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LICHTEN

AUGUSTUS

uit MUI

1 M 4.07 19.30
2 d 4.09 19.2Ö
3 w 4.10 19.26
4 L> 4.12 (9.24
5 V 4.13 19.23
b / 4.14 19.21
7 y. 4.16 19.19
8 M 4.18 19.18
9 u 4.19 19.16

10 w 4.21 19.14
1 1 i ' 4.22 19.12
12 V 4.24 19.10
13 / 4.25 19.08
14 * 4.27 19.07
15 'VI 4.28 19.05
16 1 ) 4.30 19.03
1 7 w 4.31 19.01
18 l) 4.33 18.59
19 V 4.34 18.57

20 z 4.36 18.55
:n z 4.38 18.53
1 1 M 4.39 18.51
23 D 4.41 18.49
.14 W 4.42 18.57
25 D 4.44 18.45
.:ó V 4.45 T 8.43
M z 4.47 18.41
;:8 z 4.48 18.38
29 M 4.50 18.36
>0 D 4.51 18.34
:u W 4.53 18.32
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Deze iabel geeft 
liet we2 enlijk uur 
volgens de zon.
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WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL -

HOOG
WATER

a u g u st u s

1 M 3.15 15.37
2 D 3.59 16.24
3 W 4.49 17.20
4 D 5.51 18.26
5 V 7.03 19.44
6 Z 8.19 20.54
7 Z 9.23 21.51
8 M 10.15 22.36
9 D 10.58 23.14 

10W 1 1-34 23.48 
1 1 D —  12.06
12 V 0.21 12.39
13 Z 0.53 13.1 1
14 Z 1.24 13.44
15 M 1.59 14.18
16 D 2.38 14.57
17 W 3.19 15.40
18 D 4.07 16.32
19 V 5.07 17.37
20 Z 6.26 19.03
21 Z 8.01 20-35
22 M 9.23 21.50
23 D 10.25 22.48 
24W 11-13 23.33
25 D I 1-54 —
26 V 0.12 12.34
27 Z 0.57 13.09, 
8 Z 1-29 13.48

29 M 2.07 14.29
30 D 2.48 15.10
31 W 3.30 15.55

Vanaf 26 M art 
tot 1 October loo- 
nen de uurwei keu 
aan land een uur 
'ater.
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Z a l  h e t  H a r in g b e d r i j f  

in  B e lg ië  g e r e d  w o r d e n  Z
Sedert verschillende jaren hebben de Bel

gische rookerijen te kampen tegen de vreem
de dumping die zich door alle middelen op 
onze markt uitoefent, en de terugslag daar 
van laat zich insgelijks zwaar gevoelen voor 
onze haringvisscherij, die geen loonende 
prijzen meer kan bekomen voor hare aan
brengsten.

Deze beide nijverheden zijn zoo nauw ver
bonden dat de slechte toestand van de eene 
onmiddellijk zijn terugslag heeft op de an
dere.

Zoo zien wij dees jaar dat de Belgische 
rookers, min dan ooit in de mogelijkheid 
zijn tegen de vreemde concurrentie op te 
komen, en voor de versehe haring door onze 
schepen aangevoerd, slechts spotprijzen kun
nen besteden die aan onze reederijen groote 
verliezen doen ondergaan.

Deze erbarmelijke toestand kan niet blijven 
duren, en er moet met afdoende middelen 
een eind hieraan gesteld worden, zooniet 
gc at het haringbedrijf in ons land ten gronde.

Sedert drie jaren heeft de Syndikale Kamer 
der Haringrookers van Belgie, samen met 
den Bond der Reederijen, alle krachten in
gespannen om hieraan verbetering te beko
men, doch te vergeefs.

Men weet dat intusschen de gemiddelde 
verkoopsprijs van de versehe haring door 
onze schepen aangevoerd volgende dalingen 
h eft ondergaan: de kg. in 1935, fr. 2,46; in 
1936, fr. 1,71; in 193 7, fr. 1,02 en voor 
den oogenblik op 0,30 à 0,48 fr. gevallen is.

Wanneer men deze prijzen vergelijkt, 
dient rekening gehouden dat onze munt in
middels een waardevermindering heeft on
dergaan, welke de huidige uitbatingskosten 
der visscherij van 40 % heeft doen stijgen 
vergeleken met deze van 1936. Insgelijks zijn 
de voortbrengstkosten der rookerijen in de
zelfde mate verhoogd.

Is het werkelijk noodig, als men zulke 
neerdrukkende uitslagen ziet om nog verder 
commentaar toe te voegen?

Inmiddels is de invoer van versehe en be
reide haring binst de laatste twee jaren nog 
merkelijk gestegen.

Zoo bestätigen wij dat de invoer der Hol
landsche versehe en gesprinkelde haring, die
r~eds 3.33 7.806 kilos bedroeg in 1936, ge
klommen is tot 4.059.82 7 kilos in 193 7.

De invoer van de gerookte Hollandsche 
haring, die 2.383.390 kilos bedroeg in 1936, 
klom tot 2.55 7.265 kilos voor 1937.

Uit deze gegevens is het duidelijk waar te 
nemen dat de Belgische reederijen, en haring- 
rcokerijen, steeds meer en meer op eigen 
markt achteruit gedrongen worden.

Dezen die niet bekend zijn met de nijver
heden in kwestie zullen zich afvragen hoe 
het mogelijk is dat onze reeders en rookers 
dan niet opkunnen tegen deze vreemde con
currentie. Daar zijn vele redenen toe, te lang 
om hier uiteen te zetten, doch stippen wij 
onder meer aan dat andere landen zooals 
Holland en Engeland groote export-moge- 
lijkheden hebben naar Polen, Tsjecho-Slowa- 
kije, Duitschland, enz., waar meestal zeer 
loonende prijzen gemaakt worden; alleen het 
teveel der aanvoer wordt naar Belgie toege
zonden en verkocht aan gelijk welken prijs, 
daar ons land een der eenigste markten is 
—  zooniet de eenigste —  die vrij voor alle 
invoer van haring open staat.

Belgie integendeel, die vroeger zekere 
export-mogelijkheden had voor haring, b.v. 
naar Frankrijk, vindt voor den oogenblik 
alle vreemde grenzen gesloten.

Wij staan dus voor ongeveer een zelfde 
toestand als deze welke zich over enkele 
jaren met de versehe 'visch heeft voorge
daan, en waarvoor men ook zekere maatre
gelen heeft moeten treffen.

Wanneer de belanghebbenden zelf mach
teloos staan om aan den toestand verbetering 
te brengen, is het de plicht der Regeering 
op afdoende manier in te grijpen.

Alle noodige verslagen werden sinds lang 
bij de bevoegde Beheeren ingediend; alle wen- 
schelijke onderzoeken werden gedaan en 
kwamen tot het besluit dat er moest inge
grepen worden om deze kwellende nijver
heden eene redding te brengen.

Laat ons hopen dat de huidige angstwek
kende toestand de oogen zal doen opengaan, 
en dat er eindelijk iets zal gedaan worden 
om het haringbedrijf van zijn ondergang te 
redden.

**
Huidig artikel was geschreven toen er ons 

bekend gemaakt werd dat bij K. B. een 
maatregel getroffen werd om alle invoer van 
gerookte, gedroogde en gezouten haring te 
onderwerpen aan vergunning.

door Ant. VAN DEN ABEELE 

Secretaris der Syndikale Kamer 

van de Belgische Haringrookers

Dit is ee:i stap vooruit om ietwat verbete
ring in den toestand te brengen, doch dit 
is bijlange niet voldoende voor de volledige 
redding van het haringöedrijt, te meer daar 
volgens verkregen inlichtingen de vergunnin
gen zoo maar door elkeen zouden kunnen 
bekomen worden, dus ook door den bakker 
en den beenhouwer.

Hoe kan dit dan verbetering brengen in 
het lot van dezen die lange jaren den haring- 
handel uitoefenen, en de slechtste periode 
hebben medegemaakt.

Op het eerste zicht schijnt de getroffen 
maatregel ver van volledig, en zal dus zoo 
spoedig mogelijk dienen aangepast te wor
den aan de omstandigheden.

Het i3 denkelijk ook niet overbodig te wij
zen op het feit dat er dient verhinderd te 
worden de prijzen van de te verwerken ha
ring met bijkomende taksen te rerhoogen.

De haringrookerij voldoet reeds 10% 
vooraleer haar produktie aan den verbruiker 
geleverd wordt, en haring moet toch een 
goedkoop volksartikel blijven; er dient eer
der uitgezien om de huidige taks te ver
minderen.

Maar wat er dient verkregen is dat de 
Belgische rookers een zeker voordeel hebben 
op eigen markt tegenover de VREEMDE 
INGEVOERDE BEREIDE HARING, ten einde
wederom onze rookerijen op volle capaciteit 
te kunnen laten werken en hun in de moge
lijkheid te stellen loonender prijzen te be
talen voor de haring door onze visschers 
aangebracht.

Indien het bevoegde Beheer de verder te 
nemen maatregels in dien geest oplost, zal er 
ongetwijfeld een beter tijdperk ingegaan 
worden voor onze reeder^ en haringrookers.

D u it s c h la n d 's  H a r in g v is s c h e r ij  

in  p r o d u c t ie  b o v e n a a n

S T A N D A R D
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Heel dc wereld door 
berot: nd en geprezen.

American Petroleum Company

In 1926 had Groot-Brittanje met rond 
1.4 millioen vaten haring de grootste pro- 
ductie ,̂ terwijl Duitschland na Nederland op 
de derde plaats kwam

Naar Engeland schr-ïef, heeft Duitschland 
thans bijna de vroegere positie van Enge
land bereikt, welk land nu nog maar 890.000 
vaten haring levert. Nederland volgt met 
723.250 vaten op de derde en Noorwegen 
met 243.443 vaten op de vierde.

In het kader van het vier-jaren-plan wordt 
juist aan de haringvisscherij een bijzondere 
mate van belangrijkheid gegeven, en wordt 
zij als de sterkste ruggegraat van de «Hoch
seefischerei» beschouwd.

Van de ruim 487.000.000 Kg. visch welke 
in 1937 door Duitsche schepen werd aange
voerd waren niet minder dan 167.000.000 
Kg. trawlharing.

Bovendien voerden de haringloggers nog
79.1.000 kantjes aan.

Trots dit alles werden nog groote hoeveel
heden ingevoegd. Men streeft er echter naar 
Duitschland ook op dit gebied onafhankelijk 
te maken.

Het laatste zal zeker mogelijk zijn, want 
door de uitbreiding van de visscherijvloot die 
in Wesermünde ruim 200, in Cuxhaven ruim 
100 en in Hamburg 61 schepen telt, en de 
loggervloot beschikt men over de vereischte 
caipaciteit.

j VOOR 3/4 UIT EIGEN VANGST

Î Wat de zoute haring betreft, hiervan dekt 
Duitschland 3/4 uit eigen aanvoer. Bedroeg 
de productie in 1932 rond 455.000 vaten> 
in 1937 steeg ze tot ruim 1.000.000 vaten.

In Wesermünde werden in 1937 meer dan
181.000 vaten gezouten, in Cuxhaven, dat 
op dit gebied steeds vooruitgaat 56.000 vaten

i en in Hamburg-Altona 37.000 vaten.
De overige markten produceeren ruim 

5.500 vaten.
I Alles te zamen werd op zee gezouten 
" 281.000 vaten, terwijl de loggervloot 720.000 
> vaten aanvoerde.
I Door de steeds grooter wordende eigen 
productie verdwijnt Duitschland als kooper 
van de buitenlandsche markten.

DE ONTWIKKELING DER 
VISSCHERIJ INDUSTRIE IN 

HAMBURG

! In de zitting van verleden week Donderdag 
I van den Hamburgschen Gemeenteraad deelde 
’ de leider van de afdeeling Handel, Scheep- 
j vaart en Handwerk* Senator Von Allwörden.
1 de nieuwe plannen der stad voor de ontwik- 
! keling der visscherij mede, waarbij hij er op 
. wees dat de bouw van een aparte visscherij - 
stad voor 30.000 menschen in Finkenwärder

N o g  h e t  V e r k e e r s v r a a g s t u k  

t e  O o s te n d e

PRODUKTEN 
^  GAS-OLIE — ESSENCE 
«► PETROLEUM
f  SPREKEN VOOR ZÏCH ZELF.
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Wij hebben verleden week enkele be
schouwingen gewijd aan het vraagstuk van 
het verkeer over de verscheidene Bruggen 
van onze- haven.

Sinds is een doodelijk ongeval gebeurd, dat 
nog eens bewijst hoezeer er dient aange
drongen opdat ten spoedigste een oplossing 
zou gevonden worden.

Een fietser, die van de vischmijn kwam ge
laden met visch, zag dat de roode vlag tus
schen de straatsteenen geplant was, hetgeen 
beteekent dat een van de groote bruggen niet 
toegankelijk is.

Daarom zwenkte hij naar links om aldus 
de Zuidelijke brug te bereiken, vermits de 
Noordelijke opengedraaid stond.

Een auto kwam echter in volle vaart ach
ter hem aan en hij werd neergesmakt en 
bleef op slag dood.

Reeds menigmaal is het gebeurd dat, tus
schen fietsers en automobielisten er aldus 
moeilijkheden ontstonden en ongevallen zich 
voordeden, soms met doodelijken afloop.

Op den korten afstand van de Yachtclub 
tot aan dc groote bruggen, is een fietser 
eigenlijk niet min dan vijfmaal blootgesteld 
aan zeer gevaarlijke kruisingen.

Eerst bij de Yachtclub is hij verplicht, zoo
als alle voertuigen, de Zuidelijke hulpbrug te 
nemen, waardoor hij bij het verlaten van den 
hoofdwegl, gevaar loopt omver te worden ge
gooid door een automobielist, die niet be
merkt heeft dat de inrit op de Noordelijke 
brug verboden is.

s Avonds branden daar zelfs geen lichten 
om den toegang te verbieden en dan is een 
automobielist alleszins in zijn recht door te 
rijden.

De arme fietser zal op deze plaats dan ook 
uiterst voorzichtig moeten zijn vooraleer links 
af te zwenken.

Maar is hij deze eerste brug voorbij, dan 
ondervindt hij een nieuwe moeilijkheid om, 
tusschen de vele spoo/riggels door, den rech
ter kant van de baan te bereiken tot voor 
de pömpierskazerne. waar hii echter weer 
den weg moet oversteken om het fietspad te

kunnen volgen, zooals hij ook verplicht is 
het te doen om niet beboet te worden.

Daar zijn er al eenige fietsers omverg'e- 
worpen door automobielisten, die van dien 
ingewikkelden toestand niets afwisten.

Drie honderd meters verder is het fietspad 
echter reeds ten einde en nu moet onze arme 
cyclist nogmaals den weg oversteken om al
dus naar de groote bruggen te rijden.

Zooals de arme Vileyn het ondervond, is 
er daar verder nieuw gevaar en wanneer 
men veilig de Zuidelijke brug bereikt, is alles 
hiermee nog niet ten einde. Men moet im
mers weer den Noordelijken kant van de 
de Smet de Naeyerlaan bereiken om naar de 
stad te rijden en gelukkig is de tramlijn nu 
zoodanig gewijzigd, dat men tenminste de 
riggels niet moet kruisen zooals vroeger op 
drie verschillende plaatsen, want anders zou 
men beter doen van aan de Yachtclub tot 
aan de groote bruggen te voet te gaan. Ieder 
onbevooroordeeld lezer zal met ons beken
nen, dat er voor het verkeer te Oostende, 
althans op deze plaats, iets moet gedaan 
worden.

Er zijn reeds te veel ongelukken gebeurd, 
opdat men alles maar late zooals het is, te 
meer daar men vaststellen kan, dat het ver
keer elk jaar steeds toeneemt en men er niet 
op rekenen moet, dat de autosnelbaan met 
een anderen uitweg aan de automobilisten 
aan te bieden, er veel verbetering aan bren
gen zal.

Onzes inziens, ware het gewenscht een 
tweede fietspad in te richten, ten Oosten van 
de tramlijn, welke ten minste zou kunnen 
gebruikt worden voor degenen welke naar de 
stad rijden.

Twee gevaarlijke kruisingen zouden aldus 
vermeden worden.

Verder zou .men het verkeer in één rich
ting moeten toelaten op de twee vaste brug
gen aan de Yachtclub, terwijl een rood licht 
zou dienen te branden, zoolanp? de Noorde
lijke bru^ voor het verkeer gesloten blijft.

het gevolg was van de nieuwe organisatie 
der haven en visscherijbedrijven.

Reeds op 1 April 1939 zal een nieuwe, 
groote vischmeelfabnek in Finkenwärder ge
reed zijn, terwijl verder een maatschappij 
voor de exploitatie van het «Tief Gefrier» 
procédé is opgericht, dat het mogelijk maakt 
de visscherijproducten langen tijd op te 
slaan.

