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LICHTEN

FEBRUARI

uit aan

1 W 7.20 16.32

2 D 7.19 16.34

3 V 7.1 7 16.36

4 Z 7.16 16.38

5 Z 7.1,4 16.39

6 M 7.13 16.41

7 D 7.1 1 16.43

8 W 7.09 16.45

9 D 7.07 1 6.46

10 V 7.06 16.48

1 1 Z 7.04 16.50

12 Z 7.02 16.52

13 M 7.00 16.54

14 D 6.59 16.56

15 W 6.57 16.57

16 D 6.55 16.59
17 V 6.53 1 7.01

18 Z 6.51 1 7.02
19 Z 6.49 17.04

20 M 6.47 1 7.06

21 D 6.45 1 7.08
22 W 6.43 1 7.09
23 D 6.41 1 7.1 !
24 V 6.39 1 7.13
25 Z 6.37 1 7.15
26 Z 6.35 1716
27 M 6.33 1 7.18
28 D 6.31 1 7.20
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INGEZON DEN

Nieuw jaar 1939 en de 
Bescherm ing van onze 
Vischconservenindustrie

Visschers, gij hebt Rechten,
maar... gij hebt ook Pflichten

Nieuwjaarsdag in België is een i Dat er in de huidige omstandigheden 
schoone dag. Iedereen geeft, iedereen nieuwe lasten te dragen zijn, lijdt geen 
krijgt. Geschenken alhier, geschenken  ̂twijfel; dat de vischconservennijver- 
aldaar. | heid het hare moet bijdragen is een feit;

Onze regeering is aan deze heilige maar dat landbouwprodukten zooals 
gewoonte niet te kort gebleven en heeft melk en boter, vleesch en vleeschcon-
langs het Staatsblad van Sylvester- 
avond met volle handen geschenken 
uitgedeeld aan de meesten onzer natio
nale industries, ondçr den vorm van 
invoervergunningsrechten.

serven steeds bevoordeeligd worden 
waar ons vak steeds als asschepoetster 
verwaarloosd wordt, dat gaat werkelijk 
te ver.

Het is ten andere onzinnig en niet te

O p alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u

€sso
GASOLIE

De landbouwprodukten staan natuur- vergeven dat dergelijke besluiten ge
lijk steeds nog op de eerste lijn, melk troffen worden zonder dat de belang- 
room zal 5 fr. per kilo betalen; melk hebbenden of ingewijde ambtenaren ge- 
0,375 fr. per liter; boter 6,80 fr.; zelfs raadpleegd of aanhoord worden, 
de karnemelk is niet vergeten en met! W ij kunnen toch allemaal geen boe- 
0,06 fr. per liter beschermd. Vleesch- ren zijn !... 
conserven krijgen een bescherming van I Nota der Redactie
1.75 fr. per kilo Textiel en breiwerk, W ij zija het mct den inzendcr vol_ 
hout- en lederindustrie, g as- en metaal- ]edi eens maar aJs w£ het d VQOr 
waren zelfs de pantoffelmdustrie en j hebben WQrdt de Q 50 fr k op 

-  val met om -  zelfs de beroemde ;den ingevoerden sprot niet geheven, 
rubberschoeisels worden beschermd I wanneer het bewezen wordt door de

Jammer, er is weeral eene assche-j bestuurdcrs der kustmijnen, dat de aan_ 
poetster en U weet op voorhand dat voer ter laats£ • is
het de vischconservenindustrie is !!

Eigenaardig, zal men misschien hier ; 
en daar denken ! i Geen wonder, zullen j 
de ingewijden zeggen ! Dat is toch im
mers de eeuwige gewoonte bij onze 
wetgevers. Onze vischconservennijver- 
heid is immers in Brussel nooit ernstig 
opgenomen geworden.

Wel hebben wij een visscherijvloot 
die kwijnt; wel hebben wij een jaarlijk- 
schen invoer van millioenen vischcon- 
serven in België; maar dat wij de eerste 
kunnen helpen door de vischconserven
industrie te bevoordeeligen of dat wij 
het tweede kunnen vermijden door de 
vreemde vischconserven evenals de 
vleeschconserven aan een vergunnings 
recht te onderwerpen, schijnt men in 
Brussel niet eens te gissen.

En nochtans zijn wij niet heelemaal 
vergeten. Integendeel... onze regeering 
is van oordeel dat het ons veel te goed 
gaat en dat wij ook het onze kunnen 
bijdragen tot het vullen van de bodem- 
looze Staatskas en het is daarom dat 
onze vischconservenfabrieken van at 
1 Januari 1939 op den versehen haring 
dien zij bij gebrek aan Belgischen ha
ring in den vreemde moeten koopen,
5 fr. per 100 kg zullen betalen. De ge
zouten haring dien wij in ’t geheel niet 
voortbrengen en massawijze moet in
gevoerd worden, zal eveneens 3 fr. per 
100 kg. betalen. De versehe sprot waar
van de aanvoer bij ons in de laatste 
jaren van 6.000.000 kg. op 700.000 kg. 
is gezonken, prijkt met het mooie be
drag van 0,50 fr. per kilo.

Kan een gezond verstand maar zoo 
een ondn begrijpen? Zulk een drakoni
sche maatregel gaat werkelijk alles te 
boven !

Het Zeewezen dat in de laatste jaren 
werkelijk bewijzen heeft geleverd dat 
het de belangrijkheid onzer industrie 
kent en behartigt, schijnt zelfs niet te 
zijn geraadpleegd, gezien het Konink
lijk besluit niet door den Heer Minister 
van Verkeerswezen werd geteekend. 
ten ware men er daar niet mede ak
koord was.

Honderden en honderden malen reeds heb

ben we in ons blad de visschers gewezen op 

hunne verplichtingen tegenover de Hoogere 

Overheid en in ’t bijzonder tegenover de 

Zeevaartinspectie en de Waterschouten.

In de Belgische Visscherijalmanak staan in 

verband hiermede talrijke wenken en raad

gevingen.

Steeds stellen we vast. dat het grootste 

gedeelte die raadgevingen niet alleen niet 

eens lezen doch er eenvoudig hun zolen aan 

vagen.

Talrijke opmerkingen en feiten van belang, 

daarmede in betrek, zijn ons ter oore geko

men en de visschers mogen er zich vanaf 

heden aan verwachten, da^ men strenger zal 

optreden.

Het mag hier nochtans gezegd, dat de 

Waterschouten van alle onze kusthavens zeer 

tactvol en met de meeste bereidwilligheid te

genover de visschers optreden en hen steeds 

met raad en daad bijstaan.

Verschillende visschers achten het zelfs van 

géen belang, wanneer ze een kaart krijgen 

zich te komen aanbieden, het te doen.

Zoo kregen we het bezoek van een vis- 

scher die voor den legerdienst opgeroepen 

werd en vroeger verzuimd had op vraag van 

den Waterschout naar zijn bureel te gaan.

Het was echter voor niets anders dan om 

ontslagen te worden.

Veel schippers slaan niet de minste ach?: 

op de noodzakelijkheid het bewijs van eigen-
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«Het Visscherijblad» heeft reeds ver
schillende artikels gewijd aan de radio
telefonie in dienst der visscherij.

Na er op gewezen te hebben dat de 
uitstralingspost van den watertoren te 
Oostende volstrekt niet meer beant
woordde aan de noodwendigheden van 
onze Belgische visschersvloot, zijn wij 
naderhand zoo gelukkig geweest er te 
mogen op wijzen, dat in den lamlendi- 
gen toestand verbetering gebracht 
werd en wel in dien zin, dat het uit- 
stralingsvermogen voldoening gaf aan 
de reeders en aan de schippers.

«Het Visscherijblad» mocht met fier
heid wijzen op het feit, dat zijn be
moeiingen niet zonder invloed geweest 
waren en het mocht er des te meer over 
voldaan wezen daar het vanwege ver
schillende belanghebbenden schriftelij
ke dankbetuigingen ontving.

Men schreef inderdaad dat, dank zij 
de aangebrachte verbeteringen, de mo
gelijkheid gegund werd van met de 
schippers in radiotelefonische verbin
ding te komen, over dag op een af
stand van circa driehonderd mijl en 
over nacht op nog veel grootere af
standen, zegge 1000 à 1500 mijl.

Onze groote reederiien konden dik
wijls de marktbeurten hunner schepen 
aldus regelen, dat de marktprijzen geen 
inzinking kregen door een gelijktijdigen 
aanvoer van dezelfde vischsoorten te 
vermijden,

Nieuwe klachten komen ons thans 
toe over de vaststelling dat de schip
pers gedurende den nacht van Zondag 
op Maandag geen antwoord van Oos- 
tende-radio ontvangen, niettegenstaan
de hunne langdurige oproepen; anders 
om verklaren de 'reeders dat zij hunne

schepen vruchteloos door Oostende- 
radio laten oproepen.

W AT  GING OF W A T  GAAT ER 
MANK ?

Uit de ingewonnen inlichtingen zou 
blijken, dat om reden van bezuiniging 
des Zondags de museum-zender in ge
bruik gesteld wordt, t.t.z. de fameuze 
zender die flauwer te hooren is dan 
deze der motorsloepen, de zender die 
naar den grond uitstraalt in plaats van 
naar de zee, de zender van de krot
woning van den Gistelschen steenweg.

Het loont de moeite eens naar die 
krotwoning en de antennen te gaan 
zien en u dan de vraag te stellen of 
de electricien die u een radiotoestel 
verkocht en u wijs maakte, dat uw an
tenne altijd goed afgezonderd moest 
gehouden worden, u vaantjes wijs 
maakte.

Waarlijk het wordt tijd, dat onze ge
meenteraadsleden en onze volksverte
genwoordigers eens bij den bevoegden 
minister aandringen om een einde te 
stellen aan dien zotten boel. Het kan 
inderdaad niet langer lijdzaam geduld 
worden te moeten lezen over den mil- 
lioenendans van het N.l.R. voor het 
houden van allerlei politieke scheer en 
inslag, wanneer een zoo nuttige inrich
ting als de radio in dienst van onze 
menschen ter zee ondergebracht is in 
een krotwoning en met een museum- 
zender moet sukkelen.

En het Comité voor urbanisatie ? 
Wanneer blaast het eens de rotte ba
rak van den Gistelschen steenweg om
ver om de stukken ervan in het nabije 
museum Liebaert op te bergen?

dom in hun bezit te hebben; anderen varen 

opnieuw zonder jongen, al zijn er genoeg en 

zijn ze wettelijk verplicht er één aan boord 

te hebben.

Zoo werd thans tegen een grootreeder een 

proces-verbaal opgemaakt om zijn vaartuigen 

zonder jongen in zee te laten steken.

Dit alles mag en kan niet blijven duren en 

het volstaat niet te zeggen dat de visscherij 

veel te lijden heeft en allerlei uitvluchtsels 

te zoeken.

Het moet ook gezegd, dat om rechten te 

bekomen, men ook zijn plichten moet vol

brengen, en dat verliezen de visschers uit 

het oog.

W ij hopen dat dit klein artikel een waar

schuwing moge wezen voor klein en groot en 

dat de schippers op hiernavolgende raadge

vingen meer acht zullen slaan, willen ze zich 

niet blootstellen aan vervolgingen, welke 

meer en meer ernstige gevolgen zullen heb

ben.

BELANGRIJK BERICHT AAN DE 

SCHIPPERS

(Aandachtig te lezen)

De Schippers ter Visscherij moeten weten 

dat ze ten allen tijde de volgende stukken 

aan boord moeten hebben:

a) Het bewijs van eigendom van het schiip;

b) Het bewijs van deugdelijkheid;

c) Het bewijs van nationaliteit;

d) De meetbrief;

e) De monsterrol.

De opmerkingen vermeld op het bewijs 

van deugdelijkheid moeten voldaan zijn. Het 

Logboek moet bijgehor* ’en worden en na elke 

reis op het Waterschocitsambt aangeboden 

worden. (Zie onderrichtingen op het eerste 

blad van het logboek). Van elke buitenge

wone gebeurtenis of voorval of averij moet 

een verslag gemaakt worden.

De Schippers moeten zorg dragen dat ten 

allen tijde de nummers duidelijk zichtbaar 

zijn op weerszijden van de boeg van hun 

vaartuig als op het zeil. (Groot zeil).

De naam en thuishaven van het schip moe

ten in witte letters op zwarten grond op den 

achterspiegel geschilderd zijn.

Het is verboden om mazoutafval of olie, 

alsook alle voorewrpen die het water kun

nen bevuilen of de scheepvaart verhinderen, 

overboord te werpen in de haven of de kust

wateren.

De Schippers worden verzocht om de sei

nen voor het in- en uitvaren van schepen in 

de haven in acht te nemen. Een streng toe

zicht zal uitgeoefend worden en alle inbreu

ken aan deze schikkingen zullen gestraft 

worden.

Schippers van visschersvaartuigen die de 

visscherij beoefenen ten Noorden van 55 gr. 

Noorderbreedte en ten Westen van Start 

Point zullen vanaf 1 Januari 1941 in het be

zit moeten zijn van een diploma of een ver

gunning van Schipper ter Visscherij le Klas.

Voorloopige toelatingen zullen niet gege

ven worden.

Schippers 2e klasse die op 28 Mei 1938 

den ouderdom van 36 jaar niet bereikt heb

ben moeten zich zoo gauw mogelijk laten in

schrijven voor het Diploma van Schipper 1 e 

Klasse.

Schippers 2e klasse die op 28 Mei 1938 

ouder waren dan 26 jaar moeten een ver

gunning van schipper 1 e klasse aanvragen die 

ze zonder examen zullen verkrijgen.

Alle inlichtingen die gewenscht worden 

zullen gegeven worden op het Waterschouts- 

ambt.

Vergadering van het
Zeewetenschap
pelijk Instituut

Zaterdagvoormiddag vergaderde de Beheer 

raad van het Zeewetenschappelijk Instituut 

te Oostende, onder voorzitterschap van den 

heer Gouverneur Baels.

Waren verder tegenwoordig: burgemeester 

Moreaux, directeur-generaal Devos, prof. Gil

son en Koch; de h. Bauwens; Velthof, be

stuurder onzer Visschershaven, Verschoore, 

bestuurder van Bruggen en Wegen; Cornille, 

bestendig afgevaardigde van de provincie 

W’est-Vlaanderen; Willems, bestuurder van 

het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk 

Onderzoek, en de heer d’Archimont.

In deze vergadering werd de toestand van 

het Zeewetenschappelijk Instituut besproken 

door het feit dat de twee millioen welke ver

leden jaar voor het bouwen van een nieq^v 

instituut voorzien waren, thans geschrapt 

werden. Men moet namelijk weten dat, toen 

in 1936 besloten werd hiervoor kredieten 

aan te vragen, men achteraf zoolang getalmd 

heeft om daarmee aan te vangen om meer te 

kunnen bekomen, dat de regeering thans het 

noodig geoordeeld heeft, het aanvankelijk 

toegestaan krediet ook te schrappen.

Het Wetenschappelijk Instituut beschikt 

thans slechts over een toelage van 75 duizend 

frank van den Staat en evenveel van de Pro

vincie en de stad Oostende, sommen welke 

pas voldoende zijn om de algemeene onkos

ten te dekken. Besloten werd te trachten 

grootere toelage te bekomen.

W ij zien in deze omstandigheden niet in, 

waarom het Zeewetenschappelijk Instituut dit 

jaar zou moeten werken en ’t ware misschien 

best het voor een jaar te sluiten totdat de 

noodige kredieten voorhanden zijn om nuttig 

werk te verrichten, terwijl er thans opnieuw 

niets zal verricht worden waaruit onze vis

schers maar het minste nut kunnen halen.

Wat denkt de Beheerraad daarvan ?

HComt er nog een
Veerdienst ?

-«»-
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Onze lezers weten dat volksvertegenwoor

diger Peurquaet bij den Minister van Open

bare Werken heeft aangedrongen om het 

terug in voege brengen van den overzetdienst 

te zien tot stand komen.

Door den heer Balthazar werd hierop de 

zaak voor verder onderzoek aan het Minis

terie van Verkeerswezen overgemaakt.

Naar het schijnt zou er aan de vraag om 

de vedetten van het Zeewezen te gebruiken, 

moeilijk een gunstig gevolg kunnen gegeven 

worden. Meer nog: de stad zou moeten tus- 

schenkomen in de lasten welke de herinrich

ting van dezen nuttigen dienst zou veroor

zaken.

Anderzijds stellen we de vraag waarom de 

Staat te Antwerpen zelf de veerdienst uitbaat 

en waarom het hier niet zou kunnen?

En wat zal men dezen Zomer doen met de 

vreemdelingen die naar de andere zijde der 

haven zullen willen gaan om er ofwel in de 

duinen te zitten, het museum en de visch

mijn te bezoeken, of er een bad te gaan ne

men ?

Zal de huurder van de badkabienen aldaar 

geen grooter schade lijden, door dit voor 

hem onverwacht afschaffen van den veer

dienst, welke tijdens het seizoen aan de 

vreemdelingen, steeds zeer nuttig was?

Deze vragen onderwerpen we nu aan de 

bevoegdheid van ons gemeentebestuur en we 

hopen dat volksvertegenwoordiger Peurquaet 

het hierbij niet zal laten, want voor kleine 

bedienden en werkmenschen is de tram veel 

te duur, duurt de rondreis veel te lang en 

wordt aldus veel geld en tijd verspild.

In ’t belang van de stad, i3 een dringende 

oplossing ten zeerste gewenscht.

HUIS DEBRA
m n H B n in a m  m n a o n M i

Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033

Rechtskundige Beschouwingen 
over het geval van de“Nippon

Elkeen weet dat er over het weg- 
halen van voorwerpen uit het wrak van 
de « Nippon » veel wordt geschreven, 
verteld en verondersteld, zoodat de bal 
vaak misgeslagen wordt en wij het 
nuttig geoordeeld hebben de zaak 
rechtkundig te laten onderzoeken.

Daarvoor hebben we ons gewend tot 
den zoon van onzen vriendelijken ha
venmeester en bestuurder der vis
schershaven van Zeebrugge, namelijk 
den heer Devriendt.

Onze lezers te Zeebrugge en Heist 
weten dat de jonge heer Devriendt 
studeert in de rechten en dat hij waar
schijnlijk dit jaar zonder ongelukken 
het diploma van advokaat zal verwer
ven.

W e laten hierna den jongen, maar 
knappn heer Devriendt aan het woord 
en houden er aan hem hier in deze 
kolommen geluk te wenschen voor zijn 
initiatief in deze zoo ingewikkelde zaak.

W A T  DE HEER DEVRIENDT 

ONS MEEDEELT

Het Zweedsch schip «Nippon», dat 
voor enkele maanden in het zicht van 
Zeebrugge, juist buiten de territoriale 
wateren, op een zandbank is vastge- 
loopen, heeft aan de visschersbevolking 
van Zeebrugge en Heist reeds heel wat 
herrie en ongemakken bezorgd.

9 9

De eerste dagen na de stranding 
hoorde men zeggen dat de «Nippon» 
door de visschers als echte piraten 
werd geplunderd. Het parket trad op. 
huiszoekingen werden gedaan en pro- 
ces-verbalen bij de vleet opgesteld. De 
«Nippon» werd dan door een Hol- 
landsch schip bewaakt. En de visschers 
bleven dan maar van het schip weg.

De «Nippon» zakte dieper en dieper, 
scheurde langs alle kanten zoodat het 
onmogelijk was het nog vlot te bren
gen. Men gaf de bewaking op en liet 
liet over aan de vernieling van de gol
ven. Het gerucht liep rond dat het 
wrak met al de marchandises welke het 
nog bevatte, binnenkort zou gedynami, 
teerd worden.

Dan zijn de visschers er wederom 
naar toegevaren; de proces-verbalen 
hadden nog geen rechterlijke gevolgen 
gehad De visschers zijn bovendien 
overtuigd dat de eigenaars geen aan
spraak meer maken op wat er nog over- 
blijft, daar zij geen enkele handeling 
verrichten, die het tegenovergestelde 
bewijst. Noch bewaking noch redding 
van de bevrachting. Dus, zeggen zij, 
zijn het goederen zonder meester en 
mogen wij ons dit toeëigenen.

Naar het schijnt, heeft de Verzeke
ringsmaatschappij de volledige assu- 
rantievergoeding uitbetaald en is dus, 
naar de speciale beginselen van het
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zeevaartrecht, volle eigenaar gewor
den van wat er van de «Nippon» met 
zijn lading overblijft.

STRAFBARE DAAD OF NIET ?

Dit alles gezegd zijnde, kunnen wij 
tot de eigenlijke vra.gensteiling over
gaan : Hebben de visschers het recht 
deze lading uit het wrak te gaan halen 
om het zich toe te eigenen of is dit een 
strafbare daad ?

W ij dienen twee tijdstippen te on
derscheiden:

1 ) de eerste plundering na het vast- 
loopen gevolgd door een tijdelijke be
waking;

2) de huidige periode waarop de 
visschers het volledig verlaten wrak 
gaan lossen.

In de eerste periode reageerde het 
parket. Nu schijnt het parket, zoolang 
er zich geen andere verwikkelingen 
voordoen, niet te zullen tusschenkomen.

DE EERSTE PERIODE

Het schip was pas vastgeloopen of 
daarop volgde een plundering.

W ij spreken hier niet van de zaken 
die van het schip waren losgeraakt, op 
de golven dreven en door de visschers 
werden opgepikt (zie verder).

Juist na de stranding wist men nog 
niet of het kon vlot gemaakt of, zoo 
het reddeloos verloren was, of men de 
marchandises zou redden of niet.

Hier hadden de visschers geen recht 
van toeëigening en hebben volgens 
mijn bescheiden oordeel een strafbare 
daad gepleegd. Dat het schip daarna 
bewaakt werd is het bewijs dat de eige
naars alsdan hun eigendom niet prijs
gaven.

Dat wil nog niet zeggen dat deze 
visschers daarvoor zullen gestraft wor
den. Het optreden van het parket 
(huiszoekingen, proces-verbalen) was 
gerechtvaardigd. Maar het uitblijven 
van vervolgingen schijnt er op te wij
zen dat het Openbaar Ministerie de 
zaak zal klasseeren en, gebruik ma
kend van zijn opportuniteitsrecht, niet 
wenscht strafrechterlijk te vervolgen. 
Het kan nl. gebeuren, dat de eigenaars 
geen klacht hebben neergelegd, en er

het wrak te gaan lossen., dus met uit
sluiting van de andere visschers, mits 
uitkeering van een zeker procent aan 
de Maatschappij.

Zoo dit contract werkelijk bestaat 
(en dat kan maar niet zoo zonder on
derzoek aanvaard), dan verdwijnt het 
hier zooeven genoemd vermoeden, is 
er geen «res derelicta» meer en heeft 
dezie contracteerende visscher werke
lijk het monopool van het lossen.

Het heele vraagstuk kan eenvoudig 
en dadelijk opgelost, zoo men bij de 
Verzekeringsmaatschappij, (eigenaar), 
zelve ter inlichting gaat betreffende 
haar houding en inzichten. Dan kan 
men vernemen of er werkelijk een con
tract werd afgesloten of zoo integen
deel de Maatschappij naar niets meer 
omziet.

BIJVOEGSEL : JURIDISCHE 
BEGRIPPEN

We hebben gesproken van « res nul
lius» (zaken zonder meester) en van 
«res derelicta» (zaken door den eige-' 
naar verworpen of verlaten).

Over ’t algemeen wordt de Staat! 
eigenaar van de «res nullius». Er zijn 
evenwel tal van uitzonderingen en wel 
o.m. de «res derelicta»: de veriaten za-j 
ken. Deze kunnen door den vinder toe-j 
geëigend en behooren dus niet aan den : 
Staat. Zooals hooger gezegd, meenen 
wij dat de marchandises in het wrak 
«Nippon» verlaten of verworpen zaken Î 
zijn, zoolang het kennelijk vermoeden 
van verlating of verwerping door den 
eigenaar blijtt bestaan.

Verloren zaken of hief bepaaldelijk 
« zeevonden »

Slapende Visschers in den Storm

OP KORTEN AFSTAND VAN EEN 

GEVAARLIJKE KLIP GERED

De bemanning van de Belgische visschers- 

boot «Paul-Thérèse» 0.289, toebehoorende 

aan Van Elslande A. en Christiaens A .,voor

zien van een motor Deutz van 240 P. K., 

heeft cen zonderling avontuur beleefd.

Uitgeput door een driedaagschen strijd 

tegen den storm, had de boot de visschers- 

haven van Newlyn, in Cornwalis, aangedaan 

en besloten werd aldaar het einde van het 

stormweder af te wachten alvorens opnieuw 

ter vischvangst te gaan. Onmiddellijk na de

ken van leven waar te nemen was. Klaa 

blijkelijk waren de kabels, waarmede het 

vaartuig was vastgelegd, gebroken.

Zonder verwijl werd de reddingspost van 

Penlee verwittigd, die met een sloep uitvoer.

Dank zij krachtige schijnwerpers werd de 

Belgische boot, na een uur zoÄen. in den 

storm aangetroffen. Heel wat moeite vergde 

het van de redders om naast de «Paul-Thé- 

rèse» aan te leggen en aan boord te klim

men. De geheele bemanning sliep nog als een 

roos, en wist niets van het avontuur af noch 

van het gevaar dat zij had geloopen. —  De 

boot bevnd zich inderdaad nog slechts op

aankomst hadden de kapitein en de 

andere leden van de bemanning hun kooi 

opgezocht en sliepen een vasten slaap.

Niet weinig verwonderd was een tolbeamb

te, op dienstronde, tegen vier uur ’3 mor

gens, een visschersboot op drift te zien, me- 

degesleurd door den storm, en die langzaam 

de haven verliet, naar de volle zee toe, die 

nog altijd zeer hol stond. Het zonderlingste 

van het geval was dat op de boot geen tee-

vier ! zeer korten afstand van een gevaarlijke klip, 

waar zij weldra zou tegen te pletter zijn ge

varen.

De erkentelijkheid van de Belgische be

manning tegenover de reddingsploeg van 

Penlee zal wel niet hoeven beschreven te 

worden.

Hier was het schipper Goutsmit Albert van 

de Amsterdamstraat, 8, welke bevel over het 

schip voerde.

S

DRSE ONMISBARE HELPERS WÀW ZEEVAART EN VISSCHERIJ

O M  IN  ALLE W E E R  DE PLAATS 

V AN  HET SC H IP  TE BEPALEN

D E  R iC H T ilS S G Z O Ê K E R

OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLÜVEN

HET RADIO TOESTEL

Er zouden er misschien wel geneigd ; 
zijn de goeüeren van het wrak «Nip-j 
pon» als «zeevonden» te beschouwen. ] 

«Zeevonden» (épaves maritimes)!
komen in het bezit van den vinder 
(worden niet zijn eigendom): de eige
naars kunnen ze steeds terugvorderen 
gedurende 30 jaar (waarna ze door 
verjaring eigendom worden), mits I 
voorafgaande betaling van de onkosten ! 

t die de vinder voor opbrengst, berging j 
dus geen gerechtelijke gevolgen willen' en bewaring heeft gedaan (KluyskenJ

DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE

HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM

SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 

DE TÉLÉGRAPHIE SANS F IL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 

ANTW ERPEN BRUSSEL

Autobanden in dépôt
Oud gekende firma C. SOENEN

opvolger : Jules üefever
131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE

TELEFOON 73034

OCCASIEBANDEN IN  ALLE MATEN

ONZE UITVOER
-«©*-

Hierover zullen we in ons volgend num

mer en dit in verband met ^et artikel in 

ons vorig nummer ingelascht, breedvoerig 

uitwijden, daar we hieromtrent nog belang

rijke gegevens verwachten.

■ 1

aan geven.
Het verloop van de zaken schijnt er 

op te wijzen, dat men van den kant der 
eigenaars zich hoegenaamd niets aan
trekt van wat bij ons gebeurt.

DE HU IDIGE PERIODE

Geen bewaking van het wrak meer. 
Alles wordt meer en meer vernield. 
Geen handeling vanwege de Verzeke 
ringsmaatschappij (eigenaar geworden 
tegelijkertijd met het uitbetalen van de 
vergoeding) die een waakzaamheid, 
een aanspraak of een belang op de 
zaak vertoont.

Staan wij hier voor een « res nul
lius », een zaak zonder meester, die 
aan niémand toebehoort, of beter een 
«res derelicta», een zaak door den ei 
genaar verlaten, en dus door gelijk wie 
kan toegeëigend, of blijft dit wrak met 
de lading eigendom van de Verzeke 
ringsmaatschappij, alhoewel deze het 
laat vernield worden ?

