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LICHTEN
SEPTEMBER

Ult aan

1 V 4.55 1S.31
2 Z 4.56 ¡8 .29
3 Z 4,58 1 i. 27
4 M 4.59 18.24
5 D 5.01 18.22
6 W 5 .02 18.20
7 D 5.04 18.18
8 V 5.06 18,16
9 Z 5.07 18.13

10 z 5.09 13.11
11 M 5.10 13.09
12 D 5.12 18.07
13 W 5.13 18.04
14 D 5.15 18 02
15 V 5.16 18 00
16 Z 5.18 1 7.58
17 z 5.19 17 55
18 M 5.21 1 7.53
19 D 5.23 1 7.31
20 W 5.24 17.48
21 D 5 26 ! 7.46
22 V 5 27 1 7.44
23 Z 5.29 1 7.42
24 Z 5.30 17.39
25 M 5.32 1 7.3 7
2b D 5 33 17.35
27 W 5.35 17.33
28 D 5.37 ! 7.31
29 V 5 38 1 7.28
30 Z 5.40 17.26

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur
volgens de zon.

h e t  V I S S C H E R U B I A D

.WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG
WATER
SEPTEMBER

1 V 1.21 13.35
2 Z 1.52 14.04
3 Z 2.23 14 .36
4 M 2.51 15.08
5 D 3.27 15.45
6W 4.19 16.31
7 D 5.12 17 31
6 V 6.10 18.54
9 Z 7.52 20 22

10 Z 9.02 2 1 .3 8
1 1 M 10.04 22.35
12 D 1 1.06 23 .24
I3W 1 1.50 —
14 D 0.12 12.35
15 V 0.52 13.14
16 Z 1.36 13.56
17 Z 2.19 14.3b
18 M 3.05 15.20
19 D 3.52 16.05
20W 4.41 16.58
21 D 5.21 ¡8 .0 8
22 V 7.00 19.35
23 Z 8.30 20 .59
2 4  Z 9.43 22 .0 2
25 M 10.32 22 .4 6
26  D 11.10 23.21
27W 1 1.41 23.54
28 D — 12.1 1
29 V 0.24 12.38
30 Z 0 .57 13.07

Vanaf 9 April tot
7 October toonen
de uurwerken aan
land één uur later.
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De Verzekering van onze 
Visschersvaartuigen 
tegen Oorlogsrisico

W a a ro m  geen A fzonderlijk  B eheer *

In een ander artikel van dit blad heb
ben we gewezeln op de prem ie wellke voor 
de koopvaardij vaartuigen door den tech 
nischen raad vastgesteld  werd, premie 
welke neerkom t op één ten  honderd per 
trimester van de verzekerde waarde pius 
twee per duizend per haven  welke aan
gedaan wordt.

Men h eeft zich hiervoor gesteund op 
de prem ie in  Holland op koopvaardij
schepen van denzelfden aard geheven en  
daar voor de rom pen der visschersvaar
tuigen aldaar nog geen bijzondere oor- 
logspremie geheven is, werden de be
sprekingen dienaangaande w aarschijn
lijk tot volgenden M aandag uitgesteld.

Wij w illen van die gelegenheid  ge
bruik m aken om h et nogm aals groo’te- 

¿ lijks te betreuren dat voor de visscherij 
•geen afzonderlijk techn isch  kom iteit 
f aangesteld werd onder een afzonder
lijk beheer, om dat de toestanden

r n iet m et die der koopvaardij te ver 
hier n iet m et die der koopvaardij te ver
gelijken zijn.

Wij w illen w el aannem en dat tw ee van 
de vertegenwoordigers der visscherij in 
dit laa tste  kom iteit zijn, m aar zullen  
de koopvaardijreeders en  de groote ver
zekeraars, welke in  dit kom iteit zetelen, 
wel voldoende rekening houden m et de 
groote onvereenigbaarheden welke tus- 
schen de visscherij en de koopvaardij 
in dit opzicht bestaan  ?

Men zal ons antwoorden, dat alle vaar
tuigen dezelfde risico’s van  m ijnen op- 
loopen. M aar n iem and zal ons hierin  
kunnen overtuigen, om dat de visscherij 
alleen bedreven wordt om h et m oeder
land van visch te voorzien, terwijl ta l
rijke koopvaardij vaartuigen zelfs oorlog
voerende landen zullen aandoen en hun  
vrachten m illioenen belangrijke koop
waren vertegenwoordigen, waar dit n iet 
van de visschersvaartuigen  kan gezegd  
worden.

Die koopwaren zullen in prijs stijgen  
naarmate de verzekeringsprem ies ver- 
hoogen en zij zullen dus door de bevol
king van h et land, waarvoor zij bestem d  
zijn, ook duurder betaald  worden.

Maar kan dit w el gezegd worden van 
de visscherij, die slech ts bedreven kan 
worden bij gunstig weder en waarvan  
de opbrengst afhan gt van de vraag en 
het aanbod der handelaars ?

Men beelde zich ten  andere ook niet 
in dat de visch  zoo duur zal blijven ais 
ze deze week w as en volgende week m is
schien nog zal zijn !

De visch  zal zeker in  de nabije 
toekom st de bevoorrading van h et land  
goed helpen verzekeren en van overtol
ligheid zal geen sprake m eer zijn, daar 
deze gem akkelijk tot vischconserven en 
voor den uitvoer zal kunnen gebruikt 
worden.

De oorlogsprem ie zoo hoog stellen  ais 
voor de koopvaardij,, zooals m en het 
thans geneigd zou zijn te doen, ware al 
de vaartuigen van kleine reeders ver
p lichten  hun vaartuigen in onze havens  
te laten  roesten, zoodat ook de bevoorra
ding van ons land er fel zou door lijden.

Inderdaad, aannem end dat één ten  
-ïonderd geheven worde per trim ester op 
een visschersvaartuig voor anderhalf 
m illioen verzekeringswaarde, dan zou dit 
vaartuig elke trim ester vijftien  duizend  
frank te betalen hebben voor de verzeke
ring van de romp van h et vaartuig al
leen.

We hopen dat de techn isch e raad, 
waarin deze zaak zal besproken worden, 
met deze feiten  zal rekening houden en  
dat de regeering zelf aldus zal beletten  
onze duizenden werklieden, v isschers en  
al diegenen die van h et vischje m oeten  
leven, werkloos te stellen , daarenboven  
niet uit h et oog verliezend dat de be
voorrading van h et land m et h et voedsel 
van de zee, fel zou te  lijden  hebben.

P. Vandenberghe ,

Onze Kustbescherming

Op een  m ijn 
geloopen ï

Naar we vernem en, zou h et Fransche 
visschersvaartuig D.742 van Bray-Dunes 
en toebehoorende tot de haven  van  
Duinkerke, op een m ijn geloopen zijn.

B elgische visschers zouden stukken  
van h et vaartu ig drijvende gevonden  
hebben op de « Bree Bank » rond « Tar- 
teele ».

Het vaartu igje w as reeds 6 dagen in  
zee en m en h eeft er geen n ieuw s meer 
van. De schipper werd bijgenaam d  
« Froet ».

In den n ach t van  W oensdag op Don
derdag is ondertusschen  een der lijken  
op het strand te  Miiddelkerke aange
spoeld en werd h e t  n aar h et doodenhuis- 
je overgebracht.

De Leiding

Verkocht d o o r  de  
ST A N D A R D  AM ERICAN  
PETROLEUM C O M P A N Y  N .V .
101, Frankrijklei, ANTWERPEN

N aar aanleid ing van den huidigen  
toestand, werd door het Beheer van  h et  
Zeewezen een veiligheidsraad ingesteld, 
welke to t doei h eeft alle v isschersvaar
tuigen  voor te  lich ten  van al de gevaren  
welke hen  om ringen en m aatregelen  te  
treffen, welke in  de m ate van  h et m o
gelijke de veiligheid kunnen verhoogen.

Deze veiligheidsraden w erden in  elke 
haven tot stand gebracht en  zullen naar  
gelang de om standigheden een  tot tw ee
m aal per week vergaderen.

We kunnen dit in itia tief van  den di- 
recteur-generaal van h et Zeewezen u it
gaande, slech ts goedkeuren, om dat h ier
m ede zeer belangrijk en n uttig  werk kan  
verricht worden.

Tijdens den oorlog bestond in  Enge
land ook dergelijke veiligheidsraad, 
w aarin alles nochtans geleid werd door 
een Engelschen adm iraal, die zulks op 
de behendigste wijze volbracht. In  dien 
raad zetelde ten  andere ook de h. John  
Bauwens, die daar een zeer rijke onder
vinding opdeed.

Sedert lang werden door h et Beheer 
van het Zeewezen m et h et oog op de ver
dediging der kust en  de veiligheid  onzer 
koopvaardij-en visschersvaartuigen, âç 
noodige voorstellen ingediend om ook 
tot h et oprichten tusschen  rijksm arine- 
personeel en visschers van een vrijwil
ligerskorps voor h et opzoeken en ver
n ietigen  van drijvende m ijnen, zooals in  
andere landen, over te gaan.

Deze voorstellen werden to t op heden  
door de opperste legerleiding, alhoewel 
dringend noodzakelijk, nog n iet in  over
weging of in  elk geval nog n iet in  prak
tijk  gesteld.

Integendeel, onze kust is op den hui
digen oogenblik ver van goed ingericht 
en van bescherm ing van onze vissche- 
rij-of koopvaardijvloot is zelfs nog geen  
sprake.

Deze week vernam en we echter, dat de 
opperste legerleiding, welke w einig van  
m aritiem e verdediging schijn t af te  we
ten, th an s een W aalsche kolonel die nog  
nooit een visschersvaartuig gezien heeft, 
zou gelast hebben m et de inrich
ting  van  de veiligheid en de verdediging  
onzer kust.

Of hij er veel goeds zal van terecht 
brengen, betw ijfelen  we ten  zeerste.

Meer nog, waarom  is m en to t op h e
den op de voorstellen van h et Zeewezen  
niet ingegaan  ?

We beschikken sedert jaren over een  
rijksm arineschool. Waarvoor h eeft die 
school dan gediend ?

En kon de leiding van gansch  de kust
verdediging, alsook de veiligheid der 
schepen n iet in  handen gegeven worden  
van een man, die door zijn praktische 
kennis van de zee en de oorlogsgevaren, 
hier h et grootste nut had  bewezen ?

B ezitten we in  onze m arine daarvoor 
den zeer geschikten  persoon n iet in  
Com m andant Couteaux ?

Of h eeft onze opperste legerleiding  
vergeten wje Couteaux tijdens den 
grooten oorlog was, dat m en nu een  
V laam sch onkundig officier, die weinig  
of n iets afw eet van  de gevaren der zee, 
de leiding hiervan in handen zal geven ?

We hopen dat, vóór h et te la a t is, m en  
in  regeeringskringen dergelijke flater  
tijd ig zal inzien en dat onze volksverte
genwoordigers hierover zullen helpen  
waken.

Het Zeewezen deed meer dan zijn 
plicht,  maar . . .  de rest b lijft h et ge
heim  van de m ilitaire organisatie en  
spitsvondigheid.

DE VEILIGHEIDSRAAD AAN ’T WERK

De veiligheidsraad welke te Oostende 
sam engesteld  is uit w aterschout Barbé, 
de hh. John Bauwens, H. Lam bregt, Ge
rard Deckm yn en Depierre, vergadert 
reeds eiken D insdag en Vrijdag.

In de eerste zittingen  welke p laats  
hadden, werd beslist h et beri ch tenkas t j e  
in zake alle zeevaartnieuw s te h angen  op 
de Reederijkaai, aan de bureelen van de 
« Pêcheries à Vapeur ».

B eslist werd h et Zeewezen te verzoe-

Een V eiligheidsraad

ken een S taatsvaartu ig  uit te rusten  
voor h et opzoeken van losse m ijnen. De 
« Zeehond » zou m its een volledige uit
rusting hiervoor goede diensten kunnen  
bewijzen.

Door den heer Bauw ens werd aange
drongen de toelating te bekom en de 
visschersvaartuigen op bepaalde uren 
door de Fransche territoriale w ateren te 
laten  doorvaren, zooals dit voor de m aal- 
booten en Tilbury geschiedt.

DE SCHIETOEFENINGEN IN ZEE

V anaf 15 Septem ber hebben langs de 
W estkust de jaarlijksche zeew aartsche 
schietoefeningen p laats, van 9 tot 17 u.

De heer Lam bregt drong aan, opdat 
deze schietoefen ingen  slech ts te 10 uur 
zouden beginnen, om de visschersvaar
tuigen vóór dit uur toe te  la ten  de ver
boden zone door te varen.

ALLEEN BIJ DAG UITVAREN

De heer Deckm yn drong aan, opdat 
h et den garnaalvisschersvaartuigen  al
leen  zou toegelaten  worden bij dag uit 
te varen, dit om h et gevaar van duizen- 
de m ijnen m eer te keer te gaan  en bij 
m ogelijke ongelukken ’s n ach ts een pa
niek onder de visscherij te vermijden.

DE LOGBOEKEN

In de logboeken zullen hiernavolgende 
teksten  in gelasch t worden :

« W anneer oorlog op zee gevoerd  
wordt, zal geen visschersvaartuig mo
gen zee kiezen, zoo zijn logboek n iet 
door den p laatselijken  w aterschout of 
consul geldig gem aakt is voor de aan te 
vangen reis, m et aanduiding van den 
verm oedelijken duur er van.

» W anneer gevaren wordt in  wateren  
waar oorlog gevoerd wordt, zullen kolom  
5 (gesproken over radio m et) en  de op
gaven (gestuurde koersen ; bijzondere 
ontm oetingen, gebeurtenissen) van ko
lom  10 n iet ingevuld worden. »

ENKELE OVERWEGINGEN

Zooals th an s vaststaat, is  h et gevaar 
van drijvende m ijnen n iet te  onder
schatten.

In  elke haven zou een groot v isschers
vaartuig of een van den Staat, m et het 
oog op h et opzoeken er van, m oeten u it
gerust worden.
Elk schip zou onder bevel komen te staan  
van een Staatsm arineofficier, die de noo
dige ervaring opgedaan h eeft en  be
m and zijn door visschers.

Geen S taatsd ienaar en nog m inder een  
visscher kan w ellicht daartoe gedwon
gen worden. M aar er bestaan  vrijwillige 
brandweerm annen en brankardiers.

(Zie vervolg blz. 3).
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H et Congres van 
den  V laam schen 

S cheepvaartbond
Zaterdag laatstled en  had een be

stuursvergadering p laats onder voorzit
terschap van den heer W alter Baels. Ge
zien de huidige ongunstige om standighe
den werd besloten h et congres van den 
V laam schen Scheepvaartbond te verda
gen.

Het Oorlogsrisico voor de 
Vaartuigen en hun Bemanning

Verleden week gaven we in ons blad 
over den internationalen  toestand en de 
plichten  van onze visschers enkele be
schouwingen en wezen we op de strikte 
noodzakelijkheid alles in h et werk te 
stellen  voor h et behoud van  onze veilig
heid en onze onafhankelijkheid.

O ndertusschen zijn verschillende w en
ken door ons gegeven door de overheden  
opgem erkt en door de visschers m et de 
m eeste stiptheid gevolgd.

Het oorlogsrisico h eeft m et zich de 
verzekering van m anschappen en vaar
tuigen veel verzwaard en zoo is de pre
m ie welke de reederijen thans te beta
len hebben, veel verhoogd.

DE VERZEKERING DER 
MANSCHAPPEN

Zooals we in ons blad verleden week 
m ededeelden, zou de beheerraad van  de 
G em eenschappelijke Kas voor Zeevis- 
scherij Vrijdagnam iddag vergaderen om 
de voorstellen van den technischen raad 
te bespreken.

Deze voorstellen werden zonder veel 
m oeilijkheden aangenom en ais zijnde 
zeer redelijk, daar vooral rekening ge
houden werd m et den bijzonderen t<. e- 
stand der kustvlsscherij waarvan de pre
m ie voor de vaartuigen van 1 tot 70 P.K. 
slechts een 20tal franken per drie m aan
den verhoogd werd en dus h et veertiende 
deel bedraagt van de verhooging aan al 
de visschersvaartuigen van m eer dan 100 
P.K. opgelegd. Ondertusschen werd voor 
de verzekering van de bem anning der 
vaartuigen van 70 tot 100 P.K. slechts 50 
t.h. m eer gevraagd van de gewone premie 
zoodat ook hier zeer gem atigd opgetre
den werd. Hopen we nu maar, dat we 
van zware ongelukken gespaard blij
ven.

Door den beheerraad werd heden aan  
alle reeders hiernavolgend schrijven ge
richt :

Dit schrijven luidt :

Oostende, den 16 September 1939.

Mijnheer,

Wij hebben de eer U hierbij gevoegd  
een afschrift toe te sturen van h et Ko
ninklijk Besluit dat binnenkort zal ver
schijnen, waardoor op alle visschers
vaartuigen, naar gelang hun paarden
kracht, de driem aandelijksche premie 
wordt vastgesteld, verschuldigd voor de 
verzekering tegen  h et oorlogsrisico der 
bem anning aan boord van uw vaartuig  
werkzaam.

Zooals U uit h et Koninklijk Besluit 
zult kunnen afleiden, is deze premie se
der t  1 S eptem ber 1939 verschuldigd, per 
trim ester en vooraf betaalbaar voor alle 
vaartuigen .
Hierna volgende tarieven werden,krach
tens dit Koninklijk Besluit vastgesteld  .

Reeks 1 : Stoom visschersvaartuigen of 
m otorvisschersvaartuigen m et motor van  
m eer dan 100 P.K. : 3,50 fr. t.h.

Reeks 2 : Motorvisschersvaartuigen
m et motor van m eer dan 70 P.K. to t 100 
P.K. : 0,75 fr. t.h.

Reeks 3 : M otorvisschersvaartuigen
m et m otor van 1 tot 70 P.K., motor- 
visschers- of zeilvisschersbooten die over 
geen ingerichte haven  beschikken : 0,25 
fr. t. h.

De eerste betaling zal slech ts in  het  
begin van October aanstaande m oeten

GEBRUIKT
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Gij zult tevreden zijn

geschieden voor de laatste vier m aanden  
van het jaar.

Alle reeders van vaartuigen hoeven  
stipt de voorschriften na te leven, welke 
hun opgelegd worden, w illen ze zich aan  
onaangenaam heden n iet blootstellen.

Alle verdere in lichtingen  kunnen e i
ken dag tusschen 9 en 12 uur ter griffie 
van de Kas bekomen worden.

Hoogachtend,

De Griffier,
Pr. Vandenberghe.

De Voorzitter, 
K .De Zuttere.

m Z e e r belangrijk
Alle visschersvaartuigen zijn dus voor 

hun bem anning sedert 1 September te 
gen oorlogsrisico verzekerd.

DEZE PREMIES ZIJN VERSCHULDIGD  
PER KWARTAAL EN

V O O R A F  T E  B E T A L E N

De inning geschiedt bij middel van a f- 
houdingen door de afslagers gedaan in de 
stedeiijke vischm ijnen op de opbrengst 
van den vischverkoop. In geval de v e r 
koop ,in een der gem eentem ijnen niet 
geschiedt, m oeten de verschuldigde pre
m ies rechtstreeks gestort worden ten  
bureele van den ontvanger of door stor
ting op postcheckrekening 2903.14. Bij 
in gebreke blijven van betaling worden 
de w aterschouten gem achtigd h et vaar
tuig aan te houden ten  laste van welk 
een schuldvordering ten  bate van den 
Staat of van een door hem  opgerichte 
instelling is blijven bestaan.

DE VERZEKERING DER VAARTUIGEN

Verleden week gaven we hierom trent 
enkele in lichtingen  en m eldden we dat 
voorloopig 0.25 fr. t. h: en  per m aand  
geheven werd op de verzekerde waarde 
van het schip.

We deden ook u itschjinen  dat voor de 
visscherij een afzonderlijk bureel had  
dienen gevormd te zijn om dat h et v is- 
scherijbedrijf m et gansch andere toe
standen af te rekenen h eeft dan de 
koopvaardij, waarvan de ladingen alleen  
soms m illioenen waarde vertegenwoordi
gen zonder te spreken van al de gevaren  
welke opgeloopen worden door het in - eu 
uitvaren van vreemde havens.

DE PREMIE VOOR DE 
KOOPVAARDIJVAARTUIGEN

M aandag wijdde de technische raad 
van deze sectie te Antwerpen een nieuwe 
vergadering aan het vraagstuk waarop  
beslist werd voor alle koopvaardijvaar- 
tuigen ter lange om vaart EEN ten  hon
derd der verzekerde waarde per trim ester 
ais premie te rekenen. Daarenboven  
m oet voor elke haven welke ze aandoen, 
twee per duizend betaald worden.

Voor de Caboteurs m oet voor dezen  
varende tusschen M alloe (Zweden) tot 
Bayonne (Frankrijk) één ten  honderd  
per m aand pius één per duizend voor e l
ke haven dat ze binnenvaren vooraf ge
stort worden.

Deze prem ie is dezelfde ais voor de 
Nederlandsche koopvaardijschepen ge
heven.