Noodzakelijk was verder het geheele vis- 
scherijbedrijf in een organisatie te brengen 
en ook een organisatie voor den afzet in het 
leven te roepen.

Verder moest zoo spoedig mogelijk tot den 
bouw van een nieuwe ijsfabriek en van een 
koelhuis in het nieuwe havengebied worden 
overgegaan.

De Hamburgsche visschersvloot die op het 
oogenbJik uit 63 schepen bestaat, zal einde 
van het jaar 72 schepen omvatten, terwijl 
Hamburg met nieuwe, veel grootere stoom
trawlers aan de vischvangst bij Newfound
land zal deelnemen en een expeditie naar de 
West-Afrikaansche kust wordt gestuurd om 
daar de vischgronden te onderzoeken.

^7.1EKANIEKE TOUW- GAREN
EN NETTENFABRIEKEN--

N. V.
► REEDERIJKAA I. O O ST EN D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Opeabare Werken —- 

Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»

De Stinkpoel van 
het Derde Dok 
te Oostende

Nu binnenkort de eerste steen zal gelegd 
worden van het Gerechtshof en bij deze ge
legenheid de aandacht zal gevestigd worden 
op de verbetering welke dit stadsgedeelte zal 
ondergaan door de groote urbanisatiewerken 
welke op til zijn, ware het onzes inziens zeer 
gepast de verhuizing van de scheepswerven 
naar de nieuwe visschershaven zooveel mo
gelijk te bespoedigen, al was het slechts om 
dien stinkpoel te kunnen dempen, die on
waardig is van een badplaats als Oostende.

De schilderachtigheid van dit hoekje be
twisten we geenszins, maar zulke schilder
achtige hoekjes moeten niet in het centrum 
van de stad liggen, tenminste niet als ze zulk 
een verpestenden geur verspreiden als voor 
het derde dok het geval is.

Nu de helling van het verlengde dok van 
de nieuwe visschershaven klaar is, kan geen 
geldige reden meer aangevoerd worden om 
het behoud van die koten en afsluitingen 
aan de oude werfkaai te verdedigen.

We meenen dat wanneer in September 
de eerste steenlegging zal plaats hebben, geen 
beter nieuws aan de bevolking zou kunnen 
verkondigd worden dan deze van de demping 
van het derde dok.

Wij weten dat voor de opvulling van het 
dok geen afbraakmateriaal meer mag ge
bruikt worden en dat om deze reden van 
Staatswege enkele jaren geleden tusschenge- 
komen werd om den aanvoer van afbraak
materiaal te verbieden.

De vraag is of dit. verbod thans nog geldig 
is, in welk geval men zou kunnen zand ne
men ergens aan het Fort Napoleon, zooals 
men destijds voor de demping van den vijver 
van de Koninginnelaan gedaan heeft.

Door den aanvang van de demping van 
het derde dok, zal ook een befin van uit
voering worden gegeven aan de grootsche 
urbanisatieplannen waarover enkele maanden 
geleden zooveel geschreven werd en die nu 
in den vergeethoek schijnen geraakt.

Naar aanleiding vaneen Koninklijk Besluit
op den Invoer van 
verwerkten HaringALLEEN AAN BELGISCHE ROOKERIJEN, 

ÏNLEG- EN CONSERVENFABRIEKEN TOE 

TE LATEN

INGEZONDEN

Mijnheer de Bestuurder,

Naar aanleiding van het in het Staatsblad 
weergegeven Kon. Besluit in zake den in
voer van gedroogden, gerookten of gezouten 
haring, telefoneerden we heden Woensdag 
naar het ministerie van Economische Zaken 
om te weten of den invoer van dezen haring 
ook langs het Groot Hertogdom Luxemburg 
ingevoerd, onderhevig zou zijn aan een ver
gunning en wie deze vergunningen zou kun
nen bekomen.

Voor eenvoudig antwoord kregen we van 
den ambtenaar die onzen oproep beantwoord
de, dat hij die er zich mee bezig hield in 
verlof was en hij persoonlijk er niet veel 
van afwist, zoodat hij meende, dat elkeen 
deze vergunningen, ja zelfs aan om het even 
welken strooien vent zouden mogen toege
kend worden.

Daarbij valt op te merken dat van de 
twee bedienden welke ons te woord stonden, 
geen een van de twee Nederlandsch verstond 
en bijgevolg gansch onzen handel op dit
zelfde oogenblik groote schade kan onder
gaan tengevolge van de ellendige onbehol
penheid welke “ïn de bureelen van sommige 
ministeries heerscht.

Wanneer zal men eens willen begrijpen, 
dat dergelijke belangrijke regelingen, waar
voor voor handel en nijverheid zooveel af
hangt, een bevoegd ambtenaar die volledig

GEBRUIK

T E X A C OGas-Olie Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT  O O ST EN D E  :

--- TELEFOON 71462 ---

de nijverheid in al zijn bijzonderheden kent, 
noodzakelijk is. Of waarom stelt men hier 
ter plaats geen beperkt komiteit aan, dat de 
zaken onder leiding van een ambtenaar re
gelt.

Het is dan ook te hopen, dat de betrokken 
ministerie de uitdeeling van deze! vergun
ningen zal beperken tot de Belgische onder
danen en da|n nog alleen tot de Rookerijen» 
inleg- en Vischconservenfabrieken.

Zooniet zal er van al die maatregelen op 
papier niets terechtkomen.

Een abonné.

Nota der Red. — Inderdaad, een bevoegd 
en onafhankelijk persoon zou ter plaats de 
zaak moeten in handen hebben en alle moei
lijkheden welke zich regelmatig voordoen, 
zouden moeten aan een beperkte bevoegde 
commissie, voorgezeten door een bevoegd 
ambtenaar, onderworpen worden. Dit is zoo
wel het geval voor den haring als voor den 
in- en uitvoer van versehen visch.

Trekken van 
MOSSELZAAD

MINISTERIEEL BESLUIT

Gezien het koninklijk besluit van I Sep
tember 1932,

Besluiten :

Artikel 1 —  De taks vooruit te betalen 
in handen van den ontvanger der domeinen 
van het distict van den aanvrager, voor het 
bekomen van een vergunning tot het zoeken 
van mosselzaad op de werken van de Belgi
sche kust, gedurende het tijdperk van 1 Oc
tober 1938 tot 31 Maart 1939, is vastgesteld 
als volgt :

Tien frank per maand en per nettomoor- 
somton, voor elk vaartuig dat voor het zoe
ken, trekken en vervoeren van mosselzaad 
gebruikt wordt.

Art. 2. —  Deze taks wordt ?et de helt 
verminderd voor vaartuigen die niet van een 
motor voorzien zijn.

M a a t r e g e le n  t e r  b e s c h e r m in g  

o n z e r  H a r in g v is s c h e r ij  

d r i n g e n d  g e w e n s c h t

De Invoer van Haring aan Vergan
gen onderworpen. - De betreu
renswaardige nalatigheid in het 
Ministerie van Economische Zaken.

GEBRUIKT

Shelll
PRODUCTEN

Gij zult tevreden zljnu^

Verleden week meldden we hoe, na een 
besluit van de interministerieele commissie, 
door den heer Minister van Economische Za
ken op 17 September 1937, een Koninklijk 
Besluit werd onderteekend, dat tot op heden 
nog nooit uitgevoerd was en dus tengevolge 
van de nalatigheid of den opzettelijken wil 
van den een of anderen ambtenaar in de 
kartons was blijven zitten.

Daardoor werd niet alleen een gansche 
nijverheid op de schandelijkste wijze bena- 
deeligd en dus groote schade berokkend, 
maar ook den wil van de betrokken com
missie en den Minister met de voeten ge
treden.

Dinsdag had hieromtrent reeds een be
perkte vergadering plaats, waarin beslist werd
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de verantwoordelijkheid van de niet uitvoe
ring van dit besluit vast te stellen en na te 
gaan in welke mate andere maatregelen nood
zakelijk zouden zijn om onze haringvisscherij 
rendeerend te maken.

Inderdaad, het is betreurenswaardig ge
noeg te moeten vaststellen, dat reeds meer 
dan drie jaar gewerkt wordt om den steeds 
toenemenden invoer van verwerkten haring 
te doen beperken, waardoor al onze rooke
rijen (en er zijn er 104 groote en kleine) 
lamgelegd, talrijke menschen werkloos ge
steld en een gansche visscherij te niet ge
bracht wordt.

Nu de nood ten toppunt gestegen is en 
de reedersvereeniging steeds maar in de 
weer is om de regeering toch maar te doen 
inzien hoe hachelijk hun toestand is, moeten 
we dan nog vaststellen, dat de beslissing 
waarbij de invoer van haring niet zonder 
vergunning zou kunnen geschieden, geboy- 
coteerd wordt.

Om onze lezers te overtuigen van de drin
gende noodzakelijkheid maatregelen te zien 
treffen, welke veel verder moeten gaan dan 
thans, halen we hiernavermelde cijfers aan.

In Augustus 1936 werd 536.000 kg. ha
ring aangevoerd en verkocht voor gemiddeld 
2,01 fr. per kg.

In Augustus 1937 werd 556.000 kg. ha
ring aangevoerd en verkocht voor gemiddeld 
1,06 fr. per kg., terwijl thans reeds 382.000 
kg. werden aangevoerd, welke verkocht wer
den voor gemiddeld 0,48 fr. per kg.

Vergeleken bij 1936 zijn de aankoop
prijzen 40’0 t.h. gezakt en dat zegt meer dan 
om het even welke redeneering hiertegen
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door onverantwoordelijke invoerders aange
voerd.

HET HUIDIG KONINKLIJK BESLUIT 
ïn het Staatsblad van Zaterdag, verscheen 

hiernavolgend Koninklijk Besluit, dót gedu
rende fcen vol jaar door den Minister onder- 
teekend was en in de kartons was blijven 
zitten.

De afkondiging van dit Kon. Besluit be- 
teekent dus dat niet alleen voor den ver
sehen visch en de schaaldieren de invoer aan 
een vergunning onderworpen is, maar ook de 
invoer van gedroogden, gezouten en gerook- 
ten haring.

Dit beslüit is heden Dinsdag reeds in wer
king getreden.

KONINKLIJK BESLUIT IN ZAKE DEN IN-, 
UIT- EN DOORVOER VAN ZEKERE SOOR

TEN VISCH EN SCHAALDIER.

Gezien de wet dd 30 Juni 1931, gewijzigd 
bij deze dd. 30 Juli 1934, betreffende den 
in-, uit- en doorvoer van goederen ;

Gezien de wet dd. 26 Juli tot goedkeuring 
van de.overeenkomst dd. 23 Mei 1935, waar
bij tusschen Belgie en het Groot-Hertogdom 
Luxemburg een gemeenschappelijke regime ■ 
wordt ingesteld inzake reglementeering van 
den in-, uit- en doorvoer ;

Op de voordracht van Onzen Eérste-Minis- 
ster, Minister van Buitenlandsche Zaken en 
Buitenlandschen Handel, van Onzen Minister 
van Verkeerswezen, van Poosterijen, Telegra
fie, Telefonie en van het Nationaal Instituut 
voor Radio-Omroep, van onzen Minister van 
Financiën en van Onzen Minister van Econo
mische Zaken, Middenstand en Landbouw en 
cp advies van Onzen Ministerraad,

Wij hebben besloten en Wij besluiten :
Artikel 1. -- Worden ingetrokken en ver

vangen door de navolgende beschikkingen :
1 ) Het koninklijk besluit dd. 25 Juni 1932, 

betr"ïkkelijk de invoer van versehe visch ;
2 ) Het koninklijk besluit dd. 9 Januari 

1934, betrekkelijk :
a) de invoer, de doorvoer en de uitvoer 

van versehe, gedroogde of opgelegde garna
len ;

b) de doorvoer naar alle landen, alsmede 
de uitvoer naar Frankrijk en het Vereenigd 
Koninkrijk van versehe, verkoelde of bevro
ren zeevisch ; »

3) Ons besluit Jd. 3 Mei 1934, betrekke
lijk :

a) de uitvoer naar Frankrijk van versehe, 
gekookte of toebereide schaaldieren ;

b) de doorvoer van versehe, gekookte of 
toebereide schaaldieren, anders verzonden 
dan in rechtstreekschen doorvoer per spoor.

Art. 2. —  Worden onderworpen aan het 
voorafgaandelijk overleggen van een machti
ging afgeleverd overeenkomstig de beschik
kingen van artikel 2 van de Overeenkomst
dd. 23 Mei 1935 ;

A. —  De invoer :
a) van levende, versehe of bevroren visch 

opgenomen onder de rubriek Nr 6 van het 
toltarief ;

b) van versehe, gedroogde of opgelegde 
garnaien, opgenomen onder de rubrieken Nrs 
6, 217, 218 en 219 ;

c) van haring, enkel gedroogd, gerookt, 
of gezouten, opgenoruen onder de rubriek Nr 
217a.

B. —  De uitvoer :
a) naar Frankrijk en het Vereenigd-Ko- 

ninkrijk, var levende, versehe of bevroren 
zeevisch, opgenomen onder de ruriek Nr 6.

b) naar Frankrijk :
1 ) van visch enkel gedroogd, gerookt, ge

zouten of opgelegd, opgenomen onder de ru
brieken Nrs 217, 218 en 219;

2 ) van levende, versehe, bevroren, ge
kookte, of toebereide schaaldieren opgeno
men onder de rubrieken Nrs 6,217, 218 en 
219 ;

C.  De doorvoer ander dan degene die
piaats vindt per spoor onder döu- 
onegeleide ;

a) van levende, versehe of bevroren zee
visch, opgenomen onder rubriek Nr 6 ;

b) van levende, versehe, bevroren, ge
kookte of toebereide schaaldieren, opgeno
men onder de rubrieken Nrs 6, 217, 218 en
219 ;

3. __ Onze Eerste-Minister, Minister
van Buitenlandsche Zaken, en Buitenland
schen Handel, Onze Minister van Verkeers
wezen, Posterijen, Telegrafie, Telefonie en 
van het Nationaal Instituut voor Radio-Om
roep, Onze Minister van Financiën, en Onze 
Minister van Economische Zaken, Midden
stand en Landbouw, zijn belast, elk wat hem 
betreft, met de uitvoering van dit besluit, dat 
zal vigeeren van den tweeden dag na de be
kendmaking er van in het Staatsblad.

A u t o b a n d e n  in  D é p ô t
Oud gekende firma C. SOENEN

opvolger: J u l e s  D e f e v e r
131, THOUROUTSCHE STEENWEG, 131 — OOSTENDE

TELEFOON 73034
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De Uitvoer van Hollandsche Visch nam 
in 1937 aanmerkelijk toe

Over te nemen
MODERN INGERICHTE VISCHHANDEL, SPECIALITEIT IN KREEFTEN, 
LEVEND GEHOUDEN IN LOOPEND ZEEWATER, MECANISCHE INSTEL
LING. ZEER GEKEND VOOR ZIJN VERSCHE GARNALEN. ZEER GOEDE 
ZAAK. « LES CRUSTACES ANVERSOIS »

NATIONALE STRAAT, 12 
A N T W E R P E N .

Officieel Verslag van de eerste Verga
dering, gehouden te Brussel op 3 Oogst 
1938 door de Studiecommissie voor de 

Contingenteering 
der Visscherijpi^oducten

Waren tegenwoordig: HH. De Vos, Des
camps en Verschelde, Directeur Generaal, 
Directeur en Onder-Directeur bij het Bestuur 
van het Zeewezen ; Bauwens, Vanderrol, 
Blonde en Lambregt, reeders; Lambrechts, 
vertegenwoordiger van de Syndikale Kam^r 
der vischhandelaars en Debra, visch- en gar- 
naaihandelaar; Veithof en Devriendt, visch- 
mijnbestuurders te Oostende en Zeebrugge.

Hadden zich verontschuldigd: HH. L. De
crop, reeder, C- W^llems en Ei Beauprez, 
vischhandelaars.

A.
INVOERCONTINGENTEERING.

De Commisse bekräftigt de meening in 
aigemeene vergc.aenng van 0 Juii I93ö door 
den Hoogen ivaaa uitgedrukt dat de huidige 
regeling het beoogde doel, bescherming der 
nationale vissenenj, bereikt heett en dat het 
onvoorzichtig ware er grondige veranderin
gen aan toe te brengen.

!3.
1. Aanvraag der S. 'V. «Poissonniers Réunis» 

van Brüssel om visch te mogen invoeren 
zonder reent gesteund op vroegeren in
voer en zonder verplichting om op de 
kust Beigische visch aan te koopen.
De Commissie komt na bespreking tot het 

besluit dat zoo de bestaande groothandelaars 
hun invoerrecht grpoielijks moeten onge
bruikt laten om de visch van Belgische vangst 
te kunnen afzetten, het gevaarlijk zou zijn 
aan nieuwkomelingen invoervergunningen toe 
te kennen zonder vaste verplichting een even
redige hoeveelheid rechtstreeks aan de kust 
aan te koopen.
2. Aanvraag der Gebroeders Van Hauter 

van Antwerpen om visch te mogen invoe
ren zonder verplichting om er aan de 
kunt te koopen.
Zelfde besluit als hierboven.