Het is hier dat de rechtsgeleerden 
zich in twee kampen verdeelen.

De eenen steunen zich op de uitge
breidheid van het eigendomsrecht in 
art. 544 van het Burgerlijk wetboek : 
men kan over zijn eigendom «beschik
ken op de meest volstrekte wijze». Dus 
zeggen zij: men kan zijn eigendom laten 
te niet gaan zonder dat iemand het 
recht heeft er iets van te nemen.

W ij zijn eerder aanhangers van een 
tegenovergestelde meening.

W ij denken dat wij hier te doen 
hebben met een zaak door den eige
naar verworpen en verlaten : een « res 
derelicta», dus een zaak zonder eige
naar, een « res nullius » die door ge
lijk wie kan toegeëigend. De goederen 
van het wrak «Nippon» zijn dus vol
gens ons verlaten zaken, omdat zij op 
een duidelijke en overtuigende wijze 
vrijwillig zijn verworpen door den ei
genaar.

De Verzekeringsmaatschappij weet, 
dat de visschers de goederen er uit 
gaan halen. Dit feit is door iedereen 
gekend. Zij verroert niet. Dus is er het 
klaarblijkend vermoeden dat zij geen 
aanspraak meer maakt als eigenaar.

Vanaf het oogenblik dat dit vermoe
den zou verdwijnen, dat het bekend is 
dat de Verzekeringsmaatschappij er 
nog aanspraak op maakt, zouden de 
visschers geen toeëigeningsrecht meer 
hebben.

Het schijnt dat een visscher uit Zee
brugge met de Verzekeringsmaatschap
pij een contract heeft gesloten waarop 
deze visscher alleen gemachtigd wordt

Zakenrecht blz. 117).
W ij denken dat wij hier niet van 

«zeevonden» kunnen spreken omdat dit 
woord juridisch beteekent : zaken die 
door den eigenaar werden verloren or 
die op de een of andere manier zoek 
zijn gferaakt. De koopwaren die nog
in het wrak steken zijn niet zoek ge- TT , , ,
raakt. De eigenaar weet ze liggen. Hierna laten we no9 enkele Persmee

W at de goederen betreft, die tijdens ningen volgen over de Belgische Vis 
een schipbreuk werden opgevangen scherij Almanak 1939 :
(b.v. de tonnen cocosolie) of die in dej 
zee door een in nood verkeerend vaar- ! 
tuig geworpen werden, wordt aange-j 
nomen,. dat zij ’

Nog het OordeeB van de Pers

LE CARILLON

dat zij aan den Staat moeten 
afgeleverd, die ze behoudt indien ze 
binnen één jaar en dag niet opgevor
derd worden, terwijl degene die ze 
redt enkel rechfc heeft op de betaling 
van de reddingskosten (Ordonnantie 
van 10 Juni 1770). De goederen dooi
de visschers uit het wrak gehaald zijn 
geen goederen opgevangen tijdens de 
schipbreuk. Voor deze goederen komt 
voorgaande regeling ook niet van toe
passing.

BESLUIT

Beschouwen wij dus de marchandises 
uit het wrak «Nippon» als zaken door 
den eigenaar verlaten en verworpen en 
die dus door de visschers kunnen toe
geëigend. Want het vermoeden van 
verwerping door den eigenaar is ge
rechtvaardigd. Van zoodra de Verze
keringsmaatschappij een handeling ver
richt die aanduidt, dat zij er nog aan
spraak op maakt (b.v. door het afslui
ten van een contract van berging) dan 
is er geen recht meer van toeëigening.

Dit is onze meening. Het geval is 
zeker voor betwistingen vatbaar.

G. De Vriendt, 
Zeebrugge.

The International Paint 
& Compositions O  Ltd

L O N D O N

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
ïe Wereldbekende «Copparpeint» voor

Hoatec Scfceptsc
De « Trawlers Compositions Paints » 
1* en 2* kous voor Stalen Schepen 

De Speciale Verf « Galve* »
—  voor Bronze Schroeven — 

Agenten en Depothouders :
OSTEND STORES à  ROPEWORK! 

M. V.
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BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST ER ERKENTELIJK V OOR .,— STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v s o n  O e i u t

Une belle et utile publication. —  Notre 

confrère et ami M. Prosper Vandenberghe, 

directeur du journal « Het Visscherijblad », 

vient de faire paraître la sixième édition de 

son « Belgische Visscherij Almanak » pour

1939.

Ces éditions se succèdent, mai3 on constate 

avec infiniment de plaisir que chaque année 

amène des changements et surtout de réelle3 

améliorations; cette édition devient le livre 

indispensable à tous ceux qui s’intéressent à 

la pêche maritime.

La publication en question donne entr’au- 

tres le calendrier des marées, l’explication du 

compas, la liste des feux et bateau-phares; 

les renseignements indispensables sur le «Zin

nia», la question des bouées, la liste des con

suls de Belgique à l’étranger, les lois en 

vigueur pour prévenir les abordages, la brû

lante question de la radio, les lois et arrêtés 

royaux sur la pêche maritime, la liste des 

chalutiers de pêche belges les marées hautes 

dans différents ports, les précautions à pren

dre par mauvais temps, soins à donner à un 

noyé, les lois sociales, l ’œuvre de l’ibis, les 

écoles de pêche, etc.

Enoncer tout ce que le livre contient serait 

superflu et prendrait beaucoup de place; qu’il 

nous suffise de dire que les renseignements 

qu’il contient en font le livre de chevet de 

nos pêcheurs eux-mêmes.

Signalons que M. A. Callant, professeur à 

I*Ecole Communale de Pêche, y a, lui aussi, 

collaboré. Terminons en réitérant encore nos 

félicitations à M. Prosper Vandenberghe.

DE DAG

Met veel genoegen hebben we de 6e uit

gave van den Belgischen Visocherijalmanak

doorbladerd. Het is een degelijk werk van 

honderden bladzijden die alle inlichtingen be

vatten die met de visscherij verband houden, 

en dus nuttig zijn zoowel voor den visscher, 

den reeder als voor den handelaar. Daarvoor 

getuigen de talrijke rubrieken die alle met 

zorg zijn samengesteld. De h. Vandenberghe 

P.. aan wiens gelukkig initiatief wij deze uit

gave te danken hebben, dient geluk ge- 

wenscht, om het nauwgezette werk.

DE DUINENGALM

De Belgische Visscherij-Almanak, uitgege

ven door « Het Visscherijblad », bestuurder 

M. P. Vandenberghe, is gebleken een abso

luut onmisbaar vade-mecum geworden te zijn 

voor al wie zich met zeevisscherij en wat 

ermede in verband staat, bezig houdt.

Van jaar tot jaar wordt er meer zorg aan 

besteed en is hij aldus de meest vertrouw

bare gids geworden voor de visschers en de 

personen die van de vischnijverheid leven.

Ook de zeelieden vinden er nuttige inlich

tingen.

Vuren en lichtschepen, boeien en getij- 

seinen, seinen tot regeling van het verkeer 

in de havens in binnen- en buitenland, de 

reddingstations, de rol van het visscherij- 

wachtschip «Zinnia», de vlaggen van het in

ternationaal seinboek, de letterteekens van de 

havens, de adressen der consulaten van Oos

tende en Brugge, de lichten te voeren door 

de schepen, de voorschriften omtrent het 

sturen en uitwijken, het radioverkeer en nog 

zooveel wetenswaardige dingen meer. Dat 

alles is opgeluisterd door afbeeldingen in 

mooie kleuren, door teekeningen en kaarten, 

in totaal meer dan 500 bladzijden en dit voor 

den geringen prijs van 32 frank.

Wie iets over zeevisscherij wil weten en 

vooral wie er werkzaam is, kan en zal niet 

nalaten zich dien almanak zoo spoedig mo

gelijk aan te koopen.

We drukken hierop: «zoo spoedig moge

lijk», want hij wordt ieder jaar uitgevochten.

VRIJE TRIBUUN

Het Verhuren der Pak
huizen in de Visch- 
halle. - Onregelmatig
heden.

W ij ontvingen volgend schrijven :

Mijnheer de Bestuurder,

Zooals U weet, is er sedert de opening 

der vischhalle al heel wat gebeurd en waar 

bij den aanvang een achttal pakhuizen te veel 

waren, zijn er thans minstens een dertig te 

kort, moest men aan elkeens vraag willen 

voldoen.

De omstandigheden brengen met zich, dat 

nochtans nu en dan een pakhuis openkomt 

en in plaats van dit pakhuis dan per open

bare aanbesteding te verhuren aan de aan

vragers ingevolge de volgorde hunner aan

vraag, beschikt het bestuur der vischmijn er 

naar willekeur over en wordt het gegeven 

aan vriendjes.

Zijn de centen van de eenen dan niet even 

veel waard als die van de anderen en zal 

men dan nooit in onze stad alle belasting

betalers op denzelfden voet stellen?

W ij houden de namen ter uwer beschikking 

om U van de gegrondheid onzer klacht te 

overtuigen.

NOTA DER REDACTIE

Het vraagstuk der pakhuisverhuzing is zoo 

ingewikkeld en veelzijdig te behandelen, dat 

we hopen er in ons volgend blad een artikel 

aan te wijden, omdat we van meening zijn 

dat elkeen op denzelfden voet dient gesteld 

te worden en anderzijds hieromtrent ver

schillende overwegingen te maken zijn.

Verder dient opgemerkt dat h®t bestuur 

der vischmijn in deze verhuring niets beslist 

en wanneer er hier een onjuistheid zou ge

pleegd zijn, het gemeentebestuur deze beslis

sing genomen heeft en niet het vischmijnbe- 

stuur, dat steeds in alles zoo rechtvaardig 

onpartijdig mogelijk optreedt.

Tijdschriften
— « o » —

Het tweede halfmaandelijksch orgaan van 

den Vlaamschen Toeristenbond; «Toerisme>, 

is verschenen. Het bevat talrijke nuttige ru

brieken, waaronder enkele over St-Agatha- 

Berchem, De Torenvalk, Het Domein van 

Bokrijk bij Hasselt, Schoonen (Zweden), 

Venetië als Muziekstad, Zwitserland in den 

Winter, Portugal als Toeristenland, enz...

In een woord, het is opnieuw een uiterst 

nuttige halfmaandelijksche uitgave, welke 

slechts 1 5 fr. per jaar kost en Jef Van Over- 

straeten ter eere strekt.

Kunst- en Letter
kundig Hoekje
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Be Bemanning van 
de 0.35 voor de 

Rechtbank

VAN EEN LANG VERGETEN OUDEN 

STEEN

De heer V. Obdeyn, gepensionneerd hoo

ger ambtenaar van de Nederlandsche regee- 

ring in Java, heeft in het tijdschrift van de 

Koninklijke Musea voor kunst en geschiede

nis, een zeer belangrijk artikel laten ver

schijnen over een zuil die destijds te Oos

tende stond voor de St. Pieterskerk en die 

omstreeks 1848 naar Brussel werd overge

bracht.

Deze zuil, van een harde steensoort ver

vaardigd, is ongeveer 1 m. 70 hoog en heeft 

een middellijn van 25 centimeter. Het voet

stuk zoowel als de kop, die thans ontbreekt, 

werden te Oostende aangebracht, zooals ook 

blijkt uit de steensoort van het voetstuk.

Aan het ondereinde van de zuil ziet men 

een gevleugelde menschenfiguur en een 

schelp.

Het overige is bedekt met letterteekens en 

volgens een epigrafist, aan wien een foto ge

zonden werd, zou men hier te doen hebben 

met een Tamil-schrift uit de elfde eeuw.

Door de zorgen van den heer Lavacheroy, 

die zooals men weet op de Paascheilanden 

allerlei opgravingen uitvoerde en met de Mer

cator beelden meebracht van dit wonderbare 

eiland, heeft men die zuil in de ethnogiaphi- 

8Che afdeeling doen plaatsen, waar ze ten

minste gezien wordt, terwijl ze vroeger in 

het museum aan de «Porte de Hal» stond.

De heer Obdeyn kwam verleden Zomer in 

de stadsbibliotheek opzoekingen verrichten 

om te kunnen vernemen hoe deze zuil hier 

gebracht werd.

In de «Feuilles d’Ostende» van 1847 is er 

in de maanden September en October sprake 

van deze zuil, omdat toen de heeren Bellaguet 

en Parret een onderzoek instelden naar den 

oorsprong van deze eigenaardige zuil, die in 

1 793 door Fransche soldaten gevonden werd 

op een groote diepte bij het graven van een 

gracht aan den voet van de nieuwe vesting

werken ten Zuiden van de stad en een Oos- 

tendsch burger deed toen de zuil plaatsen 

voor het Christusbeeld, misschien wel om te 

herinneren hoe de Zaligmaker gegeeseld werd 

aan een kolom.

Deze vrome maar erg naieve gedachte had 

tenminste dit goed uitwerksel, dat aldus de 

kolom voor vernieling gespaard werd.

In een ander nummer hopen we terug te 

keeren op deze eigenaardige vondst en de 

studie van den heer Obdeyn verder te ont

leden.

W AAR VERKRIJGBAAR ?

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

1)
2)

3)
4)
Buitenland: Ymuider Stores, Ymuiden, Holland. 

PRIJS : Binnenland : 32 fr.

m

Buitenland: 35 fr.

V ISSCH ERS j
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLHIGEfi EU 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WEßKHUIZEN

BELIARD.CRIGfimC
0 0  STEMDE S .A ?

De Belgische visschers, te Cayeux-sur-Mer 

aangehouden, wegens smokkelen, zijn 

voor de Rechtbank van Abbeville ver

schenen.

Men zal zich herinneren dat in den nacht 

van 13 op 14 December 1.1. drie visschers 

zich te Cayeux-sur-Mer in een woning aan

geboden hadden en verklaarden dat hun 

schip, de 0.35 «Pétrel», van de haven van 

Oostende, gestrand was in de baai van de 

Somme. Het betrof hier patroon Rudolf De- 

groote, 35 jaar, Victor Gouwy, 34 jaar en 

Aimé Beyls, 38 jaar, deze laatste van Fran- 

schen oorsprong. Zij beweerden genoodzaakt 

te zijn geweest, hun vangst overboord te 

werpen, om drijvende te blijven en ook zoo 

dicht mogeliik bij de kust te moeten blijven.

Hun verklaringen boezemden echter geen 

vertrouwen in. Een toevallige gebeurtenis 

kwam trouwens het wantrouwen bevestigen, 

toen ’s anderendaags 5 7 balen tabak aan 

land gespoeld werden. De drie mannen wer

den in hechtenis genomen, en naar de ge

vangenis van Abbeville overgebracht. De uit

slag van het onderzoek is dat die lieden van 

smokkel beschuldigd werden, betreffende het 

binnenbrengen van 2.258 kilos tabak, voor 

een waarde van 200.000 fr.

Het openbaar ministerie vroeg dat de tol- 

dienst in deze zaak volkomen voldoening zou 

geschonken worden, met verbeurdverklaring 

van de 0.35, de tabak en een boete van 

197.575 fr. De aangeklaagden hadden drie 

Fransche advokaten ter hunner beschikking. 

De verdediging wreef den toldienst vooral 

aan geen bewijzen te hebben voorgebracht, 

maar alles op een veronderstelling te steunen.

De uitspraak werd tot een lateren datum 

uitgesteld. Te Oostende wordt deze zaak met 

belangstelling gevolgd. —  O.

Raphael Huysseune
Z E E B R U G G E

Tel. Heyrt-Zeebrugge 441.41

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCHE VISCHHANDEL.

Handelsberichten

«De Vreese en Simon»

Venn, in G. N. te Zeebrugge

De vroegere vennootschap «De Vreese en 

Van Kersschaever > wordt « De Vreese en 

Simone.

De zetel der maatschappij is gevestigd: Lis 

sewege Steenweg, 1, Zeebrugge.

Het doel der maatschappij is het drijven 

van handel in allerhande bouwstoffen, als

mede de aankoop en de verkoop van kolen.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 264 

duizend fmk.

De zaakvoerders zijn de volgende:

1. Olivier Simon, bouwkundige, Oostende; 

2. Etienne Van Severen, handelaar te Blan- 

kenberghe; 3. Roger Vanden Bussche, han

delaar te Zeebrugge; 4. Herman Simon, id. 

te Zeebrugge.

«Ambassador»

Pers. Venn, met fcep. aansprakelijkheid 

te Oostende

Ontbinding. —  In failliet verklaard, dooj 

vonnis van de handelsrechtbank te Oostende, 

in dagteekening van 1 Deecmber 1938, werd 

de vennootschap, op verzoek van den cura

tor, ontbonden verklaard door vonnis van de

zelfde rechtbank, in dagteekening“ van den 

15 December 1938, waardoor tevens werd 

bevolen die ontbinding, bij uittreksel, bekend 

te maken in het Staatsblad.
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Heist
TERAARDEBESTELLING

Onder zeer groote deelneming van de tal

rijke vrienden, die een laatste hulde wilden 

brengen, werd alhier verleden Zaterdag den 

heer Constant Vantorre (Mayton) naar zijn 

laatste rustplaats gedragen.

Na een lijkrede uitgesproken aan het sterf

huis door den heer Gemeentesecretaris, na

mens het gemeentepersoneel, zette de lijk

stoet zich in beweging voorafgegaan door de 

Harmonie «Willen is Kunnen», die bij het 

spelen van treurmarschen, alle ingetogenheid 

bijbracht. Dan volgden in rouwfloers ontsto

ken de vaandels der Volksvereenigingen 

waarvan de aflijvige lid was. Naast de lijk

baar stapten oud-burgemeester Demyttenaere.j 

Burgemeester Debra, Schepenen D ’hauw en 

Goetinck van Heist, Schepenen Deckers uit 

Knocke en Burgemeester Pauwels uit Blan- 

kenberge. Achter de familie stapten de ge

meenteraadsleden en de ontelbare vrienden 

van den aflijvige.

Na de kerkelijke dienst werden op de be

graafplaats, lijkreden uitgesproken door sche

pen D hauw, namens den Gemeenteraad 

waarvan de afgestorvene meer dan 30 jaren 

onafgebroken lid was en zelfs in 1924 het 

ambt van schepen bekleedde; door schepen 

Goetinck, namens den Liberalen Volksbond, 

waarvan Constant Vantorre een der stichters 

en verkleefd bestuurlid was. Een laatste lijk

rede uitgesproken door Burgemeester Debra 

als intiem vriend, deed alle toehoorders een 

traan wegpinken.

Constant Vantorre was een figuur als voor

beeld van menschwaardigheid en rondborstig

heid, die zich zelf van nederig visscher tot 

reeder en burger wist op te werken; hij ge

noot cm zijn rechtschapenheid de algemeene 

achting; bij zijn heengaan zal de Liberale 

partij een groote leemte vinden. Dat hij rust 

in vrede; zijne herinnering zal steeds bij ons 

blijven.

APOTHEEKDIENST

De apotheek Lamoral zal op Zondag 29 

dezer den ganschen dag open zijn.

KROOSTRIJKE GEZINNEN

De plaatselijke bond der Kroostrijke Ge' 

zinnen was alhier tot een der machtigste ver- 

eenigingen geworden. Om reden waarvan 

menig lid de oorzaak vraagt, geeft deze bond 

sedert meer dan 2 jaren volstrekt geen tee- 

ken van leven meer.

Bezorgd om den verderen bloei en het toe

kennen der belangen aan de leden, die er aan 

verbonden zijn, zijn wij op inlichtingen uit

gegaan bij de bestuursleden.

Omtrent alle bestuursleden zijn het met de 

gemaakte opmerkingen eens te verklaren dat 

er mangel is, en allen wachten ongeduldig 

op de bijeenroeping door den voorzitter om 

een bestuursvergadering te beleggen. Spijts 

ons aandringen staan wij steeds aan doove- 

mansdeur te kloppen. Indien deze toestand 

nog blijft zal er verder moeten gegaan wor

den en het is niet voor een enkel 

dat een machtige bond, waarvan wij allen 

ten zeerste houden, dient ten onder te gaan.

Spoedige reactie wordt verwacht.

men. De verschijning in het Staatsblad wordt 

dan ook eerstdaags verwacht.

De talrijke belanghebbenden kunnen zich 

in vertrouwen wenden op het Secretariaat, 

Onderwijsstraat 73, Heist, waar bereidwillig 

alle noodige inlichtingen zullen verstrekt 

worden.

OPGEPAST

Het College van Burgemeester en Schepe

nen heeft het verbod uitgevaardigd zand weg 

te nemen langs den Zeedijk. Dit verbod geldt 

niet alleen op het gedeelte tusschen Heist en 

Duinbergen, maar op het gansche grondge

bied der gemeente.

De overtreders zullen dan ook gestraft 

worden. Het College rekent verder op de 

medewerking van alle inwoners die er belang 

in steilen tot het behoud en verbeteren van 

ons strand, dit verbod te helpen ten uitvoer 

brengen, met de overtreders te helpen aan

duiden.

Het gaat niet op jaarlijks groote geldelijke 

opofferingen te doen en het zand dat er zoo 

noodig is te zien wegnemen.

VERONTWAARDIGING BIJ DE 

REDDERSPLOEG

Alhier ontstaat er onder de leden van den 

Reddingsdienst van de kust groote veront

waardiging.

Sedert de laatst gehouden roeiwedstrijden 

te Blankenberge, werd de reddingsboot te 

Heist Sluizen afgeschaft, en bestaat de ploeg 

nog enkel uit het kanon voor het afschieten 

van vuurpijlen met lijnen, om de geredden 

van een gestrand schip aan wal te brengen. 

Daardoor is er ook zooveel bemanning niet 

meer noodig en moeten alle vroegere redder3 

met stormweder niet meer opkomen.

De verontwaardiging bepaalt zich hierbij, 

dat personen met 10 en meer jaren dienst 

zouden verstoken worden ten voordeele van 

anderen met amper een paar jaren dienst.

W ij verhopen dat de hoogere overheid dit 

zal herzien en er in de mate van het recht

vaardige zal aan verhelpen.
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Blankenberge
DE SPELEN

Het was een onaangename verrassing voor 

het bestuur van het Casino en ook voor de 

bevolking, te vernemen dat de spelen in de 

private zalen verboden waren. Vanaf Maan

dag moesten de zalen sluiten, tot nadere or

ders. Dit is een zeer slechte zaak voor onze 

badsteden, want Frankrijk en Engeland zul

len natuurlijk dit feit uitbaten. Frankrijk, 

geholpen door den voordeeligen wisselkoers, 

zal trachten de Lngelschen en Hollanders, 

onder meer, naar zich te trekken en Enge

land tracht altijd zijn volk tehuis te houden.

En voor de schatkist is dit ook een groot 

verlies. Maar het is zeker uit moraliteitsge

voel? Ja, de regeering is zoo moraal .. de 

fiscus zou geen geld willen komende van 

spelen, noch van pronostieken, die toch ook 

kansspelen zijn !

Het is ook zoo n eerlijke, prachtige, rr\o- 

rale wet °P  ^en alkohol! Op de Staatspaket- 

booten mag geen alkohol geschonken wor

den... binnen de territoriale wateren, maar 

eens jn vrije zee, haal maar de flesschen 

whisky en cognac boven tot de male weder 

tot op drie mijlen van de kust komt!

Nog meer staaltjes kunnen aangehaald wor-

Zeebrugge

KAARTING

Heden Zaterdagavond 28 Januari, om 7 u. 

is er kaarting in Café «De Eendracht» bij 

H. Gysbrecht. Er zijn voor 200 fr. prijzen. 

Inleg 3 fr. Na 8 uur worden de inschrij

vingen stopgezet.

KERMIS

Verleden Zondag hadden wij de jaarlijk- 

sche patroonkermis van St. Antonius. Groote 

beweging was er niet. De crisis niet alleen bij 

het werkvolk, maar ook bij de visschers, is 

daar bijzonder oorzaak van.

Gelukkig had het Schepencollege er aan 

gedacht het politieuur te stellen tot 12 u. 

voor muziek en tot 2 u. voor de cafés.

Deze buitengewone maatregel vond alge

meene instemming. Men verwacht ook dat 

voor iederen Zondag gedurende den Winter 

het politieuur zal gesteld worden op 1 uur.

BAL JONGE WACHT *

Het jaarlijksch bal der Liberale Jonge 

Wacht is vastgesteld op Zaterdag 4 Februari 

om 8 uur in de ruime zaal van de Caveau, 

Statieplaats.

Voor de gelegenheid zal een bijzonder or

kest bestaande uit 7 personen en een be

roemde zangeres optreden.

De Jonge Wacht verwacht dien dag een 

talrijke opkomst; de lidkaarten zullen ge- 

eischt worden. De leden van den Volksbond 

en Vrouwenbond zijn toegelaten.

Als slot van dit feest is een monstertom- 

bola voorzien.

VROUWENBOND

Het groot feest van den Vrouwenbond «Doe 

wel en zie niet om», dat gesteld was op 4 

Februari is voorloopig verdaagd tot een later 

te stellen datum, waarvan eenieder tijdig zal 

verwittigd worden.

C.O.O.

Sedert de 2 verloopen jaren van het nieuw 

bestuur der Commissie van Openbaren On

derstand onder voorzitterschap van den heer 

Vereecke, kan men vaststellen dat er zeer 

veel verbetering ingetreden is, zoowel wat 

betreft het lot der armen als de financies 

door de gemeente te verleenen. Orde, con

trole en stiptheid zijn ook niet achterwege 

gebleven.

Bij het jongst afsterven van wijlen Leo

pold Gheyle, zal als plaatsvervanger optre

den, heer Em. Lampoo.

W ij wenschen de C.O.O. den ingeslagen 

weg voort te zien bewandelen. De armlastigen 

hebben zich eenvoudig te wenden tot den 

heer Voorzitter zelf, die zich steeds bereid

willig ten dienste stelt.

V OOR DE GAAIBOLDERS

Op Zondag 29 dezer, van 2 tot 8 ure, in 

de ruime zaal Excelsior, Oude Markt 13, bij 

Ch. Vantorre, monsterprijsbolling voor alle 

mannen en vrouwen van Heist en omlig

gende.

'Er is een prachtige regulateur en 5 geld

prijzen te winnen. Voor 3 fr., 2 series van 

6 bollen.

Allo, liefhebbers, op post om deze mooie 

prijzen weg te kapen. Goed verwarmde zaal 

gelegen in center van stad, alsook goede ver

binding met treins of tram.

DE GEZINSVERGOEDINGEN

Bij de Kamers van Volksvertegenwoordi

gers en Senaat werd de tekst der wet tot ver- 

algemeening der gezinsvergoedingen tot de 

werkgevers en niet-loontrekkenden aangeno-

ALS ’T VOOR «N IET EN » IS !...

De Z .55, stuurman Gustaaf Van Waes, die 

verleden week Woensdag met de eerste sprot- 

vangst van dezen Winter binnenliep en met 

een zware beurs geld naar huis ging, kende 

den Vrijdag daaropvolgend minder geluk. De 

markt stond zoo laag dat de opbrengst de 

persoon lossingskosten niet kon dekken. Gustaaf Van 

Waes deelde zijn sprot dan maar aan de 

menschen uit. Wei dertig menschen vlogen 

lijk vliegen op een pot siroop op de boot af 

en t was een scheppen en vullen van belang. 

Een vrouwtje had haar zak zoo boordevol 

gedaan, dat ze er bijna onder bezweek en 

ieder vijftig passen moest stilhouden om op 

adem te komen.

HET VISSCHERIJBLAD
is te verkrijgen te Zeebrugge bij boekhandel 
Verstraete.

Voor fijn GEROOKTEN

SPROT
EEN A D R E S :

Pierre Huysseune
ZEEBRUGGE - HEISTSTRAAT 305 
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TWEE KRANEN 

DER VISCH

VOOR HET LOSSEN

De electriekers zijn in de vischmijn aan 

het plaatsen der electrische leiding voor de 

kranen. Deze staan reeds in de vischmijn. Het 

zijn twee kleine kranen, elk bewogen door 

een electromotor. Kraan en electromotor zit

ten vast op een voetstuk, dat voorzien is van 

drie kleine wielen en van een handvat. Bij 

middel van dit handvat zal ieder toestel langs 

de kaai door een man kunnen voortgetrok

ken worden, tot op de plaats waar men het 

tuig noodig heeft. Daartoe zullen ook op de 

geheele lengte der vischmijn stopkontacten 

(prizen) aangebracht worden voor de in

schakeling van de kranen op de leiding.

Deze kranen, merk « Atlas », werden ge

bouwd te Antwerpen in de werkplaatsen 

Leeson.