De definitieve vaststelling van de pre
m ie voor visschersvaartuigen is nog n iet  
bepaald en zal eerst M aandag aan staan 
de geschieden.

Hierover wijden we uit in  een ander 
artikel.

t
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BANK VAN BRUSSEL
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BUREEL: VISCHMIJN BESTUURSGEBOUW 
KREDIETBRIEVEN EN CHECKS OP ALLE LANDEN

Het aandoen van Neder
landsche Havens door 

Koopvaardijschepen

De m aatregelen betreffende het slechts 
onder voorbehoud toestaan van h et b in
nenvaren in  Nederlandsche zeegaten en  
havens zijn voor enkele daarvan van  
kracht geworden. Op een in h et oog val
lende p laats nabij de vaarwaters, le iden
de naar die zeegaten, wordt een sein g e
toond, bestaande overdag uit drie roode 
ballen en ’s nach ts uit drie roode la n 
taarns loodrecht boven elkaar.

Wordt door eenig schip, een zeegat n a 
derende, dit sein w aargenom en, dat is de 
gezagvoerder gehouden, zich m et zijn  
schip naar h et in den m ond van h et zee
gat geposteerde onderzoekingsvaartuig, 
dat hetzelfde sein voert, te begeven. 
Aldaar zal hem  na onderzoek worden 

vergund naar binnen te stoomen, dan  
wel den toegang worden ontzegd. Op- 
stoom en zal alleen m ogen plaats hebben, 
ais h et schip voorzien is van  een N e- 
derlandschen loods, dan wel wordt voor
gestoom d door een Nederlandsch oor
logsschip of loodsvaartuig. Elk gezag
voerder is gehouden gevolg te geven aan  
de hem  door o l  nam ens den aan boord 
van h et onderzoekingsvaartuig inge- 
scheepten officier te geven bevelen en  
seinen, alsm ede aan de aanwijzingen  
van den loods.

In  de zeegaten van Texel, Terschelling  
en Am eland zijn  verboden gebieden ifi- 
gesteld. In  deze verboden gebieden, zoo
m ede in de buitengedeelten van het 
Zeegat van Eierland en h et Friesche 
Zeegat is de betonning, inclusief de 
lichtboeien en betonning der buitengron
den, grootendeels opgenom en en de ver
lichtin g grootendeels gedoofd. De groo
te kustlichten  Kijkduin, Eierland, Vlie
land (Vuurduin), W est Terschelling  
(Brandaris), Am eland en Schierm onnik
oog blijven evenwel branden en de lic h t
schepen Haaks en Terschellingerbank  
blijven nog uitliggen.

In  h et Zeegat van Texel is onderzoe- 
kingsdienst ingesteld  en loodsdienst ver
plichtend gesteld, de overige zeegaten  
zijn  voor de scheepvaart gesloten.

D e S-ielKandische
HaringvissdffeTBj

De N. R. Crt. schrijft :

De spannende internationale toestand  
Is aan haringvisscherijbedrijf n iet onge
merkt voorbij gegaan. De dreigende b e 
richten deden reeds in den aanvang van  
vorige week een aantal schippers beslui
pen Zuid aan te stoomen. Een gedeelte 
zítn  deze schepen is later weer naar de 
/ischgronden gestoomd, doch deze sch e
ren verloéen hierdoor verschillende visch  
nachten.

Thans is de vloot binnen.
De export had de afgeloopen werk m et 

verschillende m oeilijkheden te kam pen  
□e regeering h eeft gezouten haring op 
,1e lijst geplaatst van goederen, w aarvm  
onm iddellijk voorraadopgave verst; ekt 
m oet worden. De Nederlandsche V issche
rij centrale is m et de uitvoering van d e 
zen m aatregel belast. Voor iedere ver
zending naar het buitenland wordt een  
iionopolie-overeenkom st opgem aakt en 
alle uitvoer van gezouten haring is in  de 
.oekomst verboden zonder een dergelijke 
vergunning van de V. C. De b inn en lan d - 
:che verzending ondervond veel stagna  
tie, tengevolge van het stopzetten van  
het goederenvervoer per spoor.

De aangevoerde partijen  versehe h a 
zing werden de afgeloopen week voor h et | 
grootste gedeelte ingezouten. Na de eer 
zte dagen van de week zijn te IJm uiden  
geen treilers meer uitgevaren. Enkele 
schepen konden n iet varen tengevolge  
van gebrek aan personeel door h et on
der de wapens roepen van verschillen
de leden van de bem anning en van an 
dere schepen wilden de schippers h et  
verloop der gebeurtenissen even afw ach
ten.

Nu de verzekeringm aatschappijen het  
m olest-risico n iet langer w enschen te 
loopen, h eeft de regeering zich bereid 
verklaard dit voor een jaar over te n e
men tegen  een prem ieverbetering van 2 ! 
pro m ille. M oeten de schepen weer gaan i 
varen, dan zijn de reederijen hierm ede 
ten zeerste gebaat

VISSCHERS !
V O O R  UWE SCH EEPSH ERSTELLING EN EN 
NIEUW BOUW  WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CDIGHTOikC

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
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H o l l a n d

Zeebrugge
IN-EN UITGEVAREN SCHEPEN

Gedurende de m aand A ugustus 1939, 
zijn 123 chepen binnengeloopen m et een  
Moorsom Tonm aat van 174.314 Tonnen.

Voor de acht eerste m aanden van dit 
jaar wordt een totaal geboekt van 1.103 
schepen m et 1.452.522 Moorsom Tonnen  
tegen  1.018 schepen m et 1.283.970 Moor
som Tonnen gedurende hetzelfde tijd 
perk van 1938 aangeschreven.

Er is dus een verm eerdering van 85 
schepen en van 168.552 Moorsom Ton
nen  aan te  stippen.

DE NIJVERHEID LAM GESLAGEN
Zooals voorzien, hebben de ferry-boats 

de overvaart Engeland—Zeebrugge stil
gelegd. Dit beteekent een harden slag  
voor onze h aven  en ook voor de m en
schen die in  dezen dienst werkzaam  wa
ren. Naar we vernam en, werden nog  
slech ts werklieden behouden.

Verleden week kwam  h et ontstellende  
bericht toe, dat de glasfabriek m oest 
stilgelegd  worden ; den volgenden dag 
werden de ovens reeds afgelaten. Door 
dit feit zullen een 440-tal werklieden op 
straat gezet worden, w aarvan than s  
reeds een groot gedeelte afgedankt zijn.

EEN GLIJDBAAN VOOR DE VIS-  
SCHERSHAVEN

Het uitbaggeren van de nieuwe kom  
aan de visschershaven vordert snel, ter
wijl het oprichten van de nieuwe kuisch- 
bank door aannem er E. Verheye even

eens goed opschiet.
T hans h eeft m en besloten een glijd

baan voor sloepen tusschen  de oude en  
^de nieuwe kuischbank te bouwen, op del 
¡plaats waar th an s nog de steenw eg naar | 
¡de oude m ijn zich bevindt.

We gelooven dat deze p laats goed ge- 
kozen is. Ze lig t op een zeer korten af- j 
stand van onze Zeebrugsche scheeps
timm erwerven, zoodat de sloepen m aar | 
een zeer geringen afstand zullen dienen  
af te leggen  om h et w ater te  bereiken.

Intusschen  verheugen we er ons om, j 
dat de onzekere oorlogstoestanden ons 
stadsbestuur n iet kunnen tegenhouden, 
waar het hoogst nuttige en dringende 
werken geldt.

ONDERWIJS
De ouders en vooral de kinderen w eten  

dat een leerling op school drie halve da
gen m ocht thu is blijven per m aand. De 
m inister van Openbaar Onderwijs h eeft 
th an s de schoolbesturen er aan herin
nerd, dat ingevolge de bepalingen van  
de wet van  15-7-39, de drie halve dagen  
per m aand afgeschaft zijn.

VISSCHERSSCHOOL
Op M aandag 18 September, om 6 uur, 

herbeginnen de leergangen in de vis- 
schersschool, voor alle vakken.

Inschrijvingen werden deze week op
genom en, en zullen ook nog M aandag  
bij de opening der klassen  aanvaard  
worden.
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NOODTOESTAND IN DEN 
VISCHHANDEL

Nu nagenoeg de geheele vloot ais ge
volg van het oorlogsgevaar is komen  
stil te liggen, is de v ischhandel in  groo
te m oeilijkheden gekomen. De vischaan- 
voeren zijn vrijwel geheel stopgezet. U it
gezonderd de vangsten  der kustvisschers, 
welke echter bij lange na n iet in  de be
hoefte aan visch kunnen voorzien, zijn  
in de kom ende weken geen aanvoeren  
te verw achten. Deze kleine aanvoeren  
der kustvisschers worden aan  den visch- 
afslag voor zeer hooge prijzen geveild, 
waardoor de kleinhandel n iet in  staat  
is aan deze visch ie ts te  verdienen.

De vischprijzen zijn de laa tste  dagen  
met 100 procent gestegen  en nog hooger 
prijzen worden verwacht.

De vischhandel te Scheveningen  kwam  
Zaterdag bijeen om de huidige m oeilijk
heden te bespreken.

Van winkelierszijde werd de vraag ge
steld  of h et publiek bereid zou zijn zelf 
de visch  in de w inkels te komen koopen  
en m ee te  nem en, ten  einde de exp loita
tiekosten  te  verminderen. Venters zijn  
er nog h et slech tst aan toe. Deze staan  
Ios van elke hulp en steun. P lannen wor
den beraam d deze m enschen  hulp te 
verleenen, indien deze toestand  blijft 
voortduren.

Ook de haringprijzen zijn aanm erke
lijk gestegen. De venter betaalde de la a t
ste weken pl.m. 16 gulden per kantje. 
Zaterdag m oest hij reeds 21 gulden en 
m eer betalen. Het bestuur van de visch-

andelaarsvereeniging « Vrede » te 
Scheveningen h eeft besloten, indien de
ze prijsverhooging blijft voortduren, 
hiervan te bevoegder p laats kennis te  
geven.

ERNSTIGE STIJGING VAN HET 
AANTAL WERKLOOZEN

Door s topzet t ing  van het  
visscherijbedrij f

De algeheele stopzetting van h et vis
scherijbedrijf deed in één week het 
w erkloosheidscijfer der visschers m et 
197 stijgen, terwijl dit tevens een on- 
gunstigen  invloed uitoefende op de cij
fers der havenarbeiders en vischknechts, 
die van gedeeltelijk werkloos geheel 
werkloos werden. De werkloosheid onder 
de bouwvakarbeiders en m etaalbewerkers 
nam  af. In  den loop der week kwam en  
talrijke aanvragen voor deze catego
rieën in.

Het aantal geheele werklooze volw as
sen arbeiders steeg van 965 op 2 Sep
tem ber tot 1367, h et aantal werkzoeken
den van 1527 op 1737.

Ingeschreven waren 183 (242) bouw
vakarbeiders, 133 (145) m etaalbew er
kers, 19 (22) houtbewerkers, 24 (23) land
arbeiders, 187 (149) havenarbeiders, 416 
(213) visschers, 38 (37) kantoorbedien
den, 520 (492) losse arbeiders, 217 (204) 
arbeiders in overige beroepen, to taa l 
1737 (1367). Verder waren ingeschreven  
70 (67) m annen onder de 18 jaar, 20 
(16) vrouwen boven en 16 (7) vrouwen 
onder 18 jaar.

Gedeeltelijk werkloos w aren 136 (329) 
m annen boven 18 jaar en 156 (146) wa 
ren gep laatst in  een gesubsidieerde 
w erkverschaffing.

ALLE VISSCHERS UIT DUITSCHLAND  
TERUG

Zaterdag is nog  loon on tvangen

Op een enkele na, zijn alle Nederland
sche visschers, die op D uitsche trawlers 
hebben gevaren, zijn in de « thu ish a
ven » teruggekeerd. Een enkele achter
blijver sch ijn t in  conflict te zijn ge
w eest m et de politie.

Er sch ijn t eenige ongerustheid te be
staan  om trent de u itbetaling van de 
achterstallige gages, m aar van bevoegde 
zijde vernem en wij, dat daarvoor geen  
reden bestaat. J.l. Zaterdag is  h et geld 
op tijd  aangekom en en m en verwacht, 
dat w at er th an s nog te  vorderen is, 
ook wel op tijd  binnen zal komen.

De politiek van kleine 
werken noodzakelijk

In het m inisterie van Openbare Wer
ken is m en overtuigd dat, w egens den 
in ternationalen  toestand, h et voorloopig 
niet gew enscht is groote werken, voorna
m elijk kunstwerken ais bruggen en groo 
te gebouwen in B elgië aan te vangen.

Het is veeleer noodzakelijk de onder
houdswerken aan de steenw egen, aan  de 
waterwegen, enz. te  bespoedigen.

Ten andere, werken van kleineren om 
vang bieden nu een zeer groot belang, 
niet alleen uit ekonom isch en sociaal, 
m aar ook uit strategisch  opzicht.

Zoo hebben de rondwegen voor h et ver
keer om de steden een zeer groote be- 
teekenis. D it is onder m eer h et geval 
voor de rondwegen om Sint-Niklaas, Les
sen, Leuze, Sint-Truiden, Luik, enz.

Tevens zal h et gedeelte van den auto
snelw eg tusschen  Jabbeke en Beernem  
verbonden worden m et de bestaande  
wegen en in  gebruik gesteld  worden.

Deze vraagstukken zullen grondig wor
den onderzocht in  de kom m issie voor 
ekonomische ordening, afdeeling open
bare werken, w aarvan m inister Vander- 
poorten voorzitter is.

Het lig t insgelijks in  de bedoeling van  
h et m inisterie van Openbare Werken 
in h et bijzonder zijn aandacht te wij
den aan het vraagstuk van de gem eente
wegen.

B uitendien gaat ook alle aandacht  
naar het vraagstuk van  de politie van  
het verkeer. D ie politie zal over enkele 
dagen een aanzienlijke verbetering van  
de sign alisatie  ondergaan, onder m eer op 
h et vak Boom—M eisse van den nieuwen  
weg Antwerpen-Brüssel.

De seintoestellen  zijn gem aakt en  me- 
dedeelingen aan de bladen zullen de wer
king er van toelichten.

H ollandsche Visch 
m ag n ie t u itg ev o erd  

w o rd en

BATTERIJEN

mu d o p

Eduard Verberekmoes
NAUW STRAAT, 14 —  VISCHMARKT, 28  
Tel. 1 2312  Telegr. Berkmoe

M E C H E L E N

Vischfacteur —  Haringrookerij —  Inleggeri 

Groothandel in Pekelharing 
Gezouten wijting en schelvisch

Het lag in  h et voornem en m et ingang  
van D insdag 12 September 1939, de N e
derlandsche V isscherijcentrale aan te 
w ijzen ais m onopolium -houdster voor de 
navolgende visscherij Produkten :

Zeevisch (versehe, gekoelde of bevro
ren, incl. lever, kuit en  hom ).

H aring (versehe, gekoelde of bevro
ren).

M osselen en oesters.
C onsum ptie-garnalen.
Vischconserven, incl. ansjovis.
D it houdt in, dat de uitvoer van  deze 

producten slechts zal zijn toegestaan, 
indien daarvoor een m achtiging to t u it
voer is afggelven. A fgifte eener m ach ti
ging tot uitvoer geschiedt door of n a 
m ens de Nederlandsche V isscherijcentra
le en w el slechts nadat de b etreffen 
de exporteur m et die centrale of een  
door haar gem achtigde een m onopolie- 
overeenkom st voor het betreffende a r t i
kel h eeft afgesloten. S lechts m et een ex 
porteur, die zich bij de Nederlandscne 
Visscherijcentrale h eeft doen organisee- 
ren, kunnen m onopolie-overeenkom sten  
worden afgesloten.

Uitdrukkelijk wordt er de aandacht op 
gevestigd, dat de Nederlandsche Vis 
scherijcentrale in  voorkomende gevallen  
het slu iten  van een m onopolie-overee^ - 
kom st kan weigeren, dan wel een reeds 
gesloten m onopolie-overeenkom st w e
derom ongedaan kan maken.

De invoer van bovengenoem de produc
ten  alsm ede de in  en uitvoer van de 
overige visscherij producten b lijft echter 
tot nader order onderworpen aan de be
palingen, waaraan zij tot nu onderwor
pen waren, zoodat dus te dezen aanzien  
generlei w ijziging optreedt.

Door de N ederlandsche V isscherijcen
trale zal zooveel m ogelijk aan de ver
schillende exporteurs van bovengenoem 
de visscherijproducten een circulaire 
worden toegezonden waarin een en an 
der nader wordt uiteengezet. Deze cir
culaire is tevens op aanvraag verkrijg
baar bij de Nederlandsche V isscherijcen
trale Juliana van Stolbergplein 3—4.

Te ’s G ravenhage en voor zoover oe
sters °n  m oselen betreft teven  bij den 
directeur van h et Centraal Verkoopkan  
toor van m oselen te Bergen op Zoom.

Men w eze spaa rzaam  
met Benzine

EEN OPROEP VAN DE REGEERING

De regeering doet dringend beroep op 
de bevolking, opdat alle ongerechtvaar
digd verbruik van benzine vermeden wor
de.

De benzine m oet worden beschouwd  
ais een hoogst gew ichtig elelm ent van  
onze nationale ekonomie en van de 
sterkte van ons leger.

Ieder staatsburger h eeft to t p licht n iet 
m eer benzine te gebruiken dan hij noo 
dig h eeft om in gebiedende behoeften te 
voorzien.

Zoo iedereen aldus handelt, zal h et mo
gelijk zijn eiken m aatregel to t gedwon
gen beperking te verm ijden

LEEST EN VERSPREIDT 
« HET VISSCHERIJBLAD »

H et te werkstellen 
van W erk loozen

Zooals reeds gem eld, is door den m i
nister van Arbeul en  Sociale Voorzorg, 
een besluit voorbereid tot inrichting van  
de tew erkstelling van werkloozen. Die 
werkloozen zouden natuurlijk  een ver
goeding ontvangen en h et zouden hoofd
zakelijk werken zijn, ontworpen door 
provirriebesturer, gem eentebesturen en 
kom m issies van openbaren bijstand.

W anneer die openbare besturen werk
loozen wenschen- aan  te werven voor 
som m ige werken, m oeten zij aanvragen  
indienen bij den n ationalen  p laatsings
dienst. Zij m oeten daarbij aangeven : 
aard en verm oedelijken duur van h e l 
werk, bedrag van h et loon (dat ten  m in
ste het gew estelijk  peil m oet bereiken) 
aantal gew enschte arbeidskrachten enz.

De nation ale p laatsingsd ienst moec 
uitspraak doen binnen de veertien d a 
gen. Indien  op de aanvraag wordt inge
gaan, krijgt het gew estelijk p laatsings- 
bureel hiervan kennis. D it duidt de werk
loozen aan, die in  aanm erking komen. Ze 
worden gekozen in de eerste p laats in  de 
gem eente, waar h et werk m oet verricht 
worden, en vervolgens in de om liggen
de gem eenten.

Indien het. werk langer duurt dan 14 
dagen zullen van de derde week af zoo
veel m ogelijk andere werkloozen aan ge
worven worden.

De bekwaam heden van de werkloozen  
en de tijd, sinds wanneer ze werkloos 
zijn, zullen in aanm erking worden ge
nomen.

De nationale p laatsingsd ienst betaalt 
een deel van de loonen : fr. 11,50 fi 
12,50: fr. 13,50, fr. 14.50 en 15 frank, naar 
gelang van de kategorir tot dewelke de 
gem eente behoort.

De aangeworven werkloozen hebben  
verder aanspraak op gezinstoelagen.

Deze regeling zou echter uitsluitend  
gelden voor provinciën die meer dan 25 
en voor gem eenten  die meer dan 50 op
centiem en heffen.

Z onderlinge ziens
w ijze van den  Belgi
schen Z eev aartb o n d

 a-----
Door den heer Ram lot, algem een voor

zitter van den Belgischen  Zeevaartbond, 
werd tijdens h et laa tste  Internationaal 
Zeevaartkongres, hiernavolgende onzin 
verteld over de reden waarom  alles in 
aen B elgischen  Zeevaartbond uitslui
tend in ’t  Fransch geschiedt :

In  zijn rede zei hij o.m. h et volgende :
« Tot onze vrienden, uit de Noorder- 

» provinciën gekom en, richt ik mijn 
» hartelijkschen  welkom sgroet.

» Ik acht h et nauw elijks noodig hun 
» nogm aals te herhalen  dat onze Zee- 
» vaartbond in den grond tw eetalig  is.

» Indien wij tot nog toe geen Vlaam- 
» sche uitgave van ons m aandschrift 
» hebben uitgegeven, dan is h et om onze 
» financieele toestand, en ook omdat 
» onze leden h et ons n iet gevraagd heb- 
» ben. De u itslag  van h et referendum  
» dat wij daarover verleden jaar hebben 
» gehouden, is  afdoende geweest.

» M aar indien deze vraag werd opge- 
» worpen, zouden wij al h et mogelijke 
» doen om daaraan voldoening te  schen- 
» ken. »

Ais de heer R am lot m eent, dat onze 
Noorderburen en gansch  de Vlaam scne 
m aritiem e wereld geloof h ech t aan der- 
gelijken onzin, dan zou hij zich hebben 
m oeten afvragen w aarom  de Vlaam sche 
Zeevaartbond is ontstaan.

