheidstr. 33; Denise 

Plaetevoet van August en Zoé Decoo, Voor- 

havenlaan, 143.

12. —  Georgette Vergoote van Ernest ?n 

Mathilde Masschaele, De Ridderstr. 14; Ro

land Muyle van Alfred en Elisabeth Six, Vij- 

verstr. 18; Jenny Simons van Camiel en Hen- 

rica Blomme, Gerststr. 154; André Lingier 

van Albert en Gabriella Dekeyser, Schaaf- 

straat 2.

1 3. —  Denise Nouiez van Jozef en Bertha 

Goethals, Torhoutstw. 91; Dirk Moens van 

Gabriel en Joanna Hendrickx, Elisabethlaan 

312; Christian Bastin van Willy en Elvira 

Barbaix, Albert I Wandeling 79.

14.   Jacqueline Verfaillie van Camiel en

Alice Dumoulin, Oost. Haardstr. 53; Anita 

Jooris van August en Mary Van Duyfhuys, 

Kairostr. 2.

15. —  Liliane Pauwels van Albert en 

Irma Vol'brecht Warschaustr. 24; Mark Van- 

deweghe van Lucien en Yvonne Vanden- 

abeele, Prinsenlaan 20; Monique Popeye van 

Maurits en Julia Deledicque, Schapenstr. 8; 

Nicole Willaert van Gilbert en Elodia Koten, 

Nieuwstr. 25; Willy Helsmoortel van Isidoor 

en Georgette Faict, Gelijkheidstr. 34.

1 6. -- René Opstaele van Omer en Sophia

Verbanck, Schapenstr. 31; Liliane Leenders 

van Theodoor en Clementina Herssens, Ka* 

pucienenstr. 1 ; Monique Sinnaeve van Fran

cis en Marie Casier, woont te Ichtegem.

1 7. —  Daniel Grauwet van Albert en Ga

briella Commeine, Nieuwpoortstw. 661. 

OVERLUDENS

10. —  Jozef Linden, 85 j., echtg. van 

Pharaildis Galeyn en niet van Pharaildis 

Daems, zooals de vorige week ten onrechte 

werd gemeld.

1 I. —  Paulina Niclaeys, 81 j t, wed. Frans 

Janssen. Torhoutstw. 125; Irma Lahaye, 55 

jaar, echtg. Eduard Dubuy, Oost. Haardstr.

17.

12. —  Olivia Vancuyck, 70 j. echtg. Felix 

Mormont, Fr. Musinstr. 42; Esperancia Dan- 

neel, 78 j., ongeh., St. Petersburgstr. 17; 

Paul Carbon, 78 j., echtg. Maria Hamman. 

St. Joris8tr. 10; Louisa Van Vuuren, 84 j., 

wed. Arthur De Smedt, Plantenstr. 51.

13. —  Arlette Janssens, 2 maand, Zuid- 

str. 3; Celina Cockuyt, 84 j., wed. Petrus 

Kieken, Lijndraaiersstr. 50; Amaat De Vlie- 

ghere, 23 j., ongeh., Kristinastr. 48.

14. -—  Arthur Meurice, 68 j., ongehuwd, 

Pontonstr.

1 6. *—  Blanche De Le Croix, 45 j., echtg. 

Ernst Dryvers, woont te De Panne; Maria 

Moraux, 73 j., echtg. Jan Verhuist, Derby- 

laan, 1 1 ; Elizabeth Timmerman, 79 j., wed. 

Hendrik Vandermeersch, woont te Middel- 

kerke.

HUWELIJK**

1 6. —  Alfons Huisseune, visscher en Ra

chel Janssens.

17. —— Victor Vercouillie, fotograaf en 

Magdalena Janssens; Germaan Schockaerti 

smid en Ida Rys.
HUWEUJKSAPKONDIGIPfGBf

Baillieul Carolus, visscher, J. Besagedtr. 

29 en Verlinde Marguerite; Couvreur Ca

mille, haarkapper en Marchand Denise, 

haarkapster, Nieuv/p. stw. 200; Leblicq Ro

bert, reporter en Houck Maria, haarkapster, 

Timmermanstr. 56; Willems Jean, dokter en 

Louf Suzanne, (Rogierlaan 48; De Neve Paul, 

handelsagent en Vroome Queenie, E. Beer- 

naertstr. 86; De Ly Fernand, brievenbeateJ' 

1er, Nieuwstr. 12 en Legein Madeleine, EU* 

aabethlaan 39.



« HET VISSCHERÎIBEAD »

Leerrijke Reportage

Op een Vischbak naar Ijsland
door jef Van Wynsberghe

Alle die Willen naer Iseland gaen,
Om kabeljauw te vangen,
En te visschen met verlangen,
Naer Iseland, naer' Iseland toe ;
Tot driendertig reyzen, zij zijn nog niet moe.

VIII.

E E R S T E  N A CH T & E E R S T E  MORGEN
Donkere nacht !
Bruisend water !
Een licht briesje dat ons onzacht in 't gelaat en tegen 't heele 

lijf waait, dat de boot in haar rechten vaart zwakjes rollen doet, dat 
ons echter op t dek noodzaakt ons aan n vettigen stalen kabel vast 
te houden, om ’t evenwicht te bewaren.

Onder onze voeten tiktokken de machienen ; in preciese regel
maat, gesmeerd, zacht, onophoudend... Tusscheniii hooren wij nog 
bijwijlen t geschreeuw van enkele meevlerkende meeuwen; onver
moeide meeuwen, die ónze boot blijven volgen. Slechts één enkele . 
keer hooren wij een roezemoezende stem op de kommandobrug die 
als in gefluister en in de gauwte iets zegt aan een medemakker.

Alles is nu rusJig ! Bijzonder rustig ! Ik sta met den marconist 
op het dek, tegenaan de schoorpijp. Mijn voeten verhitten op de 
heete ijzeren platen, zoodat ik iedere minuut mijn voeten even moet 
verplaatsen, voel-zoekend naar wat afkoeling, naar een minder heet 
staanplekje-

We rooken een sigaret. Bij iederen trek veunst de verasschende 
cigarettetop in vaalrooden glim. W ij kijken er zwijgend naar. Er is 
immers zoo weinig te zien in een donkere nacht. Toch staren wij de 
donkere peillooze verten in, waarin nu en dan een witkoppend golfje 
in de duisternis vlekt... Heel even maar! Doch toch lang en duidelijk 
genoeg, om ons te interesseeren, om ons te fascineeren... om — lang 
nadat in de verten alles weer één dikke duisternis is — ons nog 
naar ’t zelfde pleksken te doen uitstaren, instinctief hopende dat een 
ander witkoppend golfje er heel eventjes zal openvlekken. Maar de 
soms uit elkaar spattende witte golfvlek vertoont zich steeds op een 
andere plaats waar wij haar niet hadden verwacht. De grootte, de 
vorm, de duur. het komen en het verdwijnen van ieder witkoppend 
golfje verschilt is iets apartis, heeft een eigen accompagneerend geluid.