BIUARTMATCH

Verleden week Donderdag, om 7.30 uur 

s avonds, ging in het «Hotel du Port» de 

biljartmatch door tusschen hh. Leopold De 

Paepe uit Heist en Valentijn Gheyle, eige

naar van het Hotel. De match werd gespeeld 

in kader op 500 punten. Scheidsrechter: h. 

L. Devriendt. Nadat de heer Depaepe een 

grooten voorsprong had genomen op zijn te

genpartij, streefde deze laatste op zijn beurt 

eerstgenoemde voorbij. Tenslotte stond de 

h. Gheyle met 496 punten op zijn aktief, ter

wijl heer Depaepe nog een 50 punten te 

spelen had l Deze miek er echter korte met

ten mee eix speelde de 50 punten in één trek.

Proficiat: Po! <&n Valentin, ’t was een schoo- 

ne kampL’

Belangrijke
Olieraffinaderij

beschikkende over eigen maga
zijnen nabij de visschershaven. 
zoekt voor Zeebrugge FLINKEN 
AGENT voor den verkoop van 
hare smeerproducten aan de vis- 
scherssloepen. Voorkeur wordt 
gegeven aan persoon hebbende 
talrijke betrekkingen in de vis- 
scherswereld.

Antwoorden sturen aan bureel 
van het blad onder Nr 69.
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DE SPROTMARKT i l i u m
De sprotmarkt kende hoogten en laagten 

voor wat de prijzen betreft en ook voor wat 

aangaat de hoedanigheid der waar. Sommige 

vangsten brachten 30 fr. op per 100 kilos 

en meer, terwijl andere niet verkocht ge

raakten.

GARNALEN

Het was een weelde Maandag laatst van 

garnaalbooten die in den voormiddag de ha

ven binnenliepen. We telden van 20 tot 30 

booten, met een gemiddelde vangst van 350 

kilo, die een opbrengst mochten boeken van 

8 tot 10 fr. per kilo.

OP DRIFT IN DE HAVEN

De Z .4 f, reeder R. Huysseune, raakte ver

leden Zondag los in de schuilhaven en dreef 

stilaan weg. Op dit oogenblik kwam een sloep ] gebracht, 

de haven binnengevaren en scheen geen tijd 

te hebben om zich met de Z.4 1 bezig te hou

den, hetgeen spijti.g mag genoemd worden.

Tenslotte kwam Leon Demunter opdagen die 

de sloep tegen den kaaimuur terugbracht en 

opnieuw vastklonk.

KROEP

Men zegt dat de kroep opnieuw in de wijk 

Zwankendamme verschenen is. Twee kinde 

ren werden naar hst hospitaal te Brugge over

ONGEVAL

Leon Devoogdt viel op de H.60 uit den 

mast en werd een arm gebroken. Hij werd 

per auto naar den dokter gevoerd. Thans zit 

zijn arm in de plaaster V c i s t .  Leon Devoogdt 

is de zoon van den Teeder der H.60.

ROEIBOOT STUKGESLAGEN

Op de H.5 werd door !het geweldig weder 

de roeiboot stukgeslagen.

EEN AANWINST V OOR  ONZE 

VISSCHERSVLOOT

De 0.24 7 genoemd «Anna», openbaar ver

kocht door tusschenkomst van Deurwaarder 

Louf en aangekocht door Vantorre Aimé, 

Polderstraat 83" te Heist:, komt binnen een 

paar weken naar Zeebrugge. De sloep is voor

zien van een motor Linclce-Hoffman van 1 60 

P.K., gebouwd te Oost-entje in 1929. De ton- 

nemaat bedraagt 68,2.7 bruto^ton en 20,45 

netto-ton. De «Anna» zal een andere naam 

krijgen en als «Louisetl e l"rancine» herdoopt 

worden. De eigenaar Aime! Vantorre zal als 

stuurman optreden, f

BURGERLIJKE STAND

Huwelijksaankondigingen: De Ketelaere 

Petrus, uit Blankenberge, met Tarchamp 

Ivonne uit Zeebrugge. —  Devriese Frans, uit 

Vollezele met Van Wynsberghe Gabrielle uit 

Zeebrugge.

Geboorte: Van Torre Jozef, Heiststraat.

BERICHT

Vanaf heden en dit gedurende gansch den 

duur der werken is de toegang voor het pu

bliek tot den betonnen steiger verboden ten 

Zuiden van het Noorddok.

De schepen hebben toelating op deze plaats 

aan te leggen en enkel de bemanning dezer 

schepen mogen zich op dezen steiger bege

ven voor zoover het noodzakelijk is om hun 

schip te bereiken of te verlaten.

Het aanleggen van schepen is nochtans 

verboden op het uiteinde van voornoemden 

betonnen steiger ten Zuiden en ten Westen 

(gedeelte welke zal afgebroken worden).

Proces-verbaal zal tegen de overtreders van 

onderhavige schikkingen opgemaakt worden.

1 Camille Willems
Z E E  VISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 
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den maar we zullen liever aan geen politiek 

doen.

Koesteren wij de hoop dat die zaak zoo 

gauw rnogelijk vereffend worde, voor het wel

zijn van de kust. W ij gelooven dat er niet 

mag «gemoost» worden met dat welzijn, want 

het is maar triestig gesteld ermede.

IN HET CASINO

W ij vernemen dat de aangekondigde fees

ten: vertooningen, bals enz., trots het sluiten 

van de speelzalen, doorgaan.

’s Zaterdags avond en ’s Zondags namiddag 

en avond: dancing met gewoon orkest.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS

De apotheek Pamelard, Kerkstraat, zal op 

Zondag 29 Januari, den dienst verzekeren.

RIJKSMIDDELBARE SCHOOL 

VOORDRACHT

De onzijdige Bond van de Oudleerlingen en 

Vrienden der Rijksmiddelbare School richt op 

Donderdag 2 Februari, te 19.30 u., een voor

dracht in de school in. De h. M. Derolez, di

recteur, zal handelen over onzen grooten 

Vlaamschen schilder Pieter Bruegel. De voor

dracht wordt door gekleurde lichtbeelden op

geluisterd.

Alle belangstellenden zijn welkom.

BAL

De Kappersbond van de stad geeft op Zon

dag 29 Januari zijn jaarlijksch bal met tom

bola in de zaal van ’t W it Paard.

GERINGDE PLUVIER GEVONDEN

Aan de haven werd een geringde pluvier 

dood gevonden. De ring was afkomstig van 

het Zweedsch nationaal historisch Museum te 

Stockholm dat verwittigd werd van de vondst.

TOONEEL

De opvoering gegeven door het Tournée 

Baret, in het Casino, was oprecht puik. «Le 

Cap des Tempêtes» van Henry Bernstein, is 

een prachtig werk dat, natuurlijk opperbest 

vertolkt werd. Sober spel, verrukkelijke taal 

deden de kunstwaarde van het werk uit

schijnen. Ook gunde hen het talrijk publiek 

een welverdienden bijval.

CINEMA’S

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Dagblad. —  

«Brigade en jupons», klucht. —  «L amiral 

mène la danse», film van zang en dans met 

Eleonor Powell.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Journal.

-- «Conflict» met John Wayne, Jean Rogers,

Tommy Buff. —  «L’Affaire du Courrier de 

Lyon» met Pierre Blanchar, Dita Ralo, Jac

ques Copeau, Charles Dallen en Dorville.

CINEMATOGRAFISCHE UNIVERSITEIT. 

(Colicée). --Programma van Dinsdag 3 1 Ja

nuari 1939:

Natuurkunde: Rossolis (Ned. sprek.), een 

kurieuze vleeschetende plant.

Ontdekkingsreizen: Drama’ s der Wilder

nis (Ned.), een reis van uit Mekong, dwars 

door het oerwoud van Cambodja; de ver

schrikkingen van het oerwoud in heel hun 

tragiek.

Ontspanningsfilm.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Ballegeer Annie d.v. Leo en 

Ramont Ivonna, Uitkerke; Blontrock Freddy, 

z.v. Marcel en Debuysschere Henriette, Sta- 

tionpl. 8; Sampson Nadine d.v. Hendrik en

Van Antwerpen Clara, Consciencestr. 24. --

Vanden Broucke Felicien z.v. Telephoor en 

Van Moorlegem Hélène, Uitkerke; Rivière 

Denise, d.v. Emiel en Desnerck Suzanna, K. 

De Swertl. 48. —  Jacxsens Agnès, d.v. Pros

per en Dekempe Flavie, Zuienkerke; Rivière 

Norbert z.v. Ferdinand en Fallein Simonna, 

Leopoldstr. 28.

Sterfgevallen: Doyers Marie, oud 75 j., on

gehuwd, de Smet de Nayerl. 6; Danneels 

Jules, oud 58 j., echtg. De Bruyne Celina,

K. De Swertl. 29. -- Vandaele JCarel, oud

84 j., echtg. Poppe Eugenia, Breydelstr. 27.

DE NIEUWE BURGEMEESTER

In het Staatsblad verscheen de benoeming 

van den h. L. Nuytemans tot burgemeester 

van onze stad. Men mag zeggen dat tusschen 

de nieuwe meerderheid, de h« Nuytemans 

zeker de meeste sympathie wegdraagt van 

de bevolking. W ij hopen dat de nieuwe bur

gemeester alles zal doen wat mogelijk is voor 

het welzijn van de stad en dat zijn beheer, 

evenals dat van zijn voorganger, den h. A. 

Pauwels —  die zooveel gedaan heeft voor 

zijn geliefd Blankenberge —  in die moeilijke 

tijden de stoffelijke én zedelijke welvaart zal 

betrachten.

Zooals wij hem kennen z»ijn wij gerust dat 

hij zich niet zal laten leiden door extremisten 

en dat hij za1 z*en dat <<ĉe kerk te midden 

der parochie blijft staan».

AFSLUITING VAN ’T STADSWATER

Er wordt aan de bevolking bekend ge

maakt dat het stadswater zal afgesloten wor

den iederen Woensdag, vanaf 1 Februari a.s 

te beginnen van 9 uur tot na de voltooiing 

der werken.

BOUWVERGUNNINGEN

Gezusters De Cloedt, Consciencestraat : 

verandering hoek Conscience- en Peter Be- 

noitstraat; woonhuis Peter Benoitstraat. —  

L. Wittesaele, Parkstraat 3: verandering 

Parkstraat 3. —  R. Vermeersch: woonhuis 

Koninginnelaan.

CONGRES V.O.S.

Naar alle waarschijnlijkheid zal het Con

gres van V.O.S. dit jaar in onze stad gehou

den worden in Juli. Een toelaag van 1500 fr. 

zou door de stad Nieuwpoort geschonken 

worden.

HANDELSKAMER

Op 5 Februari a.s., algemeene vergadering 

van de stedelijke Handelskamer.

Wij bemerken op de dagorde: Jaarverslag; 

Kiezing van 3 beheerders in vervanging van 

de herren Steyaert V., Bittremieux A. en 

Berquin K. die herkiesbaar zijn; Kiezing van 

een kommissaris in vervanging van den heer 

Ed. Puylaert, uittredend, die herkiesbaar is; 

Kiezing van twee nieuwe beheerders, gezien 

dat het getal beheerders van 9 op 11 ge

bracht wordt.

W ij drukken de hoop uit dat de Handels

kamer alles zal te werk stellen om het bou

wen van de nieuwe vischmijn te bespoedigen.

OUDSTRIJDERS-CONGRES

Zondag laatst hielden de Nationale Oud- 

strijdersbonden van West-Vlaanderen hun 

provinciaal congres te Nieuwpoort, onder 

voorzitterschap van den h. Vandenbulcke. 

Schepen Dr. H. Van Damme verwelkomde 

de congressisten op het stadhuis. De h. Goen, 

voorzitter der afdeeling Nieuwpoort, dankte 

het gemeentebestuur voor de hartelijke ont

vangst.

Daarna had de congresvergadering plaats 

in de zaal Nova, cnder voorzitterschap van 

den h, Vandenbulcke. Hij dankte de aanwe

zigen van zeventig afdeelingen en betreurde 

dat 56 afdeelingen niet vertegenwoordigd 

waren.

Ter nagedachtenis van de afgestorven le

den werd een minuut stilte gehouden. Daar

na begonnen de eigenlijke congreswerkzaam- 

heden. Deze werden besloten door een tele

gram van getrouwheid aan den Koning.

Een feestmaal volgde, waarna een bezoek 

gebracht werd aan de merkwaardigheden van 

Nieuwpoort. Het bezoek sloot met een plech

tigheid aan het Koning Albert gedenkteeken.

Wij vernemen dat een telegram ontvangen 

werd van Koning Leopold, de leden dankende 

voor hun telegram van trouw.

WILLEMSFONDS —  VOLKSBOND

Ten dienste van de bevolking zal door toe

doen van den Liberalen Volksbond, van Fe

bruari af, iederen Zaterdag van 5 tot 6.30 

ure namiddag, een bijzondere zitdag gehou

den worden in het «Duynenhuys».

Door bevoegde personen zullen aldaar alle 

inlichtingen, betreffende pensioenen, kinder

toelage, taksen enz., gegeven worden. De 

raadplegingen ziin kosteloos.

HET WERK VAN DE SCHOOLSOEP

De soep die sedert eenige dagen in de 

Rijksmiddelbare Jongensschool werd inge

voerd, kent een groot succes. De leerlingen, 

die genoodzaakt zijn hier hun middagmaal te 

nemen, zijn reeds trouwe verbruikers ge

worden.

Aan een veertigtal behoeftige leerlingen, 

wordt dank zij het stadsbestuur, kosteloos 

soep uitgedeeld.

VERPACHTING

Donderdag 16 Februari, te 1 1 u., ten stad

huize, zal overgegaan worden tot de open

bare verpachting der standplaatsen voor de 

verschillende plaatselijke kermissen.

SLAAPWANDELAAR

Soldaat Mortelmans uit Wommelgem, al

hier in tijdelijk garnizoen, i3 in den nacht 

van Zondag op Maandag, al slaapwandelen 

van het balkon gevallen in «Ons Huis». Hij 

brak verscheidene ribben en werd naar het 

militair hospitaal cvergebracht.

ONGEVAL

De genaamde Rysen Georgette, werkende 

in de sprotfabriek van den h. Henri Duflou 

te Nieuwpoort, gleed uit, een rooster in de 

handen houdende. Zij liep kwetsuren op aan 

de handen. Dr. Van Damme gaf haar de noo

dige zorgen.

BOTSING

Dinsdag laatst had een botsing plaats m 

de Valkestraat, tusschen den bierwagen van 

Willem Depelchin, wonende Kokstraat en de 

handelswagen van de gebroeders Devos, kaas

handelaars te Roeselare. Er was enkel stof

felijke schade.

HET KONING ALBERT MONUMENT

Het Comité van het Koning Albert Monu

ment overhandigde enkele dagen geleden een 

prachtig album aan Prins Karel. Dit album 

bevatte honderd fotos over het bouwen en 

de onthulling van het monument.

Thans komt de stad Nieuwpoort ook een 

album van het Comité te ontvangen. Deze 

album zal in het stedelijk museum bewaard 

worden.

BIJ ONZE VISSCHERS

Alles doet voorzien dat de sprotvangst ten 

einde loopt. Verleden week waren er nog 

enkele aanbrengsten, welke kleine prijzen 

kenden. In het begin dezer week zijn nog 

eenige vaartuigen vertrokken, maar zijn zon

der sprot teruggekomen.

—  Het nieuwe visschersvaartuig N. 64 

«Strijdt voor Christus» en toebehoorende aan 

de Nieuwpoortsche Reederij, is verleden week 

hier aangekomen van Oostende, waar het 

gebouwd werd op de werf van scheepsbou

wer J. Denye.

Met veel belangstelling werd de aankomst 

bij gewoond. Het is een prachtig vaartuig

waarvan wij vroeger reeds de afmetingen ge

geven hebben.

Het schip werd ingewijd door E. H. Prin

cipaal van het College.

Zaterdag laatst vertrok het ter visscherij 

voor een drietal dagen; het was feitelijk een 

proefreis. De bemanning bestaat uit 5 leden 

gevoerd door Maurits Rubben van De Panne. 

Woensdag verkocht het de vangst in de ste

delijke vischmijn. De eerste verkochte visch 

bestond uit 10 kabeljauwen wegende 58 kg. 

en vferkocht voor 460 fr. aan den vischhan- 

delaar Maurits Messiaen. De totale opbrengst 

was 5400 fr.

W ij wenschen de N.64 goed heil.

ZAAL ZANNEKJN

Op Zondag 29 Januari, te 1 7 uur en 

Maandag 30 te 20 uur, voert de tooneelgroe.*) 

«Pro Arte» op: « Onder één Dak », het mees

terwerk van J. Fabricius, waarmede Dr. De 

Gruyter triomfen beleefde in Vlaanderen.

Plaatsbewijzen tegen 5 en 7 fr. in het 

Vlaamsch Huis of bij M. L. Kemel.

CINE NOVA

Ramon Novarro in «Le Retour du Cheik».

Danielle Darieux en Adolf Wohlbruck in 

«Port Arthur», het stuk dat triomfen miek.

Journal Gaumont.

Kinderen toegelaten.

BURGERLIJKE STAND

Geboorten: Moeyaert Demetrie, dochter v. 

Walther en T’Jaeckx Sophie; Provost Suran

né, dochter van Alfred en Devry Rachel.

Overlijdens: Rombouts Frans, echtg. De-- 

clerck Emma, 69 j.; Bonjé Maria, echtg, 

Mercy Arthur, 58 j.

Huwelijksafkondigingen: Weiss Albert, pas- 

werker te Nieuwpoort en Daele Marguerite, 

z.b. te Westende; Dieusaert Maurice, bedien

de te Nieuwpoort en Bailleul Lucie, z.b. te 

Berchem.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

Engelsche

Reddingsboot

vergaan

Te St. Yves, het schilderachtig Engelsch 

badstadje, heerscht een diepe rouwstemming : 

de plaatselijke reddingsboot is met zeven le

den van de bemannirlg, bij een poging om 

de opvarenden van twee andere in nood ver- 

keerende vaartuigen te redden, tijdens een 

hevige Noordwesterstorm vergaan.

De bemanning van de twee schepen aan 

wie de reddingsboot poogde hulp te bieden, 

zijn allen gered, uitgezonderd een der kapi

teins, die over boord geslagen werd.

De zeven omgekomen mannen zijn allen 

gehuwd en vader van een of meer kinderen.

Een bejaarde vrouw verloor bij het onge

luk haar 63-jarigen echtgenoot, zoon en 

schoonzoon.

Een jonge vrouw, pas één jaar gehuwd en 

in blijde verwachting verkeerende, heeft 

eveneens haar man verloren.

Allen waren vrijwilligers van den redding- 

dienst.

HET VERHAAL VAN DE EENIGE 

OVERLEVENDE

De eenige overlevende van de St. Yves- 

reddingdienst is de 36-jarige visscher William 

Freeman, die als bij wonder gered werd.

Het verhaal van Freeman is een van de 

meest tragische ooit verteld.

Toen de reddingsboot in zee stak woedde 

er een verschrikkelijke storm.

Een huizenhooge golf kwam met geweld 

op de boot neer en deed ze kantelen. Toen 

het schip zich rechtte was de mast gebroken 

de motor stilgevallen en vier mannen waren 

verdwenen.

Een tweede golf deed de! boot opnieuw 

kante.len en nam twee mannen weg.

Een derde golf dreef de reddingsboot op 

ae rotsen. Freeman was verward in het ge

touw en zat bekneld tusschen de machine- 

stangen en het stuurrad. Van zijn andere 

makkers was geen spoor meer te zien.

H ij geraakte als bij wonder vrij en kon 

al zwemmende de kust bereiken.

Gewond en uitgeput kon hij zich nog tot 

aan een dichtbij liggend huis sfeepen.

Tot nu toe is slechts een lijk aangespoeld

Verleden jaar waren vijf van dezelfde le

den van de bemanning aan boord van de St. 

Yves-reddingsboot, toen deze hulp bood aan 

de in nood verkeerende stoomtreiler «Alba» 

welke 23 opvarenden aan boord had.

De reddingsboot nam de bemanning van 

de «Alba» aan boord, doch bij een poging 

om het schip te praaien, sloeg de reddings

boot om en kwamen bemanning en geredden 

in het water terecht. Buiten vijf opvarenden 

van de «Alba» kon iedereen de reddingsboot 

bereiken.

In Mei werden al de leden van de St. Yves 

reddingsboot door den Hertog van Kent te 

Londen gedecoreerd.



4 « HET VISSCHERIJBLAD »

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 20 Januari 1939.

0.2 70 West 4 d.

Zaterdag 21 Januari 1939.

H.60 West 7 d.

B.24 West 8 d.

0.302 West 5 d.

0.254 West 5 d.

0.287 West 5 d.

Voor heden mocht wel wat meer visch ter j 

markt zijn, te meer daar het reeds sedert 1 
Woensdag is dat geen aanvoer is aangeko

men. Gezien de kleine omvang is de vraag ’ 

levendig voor alle soorten.

Maandag 23 Januari 1939.

SS.O. ! 57 Moray Firth 1 7 d. 50.1 66,—

10 d. 25.265,—

10 d. 26.794.50

12 d. 36.525,—

1 1 d. 20.785,—

12 d. 32.590,—

12 d. 23.864,—

22 d. 46.1 50,—

13 d. 23.385,—

4 d. 8.3 19,—

12 d. 18.843,—

2 d. 2.640,—

7 d. 10.795,—

1 1 d. 25.920,—

8 d. 1 6.945,—

1 7 d. 165.984,—

9 d. 15.960,—

2 d. 6.285,—

4 d. 5.480,—

5 d. 10.663,—

9 d. 14.112,50

5 d. 5.565,—

1 d. 45,—

5 d. 55,—

0.153 Kanaal 

0 . 1 68 Kanaal 

0.263 Witte Bank 

0.265 Kanaal 

0.326 Witte Bank 

0 . 1 1 2 Kanaal 

0.228 Spanje 

0.214 Witte Bank 

0 . 1 1 6 West 

0.20 7 Kanaal 

0.229 West 

H.13 Oost 

0.317 Kanaal 

0.340 Kanaal

55.0.80 Ysland 

0.2 74 Kanaal 

0.304 Kanaal 

H.82 Kanaal 

H.81 West 

Z.49 West 

0.66 West 

0 . 14 Kust 

0.187 Kust

De aanvoer van heden is zeer voldoen Je 

en tamelijk wel voorzien van alle gewenschte 

soorten met uitzondering echter van mooie 

meiden. De verzorging is bevredigend, alhoe

wel hier en daar partijtjes van mindere kwa

liteit in het oog vallen.

Ronde vischsoorten zijn in voldoende hoe

veelheid verkrijgbaar; rogsoorten en schofc- 

sche schol ontbreken grootendeels. Tongen- 

aanvoer beloopt rond de 9.000 kg.

Bij zeer snellen verkoop houden alle prij

zen goed stand. Spaansche vangst levert veel 

tongen en roobaard; mooie meiden ontbre

ken. De Yslandsche vangst is zeer zwaar en 

heel goed verzorgd; dit vaartuig lost de 6 
overblijvende bakken morgen.

Vele vaartuigen van andere havens zijn 

hedén komen markten. De verkoop sloot 

reeds om 11.15 uur.

Dinsdag 24 Januari 1939.

55.0.80 Ysland (rest) 17 d. 50.345,—  

0.196 West 3 d. 3.815,—  

Ö.336 Kanaal 10 d. 10.300,—  

0.203 West 5 d. 7.350,—  

0.226 West 6 d. 7.2 75,— 

0.311 Witte Bank 14 d. 32.528,50 

0.293 Kanaal 12 d. 36.896,50 

0.25 Kanaal 12 d. 29.822,—  

0.86 Noop Head 1 1 d. 83.026,—  

0.346 Spanje 18 d. 63.520,—  

0.67 Oost 5 d. 6.830,—  

0.290 Kanaal 12 d. 31.221,50

55 .0 .161 Noop Head 14 d. 60.840,—

55.0.262 Ysland 18 d. 144.178,—  

0.152 Noord 5 d. 6.485,—  

0.314 Witte Bank 13 d. 29.267/;0 

0.192 Kanaal . 13 d. 24.5 79,—  

0.277 West 6 d. 13.387,50 

0.175 Manche 5 d. 7.400,—  

0.322 Witte Bank 9 d. 18.205,—  

0.55 Kanaal I I  d. 18.9,95,— 

0 . 1 05 Witte Bank 13 d. 35.159,—

De aanvoer is heden zeer zwaar en door

gaans goed verzorgd. Alleen kabeljauwsoor- 

ten zijn in voldoende hoeveelheden beschik

baar; de andere soorten zijn slechts in kleine 

partijtjes te koop. De mooie meiden van 

Spanje zijn heden zeer welgekomen daar er 

Maandag geen op de markt werden aange-, 

boden. Tongenaanvoer beloopt rond de 10

duizend kg.; bij einde markt, wordt een re- 

! gelmatige prijsstijging vastgesteld, t Spreekt 

I van zelf dat bij zulk een groote kabeljauw- 

3.760, .aanvoer als gisteren en vandaag, deze soort 

• moest dalen; doch de bekomen prijzen zijn 

j nog zeer voldoende. De Yslandsche vangat 

t heeft buitengewoon veel kabeljauw buitge- 

j maakt. Evenals gisteren kunnen alle soorten 

. stand houden, dank zij levendige vraag en 

, vlugge verhandeling, 

j Woensdag 25 Januari 1939.

0.334 Oost 

0.240 West 

0.21 0 Oost 

0.266 Spanje 

0.215 Manche 

0.85 Kanaal 

0.88 Kanaal

13.164,—  

1 1.350,—  

12,—  

414,—  

76,—

3 d. 3.645,—

4 d. 4.235,,—

5 d. 6.060,—

16 d. 42.395,—

4 d. 8.280,—

1 1 d. 1 2.635,—

14 d. 34.552,—

1 1 d. 33.261,—

12 d. 27.945,—

14 d. 30.726,—

1 1 d. 32.355,—

12 d. 36.974,—

12 d. 52.025,—

10 d. 33.834,—

12 d. 42.870,—

5 d. I 1.890,—

0.338 Witte Bank 

0.291 Kanaal 

0.198 Witte Bank 

0.135 Witte Bank 

0.296 Kanaal 

0 . 1 1 9 Moray Firth 

0.220 Witte Bank 

0.179 Moray Firth 

0.255 Manche

Zooals verwacht is de aanvoer van heden 

merkelijk minder groot dan vorige markt

dagen; de verzorging is zeer goed. Alleen 

kabeljauwsoorten worden in /voldoende hoe

veelheid aangeboden; de andere soorten wor

den slechts in kleine loten te koop gesteld. 

Rogsoorten worden aan ongelooflijke prijzen 

afgenomen. De kabeljauwmarkt is deze week 

zeer levendig geweest; niettegenstaande de 

geweldig zware kabeljauwaanvoer, wordt he

den de extra kabeljauw aan steeds stijgende 

prijzen afgezet. Hetzelfde geldt voor tongen- 

waarvan de aanvoer rond de 5000 kg. be

loopt. Witte Bankvisscherij geeft n°g immer 

zeer mooie pladijsvangsten.

Donderdag 26 Januari 1939.

0 . 1 1 5 Witte Bank I 3 d. 31.1 70,—  

0.280 Manche 8 d. 1 1.695,—

Heel goed verzorgd doch onbelangrijke aan- 

voer. De vraag naar alle soorten blijft zeer 

levendig, met zeer dure prijzen voor roggen 

en groote tarbotten.

IJLE HARINGAANVOER 
Donderdag 19 Januari 1939.

0.127 2.500 103—

0.141 2.900 113,—

0.186 1.300 76,—

0.186 250 130,—

Zaterdag ,21 Januari 1939.

Voor uwe

Electrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Sameiwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

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

FRIGORIFEBES DU LITTORAL
N. V

aanvoer laat veel te wenschen over ; tusschen 

de heele groote sprot wordt zeer veel sprot 

var. kleine maat aangetroffen. Na het slechte 

weder van Zondag tot Dinsdag zijn alle vaar

tuigen Woensdagmorgen opnieuw ter sprot- 

vangst uitgevaren. Dien dag werden slechts 

kleine hoeveelheden gestroopt, van klein goed 

doch gezien de zeer levendige vraag worden 

goede prijzen besteed. Donderdagmorgen zijn 

alle vaartuigen weer -uitgevaren.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.
Vrijdag 20 4.088,—

Zaterdag 21 Januari 25.176,--

Maandag 23 Januari 593.720,—  

Dinsdag 24 Januari 724.252,50 

Woensdag 25 Januari 414.101,--

1.761.337,50

0.287

0.329 

0.245 

0.21 I

1.200

500

2.300 ijs 

1,500 ijs 

1.000 

2.000 

1.200 

1939.