Hij zou zich ook reeds lang hebben 
m oeten afvragen of de visscherij en de 
koop vaardij aangelegenheden  alleen 
Afyaalsche of B russelsche bestuursaange
legenheden zijn en h et referendum  welk 
de Zeevaartbond over die tweetaligheid  
verleden jaar gehouden heeft, h eeft al
leen bewezen, dat er in  den Belgischen  
Zeevaartbond geen p laats m eer is voor 
de V lam ingen, daar geen enkele Vla
ming noch w aardige Belg aan  den Bel
gischen Zeevaartbond zal gem eld heb
ben, dat de werking van den Belgischen  
Zeevaartbond alleen in ’t Fransch moet 
geschieden, daar waar de financieele 
steun van den S taat alleen b estaat uit 
Vlaam sche en W aalsche centen  en geen 
Fransche.

Wij werpen dus de vraag op, maar 
zijn overtuigd, dat onze vraag zoo vlug 
niet zal beantwoord worden, om dat die
genen welke h et tijd schrift van den 
Belgischen  Zeevaartbond besturen, wei
nig of geen V laam sch, m aar alleen een 
beetje « Vloms » kennen.

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ # ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
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£ Specialiteit van :

GARNALEN  
MOSSELEN  
VISCH  
GEPELDE  
GARNALEN

ZEEBRUGGE - DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 4 4 0 3 3

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RD T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE
STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 
OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  Geni

Gfafit

Je zou  er jaloersch o p  worden ,  ais  ¡e 
ze lf  d o o r  rheumatische pijnen n a u 

welijks l o o p e n  kunt.
M aar  U behoeft  niet jaloersch 
te zijn, w ant nog s teeds h eb b en  
Aspirine-tabletten, zelfs bij de  
e rgs te  rheum atische pijnen, 

verzachting gebrach t .

As p i r i n e
H E T  P R O D U C T  V A N  V E R T R O U W E N !

Tube met 20  tabl.Fr. 10.-, kleine verpakking, 
Fr. 3,75 Beide verpakkingen  d ra g e n  het 
»Hayesi* kruis ais kenmerk van echtheid.
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Marktberichten
OOSTENDE

Donderdag 7 September  1939.
0.278 K anaal 10 d. 17.725,—
0.66 Oost 4 d. 4.450,—
0.67 Noordzee 4 d. 3.240,—
0.292 K anaal 12 d. 25.003,—
Vrijdag 8 September 1939.
0.265 Noordzee 3 d. 2.200,—
0.282 Spanje 20 d. 30.171,—
55.0.80 Fladen 6 d. 142.451,—
Zaterdag 9 September  1939.
0.310 Spanje 21 d. 30.240,—
0.347 Spanje 20 d. 28.342,—

Geringe aanvoer. Enkel 2 vaartuigen  
komende van de Portugeesche kusten, 
m et ais vangsten  1300 à 1400 kg. tongen  
en 50 tot 100 bennen visch.

Opmerkens w aardig is de prijsverho >  
ging der tongen, voornam elijk der groote 
soorten.
Maandag  11 September  1939.
0.346 Spanje 15 d. 14.340. -
55 .0.160 IJsland 22 d. 49.467.50
55 .0.262 Fladen 8 d. 156.935.50
0.286 Spanje 18 d. 34,190.—
0.241 Spanje 15 d. 17.220,--
0.88 Fladen 4 d. 113.796.50
0.231 Sanjep 18 d. 40.980.—
0.239 Spanje 16 d. 23.994,—
0.78 Noord 8 d. 9.037,—

De aanvoer bestond uit één Gschbak,
komende van IJsland, 2 vischbakken van  
de Fladen, 5 m otorvaartuigen van Span
je en 1 kustvaartuig.

De vangst van IJsland was van llauw e  
hoedanigheid  ; ook de hoeveelheid  ’vas 
zeer gering : 7 bakken, dit uit oorzaak  
van avarij. De prijs w as volgens de hoe
danigheid zeer voldoende.

De vischbakken komende van de Fla
den hadden onderscheidenlijk 1025 en 
760 bennen haring, verkocht aan uitm un
tende prijzen : van 145 to t 155 fr. de ben.

De vangsten  van Spanje waren m eest
al onvolledig, m aar van goede kwaliteit. 
Tock brachten ze respectievelijk 750 kg. 
2.000 kg., 900 kg., 550 kg. en 950 kg. ton
gen, waaiwan de m iddelslagsoorten duur 
verkocht werden.

De schaarste van aanvoer begint zich  
te doen gevoelen.
Dinsdag 12 September  1939.
0.25 K anaal 11 d. 20.850,—
55.0.83 IJsland 18 d. 192.376,50
0.85 K anaal 12 d. 29.112,—
0.227 K anaal 12 d. 22.345,—
5 5 .0 .163 IJsland 18 d. 162.914,50
0.291 K anaal 10 d. 12.365,—
0.55 K anaal 11 d. 16.667,—
0.288 Spanje 15 d. 34.261,—
0.328 K anaal 11 d. 26.772,50

Enkel 9 vaartuigen spijsden de markt. 
De 2 stoom traw lers kwam en van IJsland  
en brachten groote en schoone vangsten. 
Zij m ochten zich ook in schoone prijzen  
verheugen.

De hoeveelheid  visch gebracht door de 
m otorvaartuigen was m inder belangrijk; 
dit van Spanje had 600 kg. tongen  en 
een honderdtal bennen visch, voornam e
lijk roggen.

De geringe aanvoer en h et w einig roos
kleurig vooruitzicht van grooteren aan
voer beinvloedt zeer de prijzen, zoowel 
voor groote ais kleine soorten.
Woensdag 13 September  1939.
55.0.296 IJsland  
0.236 K anaal 
0.295 Clyde 
0.82 K anaal 
0.54 K anaal 
B.24 Oost 
0.224 Spanje
5 5 .0 .158 Fladen

m m am m ÉH nam am ■

B.20 Oost 4 d. 7.095,—
0.309 K anaal 10 d. 29.139,—

10 vaartuigen spijsden de markt.
Een stoom trawler kwam  van IJsland, 

had 15 bakken visch, w aarvan de hoe
danigheid iets m inder was dan de visch  
van IJsland van den vorigen dag.

De prijs was dan ook minder.
De tweede vischbak had een prachtige  

vangst haring van  de F laden : een 900- 
ta l bennen welke aan stijgende prijzen  
verkocht werden : van 150 to t 160 fr. de 
ben.

De m otorvaartuigen hadden w einig op
vallende van gsten  ; het vaartu ig van  
Spanje bracht 1.000 kg. tongen  m et 100 
bennen visch, waaronder visch  van Span
je en van h et K anaal.

Over h et algem een waren de prijzen  
zeer goed, doch ie ts  minder dan gisteren, 
uitgenom en voor de m iddenslag tongen, 
welke to t 26 fr. de kg. verkocht werden.

Donderdag  14 September  1939.
0.86  Klondyke 7 d* 65.636,—

Eén enkel m otorvaartuig van de Klon
dyke w as op de markt. Het bracht 300 
bennen haring, 80 bennen m akreel en 
verder w at gutvisch.

Hooge prijzen werden gegeven.

18 d. 123.303 50
12 d. 24.542,50
12 d. 30.036,50

5 d. 2.490.—
13 d. 22.214,—
4 d, 6.580,—

18 d. 37.565,—
6 d. 159.548,50

r  iibi

STEDELIJKE GARNAALMIJN

Vischfactoor in alle soorten 
VERSCHEN — GEROOKTEN 

VISCH EN  GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

VISCHMIJN, 2 - MECHELEN 
— Tel. 789

Verwachtingen
— o----

Zaterdag 16 September 1939. S S .0 .98 
van de Fladen met  1000 b. haring en m i 
xed.

0.345 van de Fladen.
Maandag  18 September 1939. SS .0 .164 

van de Fladen met  1500 b. har ing  en 1 
bak mixed.  0.89 van Ysland met  14 bak
ken visch waarvan  1000 kabe ljauwen,1500 
kools, 500 lengen,  200 b. boonen,  100 b. 
mixed,  150 b. gul len,  50 b. s chelv i sch en 
5 groote hei lbotten.  0.87 van he t  Kanaa l  
van Bristol  met  5 bakken mixed.  0.275  
van de Fladen met  70 0b. har ing  en m i 
xed.

Dinsdag  19 September.  — SS.0 . 159 v. 
Ysland met  14 bakken waarvan  700 ka
bel jauwen,  100 b. gul len,  200 b. boonen,  
180 b. s chelvisch,  2000 kools en mixed.

Woensdag  20 September.  —  0.293 van  
de Clyde met  7 bakken.  SS.0.299 van  
Y sf an i  met  15 bakken waarvan  1200 ka 
beljauwen,  150 b. gul len,  2000 kools,  120 
b. schelvisch,  200 b. boonen,  250 b. mi 
xed

Verder worden verwacht  : 0.316 en 
3.307 van het  Kanaa l  van Bristol.  0.170  
van de Clyde en 0.105 en 0.180 van het  
Kanaa l  van Bristol.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. 0PÖEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers 

Nieuwpoortsteenweg, 195 
Visscherskaai, 17 Tel. 72003

Tel. 72813 
Oostende

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN  
VISCH, VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. — WEEK VAN 9 TOT

14 SEPTEMBER 1939.

Zaterd. Maand. Dinsd. Woensd. Donderd.
Turbot — Groote t a r b o t ................................ 11,_

Mld. t a r b o t ........................... 9 ’____________

K leine tarbot .............................  7 ’____

Barbues — G r ie t ...............................................  g’_
Soles — Allergroote tongen  .........................  13’_

Groote tongen  .............................. __
Midd. groote tongen  ................  __
Voorkleine tongen  ......................
K leine tongen  ..............................  __

Carrelets — Gr. p ladijs (schol) ....................   ’__
Midd. p la d i j s ......................  ........ ’__
Derde slag p la d i j s ........... ........ '__
K leine p ladijs .......................   '__

Limandes — S c h a r ......................... ...............
Limandes soles — Groote tongschar ...

K leine tongschar ...  '__
Soles d’Ecosse — Gr. Schotsche schol ...  '__

KI. Schotsche schol ...  '__
Flottes — S c h a t e n ......................................  ...... '__
Raies — Groote rog ........................................  4’__

K leine rog ....................................
Tacauds — S te e n p o s te n ..........  ........ ’__
Merlans — Gr. w ijting ...............   ’__

KI. w ijting ..............................   '__
Cabillaud blanc — W itte kabeljauw ...  '_

Gr. g u l l e n ...........  .........'__
KI. gullen ................   ‘__

Cabillaud d’Islande — IJsl. kabeljauw  .__
Gr. g u lle n .......   ’__
KI. g u l le n   __ _

Sébastes — K lip v is c h ................................  ...... '__
Charbonnier — K oolvisch .............................   '__
Lieus — V lasw ijting ..........................................  ’__
Lingues — L e n g e n ......................................... ....
Eglefins — Gr. schelvisch  .............................  .__

Gr. mid. schelvisch  ................   ._____
KI. mid. schelvisch  ................  ._____
KI. schelvisch  ..............................  ’_____
B raadschelvisch  (totten) ...  '_

Colins — Gr. m ooim eisjes ............................  ’__
Mid. m o o im e is je s ......................  —.—
KI. m ooim eisjes ........................ —.—

Vives — P ie te rm a n n en .................................  —.—
Grondins — K norhaan ....................................  .__
Grondins rouges — E ngelsche soldaten  ,__
Rougets — R o o b a a r d ............................  3*50
Emissoles — Z e e h a a i .................................  .. ... ’__
Roussettes — Z e eh o n d en .................................—.—
Dorées — Z o n n e v isc h ......................................  4,50
Lottes — Gr. zeeduivel (steert) ..............  4,50

KL zeeduivel .................................. 2.50
Congres — Gr. z e e p a lin g ............................  —.—

KI. z e e p a lin g ............................  —.— —.—
Maquereaux — M akreel .............................  —•— — •*—
Harengs — Haring ......................................  —•— 3,—
Esturgeons — Steur ..................................... — •— — •—
Flétans — Gr. h e i lb o t ..................................  —•— 13,—

KI. h e i lb o t ..................................  — 8,—
Ecrevisses — JCreeftjes ..............................  —.— —•—

13,— 
10,—
8 ,—
8 ,—

10,—
14,—
19,—
20 ,—  
20,—
8 ,—
8 ,—
6 ,—
3,—
5.00

4.50 
4,40 
4,— 
6 .—
4,—

4]—• 
3,— 
8 .—  
6 ,—
5.
O.
S .
1.50
1.50 
3,—

4,—
3.50
3.25
3.25 
3,00 
6 .—  
4.—  
3,—

2.50
3,—
4,—
3.50
3.50
5,—
6 ,—  
3,—

15,— 16,—
12,— 13,—
10,— 10,—
10,— 12,—
11.— 12,—
16,— 18,—
23,— , 0,—
24,— 26,—
24,— 26,—

9,— 8,—
8,— 8,—
6,— 6,—
4,— 4,—
5.00 5.00
8,— 7,—
6,— 5,—
4,80 4,—
4,— 4.—
4,— 4,—
6— 5,50
4.— 3,50
2.80 2,—
4,— 3,—
2,75 2.—
8,— 7,—
6.— 5.—
3.— 3,—
7.— 6,00
4.25 4,—
2,50 2,—
2,— 1,50
3.— 2,—
5,— 5,—
4,— 3,—
7.«0 6,50
6,— 5,—
6,— 5,—
5,— 4,50
4,00 3.25
6,— 4,—
4.— 3,—
3,— 2,— 

1 O
2 —

1Z,—
1.75

3,60 3,—
5.— 5,—
3,75 3,—
3,50 3.—
6.— 5,—
6.— 4,—
3,50 2,50
4,— 4,—
2,50 2,—

—.— 3.20
— 3.20

15!— 16 —
10.— 12,—
4,— 3,—

Gew: h. pr. 1. pr.
Donderdag 31 3995 6,30 2,30
Vrijdag 1 Sept. 3504 6,50 1,40
Zaterdag 2 1702 6,60 3,60
Zondag 3 2576 6,80 2,30
M aandag 4 392 5,90 2,00
D insdag 5 1357 6.00 3.50
W oensdag 6 3759 5,90 2,30
Donderdag 7 3565 5.60 1.70
Vrijdag 8 3757 5.40 2.00
Zaterdag 9 2216 6.90 2.80
Zondag 10 1989 7.50 2.60
M aandag 11 56 3.80 3.80
D insdag 12, geen aanvoer.
W oensdag 13 2210 5.80 3.40

BOULOGNE
Donderdag  7 September  1939.

De Bouloneesche visschers varen nog 
uit een brengen m iddelm atige vangsten  
aan. Men verkocht :

2.100 kisten haring 2,50—3.50 ; 900 k is
ten  w ijting 1,50—3; 168 vaten  gezouten  
haring 2200—2215 fr. per 1000 kg. 248 
kisten knorhaan 0,50 fr.; 85 kisten mooie 
m eiden 1—6 fr. per kg.

GENT
9—9 September 1939. — G arnaal 6— 

7; griet 10— 11; kabeljauw 10— 13; m a
kreel 6 ; pladijs 8— 10; paling 18—24 ; 
schelvisch 9— 14; rog 7—8; tarbot 11— 
16; tong 12— 16; zeepost 5—7; zonnevisch  
6 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHMARKT

4—9 Septem ber 1939. — Griet 6— 10 ; 
zeeduivel 4—8; kabeljauw 12— 16; gullen  
6— 10; zeezalm  3—5 zeepaling 3—4; z o n 
nevisch  5—7; schelvisch  5—8; heilbot 20 
—24; schaat 6—8; knorhaan 3—5; latour 
8—10; schar 3—5; leng 1—2; m akreel 4 
—5; w ijting 2--4; heek 2—4; p ladijs 3 
—7; rog 2— 7; roobaard 3—6; klipvisch  
2—3; tarbot 8— 12; pieterm an 9— 11; tong  
10—20 fr. per kg.

VISCHMIJN
4—9 September 1939. — Baars 1.24 ; 

zeeduivel 3.80; kabeljauw 5.30; gullen  
3.85; zeezalm  1,74; zonnevisch 5.42.schel
visch 5.28; zeehond 1.50; zeepaling 1.32: 
knorhaan 1,30; kreeft 6.68; latour 4.90, 
schar 3.23; leng 1.80; m akreel 2.84; w ij
ting  1,43; heek 3,19; koningsvisch 5; p la
dijs 3.44; rog 3.07; roobaard 1.90; klip
visch 1.53; tong 8.56; forel 12.88; tarbot 
6,50; pieterm an 5.53 fr. per kg.

NIEUW PQORT
Er w as heel w ein ig visch op de markt. 

K leine van gsten  schol werden verkocht, 
w aarvan de groote 6—7 fr., midd. 4—6 
en de kleine 2— 3 fr. noteerden.

N iet gesorteerde tongen  kosten 12— 14 
fr. Er w as w einig garnaal, welke m iddel
m atige prijzen noteerde.

Voor de volgende dagen is w at meer 
visch te  verwachten.

ANTW ERPEN
8 September 1939. — G riet 8— 10; h eil

bot 12— kabeljauw 8— 14 (netto); 6— 12 
(bruto) ; gui 4; knorhaan 3; koolvisch  
- -5; mooie m eid 3; pladijs 3—9; rog -5— 
7; roobaard 5; vleet 9—11; schelvisch 6- 
10; Schotsche schol 4— 5; steenschol 6— 
8; steenpost 3; tarbot 6— 12; tong 12-16: 
vlasw ijting 5; w ijting 2; zeebaars 3; h a-  
ringshaai 7; zeepaling 3; zonnevisch 3: 
bakharing 0.50— 1 fr. per stuk; gerookte 
haring 0,75— 1,25 fr. per stuk. garnaal 8; 
m osselen 1; paling 13—16 fr. per kg.

ALTO NA
WEEK VAN 27 AUG. TOT 29 SEPT. 1939 

Toevoeren :
40 Noordzeetreilers kg. 1.534.600

2 Y slandtreilers 323.500,—
2 Bereninham treilers 210.100

31 Hoogzeetreilers 70.800
13 Riviervisschers 1.000

50

75

3,60
3,40

Sam en kg. 2.140.000
Inzendingen van b innen- en buitenland

kg. 53.300
Uit ter hand verkoop :

1 Hoogzeetreiler kg. 300
43 Riviervisschers 1.200

Deze week waren de treileraanlandin- 
gen zeer onregelm atig. Bijzonder gedu
rende de eerste dagen der week waren  
de aanlandingen  zeer groot; n iettegen 
staande dat, werd de m arkt vlug g e 
ruimd.

De vangsten u it de Noordzee om vat
ten  1.394.200 kg. haring.

ZEEBRUGGE
Vrijdag 8 September  1939.

G arnaal 2—5,80 fr. per kg.
Zaterdag 9 September  1939.

Gr. tong 10— 12; bloktong 14— 15; fruit-1- 
tong 16— 18; sch. kl. tong 17— 19; kleine 
tong 5— 10; pieterm an 11— 12; gr. platen  
5—6; midd. p laat 6—6.50; p latjes 5,50—6; 
gchar 3,50—4; rog 2,50—4.50; tarbot 10 
— 18; griet 10— 16; garnaal 4.40—6.70 fr. 
per kg.
Maandag  11 September 1939.

Gr .tong 10— 12; bloktong 14— 16; fru it- 
tong 18—19; sch. kl. tong 19—20; kleine 
tong 5— 12; pieterm an 11— 12; gr. p laat 
5— 6,50; midd. p laat 6.50—7; p latjes 5.50 
—6,50; schar 3,50—4; rog 2,50—4.50; tar
bot 10— 18; griet 10— 16; garnaal 4—6.50 
fr. per kg.
Dinsdag 12 September  1939.

Gr. tong 13— 14 ; bloktong 16—18; fruit- 
tong 20—21; sch. kl. tong 22—23; kl. tong  
8—22; pieterm an 12— 13; gr. p laat 7—8 ; 
midd. p laat 7— 8,10; p latjes 6-7.50; schar
5—5.50; rog 2.50—4.50; tarbot 14— 19 ; 
griet 10— 16 fr. per kg.
Woensdag  13 September  1939.

Gr. tong 13—14; bloktong 16-18; fruit- 
tong 20—21; sch. kl. tong 22—23; kleine 
tong 8—22; pieterm an 11— 12; gr. p laat
6—7; midd. p laat 6—7.50; schar 4.50—5; 
rog 2,50—4.50; tarbot 14— 19; griet 10— 
16; garnaal 4.50—5.80 fr. per kg. 
Donderdag 14 September  1939.

Gr. tong 18—19; bloktong 20; fruittong  
22—23: sch. kl. tong 23—24; kl. tong 8— 
22; p ieterm an 11,50— 12; gr. p laat 6—7; 
midd. p laat 7—7,50; p latjes 6-6,50; schar  
4,50—5; rog 2,50—4.50; tarbot 14— 19; 
griet 10— 16; garnaal 5,50—6,50 fr. per kg.