3. Aanvraag van firma Jespers van Antwer
pen om bij gelegenheid eene kleine hoe
veelheid makreel te mogen invoeren, wian-' 
neer de gewenschte kwaliteit op onze kust 
niet voorhanden is om de uitvarende pas
sagierbooten te voorzien.
Na becpreking v/ordt besloten dat daaraan 

kan voldaan worden op voorwaarde dat elk 
geval onderworpen worde aan de goedkeu
ring van het bestendig contingenteerings- 
comité inytericht op voorstel van den Hoogen 
Raad der Zeevisscherij.

De Centrale Dienst voor contingenteering 
en vergunningen zal desaangaande de noo
dige onderrichtingen ontvangen.
4. Beperking van den invoer van versehe 

haring gevraagd door vischhandelaars van 
Antwerpen.
Op de wenschelijkheid wordt giewezen dit 

punt niet te bespreken in afwezigheid van 
de belanghebbende invoerders. Anderzijds 
wordt door de reeders op de hoogdringend
heid gewezen daar de Belgische haring op 
onze kust thans tegen spotprijzen verkocht

wordt, terwijl de invoer van haring in de 
omringende landen verboden is.

Zij beslu,iten voetstappen aan te wenden 
bij het Departement van Economische Zaken j 
w.aar het vraagstuk van de bescherming van .
de rookerijen en opleg'gerijen -- mede in ^
’t voordeel van onze visscherij -- al sedert j
lang in behandeling is.
5. Vermindering der vergunningtaks.

De groothandelaars zijn bereid de vermin
dering ter beschikking te stellen voor Propa
gandadoeleinden ten einde het vischverbruik 
in het land uit te breiden wat ten goede zou 
komen aan de nationale visscherij, aangezien 
de invoer gecontingenteerd blijft. Eene proef 
van zes maanden zou volstaan om te bewij
zen of deze veronderstelling gegrond is.

De reeders verkiezen bij de Regeering te 
zien aandringen opdat 10 %  der geïnde ver- 
gunningtaksen ter beschikking der Propa- 
gandavereenig'ing zou gesteld worden.
6. Aanvraag van de Stad Brussel om de on

gebruikte vergunningen te zien afleveren 
aqjp drie nieuwe benoemde facteurs.
Afwijzende beslissing (zie punt 1 ) ; er zal 

in dien zijn geantwoord worden.
7. Aanvraag van de Vereenigd,e Vischhande

laars van Oostende om den geepinvoer te 
besnoeien.
Dit punt wordt wegens afwezigheid van de 

vertegenwoordigers van den kusthandel tot 
eene volgende zitting verdaagd.
8. Verhooging van Duitsche invoer.

Er wordt duidelijk gemaakt dat eene ge
beurlijke verhooging van Duitschen invoer 
steeds binnen het globaal kwantum zou moe
ten blijven.

De vertegenwoordiger der Brusselsche 
Grootinvoerders verklaart dat wegens den 
vermeerderden aanvoer aan onze kust een 
grooteren afzet van Duitsche visch hem on
mogelijk voorkomt.

c.
UITVOER FIJNE VISCH NAAR FRANKRIJK

De aandacht wordt getrokken op het feit 
dat met het huidig stelsel aanzienlijke kwan- 
tums ongebruikt gebleven zijn alhoewel er 
veel vraag was in Frankrijk.

Het staat thans vast dat het nieuw ver- 
deelingstelsel dat sedert Januari 1937 wordt 
toegepast voor verbetering vatbaar is.

Deze ondervinding levert het bewijs dat 
kleinhandelaars niet in staat zijn de rol der 
groothandelaars te vervullen.

Uitvoeraandeelen zouden enkel aan *̂root- 
handelaars moeten toegekend worden en de 
kwaliteit van groothandelaar zal dienen be
paald te worden b.v.b. grooter aankoopcijfer 
en geen winkel houden.

Er zal worden overwogen of dit punt door 
huidige commissie in eene aanstaande ver
gadering kan beslecht worden. Intusschen zal 
het stelsel reeds eenigszins gewijzigd worden. 
De Sekretaris, De Voorzitter.
R. Verschelde. H. De Vos.

WAARDE VAN DE EXPORT WAS RUIM 
3 V2 MILLIOEN HOOGER.

Verschenen is het verslag over de vissche
rij gedurende het jaar 193 7. Evenals vori
ge jaren bevat het verslag een beknopt over
zicht van de uitkomsten van de verschillende 
takken van visscherij. Verder maakt het 
melding van hetgeen in 193 7 van regeerings 
wege is geschied ter bevordering van de vis
scherij, alsmede van de in 193 7 door de 
Rijksinstituten voor Visscherij onderzoek en 
het Nederlandsche Visscherij-proefstation 
verrichte! werkzaamheden en onderzoekingen 
terwijl ook eenige mededeelingen zijn opge
nomen omtrent den dienst der Nederland
sche haringcontrole.

In het algemeen overzicht worden de uit
komsten van het visscherijbedrijf en de uit
voer van visch naar de verschillende landen 
besproken, in het 'bijzondier de uitvoer naar 
Duitschland, Belgie, Frankrijk, en Groot-Brit- 
tannie.

Hieruit blijkt, dat de v/aàrde van den tota
len uitvoer van visch en visscherijprodukten, 
bij 1936 vergeleken, ruim 3,7 millioen gul
den hooger was. De in totaal uitgevoerds 
hoeveelheid was ruim 35.8 millioen kg. (bru- 
to) grooter. Voor een groot d,eel was dit te 
danken aan de omstandigheid, dat de uitge
voerde hoeveelheid (bruto) en de waarde 
van pekel- en steurharing weer belangrijk 
hooger waren dan in het vorige jaar nl. rond 
17.363.000 kg. (bruto.) en rond f 1.530.000.

Van versehe zeevisch wtaren zoowel de uit
gevoerde hoeveelheid (bruto) als de waarde 
er van eveneens «rooter dan in 1936. De 
verzending hiervan naar Duitschland, Belgie 
en Groot-Brittanie nam vrij belangrijk toe. 
De uitvoer van versehe zeevisch naar Frank
rijk was evenwel kleiner dan in 1936.

Van de overige visscherijprodukten wordt 
vermeld, dat van bijna alle posten de uitge
voerde hoeveelheden en de waarde, vergele
ken bij 1936, grooter waren. De stijging was 
vooral belangrijk bii de posten versehe en 
met zout besprenkelde haring, bokking (alle 
soorten) versehe, gezouten of gerookte zalm. 
oesters, oesterbroed, en zaaigoed, mosselen 
en mosselzaad, versehe zeekreeften en lan- 
gousten en geconserveerde visch, schaal- en 
schelpdieren.

Verder vermeldt het verslag, dat de verbe
tering in het trawlvisscherijbedrijf, die aan 
het einde van 1936 merkbaar was, zich 
vooral in de eerste helft van 193 7 heeft 
voortgezet en hoewel over het algemeen in de 
tweede helft van het jaar 193 7 de omstan
digheden weder ongunstiger werden en de 
financieele uitkomsten vooral in de laatste 
maanden, mede door de zwaar drukkende 
vaste lasten en de stijging der productiekos
ten (kolen, visscherijmateriaal, scheepsbe- 
noodigdheden) onbevredigend waren, kon 
toch worden geconstateerd, dat het jaar ’3 7 
bij 1936 vergeleken een vooruitgang te zien 
gaf.

Van de drijfnetvisscherij op haring wordt 
vermeld, dat deze door van regeeringswege 
getroffen maatregelen weer op beperkte 
schaal werd uitgeoefend. Reeds in het begin 
van de teelt bleek echter, dat er veel haring 
te vangen was en al vrij spoedig waren de 
aanvoeren zeer ruim. Tot einde November, 
toen de teelt beëindigd werd, waren de aan
voeren bijna onafgebroken zeer overvloedig 
en geregeld aanmerkelijk grooter dan in het 
vorige jaar, niettegenstaande de aanvoeren 
toen toch ook reeds zeer ruim konden wor
den genoemd. —  De drijfnetvisscherijvloot 
bracht rond 15 millioen kg. versehe haring 
aan, of bijna driemaal zooveel als in het vo
rige jaar.

DE HARINGPRIJZEN.

De haringprijzen waren echter reeds vroeg 
in het seizoen onbevredigend en naarmate 
de aanvoeren ruimer werden, daalden de 
prijzen en konden zich slechts op een zoo 
laag peil handhaven, dat mede in verband 
met de stijging der exploitatiekosten, van

loonende uitkomsten voor het bedrijf geen 
sprake was. Ook voor de versehe haring 
waren de prijzen aanmerkelijk lager dan in 
het vorige jaar.

De beugvisscherij was volgens het verslag 
van nog geringer beteekenis dan in 1936 
terwij! omtrent de visscherij met de zeevisch- 
zegen wordt vermeld, dat deze visscherij, die 
hoofdzakelijk plaats vond in de maanden Mei 
tot en met Augustus, minder druk werd uit
geoefend dan in het vorige jaar.

Aan het einde van 193 7 waren voor de 
zee- en kustvisscherij 3394 vaartuigen inge
schreven met een bruto-inhoud van 260.303 
kub. meter tegen 3443 vaartuigen met een 
bruto-inhoud van 260.807 kub. meter aan 
het einde van 1936.

In 193 7 zijn door Nederlandsche visscheTs 
hier te lande in totaal aangevoerd rond 
256.086.700 kg. visch, 3chaal- en weekdie
ren ter waarde van ruim f 20.856.000 tegen 
in 1936 rond 226.493.300 kg. ter waarde 
van ruim f 1 7.844.000. (In deze cijfers zijn 
niet begrepen de vangsten der rivier- en bin- 
nenvisscherij, met uitzondering evenwel van 
de riviertrekvisschen en de visch uit het Ijs
selmeer) .

Bovendien werd door vreemde vaartuigen 
hier te lande aangevoerd (met inbegrip van 
den aanvoer door Poolsche drijfnetvisschers- 
vaartuigen) ruim 6.832.200 kg. visch ter 
waarde van rond f 614.500 tegen in 1936 
rond 6.19$.400 kg. ter waarde van rond
f 61 1.900.

Uitrevoerd werd in 193 7 aan visch,schaal- 
en weekdieren voor een waarde van ruim 
15,8 millioen gulden tegen voor bijna 12,1 
millioen gulden in 1936.

Reddingswed- 
strijden te Knokke

--------------------------o---——

DE OOSTENDSCHE PLOEG WON

Zondagmorgen grepen te Knokke, onder 
een groote belangstelling, de officieele red- 
dingswedstrijden plaats. Onder de aanwezi
gen bemerkte men minister Marck, de hh. 
Desmidt en Pauwels, onderscheidenlijk de 
burgemeesters uit Knokke en Blankenberge, 
schepenen Vandenbroucke en Deckers, sub
stituut Vossen, kommandanten Goor en Piet- 
te e.a. De jury was samengesteld uit zee- 
inspekteur kommandant Aspeslagh, de h. 
Poppe, bureelhoofd bij het departement van 
Zeewezen er» de h. C. Lucas.

De eerste proef bestond hierin dat de red
dingsploeg, in den kortst mogelijken tijd, een 
schipbreukeling op 600 meter afstand moest 
helen. De ploegen uit Oostende, Nieuwpoort, 
De Panne, Blankenberge en Knokke, namen 
hieraan deel. De Oostendsche ploeg wist hier 
met enkele sekonden aan de winnende hand 
te blijven.

De technische uitslag luidde: Oostende in 
8 min. 52 sek.; Knokke in 8 min. 5 7 sek.; 
Blankenberge in 9 min. 01 sek.: De Panne 
in 9 min. 02 sek.; Nieuwpoort in 9 min. 36 
sek.

Door dezen uitslag verwierf Oostende de 
bekers uitgeloofd door het ministerie van 
Zeewezen en het Roode Kruis.

Ook voor het terug cp het droge brengen 
der reddingsbooten werd een rangschikking 
gemaakt, waarbij thans De Panne met veel 
voorsprong de eerste plaats behaalde: De 
Panne 34 sek.; Nieuwpoort 1 min. 21 sek.; 
Knokke 1 min. 26 sek.; Oostende 1 min. 
41 sek.; Blankenberge 4 min. 14 sek.

Verschillende aantrekkelijke oefeningen 
werden no:* uitgevoerd, waarbij de belang
stelling vooral gevestigd was op de Oostend
sche ploeg, die een sleepmotor bezit, waar
door een reddingsboot in eer. minimum van 
tijd te water kan gelaten worden.

Na deze oefeningen had in het Casino de 
prijsuitdeeling plaats in aanwezigheid van de 
verschillende personaliteiten. —  O.

M i l f o r d  H a v e n

P. Hancock and Sons
Reeders en Vischafsiagers Scheep- en- Motor Reparatiën

E i g e n e  W e r k h u i z e n  e n  d r o o g e  d o k k e n  
Nettien en Touwwtrk voor de Spaansche Visscherij altijd 

in magazijn.
B e s t e  M a z o u t  e n  M o t o r  O l i e  a a n  v o o r d è e l i g e  p r i j z e n .  
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BELGISCHE REEDERS.

GIJ W ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. WEHST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

OOK DE BELGISCHE NïfVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

^ ■ B A T T E R I J E N

Ü H J D O R
Vergadering van de Subcommissie van 
den Hoogen Raad voor denGarnaalhandel

Hierna volgt het officieel verslag van deze 
vergadering, welke onlangs gehouden werd 
en waarop we in ons volgend nummer terug
keeren.
Uarnaalhandel

L)e vergadering, door den Heer Directeur 
Generaal van het Zeewezen bijeengeroepen, 
wordt te 14 u. 30 op het stadnu.s jeopend 
door Heer Descamps, Directeur bij het Zee
wezen.

,Z.ijn aanwezig: HH. Verschelde en Deco- 
ninck van het Bestuur van het Zeewezen; 
Deckmyn, Verbeke, Jan Vandierendonck, 
vertegenwoordigers te Oostende en Zee
brugge van den Bond der garnaalvisschers 
«Hand in Hand»; Corneillie, Debra, Mw en 
M. R. Huysseune, groothandelaars in gar
naal te Oostende, Zeebrugge en Nieuwpoort; 
Lambrechts, Verbiest en Cosmé, garnaalhan- 
delaars te Brussel, Antwerpen en Namen.

Afwezig: H. Verbanck A., visschersverte- 
yenwoordiger te Nieuwpoort.

Heer Descamps deelt mede dat de hande
laars er over klagen dat de geweldige schom
melingen in de garnaalprijzen den afzet de
zer waar in het binnenland zeer bemoeilijken, 
en verleent het woord om dit nader uit te 
leggen.

H. Lambrechts verklaart dat prijzen die 
schommelen van 4 tot 12 fr. per Kg. den 
handel in de war sturen en al het werk dat 
vroeger gedaan w’erd om het garnaalverbruiK 
in het binnenland te bevorderen, komen ver
ijdelen. Men was er toe gekomen onder het 
volk en de kleine burgerij in het binnenland 
vijfmaal meer garnaal van Belgische vangst 
te verkoopen dan vroeger, omdat de prijzen 
billijk waren.

Zoo gedurende den Zomer de propaganda 
ten voordeele van het garnaalverbruik 
krachtdadig in het binnenland kon worden 
doorgedreven, zou er wellicht ook meer 
vraag zijn naar garnaal na den Zomer wan
neer de Belgische opbrengst geen vlotten af
zet vindt aan de kust.

De oplogsing ligt voor de hand: laat door 
de handelaars der kust in den Zomer ge
noegzaam vreemde garnaal binnenvoeren om 
hunne binnenlandsche klienteel te bedienen 
en te behouden.

Van zoohaast er genoeg Belgische garnaal 
voorhanden is zal de invoer van zelf ver
minderen, weint de Belgische ongepelde gar
naal is meer .̂lewild dan de vreemde. De koo
pers van de kust kennen trouwens niet al
leen de behoeften der binnenlandsche markt 
maar ook de mogelijkheden en vooruitzichten 
onzer voortbrengers.

H. Huysseune vraagt dat hetzelfde zou 
toegepast worden voor gepelde garnaal.

H. Verbeke doet opmerken dat van zoo
haast de prijs der garnaal voor den visscher 
eenigszins loonend wordt de handelaars be
ginnen te klagen. Hij vraagt dat geen spot
prijzen als 1 fr. en 50 c. meer gouden be
taald worden zooals vroeger en dat het in- 
•/oerccntingent in geen geval zou verhoogd 
worden.