150

132 —  

72 —  

71 —  

71 —

119___

74—

73—

I 19—

I 06,—

I 06,—

week

r
V.schtactoor in alle soorten

/E tS C IIE N  — GEROOKTEN

VIbCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

V IS U aMIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

UMUIDEN
s

0.302

Zondag 22 Januari 

O .I9 I

Maandag 23 Janauri 1939.

0.223 500 ijs

0.187 400

0.229 1.500

De gunstige kentering die vorige 

voor de ijle haringcampagne werd verwacht, 

heeft zich spijtig genoeg niet voorgedaan, 

zoodat een voor een, alle vaartuigen terug

gekeerd zijn om de versehe vischvangst te 

beginnen.

De juiste resultaten van de haringcampagne 

zijn officieel nog niet gekend. Officieus kan 

men toch verzekeren dat de uitslag even on

gunstig zal zijn als voor 1937.

SPROTAANVOER

19 Januari 48.000 10— 71

20 Januari 118.300 7— 61

21 Januari 29.500 20— 33 

22— 24 Januari geen sprot 

25 Januari 16.500 35--67

Gedurende de drie eerste dagen van deze 

week is de sprotaanvoer zeer overvloedig en 

regelmatig geweest. Alle vangsten waren 

doorgaans zeer zwaar tot zelfs vangsten van 

meer dan 7.000 kg. De kwaliteit van deze

Verwachtingen
Zaterdag 28 Januari 1939. —  0.309, 122 

Jen 0.124 van Spanje. SS .0 .160 van de Mo
ray Firth met 700 kabeljauwen, 415 kools, 
115 b. gullen, 200 b. totten, 65 b. Schot
sche schollen, 45 b. varia, totaal 8 bakken.

Maandag 30 Januari 1939. —  0.87 van 
het Kanaal van Bristol met 150 b. visch 
en 600 kg. tongen. SS.0.97 van Noop Head 
met 800 kabeljauwen, 400 kools, 100 b. gul
len, 300 b. totten, wijting, 80 b. Schotsche 
schollen. 70 b. roggen,, 25 b. stekkers. 15 b. 
steerten, totaal 9 bakken. 0.315 van Spanje. 
0.227 van de Witte Bank. 0.328 van het 
Kanaal van Bristol.

Dinsdag 31 Januari. -- SS.0.83 van Ys
land met 5000 kabeljauwen 3000 kools, 160 
b. gullen, 140 b. boonen, 160 b. mixed, to
taal 20 bakken. 0.118 van de Moray Firth 1 
en de Noordzee met 1000 kabeljauwen en ? 
mixed. 0.108 en 0.286 van Spanje. 0.275 j 
en 0.54 van de Moray Firth. SS .0 .1 63 van 
Ysland met 5275 kabeljauwen, 2660 kools, 
150 b. lengen, 150 b. gullen, 165 b. mixed. 
135 b. boonen, 15 b. schelvisch 25 b. 
totaal 1 8 bakken.

Dinsdag of Woensdag. —  0.294 van het 
Kanaal vn Bristol.

Woensdag 1 Februari. —  0.82 van het 
Kanaal van Bristol met 120 b. visch en 700 
kg. tongen. 0.81 van het Kanaal van Bris
tol met 100 b. visch en 300 kg. tongen. —  
0.288 van Spanje. 0.30 van het Kanaal van 
Bristol. SS .0 .146 van Ysland1 met 18 bakken, 
met ongeveer dezelfde vangst als de stoom- 
treiler O. 163.

Verder worden verwahet : 0.256, 0.269, 
0.287, 0.178, 0.276, 0.278 0.303 0.310 
0.327 van het Kanaal van Bristol. 0.224 en 
0.25*0 van Spanje. 0.73 van de West. 0 . 1 1 4 
van de Oost.

In de week van 19 tot 25 Januari 1939 

kwamen aan de Rijksvischhallen 34 stoom- 

treilers, 49 motors,, 7 Denen en 20 Engel

sche drijfnetvisschers hun vangsten versehe 

visch en haring verkoopen.

De aanvoer van platvischsoorten is eiken 

dag zeer overvloedig geweest, maar de aan

voer van de ronde soorten zijn teruggeloo- 

pen wegens het stormweder om de Noord.

De groote stoomtreilers kwamen van het 

Noorden, Skagerak, Klondyke, Pats, Vikings- 

bank en Lengbank. De voornaamste soorten 

die daar buitgemaakt werden waren zwarte 

en witte koolvisch, kabeljauw, gul, wijting, 

totten en zeer schoone vangsten groote schel

visch (Skagerak).

Van de Sijlt kwamen enkele treilers met 

onbenullige vangsten aan de markt.

Op Witte Bank en Rug van Terschelling 

worden nog steeds veel tongen en vooral veel 

schol buitgemaakt. Tarbot en griet blijven 

zeer schaarsch.

De Barentzeevangst was goed verzorgd en 

zeer groot, doch met de prijzen was het ho

peloos gesteld. Deze treilers zullen dan ook 

niet meer aan deze verre visscherij deelne

men en zijn naar het Noorden vertrokken.

De buitenlandsche aanvoer bestond uit 7 

Denen die schoone vangsten schar aan de 

markt brachten. Van Noorwegen waren be- 

lngrijke zendingen schelvisch.

HARINGAANVOER : geheel buiten ver

wachting deden deze week 20 Engelsche drif

ters onze haven aan en kwamen hun vang

sten ijle haring verkoopen.

De prijzen waren ongeveer 100 fr. per 

100 kg. Alles was voor binnenlandsch 

bruik. De visch kende alle dagen goede prij

zen, zoodat de reederijen deze week tevre

den kunnen zijn.

Verwachting toekomende week : 35 stoom

treilers, 50 motors en een 8 tal Denen,

GEMAALD EN IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

de 100 kg.

Ym. 72 Witte Bank 170 2158,—

Ym. 87 Witte Bank 150 2196,—

Ym. 46 Witte Bank. 185 1959,—

LT 77 Engeland 160 461,--

LT 122 Engeland 250 646,—

LT 62 7 Engeland 200 526,--

LT 517 Engeland 220 5 70,—

LT 1 185 Engeland 200 587,—

LT 706 Engeland 165 506,—

LT 345 Engeland 285 753,—

LT 90 Engeland 300 1008,—

Y.H. 4 79 Engeland 2 75 926,—

Maandag 23 Januari 1939.

14 stoomtrawlers, 16 motors, 2 Denen en 

7 Engelshce drifters waren aan de markt 

met schoone vangsten versehe visch en ha

ring. De vangst van de Barentzee, groot 

2400 bennen schelvisch, kabeljauw en gul, 

was goed verzorgd, maar met de verkoop

prijzen was het hopeloos gesteld. De Noord- 

vangsten bestonden uit schelvisch, totten, 

wijting, kabeljauw, gullen, zwarte en witte 

koolvisch. De Witte Bank en Rug van Ter

schelling gaven een overvloed van tongen, 

wijting, groote en kleine schol.

Buitenlandsche aanvoer : 2 Denen met 

schoone vangsten schar en 7 Engelsche drif

ters met 1400 kisten ijle haring.

Verkoopprijzen versehe visch zeer bevr 

I digend; haringprijzen : 100 fr. de 100 kilo.

i spijsden de markt van een groote aanvoer 

( tongen en groote schol. Van de Clondijke 

I boot met schelvisch, wijting en blankf 

koolvisch. Buitenlandsche aanvoer: 1 Deen 

■ met scharren. De verkoopprijzen waren zeer 
j vast.

j Ym. I 79 Witte Bank 

Ym. 85 Witte Bank 

Ym. 97 Witte Bank 

Ym. 112 Clondijke 

Kw. 159 Witte Bank 

E. 41 Denemarken

Woensdag 25 Januari 1939.

7 stoomtrawlers, 9 motors en 

ren ter markt. Er waren 5 vangsten van het 

Noorden; deze leverden veel schelvisch. tot

ten, wijting, gullen, zwarte koolvisch *»n 

2000 stuks witte kabeljauw, 1 1 vangsten van 

de Witte Bank brachten gezamenlijk mede 

12.800 kg. tong en zeer veel groote schol.

Buitenlandsche aanvoer: I Deen m<t 100 

kisten schar. Verkoopprijzen zeer duur.

1 55 2547,—

185 2820,—

165 2 194,—

430 3350,—

125 2 129,- -

150 1565,—.

Dee

Donderdag 19 Januari 1939.

De aanvoer bestond uit 3 stoomtrawlers, 

2 Denen en 5 motors. De vangst van de 

Klondyke bestond uit schelvisch, totten, w ij

ting en gullen. Er waren 7 vangsten van de 

Witte Bank. Gezamenlijke aanvoer : 9000 

kg. en veel groote schol. Buitenlandsche aan-

Visch werd duur verkocht.

3 Engelsche drifters met ijle haring 

zen 135 fr. de 100 kg.

prij-

PR1JS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 21 TOT 26JANUARI

Zaterdag Maandag
TurBot —  Groote tarbot .......................... ........ 20.00— 22,—  20.00— 1/.—

Mid. tarbot ................................•••■15.00— 13,—  15.00— 12,—
Kline tarbot .................................... .........................  10,00__  9,__

Barbue» —  Grist ................................................. .........................  1 | ,00__  8 .__
Soles —  Allergroote tongen ..........................14,00___ 16,___

Groote tongen .................................18,00-- 22,--
Midd. groote tongen ..................... 20.00___22.__
Voorkleine tongen ..................  •■•'24.00__ 18___
Kleine tongen .................................. 20.00— 18.__

Carrel-ets —  Gr. pladijs (schol) ................. 4 qq__

Mid. pladijs . . . v ..................... 5.50__  5.—
Deide slag pladijs ...................... 4.50__  4.__
Kleine gladijs ....................... ...... 2.50__

Limandes —  Schar ....................... ..................... 4.00

2.00-
12.00— 13.—
14.00— 15.—
13.00— 14.—
13.00— 14.—

4.00—  4.50
5.00—
4.50—
2.50—  2.—
3.50—  2.50

Kleine tongschar 
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol 

Kl. Schotsche schol ...
Flottes —  Schaten ...................................
Raies —  Groote rog ...............................

Kleine rog ................................

Tacauda —  Steenposten ..........................
Merlans —  Gr. wijting ...................................  3,00__

Kleine wijting ..................  ...... 2,00__
Cabillaud blanc

3,00- 
1,50-

Limandes soles —  Groote tongschar ............ .........................  8.00__  6,__

4.00—
4.50—  4.25 
4,'00—
4.00—  2,—
4.00—  2.—
1.50—  
1,75—  1.50
3.00—  2.25 

____ 2.75—  2,—
Witte kabeljauw ............ .........................  5.50__  4.50
Gr. gullen .....................
Kl. gullen .............................................

Cabillaud dTsîande —  Ysl. kabeljauw ......
Gr. gullen .....................
Kl. gullen ........................# __

Sébastes —  Klipvisch ............................... ......  2 50__
Charbonnier —  Koolvisch ...............................
Lieus -- vlaswijting ........................................*"
Lingues —  Lengen ............................................

Eglefins —  Gr. schelvisch ...... ....................... .....................
Gr. mid, schelvisch ...............
KI. mid. schelvisch .................  ....
Kl. schelvisch ..............................
Braadschelvisch. (totten) ........

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

Vives —  Pietermannen ...................................
Grondins ——< Knorhaan ...................................
Grondins rouges —  Engelsche soldaten . . . . .
Rougets —  Roobaard ........................................**'
Emissoles —  Zeehaai ........................................
Roussettes —  Zeehonden ...............................
Dorées —  Zonnevisch ....................................... .....................
Lottes —  Gr. z*eeduivel (steert) ......................................

Kl. zeeduivel ................................... .....................

Congres —  Gr. zeepaling ..............................
Kl. zeepaling .............................

Maquereaux —  Malcreel .................................
Harengs — Haring ............................................

Esturgeoni ■— Steur ............... .................................................  13.00__14,___
Flétans —  Gr. heilbot ............................................................ 19 00__ 17,___

Kl. heilbot ............................................................... . |2,00— 10’,—
Ecrei jssea —  Kreeftjes ................................... .............

3.00—
2.00—
3.25—  2.75
2.50—  2,75
2.25-

2 ,-
2.00—  1,50
3.50—  2.50
3.50—  2.30
7.00—
6.00—
5.00—
4.50—
3.50—
8.00—  6—  
5,0C—
2.50—

2,00-
3.00—
3.00—
1.50—
1.50—

6. Ö'Ó—
4.50—
2.50—  
! ,50—

2 ,—  
1,50

5—

Dinsdag
20.00— lb,—
14.00— 12,—
10.00—  9,—
9.00—  7,—

1 3.00— 14.—
14.00— 13.—
15.00— 16.—
I 6.00— I 7.—
16.00— 17—
6.00—  4 —
6.00—  5 —
4.00—  4.50
2.25—  2 —
4.50—  2,50
8.50—  6—
4.00—
4.50—  4.25
4.00—
3.50—  2 —
4.50—  2 —
1.50—
2.00—  1.75
3.00—  2.50
3.00—  2 —
5.50—  4,—
3.00—
2.00—
3.25—  2.25
2.25—  2—  
2.00—
2.50—  2—
2.00—  1.50 
4,00 — 2,50
4.00—  3—
7.50—
6.50—
5.50—
4 ,'00—
4.00—  3 —

10.00—  7—  
5.'00—  4 —
3.00—
o 00—  6 * ..
2.50—
3.50—  2—
3.00—  2,—
2.00—  1,50
2.00—  1,50

"VVoÓ—  5,56
5.00—  4,50
3.00—  2—
2.00—  1.30

W oensdag
24.00— lö .—  
12.U0— 15,—  
IO.uO—  9,—  
12,0U—  8,—  
1 3.00— 15.—  
1 5,1)0— 1 b,—
15.00— 1 7.—
16.00— 18,—
16.00— 17,—
4.50—
6.00—  5.25
4.50—
2.50—
5.50—  3___

10.00—  6,50
5.00—
4.50—
4.00—
5.00—  4,—
7.00—  3.50
2.00—  
2.25—  2,—
3.00—  3.25
2.50—  2,—
6.00—  5,—
3.00—  3,50
2.50—

2.50—
4,00—  2.—
3.50—  2,50

Donderdag
22. uü—

1 3,00—  
1 6,00—  
18,00—  
18,00—  
1 7,00—  
4.50^—
5.50—
4.50—
3.00—
5.00—

IJm. 1 0 Clondyke 375 3583,—

Ym. 64 Witte Bank 115 2173,—

Ym. 1 14 Witte Bank 115 20.7 1 ,—

i E.26 Denemarken 135 1 283,—

E.360 Denemarken 130 1229,—

L..T. 344 Engeland 250 926,—

Ym. 1141 Engeland 180 665,—

Ym. 65 Engeland 300 1092,—

Ro. 1 Witte Bank 100 1082,—

Vrijdag 20 Januari 1939.

4 vangsten van de Witte Bank spijsden de

markt met een 6000 kg. tongen en veel

groote en kleine schol. Van het juitenland

1 Deen met schar.

Vischprijzen waren gevredigend.

Ym. 95 tï/itte Bank 180 2310,—

Ym. 103 Witte Bank 130 2335,—

E.458 Denemarken 100 1084,—

Zaterdag 21 Januari 1939.

3 stoomtreilers en 10 motors verzorgden 

de markt van tongen, schol en wijting. De 

tongenaanvoer was groot : 12.500 kg. Vishc- 

prijzen bevredigend. De Haringaanvoer was 

groot : 1800 kisten, aangebracht door 9 

Engelsche drifters ; verkoopprijzen 100 fr.

t '
I Ro. 1 5 Skagerak 

I Ym. 102 Witte Bank 

( Ym. 8 Skagerak 

Ym. 117 Clondijkj 

Ym. 71 Sijlt 

Ym. 31 Barentzee 

Ym. 16 Skagerak 

Ym. 107 Witte Bank 

Ym. 15 Lengbank 

Ym. 38 Noorden 

Ym. 60 Clondijke 

Ym. 29 Witte Bank 

Ym. 432 Witte Bank 

Ym. 86 Witte Bank 

E. 320 Denemarken 

E. 436 Denemarken 

LT 32 Engeland 

LT 675 Engeland 

LT 746 Engeland 

LT I 176 Engeland 

LT 1297 Engeland 

LT 564 Engeland 

LT 553 Engeland 

Dinsdag 24 Januari 

9 vangsten van de

425 

145 

490 

480 

180 

2340 

400 

140 

400 

1030 

150 

145 

I 10 

130 

100 

100 

100 

130 

300 

250 

150 

160 

100

1939.

West

3123,—  

2142,—  

3121,—  

3623,—

1 659,—  

6590,—  

3 1 33,— 

2000,—  

3040,—  

4124,—

1 770___

1967,—

2 120,—  

2 1 52,—

761,—  

975,—  

355,—  

381,—  

903,—  

770,—  

401,—  

458,—  

353,—

en Witte Bank

Ym. 77 Witte Bank 200 2 / 00,—

Ym. 1 1 5 Vikingsbank 430 4120,—

Ym. 165 Witte Bank 190 2270,—

Ym. 44 Clondijke 2 75 3030,—

Ym. 1 7 Noorden 1030 4500,-

Ym. 24 Skagerak 660 4020,—

Ro. 53 Skagerak 355 3320,—

E. 315 Denemarken 150 1300,—

"  l/IQGrUE7DO • I T VWeet U dat,

BESTE G A SOUL

I

m  VISSCHERS !

J DE

£  HET BESTE MAZOUT |
0  voor VISSCHERSVAARTUIQEN 

W GEFABRICEERD wordt door de ®

2 Belgian Cracking Cy f
die nooit de belangen van den C  
kooper uit het oog verliest ®  

Al hare prodlucten komen voort f  
^  van de Belgische Werkhuizen {g. 
0  te Langerbrugge. g

BESTEL BIJ DE B. C. C. $

GENT
15— 21 Januari 1939.. —  Garnalen 14; 

griet 12— 13; kabeljauw 10— 1 2 ; pladijs 8

--1 0 ; paling 16-- 2 2 ; schelvisch 1 0 ; rog 6
—  7; tarbot 14— 15; tong 17— 18; wijting 

4— 5; zeepost 7; zonnevisch 7— 8 fr. per kg.

FROID INDUSTRIE!

IJS
REEDERIJKAAI, 36,

MODERNE 

FABRIEK

OOSTENDE

TELEFOON 72291

Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

Dagalijksch« roortbrengst ! 250.000 kilos H O F L Ë V E R À N C 1  S R

»

$

0

«
I
•

I
I

5,00—

2.50—
1.50—  
5.00—

3,50—  
8,00—  6,—
5.00—  4,—
3.00—

2,00—
3.50—  2.50
4.50—  3,—  
2.00—  
2.00—
6.00—  4,—
7.00—  5,5o
5.00—
3.50—  2,50
2.00—

4,00—  2,50

16,00— 1 2,— .

Donderdag
Ttrbot ...............................................................68.00— lö —
Griet ....................... ........................................... 31.00— 20.—
Gioote tongen ..............; ...................................... 0.63—  0.62
Gr. mid. tongen .................................................  0.66—  0,62
Kl. mid. tongen .................................................  0.78—  0,72
Kl. tongen ...................................................... 0,66-- 0.58
Kl. tongen {gr. slips) ........................................  ü.52—  0.46
Kl. tongen (kl. süps) ...................................... 0.40—  '0.32
Gr schol .............................................................. J3.50— J 1 ,—
Mid.' schol ............................................................ 13.50— 12,50

Zet schol ...............................................................i 5.50— 1 3.5C
Kl. schol ...............................................................16,50— 13.50
KI. schol II ............ .............................................18.00— I I ,—
KI. schol III ............................................... . ...... 10.00—  7.60
T ongschar ..................................................................................
Rog .............................................................................................
Vleet ................................................................... .......
Poontjes .......................................................... 1 0.00—

Kabeljauw ........................................................  71.00--32,—
Gr. Gullen .............................................................20.00— 14,—
Kl. Gullen .......................................................... 12,50— 6,50
Wijting ............................................................... 6,00—  3.20
Gr. schelvisch ..................................................... 24.00--
Gr. mid. schelvisch ...........................................  22.00—
Kl. midd. schelvisch ........................................17,00— 15.5'0
Kl. schelvisch ......................................................11.50— 10,—
Braadschelvisch ............................................... 9.50-- 7.80
Heilbot .............................................................. 1.20-- 0.98
Leng ..................................................................  0.63—
Koolvisch ...............................................................14,00--  6,--
Makreel ....................................................................................
Wolf .........................................................................
Schartong ...........................................................15.00— 13,50
Zalm .............................................. .........................................
Steur .......................................................................
Gr. roode poon .................................................................
Mid. rood<e poon .....................................................
KI. roode poon .......................................................

Sck«r ................................................................. i 2,00—  5.75
Bot ............................. ................................................................
Hammen ..............................................................
Lom ..................................................
Haring ................................ .............

Zaterdag
66.uo—  y.jO
27.00— 12.—  

0.64—  0.58 
0.66—  0.5ö 
0.72—  0.66 
0.64—  0.55 
0.50—  0.42 
0.32—  0.21

14.00—  8.—
13.00—  9—
16.00— 1 1,50
16.00— 10.—
14.00—  7.90 
6,50—  4,—

12,50—
0.30—

48.00— 27,—
13.00—  7,—
9.00—  3.20
8.00—  2.20

IViaandag Dinsdag Woensdag
60. UU— I 1,— 51,00— 12 — 50,00— 16— per >'0 kg.
35.00— 14.— 25.00— 1 6,— 30,00— 14— »
U./Z-- 0.62 0.74— 0,66 0.72— 0,66 per k^.
0.70-- 0.6Z 0.70— 0.64 0.70— 0.64 »
0.82— O.bÖ 0.78— 0.70 0.78— 0,74 >
0.6b— O.bO 0.66— 0,60 0.68— 0,58 >
0.60— 0.4b 0.56— 0.46 0.54— 0,44 »
0.40— 0.24 0.36— 0.20 0.46— 0,18 >

12,00— 7.50 1 1,00— 7.50 1 1,00— 8.50 p«r 50 kg.
12.00— 8.30 12.50— 9— 12,00— 9,50 »
1 8,00— 11,— 18.50— 4— 1 9,00— 14 — »

18.00— 1,50 18.50— 1 4.— 2 1,00— 12,50 »

15.5 0— 8,— 15,5 0— 8,50 18,00— 9,50 >

9,00— 3.90 8.00— 4.90 9.00— 3.40 >
nn— ___ >

16,00— 1 1.50 1 6.00— 8— 20.00— 9,50 p. 2(* stuks
2.92— 0,28 2.10— 3.1 0— 0.73 per »tuk

10,00— 7.50 7,00— 9.00— 7,50 per 50 kg.
54.00— 23___ 62,00— 26,— 62,00— 26,50 P- 125 kg.
12,50— 8___ 13,00— 9.50 14.5 0— 8,50 per 50 kg.

8.60— 3.60 1 0.50— 3.60 12,00— 4.30 V»

6,00— 2.20 7,00— 2.70 6,50— 3.70 >

1 7,00— 11___ 14.00— 1 7,00— 13.50 >
1 6,00— 10,— 13,00— 12— 1 6,00— 12 — >

1 3,50— 8.70 12,50— 1 — 13,50— 10.— >

1 1,50— 8.60 1 i.'OO— 10— 1 4.00— 10— >

10,50— 7.70 12.00— 8.90 1 3.00— 9.50 >

1.14— 0.64 1.00— 1.02— 0.74 per kg.

1.88— 0.45 I.ÏÏ0— 1.85— 0.49 per sfuk
1 6,00— 4.80 18.50— 7.50 1 8.00— 5.20 p. 125 kg.

7,00—  
1 7,00—

5,— 8,00— 7— per 50 kg. 
>

34.00— 8,— 25.0 0—  10___ *25,66— 7,50 >

Kreeft 
Gr, Heek .. 
Mid. Heek

1 1,50—  3.30 
1 3.00— 1 !,—

3.45—  2.40

14.00—  4—
12.50—  8—
18.00— 11,—
7.50—  
3.15—  2,—

10,50—  4___
1 1 .'00—  8.90

1 1.00—  3.10
12.50— 10.50
21.50— 12.—  
8,00—  
3.20—  2.60

per

1.35—  ........................  1,60—

kg.
>

per 50 kg. 
>
>
>
>
>

>
>

pmr stuk
p. 125 kg. 

»

Alles in gulden aangeduid. Een gulcden is o n gercer 16 fr.
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SCHEEPSBOUW W ERVEN

N. V.Jos. BOEL & Zonen
«ï TEMSCHE q

W ERV EN  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN, ENZ

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Ternsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : St. Niklaas 1018

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 

mijn van Blankenberge van Donderdag 19 

tot Woensdag 25 Januari 19,39 :

Donderdag 1 9 Januari 3.119,—

Zaterdag 21 Januari 1.352,—

Maandag 23 Januari 9.649,--

Dinsdag 24 Januari 6.434,50

Woensdag 25 Januari 10.985,50

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 

visch gedurende hetzelfde tijdperk :

Tarbot 23 ; griet 15 ; groote tongen 12 ; 

bloktongen 16 ; Fruittongen 18 ; kleine ton

gen 10 ; gr. platen 4 ; kleine platen 5 ; kl. 

visch 4.50 ; schar 5.50 ; pieterman 12; ka

beljauw 6 ; wijting 2,50 , rog 5 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHMARKT

16-— 21 Januari 19,39. -- Griet 10--16;

zeeduivel 8— 10; kabeljauw 8— 16; gullen

5— 7; zeezalm 5--7; zeepaling 4— 5; zonne-

visch 4— 8; schelvisch 2— 7; schaat 5--10;

knorhaan 2— 3.50; haring 2--4; latour 7—

10; schar 3— 5; leng 2— 4; wijting 1— 4;

heek 4--6; pladijs 3--8; rog 3— 7; roobaard

3— 5; klipvisch 2— 3; tarbot 10--18; pieter

man 13— 15; tong 10— 17 fr. per kgr.

VISCHMIJN

16--21 Januari 1939. —  Baars 1.76; zee

duivel 5.05; kabeljauw 4.43; gullen 1.55; 

zeezalm 1.88; zonnevisch 5.23; schelvisch 

2.44; zeepaling 1.54; zeekarkool 3.88; ver

sehe heilbot 4.21; knorhaan 2.12; versehe 

haring 1.40; latour 6.38; schar 2.77; wijting 

2.14; heek 2.94; pladijs 3.23; rog 3.41; roo

baard 3.70; vervroren zalm 11; klipvisch 

4. 79 ; tong 1 1.18; forel 12.81 ; tarbot 1 0.48; 

per kgr.

ANTWERPEN
Vri dag 20 Januari 1939. -- Griet 10-— 12;

heilbot 12; kabeljauw 5— 10 netto, 4--8

bruto; gul 3; pladijs 4--6.50; koningsvisch

5--8; roodbaard 4.50--5; schar 6; vleet 10

--12; schelvisch 5--8; steenschol 3.50--5;

steenpost 3; tong 6--15; wijting 3; haring3-

haai 10; haring 2— 3; bakharing 0-75— 1.25 

stuk; gerookte haring 0.75— 1.25 id.; ge

stoomde haring 1.50 stuk; sprot 8; garnaal 

15; kreukel 3; mosselen 1; zalm (bevroren) 

24; paling 10— 13 fr. per kgr.

NIEUWPOORT
OPBRENGST der VISSCHERS VAARTUIGEN

Maandag 23 Januari 1939.

N.42, 4547 fr.; N.48, 2158 fr.; N.59, 3211 

fr.; N.44, 4352 fr.; N.49. 5551 fr.; N.43, 

3837 fr.; N.62, 4307 fr.; N.53, 3737 fr. .

Dinsdag 24 Januari 1939.

N.46, 7152 fr.; N.58, 3120 fr.; N.50, 4571

fr.

Woensdag 25 Januari 1939.

N.64, 5522 fr.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL

21 Januari 40 kg. 7,20

ALTONA

WEEK VAN 16 TOT 21 JANUARI 1939

Toevoeren: kgr. R.M.