We zien nu geen enkele sterre... Het geluchte boven ons is diep 
duister... Dat stemt; ons wonderbaar! Het is alsof we ons in heel die 
onmetelijke donkerte klein en onbeholpen gevoelen; alsof wij willoos 
meegevoerd worden met een bewust willende boot... Zoo worden 
de rollen omgekeerd; wij worden houten poesjenellen op een denkend 
op een doelbewust schip, dat in vasten, vaart water en duisternis 
doorklieft, dat in snellen vaart almaardoor één zelfde richting in
snijdt.

Vooruit!... steeds vooruit!... De eene sekonde na de andere ! De 
eene minuut na de andere! Almaardoor «vooruit!» De eene uur na 
de andere! Onvermoeid! Zonder één minuut rust, zonder de minste 
aarzeling.

Is het nu tien uur in den avond? Of twee uur in den vroegen 
morgen?... We weten het niet!... We hebben geen uur- We kennen 
geen uur; het! uur interesseert ons niet. W ij hebben toch nog vier 
dagen en vier nachten te varen vooraleer wij ons op IJslandsche wa
teren zullen bevinden. Nog zes-en-negent'ig uren dat wij steeds 
Noorderwaarts zullen varen !...

Maar ten laatste voelen wij onze oogen zwaar worden. W ij 
sluiten een moment heel zachtjes de oogleden... wij duizelen in één 
zaligheid weg. Wat moet- het zoet zijn zoo te rusten, zoo t heelal 
te vergeten!... Zoo bevrijd te worden van alle, denken en begeeren, 
van allen kommer en van alle harte- en zieleonrust. Zoo wegdrijven 
uit het aardsche leven... voor altijd?...

De slaap overweldigt ons. W ‘ij gaan rusten. De marconist be
weegt zich met vasten stap over het wiegende dek. Ik... ik wankel 
vooruit, en dreig bij iederen stap mijn evenwicht te verliezen, over 
boord te slaan in ’t donkere water. Ik moet mij stevig vasthouden 
aan den gespannen kabel, een vaste touw, een ijzeren slaaf, een 
vooruitgestoken arm van den marconist. W ij laten ons door een 
open luik naar beneden zakken, stappen de keuken-kajuit voorbij, 
dalen den steilen trap naar de officierkamer af-

Een vaal licht waartegen met touwen opgehangen mandjes eieren 
wiegelen, geeft nu een vreemde atmosfeer aan deze hoekkamer. In 
een open haard lekken kleine vlammen op uit de roodgegloeide kool- 
blokken. Het is bevangend warm.

— Waarom brandt dat vuur hier ? vraag ik aan den marconist 
in zachte vezeling.

— Anders zou het hier ’s nachts onverdraaglijk koud zijn ! vezelt 
hij. Daarbij, wie van de wacht komt, wil zich graag wat warmen, en 
houdt van een warmen slok drank.

Door de kleine opening, van de dubbele schuifdeurtjes der 
kooien, zien wij den kok en den kajuiftjongen in rüstigen, diepen 
slaap.

-—• Ga je reeds slapen? Of lees je nog wat? wenscht de mar
conist nog te weten. Ik heb een koffertje romans en studieboeken mee 
van de Visschersbibliotheek.

— Een Visschersbibliotheek? vragen we. De marconist knikt 
bevestigend het hoofd en glimlacht :

— Ik toon het je !
Hij neemt van onder tafel een klein zwart ijzeren koffertje, zet 

het op den bank, opent het en wijst ons een tiental boeken aan- Dan 
neemt hij er een pak uit :

— Zie je : Iedere reis krijgt iedere visschersboot zoo’n koffertje 
boeken mee ! Kosteloos !

— Van wien gaat dit initiatief uit ?
— Van de «Belgische Transportarbeidersbond». Overigens over

tuigt u er persoonlijk over.
Hij reikt ons meteen een geopend boek aan :
— Lees eens de nota welke op de binnenzijde van den omslag 

vastgeplakt zit.

Belgische Transportarbeidersbond 
Afd. Oostende — Vakgroep Visschers 

Schipperstraat, 50, Oostende.

AAN DE VISSCHERS 

M a k k e r ,

Dit boek behoort aan de Belgische Transportarbeiders, Oostende.
Dat wil dus zeggen: aan de georganiseerde Zeelieden en Vis

schers.
Wie dit boek beschadigt, vernielt iets van zijn maats.
De stichting van een bibliotheek aan boord, het zenden van een 

kist met waardevolle boeken naar ieder schip, kost veel geld.
Vooral de vernieuwing en aanvulling zullen veel kosten.
Gij kunt medewerken deze kosten te beperken en groote: uit

breiding der bibliotheek te bevorderen, door de boeken met zorg te 
behandelen-

Bedenk dat na u nog honderden uwer makkers van het boek 
kunnen genieten.

Het doel is om door goede lectuur de visschers wat on spanning 
gedurende de reis te bezorgeni en wat ontwikkeling bij te brengen.

Is! dit doel U sympathiek en geniet gij van onze bibliotheek, 
werkt dan mede

1 ) door tegen vernieling en ruwe behandeling van ons gemeen
schappelijk eigendom te waken ;

2) door met uwe bijdrage het uitbreidings- en vernieuwings
fonds der bibliotheek te steunen.

Voor het Bestuur der Bibliotheek :

A. Callant, Voorzitter.
G. Decerf, Bibliothecaris.
L. Major, Secretaris, Transportarbeidersbond.

— Een interessant initiatief ! meenen we.
— Beslist ! verzekert de marconist ons- Want alhoewel de Vis

schers over het algemeen heel weinig tijd hebben om onder de reis 
te lezen, toch gebeurt het wel dat ze nu en dan eens lust voelen z'ich 
me,t wat lectuur te verpoozen. Die lectuur — die immer hoogstaand 
en tevens boeiend is — staat nu op zee steeds ter hunner beschikking. 
Daardoor leeren ze er gebruik van maken, vinden er smaak in wor
den er aan gewend, propagandeeren ze onbewust aan hun werk- 
broeders, en doen aldus aan persoonlijke en gemeenschappelijke 
kultuurvorming.

We knikken, begrijpend, en nemen innerlijk ’t besluit eens onder 
die IJslandreize goed na te gaan in hoever van dit boekenkoffertie 
gebruik gemaakt wordt door de visschers.