H. Lambrechts. —  Als er te veel aange
bracht wordt moeten de prijzen dalen.

H. Deckmyn. -- Het is een gekend feit dat
na den Zomer de vangsten grooter zijn en 
de prijzen lager, maar zij zouden tot geen 
hongerloonen mogen dalen.

H. Debra stelt de vraagf: is het wensche- 
lijk of niet dat de voortverkoopers in het 
binnenland des Zomers .garnaal kunnen be
komen. Het antwoord kan enkel bevestigend 
zijn. Welnu bij den verkoopprijs moet ge
voegd worden den vervoerprijs, de winst van 
groothandelaar en kleinverkooper alsook een 
onvermijdelijke afval wegen3 onverkochte 
waar.

Wanneer de garnaalprijzen aan de kust 
een zeker peil bereiken kunnen de koopers 
van de kust ze legen geen loonenden prijs* 
in het binnenland afzetten omdat er daa 
goedkoope vreemde garnaal op de markt ge
bracht wordt door handelaars die nooit o 
elden garnaal aan de kust koopen doch over 
groote invoerkwantums vreemde garnaal be 
schikken.

Om hunne klienteel in alle omstandigheden 
behoorlijk te kunnen bedienen zouden de 
handelaars van de kust, die door hunne aan
koopen onze visscherij steunen, een invoer
recht moeten hebben i;i verhouding! met hun 
aankoopen aan de kust.

H. Corneillie stemt in met de noodzake
lijkheid den invoer te regelen volgens de 
noodwendigheden van den handel, maar 
vraagt vooral gelijkheid voor groot- en klein
handel.

H. Verbiest verklaart dat sedert de con
tingenteering de toestand van de £arnaal- 
handelaars te} Antwerpen onhoudbaar ge
worden is, omdat minderwaardige kwaliteit 
(ziftelingen) van de kust tegen dumping
prijzen in het binnenland verkocht worden.

H. Huysseune. —  Door de Fransche con
tingenteering zijn wij verplicht, wil onze vis
scherij niet kwijnen, een grooter afzet te 
zoeken in het binnenland in mededinging 
met de vreemde garnaal.

H. Cor neillie. —  De visschers hebben 
slechts contingenteering gevraagd voor ze
kere tijdstippen.

H. Deckmyn voegt er aan toe dat de vis
schers zelfs de maanden hebben opgegeven 
waarin de grens wat meer zou mogen wor
den opengezet.

H. Verschelde verklaart dat dit vroeger 
zoo gedaan werd, doch zulks maar in onvol
doende maat mogelijk is sedert in Mei 193 7 
eene overeenkomst met Holland gesloten 
werd die vaste kwantums voor Winter en 
Zomer vaststelt.

H. Vandierendonck doet uitschijnen dat de 
vangsten te Zeebrugge thans gemiddeld 100 
K«-. beloopen die tegen 7 fr. eene som van 
700 fr. opbrengen, wat niet te veel is voor 
de kosten en de gevaren aan het visschers- 
beroep verbonden, maar de prijzen zouden 
onvermijdelijk dalen zoo er meer vreemde 
garnaal aan 4 fr. per Kg. mocht ingevoerd 
worden. Aan derrelijke prijs kan onze gar- 
na-'lviepcherij niet bestaan.

H. doet opmerken dat de via-
0chero T,erl"den iaar, wegens de aang-bracMe 
hoeveelh^-'d r~et ^rijz<°n aan 2 fr. ner Krr. 
— v«rd «nden dan thans met prijzen aan 
7 f- nPr Kçr.

D e .^ r a m r 's  to o n t- aa*-* d ^ *  w e ^ u r e n d e  r1s 
* fe ~**^nden van J;*. jaar maande-
-Vo'-'k -N -mddelnri’"“n te Oo.«tende om-

mejd hebben tusschen 4,56 fr. en 5,15 fr..

wat geen groot verschil is.
H. Corneillie meent dat de opbrengst zou 

moeten kunnen geregeld worden en dat geen 
kleine sjarnaal in den handel zou mogen ge
bracht worden.

H. Vandierendonck vraagt wat er dan zou 
geworden van de kleine vaartuigen die niet 
ver genoeg kunnen gaan om groote garnaal 
te vangen.

H. Deckmyn voegt er bij dat in October 
weinig kleine garnaal wordt uitgehaald.

H. Cosmé verklaart dat hij er in gelukt is 
in de Walenstreek waar vroeger geen ver
sehe garnaal gebruikt werd, tot 1 00 Kg. per 
week te verkoopen aan hoogstens 6 à 8 fr. 
Sedert de prijzen hooger zijn is de verkoop 
onmogelijk geworden.

Het is hem ook zeer moeilijk geworden in 
België geregeld gepelde garnaal te bekomen.

H. Descamps doet opmerken dat de klein
handelsprijzen in Brussel geenszins in even
redigheid de schommelingen volgen van de 
verkoopprijzen in ’t groot aan de kust.

H. Corneillie antwoordt dat het meer 'ge
beurt dat een handelaar soms zonder winst 
verkoopt om zijne klienteel tot betere tijden 
te behouden.

H. Deckmyn heeft opgemerkt dat de klein
handelsprijs te Brussel 1 0 fr. blijft ook wan
neer de garnaal op de kust aan 2 fr. ge
kocht wordt.

H. Vandierendonck vraagt dat het zou ver
boden worden gansche hoeveelheden kleine 
garnaal en kleine visch aan te brengen zoo- 
als te Zeebrugge gebeurt. De visscherij ver
mindert geweldig. In Holland wordt er nog 
steeds geweldig veel puf aangevoerd.

H. Deconinck die als toezichter over den 
invoer de toestanden te Antwerpen onder
zocht, heeft vastgesteld dat de garnaalprijzen 
er sedert 1934 gestadig gedaald zijn, wegens 
de mededinging door de groothandelaars der 
kust aan de plaatselijke handelaars aange
daan.

Door de winsten die zij kunnen verwezen
lijken op hun grootste soorten, namelijk in 
Frankrijk waar ze 15 fr. per Kg. betaald 
worden kunnen zij in het binnenland de klei
nere soorten tegen dumpingprijzen verkoo
pen. Het is anders niet te verklaren dat zij 
garnaal leveren tegen 2 fr. wanneer hij aan 
de kusi 3 fr. en meer gekost heeft.

Dit zou nog erger zijn zoo de eersten een 
groot kwantum vreemde goedkoope garnaal 
mochten invoeren.

H. Debra betwist de aangehaalde cijfers.
H. Huysseune verklaart dat klein ï0<oed niet 

meer dan 2 fr* waard is, wanneer de Ant- 
w’erpsche handel zich daarmede tevreden stelt 
kan hij garnaal aan dien prijs bekomen.

H. Descampà' doet uitschijnen dat de in
voer in 1936 slechts 1 2 % en in 193 7 slechts 
8 % van de nationale opbrengst bedragen 
heeft.

H. Lambrechts verzekert dat er niet alleen 
naar Frankrijk maar ook naar Brussel groote 
garnaal verzonden wordt. Er worden er ook 
kleine verkocht, iemand die niet in den han
del is kan dat niet. v/eten. Misschien zou op 
de kust een minimum aankoopprijs kunnen 
vastgesteld worden.

H. Huysseune. —  Niemand zal groote hoe
veelheden garnaal aan een vastgelegden prijs 
koopen, dat hangt af van vraag, aanbod en 
kwaliteit.

H. Corneillie meent dat de visschers zich 
zouden moeten verstaan om een vastglestelde 
grootte aan te voeren.

H. Deckmyn verklaart dit onmogelijk: de 
visscher kan maar aanbrengen wat hij vangt 
op de vischgronden die in zijn bereik zijn, en 
zoo de Oostendsche garnaalvisschers niet in 
de gelegenheid gesteld worden *om grooter 
schepen met sterker motors aan te schaffen 
moeten zij verdwijnen.

H. Descamps doet opmerken dat de toe
stand der zes eerste maanden van 1 938 vol
ledig overeenstemt met dezen van 1936 en 
dat er toen niet geklaagd werd.

H. Vandierendonck trekt de aandacht op 
de verhoogde uitbatingskosten.

H. Lambrechts doet uitschijnen dat de gar
nalen voor den oorlog in den zomer beter
koop waren dan in de andere seizoenen.

H. Vandierendonck. -- Dat komt omdat
er dan veel met zeilschepen gevischt werd 
die in den Zomer meer konden uitvaren zon
der verhooging van kosten.

H. Debra geeft de verzekering dat er thans 
in ons land veel meer Belgische garnaal ver
bruikt wordt dan vroegier, maar hij ziet 
slechts twee oplossingen om het veroverd 
terrein niet te zien verloren gaan:

1 ) aan alle koopers van de kust het recht 
geven om ongepelde garnaal in te voeren 
mits betaling eener taks.

2 ) de invoer zoodanig regelen, b.v.b. door 
aflevering van de invoervergunningen aan de 
opkoopers aan de kust, dat de prijzen in 
België niet te zeer dalen of stijgen.

H. Descamps verklaart de twee voorstellen 
te onderzoeken, maar doet opmerken dat wij 
door internationale overeenkomsten gebon
den zijn en dat het contingent vastgesteld is.

H. Huysseune drukt de hoop uit dat er 
iets zal kunnen gedaan worden om de Bel
gische garnaalpellerij te beschermen, zooniet 
zal hij de pellerij moeten staken wat voor 
onze visscherij een verlies zou zijn van 
250.000 Kgr. per jaar.

De zitting wordt geheven om 16 u. 40.

De O/Directeur, De Directeur,
R. Verschelde. L. Descamps.
...............................................................The International Paint 
Sc Compositions C° Ltd
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Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 12 Augustus
0.278 Kanaal 
0.241 Spanje 
0.2 1 0 Oost 
0.326 Witte Bank 
0.176 Witte Bank 
0.24 7 Silverput 
N.53 West

Voor een kalme

1938.
11 d.
20 d.

6 d.
13 d.
12 d.
8 d. 9.622,—  
6 d. 3.010,—

marktdag biedt de aan
voer een heel mooie verscheidenheid en 
goede verzorging. Evenals gisteren zijn de 
fijne varieteiten graag gelust aan dure prij
zen.

Zaterdag 13 Augustus 1938.

eenerzijds den grooten aanvoer en de onvol
doende verzorging der vangsten en ander
zijds de kalme binnenlandsche vraag, zijn alle 

2 7.720,—  soorten heel goedkoop en worden er dan ook 
5 7.845,—  'groote partijen door de meelfabriek opge- 

9.150,—  s kocht.
23.530,—  |
17.902,50 i Woensdag 17 Augustus 1938.

19 d. 57.165,50
8 d. 8.850,^-

14 d. 18.165,—
10 d. 13.930,—
8 d. 7.255,—

14 d. 1 6.635,—
14 d. 21.130,—
6 d. 15.655,—  

10 d. 11.163,—  
14 d. 1 6.222,—
8 d. 1 3.885,—

12 d. 26.400 —  
8 d. 8.185,—
7 d. 8.468,—  
7 j. 4.830,—  
6 d. 24.007,50 
6 d. 6.299.—

10 d. 18.608,50
13 d. 1 6.025,—  
1 1 d. 1 5.479,—
6 d. 4.665,—

10 d. 14.122,50
13 d. 12.745,—
1 1 d. 12.096,50

24 vaartuigen zijn heden terug ter markt, 
waaronder 2 met goede Fladenharing, vijf 
met goed verzorgde Noordsche kreeftjes en 
1 7 met goed verzorgde vangsten versehe 
visch.

De plaatselijke vraag was groot en de 
markt zette heel levendig en va3t in voor 
tarbot, griet, tongen, mooie meiden, groote 
kabeljauw en pladijssoorten. Gezien de zware 
aenvoer konden de aanvangprijzen zich niet 
hanJhaven; tarbot, tongen en ieksoorten on
derringen dan ook een flinke daling. De 
groote aanvoer «kleine visch» werd aan heel 
goedkoope prijzen afgezet, daar deze soorten 
op Zaterdagmarkten bijna altijd ongelegen 
komen. Alhoewef er machtig veel Noordsche 
kreeftjes ter markt werden gevoerd zijn deze 
soorten, vooral de groote sorteering, rendee- 
rend van de hand gegaan. De Fladenharing, 
waarvan circa een 1 000 manden aangeboden 
werden, bekwam prijzen schommelend tus
schen 30 en 35 fr. de mand. Gezien d~ be- 
sonminren dezer visscherij niet loonend uit- 
kom«n, heeft de «Oostendsche Reederij» een 
gedeelte zijner treilers tijdelijk de haring- 
c^moagne doen stopzetten. Kanaalvangsten, 
d'e slechts van korten duur zijn geweest, heb
ben maar kleine vangsten verwezenliikt. 
Witt"' Bankers geven heel veel tarbot en iek
soorten.

Dinsdag 16 Augustus 
0.207 Kanaal

0.195 Spanje 
0.2 72 Silverput 
0.310 Moray Firth 
0.154 Witte Bank 
0.203 Oost 
0.189 Oost 
0.2 79 Witte Bank 
0.173 Silverput 
0.36 Silverput 
0.120 Witte Bank 
0.201 Kanaal 
0.304 Kanaal 
0.187 Oost 
0.135 Silverput 
H.56 Oost 
0.86 Fladen 
0.245 Silverput 
SS.O. 160 Fladen 
0.145 Witte Bank 
0.200 Witte Bank 
0.130 Oost 
0.236 Kanaal 
0.186 Witte Bank 
0.21 1 Witte Bank

0.121 Witte Bank 12 d. 1 1.450,—
SS.O. 157 Fladen 8 d. 33.85 1,—
0.88 vervolg gisteren 10 d. 10.870,—
0.323 Kanaal 12 d. 26.082,50
0.23 7 Spanje 18 d. 53.305,—
0.231 Spanje 18 d. 43.848,—
0.2 74 Kanaal 12 d. 22.850,—
0.318 Kanaal 12 d. 16.320,—
0.155 Kanaal 12 d. 24.140,—
0.81 Kanaal 12 d. 16.945,—
0.290 Kanaal 1 1 d. 25.048,50
0.124 Spanje 18 d. 26.560,—
0.128 Witte Bank 14 d. 21.046,—
0.294 Kanaal 11 d. 40.546,—
0.67 Oost 11 d. 1 0.535,—
0.244 Silverput 7 d. 13.742,—
0.256 Silverput 7 d. I 3.902,50
0.89 Fladen 12 d. 27.71 1,50
0.325 Manche 5 d. 6.975,—
0.328 Witte Bank 12 d. 15.129,—
0.54 Kanaal 12 d. 30.735,—
H.82 West 2 d. 4.100,—

i De 0.314 zal morgen verkoopen. Nog 22 
, vaartuigen bieden heden hunne vangsten ter 
markt aan. Onmiddellijk merkt men dat de 
kwaliteit heel wat beter is dan gisteren; het
zelfde ,mag gezegd worden van de keus.

I Drie booten met Fladenharing zijn even
eens ter markt. In tegenstelling met de ver
sehe vigjch vangsten, is de haring van onvol
doende kwaliteit; voor de partijen die van 
goede kwaliteit zijn worden beteré prijzen 
betaald dan voorheen, 45 fr. de mand. Van 
bij den aanvang zijn de prijzen vaster dan 
gisteren; dit is vooral aan de betere kwaliteit 
te danken. Kanaalvangsten zijn buitengewoon 
verscheiden: veel kabeljauw, mooie meiden, 
alle sorteeringen schelvisch, Schotsche schol, 
ieksoorten, roggen, schaten en knorhaan 
werden in flinke partijen verschalkt. Spaan
sche vangsten leveren doorgaans weinig rog
soorten doch mooie stuks meiden en tarbot, j kabeljauwen, 2000 kool; 
benevens veel tongen. Witte Bankers geven 
nog immer bevrediging voor aanvoer van 
ieksoorten, tarbot en kleine kabeljauw.

Donderdag 18 Augustus 1938.

Voor uweElectrische Inrichtingenen alleElectrische Toestellenhet gekende huis
D . &  0 .  0 P D E D R Y N C K

Gediplomeerde ElectriekersNieuwpoortsteenweg, 195- Tel. 72813 Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende
Verwachtingen

de

0.314 Witte Bank 
0.215 Witte Bank 
0.73 Silverput 
0 .1 1 6 Oost 
0 .1 32 Oost 
0.335 Witte Bank 
0.287 Witte Bank 
0.280 Silverput 
0.102 Witte Bank 
0.254 Witte Bank 
0.303 Witte Bank

1938. 
8 d.

0.281 Oost 3 d.
0.2 77 Witte Bank 13 d.
0.214 Witte Bank 12 d.
55.0. 163 Ysland 20 d. 
0.175 Witte Bank 12 d. 
0.308 Kanaal 12 d. 
0 .1 98 Witte Bank 1 2 d. 
0.324 Witte Bank 12 d.
55.0.83 Ysland 18 d. 
0.260 Silverput 8 d. 
0.295 Kanaal 1 1 d. 
0.342 Spanje 14 d. 
0.179 Kanaal 11 d. 
0.302 Witte Bank 12 d. 
0.78 West 8 d. 
0 .11 8 Fladen 1 1 d- 
0.220 Witte Bank 14 d. 
0.152 Oost 8 d. 
0.229 Silverput 6 d. 
0.249 Witte Bank 13 d. 
0.88 Fladen 1 2 d.