5 Noordzeetreilers 265.700 28.400

5 Noorsche kusttreilers 926.000 103.800

3 Earentzeetreilers 351.700 48.100

5 Hoogzeetreilers 16.200 19.800

23 Riviervisschers 14.500 2.800

Samen • 1.574.100 202.900

Inzendingen van binnen- en buitenland:

217.000 kgr.
Haringinvoer:

3 Treilers van Engeland 344.925 67.612 

7 Treilers van Noorwegen 278.650 297.132

SPROTAANVOER

18 Jan.

1 9 Jan. 

20 Jan.

2 1 Jan.

I I 705 kg. 23— 91

746 kg. 78— 155

3350 kg. 30— 45

6567 kg. 15— 78

Weinig visch en zeer goede prijzen, bij

zonderlijk voor de kleine visch. Er was wei

nig sprot en geen garnaal.

Tongen: groote 10— 13; middel 10--14;

voorkleine I I  — 16; kleine 7— 8; tarbot 15

— 18; griet 7--9; platvisch: groote 4— 5.50;

middel 4--5; kleine 2— 2.75; schar 3.50--5;

wijting 2--2.75; kleine 1.50--2; rog 4—

4.50; kleine 1.50— 2 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 21 Januari 1939.

Kleine tong 7-— 12; groote tong 11 — 12; 

bloktong 11 — 12.50; fruittong 12— 14; sch.

kl. tong 13--15; pieterman 11--12; groote

platen 3— 3.50; middenpl. 4.50— 5; platje.ï

4-—4.50; schar 3— 4; rog 3--6; tarbot 15

-—23; griet 14'— 19; garnalen 9.70— 10.90

fr. per kg.

Maandag 23 Januari 1939.

Kleine tong 7— 12; groote tong I I  — 12; 

bloktong 11-— 13; fruittong 12— 14; sch. kl. 

tong 13— 15; pieterman 11-— 12; groote d I. 

3*— 3.50; middenpl. 4.5'0— 5; platjes 4—  

4.50; schar 3-— 4.50; rog 3— 6; tarbot 15—  

22; griet 14-— 18; garnalen 8.80— 10 fr. per 

kgr.

Dinsdag 24 Januari 1939.

Kleine tong 7 — 12; groote tong 12— 13; 

bloktong 14— 15; fruittong 15— 16; sch. kl 

tong 15*— 17; pieterman 11 — 12.50; groote 

platen 3.50— 4; middenpl. 4.75--5.50; plat

jes 4.50-— 5; schar 4— 5; rog 2.50— 6; tar

bot 15*— 22; griet 14--18; garnalen 10—

1 1.30 fr. per kg.

Woensdag 25 Januari 1939*

Kleine tong 8— 14; groote tong 12— 13;

bloktong 14— 16; fruittong 16--19; sch. kl.

tong 17--20; pieterman 12--12.50; groote

pl. 4— 5; middenpl. 5.50— 6.50; platjes 5.50 

— 6; shear 5— 5.50; rog 2.50— 6; tarbot 17 

— 23; griet 14— 18; garnalen 10— 11.30 fr. 

per kg.

Donderdag 26 Januari 1939.

Kleine tong 8— 14; groote tong 11.50—  

12; bloktong 13— 14; fruittong 17— 18; sch. 

kl. tong 17— 18; pieterman 12— 12.50; mid

denpl. 4.5'0--5.50; platjes 4.50— 5.75; schar

5— 5.50; rog 2.50— 6; tarbot 18— 23; griet 

14— 18; garnalen 10.40— 11.60 fr. per kg.

Samen : 2.623.575 364.744

De in berichtsweek, van 1 3 treilers aange

brachte vangsten 1.543.400 kgr. verbruiks- 

visch waren niet toereikend om het verlies 

aan bederf te dekken.

De toevoeren uit de kleinvisscherij hebben 

zich, nadat de Elbe ijsvrij geworden is, mer

kelijk verbeterd.

Van de Hoogzeevaartuigen hadden er twee 

in de Elbemonding gevischt naar kustharing 

en sprot en hiervan 6000 kg. te koop ge

steld.

Uit de Elbevisscherij kwamen 23 vaartui

gen met 14.50'0 kg. zoetwatervisch terug, 

wat zeer merkwaardig is.

Voor de volgende week worden groote toe

voeren van alle vangplaatsen verwacht.

DUINKERKE
Donderdag 19 Januari 1939*

Enkele partijen garnaal werden verkocht 

aan 5--6 fr., de groote aan 8— 9 fr. per kg.

Vrijdag 20 Januari 1939.

Men noteerde de volgende prijzen: tong

25--28; tarbot-griet 18--20; pladijs 7; schar

8; wijting 5--6; garnaal 8--9 fr. per kg.

Zaterdag 21 Januari 1939.

Onveranderde prijzen. Men noteerde: tong

25--28; tarbot-griet 18— 20; pladijs 7— 8;

schar 7.50— 8.50; wijting 4— 6; garnaal 7—  

8.50 fr. per kg.

Maandag 23 Januari 1939.

Geen visch.

Dinsdag 24 Januari 1939.

Geen visch.

Woensdag 25 Januari 1939.

Geinig beweging. Slechts garnaal werd 

verkocht aan 5.5'0— 6 fr. per kg.

BOULOGNE
Donderdag 19 Januari 1939.

26 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 50 maten versehe haring 2050 fr. de 

100 maten; 5 746 kisten van 220 haringen:

volle 3--5, ijle 1.50--2; 3172 kisten van

25 kg. wijting 1.50— 3.50; 60 kisten van

25 kg. makreel 8— 9.50; 52 kisten van 26 

kg. pladijs 6— 7; 15 kisten van 25 kg. schar 

9— 10; 157 kisten van 26 kg. zeehonden 

3— 3.50; 1 8 kisten van 26 kg. rog 5— 6 fr. 

per kgr.

Vrijdag 20 Januari 1939.

Geen visch.

Zaterdag 21 Januari 1939.

10 treilers en 1 drifter bevoorraadden de 

markt. Men verkocht: 2143 kisten van200 

-240 haringen: volle 2.50— 3.50, ijle 1.50—  

2; 4334 kisten van 25 kg. wijting 1.25 —

2.75; 175 kisten van 26 kg. makreel 7--9;

315 kisten van 26 kg. koolvisch 4; 60 kisten 

van 26 kg. kabeljauw 5— 6; 50 kisten van

26 kg. schar 4.75— 7.5’0; 75 kisten van 26 

kg. totten 3— 4.50; 110 kisten van 25 kg. 

roobaard 4.50— 5 25 fr. per kg.

Maandag 23 Januari 1939.

32 treilers verkochten hun aanvoer. 515 

maten haring 1920— 2020 per 100 maten; 

13.383 kisten van 220-240 haringen: volle 

1.75— 2, ijle 1 — 1.25; 1720 kisten van 26 

kg. makreel 7— 9; 5252 kisten van 25 kg. 

wijting 1.50— 3; 1293 kisten van 26 kg. 

koolvisch 4; 5 7 kisten van 26 kg. kabeljauw 

6-r— 7; 510 kisten van 26 kg. mooie meiden

6— 15; 98 kisten van 25 kg. schar 6— 8; 

60 kisten van 25 kg. totten 4; 189 kisten 

van 25 kg. pladijs 5 fr. per kgr.

Dinsdag 24 Januari 1939.

1 6 treilers en enkele kustbooten deden de 

haven aan. Men verkocht: 4055 kisten van 

220 haringen: volle 2.50— 3.50, ijle 2; 188 

kisten van 26 kg. makreel 7— 8; 258 kisten 

van 25 kg. wijting 2.50— 6; 1477 kisten van

26 kg. koolvisch 4; 163 kisten van 26 kg. 

mooie meiden 6*— 14; 26 kisten van 25 kg. 

zeehonden 3; 54 kisten van 25 kg. schar

6— 8; 80 kisten van 26 kg. kabeljauw 6— 8; 

48 kisten van 26 kg. totten 4.50— 5 fr. per 

kgr.

Woensdag 25 Januari 1939.

24 treilers, 1 drifter en 2 kustbooten 

deden de haven aan. Men verkocht: 365 kis

ten van 200-220 haringen: volle 2.50— 3, 

ijle 1.50— 1.75; 71 kisten makreel 9— 10; 

3270 kisten wijting 1.75— 5.40; 1328 kisten 

koolvisch 4— 5; 70 kisten kabeljauw 6— 10; 

37 kisten schar 7— 1 1 ; 67 kisten totten 4— 5 

fr. per kgr.

Aan de Visscherij
Gewezen commercieel directeur, 

maatschappij beheerder en expert boek
houder, vraagt plaats met of zonder 
associatie. Beste getuigschriften. Schrij
ven J. M. bureel van ’t blad. (60)

BEDIENDE 
gezetten ouderdom, goed op hoogte 
vischhandel algemeen, uitvoer Enge
land Frankrijk, briefwisselaar vlaamsch 
engelsch, fransch, boekhoud., wenscht 
plaats, ofwel bediende, ofwel deelge
noot zonder kapitaal.

Schrijven onder letters B. B., bureel 
van dit blad. 70

Het bedrag der 
bijdrage van de Ge
meenschappelijke 

Kas der 
Zeevisscherij

Het Staatsblad van 20 Januari kondigt 

hieromtrent volgend Koninklijk Besluit af: 

Het bedrag der jaarlijksche verzekerings

bijdrage verschuldigd in uitvoering van voor

noemde wet van 30 December 1929 bij de 

Gemeenschappelijke Kas voor de Zeevissche

rij is vastgesteld als volgt:

Reeks I. —  Stoomvisschersschepen of mo- 

torbooten van 70 PK. en meer, 3,50 fr. t.h. 

Reeks II. —  Motorvisschersschepen van

35 tot 69 PK., 3 frank t.h.

Reeks III. -- Motorvisschersschepen van 1

tot 34 PK.. 2,10 fr. t.h.

Reeks IV. —  Motorvisschers- of zeilvis- 

schersschepen die niet over een uitgeruste 

haven beschikken, 2 fr. t.h.

Onze Minister van Verkeerswezen, Poste

rijen, Telegrafie, Telefonie en van het Na

tionaal Instituut! voor Radio-Omroep is be

last met de uitvoering van dit besluit dat van 

kracht wordt vanaf 1 Januari 1939.

British Ropes Ltd
LONDON 

--- «o»---

Consortium der Beste F.ngelsche 

  Staaldraadfabrieken   
De Wereldberoemd* Stalen 

Korretouwen «BuHvant», «Ellla», enz.
---- o----

Agenten en Depothouders voor
Oostende an de Belgische Kust t 

OSTEND STORES à  RQPEWQRK8 
N. V.

PEEDERIJK^AI — OOSTENDE

AAN DE N IEU W E VISCHMIJN

Zeven best gelegen perceelen bouw
grond te koop, te beginnen van 10.000 
Fr. Z. wend. 50 Joz. II str. van 12 
tot 14 u. (65)

Schoone Vischwinkel 
over te nemen

in belangrijke centrum.

Gesticht in 1885.
Groote verkoop. Belangrijke winsten. 
Antwoorden bureel van het blad on

der letters B. A. 68

Verdiende
Benoemingen

— «o»—

Voor het ter pers gaan vernemen we dat 

de heer Edmond Carlier, waterschout der 

haven van Zeebrugge, tot waterschout 2 

klasse werd bevorderd. De heer Carlier was 

lange jaren waterschout derde klasse te 

Nieuwpoort en later te Zeebrugge.

We wenschen den knappen waterschout 

dan ook graag geluk, omdat hij steeds in 

het! verleden bewezen heeft een uitstekend 

ambtenaar te zijn.

Terzelvertijd vernemen we de bevorderin 

van den heer Van Rompaey Alofns tot wa

terschout 2e klasse der haven van Gent.

Gedurende jaren werd gezegde bevorderin 

door zijn geachte voorgangers betracht, doch 

te vergeefs. Dank zij de buitengewone acti

viteit van dezen ambtenaar is deze wensch 

thans in vervulling gegaan en we kunnen er 

hem slechts geluk om wenschen.

ALLERLEI
BREVETTEN, DIPLOMA’S EN VERGUNNIN 

GEN VOOR DE KOOPVAARDIJ EN DE 

ZEEVISSCHERIJ

De volgende brevetten zijn in den loop der 

maan^ December 1938 toegekend:

Brevet van kapitein ter lange omvaart ; 

Mouzon F. ; Colson E. ; Tibesar M.

Brevet van machinist voor motoren met 

inwendige verbranding: Devriendt F.; Ans- 

quer A.

HET INDEX-CIJFER
i !

Ingevolge het onderzoek door het Ministe

rie van Economische Zaken, wordt het een

voudig index-cijfer van de algemeene lijn der 

kleinhandelsprijzen in Belgie, op 15 Januari 

1939, bepaald op 769.

Oostende
GOUDEN BRUILOFT

Maandag 1.1. hebben de

I der de speciale inkomsten van de spelen zou- 

echtelingen Van ; den nimmer die reusachtige werken zijn kun-

VOOR AL UW DRUKWERK

wendt U tot de Drukkerij van

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

Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende

VERZORGD W ERK —  MATIGE 
PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING

Waegenberghe-Bosmans, wonende Leffinge- 

straat 69, in familiekring, de 50e verjaring 

van hun huwelijk gevierd. De jubilarissen 

werden door den heer schepen van den Bur

gerlijken Stand geîukgewenôcht en namens 

het gemeentebestuur overhandigde hij hen de 

gouden herinneringsmedalje. —  O.
* » *

KLEINE NIEUWSJES

De 0.85 heeft in den storm lichte averij 

apgeloopen, was Woensdag ter markt en is 

reeds vertrokken.

—  Bij den doop van het nieuwe vaartuig

0.348, toebehoorende aan Karei Lycke, is

H. Liebaert tusschen het schip en de kaai 

gevallen, maar kwam er ook met een doop 

vanaf.

• * *
—  De 0.29.5 werd begin dezer week door 

de 0.350 naar Newline opgealeept met een 

touw in het schroef. Dit gebeurde tijdens 

den storm, aoodat het schip, op drift zijnde, 

zich mocht gelukkig achten. De 0.295 is 

reeds terug uitgevaren op de vischvangst.

—  In een ander artikel geven we het 

avontuur weer van de 0.289. Thans wordt 

van hen de som van 140 duizend frang ge- 

eischt. ' i

DE SLUITING VAN DE SPEELZALEN

Verleden week Zaterdag kwam de heer 

Van Lerberghe, gerechtelijk officier, naar 

Oostende, met de opdracht de uitbaters van 

speelzalen te verwittigen, dat voortaan de 

wet op de spelen, welke zooals men weet de 

uitbating der spelen verbiedt, streng zou toe

gepast worden.

In die voorwaarden blijft er niets anders 

over dan alle casinos te sluiten en het is het

geen dan ook zoowel te Spa als te Namen 

en te Chaudfontaine, waar de parketten even

eens met dezelfde opdracht optraden, reeds 

den Zaterdagnamiddag, zooniet den Maandag 

ten allerlaatste gedaan hebben.

Ook hier te Oostende geschiedde zulks. De 

Imperial werd reeds den Zaterdagavond ge

sloten en de Kursaal volgde den Maandag

avond.

Moest dit besluit gehandhaafd blijven, dan 

ware het de dood voor Oostende, want men 

mag het zich niet ontveinzen, al heeft men 

ook over de kwestie van de spelen een puri- 

teinsch standpunt aangenomen, toch moet 

men bekennen dat zonder de spelen onze 

badplaats niet leefbaar is en de liberale mi

nister Rogier die zoo gekant was tegen de 

uitbating der spelen te Oostende, waarvan 

hij het monopolium voor Spa alleen wenschte 

te behouden, is later toch tot het inzicht ge

komen, dat de inrichting van een badplaat3 

fcls Oostende, die gedurende enkele weken 

de rol van hoofdplaats van on3 land moet 

spelen, bijzondere inkomsten moet bezitten, 

welke alleen door een speelzaal te bekomen 

zijn.

Het is dank zij de spelen dat Oostende de 

koningin der badplaatsen geworden is. Zon- 

het geld komt, dat ze zoo goed weet te ge

nen uitgevoerd, die nog steeds de bewonde

ring wekken van de toeristen.

Indien Oostende na den oorlog zoo spoe

dig uit haar puinen is opgerezen, dan is dit 

weer te danken aan de financieele voorwaar

den welke onze stad werden geboden en 

waarvan de speelzaal de voornaamste bron is.

Het vooruitzicht voor het aanstaande sei

zoen is ver van schitterend. De Luiksche ten

toonstelling rekent op een druk bezoek uit 

Engeland en het is op dit oogenblik dat in 

den lande overal de speelzalen gesloten wor

den !

Men kon waarlijk geen slechter moment 

kiezen.

Zooals Mevrouw Warrens dochter, schijnt 

de regeering niet te willen weten van waar 

bruiken.

We hopen dat die vlaag van puritanisme 

welke aanleiding gaf tot het optreden van 

het parket, spoedig zal voorbij zijn en dat 

men reeds in regeeringskringen heeft begre

pen, dat het geld toch van ergens moet ko

men en dat het beter is welwillende lasten- 

betalers uit te pluimen dan nog verder te 

willen drukken op een reeds uitgeperste 

vrucht.

De Kursaal is thans weer geopend, zoo la

zen we in «Le Phare» en het verheugt ons 

ten zeerste dat dit besluit werd getroffen, 

want anders mocht men ook alle verdere uit

gaven van het stadsbestuur stopzetten.

CINEMAS
RIALTO

1. EERELEGl OENEN, met Marie Bell en 
Charles Vanel. —  JOSETTE EN Cie, met Si
mone Simon, Don Amèche. Kind. toeg.

REX CINE
DE MAN VAN NERGENS, met Pierre 

Blanchar en Ginette Leclerc. —  HET WrAS 

EEN MAN, met Gracie Fields en Victor Mr 

Laglen. Kinderen niet toegel.

RIO-CINE
DE VROUW  VAN GENERAAL LING, bui

tengewoon drama. -- SUPER DETECTIVE,

met Jack Oakie en Ann Sothern.

Kinderen niet toegelaten.

RO XY  (gewezen Odéoa)
Zelfde programma als de Rialto.

CINE-PALACE
Wereldgebeurtenissen. F1FI, MET HAAR 

PERZIKKENVEL, met Mae West en Edmund 

Lowe. —  HET HUIS VAN DEN MAiLTHE- 

SER, met Viviane Romance, Louis Jouvet, 

Dalio en Jany Holt.

FORUM
Eclair Journal. —  VROUWENDIEF, met

Annie Ducaux en Jules Berry. -- DEZE

NACHT IS ONZE NACHT, met Charles

Boyer en Claudette Colbert.

STUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.

Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
DE DUBBELE MOORD OP DE MAGINOT-

LIJN, met Victor Francen. -- OP HET TOO-

NEEL, met Dick Powell.

Kinderen toegelaten.

W as de Afhouding van li t. h. 
voor het Stedelijk Onderwij

zend Personeel gewettigd!

Naar aanleiding van ons artikel van voov 

veertien dagen, waardoor de algemeene aan

dacht op dit belangrijk punt gevestigd wordr, 

kregen we het bezoek van enkele leden van 

het onderwijzend personeel om ons te wijzen 

op de manier waarop ook van hun bijwedde, 

wij weten niet waarom, elf procent werd af

getrokken.

Het publiek moet weten, dat het onder

wijzend personeel (volgens de studies welke 

zij deden en het feit dat deze zeer kostelijk 

en zwaar zijn), zeer karig betaald wordt en 

hun wedde nog dàt niet is van een goede 

stielman.

Inderdaad, hun aanvangswedde bedraagt 

slechts 1 3 duizend^ frank, welke tot maximum 

26.600 fr. gaat na 28 jaar dienst.

Vergeleken bij alle andere ambtenaars, 

mag dit treurig genoemd worden. 4

In groote steden is dit een onmogelijk be

staan en het is dan ook niet te verwonderen, 

dat over het algemeen door de gemeentebe

sturen een gemeentelijke bijwedde toegekend 

wordt.

Waar nochtans in talrijke groote steden 

de gemeentelijke bijwedde hooger is dan 

te Oostende, werd alhier voor het onderwij

zend personeel door den gemeenteraad in zit

ting van 25 Januari 1929 met terugwerkende 

kracht op 1 Januari 1928 een bijwedde ge

stemd van 2000 tot 4000 frank, ’t zij 

tien tweejaarlijksche verhoogingen van 200 

frank.

Bij het stemmen van deze bijwedde v/as er 

geen sprake, dat zij zou afhangen van den 

index.

Het rondschrijven van den heer Minister 

van Binnenlandsche Zaken van 3 Juni 1935 

spreekt alleen van de bezoldigingen (en niet 

bij wedden) welke hooger loopen dan het be

drag der door den Staat voor gelijkwaardige 

betrekkingen toegekende wedden.

Achteraf, dus in def jaren welke hierop 

volgden, werd deze bijwedde nooit verhoogd, 

niettegenstaande de wedden van Staats-, Pro

vinciale en Stadsbedienden, wel verhoogden.

Waar haalt men het dus vandaan om ook 

de aftrekking van elf procent op deze bij - 

wedde thans te willen verrechtvaardigen?

Te meer dat de Staat op 30-5-1928, me: 

terugwerkende kracht op 1 Januari 1928, 

dus op hetzelfde oogenblik dat de bijwedde 

hier vastgesteld werd, het huidig barema van

13.000 naar 26.600 fr. stemde.

Meer nog :

HOE WERD DE STAATSWEDDE 

UITBETAALD ?

Vanaf 1 Juli 1929 kreeg het onderwijzend 

personeel van den Staat, evenals alle andere 

Staats-, Provinciale- en Stadsbedienden, voor 

hun wedde een verhooging van tien t.h. Op 

1 Januari 19301 kwam daar nog 6 t.h. of 

in t geheel I 6 t.h. bij.

De bijwedde van de stad werd nochtans in 

’t geheel niet verhoogd en was dus niet on 

derhevig aan de schommelingen van hèt in 

dexcijfer.

Met 1 April 1931 werd er door den Staat 

een aftrek van 6 t.h. voor elkeen opgelegd. 

Op 1 April 1932 werden nog 10 t.h. afge

trokken, zoodat de wedden van dan af op 

voet van 100 t.h. uitbetaald werden. In 1933 

werd nog 5 t.h. afgetrokken zoodat zij toen 

aan 95 t.h. uitbetaald werden. (Wetsbeslui

ten van 30-5-1933 en af te trekken vanaf 

1-6-1933).

In 1934 werd het Staats-, Provinciaal en 

Stedelijk personeel op voet van 95 t.h. voort 

uitbfetaald.

In 1935 was van 1 Januari tot 1 October 

1935 de afhouding een tiende van de begin- 

wedde en werden de ambtenaars op voet van 

90 t.h. uitbetaald.

Op 1 October) 1935 werden de wedden 

terug op voet van 95 t.h. vergeld.

Vanaf t Januari 1936 was dit gedurende 

de le trimester op voet van 95 t.h., dé 2e en 

3e trimester op voet van 100 t.h. en de 4e 

trimester op voet van 9i7,5 t.h.

In ! 93 7 werd tijdens het eerste kwartaal 

op voet van 97,5 t.h. en sedert 1 April 1937

worden alle wedden maandelijks uitbetaald 

volgers het indexcijfer der tweede vooraf

gaande maand, dus voor het oogenblik op 

voet van 1 1 0 t.h.

Gedurende al dien tijd en ook volgens de 

onderrichtingen in het K. B. vermeld, kon en 

was er geen sprake van verhooging of ver

laging der bijwedde.

WAT GEBEURDE ER ECHTER 

TE OOSTENDE ?

IN 1935

Op voorstel van zijn ambtenaar, gelast met 

de financies, is de stad Oostende toen over

gegaan tot de uitbetaling van de gemeente

lijke bijwedde op voet van een vermindering 

van 1 ! t.h., t zij dus van 1 780 tot 3560 fr.

Voetstappen door de federatie begin 1936 

bij den betrokken inspecteur van financies 

gedaan om te wijzen op het feit, dat er hier 

van afhouding van elf procent geen sprake 

kon zijn, vermits ten eerste het barema vaif 

den Staat slechts dateerde van denzelfden 

dag ais de bijwedde der stad en op deze 

wedde geen elf ten honderd afgetrokken was 

en ten tweede omdat de bijwedde nooit de 

schommelingen van het indexcijfer gevolgd 

had, zooals het met de eigenlijke wedden van 

het Staats-, Provinciaal- en Stadspersonee! 

was geschied, leidden tot hiernavolgend ant

woord van dezen ambtenaar :

« Bij de uitbetalingen van het 3e kwartaal 

der gemeentelijke bijwedde, hebben de leer

krachten een vermindering aan. het bedrag 

daarvan vastgesteld. Deze vermindering dient 

als volgt uitgelegd :
De vroegere gemeentelijke barema s wären 

vastgesteld op het indexcijfer 900. Bij K. B. 

van 28-2 en 31-5-1935, werd door de Re

geering aan de gemeenten opdracht gegeven 

alle barema s aan te passen aan het index 

cijfer 700.

De gemeente diende slechts den regel van 

drie toe te passen. Doch de gevolgen daarvan

zouden voor sommige gemeentebedienden te 

ongunstig geweest zijn. De stad Oostende 

heeft dan een nieuw barema opgemaakt naar 

ae volgende formule:

Barema 7CjO — oud  ibarema (9 0 0 )  m in  11% .

Dit nieuw barema is nu van kracht en 

wordt ook toegepast op de gemeentelijke bij

wedde der onderwijzers.

Het le halfjaar 1936 werd er integraal 

(100 c.h.) op deze basis uitbetaald. Voor het 

3e kwartaal echter moest de stad 5 t.h. af

houden, daar de waarden van het indexcijfer 

gedurende de 3 maanden van het vooraf

gaande kalenderkwartaal (April 677 - Mei 

674 - juni 677) beneden 683 bleven.

De uitbetaling van het gemeentelijk barema 

3e kwartaal werd dus berekend als volgt: 

900 min I 1 t.h-, min 5 t.h., t.t.z. aan 

95 t.h. van het barema aan het indexcijfer 

700, vandaar de laatste vermindering.

Voor het 4e kwartaal heeft de Staat een 

combinatie gevonden, waardoor de wedden 

van den Staat zullen uitbetaald worden aan 

97,5 t.h. De gemeentelijke bijwedde zal op 

denzelfden voet uitbetaald worden. October- 

November-December zullen aan 97,5 t.h . 

worden vastgesteld, dus een min afhouding 

van 2,5 t.h. »

Zooais we hieruit kunnen afleiden werd 

hier uit het oog verloren dat:

1) de bijwedde van 2000-4000 fr. terzelf- 

dertijd in voege werd gebracht als de wedde 

van het onderwijzend personeel;

2) de bepalingen van het K. B. in t ge

heel hierop geen betrekking konden hebben, 

vermits men hiermee alleen bedoelde de hoo- 

ge wedden welke achteraf in zekere gemeen

tebesturen vastgesteld werden, terug te bren

gen tot die voor gelijkaardige betrekkingen 

aan den Staat uitbetaald;

3) de bijwedde voorheen ook noch ver

hoogd noch verlaagd werd volgens de schom

melingen van het index.
* * *

Naar bij ons onderzoek vaststaat heeft men 

aldus ten onrechte, het zelfs zoover gedre

ven, dat zelfs de vergoeding van 1500 fr. 

voor de bijzondere leergangen in de Albert- 

school ingericht, met 11 t. h. verminderd 

werd.

Het maandgeld der leerlingen werd noch

tans niet in denzelfden zin verminderd.

Verder hebben de leerkrachten van de 4e 

graad-klassen een vergoeding van 900 frank 

s jaars. Sedert 1935 is deze vergoeding van 

1 1 t.h. verminderd.

Nog een onrechtvaardigheid te meer, welke 

op geen enkel K. B. gesteund is, wat men er 

ook moge voor aanvoeren en wat ten andere 

ook blijkt uit het verslag van de gemeente

raadszitting van 25-1 — 19,2 9, waarin er geen 

sprake was deze bijwedde aan de schomme

lingen van den index aan te passen.

We hopen bijgevolg dat onze gemeente

bestuurders, die hier volledig beetgenomen 

werden, het verkeerde van deze beslissing 

zullen inzien, daar uit wat voorafgaat duide

lijk blijkt dat men mis is.

Het gaat hier niet om de verspilling van 

millioenen, zooals men het wil doen door

gaan, maar het gaat hier om de rechtvaar

dige toepassing van wetsbesluiten !

We komen hier nog op terug, omdat we 

de zaak verder technisch zullen onderzoeken 

en «De Zeewacht» beter zullen inlichten over 

al die millioenen die daarmee zullen verspild 

worden.