ÏJMUIDEN
De aanvoer van versehe visch bestond  

deze week uit consignatie-zendingen van  
uit Denem arken, Zweden en België. — 
Slechts een lOtal kustvisschers verzorgd- 
den de m arkt van een w einig schol en 
tongen. Begrijpelijk werden alle soorten  
versehe visch aan abnormale hooge prij
zen verkocht. Zoo kenden de schar prij
zen van 7, schol 9, Y slandsche kabel
jauw  van Oostende 10, gullen 9, Y sland
sche schelvisch  9 en w ijting 5.50 fr. per 
kg. Het is onbegrijpelijk nu er toch wer
kelijk een zeer gevoelig tekort is  aan  
versehe visch, dat onze R egeering n iet 
m eerdere im porteurs in  de gelegenheid  
stelt van  buitenlandsche havens visch te  
laten  invoeren, m aar nog steeds blijven  
de crisis-bepalingen van kracht.

V erwachting voor de toekom ende week  
hebben wij n iet, Alle handelaars zijn  
aangewezen op datgene, w at er van b u i
ten land m ag worden ingevoerd. Stoom 
traw lers en m otors varen n iet uit.

(Zie prijzenlijst h iernaast).

Blankenberge
VERKOOP VAN GASMASKERS

Het bestuur van de Burgerlijke Terri
toriale W acht voor Passieve Bescher
m ing brengt ter kennis der belangheb
benden, dat een verkoopkantoor van  
gasm askers geopend is in  de R aadzaal 
van h et Stadhuis, iederen m orgen van  
10 to t 12 uur. Passieve m askers aan 50 
frank ’t  stuk.

LEERGANGEN ROOD-KRUIS

De locale afdeeling van h et Rood-Kruis 
van B elgië rich t voor de vierde m aal leer
gangen in tot h et bekomen van  h et of
ficieel diploma van am bulancier of am- 
bulancierster-assistent(e) van de open
bare gezondheid. Inschrijvingen  bij den 
aanvang der leergangen in  de S tadsm eis
jesschool, M olenstraat. Voor de Neder
landsche leergang op D insdag 19 Sep
tem ber e.k. en voor de Fransche cursus 
op W oensdag 20 Septem ber e.k., telkens 
te 18 uur.

Gezien den bijzonder droevigen toe
stand  w aarin wij verkeeren, zullen vele 
dam es en heeren beantwoorden aan den 
warm en oproep dien h et Rood-Kruis 
richt tot allen  die zich w illen  n uttig  m a
ken om gebeurlijk gekw etsten  en zieken  
te helpen  en bij te  staan, zoowel onder 
de burgerbevolking ais onder onze sol
daten.

De leergangen worden gegeven door 
Dr De Deyster en zijn kosteloos.

VOOR ONZE SOLDATEN

De locale afdeeling van h et Rood- 
Kruis doet een oproep to t de bevolking, 
tot h et bekom en van boeken en tijd 
schriften, linnen  en w ollen kleedingstuk- 
ken, schrijfpapier, zeep, enz., enz. voor 
de soldaten, die te  Blankenberge ge- 
kantonneerd zijn, of om te  verzenden  
naar de Blankenbergsche Lmgens die 
gem obiliseerd zijn. Alles \* r d t  verza
m eld K erkstraat, 74. Op aanvraag wor
den al die voorwerpen ten  huize afge
haald.

SCHIETINGEN GILDE ST. SEBASTIAAN

Op Zondag 17 Septem ber e.k., beschrij
ving van 500 fr. op twee spelen ; hooge 
in leg 15 fr., terug 10 fr., begin te  2.30 u.

De D aring-schutters geven op M aan
dag 18 Septem ber een beschrijving van  
200 fr. op 2 spelen ; hooge inleg, 8,75 fr., 
terug 6 fr., begin  te  2.30 u. Voor beide 
schietingen, geen aftrek voor panachen. 
De schietingen  zijn ingericht ten  voor- 
deele van h et « Paket voor den Soldaat».
EEN WIELERCRITERIUM

De gunstig gekende en gewaardeerde 
vereeniging « Blankenberge Sportief » 
wil ook h et hare bijbrengen ten  voordee- 
le van  het « Paket van den Soldaat ».

Een groot wielercriterium  wordt op 
touw  gezet op Zondag 17 Septem ber e.k. 
In verband m et h et feit dat talrijke ren
ners voor het oogenblik onder de wapens 
zijn, zou m en uitzonderlijk beroepsren
ners en onafhankelijken  la ten  sam en  
starten. D it wordt ais een m oede m aat
regel aanzien.

VALSCHE GERUCHTEN

W oensdagm orgen deden de geruchten  
de ronde onder de visscherij, dat de B.29 
die ’s nam iddags zou binnenvaren, ver
scheidene dooden en gewonden aan  
boord had van een getorpilleerd vaar
tuig. Gelukkig waren de geruchten  
valsch, m aar... wie stuikt zulk nieuws 
uit ? En waarom  ?

VISCHVERKOOP

Gedurende de laa tste  dagen werd geen  
visch te  B lankenberge binnengebracht, 
dus geen verkoop in de mijn.

CINEMA’S

PALLADIUM, K erkstraat. — Dagblad. 
«L a Fessée » ( ’t  Pak slagen), k lucht m et 
Albert Préjean, M arguerite Moreno. — 
«A lerte aux In d es»  (De Alarm trom ), 
film  in technicolor, een m eesterwerk van  
Alexander Korda.

K inderen toegelaten.
COLISEE. — Pathé-Journal. «Vacan

ces», m et M argaret Lockwood en John  
Lodge. «Le Prince X» m et Sonja Henie en 
Tyrone Power. K inderen toegelaten.

CASINO. — Param ount Journal. «La 
Fem me du Boulanger» m et Raim u, Gi
nette Leclerc, Charpin.

BURGERLIJKE STAND.

Geboorten. — Gevaert Gilbert v. Theo
phile en De Vylder Adrienne, Zeebrugge. 
Baert Eric van  Eugeen en Doom Bertha, 
Uitkerke. Lesy Jaak van Achiel en  V-it- 
tevrongel R osalia, D ujardinstraat, 14.— 
Claeys Willy van Hilaire en De Groote 
Ivonne, Uitkerke. Boute Denise van Her
m an en Popelier Alice, J. De Meyerstr., 
50. Louwagie Jeannine van Alfons en 
Soens Maria, de Sm et de Naeyeriaan, 91. 
Baert M agda van Leo en Clem ent Anto
nia, Uitkerke.

H uwelijksafkondigingen. — Vanoarys 
Albert, schilder m et De Cock Flora, bei
den alhier. — K etelbant Robert, * andels- 
vertegenwoordiger Ukkel m et Vonck Flo
rida, alhier.

Froid Industriel
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« ¿ e t i a n g r i j i c e  k s e r i c f t i t e n  a a n  Z e e v a r e n d e n
h et opschrift « West-Hinder ». Het lichtn ê u c k l AND

iNicJtr.a.idsoiic l oousoienst  op ae Eetus 
voor uenz ij i  hervat

De N eaenan u scn e ïooasaienst op de 
Eems voor Delfziji hervat. Het looas- 
vaartuig is meer naar binnen gestation- 
neera Dij ae roode iichtboei D B van het 
Doexegat.

Zeega t  aan  den Hoek van Holland
Licncooeien opgenomen. Ankerverboa 

gehandhaafd.
De beide roode lichtboeien m et  

groen onderbroken lich t in  den ingang  
van den nieuw en R otterdam schen Wa
terweg zijn opgenom en en vervangen  
üoor de norm ale spitse tonnen  nos. o 
en 6. Het ankerverbod voor h et gedeelte 
van h et vaarwater tusschen  deze ton
nen  blijft gehandhaafd.

Verbod to t  gebru ikmaking  
van radio-zendinstal i at ies

Aan alle schepen is h et verboden ge
bruik te m aken van hun radiozendinstal- 
la ties (uitgezonderd voor noodseinen), 
in  h et geheele gebied van de Nederland
sche territoriale wateren, m eldt de 
Maasbode.

NOORDZEE
1. — OOST DYCKBOEI : Deze boei 

(w it lich t) is opgenomen.
2. — L. S. WEST-HINDER : Dit lich t

schip is vervangen door een zwart ge
schilderd licht- en  fluitboei m et aan  
weerszijden h et w itte opschrift «West- 
Hinder».

K arakter van h et lich t : groep-onder- 
broken, 3 verduisteringen om de 20 se
conden.

licht :
verduistering : 
licht
verduistering : 
licht
verduistering :

Kleur: wit.
M istsein : flu it m et lagen  toon.
Positie : 51u22’30” N. en 2Ü26’18” E.
W aakton : Een w aakton m et rood en  

zwart horizontale strepen, een bol ais 
topteeken en h et merk W.H.l lig t op 
pl.m. 500 m. in  de peiling 291° van deze 
boei.

3. — H aven Oostende. — Groote lich t
toren : De draagw ijdte van h et licht 
wordt van 22 op 13 m ijl verminderd.

Telegram van 8-9-39
OOSTDIJ CKBOEI opgenom en stop

lichtsch ip  Westh,inder vervangen door 
zwarte lich t- en fluitboei w esthinder ka
rakter w it lich t 10 sec., duister 2, licht  
2, duister 2, lich t 2, duister 2, positie  
5T’22’30” N. en 2° 26T8 E. stop waakboei 
WH2 opgenom en stop drijvende m ijn  om  
9U.37 gerapporteerd 5 m ijl N van wi- 
thernsea.

Telegram van 9-9-39
D raagw ijdte vuurtoren lich t Oostende 

op 13 m ijl verminderd.
EEN LICHTBRULBOEI werd geplaatst 

in  p laats van  h et lichtsch ip  « W est Hin
der» op ongeveer 51° 22’30” Noorder 
Breedte 2° 26’18” Ooster lengte Green
wich. Deze boei is zwart geschilderd m et

is wit en  gep laatst op 8 m eter boven de 
watervlakte, h et is zichtbaar op een af
stand van 8,6 mijl.

K arakter ais volgt :
Helder : 10 sec.
Duister : 2 sec.
Helder : 2 sec.
Duister : 2 sec.
Helder : 2 sec.
Duister : 2 sec.

10 sek. 
2 sek. 

sek. 
sek. 
sek. 
sek.

2
2
2
2

20 sec.
De flu it geeft een lagen  toon.
BELOODSING IN DE SCHELDEMON- 

DEN.
De diensten worden ais volgt verze

kerd :
1. — Vaarwater W ielingen.
a) een vliegende post tusschen  lich t

schip W andelaar en h et Engelsch K a
naal.

b) een post tusschen  lichtboei « West- 
Hinder » en lichtschip  « W andelaar ».

e) een post nabij lichtschip  «W ande
laar ».

Benevens Scheldem ondenloodsen h eeft 
dit laa tste loodsvaartuig ook loodsen  
voor Oostende en Zeebrugge aan boord. 
Deze zelfde loodsboot verzekert tevens  
h et afhalen  der loodsen van buitenva- 
rende schepen.

2. — Vaarwater Oostgat.
d) een post voor h et bem annen en het 

afhalen is gelegen tusschen  de uiterton  
van h et O ostgat en de lichtboei van  
M iddensteenb ank.

Onze Kustbescherming
(Vervolg  van folz. 1)

Waarom zouden er dus geen vrijwillige 
m ariniers gevonden worden ?

Wij m eenen dat een krachtige oproep 
tot de Staatsm arineofficieren, loodsen eu  
visschers, meer dan h et noodige perso
neel zou leveren.

De Staatszeelieden hebben hun wedde 
en zijn gevrijwaard tegen  ongevallen in  
dienst ; de vrijwillige visschers zouden  
kunnen gedekt worden door de sectie  
oorlogsrisico van de Gem eenschappelijke 
Kas.

M isschien zouden ook de visschers, cue 
m et hun vaartuig op zee zijn, kunnen  
verzocht worden, w anneer zij een of 
meer m ijnen ontm oeten, die zij n iet kun
nen of durven opwinden, een soort vis- 
scherijboeitjle in de nabijheid uit te w er
pen, welke h et opsporen der m ijnen zou 
vergem akkelijken.

Zou daarelnboven van h et leger n iet
unnen bekomen worden, dat een paar 

der vliegtuigen, die bij de talrijke sch iet
oefeningen gewoon zijn over zee te vlie
gen, zouden gelast worden m et h et op
sporen van drijvende m ijnen, zoo zou hun  
een bekwame vrijwilliger ais observator 
kunnen m edegegeven worden.

Wij geven dit alles ter overweging, in  
de hoop hierm ede n uttig  werk te ver
richten.

P. Vandenberghe.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

industrielle des Pêcheries
Samen werkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33 
Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
Levering van alle Benoodigdheden 

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
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D ond erd ag  Zaterdag
75,00—30,—

2,05— 1,80 
1.90— 1.80 
1,02— 0,78 
0.74— 0,52 
0.46— 0,32

27,00—23,— 
2 3.00— 12,50 

9,00— 6,20

Tarbot ................................................................. 57,50
G riet .............................................................................................
Groote tongen  ..............................................." I ’’  .........
Gr. mid. t o n g e n ..............................................  .......................
Kl. mid. t o n g e n ...............................................  .
Kl. tongen  ......................................................... 1,12— 0,82
Kl. tongen (gr. slips) ................................... 0,72— 0,60
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0,52— 0,42
Gr. schol .......................................................................................
Mid. schol .................................................................................."
Zet s c h o l ............................................................  ...........
Kl. s c h o l .............................................................30.ÓÖ— ...........
Kl. schol I I .......................................................  24,00— 16,—
Kl. schol I I I .......................................................  11,00— 9,50
Tongschar .....................................................................................
Rog .................................................................. ..........................
V leet .................................................................  ......................
P o o n t je s ..............................................................  ......................
K abeljauw .........................................................  60,00— 53,—
Gr. g u l le n ........................................................... 21,00—
Kl. g u l le n ........................................................... 17,50— 10,—
W ijting ................................................................ 12,00-11,—
Gr. schelvisch  .................................................. 39,00—
Gr. mid. s c h e lv is c h ........................................  44,00 -
Kl. mid. schelvisch  ........................................  34,00—
Kl. s c h e lv is c h .................................................... 24.50—
B r a a d sch e lv isch ...............  ............................  18 00—-
Heilbot ................................................................  .......................
Leng ................................................................... .........................
K oolvisch ...  ....................................................  ......................
M akreel  ............................................................  18,00— 17,50
Wolf .............................................................................................
S c h a r to n g ........................................................... • ...................
Zalm .................................................................... ........................
Steur .................................................................. ......................
Gr. roode p o o n ................................................ .......................
Mid. roode p o o n ............................................    -
Kl. roode p o o n ................................................  -
Schar ............................................................... 8'S0—
Bot ..................................................................................................................
H a m m e n .............................................................  ...................... ................... .
Lom ................................................................. .........................  ............
Haring .......................................................................................... .....................
K reeft .................................................................. .........................  ............
Gr. H e e k .............................................................  ......................  ............
Mid. Heek ........................................................... ............................................
Alles in  gulden aangeduid. Een gulden is ongeveer T6 fr.

Maandag

4Ö.ÖÓ—20, — 
2 .20—  

2,15— 
2.20— 2,15 
0.98— 0.92 
0.73— 0,68 
0.54— 0,50

30.00—26,—
23.00— 16.—
14.00— 6,—

Dinsdag

1,03— 
0.63— 
0.60— 0,52

32.00—
21.00—19,— 

7,70— 7,50

Woensdag
80,00—40,—

" 2 , 10— .............

1,55— 1.40 
0.90— 
0.48— 0,32

per kg. 
per 50 kg.

per 50

43,00-

9,00— 4.60
1 0 0 0 —

9.00— 7,60'
16.00—

kg

12 ,00 -

21 ,00 -

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

7.70— 7,50 18,50— 12,50

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

»
»

per kg.
»

per 50 kg. 
»
»
»
»
»
»
»

per stuk  
p. 125 kg. 

>
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

Jos. BOEL Zonen N. V.

© TEMSCHE ©
W ERVEN  GESTICHT IN 1829

B O U W EN : MOTORTREILERS, CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN — PASSAGIERSSCHEPEN — ENZ.
MODERNE D WARSHELLING V A N  130 M-
Telegramadres : Boelwerf Temsclie Telefoon: 10 en 157

Elandelsregister : St. Niklaas 1018

In den H oogen Raad voor 
Zeevisseherij

Heist

M aandagvoorm iddag kwam  de studie
com m issie van de contingenteering op 
h et stadhuis te  Oostende bijeen onder 
voorzitterschap van den heer gouverneur 
Baeis.

W aren verder aanwezig : de heeren  
Verschelde voor h et Zeewezen; w ater
schout Barbé; de heeren Bauwens, Bion- 
dé, Ghijs, Garniel W illems, Berden, Beau- 
prez, Debra, Vanden Bernden, Lam
brechts en Verhelst, de heer De Vriendt. 
bestuurder der V isschershaven te Zee 
brugge en de heer Blomme, secretaris 
Waren verontschuldigd de heeren Direc
teur G eneraal Devos, w aterschout e a r 
lier, Velthof, bestuurder der visschers
h aven en de heer Decrop.

De h. gouverneur gaf kennis van een  
schrijven van de Engelsche overheid, 
w aaruit blijkt dat er geen sprake meer 
is  nog langer den invoer in  Engeland  
van visch te  beperken.

Hij h eeft verder officieus vernomen, 
dat de Engelsche regeering zinnens is 
n iet alleen h et em bargo te leggen  op de 
oorlogswapens, m aar ook op de eetwaren.

Zullen België en de andere neutrale 
landen nog visch  m ogen uitvoeren ?

Op h et eerste zicht zou dit volgens 
hem  n iet kunnen belet worden en zullen  
de oorlogvoerende landen verplicht zijn 
m aatregelen  te treffen, zooals gedaan  
werd tijdens den oorlog 1914-1918 voor 
de N ederlandsche visscherij.

G etracht zal worden dus een uitzon
dering te bekomen voor de 
Produkten.

VOORZORGSMAATREGELEN.
De heer Burgem eester m aakt de be

volking bekend, dat onverwijld de noodi- 
ge voorzorgsm aatregelen tegen  brandge
vaar dienen uitgevoerd, door h et a tn -  
brengen op den zolder of hoogste ver
diep, van m instens 25 kg. zand of Line 
aarde, alsook een schup m et langen  steel 
deze ais gevolg van de onderrichtingen  
door den heer M inister van Landsverde
diging.

De n alatigen  zullen gestraft »v. rden 
m et boeten van enkele politie. Le pai;tie 
zal h et noodige onderzoek instellen , en  
desnoods overgaan tot huiszoeken. Er 
wordt gerekend op een stipte naleving, 
gezien h et groot belang er aan verbonden  
VERKEERSONGELUK.

Bij h et oversteken van den overweg, 
aan h et M olentje rechtover de Polder
straat, werd de genaam de Debedts P ie
ter, rustend visscher door den trein  
Heist-Knokke gegrepen en doodelijk aan  
h et hoofd gewond. Het slachtoffer werd 

ter sta tie  Heist overgo  
bijgeroepen dokter kou

Les Frigorifères du Littoral
N. V

I in allerhaast 
De heer S Ion dé die veel practische ou- bracht. Een 

lervinding h eeft opgedaan tijdens den slecll^s dejn dood vaststellen  De sm art
„ ,  . . . . . , , , van de echtgenoote is onbeschrijfelijk.

jorlog, is  de m eening toegedaan dat de VERDEDIGINGSWERKEN
nsscherij, m its de noodige voorzorgen,1 Deze week had een bespreking van het  
ipoedig weer behoorlijk zal kunnen be- Schepencollege m et de aannem ers p laats  
ireven worden . i om trent h et aanleggen  van schuilp laat-

wü ,„„*.„..„„1,  * ■sen tegen  lu chtaanvallen  in de voor-Hij m eent dat door de w aterschouten naam ste Wij^en der stad. Er zal m et
1er thu ishaven  aan de vaartuigen een spoed tot de uitvoering er van overge- 
eewijs zou m oeten afgeleverd worden, gaan worden, waarop eerst op werkloo- 
waarop de datum  van afvaart, die van zen beroep zal gedaan worden voor de 
ie  verm oedelijke terugkom st en de be- BoroD WKRUe|SmedeWerkÍng' 
item m ing der vangst zou dienen ver- p e ;essen  ingesteld  door de plaatselijke

I J  S
GEMAALD EN IN BROKKEN

\ Groote koelkamers | 
voor bewaring van 

v is c h , eieren 
bevroren vleesch

enz.

EREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

De Mobilisatie en kostende

meld. ! afdeeling van het Roode Kruis gaan re
Dit stuk zou de aanwezigheid van visch j  gelm atig door op het stadhuis en wor- 

aan boord verrechtvaardigen tegenover

visscherij-

ZAL MEN NOG DE VISSCHERIJ  
KUNNEN UITOEFENEN?

Dat is een vraag waarop nog n iet kan  
geantwoord worden, daar de ligging van  
de m ijnvelden te veel onbekend blijft.

De heer Camiel W illem s zet vervolgens 
uiteen hoe de aangevoerde visch tijdens 
den oorlog in Holland verdeeld werd.