We beginnen alvast met het boekenkoffertje zelf eens in te 
kijken, om te zien wat de visschers aangeboden wordt. Dit onder
zoek bevredigt ons ten zeerste: we zien een paar klassieke letter
kundige romans, van Europeesche beteekenis, een vijftal goede door
snee romans, een gezond humoristisch werk, een reisverhaal, twee 
Fransche detectiveromans van onschuldigen aard en dan nog vijf 
wetenschappelijke werken over de visscherij zelf, namelijk :

1. Jaar-Verslag over Zeevisscherij. — Statistieken ( 1932-1933).
2. «Mijn Scheepsboek», van Milo Verhé.
3- «La grande Pêche de la Morue», door Adolphe Bellet.
4. «Fisheries of the North Sea», door Neal Qreen.
5. «Die Dampfhochseefischerei in Geestemunde», door F. Duge.
We vragen den marconist of alle koffertjes regelmatig even in

teressant zijn.
— Beslist ! verzekert hij ons. Bij iedere reize krijgen wij een 

keur boeken ter lezing; speeds is het koffertje zoodanig samengesteld 
dat er voor iedere smaak iets .degelijks in te vinden en te genieten 
valt. ik moet eerlijk bekennen, zegt hij verder, dat ik er persoonlijk 
heel veel genoegen aan beleef, wan,t ik lees dolgraag en heel veel.

Geheel dat gesprek werd fluisterend gevoerd opdat de slapenden 
niet den minsJen hinder zouden van hebben.

Ik voel me slaperig, en begin me onbewust uit te kleeden-
— Ik biijf nog wat lezen ! glimlacht de marconist. Ik moet nog 

de kranten van de drie jongste weken lezen. Mijn vrouw spaart ze 
steeds op voor mij. Meteen haalt hij van uit Zijn kooi een heelen 
stapel dagbladen te voorschijn !

— Dan leest u het nieuws met soms drie weken vertraging ? 
verbaas ik me.

Hij glimlacht bevestigend :
— Voor wie op zee rondzwalkt gedurende weken en weken, en 

iederen dag den strijd met de lucht-' en waterelementen mee te ma
ken heeft, bekommert zich weinig om het politiek geschermutsel !... 
Wij hebben genoeg aan onze zware visscherstaak.

— Prettige lectuur!... wensch ik nog alvorens in mijn kooi te 
kruipen.

— Droom zacht !
Ik probeer door de nauwe en lage opening in mijn kooi te 

komen... maar k stoot mijn hoofd onzacht tegen de zoldering, en 
voel mijn ruggraat tegen ’t raam drukken.

De marconist zwaait met «ssst» gevezel beide armen in de lucht:
— Zoo niet!... Zoo kom je nooit in je kooi. Ge moet je er op zij 

in werken... kruipend als een hond die in zijn hok wil komen!
Ik probeer het... en ’t gaat, met lastig wringen en draaien; ik 

val metl ’n harden bons tegen de huid van de boot ! Heel mijn boven
lijf ligt nu reeds in de kooi! Nog even de beenen en voeten binnen
trekken, en... ik ben er... Ik lig languit op mijn rug neergestrekt in 
de smalle kooi; mijn heupen raken beide wanden, mijn hoofd en 
voeten raken de uiteinden van de kooi. Precies mijn maat : ik lig 
erin gespannen als een sardien in een blikje- Het is nu nog een 
heelen toer om de twee opgevouwen dekens van onder mij te halen, 
en over mij heen te strekken. Lakens heb ik niet. Maar wel een dun 
matrasje van zeegras.

Mijn kooi is hoogstens één meter hoog, twee meter lang en een 
halven meter breed.

Ik schuif de twee deurtjes dichter toe, zoodat er slechts een tien 
centimeter opening blijft voor versehe lucht.

— Wel te ruste! fluistert me de marconist nog.

(Nadruk verboden) JEF VAN WYNSBERGHE.

(Vervolgt.)
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Bericht aan Zeevarenden

SCHOTLAND

E.kust. Firth of Forth. Blae Rock. Licht- 

brulboei gewijzigd.

Ligging; plm. 56 gr. 2,8 min. Nb. en 3 gr. 

1 0,8 min. Wl. Het witte schitterlicht van de 

lichtbrulboei van Blae Rock is gewijzigd in 

een wit groepschitterlicht, toonende elke 14 

sec. een groep van 3 schitteringen.

NOORWEGEN

W.kust. Heisse Fjord. Landraget eiland. 

Licht ontstoken.

Op plm. 62 gr. 27 min. Nb. en 6 gr. 1 1 

min. El. 0.29 zm. 206 gr. van het licht van 

Kveitskjaer, is op de E.punt van het eiland 

Landraget ontstoken een onbewaakt rood 

schitterlicht met een periode van 1 sec., 

zichtbaar 3 zm., hoogte boven water 16 vt., 

lichfopstand : ijzeren paal constructie.

NOORDELIJKE IfSZEE

Kravkova (Kravkov) eiland. Licht ontsto

ken. Op plm. 75 gr. 42 min. Nb en 88 gr. 

40 min. El, op de plaats van het baken van 

het eiland Kravkova, is ontstoken een onbe

waakt wit schitterlicht met een periode van 

3 sec. zichtbaar 8 zm.

Witte Zee. Reede Onega. Wrak gelicht. 

Op plm. 64 gr. 2,5 min. Nb. en 37 gr. 

54 m. El., 3,07 zm. 88 gr. van den licht

toren van de Shogli eilanden, is het wrak 

gelicht.

Ijsland N.kust. Skaga Fjord. Malmey. Licht 

1 gewijzigd.

Ligging: plm. 66 gr. 0 min. Nb. en 19, gr. 

32 min. Wl. De sectoren van t groen-rood- 

witte groepschitterlicht van Malmey zijn ge

wijzigd in: groen van 346 gr. tot in 354 gr., 

wit door N. tot in 23 gr., rood tot in 77 gr., 

groen door E. tot in 122 gr., wit tot in 154 

gr., rood tot in 1 66 gr., verder verduisterd. 

***

Ijsland. SE kust. Horne Fjord. Hvanney. 

Licht gewijzigd.

Ligging plm. 64 gr. 1 4 min. Nb. en 1 5 gr. 