Indien «De Zeewacht» werkelijk meent dat 

de stadsfinancies in gevaar zouden kunnen 

gebracht worden, dat hij ons dan eens ant

woordt op de feiten welke onze stad meer 

ruineeren dan de wedde van de kleine be

dienden, ambtenaars en het onderwijzend 

personeel, en wel over de volgende :

1 ) Waarom stemt gij 800.000 fr. terug

gave aan de Kursaal?

2) Waarom steunt gij elk jaar een toe

lage van 70 duizend frank voor onzen 

schouwburg, waar de vertooningen allesbe

halve een hoog peil bereiken?

3) Waarom stemdet gij er in toe, dat de 

Cercle Littéraire een nieuwe pacht van 1 6 

duizend fr. per jaar werd toegezegd, waar 

het gebouw er jaarlijks 75.000 fr. kon op

brengen?

4) Waarom mochten de wedden van en

kele der hoogste ambtenaars van stad zoo 

verhoogd worden, in zooverre dat menschen 

die jarenlang universiteit gedaan hebben 

nooit kunnen verdienen wat zij zonder di

ploma van universiteit maar al te gemakke-* 

lijk ontvangen?

5) Waarom werd de stad Oostende twee 

categories hooger gerangschikt, dan feitelijk 

het geval moest zijn? Was dit om de wedde 

van enkele groote ambtenaars tot zelfs 70 

duizend frank op te voeren ?

Het gaat er bij ons alleen om na te. gaan 

of de »echten van de kleine stadsbezoldigden 

geëerbiedigd werden.

Hebben ze er geen recht aan of is deze 

afhouding gerechtvaardigd, dan zullen we de 

eersten zijn om het gemeentebestuur te steu

nen. Maar waar noch de bestendige depu

tatie, noch de Minister van Binnenlandsche 

Zaken zich met de zienswijze van de stad 

konden eens verklaren, zullen wij het ook 

niet.

Dat men in andere steden zooals Brugge 

inlichtingen hieromtrent inwinne vooraleer 

hardnekkig te blijven zeggen: neen. Vergis

singen zijn mogelijk en hier zeer waarschijn

lijk en althans zeker voor het onderwijzend 

personeel.

P. Vandenberghe.

VISSCHERIJ 

EN OORLOGSMARINE

Uit Frankrijk wordt gemeld dat de Fran

sche oorlogsmarine aandringt op een spoe

dige uitbreiding der stoomtrawlervloot. De 

nieuwe trawlers zouden 100 tot 120 ton 

groot moeten zijn en in oorlogstjiden tot 

mijnenleggers verbouwd moeten kunnen wor

den.



HET VISSCKEKIJBLAD

Oostendsch Nieuws
APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 

29 JlAjNUARI

Dienstdoende gansch den dag: Apotheker 

Dewulf, Marie-Joséplaats 7. Dienstdoende tot 

12.30 u. : Apothekers Boonen, Nieuwpoort 

Steenweg 132 en Delang (Opex).

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

*«•

HULDEBETOON KOMMISSARIS SEYS.

Het is op 3 1 Januari a. s. dat op het Wa- 

penplein, een betooging zal plaats hebben, 

ter eere vn den nieuwen politiecommissaris 

den heer Seys. —  O.

***
ESPERANTO

Ten gevolge van de internationale verwik

kelingen van September van het verloopen 

jaar, kon dezen winter geen esperantokursu.s 

ingericht worden, c'aar er de buitenlandsche 

onderwijzers in deze taal, geen paspoort ver

schaft werd.

Om deze lessen, welke steeds met vrucht 

gevolgd werden, te vervangen, richt de Os- 

tenda Grupo Esperantista, thans een korres- 

pondentie in, in samenwerking met het be

stuur der Flandra Ligo Esperantista.

De komplete kursus kost slechts 12,50 fr. 

Aanvragen kunnen gericht worden tot een 

der volgende adressen: Hotel Métropole, 

Kerkstraat 32; Sekretariaat, 150 Thourout- 

sche stw.; Edith Cavellstraat 54.

Op Zaterdag 1 I Februari geeft de plaatse

lijke Esperanto Club haar jaarlijksch feest 

in de zaal «Oud Oostende», Yperstraat, te 

8 uur s avonds. Voor dit jaar werd er be

roep gedaan op de beste Oostendsche krach

ten. Het zal een echte Bonte Avond worden, 

waarin muziek, zang en dans elkaar in af

wisselend tempo opvolgen.

Hou dus uw avond van 1 1 Februari vrij.

NAT. VERBOND VAN BURGERLIJKE 

OORLOGSINVALIEDEN, WEDUWEN 

EN RECHTHEBBENDEN

Zondag 29 Januari, om 3 ure, in de zaal 

St. Sebastiaan, groot liefdadigheidsfeest met 

de medewerking van het K.V.G.O. cabaret

gezelschap.

Op het programma: 4 leuke tooneelschet- 

sen, 4 kluchtige alleenspraken, 4 dansnum- 

mers, liederen door A. Carette en H. Maurau 

met refreinzang door het publiek.

Leden: ingang vrij op vertoon der lidkaart. 

Niet-leden: 2 fr.

De kans wordt u aangeboden om voor wei

nig geld een gezellige en vroolijke namiddag 

door te brengen en een goed werk te steunen.
* **

LIEFDADIG FEEST OP HET K.V.G.O.

Zondagnamiddag heeft op het K.V.G.O.- 

veld in het Maria Hendrikapark een liefdadig 

feest plaats, waarvan de opbrengst gaat naar 

het Steunfonds ingericht voor het aankwee- 

ken van kadetten der voetbalafdeeling.

Dit feest wordt ingericht door de wakkere 

en jonge supportersclub «Leons Vrienden», 

met dë^medehulp der zustermaatschappijen.! 

De inzet is een prachtbeker geschonken door 

voorzitter Gaston Eyland.

Tijdens de rust van den voetbalwedstrijd, 

welke tusschen de «Joyeux Supporters» en 

de «Leons Vrienden» betwist wordt, zullen 

prachtige athletiekwedstrijden plaats hebben 

onder leiding van de Athletiekafdeeling.

De Oostendenaars zullen met genoegen 

deze verplaatsing doen.
* * *

IN DE KON, YACHTCLUB

De Koninklijke Yachtclub van Oostende en 

Motor Yachtclub van Belgie zal op 4 Februari 

om 18.30 u. zijn algemeene vergadering hou

den in het hotel «La Renommee», 97 Van 

Iseghemlaan te Oostende.

De volgende punten staan op de dagorde: 

1) Verslag van den Sekretaris; 2) Versla" 

van den Schatbewaarder; 3) Kiezing van het 

Komiteit.

De vergadering zal gevolgd worden van 

een banket.

OP HET A.S.O. VELD

Heden Zondag heeft te 2.30 uur, op het 

terrein van het Park Albert, een belangwek

kende ontmoeting plaats tusschen een selec

tie van het Korporatief Verbond van Oos

tende en St. Augustinus Drukkerij Brugge

De prijzen der plaatsen werden vastgesteld 

op: tribune 5 fr. ; omheining 3 fr. ; voik 

plaatsen 2 fr.

Het elftal van Oostende werd samengesteld 

als volgt;

Timmerman (Vischmijn); Sabbe (Visch 

m ijn) en De Wandel (Vischmijn); Verrecas 

(Vischmijn), Corveleyn (Kursaal) en I. Hels 

moortel (Stad); Rotsaert (Kursaal), Gruwé 

(Vischmijn), Soyez (Kursaal), Zwaenepoel 

(Stad) en Van Walleghem (Stad).

Op deze interessante ontmoeting zal hec 

aan volk niet ontbreken.
vv»

TOELATINGEN TOT BOUWEN

Beatham H.: vergrootingswerken, Rozen- 

laan 20. —  Devriendt Fr.: bouwen berg 

plaats. Ad. Buylstr. 33. —  Segaert Maurice: 

plaatsen W. C., Rogierslaan 23. —  François

Henri: bouwen huis, Frère Orbanstr. -- Cre-

mer Leopold: bouwen paardenstal, Haverstr.

-- Verlinde Oscar: bouwen bijkeuken, Stui-

versstraat 73.

**
AMITIES FRANÇAISES

Zondag 29 Januari komt de heer Maurice 

Garçon voor de «Amitiés Françaises» een 

zeer interessante spreekbeurt geven, 

kundige J. Everaerts over: «Individueele Be- 

rijsch advokaat, die verschillende moordza

ken pleitte, alsook zaken betreffende schrij- 

versrechten.

Hij is terzelvertijd een groote redenaar en 

fijn kunstenaar. Hij is ook medewerker aan 

verschillende Fransche tijdschriften en schreef 

zelfs werken over belangrijke processen.

Het lijdt geen twijfel of iedereen zal Mau

rice Garçon willen hooren.
* * *

LIICHTBESCHERMINGS-
SCHOOL

De examens der eerste zittijd zijn voorbij. 

Da uitslag was prachtig: eenvoudige men

schen hebben getoond een juist begrip te 

hebben van de zaak; andere, meer ontwik

keld, hebben bewezen al de cursussen in de 

puntjes machtig te zijn.

En nu vooruit! De reeds toegekomen in

schrijvingen voor de tweede zittijd bewijzen 

dat de bevolking het werk waardeert; de 

achterblijvers worden verzocht zich zonder 

dralen te wenden tot het Sekretariaat (Mili- 

tiezaal Stadhuis) elke Dinsdag en Woensdag 

van 17.30 tot 19 uur.

Op Woensdag a.s. 1 Februari om 19.30 u. 

geeft Dr. Libbrecht de eerste les in de Vak

school, Koninginnelaan : «De Oorlogsgassen».

Op Vrijdag 3 Februari spreekt Stadsschei- 

kundige J. {Lveraerts over; «Individueele Bel 

scherming, maskers, enz. ».

I

IN  DE KON. GILDE 
SINT-SEBASTIAAN

Zondagmiddag had in deze zeer gezellige en 

knappe schuttersgilde het jaarlijksch banket 

plaats, waaraan een vijftigtal leden deelna

men.

Het ging er uiterst gezellig aan toe en tij

dens de uiterst smakelijke gerechten, werd 

door hoofdman Odilon Verlinde, thans ge

meenteraadslid, een korte maar knappe 

speech gehouden, waarin hij wees op den 

moeilijken toestand van enkele jaren geleden 

en de eensgezindheid en bloei der laatste 

jaren.

Tien jaar is het thans dat de heer Odilon 

Verlinde er hoofdman is en het mag gezegd 

dat St. Sebastiaansgilde herleeft en de tra- 

dities van de voorgangers in eere gehouden 

worden.

De heer Verlinde bedankte zijn talrijke 

omringende vrienden voor hun medesteun en 

het doet hem genoegen dat hij nu als hoofd

man de prestige van het gilde zal kunnen 

helpen hoog houden in den schoot van den 

Oostendschen gemeenteraad, waar vroeger 

steeds een lid van de gilde in zetelde.

Onder luid handgeklap dr’nkt hij tenslotte 

op den voorspoed van de Kon. Gilde St. Se

bastiaan en zijn talrijke schutters.

Dit gezellig feestje duurde tot in den avon<4. 

**
OUDE RIJNWACHT 1918-1929

Er wordt ter kennis der leden gebracht dat 

de algemeene jaarïijksche vergadering op 29 

Januari 1939 om 1 1 uur doorgaat in het lo

kaal «Prins Boudewijn», 22, St. Sebastiaan- 

straat, Oostende.

Op het dagorde der afdeeling Oostende en 

Kust: Verslag van den voorzitter; verslag van 

den schrijver; Verslag van den schatbewaar

der; herkiezing van het Bestuur; uitreiken 

aan de belanghebbenden «geboorte dotatie».

Alle interpellaties en aanvragen van kan

didaten tot bestuurslid dienen voor 28 Ja

nuari ingebracht.

**

BOTSING.

M. Emiel Provost en Mevrouw Marie 

Claeÿs zijn in botsing gekomen met hun wa

gen aan den hoek van den Nieuwpoortschen 

steenweg en de Paaschbloemstraat. Alleen 

stoffeliike schade. —  O.

PRIJS VAN KINDERLIEFDE

Het Schepencollege heeft besloten dat de 

prijs van Kinderliefde, stichting Ed. de Cuy- 

per, zal toegekend worden voor het jaar 1939 

aan een zoon en aan een dochter van een 

werk- of ambachtsman, woonachtig te Oos

tende, hebbende den ouderdom van ten min

ste 1 8 en ten hoogste 25 jaar, die zich het 

waardigst zullen getoond hebben van deze 

belooning, door hun werk en gedrag in het 

ondersteunen van vader en moeder of één 

van hen, tot het opbrengen eener talrijke 

familie, of in het bezorgen en onderhouden 

van hunne ziekelijke of gebrekkelijke groot

ouders, vader en moeder of één hunner of 

in plaats van hen, van minderjarige broeders 

en zusters, zich mo^elijk in nood bevindende.

Bij gelijkheid van verdiensten onder de 

mededingers, zal de prijs aan een zoon en 

aan een dochter van een visscher toegewezen 

worden.

Deze prijs voorziet de toekenning eener 

som van 1050 frank aan elke bevoorrechte.

De mededingers tot dezen prijs of de per

sonen die een mededinger willen aanduider. 

worden verzocht, voor 1 Mei 1939, aan het 

College van Burgemeester en Schepenen, een 

uitvoerig betoog der verdiensten van de 

mededingers te zenden en dit betoog met be

wijsstukken, getuigschriften en handteekenin- 

gen van gekende personen te staven.

De mededingers moeten te Oostende woon

achtig zijn.
* « #

FEESTKOMITEIT IBIS 

Whistdrive. —  /ondag 29 Januari te 20.30 

ure in het Vlaamsch Huis Ibis, Vindictive- 

laan : Groote wedstrijd in kaarten (Whist

drive). Prachtige prijzen te winnen. Iedereen 

is welkom.

DE STADSBEGROOTING EN 
DE ZEEW ACHT

De Zeeverwacht is plots zeer bekommerd 

rnet de levering van de stadsbegrooting en, 

denkend onze drukkerij aldus te kunnen tref

fen, schrijft hij in groote letters op de eerste 

bladzijde van zijn blad, dat het stadsbestuur 

daardoor in de war geraakt is en alles zal 

teniet gaan.

Het is natuurlijk omdat de aanbesteding 

ons dit werk leverde, dat nu plots de minste 

vertraging den dood van de stad beteekent.

Wanneer het stadswerk bij hem gedrukt 

werd, stak het op geen maand of twee!... 

Gelukkig wordt aan zijn geschreeuw geen 

belang meer gehecht.

PROF. DE SAEDELEER

van het Kon. Atheneum te Brugge is tot lid 

benoemd van den Nationalen Raad voor Geo

desie en van de Academie van Marine.

Onze beste gelukwenschen.

IN HET LEOPOLDPARK

is men thans bezig met het hokje voor de 

zwanen in den vijver aan den Noordkant op 

een bootje te plaatsen, zoodat wanneer het 

waterpeil weer zijn gewone hoogte zal be

reikt hebben, er als een gondole op het wa

ter zal liggen.

Dan eerst zal men kunnen oordeelen over 

het uitzicht van deze verandering.

DE 0.237 TERUG VLOT

Zaterdagmorgen is de 0.23 7, toebehooren- 

de aan reeder Herman Vieren terug vlot ge

bracht. Het schip heeft weinig of geen averij 

opgeloopen en zal denkelijk volgende week 

nog terug te Oostende zijn.

***
DE ZEEW ACH T  EN DE 
OOSTENDSCHE REEDERIJ

Dat « De Zeewacht » gretig artikels op

neemt, waarin een onzer voortreffelijkste 

reederijen en wel namelijk de Oostendsche 

Reederij aangevallen wordt, verwondert na

tuurlijk niemand.

Dat door deze reederij dikwijls aan arme 

menschen een vischje weggegeven wordt, kan 

men haar niet ten euvel duiden, omdat dit 

ook bij alle andere reederijen gebeurt.

Wat het werken aan boord van de vaar

tuigen dezer reederij betreft, is dit niet las

tiger dan op andere en integendeel men ver

dient er minstens zoo goed zijn brood.

Dat Fonten echter overal graten in vindt, 

wanneer men hem geen drukwerk bestelt, 

waar dubbel en dik kan voor gerekend wor

den, zooals voor de Kursaal en destijds voor 

de Gemeenschappelijke Kas, kunnen we be

grijpen.

Het zal die reederij echter niet beletten 

voort te werken, zooals zij het altijd gedaan 

heeft.

Degenen die ten andere klagen over gebrek 

aan rust zUn er die niet graag werken en 

met al de voordeelen door de sociale wetten 

veroverd nog geen vrede nemen.

Of zal de visch misschien aan boord kun

nen vliegen in de haven?

Fonten, bemoei je niet met het werk van 

een ander maatschappij en zorg dat je eigen 

volk zelf niet te klagen heeft !

DE 0.68 GESTRAND EN WEER VLOT.

Verleden week Vrijdagnamiddag keerde 

de 0.68, schipper Marcel Germonpré, bijge

naamd «Witte Marcel» terug uit het Oosten 

met een schoone lading sprot en om wat 

minder mazout te verstoken, want alles is 

kostelijk voor onze bootsjouwer3, en er zijn 

weinig verdiensten, is hij te veel naar bin- 

nengeloopen, waardoor hij op zeker oogen- 

blik op den Oostelijken golfbreker van Bree 

dene is terecht gekomen.

De arme schipper is er slechts van geko

men nadat hij al zijn schoone sprot had 

over boord geworpen, waardoor vele bewo

ners aldaar er een lekker smakje aan hadden 

en de schipper integendeel zijn vaartuig op 

de bank mocht komen herstellen.

Ja, het vischje wordt duur betaald, maar 

weinigen beseffen het.

Aigle-Belgica
FIJNSTE BIEREN

DE TRAM NAAR DE VISCHMIJN.

Zooals onze lezers weten, was er s Zon

dags om de twintig minuten een tram naar 

de vischmijn. Om kosten te sparen moest de 

wattman tezelfdertijd ticketontvanger spelen 

zoodat deze tram groote vertraging onder

ging en talriike belemmeringen teweegbracht- 

Nadien moest een kontroleur wattman in 

zijn plaats rijden, terwijl deze ticketten gaf 

Thans is het weer veranderd en loopt de 

tram regelmatig met een ontvanger en een 

wattman. Waar haalt men het vandaan ?

Het tramverkeer is reeds zoo povertjes dat 

de menschen niets anders dan te klagen 

hebben en dan neemt men nog zijn toe

vlucht tot dergelijke middeltjes.

Zou men niet beter zorgen dat er wat 

meer trams loopen en de menschen er niet 

zijn voor den tram, maar de tram voor de 

menschen !

Het publiek zou dit stellig meer verdienen. 

**
BIJEENROEPING VAN DE VISSCHERSHA- 

VENCOMMISSIE.

Zooals wij in ons laatste nummer vermeld 

hebben zal de Visschershavencommissie he

den Vrijdag ten jtadhuize om 16.30 uur bij

eenkomen met de volgende dagorde :

a) Mededeeling van den brief der Syndi- 

kale kamer van Vischhandelaars.

b) Klachten nopens den haringverkoop.

c) Verkoop deeJvisch.

d) Kwestie der vischbennen voorgebracht 

door de motorreeders.

e) Voorstel tot afschaffing van mijnrechten 

der rechtstreeks in de pakhuizen gebrachte! 

vreemde visch.

NATIONAAL LEGIOEN

Vrijdag 20 Januari hield Afdeeling Oos

tende van het Nationaal Legioen haar eerste 

vergadering van het nieuwe jaar.

Beurtelings hebben de aanwezigen den Fe- 

deratieieider van Gent en vuurkruis A. De 

Coninck die over de politieke toestand van 

af 1934 tot heden sprak, hartelijk toege

juicht, alsook den gouwleider F. Dirix, die 

in een vurige rede de houding van het «Na

tionaal Legioen» tegenover het Jodenvraag

stuk en de onbegeerde vreemdelingen heeft 

uiteengezet.

Men verzekert c!at de Oostendsche afdee

ling een tweede niet min merkwaardige vei- 

gadering belegt, ditmaal met de medewerking 

van haar leider «Paul Hoornaert».

(Medegedeeld).

**
POLITIEAGENT GEVALLEN

Politieagent Nicolas, die met zijn fiets een 

zwaren val heeft gedaan, liep erge verwon

dingen op aan de knie. —  O.

Â
OP DEN OPENBAREN WEG ZIEK GEVAL

LEN

Vrouw Leonie Waeghe is langs den open

baren weg ziek geworden. Zij bevond zich 

langs de Congolaan. Na de eerste zorgen, 

haar toegediend, werd zij naar het hospitaal 

overgebracht. -- O.
* * *

PRACHTPRESTATIE VAN

MEJ. YVONNE VANDEKERKHOVE

Woensdag avond, te 1 7.45 u., startte onze 

stadsgenoote Mej. Yvonne Vandekerkhove 

voor het wereldrekord der 5 x 500 meters 

«brasse». Na een vlug begin, wist zij tegen 

het midden van den afstand reeds 4” te w in

nen op den voorzienen tijd en haar presta

ties tijdens de oefeningen. Toen verzwakte 

zij, doch kon spoedig ten volle hernemen en 

slaagde er toch in het wereldrekord neer te 

halen met 3/10 van een seconde. Zoo heeft 

zij eveneens haar eigen rekord van* Belgie 

met meer dan een halve minuut verbeterd. 

Een talrijk publiek juichte geestdriftig de 

schitterende verwezenlijking van onze kam

pioene toe. —  O.
***

IN DE GEVANGENIS GESTORVEN

Onlangs las men in de dagbladen het 

doodsbericht van zekeren Georges Halliez. 

Dit was de persoon die beticht werd belang

rijke verduisteringen te hebben gepleegd ten 

nadeele van twee maatschappijen en dit voor 

een bedrag van 10 millioen frank. -- O.

* » •

VRIENDENKRING DER STRIJDERS- 

KINDEREN (V.S.K.)

Ter gelegenheid van de inhuldiging van 

het vaandel van den Vriendenkring der Strij-

BURGERLIJKE STAND

GEBOORTEN

14 Jan. —  Monique Dewulf van Etienne en

Juliana Claeys, Torhoutstw. 129. -- Hilde»

Demey van Maurice en Maria Verhaeghe, 

Stuiversstr. 23 7. —  Christiane Vermoote van 

Frans en Gabrielle Larrange, woont te Bree- 

dene. —  Charles Vandenberghe van Theo- 

door en Bertha Rycx, Kerkstr. 28.

I 5. -- Francine Roels van Arthur en An

gela Teygeman, Ste Katharina Polderstr. 48. 

—  Lucien Valcke* van Joannes en Rachel

Saelens, Zwaluwenstr. 29. -- Jean Strumane

van Georges en Joanna Molleman, woont te 

Brussel.

1 6. —  Norbert Vandenauweele van Albert 

en Gabrielle Quinet, Nieuwp. stw. 143. — 

Simonne Vanloo van Walter en Agnes Van

Belleghem, Metselaarstr. 55. -- Mirianne

Smis van Victor en Marguerite Malaeys, Tim- 

mermanstr. 71. —  Norbert Passchyn van 

Prosper en Paula Kroothoep, Spaarzaamheid-

straat 46. -- Josiane De Westerlinck van

Joseph en Wilhelmina Louis, Kairostr. 55-

1 7. —  Pierre Rosseel van Herman en Go- 

delieve Mangodt, A. Pieterslaan 126.

19.   Roger Brauwers van Ferdinand en

Rachel Coenye, Frère Orbanstr. 93. —  Wil

fried Borrey van Willem en Marie Allemeesch 

Ooststr. 33.

20. Emiel Pauwels van Robert en Yvonne 

Zwaenepoel, Mariakerkelaan 31.

KINKHOEST !

op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

SPEENLIJDERS !
U kunt genezen.
Gebruikt de speenremedte Hale
wyck,
Beide verkrijgbaar :

Pharmacie N E O S ,  OSTENDE 
oud huis E. Halewyck 

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
T a  73104

POGING TOT DIEFSTAL

In den nacht van Zondag op Maandag heb

ben drie individuen, in de straten van de 

wijk Hazegras, gepoogd met geweld, een 

vrouw van haar handtasch te berooven. De 

politie van de cyclistenbrigade, is gelukkig 

op tijd kunnen tusschenkomen, zoodat de 

drie aanvallers aangehouden werden. Mevr. 

Bertha Declerck, had een herberg van de 

wijk Hazegras verlaten, toen zij plots door 

drie kerels aangevallen werd, die meenden 

dat de vrouw alleen was en haar handtasch 

wilden ontvreemden ; doch gelukkig voor 

haar volgde de echtgenoot. Deze snelde naar 

zijn vrouw toe en riep om hulp. Zijn roepen 

werd gehoord door de agenten Lammertyn 

en Gustaaf Deprez, die in een nabijgelegen 

straat reden. Spoedig waren zij ter plaatse, 

en mengden zich in de schermutseling. Vlug 

waren de drie aanvallers overmeesterd en 

werden geboeid naar het politiebureel geleid, 

waar kommissaris Tulpin het eerste onder

zoek instelde. De drie kerels, die onder aan

houdingsmandaat gesteld werden en naar het 

gevang te Brugge overgebracht, zijn : Hau- 

tekiet Marcel, wonende Gouwloosstraat, 1 0, 

pas uit de gevangenis ontslagen, Karel Car

pels en Marcel Lycke, beiden wonende Zand- 

voordschcn steenweg. Hautekiet en Lycke 

worden vervolgd voor poging tot diefstal met 

geweld en Carpels als medeplichtige. Eens te 

meer komt de cyclistenbrigade onzer politie 

het bewijs te leveren van haar noodzakelijk 

bestaan, een dienst die wij danken aan het 

initiatief van den thans tot hoofdkommissaris 

bevorderden heer Seys. —  O.

V
IN EEN KUIL TERECHT.

Gerard Devos, wonende Christinastraat 72 

is onder den invloed van den drank, terecht

TOONEEL. REVUE HENRI VAN DAELE' derskinderen, zullen verschillende plechtig- 

IN DEN KONINKLIJKEN SCHOUWBURG. I heden en feestelijkheden ingericht worden. ‘

Op Zaterdag 28 en Maandag 30 Januari 

1938, om 20 uur opvoering der vroolijke 

Belgische Mobilisatierevue 1938 «NOAR DE 

GRENZE» in 3 bedrijven en 13 tafereelen 

van Henri Van Daele, alles met opheffdnae 

zangen en dansen, Henri Van Daele de blij

de levenswekker der Vlaanderen, de onver- 

geetbare vertolker van «Toon heê ’t mil- 

lioen», ditmaal in de rol : Funse van bachten 

de kuupe ! ! !» Strikt zelfde vertolkers van 

de Minardsschouwburg uit Gent alwaar de

ze hoogst vermakelijke actualiteitsrevue 75 

achtereenvolgende malen werd opgevoerd.

Dit steeds voor bomvolle zalen.

De personen die nog hun plaats niet be

sproken hebben en die de vertooning zouden 

willen bijwonen kunnen dus nog van de ge

legenheid gebruik maken en zich wenden tot 

den schouwburgbewaarder om hun plaatsen 

te bespreken. Langer uitstellen is gevaarlijk 

want men verwacht dat met gesloten win

ketten zal gespeeld worden.

Prijzen der plaatsen ; 5, 6, 12, 15 en 20 

fr. Plaatsbespreking van 10 tot 12 en van 

15 tot 17 uur. Tel. 72730.

Vertooning van toeristische films. —  Door gekomen in een kuil langs den Nieuwpoort-

de vereeniging «Onze Reizen» wordt op Don

derdag 9 Februari een kostelooze vertooning 

gegeven van toeristische films in het Ibis 

Hotel. Er worden films vertoond over de rei

zen die tijdens de verloopen jaren ingericht 

werden door deze vereeniging o.a. in Italie, 

Frankrijk, Nederland, Tsjechoslowakije. De 

vertooning duurt ongeveer twee uren en zal 

te 20 uur stipt aanvangen.