11.655,—
1.745,—  
9.493,—

1 7.1 00,—
79.720.50 
20.875,—
2 1.025,—  
9.995,—

13.1 70,— 
72.81 4,—
9.503,—

33.341.50 
43.095,—
32.744.50 
1 5.125,—
7.1 35,—  

20.466,—  
18.907,—  
1 0.602,50
11.1 79,—  
14.022,—
7.673,50
heel veelZooals algemeen verwacht, zijn 

vaartuigen ter markt terug gekeerd. Van de 
30 vaartuigen hebben er 22 kunnen mark
ten. De aanvoer is buitengewoon zwaar en 
omvat alle verlangde soorten; de vangsten 
van alle vaartuigen laten veel te wenschen 
over, wat de verzorging aangaat. Kanaal
vangsten zijn voldoende en geven veel Schot
sche schol groote rogsoorten, schaten, wat 
meiden en kabeljauw. Witte Bankers hebben 
veel ieksoorten en tarbot buitgemaakt. De 
Yslandsche vangsten hebben alle gewone 
soorten in groote partijen buitgemaakt, doch 
vooral veel totten en «klein visch». Spaan
sche vangsten geven meer roobaard doch 
minder tongen dan vorige week. 3 vaartuigen 
met Fladenharing zijn ter markt, doch 
slechts 2 kunnen lossen; deze vangsten geven 
spijtig genoeg vee! gekwetste haring. Gezien

8 d. 1 3.380,—
1 3 d. 13.030,—
13 d. I 1.690,—
7 d. 5.520,—

12 d. 1 1.376,—  
1 3 d. 21.086,—
13 d. 23.390,—  
10 d. 13.21 3,—  
12 d. 14.815,—  
12 d. 13.530,—  
12 d. 15.810,—

1 1 vaartuigen met middelmatige vangsten 
van heel goede kwaliteit zijn ter markt terug 
gekomen. De aanvoer bestaat vqornameliik 
u't ieksoorten, kabeljauw, mooie meiden, 
groote tarbot en tongen. De vraag naar al 
deze soorten is heel levendig en de afzet bij
gevolg zeer bevredigend. De Witte B?nk- 
vangsten hebben doorgaans mooie besommin
gen verwezenlijkt dank zij uitgebreide vangst.

British Ropes L td
LONDON

Zaterdag 20 Oogst. -- SS.O. 75 v
Pladen met 700 b. haring en mixed.

0.122 van Spanje; 0.345 van de Fladen 
met 500 bennen haring; 0.137 van de Kreef
tenput.

Maandag 22 Oogst. —  0.87 van het Ka
naal van Bristol met 100 kabeljauwen, 100 
bennen mixed en 100 bennen haring; 0.320, 
0.311, 0.316 van het Kanaal van Bristol; 
0.146 van het Noorden; 0.159, 0.160 van 
de Fladen.

Dinsdag 23 Oogst. —  SS.0.92 van Ysland, 
met 1000 kools, 400 kabeljauwen, 100 ben
nen gullen, 100 bennen mixed, 100 bennen 
boonen, 70 bennen schelvisch, in totaal 9
bakken;_0.85 van het Kanaal van Bristol,
met 100 bennen visch, 100 kg. tongen; 0.309 
van het Kanaal van Bristol; 0.239 van Span
je;

Woensdag 24 Oogst. —  0.307 van het Ka
naal van Bristol; 0.164 van Ysland, met 150 

1 70 bennen mifed, 
30 bennen boonen, 75 bennen schelvisch, 

in totaal 8 bakken; 0.228 van Spanje; 0.270 
van de Witte Bank; 0.300, 0.306, van de 
Noordzee met kabeljauwen en totten. .

Woensdag of Donderdag. -- 0 . 1 66 van de
Writte Bank.

Vferder worden verwacht: 0.224, 0.250, 
0.288 en 0.269 van Spanje; 0.65, 0.263 
0.265, 0.^17, 0.327, 0.350, 0.246, 0.232 
0.192. 0.235 van het Kanaal van Bristol; 
0.127, 0.225, 0.65, 0.312, 0.276, 0.329,, 

i 0.338, 0.115, 0.300, 0.306 0.114, 0.24o
van de Witte Bank; 0.146 van het Noorden; 
0.159 en 0.160 van de Fladen.

UMUIDEN

Consortium der Beste F.ngelsche

---  Staaldraadfabrieken ---
D# Wereldberoemde Stalen 

Korretpuwen «Bulivant», cEUis», en? 
---- o----

Agenten en Depothouders voor

Oostende en de Belgische Kust 
OSTEND STORES &

N. V.
PEEDERIJK^AI —

r
\ .schtactoor in alle soorten 

/EÏ-SCIIEN — GEROOKTEN 

VISCH EN GARNAAL 

Vischhandel in t gioot en t klein

VISUiMIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

uitgezon- 
spotgoed- 
1 00 kg.

ALTONA
WEEK VAN 8 TOT 13 OOGST 

Toevoeren :
Noordzeetreilers met kg.
Yslandtreilers 
Hoogzeetreilers

23 Riviervisschers 

Samen :

6.241.600
521.500

72.9Q0
900

kg. 6.836.900
ROPEWÖRKS * Inzen<̂ ngen van hinnen- en buitenland :

OOSTENDE

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 

GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 1 1 Aug. 
Vrijdag 12 Aug. 
Zaterdag 1 3 Aug. 
Zondag 1 4 Aug. 
Maandag 15 Aug. 
Dinsdag 16 Aug. 
Woensdag 1 7 Aug.

4070 kg. 
3921 kg. 
3828 kg. 
3292 kg. 
2817 kg. 
2466 kg. 

51 kg.

3,00— 7,10
4.20— 8.10
5.20— 8.40

8.40— 10.20
7.40— 10.60 
5.70— 9.80

1 .5Oi— 12.00

kg. 55.300
Uit ter hand verkoop:

2 Hoogzeetreilers kg. 1.000
51 Riviervisschers 2.500

Haringinvoer :
2 treilers van Noorwegen kg. 144.100

Gedurende berichtsweek waren de treiler- 
aanlandingen, bijzonder gedurende de eerste 
twee dagen, zeer groot. Ten gevolge van het 
aanhoudend warm weêr, kon de versehe 
visch moeilijk aan den man gebracht worden. 
De vraag naar haring was grooter dan de 
vorige week. De van binnen- en buitenland 
ingezonden waar bestond hoofdzakelijk uit 
heilbot, doornhaai, haringhaai en veel soor
ten zoetwatervisch.

, 'RIJS PER KILOGRAM TOEOËKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
v'ERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTBNDE, WEEK VAN 13 TOT 18 OOGST.

Zaterdag
Turbot —  Groote tarbot ................................. i 6.00-- 12,--

Mid. tarbot ..................................12,00—
Kline tarbot .................................. 10,00—

Barbues —  Griet ..............................................12,00--
Soles —  Allergroote tongen ........................ 13,00—

Groote tongen ...............................1 7,00'--
Midd. groote tongen ....................22,00—
Voorkleine tongen ........................ 22,00— 21,—
Kleine tongen ................................ 22,00--24,—

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ................ 7,00—
Mid. pladijs ........................... 8,50—  5,—
Deide slag pladijs ....................  4,00—  2,50
Kleine gladijs ...........................  0,50—

Limandes —  Schar .........................................  2,00—  I,—

Maandag Dinsdag
2.00— II ,—

9,—  ......................  10,00—  9,—
7,—  ......................  9,00—  8,—
6,—    10,00—  7,—
7,—    16,00— 19,—
9,—  ......................  17,00— 18,—
8,—    17,00— 18,—

18.00— 20,— 
22,00— 23,—

7.50—
6.50—  4,50 
4,00—  3,5o
1.50—  0,50
3.50—  2,—

Limandes soles —  Groote tongschar ...........  8,00—  6,—  ....................... 7,00—  5,—

Soles d'Ecosse

Flottes 
Raie

Kleine tongschar ............  4,00—
- Gr. Schotsche schol ....... 3,00--
Kl. Schotsche schol ...........  2,00—

—  Schaten .....................................  .. 3,00— 1,—
— Groote rog .....................................  3,00—  I,--

Kleine rog ......................................  0,50---
Tacauds -- Steenposten .................................  0,50__
Merlan» —  Gr. wijting .................................  1.00__

Kleine wijting .................  ...... 0.25—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............ 7.50__ 4,__

Gr. gullen ....................  3,00—
Kl. gullen ....................... 1,00—

Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ....... ..........
Gr. gullen ....................
Kl. gullen ......................

Sébaates —  Klipvisch .....................................

Charbonnier —  Koolvisch ............................. 0,50—
Lieu* -- vlaswijting .....................................  2,00--
Lingues —  Lengen ........................................  0,50—
Eglefins —  Gr. schelvisch ....................................................

Gr. mid. schelvisch ..............  .......
Kl. mid. schelvisch ...........................
Kl. schelvisch ............................  2,00--
Braiadschelvisch (totten) .......  1,50__ 0.75

Colins —  Gr. mooimeisjes ............................  6,00__ 4,__<
Mid. mooimeisjes ........................  3,50__ 1,__
Kl. mooimeisjes ............................  0,50__

Vives —  Pietermannen ................................. 7,00__ 4 __
Grondins —< Knorhaan ................................. 0 50__
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ... 2,00__ 1,__•

Rougjets — Roobaard .....................................  2,00—  0,50
Emissoles —  Zeehaai .....................................  1,0'0—
Roussettes —  Zeeîionden ............................. 1,00—
Dorées —  Zonnevisch .....................................  3,50—  2,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................ 4,00—  3,—

Kl. zeeduivel ................................. 2,00—
Ccngres —  Gr. zeepaling ............................. 1,50—

Kl. zeepaling ............................. 0.75—
Maquereaux —  MaTcreel .........................................................
Hareng» —  Haring .......................................... 0.60—
Esturgeons —  Steur ..................................... 15.00—
Flétans —  Gr. heilbot .........................................................

Kl. heilbot .............................................................
Ecrivisses ,—  Kreeftjes ................................. 6,50—  1,50

2,75
1.50 
2,—
1.50

0,25

3.00—
3.00—
2.50—
3.00—
3.50—
1.00—
0,50—
1 .00—  
0,50—
6.50— 4,—
3.00—  1,50
1.00—
4.25—  3.25
2.50—  1,50
1.00—  0,25
1.25—  1,—  
0,50—  0.25
2.50— 2,—  

1,00— 0,50
4.00—  5,—
2.50—  4,50
2.50—
2.00—
1.50—
6,00—
3.00-
1 .00—

Woensdag
17.00— 12,—  
I 1,00— 10,—
9.00—  8,—

12.00—  7,—
13.00— 16,—  
1 6,00— 1 7,—  
1 8,00— 19,—
19.00— 20—
21.00— 23,—
9.00—
9.00—
4.50—
2 .00—
4.00—
7.00—
3.00—
2.50-
1.50-
4.00—
4.00—  2,-
1.25—
1.00—
1.25—
0,50- 
8,00- 
4,00—
2.50—

5.50
4,—
1.50 
2,—
5,—

2,—

2,—

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

18,00— 20,—
19.00— 20,—
20.00— 22 ,—
22.00— 24.—
24.00— 25,—

6,5 0— 5.50
3.00—  4—
1 .00—

ln de week van 11-17 Augustus 1938 
kwamen aan de Rijksvischhallen 3 7 stoom
trawlers, 31 motors en 1 Deen hun vangsten 
versehe visch en haring verkoopen. De vang
sten van de Noordzeetrawlers waren allen 
voldoende. Zeer jammer was het, dat vele 
visch vanwege de warmte zeer had geleden, 
zoodat op Maandag en Dinsdag de kwaliteit 
zeer veel te wenschen overliet.

De vangplaatsen zijn de Witte-Bank, Ciij
diep. Enkele trawlers kwamen van het Horn- 
Riff met schoone vangsten witte kabeljauw 
en gullen.

Van de Clijde, 4 booten, alle met voldoen
de vangsten mooie meiden, maar ook hier
van liet de kwaliteit te wenschen over,

De motors van de West kwamen met be
tere vangsten tongen aan de markt, zoodat 
het te hopen is dat de tongenaanvoer vol
gende week mag verbeteren.
• De verkoopprijzen waren gedurende de 

warme dagen zeer goedkoop, zoodat de ree
derijen zeer zware verliezen hebben geleden; 
Woensdag was echter de markt veel beter, 
zoodat het te hopen is, dat er betere tijden 
mogen aanbreken.

De haringvisscherij blijft, wat de vangsten 
betreft, opperbest. Alle groote trawlers ar- 
riveeren met ladingen van 1500-3000 bennen 
versehe haring, maar met de verkoopprijzen 
is het treurig gesteld. Wij maken hetzelfde 
mede als onze zuiderburen.

Verwachting toekomende week: 25 stoom
trawlers en 30 motors.

Donderdag 11  Augustus 1938.
7 stoomtrawlers van het Ciijdiep, alle met 

vangsten makreel, schol, wijting, totten, 
schelvisch en gullen. De witte kabeljauw, 
tongen en tarbot waren zeer schaarsch. Een 
Deen met een vangst levende schol.

Van de Fladen: I motortrawler met 900 
bennen levende haring.

Verkoopprijzen, versehe visch 
derd, tong, tarbot en kabeljauw, 
koop. Haringprijzen : 70-75 fr. de 

bennen
Ym. 6 Ciijdiep 535 1332,—
Ym. 130 Ciijdiep 545 1701,--
Ym. 167 Ciijdiep 330 1381,—
Ym. 147 Ciijdiep 175 980,—
Ym. 4 Ciijdiep 285 969,--
Ym. 95 ciiidiep 270 1110,—
Ym. 196 ciijdiep 555 1504,—
Ro. 46 Fladen 900 2030,—
E. 404 Denemarken 200 1011,—

Vrijdag 12 Augustus 1938.
2 stoomtrawlers van de Fladen brachten 

aan de mijn ongeveer 4200 bennen versehe 
haring. Door de warmte had de haring zeer 
geleden; de verkoopprijzen waren belache
lijk laag.
Ym. 39 Fladen 1600 1250,—
Ym. 9 Fladen 2600 2600,—

Zaterdag 13 Augustus 1938.
Slechts 1 stoomtrawler van de Clijde met 

een vangst mooie meiden, d;e veel te wen
schen overliet. 4 motors van de West; de 
tongenvangsten geven een kleine verbetering 
te zien.

De tongen werden duur afgezet; de overige 
soorten waren zeer goedkoop.
Ym. 86 Clijde 300
Ro. 1 Witte Bank 40
Kw. 75 West 25
Kw. 107 West 20
Kw. 46 West 20
Kw. 177 West 30

Maandag 15 Augustus 1938-
33 vaartuigen zijn ter markt, waaronder 

4 stoomtrawlers van de Fladen met 6000 
bennen versehe haring. De verkoopprijzen 
waren 40 à 50 fr. de 100 kilo. 5 stoom
trawlers van het Ciijdiep, alle met vangsten 
makreel, totten, schelvisch, wijting, schol en 
gullen. De kwaliteit van de visch liet zeer 
veel te wenschen over en vele partijtjes visch 
werden door den keurmeester afgekeurd. 
Witte kabeljauw was zeer schaarsch.

De 24 motors hadden alle bescheiden 
vangsten. De tongenvangsten gaan vooruit. 
Verkoopprijzen visch: goedkoop.

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
In d u s t r ie l le  d e s  P ê c h e r ie s

Samen werkende Vennootschap
Reederijkaai (rechtover ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mekanieke vermakingen eti constructies 
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levering van alle lenoodiedheden :
Oliën, Verven, Kettingen, Ctakkeis, Katoen, Carbure, enz., en t
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

LU  FRIGORIFEREÎ DU LITTORAL
N. V

I J S
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleeschenz.
BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Ym. 70 Ciijdiep 310 1070,—
Kw. 74 Witte Bank 100 1310.—

23 Katwijker motors hoogste 510 florins, 
laagste 232 florins besomming.

Dinsdag 16 Augustus 1938.
8 vaartuigen komende van de Noordzee en 

Clijde hadden alle vangsten die vele ver
scheidenheid opleverden, maar de kwaliteit 
liet zeer veel te wenschen over. De goede 
kwaliteit visch kende behoorlijke prijzen.