12 min. Wl. Het groen-rood-witte schitter

licht van Hvanney is ontstoken. De zicht

baarheid is thans 8, 1 0 en 12 zm., de hoogt© 

boven water 4 7 vt. De lichtopstand is een 

grijze vierkante betonnen toren, 26 vt. hoog.
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Oostende-Arcachon
in zijn artikel met den gelijkluiden- 

den, doch Franschen titel, in de «Revue 
de Belgique» van 15 Maart 1886 ver
schenen, begon Roger de Goey met er 
aan te herinneren dat de Koninklijke 
Academie van België eens, meer dan 
veertig jaar geleden, een prijsvraag 
uitgeschreven had over de studie van 
den invloed der ontbosschin-g op het 
klimaat van de omiiggende streken en 
gemeenten- Zijn artikel echter zou een 
antwoord wezen op de tegenoverge
stelde vraag: Welke veranderingen in 
het klimaat/ van een streek worden 
door de bebossching veroorzaakt?

Men was te dien tijde, algemeen 
overtuigd dat de bebossching heel veel 
invloed uitoefende op de regelmatig
heid en de hoeveelheid van den regen
val, terwijl thans (zooals een in 19.38

dat de duinen van De Panne tot aan 
Knokke bezet zouden worden door vil
la s en er dus van boomkweekerij met 
houtverkoop als einddoel niet veel zou 
terechtkomen. Hij begreep weliswaar 
het standpunt van Bortier, die hoofd- 
zakehjk zorgen moest om profijt te ha
len uit zijn boschaanplant, doch hij 
meende dat in een grootsch opgevat 
plan ais dit van de duinbebossching 
langsheen gansch de Belgische kust, de 
Staat geen zulke kleine winsten mocht 
najagen, waardoor inderdaad weleens 
het hoofddoel had kunnen uit het oog 
verloren worden.

Na de degelijke studie gelezen te 
hebben, welke de heer Maurits Cal- 
meyn in 1928 publiceerde in het! tijd
schrift van de «Société centrale fores- 
tère» en waarvan hij spreekt van ali de

verschenen werk bewijst, dat door L. ondervindingen door hem zelf opge- 
en M. Pardé gepubliceerd werd onder I daan sedert hij in 1903 begon met den
den titel «Arbres et Forêts») de klima 
tische invloed van het woud veel meer 
in twijfel getrokken wordt, zonder 
daarom stelselmatig genegeerd te wor
den.

Koger de Goey had met veel meer 
gepasmeid kunnen herinneren aan de 
pnjsvraag door de Koninklijke Acade
mie in löiö uitgeschreven om een stu
die te bekomen over de vruchtbaar- 
making van de heidevelden der Kem
pen oiwei deze van de Ardennen, ver- 
mus het bekroonde opstel dat was van 
een luiienant-kolonei van de artillerie, 
M. Benens, die ook de beplanting van 
de duinen in zijn bespreking had willen 
betrekken en daaraan zelfs een gansch 
hooidstuk wijdde. Volgens den eer
tijds beroemden plantenkundige Martin 
Martens, die door de Academie belast 
was geworden met het onderzoek van 
de ingediende verhandelingen, was dit 
hoofdstuk over de duinbeplant'ingen 
het belangwekkendste van Eenen’s op- 
3tel. Voor ons is het in elk geval de 
rijkste bron van inlichtingen die wij 
slechts wenschen kunnen om de opinie 
te kennen van de toenmalige geleerden 
over de proeven van duinbebossching 
en helmbeplanting, welke reeds aan 
den gang waren. In een volgend ar
tikel zullen wij trouwens op de betee
kenis van dit werk terugkomen.

Thans moeten wij het sensatiewek-. 
kend artikel van Roger de Goey verdeii 
ontleden.

Na Oostende met Arcachon te heb
ben vergeleken en aldus te hebbeij 
vastgesteld dat, indien beide badplaat
sen door duinen omgeven zijn, er 
nochtans in den omtrek van de laatste 
uitgestrekte bosschen groeien, terwijl 
onze badstad slechts twee parken be
zit, het Leopoldpark en het Maria- 
Hendrikapark, dat in 1886 steeds het 
«boschje» geheeten werd en waarvoor 
men in t Fransch den vleienden naam 
van «bois de Boulogne» gevonden had, 
moest Roger de Goey natuurlijk tot het 
besluit komen dat er absoluut iets 
moest gedaan worden ten voordeele 
van de bebossching rond onze bad
plaats-.

Het ontwerp dat door Pieter Bortier 
verdedigd was geworden in zijn bro
chure «Boisement du littoral maritime 
de la Flandre» waarvan in 1874 nog 
een vierde uitgaaf verscheen en waarin 
voorgesteld werd de duinen te bebos- 
schen van aan de Fransche tot aan de 
Hollandsche grens, scheen ook aan de 
Goey een ideale oplossing om aan het 
kustland een meerwaarde te geven en 
tevens haar aantrekkelijkheid te ver- 
grooten.

Vol bewondering voor het ontwerp 
van Bortier en de uiteenzetting door 
dezen er van gegeven in bedoelde bro
chure, onthield de Goey zich van diens 
bewijsvoering te herhalen en bepaalde 
hij zich tot een studie van de boomge
wassen welke hem het best geschikt 
leken om in onze duinen te kunnen op
schieten. Hij somde een gansche reeks 
pijnboomen op, waarvan de meeste 
varieteiten trouwens heel goed be
stand bleken tegen het gure weder en 
de felle winden die anders het leven 
voor zooveel andere gewassen onmo
gelijk maken.

Bortier had er op gewezen dat de 
trilpopulier voor de duinbebossching 
een van de meest geschikte boomsoor
ten is, omdat deze boom aan de hevig
ste rukwinden weerstaat. Tot voor
beeld hiervan sprak hij van een popu
lier die te Slijkens dicht bij de vaart 
stond en alhoewel gansch afgezonderd 
en dus zonder schutting, toch bleef 
weerstaan aan de stormwinden- Roger 
de Goey oordeelde echter dat de duin
bebossching geen winsten mocht beoo- 
gen, vooral daar toch te voorzien was

boschaanleg in de duinen van De Pan
ne, schijnt het ons nochtans zeer ge- 
wenscht ook op de eventueele winsten 
van den boomkweek te wijzen, al was 
het slechts om de openbare besturen, 
die voor de groote onkosten van een 
boschaanplant mochten terugschrikken 
er toch toe te brengen duingrond te 
bebosschen.

Het uitgestrekt gebied dat de familie 
Calmeyn bij De Panne bezat en waar
van de verkooping zoo lang als een 
dreigend gevaar door alle natuurvrien
den werd gevreesd en trouwens slechts 
met veel moeite kon verijdeld worden, 
bevat een zestigtal hectaren die be- 
boscht werden en waar ongeveer drie
honderd populieren staan, tusschen 
veel andere boomsoorten, in de duin
pannen en op de toppen verspreid, en 
toch schaden deze boomen geenszins 
aan het uitzichti van het bosch en dra
gen zij integendeel zeer veel bij tot de 
verfraaiing er van.