Voetbalwedstrijd S.K.O.-Steendorp. -- Te

14 uur Zondag a.s. trekken alle voetballief

hebbers naar de match welke onze SnK.-boy» 

in het gelid brengt tegen de goede ploeg van 

Steendorp. Daar Oostende beslist moet win

nen, indien ze in aanmerking willen blijven 

voor den kampioenstitel zullen alle sportlief

hebbers Zondag a.s. op het S.K.-veld, Zellik- 

laan, hunne aanmoedigingen niet sparen.
» * »

PROTEST

Protestbrieven werden door het Verbond 

voor Vlaamsche Aktie uit Oostende gestuurd 

naar den Eersten Minister, den Minister van 

Binnenlandsche Zaken en den Minister van 

Rechtswezen, eischende de onmiddellijke in- 

vrijheidsstelling van Grammens, de integrale 

toepassing der taalwetten en het stopzetten 

van alle vervolgingen tegenover schilders en 

kloppers. Eveneens werd protest aangetee- 

kend tegen het Gemeentebestuur van Oos

tende dat een veroordeelde schilder bedreigt 

met de inbeslagname zijner meubelen, indien 

hij binnen de 24 uren de som van 3131,40 

frank niet betaalt.

sehen steenweg, die gegraven was ingevolge 

rioolwerken die daar in uitvoering zijn. Hij 

was niet gekwetst. Wegens openbare dron- gemoet, 

kenschap werd hij opgesloten. —  O.

KARNAVAL TE MONTMARTRE.

Aangemoedigd door het sukses verleden 

jaar behaald, niettegenstaande ongunstige 

weersomstandigheden, hebben de neringdoe- 

ners van de wijk Oostramp Kursaal, weder

om besloten tijdens de karnavaldagen hun 

kwartier tot een Montmartre-wijk te her

scheppen. Daartoe vergaderde de gemeente

raad van deze wijk, Dinsdag 1.1., onder voor

zitterschap van hun « maire » Julien Deck. 

Medegedeeld werd, dat langs de Van Ise

ghemlaan een foor zal opgericht worden. De 

deelnemers van vorig jaar blijven niet ach

terwege en hebben integendeel nog anderen 

weten te overhalen dit jaar ook aan de fees

telijkheden mee te helpen. Op Dinsdag 21 

Februari zal een groot avondfeest ingericht 

worden op de Leopoldlaan. Een koorddanser 

zal het publiek aanlokken. De koffiehuizen 

zullen weerom binnen en buiten schitterend 

v»rsierd zijn. Overal zal muziek zijn. Ver

schillende aantrekkelijkheden zullen inge

richt worden, die de bezoekers van Mont

martre weerom vreugdevolle uren zullen be

zorgen. De karnavalvierdersi zien dan ook 

reeds met belangstelling deze feestelijkheden

O.

Op Za te rdag  1 1 Februari a.s. te 20.30 u., 

wordt in de Casinozaal van het Stadhuis een 

groot Galafeest ingericht, gevolgd van BaJ^ 

De tooneelmaatschappij «Nut en Vermaak) 

verleent hare welwillende medewerking met 

de opvoering van «Hoe een leugen waarheid 

wordt».

’s Zondags, te 10 u., wordt een optocht 

van vaderlandslievende maatschappijen inge

richt. Te 1 1 u. heeft op het Wapenplein de 

overhandiging plaats van het vaandel aan 

het bestuur door den afgevaardigde van den 

koning. Daarna défilé en ontvangst op het 

stadhuis door de stedelijke overheid. Te 1 3 u. 

wordt in het hotel Atlanta een feestmaal in

gericht. s Namiddags, te 15 u., is er een 

groot kinderfeest in het lokaal Prins Baude- 

wijn.

Op Zondag 19 Februari heeft te 11 u. 30 

een eeredienst plaats in de kerk van SSt. 

Pieter en Paulus. —7- O.

BREUKBANDEN ^  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 
LENDENSCHOTBANDEN

OVERLIJDENS

5 Jan. —  Richard Bernard, 74 j., wed. 

Emma De Stickere, woont te Breedene. —  

Gustaaf Pierins, 65 j., wed. Damida Perdu,

Amsterdamstr. 51. -- Lodewijk Vercruyce,

80 j., wed. Nathalia Brusselle, Ste Catharina- 

plein 1 1 . —  Dominik Gorrebeeck, 83 j., wed. 

Johanna Carpentier, Kongolaan.

14 Jan. —  Elodia Geerlant, 30 j., echtg. 

Cyriel Desaeyere, woont te Zandvoorde. —  

Johanna Milh, 2 d., Nieuwlandstr. 22.

16.   Paulina Gezelle, 62 j., ongeh., de

Smet de Naeyerlaan 74. -- Rachel Naert,

39 j., echtg. Jozef Swinnen, Torhoutst. 371.

17.   Elizabeth Moray, 77 j., ongeh.,

Prinsenlaan 4.

18.   Maria Vidal, 72 j., wed. Daniel I11-
gelbeen, Vaartstr. 33. —  Leopold Devreker, 

66 j., wed. Pelagia Demeire, Molenaarstr. 9.

19. —  Johanna Van Damme, 74 j,, wed. 

Oscar De Rudder, Koninginnelaan 5 1.

20. —* Aloisius Moorthjimer, 43 j.

Helena Kroothoep, Frère Orbanstr. 1

, echtg

79.

HUWELIJKEN

ALLES NAAR MAAT *

■ |sAuParas|H

1 7 Jan. -- Pierre Rouzee, visscher en Ra

chel De Roo.

1 8. —  Henri Gardin, landbouwer en Laura 

Vanhullebusch.

20.   Fernand De Wulf, bediende en Fer

nanda Bergmans.

21.   Constant Vanhoutte, korporaal bij

het 3e linieregiment en Marie-José De Pauw.

-- Oscar Danneel, kleermaker en Marcella

Hoef, bloemenmaakster. -- Albert Milh, pas-

werker en Suzanna De Gruyter.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Grossé Henri, meestergast, Elisabethlaan 

325 en Veroert Anne, Langestr. 31. —  Sab

be Victor, visscher, Gistelstw. 54 en Crombez 

Herminie, Torhoutstw., Impasse 125. —  

Weghsteen Gustaaf, hotelbediende, A. Pie

terslaan 22 en Quick Joanna, Passchynstr.

8. -- Barremaecker Arsenius, machinist,

Weidenstr. 13 en Vanmassenhove Georgette,

Voorhavenlaan 1 1 7. -- Simoens Joseph, be-

ADOLF BUYLSTR. 53, OOSTENDE J hanger en Crombez Denise, Zwaluwenstr. 75.

—  Lauwers Albert, vormer, Hennepstr. 19 

en Dekeyser Martha, Frère Orbanstr. 209.

G. M Ä D E L E I N - B U Y S

Bandagist —  Masseerder

Begeeft zich ten huize 
gansch de Kust. —

op aanvraag naar 
TELEFOON 73740

Twee Handen op een halven Buik

PLOTSELING KRANKZINNIG.

Michel Deschacht, 38 jaar oud, en wonen

de Torhoutsteenweg, is plotseling krankzin

nig geworden. Na een voorloopige opsluiting 

in het politiebureel werd hij nadien naar een 

verplegingsoord overgebracht. —  O.

***

ONTSLAGVERLEEN1NG

Bij koninklijk besluit van 19 Januari 1939 

is, op zijn verzoek, de h. Dewitte ,K. ontslagen 

uit zijn ambt van hoofdpolitiecommissaris 

der stad Oostende op datum van 1 Januari 

1939. Hij is gemachtigd om den eeretitel van 

zijn ambt te voeren.

EEN UITSPRAAK GEVELD IN DE ZAAK 

VAN VEEVERGIFTIGING TE STEENE

Onze lezers zullen zich herinneren hoe d> 

landbouwer Karei Roose, te Steene, ervan be

schuldigd werd vee van zijn gebuur Vanden

berghe te hebben vergiftigd. Vandenberghe 

is sindsdien overleden. De zaak kwam voor 

de boetstraffelijke rechtbank te Brugge. De 

voornaamste getuige was een gewezen knecht 

van Roose die op de hoeve van zijn baas gif

stof zou gevonden hebben. In deze zaak 

waarbij Roose verdedigd werd door M. De- 

grave en M. Degroote, werd Dinsdagmorgen 

ees vrijspraak geveld. —  O.

Dr. VAN OYE IN HET WILLEMSFONDS

Verleden week Donderdagavond gaf Dr. P. 

Van Oye in de zaal aan de Cercle Littéraire 

een prachtige voordracht met lichtbeelden 

over Ijsland, waar de bevolking voorname

lijk op de visscherij aangewezen is.

Deze voordracht met lichtbeelden mag als 

een der interessantste genoemd worden, wel

ke we ooit te hooren kregen en t is alleen 

maar spijtig dat te weinig Oostendenaars er 

van genoten hebben, omdat de feiten welke 

ons zoo eenvoudig en practisch werden voor

geschoteld te belangwekkend waren opdat ze 

zoo maar onopgemerkt voorbij zouden gaan.

We hopen dat het prof. Dr. P. Van Oye 

zal gegund wezen nog te Oostende terug te 

komen om ditmaal voor een zeer talrijk au

ditorium deze zeer interessante voordracht 

te heihalen.

Onder dezen voor hem en zijn beeldspraak 

zoo kenschetsenden titel spreekt Fonten over 

«Het Visscherijblad» en «De Duinengalm», 

welke katholieke konfrater hij evenmin kan 

verdragen als ons blad.

Wat hem vooral ergert is het êit dat 

de steller van het artikel, liever dan 

zijn artikel over de 1 1 t.h. vermindering 

aan twee katholieke bladen te geven, waar

van het eene dan de Zeeverwacht had moe

ten ^ijn, verkozen heeft het 2 e exemplaar 

niet toe te vertrouwen aan den verdediger 

van de rechtvaardigheid en de verkooper 

van de fameuze olie, waarmede hij steeds 

voor den dag komt.

Fonten die één jaar geleden zoo haastig 

was om een artikel dat tezelfdertijd aan «Le 

Carillon» voor opname was gezonden, in 

zijn gazet te publiceeren, vooral daar er ve

nijnige zinnen in voorkwamen aan het adres 

van andere katholieke gemeenteraadsleden, 

durfde echter de verantwoordelijkheid er van 

niet op zich nemen en begon dan ook met 

de leugenachtige verzekering : «Nous lisons 

dans Le Carillon».

Het ongeluk wilde dat dien dag «Le Ca 

rillon» niet gereed was en slechts den vol

genden morgen van de pers kwam.

Zoo konden bedoelde katholieke gemeen

teraadsleden reeds de oprechtheid vaststellen

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BI f

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

MEN BRENGT TEN HUIZE

van hun partijgenoot, die zelfs den moed 

niet had om een opgenomen artikel te pu

bliceeren zonder de verantwoordelijkheid er 

van op een ander te kunnen schuiven. Maar 

de jammerlijkste vergissing die deze brave 

man in zijn lange politieke loopbaan ooit 

heeft begaan is voorzeker wel, dat hij be

weerde dit artikel overgenomen te hebben 

van «Le Carillon» terwijl de directie van 

dit blad het noodig oordeelde een van de 

venijnigste aantijgingen van het ingezonden 

artikel weg te laten zoodat deze gemeene zet 

slechts in het blad van Fonten te vinden was.

In «Het Visscherijblad» werd het artikel 

van de elf percent vermindering niet opge

nomen zonder de argumentatie er nog van 

te verstevigen door beschouwingen, waarvan 

we de volle verantwoordelijkheid hebben wil

len dragen door onze naam onder het arti

kel te zetten.

Dergelijke handelwijze steekt fel af tegen 

deze van Fonten, die ons blad en de Duinen

galm van A  tot Z  vergeleken heeft om te 

ontdekken, wat er in ons blad was bijge

voegd.

W ij hadden natuurlijk kunnen doen zoo

als hij met zijn partijgenooten deed en 

schrijven dat dit artikel overgenomen was 

uit De Duinengalm. Het zou in elk geval zeer 

aanneembaar geweest zijn, wat niet kan 

gezegd worden van het artikel uit Le Lit

toral.

Wat de olie van rechtvaardigheid betreft 

waarmede Fonten zoo hoog oploopt, ver

dient in dit geval te worden opgemerkt, dat 

zijn rechtvaardigheidszin alleen geldt wan

neer het zijn vrienden betreft, maar niet wan

neer het over de juiste toepassing gaat van 

een K. B. over de rechtmatige wedden van 

het gemeentepersoneel.

We komen hier in ons volgend nummer op 

terug.

«
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Leerrijke Reportage

Op een Vischbak naar Ysland
door Jef Van Wynsberghe

De politie is een administratief organisme bestemd tot 
het handhaven van de orde in de stad, tot het bescher
men van de eerlijke, lieden tegen de ondernemingen der 
boosdoeners van alle kategorie. en tot het verzekeren 
der innerlijke veiligheid van den Staat,

(Lépine).

Ik spaer de roede niet, ik heb het volk te lief,
(Huygens).

Tact is de groote kunst om een harde taak op een 
zachte manier uit te voeren.

(Danas).

ill.

Bij den Waterschout

Vindictivelaan !
Up den hoek van een aanpalende zijstraat, wier naam ik vergat 

te noteeren, stond het Oostendsche Zeevaartpolitiegebouw. Een oud 
administratief ding, in grauw vuilen baksteen opgetrokken.

W e liepen ae drie arduinen stoeptreden op : vooraan kapitein 
Asseloos met mijnheer Vandenberghe, marconist Vandeveide en ik 
volgden. De dubbele zwaar eiken ingangsdeur stond wijd open. Zon
der bellen, zonder kloppen stapten we binnen, en kwamen in een 
soort breeden gang terecht. Witte affiches en kleine pancarten hingen 
tegen den rechtermuur, waarin een breed loket met schrijfplank was 
bevestigd. Tegen den linker muur stond een ruwen verfloozen bank.

fcnkele visschers, de muts diep over de ooren, de handen diep 
in de breede broekzakken, met de ruggen naar ons toe, stonden voor 
het loket, waarachter een politieagent aanteekeningen miek.

—  Dat is agent Wilfried Hendrickx, een jonge knappe kerel; 
hij monstert waarschijnlijk die) visschers aan. tien oogenblikje. Ik 
vraag hem even of Mijnheer Barbé, de Waterschout, ons kan ont- 
vangen. , „ i

Met een vriendelijken glimlach, de hand in de hoog.e, trok mijn
heer Vandenberghe de aandacht} van den agent. Deze keek met 
vragende oogen op. Een hoofdbeweging naar links van Mijnheer 
Vandenberghe, als wou hij vragen: « Is  hij er? ». Een duidelijk be
vestigende hoofdknik van den agent als wou hij zeggen: « Ja zeker ! ». 
Wederzijdsch een verstandhoudend ooggeknip, en met als veront
schuldiging « Een moment ! » liep Mijnheer Vandenberghe den gang 
door, en verdween.

De visschers waren klaar ! Zij draaiden zich van het loket af, 
knikten ons zwijgend 'n goeden dag, en vertrokken, de straat op.

M IJN AANMONSTERING
------------ f

Kapitein Asseloos ïrad op het loket toe, en wenkte me het te 
naderen.

—  Voor de O. 163 ! zei hij den agent in zakelijke vriendelijkheid. 
Zonder den minsten naderen uitleg haalde de agent een dossier 
boven, en nam er twee dubbele formulieren uit.

i oen vroeg hij mij : « Voor u meneer, ? ».
— Jawel ! zei ik zonder ae minste aarzeling intuïtief voelende 

dat het moment der aanmonstering voor mij aangebroken was.
— Mag ik even uwe idenciteuskaart inkijken ?
— Asjeblief !
Ik overhandigde ze hem zwijgend, benieuwd welke formaliteiten 

er allemaal zouden te vervuhen zijn, vooraleer men officieel toege- 
laten wordt als visscher op ’t zeenat te dobberen.

Hij verifieerde de pasfoto met mijn levend persoontje.
—  Uw naam asjeblieft ?
—  Van Wijnsberghe !
Daarna verzocht hij mij mijn voornamen te zeggen, alsook de 

plaats en datum van geboorte. Ieder van mijn antwoorden werd met 
de gegevens van mijn identiteitskaart vergeleken.

Ze waren allen juist. Hij noteerde ze op beide formulieren.
—  Uw beroep aan boord ? vroeg hij me toen.
—  Hulpkok !
—  Eerste reis met een vischboot ?
—  Ja!
—  Plezierreis ?
-— Eigenlijk een studiereis.
•— U bent niet van plan na die reis het visschersberoep uit te 

oefenen ?
—  Nee !
—  Dus geen loon ?
—  Geen loon !
Het vragen en antwoordren ging in een vlug tempo, met ernstige 

heel zakelijke stem. De agent was uiterst beleefd, zeer correct in toon 
en houding, in t aanvaarden, het inkijken en teruggeven van mijn 
identiteitskaart, in t verzoek de twee formulieren even te willen on- 
derteekenen.

—  Dat is alles ! U bent in regel ?
—  Dank U.
De aanmonstering was gebeurd !

•» *■

BANGE MATROZEN

Kapitein Asseloos wenschte nog een inlichti ng van den agent : 
« Ik heb voor mijn bemanning nog een matroos te kort. Kan U er 
mij soms een aan de hand doen ? »

—  Voor het moment niet !
De kapitein sakkerde ! Zijn heele kalm gladde wezen rimpelde 

in zenuwachtige mistevredenheid. t Was hem te machtig ! Het ver
kropte moest hem van ’t harte !

—  Verleden reis had ik op ’t moment dat wij moesten vertrek
ken, een matroos die zich zot verklaarde; en nu heb ik n flauwerik 
die zich ziek heeft laten verklaren ! Dedjuu ! D  r zijn geen Ijsland- 
vaarders meer Gadorie nee ! t Zijn allemalt bleeke pannekoeken, 
met den daver op ’t lijf !

De marconist trok hem die uitbarsting geen zier aan : hij bleef 
onbewogen droomend voor zich uitkijken. Maar mij omgrepen die 
spontane wilde ontboezemingen. Het gehoorde hamerde in echo door 
mijn verbeelding : « Eén die zich zot verklaarde ? Eén die zich ziek 
verklaarde ? Zij hebben allen den daver op ’t lijf ! »

Matrozen... menschen, die reeds hun heele leven vaarden, had
den den daver op t lijf ! Twee durfden niet mee varen ! Was een 
reis naar Ijsland dan zoo verschrikkelijk? Ik dacht aan den storm 
die ik op de Golf van Gascogne meemaakte ! Tcxen een matroos op 
t dek tusschen twee kisten doodgepletterd werd, toen ik de boot in 
haar ijzeren gebinte hoorde kraken ! Het loeienól zeegeweld tegen 
de wanden hoorde bonsen!... Dat was op een :groote passagiers
boot!... W at zou dat zijn op een. vischbak?...

Niet redeneeren !
Meegaan ! !
’t Ondervinden !
« Verontschuldig mij ! » zei toen de kapitein, « ïk loop nog vlug 

in stad een matroos zoeken. Tot dezen namiddag ! ».
Hij was weg !

Ik stond alleen met den marconist! W ij wachtten op Mijnheer 
Vandenberghe.

W ij hoorden een deur openen, piepen, toetrekken... stappen. Het 
was Mijnheer Vandenberghe. Of ik evfm kennis wilde maken met 
den Waterschout.

—  Graag !

De marconist verkoos nog even in den gang te wachten.

- ï  ~jr vç.*«,-

— Zeekommissaris Barbé, sedert vier jaar Waterschout te Oos
tende, in vervanging van den Heer A. Aspeslagh, die Waterschout 
werd te Antwerpen.

Handdruk ! Een wederzijdsch « Aangenaam ! ».
—  Adjunkt-Waterschout Depoorter.
Nieuwe handdruk ! Ander wederzijdsch « Aangenaam ! ».
Een moment ijzige stilte ! Niemand van ons vieren scheen be

kwaam een onderhoud in te lei
den. Of wilden wij eerst een paar 
oogenblikken gewoon worden 
aan eikaars figuur, aan eikaars 
gestalte?... Mijnheer Barbé kwam 
mij als een flinken ronden vijf-en- 
veertiger voor ! De Adjunkt als 
een puiken vijf-en-dertiger.

—  Wees gezeten ! noodigde de 
Waterschout me uit.

Ik nam plaats. Allen namen 
plaats.

Nieuwe stilte !
Maar het moment daarop hing 

er opeens een heel andere at
mosfeer over ons : een « Kom 
aan, keuvelen wij gezellig onder 
ons!»

De Waterschout zette stemmig 
het gesprek in. Hij wenschte te 
weten of ik niet bang was voor 
zeeziekte? Of ik drie weken zwal
ken op den Oceaan niet wat lang 
vond? Of ik niet liever een reis 
van een paar dagen zou mee
maken.

Op mijn ontkenning, mijn ver
trouwen op een voorspoedige en 
leerrijke reis, ontboezemde de 
Zeekommissaris :

—  Wel, zoo’n studiereis zou 
mij ook interesseeren. Maar drie

weken aan één stuk kan ik mijn post niet verlaten. Toch wil ik gauw 
eens met een vischbak voor eenige dagen de zee in. om van dichtbij 
de levenswijze onzer visschers na te gaan. Dat speciale leven kennen 
wij veel te weinig. Vooral wij, de zeevaartpolitie, die dag in, dag uit 
geroepen worden om allerlei betwistingen te oordeelen, die heel nauw 
verband houden met het leven onzer visschers op zee.

Hij sprak verder. Ik stelde tusschenin vragen. Hij beantwoordde 
ze met de meeste welwillendheid. Maar wat hij cok zei : uit alles 
straalde zijn warme liefde voor zijn zware taak, de onbaatzuchtige 
behartiging der belangen van de Oostendsche visscherij.

Heer Barbé, Waterschout

ZIJN  BEVOEGDHEID
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BIJ DEN W ATERSCHOU T

Mijnheer Vandenberghe stelde ons voor :
— Mijnheer Van Wijnsberghe, reporter. ,

W ij vroegen hem naar zijn bevoegdheid.
« W e hebben met ons zeven hier werk in overvloed ! » lachte hij 

guldhartig. « Als het U interesseert noteer maar even :
1. — De aanwervingen.
2. —  De vorming der bemanningslijsten.
3.   Onderzoeken of de bemanningslijsten met de wetten.

Koninklijke Besluiten en de verordeningen strcoken.
4.   Nazicht houden op de entrees en de sorties der schepen.
5.   Alle kwesties in verband met het afdanken der bemanning

en hun betaling.
6.   Het aanklagen bij de bevoegde overheden van de weg-

ioopers of weerspannigen, en hun aanhouding. ^
7.   Het opmaken van alle akten die het verlies van de be

manning of van een deel der bemanning bestätigen.
8. —  Het opzoeken van alle misdaden, vergrijpen of overtre

dingen bedreven aan boord der booten, onverminderd de medewerking 
van andere rechterlijke agenten, overeenkomstig de bestaande wetten.

9 .  Voor de passagiersbooten het visa der paspoorten nakijken.
10. —  In sommige gevallen bepaalde booten aan den ketting 

leggen.
Kortom tot onze bevoegdheid behooren alle handelingen van 

openbaar nut, die betrekking hebben op de zeevaartpolitie.
Aldus zijn wij hier ter plaatse ook belast niet de politie der dokker. 

en kanalen en der gebouwen die er zich bevinden. V/ij hebben dï, 
politie van de nachtverblijven en andere openbare plaatsen door de 
matrozen bezocht. W ij hebben toezicht te houden op het laden der 
ballast. W ij zijn belast met het) nemen van maatregelen, in geval van 
brand aan boord der schepen in de dokken of de vaarten van de 

stad.
Voegt er dan nog een heelen boel paperassen bij, en bekent dan 

met ons dat wij hier geen minuut te luieren hebben. »

----- D E  A A N W E R V IN G  V A N  D E  M A T R O Z E N

W ij vroegen den Waterschout hoe de matrozen, volgens de wet,

moeten geëngageerd worden.
« Let op ! » maande hij ons in het vuur van zijn uiteenzetting 

aan. Het engagement van een matroos omvat twee dingen : de aan

werving en de inschrijving.
De aanwerving van den matroos gebeurt rechtstreeks door den 

kapitein, ofwel door zijn afgevaardigde, die als vertegenwoordiger 
van den reeder handelt. Deze aanwerving geschiedt ofwel door recht- 
streeksche ronseling op straat of in de havenkroegen, ofwel door de 
tusschenkomst van een plaatsingsbureel.

In geen geval mag de aangeworvene matroos verplicht worden 
een rechtstreeksche of onrechtstreeksche vergoeding te betalen aan 

den ronselaar of ’t plaatsingsbureel.
Daarom is het niet aan eenieder toegelaten in België matrozen 

te plaatsen of hun engagementen te verschaffen. Z/ulks is alleen tot.- 
gelaten ^an officieele bureelen en aan plaatsingsbureelen zonder 
winstgevend doel, welke georganiseerd zijn : ofwel door reeders, of
wel door beroepsorganisaties van matrozen, ofwel door de samen
werking van reeders met matrozen. »

__ Wordt er op die plaatsingsbureelen officieel toezicht uitge

oefend ?
—  Absoluut ! Door een kommisie bestaande uit een even groot 

aantal reeders als matrozen, en die bij Koninklijk Besluit werd goed

gekeurd.

D E  A A N M O N S T E R IN G  D E R  M A T R O Z E N

« Waartoe dient, bij het engagement der matrozen, de inschrij
ving ? Wanneer een werkman door een patroon geëngageerd wordt, 
dan moet die werkman zich toch niet bij de politie aanbieden, om 
zijn kontrakt met zjn baas officeel te laten inschrijven ? »

« tAkkoord ! Maar de inschrijving van het zeevaartpersoneel — 
in zeemanstaal zegt men «aanmonstering» in plaats van «inschrijving» 
— is in feite het schriftelijk kontrakt dat tusschen den reeder en de 
bemanning officieel door de zeevaartpolitie bevestigd wordt. De aan
monstering is voor iederen aangeworven zeeman -— dus zeker voor 
iederen geëngageerden visscher —  bij Koninklijk Besluit van 10 Sep

tember 1929 verplichtend.
Dat noem ik een heel gezonden maatregel, die veel twisten om 

het werkkontrakt voorkomt, en in elk geval de ontstane geschillen 
inzake overeenkomst heel wat gemakkelijker laten oplossen, dan 
alswanneer die inschrijvingen niet zouden gebeuren. »

D E  M O N S T E R R O L

« Mag ik eens zoon inschrijvingslijst aandachtig inkijken, om te 
zien wat daar allemaal op staat? » vroeg ik nog.

De Aanmonstering

Op een v/enk van den Waterschout haalde de Adjunkt uit een 
dossier een formulier te voorschijn, en overhandigde het mij.

« Zoo een inschrijvingslijst noemen wij : Monsterrol », verklaarde 
de Adjunkt-Kommissaris me, en toen wees hij er me op dat de 
monsterrol van het Belgische vaartuig, benevens verscheidene ge
gevens over de boot, ook den naam en het adres van den eigenaar 
en den reeder bevat, en verder over ieder geëngageerden visscher de 
inlichtingen die ook mij bij de aanmonstering gevraagd werden : 
naami en voornamen, plaats en datum van geboorte, stamnummer, be
roep aan boord, loon, diploma of vergunning in betrekking met den 
zeevaart.

Iedere monsterrol wordt op twee exemplaren opgemaakt, en 
onderaan geteekend door den reeder, den kapitein, de bemanning en 
den Waterschout. Eén exemplaar wordt aan den kapitein toever
trouwd, die deze aan boord van zijn schip moet houden, en één 
exemplaar blijft op onze bureelen berusten. »

HET VISSCHERSKONTRAKT

— Permitteert U ons nog een andere vraag ?
— Zeker !
—  Mag iedereen zich op vischbakken laten engageeren ?
— Zeker niet ! antwoordde de Waterschout. L»at wordt voor

zien door de wetsbepalingen van 10 September 1929.
Aldus moet men den ouderdom van volledig veertien jaar bereikt 

hebben, voor den brugdienst; en van achttien jaar voor den machine- 
dienst. Voor machinist, stuurman en kapitein moet men de daartoe 
vereischte diploma’s bezitten. Daarenboven wie niet voldoende 
Vlaamsch, Fransch of Engelsch verstaat, mag geenszins tot de aan
monstering toegelaten zijn.

Tenslotte niemand kan, een geldig zeevaart-engagement contrac- 
teeren, indien hij niet vrij is van een ander zeevaart-engagement of 
van zijn militaire verplichting, of indien hij beschuldigd is van een 
misdrijf of misgrijp.

—  En over hoeveel tijd mag het kontrakt loopen ?
—  Hoogstens voor een termijn van twaalf maanden, met weder

zijdsch recht van afmonsteren mits opzeg van vier en twintig uur, 
vóór het binnenvaren te Oostende.