Van de Fladen 1 stoomtrawler met 3000 
bennen versehe haring; verkoopprijzen: 45 
fr. de 100 kg.
Ym. 1 1 1 Clijde 300 1 435,—
Kw. 76 Clijde 300 1810,—
Ym. 1 2 Fladen 2750 3119,—
Ym. 1 1 4 Witte Bank 250 973,—
Ym. 179 Ciijdiep 210 1121,—
Ym. 97 Ciijdiep 180 809,—
Ym. 19,5 Tal-End 395 2460,—
Ym. 1 6 1 Ciijdiep 250 1447,—
Kw. 51 Witte Bank 75 826,—

Woensdag 17 Augustus 1938.
9 stoomtrawlers, komende van de Noord

zee en Clijde, spijsden de markt naar be- 
hooren. De verscheidenheid liet dan ook 
niets te wenschen over, want zelfs de witte 
kabeljauw was ruim aangevoerd.

De vangst van de Clijde liet wederom veel 
in kwaliteit te wenschen over.

Heden geen haringaanvoer.

DUINKERKE
Donderdag 1 1  Oogst 1938.
Middelmatige aanvoer. Men verkocht: pla

dijs 7; schar 8; pieterman 10; tong 30; gar
naal 14; rog 4.50— 5 per kg.

Vrijdag 12 Oogst 1938.
Geen visch.
Zaterdag 13 Oogst 1938.
Beperkte aanvoer. Men noteerde: tarbot

20; tong 28--30; schar 7--8; pladijs 6--7;
garnaal 18— 20 per kg.

Maiandag 15 Oogst 1938.
Geen visch.
Dinsdag 16 Oogst 1938.
Weinig aanvoer. Men noteerde: kleine tong 

20— 25; rog 5; garnaal 17 per kg. 
Woensd'ag 17 Oogst 1938.
Zeer slechte markt. Slechts kleine tong 

werd verkocht aan 20— 30 fr. per kg.

Alle soorten versehe visch werden aan
goede prijzen afgezet, zoodat eindelijk we-
derom eens mooie besommingen werden ge
maakt.
Ym. 26 Ciijdiep 500 3800,—
Ym. 59 Clijde 225 21 70,—
Ym. 87 Witte Bank 170 1 690,—
Ym. 85 Ciijdiep 235 1950,—
Ym. 8 Ciijdiep 250 1950,—
Ym. 46 Horn-Riff 270 2350,—
Ym. I Ciijdiep 285 2500,—
Ym. 155 Ciijdiep 150 1460,—
Ro. 15 Horn-Riff 305 3050,—

BRUSSEL
VISCHMUN

8— 13 Oogst 1938. —  Baars 1.20; zeedui
vel 3.04; kabeljauw 5.07; gullen 1.72; zee
zalm 2.14; zonnevisch 3.08; schelvisch 4.50; 
zeepaling 0.75; steur 10.53; versehe heilbot 
7.40; schaat 5.64; knorhaan 1.65; versehe 

(haring 0.55; latour 4.60; schar 2.73; leng 
j 2.06; makreel 3.45; wijting 1.80; heek 2.09; 
I pladijs 5.02; rog 3.60; roobaard 3.25; ver
vroren zalm 10.50; klipvisch 3.15; tong 

i 14.93; forel 13.83; tarbot 7.48; pieterman 
! 5.78 per kg.

VISCHMARKT

2’05 7 __ ® ^  Oogst. -- Kabeljauw 10--25; gul-
__ ên ®--12; zeezalm 6— 8; zeepaling 7--9;
__i schelvisch 8-- 12; schaat 10--12; haring 3

2^2 __I — 4; schar 6— 8; leng 6--8; makreel 6--8;
__ j wijting 3— 6; heek 5--7; pladijs 4— 10; rog
__:8-- 20; roobaard 6--10; forel 25--30; tar

bot 25— 40; pieterman 12--18; tong 12
--32 fr. per kg.

Ym. 19 Fladen 1000 1 1 5 7,—
Ym. 24 Fladen 2160 1973,—
Ym. 25 Fladen 1000 1300,—
Ym. 17 Fladen 2200 4000,—
Ro. 53 Ciijdiep 665 2933,—
Ym. 94 Ciijdiep 450 1 797,—
Ym. 21 Ciijdiep 205 1 172,—
Ym. 98 Ciijdiep 335 1635,—

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakken» anders gezegid de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers vrn de *

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

ZEEBRUGGE
Zaterdag 13 Augustus 1938.
Gr. tongen 15— 16; bloktongen 16— 17; 

fruittongen 22— 24; sch. kl. tongen 23— 26; 
kl. tongen 12— 22; pieterman 8.50— 9.50; 
gr. platen 6.50— 8; mid.platen 5.50— 6; plat
jes 4— 5; scharren 4— 4.50; rog 2.50— 4.50; 
tarbot 10— 19; griet 10— 18; garnalen 7.50 
—  10.50.

Zondag 14 Augustus 1938.
Garnalen 9.50— 11.10.
Maandag 15 Augustus 1938.
Garnalen 6— 9.
Dinsdag 16 Augustus 1938.
Gr. tongen 14— 15; bloktongen 14— 15; 

fruittongen 20— 22; sch. kl. tongen 23— 25; 
kl. tongen 12— 22; pieterman 8.75— 9.50; 
gr. platen 7— 8; mid.platen 6— 7; pladijs
4.75— 5.25; scharren 4— 4.50; rog 2.50--
4.50 ; tarbot 10— 18; griet 10— 18; garnaal 
6— 8.50.

Woensdag 17 Augustus 1938.
Gr. tongen 15— 16; bloktongen 15— 16; 

fruittongen 20— 22; sch. kl. tongen 23— 25; 
kl. tongen 12——22 ; pieterman 9.50— 11; gr. 
platen 7.50— 8.50; mid.platen 6.25— 7; pla
tjes 5— 6.50; scharren 3.75— 4.50; rog 3—  
5; tarbot 12— 20; griet 12— 20; garnalen
8— 14.50.

Donderdag 18 Augustus 1938.
Gr. tongen 16— 18; bloktongen 16— 18; 

fruittongen 24— 25; sch. kl. tongen 24— 27; 
kl. tonden 10— 23; pieterman 10— 11; gr. 
platen 7.50— 8; mid.platen 6.50— 7; pladijs 
5— 6; scharren 4— 5; rog 4— 5.50; tarbot 12 
— 20; griet 12— 20; garnalen 8— 10.60.

FROID INDUSTRIE'
REEDERIJKAAI, 36, OOSTENDEMODERNE
F A B R I E K

TELEFOON 72231

IJS Handelsregister N r 9 ') 
Postcheckrek. 323890

Dagslijktche voortbrengst : 250.000 kilo» H O F L E V E R A N C IE R

I#
î:
!

Türbot
Donderdag

■ 47,50— 19,5U
Griet .......................................................................................  31,00-

2 aterdag
53,00— 12,—

4.00—  
1,50—

2,—

0.50
1,—  
0.25 
5,—  
3,—  
0,50

1 ,00—
0,50—  0,25
6.50—  4,—
2.50—  
1,00—  0,50

4.50

1,—
3,5'0
1.50

1.25—  1,
3.00—  2,—
1.25—
4.50—
4.00—
3.50—
2.50—
2 .00—
5.50—  3,—  
2 ,00—  1 ,—  
1,00—

0.75 
6,-

1,50
3.00—
2 .00—  
5,50—  
2 ,00—  
1.00—

3,—

0,50—
1,00—
3.00—
1.00—  
1,00—
4.50—
4.50—  
2,00—
2.50—  
1,00—
I ,'00—  
0 .60—

0,50
1,50

2,—
3,—

0.75—
3.00—  2.—
3.50—  1,50
1 .00—
1,00—
4.00—
5.00—
2.50—
2 .00—  
1,00—
2.50—  
0.85—

1,00—
1,00—

2,—
3,—
2,—

2,—
0.40

22.00— 16,—  
12,00—  9,—  
6,00—  2 ,—

20.00— 18,—
2 1 ,00—

1.40
1.75
1.75
1.40

1.60—  
1.40—  
1.42—  
1.28—

12,— 
1.40 
1,22 
1.22 
1.20

0,13
1.06—  0.84 
0.28—  0.10

19.00—
16,50— 1 1,—
14.00— 8,—  
7,50—  3.10 
4.40—  0,60

2,60—  1,10

5.65
0.80
1,10

7,00-
1.03-
3.10-

8,00—
4.90—
1. 10—

- 4.50 

0.45

1,60
I,—

5.00- 1,—

Gioote tongen ..................................................  2,05
Gr. mid. tongen ..............................................  2,00--
Kl. mid. tongen .....................................  ...... 2,00—
Kl. tongen .......................................... ...... 1,50—
Kl. tongen {gr. slips) ............................ ........  1.32--
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0.42--
Gr schol ..................................................................................
Mid. schol ......................................................... 2 7,00— 21,50
Zet schol ...........................................................21,50— 21,—
Kl. schol ...........................................................23,00— 11,—
Ki. schol 11 ...................................................... 13,00—  3.70
Kl. schol 111 ......................................................  4.80—  1.30
Tongschar ............................................................................
Rog .......................................................................................
Vleet .......................................................................................
Poontjes
Kabeljauw ..................................................72 .00
Gr. Gullen ............... ................... ..................  9,50--
Kl. Gullen ......................................................  4.60—
Wijting ..........................................................  2,80—
Gr. schelvisch ........................  ....................... ........................
Gr. mid. schelvisch .........................................  13,00—
Kl. midd. schelvisch .....................................  11,50—  5.40
Kl. schelvisch ..................................................  7,00—  4,—
Braadschelvisch ............................................ 6,10-- 3.20
Heilbot ........................................................... 1,32-—- 1,20
Leng ............................................................... 0.90—
Koolviseh ........................................................... 4.40-- 4,--
Makreel .......................................................  3.80—  0.75
Wolf .......................................................................................
Schartong ...........  .........................................16,00-—  8,--
Zalm ............................................................. 1,70—  1.40
Steur .....................................................................................
Gr. roode pioon ............................... ......................................
Mid. roode poon ...................................................................
Kl. roode poon ......................................................................
Schar ............................................................ 4.90— 1.80
Bot ................................................................ .......................
Hammen ...................................................... ........... ............
Lom ........................... ......... ........................ .......................
Harinsg ........................................................... 2,80—  2,—
Kreeft ........................................................... 1,90—
Gr Heek ................................................................................... 40.00— 39,—
Mid. Heek .......................................................  36,00—  37,00— 30,—

Alla» in (ruiden «angeduirl. Een (fulden i* o ) 6 fl-

8,00—  
1.30—

4,50—  2,—

Maandag Dinsdag Woen dap
55,OU— 13,50 50.00— 1 7,— 5 1,00—-23,—
34,50— 13,50 30,00—■16,— 24,00—

1.50— 1.35 1.40— 1,30 1,70—- 1,60
1.33— 1.20 1.34— 1,20 1.80—- 1,60
1.38— 1.24 1.34— 1,28 1.70—■ 1,50
1.26— 1,16 1,26— 1,05—- 1.40
1.14— 1,— 1 . 10— 0.80 1,20—• 1,10
0.34— 0,16 0,34— 0.18 0.52—■ 0,36

16,00— 28,00—
16,00— 1 1.50 2 1 .00— 1 7,— 23,50— 19,—
16,50— 7,— 16,00— 10,50 20,00— 13,—
14,00— 3,— 12,50— 2,70 1 6,00—■ 5,—
3.10— 0,60 4.80— 1,15 5.40— 4,—

35,00— 1 7,— 25,00— 13,— 38,00—
1 1 ,00— 3,50 8,00— 1,15

2 ,00— 0,09 2,90— 0.15 1.85— 0,20
0,80— 0,40 3.10— 0,75 4.10— 2,70

56,00— ;24,— 68.00— 19.50 66,00— 31,—
10,00— 5,— 8.60— 4.90 10,50 — 5.10
5,00— 0,70 4,50— 1,— 6.70— 2,20
3.1 0— 1,25 3,00— 2 ,— 4.20—■ 3,50

">1 50 13 50
15,50— 13,— 1 7,00— 15,—
12,50— 5.25 13,50— 5.70 15,00— 9,—
6.40— 4,— 7.20— 3,80 1 1 ,00— 6,—
6,50— 3.60 6,50— 3,70 8.80— 5,—
1.14— 0,9.4 0.98— 1.08— 1,—
0.54— 0,26 0.70— 0,34 1.70— 0,70
7,50— 4.50 7,00— 6,— 6,00— 5.80
5,70— 1,20 5,50— 4.10 7.70— 3,90

12.50— 1 1,—
20,00— 6.70 18,00— 1 1 ,—

1.70— 1.40 1.40—

4.70—  
9,00—

1,60
2,60

7,00-

1.25—  0.80
1.85—  0.30 
1.60—  0,50

58.00—
45.00— 35.—

4.60—  2,—
6.60—  1,50

1.70—  1.05

46.00— 38,—
55.00— 20,—

10,00—  2.75

7,00-

40.00— 38,—
33.00— 25,—

por b'O kg. 
»

per kg.
>
>
»
>
>

par 50 kg. 
»
>
»
»
>
>

p. 20 stuk, 
par stuk 
par 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 

>
>
>
>

>
»
>

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

>
»

per kg.
»

per 50 kg.
>
>
>
»
»
»
>

per stuk 
p. 12!) kg. 

»

_____



4 « H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

» • e o M N

SCHEEPSBOUW WER YEN
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WERVEN GESTICHT IN 1829

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

MODERNE DWARSHÆLLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister: J>t. Niklaas 1018

Te koop
V I S S C H E R S V A A R T U I G  g e b o u w d  

i n  1 9 3 5 ,  1 1  m .  k i e l  e n  1 3  m .  o p  d e k .  
M o t o r  D e u t z  v a n  7 0  P K . ,  j a a r  1 9 3 6 .  
G a n s c h  u i t g e r u s t  v o o r  v i s c h -  e n  g a r -  
n a a l v a n g s t .

S c h r i j v e n  a d r e s  v a n  ' t ,  b l a d .

B la n k e n b e r g e

GENT
7— 13 Oogst 1938. -- Garnaal 9; griet

2 6; kabeljauw 10— 13; makreel 6— /; pla
dijs 1 1 ; paling 16-—24: schelvisch 8— 9; rog 
7— 9; tarbot 17; tong 20—-24; wijting 5; 
zeepost 7.

BOULOGNE
Donderdag. 11 Oogst 1938.
1 1 treiiers en twee booten deden de haven 

aan. Men verkocht : 932 kisten van 26 kg. 
makreel 2.5Ü— 3; 256 kisten van 40 kg. 
makreel 2,25; 2996 kisten van 25 kg. wij
ting 1.50--3; 2746 kisten van 130 à 180
haringen 1.75— 2.50; 95 kisten van 26 kg. 
mooie meiden 4— 12; 20 kisten van 25 kg. 
schar 4— 6 ; 100 kisten van 26 kg. kabel- 
jauw 4— 7.50; 113 kisten van 26 kg. kool
visch 5.25— 6.25; 3/ kisten van 25 kg. tot
ten 1.75— 2 per kg.

Vrijdiag 12 Oogst 1938.
Gëen visch.
Zaterdag 13 Oogst 1938.
7 treiiers, 3 booten hebben de markt: be

voorraad. Men verkocht: 823 kisten van 26 
kg. makreel 1.50— 1.75; 15 kisten van 40 
kg. makreel JL25; 1192 kisten van 25 kg. 
wijting 1--2; 4392 kisten van 140 à 220 ha
ringen 1.50— 2; 185 kisten van 55 kg. ha
ring 1.50; 15̂1 vaatjes van 90 kg. gezouten 
haring 1810— 1900 fr. per 1000 kg.; 75
ki ;ten van 26 kg. mooie meiden 4--14; 4.5
kisten van 26 kg. kabeljauw 4--6 ; 46 kisten
van 26 kg. koolvisch 4— 5; 12 kisten van 
26 kg. totten 1.50— 1.75 per kg.

Maandag 15 Oogst 1938.
Geen visch.
Dinsdag 16 Oogst 1938.
14 treiiers zijn, de haven binnengevaren. 

Men verkocht: 1038 kisten van 26 kg. ma
kreel 2--3 per kg.; 2 76 kisten van 40 kg.
makreel 2.25; 3544 kisten van 25 kg. wij
ting 1--3; 793 kisten van 140 tot 200 ha
ringen 1.75— 2.25; 1040 kisten van 55 kg. 
haring 1.75; 1065 kisten van 26 kg. mooie 
meiden 4— 1 2 ; 26 kisten van 26 kg. knor
haan 1; 35 kisten van 25 kg. schar 5— 6 ; 
185 kisten van 26 kg. kabeljauw 4— 6 ; 304 
kisten van 26 kg. koolvisch 4.50; 70 kisten
van 26 kg. totten 1.50--1.80; 25 kisten van
25 kg. roobaard 1.75— 4 fr. per kg.

Woensdag 17 Oogst *1938,
1 1 treiiers hebben de markt aangedaan. 