Bortier was vooral bezorgd om de 
vernieling van de duinbeplantingen 
door kwaadwilligen te beletten en hij 
stelde daarom voor de bewaking nog 
te verscherpen, terwijl de wet1 ook 
strenger straffen zou hebben te voor
zien. Door een, naar het ons wil voor
komen, veel te gemakkelijk en zelfs 
wat op applaus beluimd idealisme liet 
Roger de Goey zich meeslepen om te
genover dezen dwangmaatregel, die in 
geen geval overbodig noch schadelijk 
had geweest, een andere methode te 
stellen, namelijk deze van het onder
richt zooals het in Amerika toen reeds 
begrepen werd, waar verscheidene sta
ten het voorbeeld gevolgd hadden van 
Pennsylvanie om ten behoeve van de 
schooljeugd boomfeesten (arbor-days) 
in te richten, waar de schoonheid en 
het nut van de boomen werden aange
toond en gehuldigd.

Roger de Goey wenschte dit prachti
ge voorbeeld tie Oostende eveneens te 
zien volgen en alhoewel hij niet goed 
scheen te weten welk organisme alhier 
zulk een feest had kunnen op touw zet
ten, laschte hij toch in zijn artikel het 
programma in van een boomfeeSjt te 
Lancaster voor de leerlingen van een 
hoogere school ingericht. Zijn pole
miek met den inspecteur van het lager 
onderwijs zou hem echter een jaar later 
alle sympathie vanwege het onderwij
zend personeel der’ stadsscholen voor 
goed ontnemen en zonder de medewer
king van de schoolkinderen zou het on
mogelijk blijken dergelijk feest in te 
richten-

Hij zou sinds vijftien jaar uit Oos
tende vertrokken zijn en op het feest 
zou zijn naam nimmer vemeld worden 
noch zouden de bladen er aan herinne
ren dat hij de promotor was van der
gelijke viering, toen zijn opvolger als 
leeraar in de Engelsche taal aan het 
Athenaeum en de Zeevaartschool, Fr. 
Vanden Weghe, met den steun van 
burgemeester Pieters een boomfeest in
richtte. waraan al de scholieren van de 
stadsscholen deelnamen om er canta
ten te zingen en twee redevoeringen 
te aanhooren, een door den burgemees
ter en de andere door leeraar Vanden 
Weghe uitgesproken, waarbij ook nog 
een jonge populier werd geplant. Dit 
geschiedde in het Maria-Hendrikapark 
op Zondag 12 April 1908 en het was 
een prachtig gelukt feest) dat bij veel 
schoolkinderen de liefde voor de na
tuur en den eerbied voor de beplantin
gen opgewekt heeft.

(wordt vervolgd).
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van een uitgezóchte fijnheid. UITSLUITEND

A la Ville de Londres
Hoek Kapellestraat en Ooststraac OOSTENDE
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V  r  ouw enkroniek
W AT ETEN \vi) DEZE WEEK 1

—  Magere groentensoep. Ge

stoofd konijn. Appelmoes. Aardappelen. 

Cxriesineeipuading met amandelen.

-- Varkenscoteletten. Spruit

jes. Aardappelen. Vanillepudding.

Dün£>l̂ /\L*. —  Sausijsjes. Bloemkool. —  

Aardappelen. Drie in de Pan.

WÜl N!>DAG. —  Gebakken tong. Sla. Ge

bakken aardappelen of frites. Rijstpap.

DONDERDAG. -- Versehe worst. Roode

kool. Aardappelen. Citroenpudding.

VRIJDAG. —  Stokvisch. Gebakken uien. 

Gekookte Aardappelen. Karnemelkpap.

ZA"1 ERDAG. -- Carbonade. Savoyekool.

Aardappelen. Maizena-Pudding.

ENKELE RECEPTEN

ivv^m jlN . -- l~let kon ijn , na

het veilen, eerst van Dinnen en buiten was- 

8chen met water en azijn, dan met kokend 

water overgieten en, na het zouten, ander

halt uur à twee uur braden met boter, stuk

jes spek en, uitjes. 1 eikens met de jus be

druipen. Bij het braden in den oven bebo

terd papier op het vleesch leggen ; om te 

voorkomen dat het te veel uitdroogt en te 

bruin wordt. De saus aanlengen met wat wa

ter of bloed ,en er zoo gewenscht een scheut 

wijn aan toevoegen of wat aroma.

Men kan het konijn ook wel eerst een 

uurtje koken met kokend water, zout, pe

perkorrels, laurierbladen, kruidnagelen en 

thijm, dan een uurtje zacht laten braden 

met ruim boter, er telkens wat van het 

kooknat bijvoegend. Of het maar even op

koken in kokend water en zout, en verder 

gaar stoven met boter, wat van het kook

nat, peper, noot, zoo noodig nog wat zout 

en beschuitkruim ; of na het even opkoken 

van het konijn, een citroensausje maken van 

boter en bloem, wat van het kooknat, ci

troensap en peterselie, of wel een pepersaus.

Bij konijn kan appel- of ander vruch

tenmoes gegeven worden, roode kool, spruit

jes, spinazie, andijvie, uien 

schorseneeren of asperges.

V l*AAiMSCH£ STOVERIJ. —  Laat in de 

kastrol een groote klont SOLO bruinen, 

bruineer er het vleesch in dat in kleine 

stukken gesneden is, doe er peper en zout 

op. Als het vleesch langs alle kanten goed 

gebruineerd is, neem het uit de kastrol, laat 

drie of vier gesneden ajuinen bruinen, zoo 

het noodig is, voeg er nog een klont SOLO 

bij, leg het vleesch weer in den braadpot, 

voeg er ^2 kkmtje 3uiker bij, 1 appel in 

vier gesneden, peper en zout, thymus, een 

half laurierblad. Dek de kastrol, laat onge

veer 1 uur stoven tot het vleesch goed 

maisch is. Neem het uit de kastrol. Doe 

water bij de saus, steek ze door de teems, 

voeg er een weinig Madère bij en bind met 

en temper van 1 koffielepel aardappelbloem 

en een weinig water. Leg het vleesch weer 

in de saus en dien samen op.

(In plaats van SOLO mag men natuur

lijk ook ander vet en goede boerenboter ge

bruiken).

CARAMEL-VLA. —  Benoodigdheden 

3/4 1. m elk; 150 gr. suiker; 15 gr. mai- 

zena ; 2 eieren ; I theelepel Buisman s Aro

ma (des gewenscht een scheutje koffie-ex- 

tract).

aleens toe het chemisch te laten reinigen. 