TUCHT EN  TACT

— Nog een laatste vraagje ?
— Laat hooren !
—  Hebt u veel last met het handhaven van het visschersvolk ?
Bij deze laatste vraag zag ik het gelaat van den Waterschout;

van mijnheer Vandenberghe en van den Adjunkt in glimlach op
helderen. Een glimlach die allerduidelijkst verraadde dat ik hiermede 
een zeer gevoelig punt aanraakte.

—  Laat ons openhartig zijn '! antwoordde Heer Barbé mij. « Onze 
Vlaamsche visschers zijn uiterlijk ruwe kerels, maar hebben een 
wondergoede inborst. Zij maken het ons dan ook wel eens lastig. 
Maar voor wie hen kan laten voelen dat er met de verzekering der 
algemeene belangen van de visscherij niet te lachen valt, en voor 
wie tevens de manier kent om hen dat op een menschelijke manier 
te zeggen, voor hen valt de officieele omgang met visschers heel 
goed mee. »

— Dat kan ik naar waarheid bevestigen, verzekerde Mijnheer 
Vandenberghe. W ant Mijnheer Barbé met zijn personeel zijn, spijts 
ze tot politie behooren, door de visschers gewaardeerd, gegeerd, be
mind.

Deze verklaring gelooven wij graag, want in den loop van ons 
onderhoud trof het ons meer dan eens dat Heer Barbé, een joviale 
kerel moet zijn, met goede inborst, die de zielen van zijn visschers 
begrijpt, en zeer zeker aan zijn menschen veel goeden raad verstrekt.

Met deze verklaring was ook ons onderhoud ten einde... nood
gedwongen, want in den gloed van ons gesprek was ik heeiemaal den 
marconist vergeten, die reeds àl te lang op ons wachtte.

(Nadruk verboden)

(Vervolgt.) 

JEF VAN WYNSBERGHE.

Rechtskundige Kroniek
J. V. •—  Vraag: lk ben handelaar en bezit 

aan waarde in bedrijfsmateriaal voor 30.000 

fr. en 40.000 fr. bekend. Mijn belastbaar in

komen wordt geschat op 13.800 fr. Ik ben 

eenig kind. Mijn huwelijk is kinderloos. Ben 

ik verplicht m ’n vaders ouderdomspensioen te 

helpen betalen? Mijn vader heeft altijd de 

vereischte stortingen gedaan.

Antwoord: Indien gij inwoner zijt van 

Brugge, en indien uwe opgaven juist bevon

den worden, kunt gij niet verontrust worden, 

daar gij beneden het belastbare gerangschikt 

wordt, dit volgens de huidige wetgeving.

B. —  Vraag: Hoeveel erfenisrechten vallen 

er te betalen van een overleden broeder, te 

rekenen vanaf 25.000 fr. en meer.

Antwoord: De wet van 31 Maart 1936 stelt 

het erfenisrecht vast onder broeders en zus

ters: op 10 t.h. tot 500.000 fr.; op 12 t.h. 

van 500.000 tot 1.000.000 fr.; op 16 t.h. van 

1 tot 2 millioen, enz.

D. —  Vraag: Ik heb een winkelhuis ge

huurd verleden jaar ter stede. Ik heb geen 

pachtbrief en betaal te maande. Ik ben mon

delings overeengekomen dat ik mocht onder

verhuren. Ik betaal regelmatig. De eigenaar 

verbiedt mij nu het onderverhuren.

Antwoord: De eigenaar hadde u dit ver

bod moeten stellen met het aanvangen van 

de pacht, hetgeen natuurlijkerwijze weerslag 

had gevonden op den pachtprijs. De huurder 

heeft recht tot onderverhuren, zelfs tot over

lating van zijn pachtrecht, indien zulks hem 

niet is verboden geweest. Het is vanzelfspre

kend dat dit verbod met het akkoord nemen 

van de pacht moet gepaard gaan. (Zie art. 

1717 Burgerlijk Wetboek).

L. —  Vraag: In geval van aanbouw, hoe

veel bedraagt de prijs per kubieke meter van 

een over te nemen muur en wie betaalt de 

kosten van de af te kappen muur, dewelke 

gecimenteerd is. De muur staat op gemeene 

erf en de toelating tot cimenteeren werd mij 

nooit gevraagd.

Antwoord: De prijâ van eön nieuwe muur

in brikken van de streek mag gerekend wor

den ‘aan 1 75 fr. de kubieke meter (gewoon 

mortel).

Een muur van 20 jaar bestaan wordt in 

de praktijk als oude muur aanzieh.

De muur gebouwd zijnde geweest op ge

meene erf, zijt gij, verondersteld, te hebben 

medegewerkt in de versterking van den 

muur door het cimentwerk er aan toege

bracht. Gij zult dus —  gij die aanbouwt —  

het noodige werk tot afkappen moeten op u 

nemen.

N. B. —  Gelieve 7,50 fr. te storten op onze 

postcheckrekening 10.7098 of ten bureele te 

komen betalen.

NELLY. —  Vraag: Deze gaat over het 

plakken van takszegels.

Antwoord: Voor zooveel gij geen fakturen 

noch contrakt van aanneming opstelt, is het 

eenvoudig kwijting zegelrecht verschuldigd, 

’t is te zeggen 0,20 fr. per 5*0 fr* vermeer

derd van 1/5 en afgerond tot volgend de- 

ciem, en dit voor de beide gevallen. De volle 

zegel op de kwijting plakken. De huurover

eenkomst van meubelen betaalt een zegel- 

ïecht van 2,50 t.h.

WEKT DE GALVAN 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

Un de ingewanden uitstorten. 'Wanneer 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw  voedsel! 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan*» verstopping. Uw organisme wordt 
Vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter- 
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodnuip . 
JEen gedwongen stoelgang bereikt het 
idoel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN  voor de LEVER kunnen  het) 
vr ij toevloeien van de gal verzekeren, 
w a t U er weer bovenop zal helpen, rieü 
(Ziin zachte plantenuittreksels; die wer
ke lijk  op verrassende wijze het toe^ 
vloeien van de gal bevorderen. Eischo 
de  K le ine Carters P illen voor de Levej^ 
^«a lië j^po fcheken  : fr. £
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W A T  ETEN W IJ DEZE W EEK  ?

ZONDAG. —  Erwtensoep ( 1 ), rostbeef, 

schorseneelen, gekookte aardappelen, choco- 

ladepudding met vanillesaus.

MAANDAG. -- Koude rostbeef, gestoofde

selderij (2 ), gekookte aardappelen, sinaas- 

appelvla.

DINSDAG. -- Gekookt vleesch met wor

telen, prei, spruitjes en aardappelen, rozij- 

nenpudding.

WOENSDAG. —  Gegratineerde wijting 

(3) met gehakte groenten, gesmoorde aard

appelen, karnemelk met rijst (4 ).

DONDERDAG. —  Bruine boonen, gebak

ken spek, gekookte aardappelen, maizena- 

pudding.

VRIJDAG. -- Vischcroquetten (5 ), ge

kookte rijst, macaronischoteltje (6).

ZATERDAG. —  Beefstuk, frites, salade, 

fruit.

KEUKEN-RECEPTEN

(1) ERWTENSOEP. —  We wasschen 400 

gram erwten en laten ze een nacht in het 

water weeken. We brengen ze den volgenden 

dag aan de kook, voegen er twee gewasschen 

varkenspooten bij, 10 gram zout, 4 gesnip

perde preien, een bosje gehakt selderijgroen 

en een in blokjes gesneden selderijknol. We 

laten alles, af en toe roerende, samen koken, 

tot de soep gebonden is en het vleesch van 

het been loslaat. Dat gebeurt na 3 à 5 uur 

koken. Het laatste half uur koken we er nog 

250 gram versehe worst in mee. We geven 

hij deze erwtensoep sneetjes geroosterd 

brood.

(2) GESTOOFDE SELDERIJ. —  We snij

den de blaadjes van de stronken weg, en 

snijden dan de stelen aan vingerlange of wat 

kortere stukjes. We koken ze even op, en 

spoelen ze dan even over met frisch water. 

Dan kookt men ze zachtjes gaar in een room- 

of gekruide bouillon of jussaus. afgemaakt 

met wat citroensap of witten wijn; er kalfs

oesters, of ciergehakt, en gewelde boter bij 

geven.

(3) GEGRATINEERDw WIJTING. —  In

een vuurvasten schotel leggen wij een laag 

gehakte groenten. Bijvoorbeeld wat peterse

lie, ajuin, kampernoeljes, kervel, zurkel en 

eenige stukjes boter. We leggen daarop de 

wijtingen, of zelfs bij voorkeur de wijting- 

reepen, en gieten hierop wat citroensap of 

witten wijn zoodanig dat de groenten be

vochtigd worden. We bestrooien de schotel 

rnet paneermeel, nadat de visch eer3t is ge

kruid geworden. We leggen er nog eenige 

brokjes boter op, en laten het gaar worden 

in den oven.

(4) KARNEMELK MET RIJST. —  Ter

wijl we onophoudelijk roeren brengen we 

een liter karnemelk aan de kook. We voegen 

er een snuifje zout en 100 gram gewasschen 

rijst toe. We laten koken tot de rijst maisch 

is, en voegen er 50 gram suiker bij. We 

dienen op met bruine suiker of met siroop 

naar keuze. We mogen de rijst vervangen 

door gries, vermicelli, havergort, enz...

(5) VISCHCROQUETTEN. —  We hakken 

visch (het mogen ook vischrestjes zijn) fijn, 

en mengen met gehakte peterselie, en binden

met eierdooier. \V e maken er kleine croquet- 

jes van, en wentelen ze in een fruitdeeg, 

waarna wij ze in het vet fruiten.

We kunnen ook als voigt te werk gaan. 

vVe nemen gelijke hoeveelheden fijngehakte 

v;sch en doorgestoken aardappelen, en men

gen dit. We werken de deeg op met 2 eieren 

voor i pond visch met aardappelen. We voe

gen er geen meik bij. We vormen van het 

deeg kleine croquetjes, die we in de bloem 

wentelen, dan in eiwit dat aangelengd is met 

olie, en dan in broodmeel. Eens zoover kun

nen we de croquetjes fruiten of in den oven 

bakken. We dienen deze croquetjes op met 

een tomatensaus.

(6) MACARONISCHOTELTJE____We ne

men 150 gram macaroni, die we in gelijke 

stukjes breken, welke we in een ruime hoe

veelheid water geleidelijk ïaten glijden, en 

wel zoodanig dat het water aan de kook 

blijft. We voegen er een snuifje zout bij. We 

koken de macaroni op een zacht vuur gaar 

Na een half uur gieten we er het overtollige 

water zorgvuldig af. De tien laatste minuten 

hebben we echter 50 gram rozijnen meege

kookt. Eens het water ervan verwijderd roe

ren we alles tot een pap, en vermengen met 

twee eierdooiers, 80 gram suiker, 50 gram 

amandelen en het stijfgeklopte eiwit. Daarna 

zetten We het schoteltje in den oven en laten 

er zachtjes een lichtbruin korstje op bakken.

UIT ANDERE LANDEN

DWANGVERLOVING IN ZUID-AMERIKA.

-- Naar het schijnt -- de dagbladen bewe

ren het in elk geval —  zou een afgevaar

digde het parlement van Zuid-Amerika een 

onderteekend wetsontwerp aangeboden heb

ben, waarin wordt aangedrongen op het in

voeren van een verplichten verlovingstijd. 

Alle jonge menschen, die willen trouwen, zijn 

door de wet verplicht tenminste één jaar 

voor het voltrekken van het huwelijk ver

loofd Le zijn. De afgevaardigde ziet daarin 

het eenige middel om een einde te maken 

aan de steeds in aantal toenemende echt

scheidingen. Naar zijn meening is de oorzaak 

daarvan, dat de jonge menschen elkaar niet 

genoeg kennen.

«De oude Hollandsche kolonisten», schrijft 

Badenhurst, «hebben nooit toegestemd in een 

overijld huwelijk van hun kinderen. Als de 

bruidegom bij zijn bruid op bezoek kwam, 

zetten zij een kaars op tafel en als de kaars 

opgebrand was ging hij weg. En het was een 

eerezaak, dat er tenminste 50 kaarsen opge

brand moesten zijn, alvorens er over de vol

trekking van het huwelijk gesproken kon 

worden. »

V RO U W EN  DIE ALLES W ILLEN  
SPAREN

Er bestaan in ieder dorp, in ieder ge

meente vrouwen die de gewoonte hebben, 

alles op te sparen en te bewaren. En dat zijn 

er meer dan ge wellicht zoudt denken. Dat 

zijn van die vrouwen, die alles, wat ze niet 

meer kunnen of willen gebruiken, op zolder 

zetten, of in kasten hangen, met de gedachte: 

«dat komt later wel te pas!»

Ze vergeten die dingen natuurlijk en komt 

de schoonmaak of gaan ze verhuizen, dan

weten ze met den rommel geen raad. Wan

neer kleederen in de kast hangen komt er 

dikwijls mot in. Waarom ze dan niet liever 

aan arme menschen weggeven? Vooral nu de 

Winter er is, en er door veel menschen kou Je 

en armoe zal geleden worden, is het de gul

den moment, eens onze kasten en schoenen 

na te kijken, om te zien wat we niet meer 

gebruiken, en wat aan den arme kan ge

schonken worden: u zult er uzelf een dienst 

mede bewijzen, daar het een bevrijding is 

van rommel en motnesten, en u zult meteen 

een paar arme menschen gelukkig maken.

VROU W EN M ODE EN IJDELHEID

In Japan blijkt men nog niet alle nuchter 

verstand verloren te zijn. Immers de Japan- 

sche munitiefabrieken, waar gebrek heerscht 

aan mannelijke arbeidskrachten, nemen thans 

meisjes. Maar... «meisjes met een permanent 

wave in hun haar zijn er niet gewenschti»

De directeuren verklaren, dat meisjes mat 

een «permanent wave» aan ijdelheid lijden. 

Zij zouden meer tijd besteden aan het poe

deren van hun neuzen dan aan het vullen 

van de kogels...

En... in den «beschavingsstrijd» der Japan

ners komt het immers vooral op moordtuigen 

aan !

HET IS NIET ZO O  M OEILIJK !...

OM VROEG OP TE STAAN ! —  Men

heeft s avonds aleer in te slapen zich enkel 

stilletjes in bed te herhalen met fluisterende 

stem: «Morgenochtend sta ik aan dat uur 

op!» Geef aan het geklinger van uw wekker 

vijf minuten voorsprong, en U zult zeer tijdig 

wakker komen» en kunnen opstaan.

ZICH HERINNEREN WAT MEN DOET !

-- Men heeft slechts alles op een agenda of

een stukje papier op te teekenen, en dit op 

een vaste plaats te leggen. lederen morgen 

en iederen middag kijken we dan even het 

opgeteekende na!

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.

BERICHT AAN

ZEEVARENDEN

NOORDZEE

Kust. —  Zeewaartsche schietoefeningen.

Bij het 10 - op het einde bij voegen :

« Voor de periode van 16 tot 30 Januari 

1939 (proefschieten met kanon), ligt de ge

vaarlijke strook binnen een sector met 15 

km. straal afgebakend door de peilingen van 

den vlaggemast: 108 en 218 gr. »

L. WYNANT

Rookerij
—  IN ALLE SOORTEN —
Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 58G

Wilrijk Antwerpen

:jü*

Aanbestedingen
-o-

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte m  rieten MANDEN folï

CH. DESMIDT-SLEYTER

AANGEKONDIGDE

AANBESTEDINGEN

3 I JAN. Te II u.t ten stadhuize te 

Oostende, leveren en plaatsen van sanitaire 

inrichtingen, en wijzigen van de centrale 

verwarming in de afdeeling «Heliocure», 2e 

verdieping, Badpaleis. Stukken ter inzage I 0- 

! 2 u. bij der. h. stadsingr.-arch. en te koop, 

prijs 15 fr. op bur. 91, stadhuis. Aanget. in- 
schrijv. 28 Jan.

ï FEBR. Te 1 1 u., in de Magdalenazaal, 

Jt-jansstraat, Brussel, optrekken van een te- 

lefoongebouw, Koninklijke baan, te Koksijde. 

Bijz. lastkoh. nr 3-1054, prijs 36 fr.

6 FEBR. —  Te I ( u., bouwen van een can

tine voor soldaten en een mess voor onder

officieren in het Kamp van Lombartzijde. 

Raming, Ie lot, 160.000 fr.; 2e lot, 3 75.000 

fr. Lastkoh. nr 1138 (Ned.), prijs 15 fr., 

plans 10 fr., Loxumstr. 16, Brussel. Aanget. 

inschrijv. 3 Febr.

10 FEBR. —  Te I 1 u., voor den h. Ver- 

schoore, hoofdingr.-best. van Bruggen en We

gen, Langestraat 69, Oostende, onderhoud in 

1939-1940 der bevaarbare waterwegen a f

hangende van den bijzonderen dienst der 

Kust. Bestek nr 2 van 1939. (Ned. tekst). 

Prijs 50 fr.

Verdonck Minne
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN ZON DER STAAL en ZON DER 
ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN  NACHT DRAAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN V OOR DAMES EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
-----PIJNEN ONMIDDELLIJK V E R W IJ D E R E N -------

KUN STBEENEN 

ÏN DURALUMIN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

_  U ITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN 

ALLE KINDER- EN 

ZIEKEN AK I IKELEN —

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

ALLE TOESTELLEN V OO R  MIS
VORM DE BEENEN EN  VOETEN

— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRU GGE: ZU IDZANDSTRAAT , 25

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ❖ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ o

Eugène Rau & Zonen
71. OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

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

« PAPIERAFROLMACHINES»

HARINGROOKERIJ VISCHCONSERVEN

BREUKBANDEN -  BUIKBANDEN 

MAAGBANDEN 

LENDENSCHOTBANDEN

ALLES NAAR MAAT •

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

Bandagist —  Masseerder ^

ADOLF BUYLSTR, 53, OOSTENDE f

I

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRÜGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  'T GROOT van

irt, pell
Begeeft zich ten huize op aanvraag naar 
gcnsch de Kust. —  TELEFOON 73740

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

tëüC H  : MAAQPUN. DARMPIJN 
*T  OVERGEVEN,AFGANG 

KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend»» om onmiddellijk een 

groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 

apotheker het echte pijnstillend middel Marïou, 
•o weigei volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 Sr. de ,leïch
Sa eïke apotheek en ap Martou 7 h  Vlaamsch»

steenweq. Brussel

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE ?

M ENGELW ERK 35

G rietje van den 
Visscher

door A . HANS

Over die vragen dubde ze. En ze kon geen 
antwoord vinden. Haar liefde voor David was 
rein. Ze zocht geen vooideel Ze moest met 
hem door zwaren arbeid çen nieuwe toekomst 
bouwen in Amerika. Ze zou nu armer zijn, 
dan wanneer ze met den schipper van de «Op 
Hoop van Zegen» trouwde.

Maar was vrouw Goedharts boodschap niet 
als een stem uit den Hemel Altijd hadden 
vrome visschersgezinnen in zulke vermanin
gen en aanwijzingen geloofd.

’t Werd Grietje zeer moeilijk gemaakt. En 
ze dacht ook aan het vermoorde meisje en 
het ongelukkig einde van haar vader... Maar 
toen het op den ouden toren van Reigers- 
damme negen uur had geslagen, ging ze weer 
heen. Als een vermoeide ziel schreed ze door 
het duin en over den Serjansdijk. Bijna ang
stig keek ze naar de zware vormen der ge
bouwen van de «Gouden Schoof», de ontzag
wekkende hoeve.

David wachtte met ongeduld. Als afgemat 
zonk ze in zijn armen.

—  O, wat moet ik doen? vroeg ze in haar 
drang naar het juiste antweord op de be
nauwende vragen.

—  Ge hebt met Wiilem Goedhart gespro
ken en hij heeft u aan het wankelen ge
bracht, zei David, teleurgesteld en daardoor 
wat heftig.

—  Zoudt ge niet beter doen mij te verla
ten en weer vrede te maken met uw ouders?

—  Bemint gij mij dan niet?
—  O, ja ...
-- En toch kan die visscher u van me

aftrekken !
Grietje sprak over de boodschap van vrouw 

Goedhart.
-- Nog eens ’t zelfde, hernam David op

spijtigen toon. Gij behoeft toch niet aan zulk 
een wensch te voldoen; ge zijt vrij, ge hebt 
Willem nooit iets beloofd. Zijn moeder wilde, 
dat gij zijn vrouw zoudt worden. Maar gij 
hebt ook uw recht.

David betoogde voort, dat Grietje alle recht 
had hem te huwen. Zij moest niet bekom
merd zijn om zijn besluit, ouders en hof te 
verlaten. Zelfs als hij Grietje verloor, ging 
hij toch heen. H ij bleef niet onder den dwang 
van zijn vader, die hem aan Gerda wilde kop
pelen en met zijn liefde spotte. Hij zou in 
den vreemde toonen, dat hij geen droomer 
of zenuwzieke was.

Terwijl hij sprak, hield hij Grietje omvat 
en ze leunde zoo vertrouwelijk tegen hem. 
Toch vreesde David den invloed van de Goed
harts.

-- Zijn uw kleeren ingepakt? vroeg hij
plots.

— Ja*
—  Dan breng ik vannacht alles weg,
—  Vannacht al ?
1—  Ja, er moet een einde komen aan al 

dat gekonkel. Ze maken het u moeilijk. De 
menschen jouwen u uit, dp Goedharts jagen 
u op. We vertrekken dadelijk. Ik heb al mijn 
geld. Als het ochtend is, zijn we te Sluis.

Ik kan morgen nog eens terug komen naar 
Looi.

—  Zoo vlug, David !
—  Ja , ik moet kordaat zijn. Ge staat on

der mijn bescherming. Ln ik haal u uit al 
die onzekerheid weg. L)e Goedharts ver
draaien uw zinnen. Ge hebt mij uw woord 
gegeven. Vandaag is de brief naar de com
pagnie vertrokken. Grietje, laten we niet tal
men. ik haal een kruiwagen uit Loois schuur
tje. We voeren de pakken naar een herberg 
bij de grens. Ik kan ze niet dadelijk mee
nemen naar Sluis, men zou ons voor smok
kelaars houden. Dan leid ik u over de grens. 
Daar zult ge rustiger zijn.

-- Mijn huisje... De lijst van de meubelen
is nog niet opgemaakt.

-- Dat doen we te Sluis.
Grietje klemde zich aan zijn hals en fluis

terde, dat alles goed was zooals hij ’t be
sliste.

David nam den kruiwagen van Looi en 
zocht een paar touwen.

—  Kom, zei hij dan. Het is alles voor ons 
geluk.

Ze vertrokken in de richting van het dorp. 
De Gouden Schoof scheen in de diepste rust, 
maar David voelde toch iets als pijn, nu hij 
zich voorstelde dat zijn moeder wakker lag 
en aan hem dacht. O, waarom steunde ze 
hem dan niet tegen de dwingelandij van zijn 
vader? Waarom ging ze niet in op zijn ge
voelens voor Grietje, en trachtte ze zijn liefde 
met banale woorden weg te redeneeren?

David en Grietje stapten over den Serjans
dijk, waar ze zoo dikwijls hadden gewandeld 
en hun liefde in gloed sloeg bij de eerste, 
wat angstige ontmoetingen. Ze schreden Ian<?s 
den duinrand en hoorden het nooit zwijgende 
lied van de zee. En toen kwamen ze aan het 
hofpoortje. Grietje duwde het open : het

piepte even. Maar Barbara zou nu wel vast 
slapen. David voerde den kruiwagen tot aan 
het tuintje. Grietje stak binnen een lampje 
aan. En weer voelde ze zich wonderiijk te 
moede. O, was het dan waar, dat ze dadelijk 
voor altijd van hier weg ging? Opnieuw 
wankelde ze in dat gewichtig besluit. Ze 
dacht aan Willem. Hij zou morgen terug 
keeren en geen antwoord meer krijgen op 
zijn geklop. Ze had innig medelijden met 
hem. Ze durfde echter niets van haar aarze
lingen tot David zeggen. Ze toonde hem de 
pakken in haar kamertje,
dat Grietje op was, en iemand bij zich had. 
als we ze vast binden. Wat wilt ge nog mee
nemen? vroeg David. We mogen niet talmen.

Grietje keek rond. Bijna aan alles waren 
herinneringen verbonden. Zooveel sprak haar 
van moeder en van vader... en ook van W il
lem. Er waren geschenken van hem.

—  Dit nog, zei Grietje en ze nam van een 
kastje een oud Lieve Vrouwbeeld. Ze had er 
zoo dikwijls licht voor ontstoken, als de zee 
huilde en de wind bulderde en haar vader en 
de Goedharts uitgevaren waren.

—  En moeders kerkboek, sprak ze dan 
ontroerd.

—  Neem dat dan bij u.
—  Jozef Maria toch !
Grietje zei het *n een snik.
-- Niet weenen. Moed hebben. We hooren

samen en in Amerika krijgt ge een ander en 
een beter huis, sprak David.

—  Ik ben klaar, zei Grietje.
Ze nam een paar pakken op. Er was in het 

nevenhuis gestommel.
—  Barbara hoort ons, fluisterde Grietje.
—  Laten we alles stil doen.
Het leek nu nog meer op een vlucht. Ze 

gingen heen en weer om de vrachtjes te la
den. Toen stak Grietje de achterdeur toe. De

I

tranen biggelden langs haar wangen.
—  Blijf 1
Het scheen of Willem Goedhart het haar 

smeekte.
—  Ik kan niet! kreunde ze. David heeft 

mijn woord en ik bemin hem... en ik moet 
met hem mee.

Daarnaast werd een deur geopend.
—  Wat gebeurt er? zoo klonk de schelle 

stem van Barbara.
Grietje zag haar witte slaapmuts op het 

donker afsteken en beefde van schrik. Het 
scheen of ze op een misdrijf betrapt werd.

—  Grietje, zijt gij dat? En nog iemand! 
hernam Barbara.

—  Het gaat u niet aan ! snauwde David nij
dig.

—  Alle zielen, het is de zoon van de Gou
den Schoof. Midden in den nacht is hij hier. 
Ha, dat moeten de Goedharts weten!

Barbara kwam naar de haag.
--Pakken op een kruiwagen, vervolgde ze.

als in geestdrift over haar ontdekking, want 
ze bedacht reeds, wat een sensatie ze morgen 
zou wekken.

—  Wat steekt ge nu uit? klonk een an
dere stem, die van Barbara’s man.

—  O, kom eens zien ! Grietje Hagens ver
huist met David Gelders. Waar zullen ze nu 
binnenkruipen? Een nieuw schandaal.

—  Naar uw ne3t! Bemoei er u niet mee! 
Het is al acht dagen, dat ge slecht eten maakt 
en den boel in rommel laat, bromde de man. 
Ge wordt nog zot van die meid.

Grietje was reeds naar het poortje geloo- 
pen. David volgde met den kruiwagen en was 
ook gejaagd. Barbara kon de gansche buurt 
bijeen schreeuwen. Ze waren thans aan den 
duinrand.

-- Barbara weet het, zei Grietje.
—  Wat geeft het! We zijn weg. Laat z©

babbelen op het dorp. We behoeven er ons 
niets meer van aan te trekken. In Amerika 
komt onze kans om te toonen wie we ziin. 
Ik heb lak aan heel Reigersdamme en den 
polder er bij. Ze hebben ons genoeg gesard.

Grietje vreesde dat een menigte haar ach
terna zou hollen, maar het bleef stil. ’t Was 
een akelig heengaan geweest uit haar huisje. 
En ze had het gevoel alsof ze zoo heel ver 
achter liet, dat haar na aan ’t hart lag.

:—  Denk na en bid, zoo sprak gisteren de 
brave, oprechte Willem.

Ze antwoordde door te vluchten. Maar ze 
mocht toch weggaan, ze was niet aan hem 
verbonden. Ze had zooveel nagedacht tot ze 
er moe en suf van werd .. en gebeden ook.

Ze volgden een grintweg. Hier stond de 
«T empelhoeve».

-- Daar woont Gerda, dié braaf en deugd
zaam is, omdat ze geld heeft, zei David 
bitter. Looi vertelde me gisteren dat Mathijs 
Waals nu wel op Christiaans hof mag ko
men. Dat is dan treffelijk... En ik zou voor 
Gerda op de knieën moeten vallen als een 
boeteling.

’t Werd een lange tocht door den polder.

EEN SLAG

s Morgens liep Barbara naar haar over
buren .

—  En wilt ge nu wat weten? riep ze als 
triomfeerend uit.

Ze wachtte even, om van de nieuwsgierige 
gezichten te genieten.

(Wordt voortgezt
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(verbod«n nadruk).