In  den beginne w as de toestand  zooals 
ten  onzent en  dus zeer ongeregeld. La
ter werd volgens hem  een akkoord ge
troffen, waarbij Engeland en D uitsch- 
land elk een derde van den aangevoer- 
den visch  konden opkoopen en h et overi
ge in  Holland verbruikt m oest worden.

De heer Bauw ens m eldt hoe th an s  
reeds de vangsten  in Engeland gelost, 
door de overheid opgeëischt worden en  
de reeders voorloopig n iet w eten welk be
drag hun vaartuig gem aakt heeft.

De heer gouverneur m eent dat dient 
opgehelderd te worden :

1. — Of de landing of uitvoer van  
visch door Engeland ais sluikhandel zal 
aanzien worden.

2. —'D e  ligging der m ijnvelden in de 
Noordzee.

3. Of de kontroleprijzen in Engelsche 
havens gem aakt voldoende hoog zullen  
zijn om h et bedrijf w instgevend te m a
ken.

De heer Beauprez  is van m eening dat 
indien onze schepen in  Engeland gaan  
verkoopen, de D uitsche regeering ook 
zou kunnen vragen de vangsten  in haar 
havens te landen. Hij beweert dat de 
verkoop van visch in vreemde havens  
n iet m oet aanzien worden ais uitvoer.

De heer Gouverneur w eerlegt deze 
bewering, daar de landing van D uitsche  
havens practisch  onm ogelijk is en in ’t 
verleden ook nooit geschiedde.

De heeren Blondé en G hys zijn de mee 
ning toegedaan dat de verkoop in vreem  
de havens zal geregeld worden volgens 
de om standigheden.

De heer Vanden  Bernden tw ijfelt er 
aan of de bevoorrading regelm atig zal 
kunnen geschieden.

Het is volgens hem  voorbarig reeds nu  
m aatregelen  in dat opzicht te kunnen  
treffen.

(Nota der Red. : Wij m oeten in d er
daad nog afw achten).

ie n  Hijn 
aangespoeld

In den n ach t van D insdag op W oens
dag is een oorlogsm ijn ter hoogte van  
Raversyde aangespoeld. Eerst zond de 
plaatselijke reddingsdienst er een red
dingsboot op af om h et tu ig onschadelijk  
te  maken. Men keerde natuurlijk voor
zichtigheidshalve onverrichterzake te
rug, w ant m en had m aar al te wel inge
zien welk gevaar m en alzoo opliep.

G enietroepen kwam en kort in  den mor
gen h et tu ig  onschadelijk m aken door 
de kapsul er van  af te draaien.

ie  oorlogvoerende schepen.
Verder zou in h et logboek de koers 

/an  h et schip n iet m eer m oeten ver
meld worden, daar dit gevaarlijk is.

EEN VISSCHERIJCENTRALE

De Syndikale Kam er ste lt vervolgens 
m een schrijven voor, een visscherijcen
trale te  stichten .

Deze u iteenzetting wordt gedaan door 
den heer Berden.

Dit ontwerp zullen we in een volgend  
nummer uiteenzetten. Het zal ook in  de 
volgende zitting van deze com m issie he- 
sproken worden.

De volgende zitting h eeft p laats op 
Zaterdag 23 Septemver.

Z E E B R U G S C H E  R O O K E R I J

S pecialiteit in 
GESTOOMDEN EN GEROOKTEN VISCH

Fierre ^iuysseune

¡ den zeer goed gevolgd. Nieuwe belang
stellenden kunnen zich nog steeds aan
bieden.
BURGERLIJKE STAND.

Geboorten : Bonny Frans van David  
en Colombier Virginie, Stieslag.

Huwelijk. — Wyme Joseph, fabrieks- 
werkm an m et Latruwe N athalie, huis 
houdster, beiden alhier.

H uwelijksafkondiging : Delcloo Achiel 
behanger te Knokke m et Reubens S i
m onne, z. b. te Heist.

S terfgevallen  : De Bedts Pieter, rus
tend visscher, 61 jaar, echt, van Vandie- 
rendonck Maria, O nderwijsstraat, 31.

Heiststraat ,  305 Zeebrugge
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V i s c ü t -  en (äarna&iasinvoer 
in Augustes 1939

P a k e tb o o te n
O ostende-O over

Gedurende de week van 18 tot 24 Sep 
tem ber 1939 blijft de verbinding tusschen  
België en Engeland verzekerd door één 
dagelijkschen dienst in beide richtingen. 
Daar de haven van Dover voor handels
vaartuigen gesloten ís, werd de volgende 
dienstregeling vastgesteld  : 

O ostende-Kaai ,afv. 9.30 u.; Folkesto
ne, aank. 13.10 u.

Folkestone, afv. 15.55 u . -; Oostende 
K aai ,aank. 19.35 u.

TE OOSTENDE

Visch
De opbrengst van den verkoop van  

versehen visch te Oostende bedroeg voor 
de m aand Augustus 1939, 2.551.801 kg., 
verkocht voor 6.450.090,30 fr., ’t zij tegen  
geimddeld 2,52 fr. per kg.

Voor Augustus 1938 bedroeg de aan
voer 3.038.701 kg., verkocht voor 8 mil- 
iioen 165.702 fr., ’t zij tegen  gem iddeld  
2,67 fr. per kg.

Er w as dit jaar in  Augustus dus een  
min in  aanvoer van 486.900 kg., een m in  
in opbrengst van 1.715.611,70 fr.

Voor de eerste acht m aanden van 1939 
bedroeg de aanvoer van visch 21.160.222 
kg., verkocht voor 58.791.847,15 fr., ’t zij 
tegen gem iddeld 2,88 fr. per kg.

Voo rdezelfde periode van 1938 bedroeg 
de aanvoer 18.343.149 kg., verkocht voor
59.128.369.50 fr., ’t zij tegen  gem iddeld  
3,22 fr. per kg.

Voor hetzelfde tijdstip  van 1938 was 
de aanvoer 722.642 kg., verkocht voor
3.720.403.50 fr., ’t  zij tegen  gemiddeld  
5,14 fr. per kg.

Er werd dit jaar dus gedurende de 
eerste acht m aanden 2.817.073 kg. ver
sehen visch aangevoerd, doch m et een  
m in in opbrengst van 336.522,35 fr.

Garnaal
In Augustus 1939 werden 96.912 kg. 

garnaal verkocht voor 570.904,70 fr., ’t  zij 
tegen  gem iddeld 5,88 fr. per kg.

Voor dezelfde m aand van 1938 bedroeg 
de aanvoer 93.997 kg., verkocht voor 
646.719,80 fr., ’t zij tegen  gem iddeld 6,88 
frank per kg.

Gedurende de acht eerste m aanden  
van 1939 bedroeg de aanvoer van gar
n aal 620.438 kg., verkocht voor 3.038.451 
fr. 30, ’t  zij tegen  gem iddeld 4,89 fr. per 
kg.

Hier stippen wij voor 1939 een m in in  
aanvoer aan van 102.204 kg. en een m in  
in  opbrengst van 681.952,20 fr.

TE NIEUWPOORT

Vischaanvoer
Gedurende de m aand A ugustus werden  

volgende aanvoeren geboekt :
Visch 403.067 fr. ; garnaal 180.976 fr. ; 

totaal : 584.043 fr.
Gedurende hetzelfde term ijn  van 1939 

werd geboekt :
Visch 459.039 fr, ; garnaal 177.593 fr. ; 

totaal : 636.632 fr.
Dus in 1939 : 55.972 fr. m in aan visch  

en 3.383 fr. m eer aan garnaal. In  totaal, 
een m indere opbrengst van  52.589 fr.

Gedurende de acht eerste m aanden  
van 1939 w as de verkoop ais volgt :

Visch 2.694.996 fr. ; garnaal 926.683 fr.; 
totaal : 3.621.679 fr.

Gedurende de acht eerste m aanden  
van 1938 was de verkoop :

Visch 3.057.705 fr. ; garnaal 871.125 fr.; 
totaal : 3.928.830 fr.

Dus 362.709 fr. m in visch, 55.558 fr. 
m eer garnaal. In totaal, m in aanvoer 
van 307.151 fr.

TE BLANKENBERGE

Staa t  van den verkoop van visch  
gedurende de ma a nd  Augustus

Gedurende de m aand A ugustus 1939 
werd in  de haven van Blankenberge 
39.519 kg. visch aangevoerd en verkocht 
voor 205.384 fr., ’t zij tegen  gem iddeld  
5,18 fr. per kg.

Hiervoor waren 52 reizen noodig.
6.644 kg. garnaal werden aangevoerd, 

welke 44.750,30 fr. opbracht, ’t  zij gem id
deld 6,73 fr. per kg. D it werd in 124 rei
zen aangebracht.

Verder verkocht m en 615 kg. garnaal- 
visch voor 2.460 fr., ’t  zij tegen  gem iddeld  
4 fr. per kg.

Voor dezelfde periode van verleden  
jaar bedroeg de tota le opbrengst, gar
n aa l en garnaalvisch  inbegrepen, 1 m il- 
lioen 532.834,05 fr.

TE ZEEBRUGGE  

Visch
Gedurende de m aand A ugustus 1939 

werd 190.838 kg. visch  aangevoerd en 
verkocht voor 1.280.647 fr., ’t zij tegen  
gem iddeld 6,79 fr. per kg. D it werd door 
153 vangsten  aangebracht.

Garnaal
De aanvoer van garnaal bedroeg 

169.367 kg., verkocht voor 1.006.252,20 fr., 
’t zij tegen  gem iddeld 5,93 fr. per kg. 
Hiervoor waren 1889 vangsten  noodig.

Be v e e r d ie n s t  
’ s  a v o n d s  g e s c h o r s t

 o-------
Sedert begin deze week is de veerdienst 

’s avonds na 8 uur geschorst om dat naar 
het sch ijn t te veel soldaten  er van ge
bruik m aakten  om na 8 uur nog de stad  
in  te  trekken.

H eelt het leger geen andere m iddelen  
aan de hand om zulks te beletten, daar 
hierdoor een gansch  verkeer m oet s t i l 
gelegd en de vischlossers ’s avonds laat 
of ’s m orgens vroeg kilom eters ver moe
ten  rondgaan ?

We hopen dat dergelijke onaannem e
lijke m aatregelen spoedig een einde zul
len  nem en, daar deze dienst er strikt 
noodzakelijk is.

O n ze U i t v c e r  n a ar  
Engeland

 a ---------
De heer Bauwens ontving van  h et En- 

gelsch M inisterie een schrijven, waarbij 
m en laa t w eten  dat, in verband m et de 
vraag van den Reedersbond, h et aan de 
visschersvaartuigen van genoem de ver- 
eeniging toegelaten  is  hun vangsten  in  
de Engelsche en Schotsche havens te  
verkoopen.

Gezien den in ternationalen  toestand  
h eeft de Engelsche regeering h et beperk
te Kwantum aan te voeren visch  ver 
hoogd. Alle visschersvaartuigen  van ge
noem de vereeniging worden dus to t den 
verkoop in de Engelsche en Schotsche  
havens toegelaten. j

Woensdag  6 September.
Onze jonge soldaten werden vandaag  

aan een heerlijk werkje gesteld. In het 
boschje ofte «Bois de Boulogne» werden  
een tw intigta l een bezem in de handen  
geduwd en zij m ochten  de dood gevallen  
bladeren wegvegen.

De O ostendenaars die zich een gas
masker komen aa .schaffen, zijn ontel
baar. Vandaag bv. stonden om 2 u. ,dus 
vóór de opening van h et bureau, een vi'.f- 
tien tal personen te w achten  om binnen
gelaten  te worden.

(Wij herhalen dat gasm askers aan 50 
fr. per stuk, te bestellen zijn in  het Of
ficieel Iniichtingsbureau, Van seghom- 
laan, 66a).

O ndertusschen blijft het grootste ge
deelte van de visschersvaartuigen in de 
haven liggen  en durven uit vrees voor de 
m ijnen nog n iet uitvaren.

Personen die uit Frankrijk komen, zeg
gen dat h et land er zeer kalm  is en aan  
onze grens bij Duinkerke ziet m en geen  
enkele troepenbeweging. A lleen hier eu 
daar ziet m en een soldaat op w acht. Het 
overschrijden van de grens geschiedt 
zorgvuldig doch op een gem akkelijke m a
nier.

Donderdag 7 September.
De O ostendsche bevolking die haar  

mooie stad  nu gansch  alleen voor zien  
heeft, m aakt er ruim gebruik van, om  
lan gs de straten  te kuieren, en h et zalig  
n iets doen van de vreemde verdwenen  
vacantiegangers n a  te  doen. Zij tracht 
voor zoo goed h et gaat, leven in  de stra 
ten  te brengen.

V andaag vierde h et zandelem ent hoog 
tij in  de philosophische oorlogsgesprek  
ken v in  onze vrouwtjes Inderdaad, e e i  
groote hoeveelheid  zand werd rond ge
strooid op verschillende p laatsen  van de 
stad, o.a. voor de St Jozefskerk, Pet-it- 
Paris en op Mariakerke. Het is  om  
schuilp laatsen  en loopgrachten te  m a
ken. wordt er verteld. Anderen zeggen, 
dat de m enschen er elk twee boordevolle 
em mers zullen m ogen van w egnem en .

Aan den schouwburg stapelen zich de 
zakjes zand op. Er worden daar nam e
lijk twee groote schuilp laatsen  gebouwd.

De bescherm ing van de Kapellebrug  
werd opgeheven : de zandzakjes, de mi- 
trailleusen  en de soldaten zijn van de 
p laats verdwenen.

De m ailboot vertrok dezen m orgen m et 
85 passagiers aan boord.

De winkels en vooral de eenheidsprijs  
huizen worden bestorm d voor w at betreft 
den aankoop van electrische zaklam pjes 
en m eters isoleerband dit volgens de 
onderrichtingen van de in  ieder huis b e
stelde kaart m et raadgevingen.

Nu wij toch van deze kaart spreken, 
wil ik hier nog aan toevoegen, dat b in 
nen een paar dagen, vrijw illigers van  den 
B. L. B. (bond voor luchtbescherm ing) 
in  ieder huis zullen komen en vragen wat 
reeds gedaan werd volgens de afgelever
de kaart. De m arkt is verlaten, de zo- 
m ersche genoegens die de vele kramers 
ons boden, zijn verdwenen. Weg zijn de 
liedjeszangers, weg is de Fransche boer 
m et zijn geneeskundige knollen, weg de 
m an m et zijn truckaarten, weg de m an  
m et de vulpennen, de vrouw m et de drie 
potten  boven m ekaar om eten gaar te 
m aken #

Vrijdag 8 September.
De dijk is afgesloten  en strenge m a a t

regelen worden getroffen, Vooral h et n a 
deren van de w achtposten  m et m itrail
leuse, wordt zorgvuldig bewaakt. De toe
gang tot h et strand is op vele p laatsen  
verboden.

W at is er gebeurd ?
Men h eeft een m itrailleuse gestolen  !
N iet meer, n iet m inder ? Hoe is  zulks 

m ogelijk zal de m an uit de straat zich 
afvragen, en toch is het w aar...

N iettegenstaande het feit, dat er im 
mer, m instens drie m an aanw ezig zijn, 
op w acht bij een m achinegew eer, is of 
zijn zekere personen er in  gelukt, onge
m erkt het oorlogstuig weg tenem en.

Hoe het gebeurde ? Men sch ijn t een 
list te hebben gebruikt om de van  w acht 
zijnde soldaten te verschalken, hun post 
alzoo verlatend. Is h et een studenten
grap ? In elk geval, h et is een zeer ern
stig' geval dat zeer strenge gevolgen m et 
zich m ee zal brengen.

N aast dit kap itaa l feit, wordt de aan
dacht geschonken aan h et gedoe van de 
m annen die zand op meerdere p laatsen  
van de stad, m et m edehulp van de tram - 
m aatschappij. opstapelen. Aan h et oud- 
kerkhof, w as de jeugd er gauw bij om  
het weg te halen, zonder ie ts te  vragen...

B ericht wordt gegeven dat de sluitver  
oid en in g  van de cafés in  de provincie 
Brabant ingetrokken wordt, en weldra  
hoort m en dat deze m aatregel voor het 
gansche land geldt. Voor h et eerst, se 
dert Jangen tijd, zullen de cafés weer 
laa t m ogen open blijven en zal m en zijn  
pintje op zijn gem ak nem en.

O fficieel wordt m edegedeeld dat de 
Octoberfoor niet  doorgaat.

Jammer, verklaren de eenen, m en m oet 
zich toch  w at verzetten. Zeer goed, zeg
gen de anderen, h et is nu geen tijd  om 
geld te verspillen aan zottigheden.

’s A m  ids blijft h et weder mooi. De 
m ensehen genieten  er van. Zij schijnen

h et zonnelicht in  potten op te doen, juist 
zooals moeder die fruitconfituur m aakt 
of tom aten  m legt.

1er. tweede m ale deze week, worden 
revolvers opgeëischt, die ten  dienste ge 
steid  worden van onze p laatselijke Rijks
w acht. Een ernstig  ongeluk doet zien  
in  de kazerne voor. Een soldaat wordt 
getroffen door zijn geweer en sterft oo 
genblikkeiijk.

H et m ateriaal dat d ienst deed in oris 
paviljoen op de W atertentoonstelling is 
terug aangekom en.

De tentoonstelling van Luik, die zoo
veel beloofde h eeft een ongelukkig vroeg
tijdig einde gekend.

Zaterdag 9 September.
Toen ik dezen m orgen vroeg op de 

tram  stapte, w as h et eerste w at ik 
hoorde : zij hebben de m itrailleuse terug  
gevonden . Gelukkig maar. Of h et oe- 
richt op vasten  grond rust, heb ik nog  
n iet kunnen waarnem en.

Om h alfach t vloog er een vliegtuig ao
ven onze stad. Onmiddellijk kwam  ie
dereen buiten of loerde door de vensters, 
pijamabroeken, nachthem den, ingezeep
te baarden werden zichtbaar.

Wat voor een vliegtuig w as h et !
Door h et m istige weder w as h et n iet 

duidelijk zichtbaar, maar,, een in stinct  
deed de m enschen  besluiten  : h et is een  
van de onzen, en  ze gingen allen terug 
in  huis.

V alsch alarm  zonder sirene !
G eduldig kom en soldaten terug, af ge 

zwaaid, Na een week of zoo wat, m ogen  
zij terug naar huis en in hun p laats  
werden dan ook vandaag in Oostende 
een v ijtig ta l nieuw e m annen opgeroe
pen.

Een persoon die goed op de hoogte van  
deze handelw ijze sch ijn t te zijn, ver
klaarde mij, dat de m ilitaire overheid  
vele m annen oproept voor enkele dagen  
om hen  hun stellingen, hun werk te doen  
kennen, en  h en  er volledig van op ce  
hoogte te stellen .

Breekt er een oorlog u it (w at zeer 
onw aarschijnlijk  is ) , dan kan ieder so l
daat onm iddellijk aan h et werk, daar hij 
reeds vroeger op de hoogte werd ge
steld  !

Zondag  10 September.
Wat zal dezen dag ons brengen ?
Vol angst steken wij even onze neus 

door h et venster en zien of h et mooie 
weer nog stand  h eeft gehouden. De lucht 
ziet er bewolkt uit en  h et laa t een veran
dering vermoeden. Inderdaad, ’s nam id
dags brak een sterke wind Ios en  gierde 
door de boomen van h et park, de bla
deren m et geweld van de takken s leu 
rend. De eerste herfstbladeren vallen.

G oudgeel dwarrelen zij, ais voorbode 
van den kouden, triestigen  tijd.

De versieringsbeplan tingen  in  de ho
vingen, van h et park, de K ursaal, de 
W apenplaats zijn allen verdwenen. Tot 
zelfs de m uziekstoelen op de kiosk van  
de Groote Markt, zijn naar warmere 
oorden verhuisd.

Bericht wordt ontvangen, dat van  mor
gen M aandag af, de cafés opnieuw ge
sloten  m oeten zijn zooals een paar da
gen geleden. Dus open van 11.30 to t 14 
en  van  17 tot 21 uur. Die m aatregel ver
ontrust vele m enschen, w ant zeggen zij 
die slu iting voert n iets goeds in  het 
schild.

Oostende h eeft zijn w intergewoonten  
aangenomen. De K apellestraat zag dezen  
nam iddag zwart van  h et volk, w ande
laars voor h et grootste gedeelte, die er 
naar hunkeren dat de provinciale voet
balwedstrijden zuilen gegeven worden.

Een paar visschersvaartu igen  zijn te 
rug binnengeloopen. Veel hebben zij n iet 
mee, daar zij nogal bang zijn voor ge
beurlijke ongevallen, m et drijvende m ij
nen.

Vele m enschen  schijnen  er een handje  
van weg te  hebben m et te  zeggen: m ijn  
¡nan is opgeroepen, m et dat steungeld  
van 8 frank kan ik n iet leven, ik m oet 
dus m ijn  huishuur n iet betalen. D at is 
grove dwaling. W ant velen onder hen  
kunnen het, enkelen beweren h et zelfs 
rechtuit, m aar ter verontschuldiging  
zeggen zij : wij m eenden dat er zoo’ ¡ 
w et bestond.