Dit is vooral het geval voor gekleurde wol

len goederen. Welnu wanneer men met wat 

beleid te werk gaat kan men dat delikate 

werkje zelf opknappen, zonder merkwaardi

ge moeilijkheden of speciale kundigheden.

Hoe moet men te werk gaan ?

Men wascht de kleedingsstukken, die 

vooraf in de week moeten gezet worden, in 

een lauw schuimend zeepsop, waaraan men 

wat geest van salmiak heeft toegevoegd ( 1 

eetlepel op 2 liter water), terwijl men ze 

klopt en drukt, maar niet wrijft. Men moet 

hier dus rekening houden met wat wij ver

leden week schreven over gekleurde of ge

drukte weefsels.Doe de suiker in een ijzeren pannetje met 

dikke bodem.Laat ze daarin langszaam smel- j De zeep moet zeer vettig zijn. De vlekken 

ten en lichtbruin worden. Los de Buisman s moet men er vooraf met het passende mid- 

Aroma (welke u bij iederen kruidenier kunt del uit verwijderen. Dan wordt het goed in 

krijgen) op in 2 soeplepels kokend water, schoon lauw water gespoeld tot dat er geen 

Voeg dat bij de gebruinde suikerstroop. —  spoor meer in is over gebleven. Dan wordt 

Wanneer die gekalmeerd is, de melk toevoe- het zacht uitgedrukt, en NIET UITGE- 

gen. Roer met een beetje melk de eieren WRONGEN, en daarna in een groot droog 

en maizena tot een papje. Als de gebrande beddelaken gevouwen, en geklopt, zoodat 

suiker in de melk is) opgelost, het maizena-  ̂het vocht in het laken trekt. Nu spreidt men 

papje toevoegen. Even laten doorkoken on- . de kleedingsstukken op een ander droog la

der goed roeren en op smaak afmaken met ken uit om ze verder geheel te laten opdro- 

wat koffie-extract en zoo noodig wat suiker, gen.

EEN VERSTERKENDE DRANK : ROODE Wanneer men ze ophangt trekt het vocht

WIJN MET EIEREN. -- Kluts hevig twee naar de onderste

of drie heele eieren met evenveel lepels daar vlekken of 

suiker. Het wit der eieren moet goed ver- ze niet alleen onzuiver maar

kanten en dan krijgt men 

uitgerekte punten, zoodat 

ook uit hun

mengd zijn met dooiers en suiker. Voeg er 

een bierglas rooden wijn bij. Drink dit lang

zaam uit ’s avonds alvorens slapen te gaan.

R A D IO N IE U W S

HET KINDERUUR. —  De Lente is in het 

land gekomen en deze zonnige verschijning 

zal in de vroolijkste stemming gevierd wor

den bij de hamilie Kloetkens tijdens het 

K.inderuur van het N. 1. R. op Zondag 26 

Maart, te 16.30 uur. Van Pieter G. Buckinx 

gaat een innig hoorspelietje ;<Hoe Prinses 

Sneeuwklokje den Lenteprins bevrijdde, 

waarin de kleine luisteraars, den wind, den 

gen, de bloemen, de vogels en de struiken 

zullen hooren spreken en zingen. De huis- 

oeders zullen, voor dit Kinder-radiouur- 

tje, hun kinderen rond den luidspreker scha 

ren.

model komen.

Kleederen van cheviot worden halfnat op 

den verkeerden kant gestreken. Plooirokken 

moet men eerst hechten, voor dat men ze 

wascht, zoodat de plooien op hun plaats 

blijven. Wollen truien, jumpers, casques 

en ander gebreid of gehaakt goed, moet 

men, voor dat men het gaat wasschen, eerst 

meten om het, als het uit de tobbe komt, 

op de juiste maat te rekken, maar als ze 

bijna droog zijn, zachtjes kloppen en bij

werken.

W ETEN SW AARDIGHEDEN

HET KOOKWATER VAN GROENTEN.—

Met het afkoken van groenten moet men 

met de noodige voorzichtigheid te werk 

gaan. In het kookwater der meeste groenten 

bevinden zich de krachtige bestanddeelen

TEN. —  Om duffe lucht uit kasten te ver

wijderen, die langen tijd gesloten waren, 

moet men daarin een schoteltje met versch 

gemalen koffie zetten, de deuren opnieuw 

sluiten en eiken dag ververschen. Na e 

week, misschien reeds eerder, zal het eu> 

wel verholpen zijn en kunnen de kasten op 

de gewone manier in gebruik worden geno- | 

men. Het is ook raadzaam in de kast wa1 

verluchting aan te brengen. Waarschijnlijk 

is het boren van eenige openoingen in den 

aachterwand al voldoende. Deze zouden, om' 

het binnendringen van motten te voorko

men, met zeer fijn metalen muggengaas 

kunnen afgesloten worden.

HE TSCHOONMAKEN VAN NAAIMA- 

CHIENEN. —  Naaimachienen kan men zelf 

op de volgende wijze schoon maken. Men 

neemt een ganzeveer en doopt die in ben

zine of petrool en bestrijkt daarmede de 

deelen der machine, die anders geolied wor

den. Daarna draait men de machine flink 

rond, bestrijkt nogmaals de verschillende 

deelen, vaagt alles zorgvuldig af en oliet 

als gewoonlijk. Nu en dan moet het kleine 

plaatje onder de naald worden losgeschroefd 

en weggenomen. Men zal zien, dat er zich 

hoopt. Verwijdert dit met een groote naald 

daar een groot aanatl pluisjes heeft opge- 

of met de punt van een pennemespe. Het op 

deze wijze verzorgen van de machine voor

komt dikwijls een bezoek van den herstel

ler, en het uitgeven van allerlei onkosten.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.

VerdonckMinne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

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

KUN STBHENEN 

IN  DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

—  UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKEN AK I IKELEN —

HET JEUGDUUR. -- Een groote gebeur-^ voor ong licJlaam< Men doet verstandig

tenis staat de luistervinkjes van het N.I.R.- groenten aileen af te. koken wanneer on- 

Jeugduur te wachten op Woensdag 29 aangename geur of smaak het eischen ; an- 

Maart, et 17.45 uur. De beroemde kapitein ' t,eware men het kookwaetr, wellicht 

en «globe trotter» Robin Rhode zal voor de kan men er, na bijvoeging van iets hartigs, 

micro vertellen van zijn avonturen en hoe  ̂j^ t  overkoken van groenten tegen te gaan, 

hij onder water leeft, en er op het nippertje doet men een klontje boter bij het kookwa- 

af aan den dood ontsnapte. Meneer Gaston  ̂ men zal van overkoken zoo goed als

zal eens te meer op zijn humoristische ma- ]aS{ hebben, 

champignons, nier over de Noordpooltochten spreken, en j ONAANGENAME LUCHT IN DE KAS- j ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 

August Havermans zal handelen over d

L. WYNANT

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

Wilrijk Antwerpen

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Orauwe, witte en rieten MANDEN bl?