Men verkocht: 3306 kisten van 140 tot 180 
haringen 1.75— 2.50 per kg.; 490 kisten v?n 
55 kg. niet geijsde haringen 2.25; 313 vaten 
van 85 kg. gezouten haring 2040— 2060 per 
1000 kg.; 1 192 ksten van 26 kg, makreel 
3.25— 5; 1816 kisten van 25 kg. wijting
1.50— 3.25; 87 kisten van 26 kg. koolvisch
4--5; 364 kisten van 26 kg. mooie meiden
4— 12; 2 7 kisten van 26 kg. schar 5— 7; 
178 kisten van 26 kg. kabeljauw 4— 7; 42 
kisten van 26 kg. totten 1.75— 2 fr. per kg.

ANTWERPEN

Vrijdag 12 Oogst. -- Pieterman 8 ; heil
bot 22; kabeljauw 5--8 (brutto), 7— 10
(netto) ; gul 3— 4 ; klipvisch 2--3 ; knorhaan,
2 ; koolvisch 3--5 ; mooie meid 3 ; pladijs
3.50— 10;-poor 2; rog 5--7; roodbaard 3—
4; vleet 9,—  1 1 ; schelvisch 2.50--8 ; Schot
sche schol 5— 6; steenschol 4— 9; steenpost
2; tarbot 10--14; tong 25; wijting 1.50;
haring 2; garnaal 7--10; mosselen 1; zal
(bevrozen) 24; paling 10— 16 per kg.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN

NOORWEGEN
Oslo Fjord. Galteskjar en Rausoekkene. 

Lichten ontstoken.
Ontstoken zijn op :
a) Plm. 59 gr. :>3,5 min. Nb en 10 gr. 

42,5 min. El, O.-i'i zm ! 02 gr. van dèn licht
toren van Dyna, op den steen met minder 
dan 6 vt. water V/SwMijk v a n  Galteskjar, 
een onbewaakt groen schitterlicht met een 
periode van 3 sec., lichtopstand: WZHS. ba
ken, 1 0 vt. hoog,

b) Plm. 59 gr. 53 min. Nb en 10 gr. 42,2 
min. El, 0.26 zm 2 78 gr. van den lichttoren 
van Stangskjaerrabben op Rausoekene, een 
onbewaakt wit onderbroken licht met een 
periode van 1*0 sec., lichtopstand: ijzeren ko
lom 1 1 vt. hoog.

W.kust. Gronholmen. Licht gewijzigd. Lig
ging pl.m. 62 gr. 21,5 min. Nb. en 5 gr. 
3 7,2 min. El.

Het rood-witte onderbroken licht van 
Gronholmen is gewijzigd in een groen-rood- 
wit onderbroken licht, zichtbaar groen van 
88; gr. door E. tot in 1 1X  gr., wit tot in 
116 gr., rood tot in 131 gr., wit tot in 154 
gr., groen tot in 160 gr., rood tot in 175 
gr.; verder verduisterd.

ENGELAND
Oostkust. Lichtschip «Galloper» wordt ver

vangen.
Ligging plm. 51 gr. 44 min. Nb en 1 gr. 

58 min. El. Omstreeks 26 juli werd het 
lichtschip «Galloper» vervangen door een 
nieuw lichtschip met de volgende kenteeke- 
nen :

Romp: ongewijzigd, met als dagmerk één 
driehoek (punt naar beneden).

Licht: versterkt wit schitterlicht, toonende 
elke 30 sec. één schittering van 1,5 sec.

M.S.: met sirene, gevende elke 60 sec. een 
groep van 1 korte (2.5 sec.) en 1 lange 
(5 sec.) stoot.

0 .M.S.: met bel, gevende elke 5 sec. één 
slag.

SCHOTLAND

E.kust. Nabij Tay rivier. Licht en tonnen 
aangebracht.

1. Op plm. 56 gr. 29,4 min. Nb en 2 gr. 
42,9 min. Wl op de HW. lijn op het snij
punt van de N.grçns van het «(Artillery Prac
tice Danger Area», is een facultatief rood 
vast licht (F. R. Occasl.) geplaatst, dat ont
stoken wordt wanneer nachtelijke schietoefe
ningen worden gehouden. Aan dezen vlag- 
genstok wordt een roode vlag geheschen 
wanneer schietoefeningen overdag worden 
gehouden. Roode vlaggen ( ’s nachts roode 
vaste lichten) worden verder getoond van 
vïaggestokkeri, geplaatst tusschen bovenge- 
noemden vlaggestok en Buddon Ness. ,Deze 
seinen worden aangebracht één uur vóór het 
begin der oefeningen en neergehaald bij het 
eindigen.

2. Op onderscheidenlijk a 0.92 zm en b 
1.78 zm 66 gr. van bovengenoemd rood vast 
licht, op de N.grens van het oefenterrein, 
zijn gelegd witte spitse tonnen met blauwe 
Verticale strepen gemerkt «D.A.».

NIEUWPOORT
De markt werd deze week weinig voorzien 

van visch, welke zeer goede prijzen kende. 
De aanvoer van garnaal was redelijk. Goede 
prijzen werden genoteerd. Tongen : groote
14— 20 ; midd. 14— 22 ; voorkleine 18--26;
kleine 10--12 ; tarot : groote 14— 18 ; kl.
Ö— 10 ; griet 6— 8 : platvisch : groote 6—
8 ; midd. 4,50— 650; kleine 1,50--2,50 ;
schar 4— 5 ; rog 2,50-*-3.75 ; kleine 1,25--
1,75 fr. per kg.

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de ; 

mijn van Blankenberge voor he ttijdperk van 
11 tot 17 Augustus 1938.
Donderdag 1 1 Augustus fr. 1 1.641,30
Vrijdag 12 Augustus 3.73 7,80
Zaterdag 13 Augustus 23.9 1 9,90
Dinsdag 16 Augustus 8.680,30
Woensdag 17 Augustus 311,--

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 
visch: Tarbot 16--18; griet 1 2 ; groote ton
gen 16— 17; bloktongen 21— 23; fruittongen 
22— 24; kleine tongen 18; groote platen 8 ; 
kleine platen 6— 7; kleine visch 5— 6; schar
ren 5— 6; pietermans 8— 10; roggen 3— 4 ; 
garnaai 7— 9 fr. per kg.

N ie u w p o o r t
riAVENBEWEGïNG

Gedurende de rnaand Juli 1938 liepen er 
) 9 schepen de haven van Nieuwpoort bin
nen met een tonnemaat van 296Ü Ton. Na
tionaliteit: 9 Eng., I 1 Ned., 1 Duit.

Gedurende dezelfde maand vaarden 1Ö 
koopvaardijschepen de haven uit met 2686 
ton. Nationaliteit: 7 Eng., 10 Ned., 1 Duit. 

**
CINEMA NOVA.

«Drie dagen verlof», Fransch gesproken.
—  «Het Lied der rijheid», met Paul Robeson.
— Journal Gaumont. Kind. toeg.

•** * *

AUTO - ON GE V A J .LEN
Dinsdag laatst had een botsing plaats op 

den hoek der Kok- en Kerkstraten, tusschen 
een personenauto van Bergen en de auto- 
camion van den heer Caoooter uit Veurne. 
De personenauto werd beschadigd. De Rijks
wacht heeft het noodige gedaan om de ver
antwoordelijkheid vsat te stellen.

-- Zondag laatst werd te Doornik een
motorrijder door een auto aangereden en erg 
gekwetst. De automobilist bekommerde zich 
om zijn slachtoffer niet. Getuigen hadden 
echter het signalement van den auto opge
nomen. Deze auto werd te Nieuwpoort stil
gehouden en de geleider op het politiecom
missariaat onderhoord. Deze beweerde de 
oorzaak van het ongeval niet geweest te zijn. 
Hij had wel bemerkt dat de motorrijder 
zig-zag reed en gevallen was. De auto werd 
onderzocht en geen sporen van aanrijding 
werden gevonden. De inzittenden mochten 
huiswaarts keeren maar de auto werd in een 
locale garage opgeborgen.

—  Woensdag namiddag rond 4.30 u. bolde 
een vrachtauto, geladen met cimenten tegels., 
m volle snelheid over de baan op Nieuw- 
poort-Bad. De autovoerder Hoornaert, uit 
Oudenburg, niet tijdig meer kunnende rem
men bij aankomst aan den gesloten barreel, 
zwenkte naar rechts, vernielde een betonnen 
afsluiting en kwam in een tarweveld terecht.

*

VERDRONKEN
De genaamde Desmedt, oud 58 jaar, van 

Kapellenbosch, wilde te Groenendyck een 
zeebad nemen. De man, die aan een hart
kwaal leed, is ten gevolge van een bloedop- 
drang verdronken.

**
DE RONDE VAN BELGIE

i^en lairijK puoJieK wccntte Viijdag laatst 
ae aankomst ar van de eerste rit Vnvoorae- 

i «xeuwpoort van ae Konae van jöelgie aer 
i\ooae Wielrenners. Lie aankomst had plaats 
ier Kaai over ae Vaikestraat.

Met vertrek der tweeae rit Nieuwpoort- 
iVioeskroen haa den Z-ateraag plaats om 
I 'J u. 3U. Er was veei belangstelling van
wege het sportief publiek.

**
n  ALF-OOGST FEESI

O p Zaterdag I 5 dezer gaf de muziekmaat
schappij «De lepersche Accordeonisten» een 
prachtig concert op de IVlarkt. Machtig veei 
volk was toegestroomd. De heer A lbert De 
Hollander dient gelukgewenscht voor de kun
stige uitvoering.

Op Zondag I 4 Oogst hadden wij een con
cert door de Harmonie « Ste-Cecilia » van 
K-oekelaere en op Maandag 15 Oogst door 
de «Orphéonisten» van Moere-Gistel.

Flet publiek was ook talrijk opgekomen en 
drukte door handgeklap zijn goedkeuring uit 
voor de uitgevoerde nummers.

In de haven hadden groote waterfeesten 
plaats ingericht door de «Royal Yacht Club 
fsieuwpoort», onder de bescherming en met 
de medewerking van het stadsbestuur.

Op Zcmdag had de eerste wedstrijd plaats 
voor de wisselbeker der stad Nieuwpoort 
voor monotype zeilbooten. De heer Decoster 
was de winnaar. De beslissing moest op 
Maandag plaats grijpen. De heeren R. De 
Meyer en Decoster waren winnaars. Geen 
beslissing kon genomen worden en de wed
strijd wordt Zondag a.s. hernpmen.

Op Maandag zagen wij een snelheidskoers 
voor skiloopers, dit voor de eerste maal in 
Belgie. De heer Vossaert was winnaar. Dan 
een snelheidskoers voor glijbooten door den 
heer Libert gewonnen.

Verder hadden wij fantasiën voor skiloo
pers en glijders gewonnen door M. en Mevr, 
Libert.

Machtig veel volk had plaats genomen 
langs beide oçvers van de haven.

In den namiddag van Maandag 15 Oogst 
was het kermis op de «Coupe Gorge». Hen
drik Vanhoutte was voorzitter van de feeste- 

• * »

lijkheden en voor de gelegenheid was Berten 
Asaert, burgemeester van de wijk.

Volksspelen bestaande uit zwemmen en 
valiezenkoers hadden er plaats.

***
ONGEVAL OP ZEE

De genaamde Le Louarn François, varende 
met het schip N.48 «Dora» eigenaar Caicoen 
Louis, werd bij het inhalen van de kor in 
de rechterhand gesneden door een stuk blik. 
dat zich in het net bevond. Twee vingers 
waren doorgesneden tot op het been. Een 
derde vinger is ook gekwetst. De jongen 
werd door Dr. Vandamme naar een kliniek 
van Oostende ter verpleging gezonden.

2  VISSCHERS 1 Weet U dat ®
a  DE BESTE GASOIL 

*  HET BESTE MAZOUT
voor VISSCHERSVAA^n UlOtN #  
GEFABRICEERD wordt door de ®
B e l g i a n  C r a c k i n g  G y  %

Idle nooit de belangen van den 
Jkooper uit het oog verliest

GEMEENTERAAD
ln de jongste vergadering van den Ge

meenteraad was de h. Fr. De Wispelaere ar- 
wezig. Tengevolge van een apostil van den 
h. Gouverneur, betreffende de verkoopprijzen 
van stadsgronden, worden met 8 stemmen 
tegen 2, de minimumprijzen gesteld van 150 
tot 5 CM) fr. de vierkante meter, volgens de 
plaats waar die gronden gelegen zijn. Een 
leening van 6.000 fr. wordt gestemd met 
9 ja tegen 1 neen, als bijvoeglijke tusschen 
komst voor de tramhalte op het Stationplein, 
alsook een leening van 8700 fr. voor de 
waterleidingswerken aan de Ruzette- en Ko
ning Albertlaan. De ontwerpen voor het ver
plaatsen van de monumenten, verplaatsing 
genoodzaakt door het bouwen van het nieuw 
stadhuis, woiden goedgekeurd met 7 stem
men tegen 3. Bij hoogdringendheid wordt 
eene bijvoeglijke leening van 10.120 fr. ge
stemd met 7 stemmen tegen 2 en 1 onthou- 

I ding, voor meubeleering van het Casino.

Al hare producten komen voort $  ** MnTPMA
. n  * • - n r  « « . AFZETTING VAN EEN AMBTENAARvan de Belgische Werkhuizen Naar wij vernemen worcit de adjunct.

commissaris van Blankenberge, door tucht
maatregel, op aandringen van de hoogere 
overheid, door het gemeentebestuur afgezet 
uit zijn dienst.

Korrsulaat voor Duitschland Gevestigd 15S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN

Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 

Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen

Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529 
Na bureeluren 7856

te Langerbrugge.
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A lle r le i

DE ZUIDPOOLEXPEDEITIE VAN DE 
«BELGICA» HERDACHT

De Poolsche weerkundige Dobrowolski, 
die deelnam aan de Zuidpoolexpeditie van 
de «Belgica» zal in Augustus te Brunei ver
toeven.

Door den Belgischen Zeevaartbond wordt 
te zijner eer, op Maandag 22 Augustus, te 
12 u. 30 een lunch aangeboden in een groot 
hotel, aan de Adolf Maxlaan 7.

De inschrijvingen (35 frank) moeten in
gezonden worden bij den Belgischen Zee
vaartbond, 83, IJzerenkruisstraat, Brussel.

DE STERKSTE VUURTOREN TER WERELD

De sterkste vuurtoren ter wereld gaat men 
binnenkort bouwen op het Quessant-eiland, 
dat op ongeveer 25 mijlen van Brest ligt.

De nieuwe lichtbaken kon men bewond- 
ren in de internationale tentoonstelling te 
Parijs verleden jaar. Zijn lichtkracht is ge
lijk aan 500 millioen kaarsen. Om de tien 
seconden kunnen, een vijfde van een secon
de lang, twee lichtbundels uitgezonden wor
den die op een afstand van 80 km. kunnen 
gezien worden.

De nieuwe vuurtoren zal den oude ver
vangen, die zoo groote diensten bewees, on
der meer tijdens den oorlog bij het overbren
gen van de Amerikaansche troepen.

Quessant speelde ook een rol in den Ame- 
rikaanschen onafhankelijkheidsoorlog. Op d**> 
eiland werden de zeelieden verpleegd, d’e 
gewond werden, op 27 Juli 1779, in den 
zeeslag tusschen de Fransche en Engelsche 
schepen. Dit gevecht had immers in de na
bijheid van het eiland plaats. Het verliep 
zonder dat een van beide partijen overwon.

HET MONUMENT ED. ANSEELE.

Onder voorzitterschap van prof. Aug. Ver- 
meylen vergaderde de jury aangesteld om 
uitspraak te doen over de ingestudeerde ont
werpen voor het Edw. Anseele-gedenktee- 
ken, dat te Gent, zal opgericht worden.

Bij eenparigheid van stemmen min een 
onthouding werd het ontwerp van beeldhou
wer Joz. Cantré bekroond.

Aan Jules Van Biesbrouck, Oscar Jespers 
en Ernest Wynants, die aan den wedstrijd 
deelnamen, werd een premie toegekend.

WET TOT WIJZIGING, VOOR 1938, VAN 

ZEKERE BEPALINGEN BETREFFENDE HET 

PROVINCIAAL EN GEMEENTELIJK BE

LASTINGWEZEN

'Op 1 5 Juli werd volgende wet gestemd :

Eenig artikel. —  De provinciale en ge

meentelijke opcentiemes op de grondbelasting 

cn de speciale gemeentelijke wegenbelasting 

worden, voor 1938, met betrekking tot de 

industrieele onroerende goederen van natu

re en door bestemming', geheven alsof de 

aanslagvoet van de grondbelasting 7 t. h.

CINEMA’S
Programma’s van 19 tot 25 Augustus:
CASINO-KURSAAL. —  Twee volledige 

programma’s, afwisselend in namiddag- en 
avondvertooning. « La Tragédie Impériale » 
(Raspoutine), met Harry Baur, Marcelle 
Chantai, R. Willm, enz. —  « The Awful 
Truth», met Irène Dunn, Cary Grant, enz. 
—  Pathé-Journal, Documentaire, enz.