B er ich t wordt u itgehangen, dat kos
teloos zandzakjes kunnen bekomen wor
den op het Inlichtingskantoor, op voo:- 
legging van de identiteitspapieren, en  
een om standige opgave van de kelder
openingen. H et zand dat in  de straten  
gelegd werd, m ag door de bevolking ge
bruikt worden, om op den zolder ge
legd te worden tegen  h et brandgevaar, 
’s N achts is de eerste regen sedert het 
beginnen van de vijandelijkheden, g e 
vallen.

G eruchten doen de ronde ais zouden 
300 Engelsche kinderen in het Palace  
Hotel ondergebracht worden. Zij zouden  
naar alle w aarschijnlijkheid  nog deze 
week m et de m ailboot toekom en

Niem and is al vergeten hoe goed o n 
ze vlii h telingen  in 1914-18 behande’d 
werden. Hopen w'e voor die kleinen, 
indien ze er komen, h et beste.

De m oeders en vaders, vrouwen en  
verloofden die vandaag op reis trokken  
door geheel B elgië op zoek naar een dwa-

lenden zoon, m an of toekom stige,zijn on
telbaar. Van vroeg in den morgen, wa: 
ren zij in  onze straten, flink beladen me 
pakjes. Op aller gezichten stond d( 
vreugde die zij genoten nu zij hun ge 
liefde hebben m ogen terugzien en voo; 
enkele uren spreken.

Maandag  11 September  1939
G ansch den n ach t h eeft h et geregend 

vlaag op vlaag, De dag is zeer kalm  ge kei 
weest. N iets valt bijna te verm elden, Rudoi
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zij de onrust die de bevolking koesteri 
tegenover de m aatregel, dat de caí 
m oeten gesloten zijn op bepaalde uren

De kiosk op de W apenplaats wordt ver 
anderd tot schu ilp laats en  een plakkaa 
duidt h et zelfs in  de twee ta len  aan 
«Schuilplaats-abri». De eerste zakje) 
zand werden er om heen gelegd.

Ik sprak vandaag m et iem and die ii 
net W esterkwartier woont, en die mi 
vroeg waar deze zoo volkrijke buur 
m oest schuilen ? In de stad, en op gelijl 
welke andere p laatsen  zijn de huize: 
gebouwd m et een kelder. Voor het Wei 
cerkwartier is dit een onbekende weeldi 
De huizen zijn er alle uit een stuk •;« 
bouwd Men h eeft aan h et nieuw  tram 
zotje zand gestort. Eerst en vooral moe 
l ie  kleine hoeveelheid dienen voor al di 
luizen; vervolgens m oet m en dat zan 
ip den zolder leggen Wie durft er aie 
aeweren, dat er scheuren in den munjbi; 
m llen on tstaan  ?

Er is hier dus een groote leem te, en -i 
oetrokken overheden dienen hiervan o¡ 
ie  hoogte te worden gesteld, w ant dui 
jenden m enschenlevens staan  op het spe
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Dinsdag  12 September 1939,
Wat een verschrikkelijk weer hele vei 

wij. G ansch den dag door h eeft de stor 
aoogtij gevierd Zelden hebben de oud 
m enscaen, in  dit jaargetijde, en  rekenini 
aoudende m et het feit, dat wij zoo' 
prächtigen, warm en nazom er hadden 
:oo’n hevigen storm  gezien.

Takken van de boomen werden afge 
-ukt. De barrikaden op den dijk werde: 
omvergeworpen Gelukkig m aar dat onz 
soldaten op w acht de m edewerking vei 
kregen hebben van «Ostende-Plage» iii( 
een tien ta l strandkabienen bereidwiliii 
afstond aan de M ilitaire Overheid.

Zoo genieten onze jongens toch coi 
wat ’,an  fatsoenlijke rust- en staan  d 
niet meer zoo bloot aan alle weer 
wind. Die kabienen werden goed in 
richt, kussens en ander gerief zijn aan 
wezig.

G eruchten doen de ronde ais zou m 
brood niet meer te verkrijgen ziin  Of 
ficieele m ededeelingen zeggen ons noch 
tans dat die m aatregel slech ts in  over 
weging genom en wordt. Bruin brood zoi 
het in  elk geval n iet zijn, w el wit, m? 
inkele bestanddeelen die er anders wer
den uit verwijderd.

De groote glazen deur van het Hori 
Imperial, is in  duizend stukken gevlogei 
tengevolge van den krachtigen wind.

Dezen avond wordt er een vergaderiu; 
belegd door de tram m annen om na t< 
gaan in hoeverre de m aatregelen, vooi1 
gesteld door het bestuur, kunnen aan 
genomen worden. Die m aatregelen be 
heizen het afdanken van alle jonge krac: 
een er. de overblijvende oude manner 
rouden om de 14 dagen werken, om d( 
14 dagen m ogen th u is blijven.

Ais reden wordt opgegeven, dat er e-.- 
groot tekort is in  de ontvangsten, en dat 
er m aar dat m iddel bestaat om h et kas- 
venw icht te herstellen,w at wij tenzeersti 

betwijfelen. Dezelfde toestand  van 19'S; 
wordt alzoo herschapen, ’t Ware ee: 
schande. De syndikale dweepers van den 
tram, deinzen voor n iets terug.

Tengevolge van den storm  zijn mijnen 
losgekom en en drijven in onze kustricn- 
ting af. Dezen avond spoelde er een aan 
recht tegenover de Kursaal. Onmiddellijk 
werden m aatregelen getroffen om dal 
gevaarlijk goedje te vernietigen.

De boot van den regelm atigen dienst 
Dostende-Tilbury is vandaag n iet uitgo- 
/aren. De laatste  afvaart had Zondag 
ilaats. Van morgen, W oensdag af, ¿al 
set. M ilitiebureau, voortaan open zijn 
van 8.30 uur ononderbroken tot 7 uur 
's avonds.

Woensdag  13 September 1939.
Men is th an s begonnen m et h et gra

ven van loopgraven. De eerste worden 
gegraven in het Albertpark. Waarom zet 
m en daar geen doppers aan ’t werk en 
m oeten de stadsw erklieden dat doen.

Op te m erken valt de slordigheid waar 
mede onze publieke uurwerken op dit 
oogenbiik draaien. Velen zijn stilgeval
len of geven den tijd  te laat aan.

Talrijke oudstrijders, die een pensioen 
hebbe r, of handelaar zijn. werden al:: 
bediende op h et stadhuis aanvaard. En 
zeggen dat die gepensionneerden kun
nen leven, terwijl zooveel andere jonge
ren broodeloos zijn en n iet kunnen dop
pen.

V oeten  verzorg ing
Cabinet  van Massagen  en Pédicure

G. M A D E L E I N - B U Y S
Gediplom eerde Specialiste  
Pedicure — M asseerder 

O ntvangt dagelijks van 2 tot 5 ure 
AD. BUYLSTRAAT, 53, OOSTENDE
Vraag rendez-vous n" Tel. 73740 

A ntiseptische behandeling  
— Moderne M ethode —
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VISSCHERS !
DE BESTE

W eet II dat a
G A SO IL#

•  HET b e s t e  m a z o u t ?
O  voor VISSCHERSVAARTUIGEN 0  
®  GEFABRICEERD wordt  door d e ®

2 Belgian Cracking Cy |
O  die nooit de belangen van den #  
^  kooper uit het oog verliest #  
@ Al h are producten komen voort Q 
^  van de, Be’g'sche Werkhuizen 0  
m  —  te Langerbrugge — ~ 
g  BESTEL BIJ DE B. C. C. ¿

• • • • • • • • • • & • • • #

#  MEKANIEKE TOUW-, G A R E N - #  

^  EN NETTENFABRIEKEN ♦

N. V.
REEDERIJKAAI, OOSTENDE]

Alle benoodigdheden voor ▼ 
Zeevaart, Zeevisscherij en T
— Openbare Werken — J
— Maziout « Purfina » — T  
Diesel Motoren « Sulzer » T
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doende tot 12,30 uur : Apothekers Breckx 
Louisastraat, 1 en Delang (Opex). 

N achtdienst : Apotheker Cleeren.

TOELATING TOT BOUWEN.
Deweert Jul., optrekken koermuur, II. 

Janssenslaan, 19.
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GEKWETST.
De 0.290 voer heden Donderdagm or

gen ter visscherij en  m oest n a  enkele 
uren terugkeeren, daar de m otorist De- 
vriend.t Fernand, een beenbreuk opliep, 
tengevolge van een slag  van een riem  
bij h et breken van de wings.

VEE-EN PAARDENWEDSTRIJDEN AF
GELAST

Tengevolge van de in ternationale om
standigheden zijn de vee- en paarden- 
wedstrijden afgelast, die dezer dagen  
m oesten p laats hebben op den Heizel te 
Brussel, te  Anderlecht, te Linkebeek, te 
Oostende, te H asselt, te Luik, te Namen  
te Ciney.

DOODELIJK ONGELUK IN DE KA
ZERNE.

Vrijdag gebeurde in de stedelijke ka
zerne een droevig geval in  zeer geheim 
zinnige om standigheden.

De genaam de De Buck Roger, m ilicien  
van Steene, van het 3e linieregim ent. 
deed in onze stad  zijn verplichte m ilita i
re dienst. Daar hij tot de klasse 39 ae 
hoort, had hij nog m aar onlangs h et uni
form aangetrokken.

Vrijdagavond zou De Buck opgem erkt 
zijn ais zijnde onder den drank verkee- 
rend, w at natuurlijk  zoozeer n iet opviel, 
Hij liet iedereen m et rust, en n iets liet 
vermoeden, dat eenige oogenblikken la 
ter, een schot zou gehoord worden.

Spoedig liepen eenige m annen in  de 
richting van h et gerucht en hoe groot 
was hun verwondering niet, h et lichaam  
van den ongelukkige op den grond te 
zien liggen, het hoofd deerlijk verm inkt.

O ogenschijnlijk geldt h et hier een zelf
moord, w ant de kogel ging lan gs de 
rechter onderkin, in  de richting van den 
schedel, en  door den d ichten afstand  
waarop h et schot gelost werd, werd het 
gelaat, afgrijselijk  verminkt. Een on ge
val is natuurlijk evenm in uitgesloten.

De dood trad oogenblikkelijk in.
De ongelukkige soldaat w as tw intig  

jaar oud, hij werd inderdaad in onze 
stad  geboren op 1 7Maart 1919 en woon
de op den Nieuwpoortsteenweg.

Zijn vader is een zeer bekende in de 
drukkersmiddens. M aandag, greep de 
ontroerende begrafenis p laats, van het 
slachtoffer van het jam m erlijk en droe
vig geval.

A 1 sk Ville de Londres
Kapellestraat, OOSTENDE,

kondigt het binnenkomen aan van hun

N ieuw igheden v o o r den  HERFST
E E N  Z E E R  S C H O O N E  K E U S

( 1006 )
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V E R V O E R  -  Aflialing en Bestelling

Odilon Verlinde ten hu ize  • •

: :
: : Tel. 71532
•  •_____________ Privé 71159 ii

AUTOBOTSING.
Een ernstige autobotsing had p laats op 

den dijk, ter hoogte van de Dorpstraat, 
tusschen  den auto van Panrot, u it G is
tel, bestuurd door Jules Velter, garagist 
te  Oostende en den auto van Jeanne De- 
wandre, van St-Pieters-W oluwe.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

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

De lev er m o e i e ik e n  d ag  éé n  U ter g a l 
In  de in g e w a n d e n  u i ts to r te n .  W a a n e e r  
d e  gal n ie t  v rij to ev lo e it, k a n  uw  voedsel 
n ie t  v e rte re n ; h e t  b e d e r f t. K w ade gas
sen  do en  uw  lic h a a m  zw ellen ; U l i j d t  
aan®  v e rs to p p in g . Uw o rg a n ism e  w o rd t 
v erg iftig d  en  U is zw aa rm o ed ig  en  te r 
n e e rg e s la g e n . U w o rd t een  z w a r tk ijk e r .

E en  la x e e rm id d e l ís  een  n o o d h u lp . 
E en  g ed w ongen  s to e lg a n g  b e re ik t  h e t  
Idoel n ie t .  A lleen  de  K LEIN E CA R TERS 
PIL L EN  voor d e  LEVER k u n n e n  h e t  
vrij to ev lo e ien  v an  de  gal v e rzek eren , 
svat U e r  w eer b o v en o p  za l h e lp e n . H eti 
e ljn  z a c h te  p la n te n u i t t r e k s e ls ,  d ie  w er
k e lijk  op  v e rra sse n d e  w ijze  h e t  toe^ 
v loeien  v an  de  gal b ev o rd e ren . E ise lti  
ö e  K lein e  C a r te r s  P ille n  v oor d e  Levea 
S a i l l e  a p o th ek en  : fr. 12.50.

Burgerlijke Stand
HET TREINONGELUK TE OOSTENDE

Het parket van Brugge w acht than s  
op h et verslag van de deskundigen in 
verband m et h et treinongeval, dat zich  
onlangs in  h et station  van Oostende 
voorgedaan heeft. Men is de m eening  
toegedaan dat h et stuk ijzer, dat op de 
spoorbaan Brugge-O ostende aangetrof
fen werd, h et aanvoeren van den stoom  
op de rem m en onm ogelijk m oet hebben  
gemaakt. Het stuk ijzer, dat lan gs de 
baan aangetroffen  werd, is n iet van de 
lokomotief afkom stig.

!
VISSCHERS,

W onderzalf  ‘Indiana,
geneest alle soorten 
stek- en verzweer- 

wonden, alsook 
¡en en Eczema.Spei

SCHAFT U DEZE AAN BIJ DE 
APOTHEKERS.  GIJ ZULT ER DE 
NUTTIGE GEVOLGEN VAN ON
DERVINDEN.

TWEE WOESTAARDS.
Zondagmorgen, om streeks 5 uur, werd 

de politie opgebeld daar twee w oestaards 
ruiten aan h et breken waren in de Ko
ninklijke straat. Spoedig begaf de politie 
zich ter p laatse, m aar de twee deugnie
ten, Hendrik Kim pe en W alther Ver- 
stringe, waren reeds gevlucht naar het 
Leopoldpark, waar zij opgezocht en  ge 
vonden werden. Beide m annen die onder 
den invloed van den drank waren, wer
den opgeleid en  opgesloten. Ruiten w er
den door hen  gebroken in h et pensioen  
«North Sea», Van Iseghem laan.

Paul Cossey
FABRIKANT - JUW ELIER

LID DER DIAMANTBEURS

Voordeeligste hui« der streek  
Volledige keus moderne horloges 

43, W ITTE NONNENSTRAAT - OOSTENDE
(1003)

DE ONDERWIJZERS ZONDER BETREK
KING EN DE MOBILISATIE

Onder de wederopgeroepenen bevinden  
zich verscheidene afgestudeerden uit het 
normaal onderwijs, die in  1938 of in den 
loop van dit jaar zijn af gezwaaid, maar 
nog geen vaste betrekking in  h et onder
wijs gevonden hebben. Naar aanleiding  
hiervan schrijft ons een onderwijzer het 
volgende : «Vele onderwijzers en regen
ten — ook verscheidene gediplomeerden  
van h et hooger onderwijs verkeeren in 
dit geval — worden In 1937 of in  1938 
opgeroepen voor hun legerdienst op h et  
oogenblik dat zij op h et punt stonden  
een p laats te  gaan  bekleeden. Terwijl zij 
onder de w apens waren, hebben jongere 
kollega’s, die in tusschen  hun einddiplo
ma bekwamen, de vrijgekom en p laatsen  
bezet en werden benoemd, zoodat voor 
de eersten, eens afgezwaaid, een nieuwen  
tijd van vruchteloos w achten  aanbrak. 
Thans zijn opnieuw betrekkingen in het 
onderwijs te  begeven, en  deze jonge, 
werklooze onderw ijskrachten leefden op 
hoop. Behoorende to t de jaarklassen  
1937 en 1938 werden zij evenw el gem obi
liseerd en zij vreezen th an s dat opnieuw  
de jongere kollega’s, die zoo pas de nor
maalschool verlieten, en eerst over en
kelen tijd zullen onder de w apens geroe
pen worden voor hun d ienstplicht, de 
plaatsen die de eersten toekom en zullen  
innemen. Het ware w enschelijk  dat een  
maatregel zou getroffen worden om aan  
deze benadeelden hun rechten voor te 
behouden».

Wij kunnen nochtans doen opmerken  
dat dit althans voor de onderwijskrach
ten der officieele norm aalscholen te Oos
ten niet het geval is, daar de benoem in
gen alhier op zeer regelm atige wijze ge
schieden en wel ingevolge h et oogenblik  
waarop ze hun einddiplom a bekwam en  
en volgens de p laats welke ze toen be
kleedden.

Dit zou in gansc h  h e t  l and  zooveel  
mogelijk in dien zin betracht  worden.

DE DRINGENDE MEDEDEEL IN GEN 
VAN HET STADSBESTUUR

Naar verluidt, zullen de dringende me- 
dedeelingen aart de burgerlijke bevol
king door h et stadsbestuur gedaan wor
den lan gs Radio Vlaanderen.

Wij veroorloven ons het gem eentebe
stuur te doen opmerken, dat vele lezers ' 
deze post op hun radio n iet hebben en 
V laam sch Brussel hiervoor veel geschik
ter zou gew eest zijn, tenware andere ar- j 
gum enten dergelijke m aatregelen  recht
vaardigen. I

»© ca© «.® © »«9eooa© © »e«oo*o& ce**e«
BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de « Koolzakken » anders ge
zegd de kustw achters te  zien afkom en, 
gebruikt de verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT —  OOSTENDE

(rechtover de Cinem a Caméo)
Alle verm akingen aan de genadigste  
prijzen. — Groote keus van Barometers.

GEVAARLIJKE DIEF AANGEHOUDEN.

Sinds enkelen tijd  stelde m en lan gs de 
kust talrijke d iefsta llen  vast en  in  de 
laa tste  dagen w as m en vooral te  Bree- 
dene daardoor geplaagd.

V rijd agm orgen  kwam  de politiecom 
m issaris van Breedene op h et spoor een 
dezer dieven en zonder aarzelen zette hij 
hem  achterna nadat hij eerst de gen
darmerie van Den H aan had verwittigd.

Een ware klopjacht door de velden  
werd ingezet en op zeker oogenblik loste 
de kerel,die tot de gevaarlijke soort oe- 
hoort, verscheidene revolverschoten in de 
richting van den kom m issaris die nu  
eveneens zijn wapen op hem  afvuurde 
Niem and werd hierbij getroffen. T en 
slotte w isten  kom m issaris en gendarm en  
den kerel te om singelen, die zich ver
scholen h ield  in  een zwijnenhok te Vlis- 
segem, alwaar hij gevangen werd geno 
men.

Onder bedreiging van zijn wapen was 
hij gedurende zijn vlucht in  een huis 
gedrongen waar hij zich kleederen deed 
afleveren waarm ede hij zich verkleed  
had. Toen hij aangehouden werd gaf hij 
een valschen naam  op en verklaarde de
serteur te zijn van h et 5e linie. D it werd 
valsch  bevonden en h et geldt in  werke
lijkheid een gevaarlijken kerel die ta l
rijke d iefstallen  pleegde. Daar m en ver
m oedt dat hij m edeplichtigen heelt, 
houdt m en nog zijn naam  verzwegen.

Onfeilbaar geneesmiddel voor 
EKSTEROOGEN, W EEREN

Anticors Schmitz
50 jaar succes 

Alleenlijk bereid :
KURSAAL APOTHEEK 
M . W A N D E L S

Marie-Joséplaats, 6 - Oostende
Algemeen agent der Cyphoids ® 

•  •

HET ROOD-KRUIS VAN BELGIE

is op dit oogenblik reeds belast m et de 
inrichting der m ilitaire ziekenhuizen in 
de provincie Luxemburg.

Het verwacht er zich aan eerlang n ieu
we bevelen te krijgen van den Gezond 
heidsdienst van het Leger. R eeds ge
troostte h et Centraal Comité zich aan  
zienlijke u itgaven en gaat door m et 
stocks te vormen om aan elke even tu a
lite it h et hoofd te bieden. Het H oofdbe
stuur van het Rood-Kruis vraagt ons dat 
v/ij ons tot de bevolking zouden wenden  
om haar te vragen al de voorwerpen, 
die noodig zijn tot de goede werking van  
onze form aties, naar den zetel van de 
plaatselijke afdeeling te sturen. Wij zul
len  dus onm iddellijk een werkplaats ope
nen gelast m et de g iften  te  verzamelen, 
deze te vervaardigen of te verstellen.

Wij vragen aan het publiek ons in  ’t 
bijzonder stoffen  te  sturen, lijnwaad  
flanel, breiwol, enz... alsook ondergoed, 
hem den, p ijam a’s, enz...

Wij zijn overtuigd dat de bevolking 
mild antwoorden zal aan dezen oproep.

Het p laatselijk  Comité van net 
Rood-Kruis 

23, V laanderenstraat.

GEBOORTEN

2. Sept. — Leo Greven van Georgius en  
M agdalena Defurne, De R idderstraat, 2 . 
G erm aine D evettere van Henri en A n
to inette D esw elgh, M ijnplein, 2. Wii:v 
Gesquière v. M aurits en  M argriet G oet
ti ais, b ian ten straat, 73. Raym ond Rycx  
van M arcel en Lydie G allien, M etselaar- 
straat, 30. Eric V anhoorne van G ustaaf  
en Gabriella Germ eyn, G erststraat, 127.