CH. DESMIDT-SLEYTLR
OOSTENDE

natuurverschijnselen der maand.

HET UUR VOOR DE VROUW. —  Het

N. I. R. «Uur voor de Vrouw» dat deze 

week plaats vindt op Zaterdag 1 April, te 

1 7.1 5 uur, kan dezen plezierigen dag niet 

zonder meer laten voorbijgaan. In het eer

ste babbeltje wordt dan ook druk gespro

ken over Aprilvisschen, het ontstaan en de 

beteekenis der fratsen welke op dien dag 

worden uitgehaald, enz... De reeks «Onze 

jongere Vlaamsche dichteressen aan het 

woord» wordt voortgezet met de voorstel

ling van Gabrielle Demedts. Deze zachtzin

nige, melancholische dichteres die in ver

schillende tijdschriften, o.m. in de «Bladen 

voor Poézie», «Vormen», «Dietsche Waran

de en Belfort» haar verzen liet verschijnen, 

zal door P. G. Buckinx bij de luisteraar- 

sters worden ingeleid. Ilge Kreuteler spreekt 

over «De moederliefde bij menschen én die

ren».

HOE W ASSCHEN W IJ W OLLEN  
ONDERGOED ?

Vele huisvrouwen hebben regelmatig veel 

moeilijkheden om witte wollen goederen 

mooi te wasschen. Daarom besluiten zij er

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

H u i s  Gentil Hares
2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon

O K lttu i'üD IS C H E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen terug 
----- recht te brengen------

ALLE TOESTELLEN V OO R  MIS
VORMDE BEENEN EN VOETEN

— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRU GG E: ZU IDZAN DSTRAAT , 25

»

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

HARINGROOKERIJ 101 VÎSCHCONSERVEN

tiÜMl : MAAGPIJN. DARMPUN 
OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...

Eenige lepels rijn voldoend* om onmiddellitk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bt| uwen 
apotheker het echt« pijnstillend middel Marto». 
*r. weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. d« ttesch

OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
MEN BRENGT TEN HUIZE

In elke apotheek en ap Mart ou
steenweg, Brussel
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ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE
Begeeft zich ten huize 
g'ansch de Kust. —

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

BRUGGE, tel. 319.59

op aanvraag naar 
TELEFOON 73740
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Grietje van den 

Visscher
door A. HANS

Weer begon Grietje te schreien en het hin
derde haar dat ze zulk een strijd had op den 
vooravond van haar huwelijk.

-- Waren we maar op Keigersdamme ge
bleven? kreunde ze. Hoe zou ik vroolijk kun
nen zijn, als er zeker twee menschen weenen 
door mijn schuld: vrouw Gelders en Willem 
Goedhart. Kan er dan zegen rusten op mijn 
huwelijk ?

Ze dacht aan den dood van haar vader, 
het schrikkelijk ongeluk ; ook aan de mis
daad op de «Gouden Schoof». Al die herin
neringen woelden benauwend door haar 
geest, als afschrikkende waarschuwingen. 
Nog kon ze terug treden. Morgen zou het te 
laat zijn. Morgen trouwen en dan naar Atme- 
rika, naar het onbekende, de groote onzeker
heid in. David zei, dat men vandaag al ge
probeerd had hem te bedriegen met den 
verkoop van land... En de maatschappij die 
hen vervoerde, stopte hen in dit vies, vuil 
hotel. Zooiets had niet in de schoone, rijk 
geillustreerde boekjes voor landverhuizers 
gestaan. Wat zou het over den Oceaan dan 
zijn ? Angstig vroeg Grietje het zich af.

’t Leek haar wel een groote som toe, die 
David bezat, maar kon hij daarmede een 
huis zetten, land en inspan en vee koopen ? 
O, ze durfde het voor God en de menschen 
verklaren, dat ze David met gekozen had 
om geld of voordeel... Ze moesten echter 
kunnen leven. En wat kon ze zelve doen in 
een land waarvan ze de taal niet kende ? 
Tegen het hoevebedrijf stond ze geheel 
vreemd.

Grietje hield het niet meer uit in bed. Ze 
had het zoo vreeselijk warm. Ze stond op en 
drukte haar hoofd tegen de koele venster
ruit. De kilte kroop van den vloer langs 
haar beenen op en dat deed haar goed. —- 
Grietje stak de kaars aan; uit vaders ouden 
geolieden visscherszak, waarin ze linnen, 
nachtgoed en enkele toiletartikelen mee
droeg, haalde ze het oude Lieve-Vrouwen- 
beeld, dat haar plots weer ontroerde, om
dat er zooveel herinneringen aan verbonden 
waren. Ze zette het op tafel en plaatste er 
de kaars voor. Dan knielde ze op den grond 
en vroom vouwde ze de handen. Ze wilde 
bidden om rust en om licht... Maar sterker 
nog gonsden allerlei gedachten door haar 
geest.

—  Ga eerst weer naar Reigersdamme en 
bid dan, scheen haar iemand toe te roepen... 
Vrouw Gelders bidt ook. Zij bidt voor den 
terugkeer van haar zoon... Luister naar de 
vermaning van vrouw Goedhart. Spot niet 
met wat den visschers altijd heilig is ge
weest. Uw Vaders dood was een waarschu
wing. En denk aan het einde van het licht
zinnig meisje, dat op de Gouden Schoof het 
leven liet...

Grietje sloeg wanhopig de handen voor 
het gelaat.

—  O, wat moet ik doen ? snikte ze.

’t Leek haar of zelfs onze Lieve Vrouw, 
tot wie ze dikwijls haar toevlucht had ge
nomen haar nu in den steek liet. Beneden 
klonken nu en dan stemmen. En alles joeg 
Grietje angst aan. Eindelijk stond ze op, 
blies de kaars uit en legde zich weer neer, 
verlangend naar slaap en vergetelheid. Ze 
beefde wanneer ze stappen hoorde op de 
gang.

Ze sluimerde in en schrok dan weer wak
ker. Ze droomde van vader, van vrouw Gel
ders, van Willem en Bertha Goed(hart, van 
oom Maarten. En ze meende nu achter alles 
een hoogere beteekenis te moeten zoeken. 
Zoo worstelde ze door dezen akeligen nacht. 
En zou ze nu werkelijk morgen trouwen )

Ook David had lang liggen peinzen. Met 
weemoed dacht hij aan huis. Maar de ver
bittering was sterker dan het berouw. En 
hij zei, dat hij uitwijken moest, om aan de 
opsluiting in een gesticht te ontsnappen. Hij 
sliep toch beter dan Grietje. De eerste ge
luiden in het hotel wekten, hem. Vandaag 
zou hij trouwen. Hij kon het vanavond naar 
huis schrijven... en ook naar eenige kennis
sen op het dorp en in den polder. Zoo zou 

hij schitterend al den laster te niet doen...
Het was nu pas zes uur, te vroeg om op 

te staan. David bleef liggen, ongeduldig 
toch, gejaagd om straks met Grietje en den 
Engelschman naar een huwelijksbureel te 
gaan, Te zeven kleedde hij zich, langzaam 
om den tijd te dooden.. Een kwartier later 
klopte hij aan de nevendeur. Grietje deed 
open. Ze was reeds klaar. Ze had al een tijd 
zitten wachten, verlicht dat de nacht voorbij 
was.

—  Zoo vroeg op, zei David.
Hij schrok van haar bleek en vermoeid 

gelaat.

-- Slecht geslapen ? vroeg hij.

—  Ja, O, David, zouden we niet beter te
rug keeren naar Reigersdamme ?

’t Klonk als een wanhoopskreet. David 
werd er door geprikkeld.

—  En ge vraagt dat op den ochtend van 
onzen huwelijksdag ? zei hij heftig. Ha, ver
langt ge dan zoo naar Willem Goedhart ?

—  David I

-- Neen, neen, ik mocht dit niet zeggen,
hernam hij haastig en hij nam haar gezichtje 
tusschen zijn handen. Maar ge doet me ver
driet aan, vervolgde hij. Alles wil ik voor 
u offeren... Ik vraag alleen uw liefde... en 
uw vertrouwen.

—  Ik vertrouw u immers... 't Is niet voor 
Goedhart, dat ik terug w il... t is voor uw 
moeder.

-- En ik zou weer op de «Gouden Schoof»
zitten en u overlaten aan den laster en 
kwaadwilligheid.

—  We kunnen daar ook trouwen. Begin 
een zaak te Brugge of te Gent... Ik zal u 
helpen... en hard mee werken.

—  Eer we trouwden, zat ik in een gesticht 
als een zenuwzieke. Overheden, rijke dok
ters zouden partij trekken voor vader. In 
dien stand js men solidair. En dan ? Wat 
moest er van u worden ? We kunnen niet 
terug keeren. Zelfs al liept ge van mij weg 
dan ging ik toch naar Amerika.

Ik haat Reigersdamme waar ze me uit
jouwden, me schopten en sloegen omdat ik 
een eenvoudig meisje lief heb, in plaats van 
Gerda Christiaans te huwen en de «Tempel
hoeve» met de «Gouden Schoof» te vereeni- 
gen. Ik had mijn liefde moeten versjache
ren-- Gij en ik, we werden als honden be
handeld en nagejaagd... Grietje, de zenu

wen plagen u ... Morgen terkken we verder 
Over een maand zijn we in het land der 
vrijheid. En straks, o, mijn schat, dan zijn 
we nauwer vereenigd. Toe, wees moedig, 
we bouwen ons eigen geluk en dan volgt de 
verzoening van zelf. Geef me de kans om 
te toonen wat ik kan. Ha, terug keeren als 
een lafaard, die eens even de vleugels uit
sloeg, maar dadelijk gedwee in zijn kot 
kruipt. Niet alleen mijn geluk, maar ook 
mijn eer is er mee gemoeid... Onze liefde 
staat boven alles...

En David sprak zoo overtuigend en had 
weer zulk een macht over Grietje, dat ze 
hem de armen om den hals sloeg en be
loofde moedig te zijn.

Na het ontbijt vertrokken David en Griet
je met den gedienstigen Engelschman, die 
Tom Branton heette. Ergens aan een hoek 
namen ze plaats in een logge diligence,door 
paarden getrokken en die traag door drukke 
straten reed. t Was een grauwe morgen. —
Londen had een; sombere, grijze kleur. --
Grietje voelde zich vreemd te moede. Was 
dit nu haar huwelijkstocht ? En ze dacht 
aan de plechtige bruiloftstoet bij de visschers 
van Reigersdamme.

Tom Branton wees nu en dan naar een 
gebouw en vertelde er iets van. David lui
sterde vaag toe. Wat konden hem nu de 
merkwaardigheden van deze wereldstad sche
len ! Hij was veel te gejaagd om er aan
dacht aan te verleenen. Hij verlangde naar 
de voltrekkign van het huwelijk. Het leek 
hem nu zelf zoo onmogelijk, dat Grietje 
straks wettig aan hem verbonden zou zijn. 
Maar hij wist toch, dat er soms ook uit 
Belgie een paartje naar Engeland trok, wan
neer men het een huwelijk onmogelijk maak

te en het dan na eenige dagen getrouwd te
rug keerde.

Branton sprak zoo beslist en het scheen 
voor hem de eenvoudigste zaak der wereld, 
deze twee jonge menschen dadelijk te laten 
trouwen.

De reis duurde lang. Eindelijk stapten ze 
uit op een plein vol gewoel.

—  Kom, nu zijn we er in paar minuten, 
zei Tom Branton.

Ze kwamen aan een groot, vuil gebouw 
waarin allerlei kantoren gevestigd waren.—  
Tom Branton duwde beneden een deur open 
en ging een zaaltje binnen. Een man ver
scheen aan een winket. David en Grietje 
waren Tom gevolgd en voelden zich hier 
geheel vreemd, t Leek Grietje weer zoo on
begrijpelijk dat ze hier zou huwen, en dan 
echt getrouwd zijn, met David.

Tom babbelde een tijd met den man aan 
t winket. Een binnendeur werd geopend en 
Branton wenkte David en Grietje. Het meis
je was zeer verlegen en tevens kreeg ze een 
gevoel van wantrouwen. Met David leven 
als man en vrouw... en niet oprecht ge
huwd zijn? Ze huiverde bij die gedachte... 
Men kon haar hier wijs maken wat men 
wilde... Maar David verstond toch Engelsch 
en hij zou haar niet misleiden. Uit een an
dere kamer verscheen oen grijze heer, met 
een grooten bril voor de kleine oogen, die 
loerend naar de twee Vlaamsche jongelie
den gluurden.

—  Ge zoudt willen trouwen, zei hij tot 
David. Laat Tnij uw papieren eens zien.......

David toonde de reiskaarten van de boot. 
De grijze heer schudde het hoofd.

(Wordt voortgezi

(verboden nodruk).