3. — M aria Eyland van Albert en R a
chel Van Troost, S tu iversstraat. 823. —  
Olivier en Freddy Bals van  A ugust en  
G erm ana Castelein, w oont te  S chaar
beek. Norbert Rappé van Ferdinand en  
G erm ana Stroobant, woont te  Steene.

4. —  Charles Feys, van Henri en Ly
dia Peeters, Velodroom straat, 16. M aurits 
Geurts van Hubert en  Joanna D evriendt 
woont; te Bressoux. — John D enaet var, 
Fernand en Sylvia Vandooren, Elisabeth- 
laan, 328. M arcella Van Acker van Cy- 
riel en Augusta Vermeulen, Eschdoorn- 
laan, 9.

I 5. — Dina Haesebrouck van M aurits 
en Helena Moerman, woont te  Breedene]. 
Redgy Van Royen van Bernard en Su

s a n n a  Landruyt, K erkstraat, 20. Roger 
iH ubrechsen van Eugeen en B ertha Du- 
i  mollin, V rijhavenstraat, 34. Annie Wil- 
ilem s van Edmond en Elisabeth Despie- 
! gelaere, woont te  Klemskerke.
! 6. — Liliane Opstaele van Georges en
jRosa Dewitte. woont te Steene. André 
jTherry van Prosper en Denyse Rycke- 
waert, K erkstraat, 46. Marie Delorge v. 

j A chille en  Bertha Buys, De R idderstraat 
i 8.. Ronald Blomme van M aurits en B er
th a  H undhausen, woont te  Steene.

7. — Jean Van Iseghem  van Gabriel 
en Maria Opstaele A artshertogstraat, 
32.

8. — Maria Lem m ens van Florent en  
Zulma Dewaele, V aartbleekersstraat, 2.

STERFGEVALLEN

2 Sept. — Leontine Vyncke, 24 j., Cir
kelstraat, 9.

3. — Josephus Lambersy, 67 j., gepen- 
sionneerde, echt, van Eulalia Vandeput- 
te, Ali. Pieterslaan, lb. —  G ustaaf Van- 
den Berghe, 52 jaar, bediende, echt. ge
scheiden van Bottem en, Etterbeek. Elo- 
die De Koninck, 47 jaar, bediende, gesch  
echt, van Pieter Rombaux, Zeedijk, 132.

4. — Lydie Verplancke, 23 j., echt. vau  
M aurice Schoutteten  C irkelstraat, 35.

6. —  Am andina Bourgois, 50 j„ wed. 
van Theodorus Boddaert, L ijnbaanstraat 
10. R em isius Van Craeynest, 77 jaar, 
Staatsgep., echt. van Leonia Billiet, Zwa
luw enstraat, 113. Augustus Quensier, 22 
j., korporaal 3e liniereg. Oudenburg.

7. — B ertha Juliana Pattyn , 62 jaar. 
echt. van Richardus Verburgh, St. Pau- 
lu sstraat,

8. — Vandewalle Lucien, 1 j.. woont 
te  Koksijde. Sidonia François, 68 jaar. 
wed. van D ésiré Koten, St. F ranciscus- 
straat, 65.

HUWELIJKEN

5 Sept. — Robert Van W alleghem , po
litieagen t en Jenny M asschaele, naaister.

6 Sept. — Robert Rouzée, soldaat en  
Gérardina Vanden Broeck, z. b. Georges 
Vincke, visscher en Helena M assenhove 
z. b.

7 Sept. — Frans Cottriau, visscher cn  
M aria Van Damme, .z. b.

9 Sept. — Edgard Lepeer, teekenaar 
en Suzanna Van Dooren, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

10 Sept. —  Lycke Marcel, visscher en 
Vercnocke, Marie-José, Schietbaanstraat 
43. — Deley Juvenal, visscher, Vrijha- 
venstraaty, 13 en Dolfen Albertine, N. 
Eedestraat. D ehille François, paswerker 
Schapenstraat, 9 en Stappers, Emma, 
G erststraat, 52. — Theys Alfons, schil- 
dersgast, W arschaustraatj 33 en Van
der Straeten, Margriet, huisbew aarster  
wed. Soenen Jules, H. Serruyslaan, 28.— 
Pottier Albert, werkm an en Gevaert Au
gusta, Torhoutsteenweg, 25. G eselle Hen
ri, visscher, N ieuw straat, 8 en Tahon  
Elisa, O oststraat, 67.

Passieve Luchtbescherming

i

Tengevolge van h et Koninklijk Besluit 
van 20 Mei en 29 Juli 1939 regelend de 
luchtbescherm ing en de lokale burgerl i j
ke w a c h t  van de passieve bescherm ing  
h eeft de luchtbescherm ing der stad Oos
tende zijn lokaal overgebracht naar de 
V laanderenstraat, 66a.

Onze vrijw illigers zijn allen in  den 
nieuw en d ienst opgenom en.

Wij doen een dringenden oproep aan  
onze stadsgenooten  opdat ze ons vrij
w illigers zouden sturen. Ieder Belg van  
20 tot 25 jaar, die vrij is van alle m ili
taire verplichtingen of ongeschreven is 
in  de wervingsreserve en ouder is dan 25 
jaar, ieder m ilitaire of vrijwilliger of 
geréengageerde in onbepaald verlof, ten  
beginne van  de 16e klasse (in ’t  algem een  
ouder dan 36 jaar) m ag een vrijwillige 
dienstverbintenis bij de burgerlijke 
w acht aangaan, gedurende dewelke hij 
bevrijd is  van alle m ilitaire verplichtin
gen of opeischingen  over zijn persoon.

De gebreveteerde vrijw illiger zal daar- 
en boven genieten  over een prijsverm in-  ̂
dering van  25 t. h. toegestaan  op al de

•    ~  '    *
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Bouwgrond íe  koop
GELEGEN TE OOSTENDE W EST, FRERE ORBANSTRAAT

EN WIJK ST. JAN

Best geschikt voor cottages, woonhuizen 
en nijverheidsgebouwen Voorioellse prijzen
TE BEVRAGEN :
Ste Gle Immobilière et Financière S. A. 
V ergunningstr aat ( S as) Oostende,tel.73671

»
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C i n e m a ’s Vezendingen voor 
opgeroepen Militairen

EEN MEDEDEELING VAN DE 
NATIONALE  

SPOORWEGMAATSCHAPPIJ

Verzoek om de eenheid van den 
Bes temmel ing  duidelijk te vermelden.

— «O»—

C A M EO
«De Controleur der Slaapw agens >, 
m et D anielle Darrieux en Lucien ¿u -  
roux.
«De Onweerstaanbare» m et J. Browu.

K inderen toegelaten
F O R U M

«Een Jaloersche Vrouw» m et Fran- 
chot Tone en M aureen O’Sullivan. 
«Een Man is 
F ijn n  en Joan Blondeli.

K inderen toegelaten
STUDIAC

Alle wereldgebeurtenissen.
K inderen altijd toegelaten  

PA L A C E
«Amerikanen in  Parijs» m et Jack

I

lijnen  van de B elgische Spoorwegm aat- 2.2. «Schrik in h et Westen» m et Jam es

De N ationale M aatschappij van Belgi
sche Spoorwegen deelt mede, dat talrij-

M aureen u cu iiiv a ii . j pakketten, die voor m ilitairen be
ver dwenen». m et Eriol ^ ’ . .stem d waren, m et konden afgeleverd

worden, w egens onvoldoende aanduidin
gen betreffende den bestem m eling.

De personen, die verzendingen doen  
voor opgeroepen m ilitairen, worden ver
zocht op duidelijke wijze de eenheid le  
vermelden, waartoe de bestem m eling be- 

Benny en Joan Bennet. j hoort en zoo m ogelijk de p laats waar de-
«Ramuntcho» m et Françoise Rosay ze zjch op oogenblik van de verzen- 
M adeleine Ozeraj er. Paul Cambo i hpvinrit 

Kinderen toegelaten Pevindt.
R IA L T O

«Vrouwengezichten» m et Pierre Bras- 
seui

schappij en  op de buurtspoorwegen. Het j 
K. B. bepaalt de voorwaarden waaronder j 
er som m ige eervolle onderscheidingen ! 
worden toegekend. j

De burgerlijke w acht bevat insgelijks L  
vrouwelijke eenheden die in ’t  bijzonder 
zullen aangew ezen worden voor kantoor
werk, telefoondienst of hulpverleening  
voor kinderen, ouderlingen, zieken, ge
wonden en gekw etsten  of geévakueerden  

De bevoegde d iensten  der stad  houden  
zich bezig m et h et in richten  van offici- 
ëele schuilp laatsen . Ze houden zich ins- j 
gelijks bezig m et h et graven van loop- 2 
grachten  voor de burgerbevolking. Er za ll 
ook zand ter beschikking der bevolking ! 
gesteld  worden in  de verschillige wijken 
van de stad.

De bevolking m oet dus ook zonder dra
len, zijn fam iliesch u ilp laatsen  inrichten.
Ze m oet zich voorbereiden zich te  b e -j
schu tten  tegen  de scherven en de mi-
trailleusen  door hun kelder en k eld er-1 a u t O-ONGEVAL

G agney.
Kinderen n iet toegelaten

R E X
«Prins van m ijn Hart», m et Reda 
Caire.
«Kentucky» m et Tyrone Power on 
Annabella.

Kinderen toegelaten. 
R IO

«Vrouwen» m et Jeanne Boitel 
«Bella Donna» m et Conradi Veidt.

K inderen n iet toegelaten.
R O X Y

«Beschuldigde» m et Dolorès del Rio, 
De agías F airbanks Jr.
«Een Schandaal in  de Galeries» m et 
Pierre Larquey en J osseline Gael.

Kinderen toegelate:i.

;Raphaël Huysseune
Poissons •o* Crevettes
ZŒ t  B R U G G  E

TÉL.! 441.41 ¿ 441.42
Com pte Chèq. Post. » 142278 
Reg. de Goni, s Bruges 2151

Nieuwpoort
vensters te  slu iten . |

Ze m oeten alle- brandbare stoffen  van
Asaert Alfred van Lombartzijde reed 

m et zijn autocam ion in de richting van
de zolders verwijderen en  er een dunne y e u r n e ,  w anneer gekom en aan de «Mai
laag droog zand verspreiden. Ze m oet 
van nu af op de zolderverdieping be
schikken over:

1) Bakken zand m et schup en m et 
lange stelen  om  zoo rap m ogelijk een  
brandbom te  versm achten.

2) Emmers w ater m et stuk stof geves
tigd  aan h et u iteinde van een stok om  
alle beginselen van  brand te dooven.

Ze m oeten ook zorgen voor de totale  
verduistering van  lich ten  zoowel in  de 
achterhuizen ais in  de voorhuizen, als
ook op zolders en verand a’s.

Eveneens zoodra h et alarm sein  weer
klinkt m oet de bevolking seffen s zich  
verschuilen in  de gebouwen.

Wij hopen dat de bevolking van  Oos
tende deze enkele raadgevingen  in  aan
m erking zal n em en  en  dat ze ons talrijke 
vrijw illigers zal zenden.

Onze voorloopige groepschefs zijn :
M. Lauwers, M aurice, fotograaf, Lan- 

gestraat, 20, tel. 722,51. M. Lingier Geor
ges, m eester-kleerm aker, Alf. P ieters
laan, 67, tel. 715,73. M. Soete, gezw. land
m eter, H. Serruyslaan, 18. M. Vallay, ar
chitecte, Van Iseghem laan, 92, tel. 733.31. 
M. Vanden Bosch, fourreur, W ittenon- 
nenstraat, 40, tel. 717,67. M. Verbeke, 
decoratie-schilder, R ogierlaan, 39. tel. 
714.32.

Ze zijn gan sch  ter beschikking van het 
publiek voor alle in lichtingen .

•  * •  fi~ r \

Voor den d ienst der B l reerlijke W acht 
(bescherm ing der bevolking) w ordt de 
stad  Oostende verdeeld in  6 w ijken  of 
groepen, elk onder een groepchef .

Wijk 1 — Hazegras, oude stad  to t  Leo- 
poldpark. Heer Lauwers M aurice, fo to 
graaf, Langestraat, 2, tel. 722.51.

Wijk 2. — Van Leopoldpark tot H ip 
podroom, Heilig Hartkerk en  T enn isclu b  
heer Verbeke, decoratie-schilder, R o sie r  
laan, 39, tel. 714.32.

Wijk 3 —  Meiboom en alles ten  Z uiden  
van Tennisclub en steenw eg op T orhout 
heer Vallay, architecte, Van Iseghem la an 
92, tel. 733,31.

Wijk 4 — Van Hippodroom W elling
ton tot Heilig Hartkerk en steenw eg o p  
Torhout, heer Lingier, m eester-k leerm a
ker, Alf. P ieterslaan , 67, tel. 715.73.

Wijk 5 — M ariakerke voorbij den h ip 
podroom, heer Soete Henri, H. Serruys
laan, 18, landm eter.

Wijk 6 — Opex, heer V anden Bosch, 
fourreur, W ittenonnenstraat, 40, tel. 
717,67.

son Carrée», hij in  botsing kwam m et den  
auto van  den heer Swyngedouw .garagist 
van Veurne. Vrouw Asaert werd door 
glasscherven aan h et gezicht gekwetst. 
Beide rijtuigen werden erg beschadigd. 
De R ijkswacht van Nieuwpoort stelde 
het gebrukelijke onderzoek in.

HET KON ERGER ZIJN
Zondag laatst kwam de genaam de 

Ollieuz m et een m ilitaire vrachtw agen in  
dolle vaart de K aaistraat ingereden. Hij 
reed van h et eene voetpad op h et andere 
en n a  twee rijw ielen bechadigd te heb
ben hield  hij stilstand aan een drank
gelegenheid  van de straat. Geluukig dat 
er zich geen wandelaars of kinders op de 
voetpaden bevonden of ergere ongeluk
ken zouden te betreuren zijn geweest.

DE KAAI
De kaai is tijdens de laatste regens m  

een echte m azoutzee herschapen. Op het 
kaaiplein kan m en tot m eer dan 60 v a 
ten  gevuld m et m azout tellen. De mazout 
loopt tot in  de sporen van den tram. Met 
h et aanstaande sprotseizoen zal m en z e 
ker veel m oeilijkheden hebben w at aan 
gaat sprot m et een mazoutreuk. Het is 
m eer dan tijd, dat de m azout van de 
kaai geweerd wordt.

ONS BLAD IS TE NIEUWPOORT TE 
VERKRIJGEN BIJ FREE VANDEVELDE,  

LANGESTRAAT.

DE NIEUWE KAAI
Er wordt geklaagd dat zekere vaartu i

gen enkele benoodigdheden op de nieuwe 
kaai laten  dolen, h etgeen  in donkere 
n ach ten  een gevaar oplevert voor de vis ■ 
schers, die zich aan boord van hun  
vaartuigen begeven. Zoo gebeurde hot 
dat op zekeren m orgen visscher Asaert 
René, viel over zekere verlaten  «deuren» 
van een visschersvaartuig en zich erg 
bezeerde. Het ken  erger gew eest zijn, 
w ant hij kwam bijna in h et water t e 
recht.

VOOR EEN C C O h O M I S C H C HERSTELLIfiG
WENDT U TOT DE GEKE NDE S C H E E PS W E R F

Á . 4 W H B «
REEDERYKAAI - O O S T E N D E  T E L . 2 o 3 6  PRIVAAT 2111

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE 
UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRJSCli

IA5CHWERK /
ZEER VLUG EN VERZORGD WERK

MIJNGEVAAR LANGS DE KUST
Reeds worden tai van  drijvende m ijnen  

gem eld vóór onze kust. Ik houd er aan. 
de bijzondere aandacht te vestigen  op 
l ie t  gevaar dat zij h et aanspoelen op- 
leveren  voor dezen die in  de nabijheid  
kom en.

Ik  verzoek de visscher en de ingezete
n en  van de stad mij onm iddellijk te ver
w ittigen  van  de aanwezigheid van een  
m ijn op of nabij h et strand, ofwel dit 
kenbaar te m aken aan h et loodswezen :

Nieuwpoort (tel. 45) ; Oostende (tel. 
72.000); Zeebrugge (tel. 44.100).

De Burgemeester, 9
Dr. A .Van Damme. •  •

CINEMA’S ¡
NOVA. — «Prinsen Nachten» m et Kate •  

de Nagy en Jean Murat. «Het Geheim  ® 
Van Stamboul» m et Frank Vosper en •  
Valerie Hobson. K inderen n iet toegelaten #

ZANNEKIN. — «De Muziek kom t langs •

Huwelijken : Verbanck Joseph en B en
dels Elisabeth.

Huwelijksafkondigingen : M onteny
Louis, slotm aker te Nieuwpoort en Mis- 
siaen Irma, werkster te Wilskerke. —  
Beschuyt Julien, visscher te Nieuwpoort 
en Dewulf Maria, z. b. te Lombardzijde.

AAN « DE WEKKER »

Het verheugt ons dat de Nieuwpoort • 
sche korrespondent van «De Wekker», 
thans bekent dat hij n iets h eeft tegen  
«Het Visscherijblad» en daardoor dus 
bekent, dat ons blad zoo m aar n iet ge
diend is m et dwaze práát van oninge- 
wijden in h et visscherijvak.

De Nieuwpoortsche korrespondent 
weet wel dat «Het Visscherijblad» voor 
zijn visschers n uttig  werk verricht, m aar 
zijn korrespondent van Nieuwpoort n iet 
zal laten  bezwadderen door persoonlijke 
kleingeestige aanvallen zooals dit in  den  
laatsten  tijd  het geval was.

Daarvoor is die correspondent te knap  
en h eeft hij tot op heden te goed alleen  
de algem eene belangen van de N ieuw 
poortsche visscherij ingezien.

Dat De Wekker h et op hem  en n iet op 
ons gem unt heeft, bewijst n iet in  het  
voordeel van a it blad, verm its er voor dit 
blad nuttiger werk te verrichten is m et 
door sam enwerking trachten  te verwe
zenlijken dat de vischm ijn er ten  spoe
digste komt.

Al zijn de huidige tijdsom standigheden  
niet het oogenblik om aan persoonlijke 
polem ieken te doen, toch zullen we e lse  
dwaze praat m et de noodige juistheid be
antwoorden.

Het gaat hier alleen om de belangen  
van Nieuwpoort en in dat opzicht, zijn  
we altijd bereid nuttig  werk te verrich
ten en dat kan De Wekker ook zonder 
een eerlijk m an, zooals onze medewerker 
Dumon aan te vallen  om dat hij in  ons 
blad zich steeds van alle persoonlijkhe
den onthouden h eeft en h et m et de be
langen van Nieuwpoort te goed meent.

We kunnen dus «De Wekker» thans  
ook reeds m ededeelen, dat dank zij de 
aanhoudende werking van Burgem eester 
Van Damm e m et zijn schepencollege eu 
z< nde- verdere oorlogstegenkantinger •

1) de nieuwe vischm ijn  heel w aar
schijnlijk toekom ende Lente zal ge
bouwd worden ;

2) op de oude kaai, zooals door ons 
en de visschers verlangd;

3 dat de vergunninghouders zich zul
len m oeten schikken naar de bepalingen  
van h et kontrakt destijds door hen  m et 
de stad Nieuwpoort aangegaan .

Aan «De Wekker» de practische ver ■ 
w ezenlijking daarvan, in  ’t belang van 
de Nieuwpoortsche visscherij te helpen  
bewerken. P. V

RAD AN

hier» m et Harry Richm an en Rachelle 
Hudson. «Zij huwde haar Baas» m et Clau •

Gasolie
Smeerolie

Benzine

»e«

dette Colbert en Melvyn Douglas 
K inderen toegelaten  .

• E E N  KWALITEIT; DE BESTE •
•  D EPO Tt OOSTENDE «
•  TANKAGE 8 TRANSPORT S.A. •BURGERLIJKE STAND

Dépt. Cial «RADIAN»
Geboorten : Coolsaet Roger, van Geor- , 7 T 7 Q 1 ï

ges en Verheile Martha. — Pichón Henri J  REEDERIJKAAI — Tel. 727.93 ^ 
van Marcel en Aesaert Philom ène. • • © • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



6 « HET VISSCHERIJBLAD »

ALLERLEI
—co»---

LIJST OER VERANDERINGEN  
VOORGENOMEN IN DE VISSCHERS-  

VLOOT DER HAVEN OOSTENDE  
GEDURENDE DE MAAND AUGUSTUS

1939

Schepen die van eigenaar veranderd  
zijn :

0.323 Rockall, eigendom  geworden van  
Calcoen M aurits (openbaar verkocht).

Schepen verkocht voor afbraak :
0.343 Jean Claude, verkocht op 21-8- 

1939.

GROOTE VRAAG NAAR JAPANSCHE  
KONSERVEN

De Japansche fabrikanten van konser- 
ven worden than s overstelpt m et bestel
lingen  u it België, Engeland, Nederland, 
enz. en m aatregelen  werden genomen, 
om de konservenvoortbrengst m et 50 t.h. 
te  verhoogen.

Men hoopt in  1939 een totaal van 22 
m illioen k isten  te bereiken.

DE SPOORWEGVERBINDINGEN  
MET PARIJS

De N ationale M aatschappij der Bel
gische Spoorwegen deelt mede :

Sedert 4 Septem ber bestaat er dage
lijks een rechtstreeksche trein, le , 2e en 
3e klasse, Brussel-Parijs en  terug : Brus- 
sel-Zuid, vertrek 16.03 u., Bergen 16.54 u., 
Quévy 17.19 u., Feignies 17.49 u„ Aulnoye 
18.02 u., Busigny 18.29 u., St. Quentin  
18.50, Tergnier 19.10 u., Compiègne
19.07 u., Parijs-Noord 20.50 u.

Parijs-Noord : vertrek 8.40 u., Compiè
gne 8.42'u., Tergnier 10.18 u„ St. Quentin  
10.38 u„ Busigny 11.05 u., Aulnoye 11.33 
u., Feignies 11.51 u„ Quévy 11.57 u„ Ber
gen 12.34 u., Çrussel-Zuid 13.29 u.

WAAROM WORDEN DE DENEN DIK ?

In een D eensch populair w etenschap
pelijk tijdschrift is een artikel versche
nen, dat zich m et het n iet te loochenen  
feit bezig houdt, dat de D enen dikker 
worden. De centrale verwarm ing schijnt 
de schuld daarvan te zijn. Hoe merk
waardig h et ook klinkt, toch zijn de 
aangevoerde oorzaken n iet zoo onlogisch. 
Denem arken h eeft een kouden Winter 
tn  zoo lang de verwarm ing prim itief es- 
de warm te in de woonkam ers n iet vol
doende was, ontwikkelde zich het li
chaam  en verbruikte zoo h et rijkelijk 
genoeg van levensm iddelen en bijzonde
re vetten, die bij den hoogen voedings- 
standaard  der Deensche bevolking ge
woonte is. Thans, nu er in bijna alle 
D eensche steden centrale verwarm ing 
is, zoodat de vertrekken in huis gelijk
m atig  verwarmd worden, h eeft hei li 
chaam  geen eigen warm te-ontwikkeling  
noodig en h et gevolg is, dat zich de goe 
de D eensche boter en h et evenzoo goede 
spek eenvoudig in  een vetlaag om zetten.

Schotsche
Haringwisscherij

OPSPOREN DER HARINGZWERMEN  
WORDT OPGEGEVEN

In een vorige oplage hebben wij ge
m eld dat « The British  Herring Industry  
Board » 6 moderne traw lers had aan
geworven om de haringzwerm en in de 
Schotsche w ateren op te sporen en de
zes verplaatsingen aan de gereedliggen
de vaartuigen aan te duiden. De talrij
ke opzoekingen, langsheen  de Schotsche  
Oostkust, hebben n iet geleid tot gunsti
ge u itslagen  en van verdere opzoekingen  
wordt afgezien.

[ f andelshericfiten

De Engelsche 
Reddingsdienst voor 

Britsche Micro

Op 5 Septem ber 1.1. werd door de' 
British  Broadcasting Cy een reportage 
gewijd aan de Royal N ational Lifeboat ' 
in stitu tion , een instelling die m et pri
vate hulpm iddelen in talrijke visschers- 
navens een goed ingerichten reddings
dienst onderhoudt. De reddingsploegen, 
die deze gevaarlijke taak  op zich h e b 
ben genom en, de in  gevaar verkeerende 
zeelieden bij noodweer bij te staan, heb
ben m eer dan eens aangetoond welken  
onschatbaren d ienst zij aan de zeevaart 
en zeevisscherij gedurende hun 115-jarig 
bestaan hebben bewezen. Het verhaal 
dezer ontelbare reddingen vorm t de 
schoonste bladzijden van de Engelsche 
zeevaart. The Royal N ational Lifeboat 
Institu tion  werd gestich t in  1824 ; voor
dien echter, rond de jaren 1780, werd de 
eerste boot, speciaal u itgerust voor red
dingswerken op zee, in  d ienst gesteld  te 
South Shields. De m eest glorierijke red
ding ter zee zal ongetw ijfeld  deze zijn  
van Grace Rarling, ten  tijde dat de 
vrouwen nog ais tengere wezens werden  
beschouwd. Deze redding geschiedde ge
durende de regeering van K oningin Vic
toria, en eenieder w as verbaasd over het 

i h eld haftig  gedrag en de vastberadenheid  
van Grace Rarling. Gedurende een hevig  

! stormweder, stak zij m et haar vader in  
; een zeer gewone roeiboot in  zee en ge- 
j lukte zij er in  de 6-koppige bem anning  
van een zinkend schip te  halen, 

i Heden ten  dage worden door de Royal 
N ational Lifeboat In stitu tion  langsheen  
de gansche Engelsche en Iersche kusten  
rond de 143 reddingsposten onderhou- 

. den, elk voorzien van een motor-red- 
dingsboot. Gedurende haar 115-jarig be
staan, redde zij h et leven van m eer dan  
66 duizend personen, en voor elke 172 
geredden, gaf een redder zijn leven.

BESTEL UW  OESTERS 
EN KREEFTEN B ij •

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 
—  MEN BRENGT TEN HUIZE —

Fai l l i ssementen in België. — Er werden  
over de week eindigende 1-9-39, in  B e l
gië 8 faillissem enten  uitgesproken, teg en 
over 11 over hetzelfde tijdperk van het 
vorige jaar.

Uitgesproken faillissem enten  per bran
che gedurende de week 25-8-39 tot 1-9-39. 
4 diversen, 1 kleermaker, 1 vleeschhou  
wer, 1 meubelmaker, 1 aannemer.

In totaal werden er van 1-1-39 to t 1-9- 
39, ir. B elgië 512 fa illissem enten  u itge
sproken tegenover 420 over hetzelfde tijd  
perk van  1938.

Concordaten.  — Van 1-1-39 tot 1-9-39 
werden in België 181 aanvragen inge- 
diend to t h et bekomen van een concor
daat, en 120 aanvragen gehom ologeerd  
tegenover 142 en 85 over hetzelfde tijd 
perk van 1938.

Protesten.  — Over de week eindigende 
1-9-39, werden in België 2135 protesten  
geregistreerd tegenover 1640 over het 
zelfde tijdperk van 1938

Van 1-1-39 tot 1-9-39, werden in Bel
gië 80413 protesten  geregistreerd tegen  
over 66683 over hetzelfde tijdperk van 
het vorige jaar.

« Cie Belge des  Pêcher ies  mari t imes  » 
N. V. te Oostende

Bilan op 31 Dec. 1938.
Actief en passief : 1.874.463 fr.
Verlies over te dragen : 1.162.973 fr.

« Hotel Pauwe l s-D’Hondt », N. V. 
te Blankenberge

Bilan op 31 Dec. 1938.
Actief en p assief : 2.955.674 fr.
U itbating : 87.771 fr.

De U itbe ta ling  d e r
M ilitiev&rgoedingen

De M inister van B innenlandsche Za
ken deelt h et volgende mede om trent 
de u itbetaling van de m ilitie vergoedin
gen :

De personen die hunne gewone ver
blijfplaats verlaten om tijdelijk  bij 
bloedverwanten of vrienden hun intrek  
te nem en, kunnen de u itbetaling van ae 
m ilitievergoeding bekomen in de lokali
te it waar zij zich tijdelijk  vestigen, m its 
zij to t het bestuur der gem eente, waar 
zij in  de bevolkingsregisters ingeschre
ven zijn, een aanvraag richten.

$ REEDERS, VISSCHERS, VÏSCH- 
$ HANDELAARS EN NIJVERAARS 
H E T  V I S S C H E R I J B L A D  

IS UW VAKBLAD

L. WYNANT

Hookerii
—  IN ALLE SOORTEN —
S p e c i a l i t e i t  v o o r  m a r k t e n  
H a r i n g ,  m a k r e e l  h e i l b o t ,  enz.
J, M oretuslei 586

W ilrijk A n tw erp en
aBirtf MBWBH1 IFB'W— r  1  flTilMT »iii

ALLE SLAG VAN VERMAK1NGEF 
Grauwe, witte en rieten MANDEN bi

CH. DESM IDT-SLEYTER
1ST. FRANCISCUSSTRAAT, 22 - OOSTENL’h

A anbested ingen

Verdonck Minne
BREUKMEESTERS - ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER 
ïLASTIEK W ELKE MEN DAG EN NACHT DRAGT ZO N 

DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAMES EN 
O HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE •  
© LENDENPIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN •

KUNSTBEENEN

-<o»-

UITSLAGEN

4 SEPT. — Verschillende werken aan  
het Mii. In stitu ut voor Zeekuur, te O os
tende.

Lot 1 : A. Verscheure, Ichtegem , fr. 
11.750,99 ; A. Casteleyn, G istel 13.940 fr.; 
Th. Claeyssens, Oostende, 14.167,30 fr

Lot 2 : M. Bollingier, 34.523,30 fr.; T. 
Claeyssens, 46.957,10 fr.

4 SEPT. — Te 11 u„ verbeteren der 
rioolleiding in het Mii. Instituut voor 
Zeekuur te Oostende.

A. Verscheure, 7.000 fr. E. Vanthour- 
nout, 10.740 fr.

8 SEPT. — Te 11 u. voor den h .Claeys, 
Vrijdagmarkt, 12, Brugge, vernieuwing  
der glazen bedakingen en dakgoten, bo
ven de groote doorgangen der Oost- en  
W estvleugels van h et Koninklijk A the
neum, te Oostende.

Wybo L., te Oostende, 74.230,22 fr.

h <St 4* 4» 4

I

IN DURALUMIN
DE MODERNSTE EN DE 
STERKSTE TO T HEDEN 
— UITGEVONDEN — 
ELASTIEKE KOUSEN 
ALLE KINDER- EN 
ZIEKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSL ES 
om scheefgegroeide kinderen terug 
--------- recht te b re n g e n --------

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS
VORMDE BEENEN EN  VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —

Sprekelijk te Oostende, H .Serruysl., 7
Ieder w erkd ag van 8 8ot 18 uur 

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT. 25
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Camille W illems
OAGLLIJKSCHt VERZENDING: 

BELGili — BUITENLAND

ZEE VISCH- 
Groothandel 
gesticht in 1889 
OOSTENDE

(O

Tel Adr. Willernsco, Doste....
Tel. 73876-73875-73877-73878
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N. V. C A ÏS PAPIER
ROTTERDAM

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

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

« PAPIER AFR OLM ACHINES »

BREUKBANDEN -- BUIKBANDEN
MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN 

ALLES NAAR MAAT •

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

Bandagist — Masseerder
ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN T  GROOT van

W!
mém mi ncMlRii li

A

Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJWIEL in het

Huis Gentil Mares
i

28, K erksiraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Sm et de N aeyerlaan, 32 
... , BLANKENBERGE

team  : m aagpijn. darm pijn¡T OVERGEVEN, AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...

EefliQtf lepel» rijn voldoende ons onmlddeHljk eeo  
groo t»  verlichting te bekomen Eisch bt) uwee 
apotheker het echte p ijft* tille«d  m i d d e l  M a r to n , 
e e  weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend p ro d u c t

PRIJS 7,50 fr. <*•
b  e lke  a p o th e e k  en  a p  M a r to u  74 V laan isah e

steenweg. Brussel
ITOS3WJ

Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gansch de Kust. ---  TELEFOON 73740
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MENGELWERK 66

Grietje van den 
Visscher

door A . HANS

David was kleinm oedig geworden. Hij 
bezat h et optim ism e n iet meer waarm ee 
hij Reigersdam m e had verlaten, m aar 
m eende allerlei gevaren te zien, ais hij 
naar de verre prairie zou trekken.

De Mormonen wilden h et hem  w el ge
m akkelijker m aken en hij w as ingeno
m en m et hun theorie over broederschap  
en wederzijdschen bijstand. Hun tucht, 
hun dwang, hun onverdraagzaam heid, 
waardoor ze de Am erikaansche bevolking 
tegen  zich innam en, kende hij nog niet.

— David, ais ge geen moed hebt om  
in  Amerika te werken, laa t ons dan naar  
ons land terugkeeren, zei Grietje. Ge 
hebt me alles zoo anders voorgesteld. 
We kwam en hier voor de vrijheid en om 
een nieuw e toekom st... Ge w ilt u binden  
aan die M orm onen...

— Ge zijt nu tegen  deze m enschen en 
we hebben er n iets dan goedheid van  
ondervonden.

— Ge w ilt vertrekken... en ais dan ons 
getu igschrift komt ?

— D at zal m en ons nazenden. Ais het 
ooit kom t...

Even aarzelde David.

—  O, Grietje, vervolgde hij dan, toon  
nu uw groote liefde voor mij en laat ons 
trouwen voor den ouderling ! Het is  im 
m ers wettig. We hebben gedaan w at we 
konden, om in onze eigen  kerk te hu
w en... Men stelt ons u it... dat kan toch  
niet blijven duren.

— Hoe kunt ge dat weer vragen ? Zóó 
trouwen, of bij elkaar wonen zonder hu
welijk, is voor mij ’t  zelfde.

— D at is n iet w aar... We trouwen w et
tig. En w at kunnen ons de m enschen  van  
R eigersdam m e schelen ? Die zullen n iets 
van ons hooren...

— Ais ik weiger is h et n iet voor de 
m enschen m aar voor m ijn gew eten voor 
God.

— Dus die Mormonen hebben geen ge
weten en geen God?

— O, ik heb vele van die Ham burgsche 
vrouw gehoord, de eenige m et wie ik 
kan spreken. Utah, dat is de kolonie van  
de Mormonen, ver in h et W esten. —  En 
daar is een baas, die wel v ijftien  vrou
wen heeft.

— Wij m oeten geen Mormonen wor
den... Ja, velen hebben m eer dan een  
vrouw... D at is ais in  den ouden tijd, 
m aar ze leven zeer treffelijk. Lach niet 
m et hun beginselen. De Mormonen w il
len veel kinderen hebben, groote gezin
nen. En volgens hun leer is elk kind een 
tabernakel voor den geest. Ze voeden die 
kinderen heel goed op. De vrouwen van  
denzelfden m an leven ais zusters en be
m innen elkaar... Er is geen ruzie...

— En gij keurt dat ook al goed?
— Goedkeuren, dat is w at anders.Maar 

ik heb eerbied voor de overtuiging van  
anderen.

— De Ham burgsche h eeft me gesproken  
van die nieuw e leer. Ik m oest wel naar 
haar lu isteren ... Ze had het over een ze
keren Joe Sm ith, die over een vijf-en- 
tw intig jaar een Engel hoorde zeggen, 
dat hij ergens gouden platen  m oest op
delven. En daar stond de nieuwe leer ge
schreven. En bij de platen  lag een won
derbril, waarm ee hij dat alles zou kun
nen lezen ’t Was geen bril m et glazen, 
m aar m et doorzichtige steenen. En hij 
h eeft dan de nieuwe leer bekend ge
m aakt.

— Och, Grietje, dat is de legende... Er 
zijn overal legenden. Ze veite llen  bij ons, 
dat h et beeld van Onze Lieve Vrouw van 
R eigersdam m e over honderden jaren  
door visschers in  een net uit zee werd 
opgehaald en m en het in  een kapelletje 
plaatste, m aar dat h et ’s m orgens voor 
de poort van de kerk stond, ais een tee- 
ken dat m en het beeld daar m oest veree- 
ren. Op een legende komt h et n iet aan. 
De leer te lt en de Mormonen hebben  
hooge begrippen van naasten liefde...

— Onze pastoor preekte ook over n aas
tenliefde.

— Ja, m aar hoe is  h et bij ons ? We 
hebben het ondervonden welk een n aas
tenliefde er is ...

— Alle m enschen zijn n iet gelijk. Er 
zijn bij ons braven en slech ten ... En bij 
de Mormonen van eigen ook. We zien  
nu alles op zijn schoonst. Ge zult mij 
toch n iet wijsm aken, dat er onder de 
vijftien  vrouwen van den baas te U tah  
geen jaloezie zal zijn. Droom nu niet, 
David... B lijf bij w at we geleerd heb
ben. Laat Adam vertrekken. Wij zullen

onsen weg alleen zoeken. Ge h ad t zoo
veel moed.

— Ik kende Amerika n iet. Die propa
gandaboekjes staan  vol leugens. — We 
kunnen hier vooruit komen, m aar we 
m oeten hulp en raad hebben. Men noo- 
digt allerlei vreem delingen n aar Utah, 
de leiders truggelen de kolonisetn  geen  
geld a ï ais de m aatschappij, die mij 
slecht land wilde verkoopen. We zouden 
jaren sukkelen. Ginder zullen we seffens  
een hofstede hebben.

— Ik neem  aan, dat ze ons w illen  h el
pen, m aar dan zullen we ons tot hun leer 
m oeten bekeeren

— Neen.
— David, w ees eerlijk ! Ik kan n iet 

verstaan, w at Adam u allem aal vertelt, 
m aar ik heb al m ijn vertrouwen in u ge
steld.

— En ik zou u bedriegen, hé? vroeg hij 
nijdig.
— Ge w ilt toch  trouwen op hun m a
n ier...

— Omdat h et w ettig  is!
David drong zich dichter tegen  Griet

je aan.
— G eef toe, fleem de hij Dan zijn we 

eindelijk m an en vrouw.
Onze liefde staat toch  boven alles. — 

Niem and zal ons scheef bezien. We w en
schen beiden enger vereenigd te  wor
den. Ik heb voor u de «Gouden Schoof» 
opgegeven. Liever armoede dan u -te ver
liezen.

—  Zóó zoudt ge h et te Reigersdam m e 
van me n iet geëischt hebben. Ge zijt veel 
veranderd. We kunnen ook hier behoor
lijk trouwen. W acht op h et getu igschrift 
Ik heb alle vertrouwen in de oprechtheid

van onzen pastoor. Hij zal h et zenden. 
Hij weet, dat we h et eerlijk m eenen.

— Wat ge nog gelooft! Ze spannen te 
Reigersdam m e sam en en w illen ons dwin
gen boetvaardig terug te keeren en dat 
doe ik nooit. Wel, dan vertrekken we on
getrouwd naar U tah, zei David boos. ’t 
Is voor de hoeve.

— Dan hadt ge op de Gouden Schoof 
kunnen blijven : die hoeve stond voor u 
gereed, de grootste van de streek.

— W at bedoelt ge?
— Een h of in Amerika is voor u nu van  

m eer belang dan ik.
Ge w ilt n iet naar mij luisteren, maar 

wel naar Adam Brake. Hij h eeft meer 
over u te zeggen dan ik.

— D at is dwaze praat. Ge verdraait de 
waarheid.

—  Ik wil n iet m ee m et dat volk. Wij 
behooren er n iet bij; ik ben er benauwd  
van... David, laa t mij terugkeeren...

— Naar Reigersdam m e?
— Neen. Ze zouden me daar bezien ais 

een slecht m eisje, dat door u verlaten  
werd. Maar ik zal op ’n  andere, verre 
visschersplaats m ijn brood wel verdie
nen. Ik kan m et visch  gaan  leuren in de 
stad ... En ik zal trachten  u te vergeten.

— Is uw liefde zoo gezakt ?
— Mijn liefde ? Neen David. U it liefde 

vraag ik u m et dat volk af te breken. — 
Maar al een heelen tijd behandelt ge me 
ais een onm ondig kind. Mijn oordeel telt 
niet. Ais ik zeg, dat ik van die nieuwe 
leer n iet wil weten, noem t ge me bela
chelijk en  flauw. Heele avonden zit ge 
m et Brake te babbelen en voor mij hebt 
ge bijna geen woord. En ik ben de een
zaam ste van allem aal in  dat huis. Ik kan

alleen m et de Ham burgsche vrouw spre
ken. O, h et zou weer goed worden tus
schen ons als die Adam Brake weg wa
re... hij h eeft uw zinnen in de war ge
bracht ! Hij staat tusschen  ons... dat 
voel ik zoo sterk.

— Durven beweren dat ik u verwaar
loos ! Het is echt onrechtvaardig. Me 
verwijten dat ik m et een braaf man 
spreek ! Werken ze hier n iet in  de arm
ste wijken ? Ze spijzen de hongerigen 
en redden dronkaards, ze helpen de el- 
lendigen, de zwakken, de zieken, en het 
is uit naastenliefde. Ze trachten  nier, 
naar geld. Adam verdient n iets dan den 
kost. In U tah stich ten  ze een broeder- 
staat ...

— W aar de baas vijftien  vrouwen 
h eeft !

— In eer en deugd !
— Men kan alles in eer en  deugd noe

men. Maar in zulke rare leering zijn wij 
toch n iet opgekweekt. D at volk is heel 
anders.

David betoogde opnieuw hoe gemakke
lijk m en het hun wilde m aken om snel 
een eigen hoeve te verkrijgen. — Doch 
Grietje antwoordde, dat ze liever naar 
Europa terugkeerde dan zich aan de 
Mormonen te verbinden.

In die akelige stem m ing kwamen ze 
thuis.

(Wordt voortgezet) .

(Verboden nadruk).