COLI SEE. -- Pathé-Journal. -- «Maison
à Vendre», met Slim Summerville. —  «Séré
nade», met Grace Mocre.

PALLADUM. —  Journal «Paardenkoorts», 
met Joe E. Brown -- «La Dame de Malac
ca», met Edwige Feuillère èn Pierre Richard 
Willm.

■ * *

BOUWVERGUNNINGEN
Ver3traete en Catulle, Schaerbeek, woon

huis Koninginnelaan. -- E. Z. van den H.
Jozef, Molenstraat, nieuw schoolgebouw,
Weststraat. -- Esther Masure, Kort rijk,
woonhuis hoek Koninginnelaan en Hanneuse- 
straat.

WEKT DE GAL VANUWE LEVER OP-Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

De lever moet eiken dag éên liter gal 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwellen: U lijd t 
aan-- verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
3 ijn  zachte plantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de Kleine Carters Pillen voor de Levec 
ï n  alle apotheken : fr. 12.50.

B u i t e n l a n d

H e is t

REDDINGSWEDSTRUD
Op de officieele reddingswedstrijd te 

Knokke behaalden de Nieuwpoortsche red
ders de vijfde plaats in het afhalen met een 
reddingsboot van een drenkeling en de twee
de plaats in de rangschikking voor het terug 

1 opladen van de reddingsboot op de wagen.

HANDELSBERICHTEN

« Reynders-Louagie » te Oostende.
Tusschen Reynders Leonard, en Louagie 

Cyriel, beiden te Oostende, is een maatschap
pij in gezamenlijken naam gevormd met 
naam «Firma Reynders-Louagie», waarvan 
de zetel gelegen is Timmermanstraat, 1 3, te 
Oostende.

Het doel der maatschappij is den handel 
in bieren. Het maatschappelijk kapitaal is 
vastgesteld op 20.000 frank.

Slechts het handteeken der twee vennoo- 
etn verbindt geldig de maatschappij, welke 
gesticht is voor een termijn van dertig jaar, 
beginnende 1 Juli 1938 tot 30 Juni 1968.
« Zeematex » te Zeebrugge

Benoeming van beheerder en plaatsvervan
gend ^beheerder :

1. De heer H. Swires, plaatsvervangend 
beheerder, wordt beheerder benoemd, in 
plaats van major C. G. Lyon, overleden.

2. De heer Scott Limnell, Lyon, wordt 
plaatsvervangend beheerder benoemd.
« Hôtelière et Immobilière du Littoral » N* 
V. te Blankenberge.

Bilan op 28 Februari 1938.
Actief en passief 1.408.632 fr.
Winst en verliesrekening.
Debet :
Verschillende lasten 96.150 fr.
Resultaat : 239 fr.
Crediet :
Bruto winst 93.289 fr.
Beheerraad : Mev. Leont. Cattoor, echt. 

van Fred. Doetsch ; heer Fred. Doetsch ; 
Mev. Justine Cattoor, echt. Edg. Danneels ; 
Mev. Urbanie Cattoor ; Juff. Marie De Meu- 
lemeester, te Blankenberge, Commissarissen 
Juff. Georgette Cattoor, Blankenberge ; Ed- 
gard Danneels Brugge.
« Valcke Gebroeders », te Oostende.

Actief en passief 33.83 i. 76 7 fr.
Verlies en winstrekening :
Bruto winst 7.897.372 fr.
Netto winst 1.511.226 fr.
Winstverdeeling :
Wettelijke reserve : 209.773 fr.
Dividende kap. aandeelen 640.000 fr. 
Idem stichtersaandeelen 360.000 fr. 
Gewone reserve 301.452 fr.

« Banque de Bruxelles » N. M- te Brussel. 

Reserven 20.000.000 fr.

Bilan op 31 Maart 1938.

Aandeel in de Soc. immob. du P̂ Prc :

69.993.000 frank.

Winstsaldo 20.686,418 fr.

Algemeene onkosten 98.294.678 fr.

« Belfort-Neptunes » N. V. t,e Brussel 

Bilan van 1 Jan. tot 30 April 1938 

Kapitaal 5.000.000 fr,

„ Algemeene onkosten 680.074 fr. 

Commissieloonen 327.195 fr.

Schade en averijen 568.619 fr.

Winstsaldo 633 fr.

Beheerders in functies, de heeren Camille 

Willems, handelaar te Oostende voorzitter ; 

Gerard Van Damme, dokter, Antwerpen ;

FEESTELIJKHEDEN
Zaterdag 20 Oogst, om 20.30 u.: Fakkel

tocht door de Harmonie «Willen is Kunnen»
van Heist. -- Om 21.15 u., voor «Hôtel du
Phare», Balletten-avond ingericht door «Onze 
Meisjes» van Antwerpen.

Zondag 21 Oogst, om 16 en 20.15 u. : 
Concert door de Kon. Harmonie «De Een
dracht» van Wevelghem.

Maandag 22 Oogst, om 1 5 u. : Jaarlijksche 
verkleede Blcemenstoet, met de medewerking 
der Kon. Harmonie van Wevelghem en de 
Harmonien «Willen is Kunnen» en «Sinte- 
Cecilia» van Heist (zie bijzondere program
ma’s) .

Donderdag 25 Oogst, om 20.30 u.: Con
cert door de Harmonie der Boy-Scouts van 
Brugge.

Zaterdag 2 7 Oogst, om 16 u. : Concert, en 
om 20.30 u. : Fakkeltocht door de Harmonie 
du Blanc Seau, van Tourcoing.

¥ * *

DE TOEKOMST
De Ziekenkas «De Toekomst» maakt zijn 

talrijke leden bekend, dat voor de maand 
Augustus een lichte verhooging der bijdragen 
toegepast werd.

De bode zal dienaangaande bij de omhaling 
de noodige inlichtingen verschaffen.

***

VERPLICHTE VERZEKERING
De verplichte verzekering tegen werkloos

heid heeft ook betrek op de visschers; de
genen die nog niet aangesloten zijn hebben 
nog de gelegenheid zich bij een bestaande 
kas naar keuze aan te sluiten. De nalatigen 
zullen van ambtswege bij de officieele Staats
kas aangesloten worden.

Vermoedelijke toepassing der wet op 1 
September a.s.

9 * *

EERLIJKE VINDER

Toen heer Henri Debra, oud-Burgemeester 
van Heist en zeer gekende figuur onder de 
visscherij, van een wandeling uit het boschje 
alhier terugkwam, stelde hij de vermissing 
vast van zijn brieventasch, inhoudende elf 
duizend fr. en verscheidene waardepapieren.

Het was de vrouw van Pieter Deschacht, 
Panneslag, die de gelukkige vindster was, en 
met spoed alles terugbezorgde aan den heer 
Debra.

Deze eerlijke daad strekt ten zeerste tot 
eer van vrouw Deschacht, die dan ook een 
goede belooning in ontvangst mocht nemen. 

***
BALLETTEN-AVOND

Op Maandag 15 Oogst werd alhier door 
toedoen der Brugsche Volksturnerclub, een 
prachtig geslaagde balletten-avond ingericht, 
ten voordeele der steunkas voor het Klaas- 
feest der arme kinderen van Heist. De op
komst was overgroot en buiten alle verwach
ting zoodanig, dat honderden plaatsen moes
ten geweigerd worden.

Alle nummers waren zeer verzorgd en ga
ven de volstrekte verzekering van lenigheid 
en tucht. De kostumeering was prachtig en 
sierlijk.

Aan voorzitter Dr. De Busschere onze har
telijke gelukwenschen met zijn prachtig bal- 
lettenkorps, eveneens aan heer Pierre De 
Bruycker, turnmeester, voor zijn onvergete
lijke toewijding.

Voegen wij er aan toe, dat de Brugsche 
Volksturnclub vooral mag bogen op ziin 
flinke turneresjes en aan de spits staat van 
vele bestaande ballettenkorpsen.

ENGELAND
ONRUST TE HULL

De onrust bestaande in de vischdokken 
van Huil sedert begin van het jaar schijnt 
nog toe te nemen.. Alhoewel sedert 12 Juli 
er toegelaten wordt meer visschers per schip 
aan te monsteren, is het getal werkloozen 
niet veel verminderd.

De verkoop van schepen, zeevaardig om 
de verre Noordvischgronden te bewerken, 
aan vreemde reeders kan geen hoop op ver
betering verwekken. Nogmaals zijn van de 
reederij Pickering en Haldane, stoomtreiler 
kompagnie, twee treiiers naar Oostende ver
trokken, namelijk de « Lord Mountbatton » 
gebouwd in 1 925 en de «Lord Weir» van 
stapel geloopen in 1926. Deze treiiers deden 
vroeger reizen naar Ysland, Beer Eiland en 
de Witte Zee. Het zijn de twee laatste sche
pen van een vloot van vijf, die aan boven- 
genaamde reederij behoorden met een man
schap van 18 man ieder. De verkoop dezer 
vloot stelt dus 90 man buiten werk.

Tot 31 Mei laatst werd er niet geklaagd 
over te weinig visch ter markt, alhoewel de 
schepen maar 60 per 100 van hun vangst- 
vermogen mochten binnenbrengen.

Wanneer het verbod op de visscherij in 
het hooge Noorden in werking trad, begon 
er bekorting te komen op de Huil markt. De 
handelaars vreezen sterk, dat zij voor de 
maand Augustus in nood zullen zitten wan
néér de schepen maar 45 per 100 van hun 
vangstvermogen zullen mogen aanbrengen 
uit de drie voormelde vischgronden. Tusschen 
31 Januari en 31 Mei werd er 60 per 100 
toegelaten en er wa-; nooit te veel visch op 
de markt. Door die nieuwe opgelegde beper
king, zal het zoo ver komen, dat de visch- 
fruiters hun winkel moeten sluiten.

PRIJS VAN DEN HARING IN DE 
CLYDE STREEK

Het visscherijbedrijf in de Clyde Streek, 

gewaar wordend dat het behouden van den 

haringprijs, dank aan vangstbeperkingen, na- 

deelig is, heeft besloten den prijs door het 

Clyde Komiteit vastgesteld te verminderen.

Een vergadering is bijeengeroepen om een 

nieuwe overeenkomst te bespreken en de be- 

perkingsmaatregelen te wijzigen.

De vastgestelde prijs van 4 schellingen p:r 

mand verwijdert de haringbewerkers die ak

koord gaan al de vangsten aan te koopen 

aan minderen prijs indien nochtans armtie

rige kwaliteit het terugwerpen in zee niet 

noodzaakt. Slechte hoedanigheid en hoogen 

prijs, kunnen de haringbewerkers niet aan

sporen hunne aankoopen te doen in de Clyde 

streek,

EEN MONSTER
In een overstroomde schalie^Toef van het 

eiland Easdale (Argylbshire) leeft een mon

ster, dat door de visschers herkend werd als 

een koolvisch.

Er is druk bezoek naar het eiland sederl 

verscheidene jaren, maar tot nu toe is d> 

visch niet kunnen gevangen worden.

Twee liefhebbers uit Glasgow lukten e 

onlangs in den visch met een haaklijn vasi 

te grijpen, voor korten tijd echter, want df 

lijn brak.

De lengte van het monster wordt geschal 

op 2,50 m. Op den rug heeft hel een wittt 

streep. Men begrijpt niet hoe die visch i 

de schaliegroef geraakt is en veronderstel 

dat een zeevogiel hem klein gevangen heef’, 

en in de groef heeft laten vallen.

VISCH ZWERFTOCHTEN
Met het doel de reizen en zwerftochten 

der tonijnen vast te stellen, heeft de Portu- 

geesche regeering nogmaals een deel dezer 

visschen geteekend en losgelaten.

Het teekenen bestaat in een metalen plaat

je met een leertje aan den staart vastmaken 

met opschrift « Aquario Lissboa Portugal

1938».

De visschers worden verzocht de plaatjes, 

gebeurlijk opgevischt, naar «Aquario Lisboa 

Portugal» terug te zenden met aanduiding 

der plaats waar de visch gevangen werd en 

den vangstdatuim. Een belooning is voor iede

re terugzending door de regeering toege

staan.

ZALMVEREERING
Eene Grimsby maatschappij hield onlangs 

zijn jaarlijksch banket, waarop in plaats van 

vleesch, zalm opgediend werd.

De zalm, opgedischt en met cider begoten, 

werd algemeen gegeerd en smakelijk binnen

gespeeld.

STEURS

De vangst van een steur te Brixham is 

een nieuw bewijs, dat er tamelijk veel steurs 

de Wrestkust bezoeken. Het is de vijfde, die 

dit jaar in Devon en Cornwall havens bin

nengebracht wordt. Op 1 0 Maart laatst werd 

te Plymouth een steur verkocht van 40 kg. 

en ’s anderendaags een tweede van 25 kg. 

Vroeger in dezelfde maand kwam te Padstow 

een monstersteur ter markt van 55 kgi die 

750 frank opbracht.

In de jaren 1100 onder Koning Hendrik 

II, werden de steurs van een zeker gewicht

als koninklijke buit aangeslagen en nu nog 

is h'et de gewoonfe de steurs aan den Koning 

als geschenk te geven.

Steurs en dolfijnen zijn lange smalle be 

woners van de diepzeeën en kunnen boven 

de drie meter lang worden*

Zij zwemmen soms de rivieren op; rond 

de jaren 1850 werd er een gevanglen te Exe 

bij de Salmon Pool sluis bij middel van een 

bootshaak waarvan het teeken nog lang te 

zien was op het opgevuld lijf te Salmon Pool 

bewaard.

DE ZALMWERELD
■

Reeds werden door de Visscherij Raad van 

Schotland de uitslagen kenbaar gemaakt der 

navorschingen ondernomen nopens de zal

men op de Westkust van Suntherland. émïï 

Het verslag dezer navorschingen handelde^ * 

over den ouderdom en den groei der zalmen 

en verklaart, dat drie vierden van de vang

sten voorloopers (jongen) waren en het ove- 

riite bestond uit kleine lente- en zomer- 

zalmen. Er werden ook eenige volwassen 

zalmen gevangen die vroeger reeds in zoet 

water verbleven en weerom op weg waren 

om hun zaad te werpen.

Vroeger had men bemerkt, dat de zalmen 

der Noorderrivieren ouder waren dan dez*3 
der Zuiderrivieren als zij het zeegat kozen.

De zalmvisscherij van 1936 was merk

waardig voor het aanzienlijk getal voorloo

pers van buitengewone grootte; onder dit 

opzicht was 193 7 min gunstig bedeeld,

SPROTVERWOESTING

E

Na een twist met de eigenaar? van eene 

oplegfabriek, hebben visschers van Quiberon, 

Engeland, anderhalf millioen sprotten weer 

in zee geworpen.

De vischopleggers beweerden dat de sprot 

te klein was om bewerkt te worden en wei

gerden den prijs te betalen in het begin van 

het seizoen overeengekomen.

De visschers wilden geen vermindering toe

staan -en wierpen den sprot terug in zee; dit 

veroorzaakt hun een verlies van 1000 pond 

sterling.

Talrijke Artikels 
uitgesteld

Wij ontvingen te laattijdig van de Brussel- 
sche vischhandelvereeniging een recht op 
antwoord, welke we volgraag volgende week 
zullen inlasschen.

Ook uit Nederland ontvingen we een over 
de haringvisscherij en verder uit Italië, van 
waar men ons de vraag stelt hoe het komt 
dat België, die vroeger daar de voornaamste 
afzetter was, zich nu nog de moeite niet ge
troost heeft te vragen naar daar terug te 
mogen uitvocren.

We zullen deze. artikels in ons volgend 
nummer laten verschijnen.

O o s te n d e
BEZOEK

Heden Vrijdagmorgen komt het Christen 
Onderwijzersverbond op bezoek naar de vis
schershaven, de ijsfabrieken, het Godtschalck 
instituut en een scheepswerf.

Ter vischmijn zal de groep ontvangen wor
den door den heer Velthof, bestuurder der 
visschershaven.

CINEMAS
CINE-PALACE

DE PARIA, met Warren William, Caren 
Morlay. -- VOGUES 1938, met Joan Ben
nett en Warner Baxter. Kind. toeg.

FORUM
KICKING THE MOON A  ROUND. —  Ga

by Morlay, Fernandel en Jules in Berry in 
HERCULE. * Kind. toeg.

RIALTO
Irène Dunn en Douglas Fairbanks Jr. in 

HET GELUK TE LEVEN. —  Victor Francen 
in IK BESCHULDIG. Kind, niet toeg.

REX-CINE
Fred Astaire in zijn laatste succes: JUF

FER IN NOOD. -- Martha Eggerth en Jean
Kiepura in LA BOHEME.

RIO-CINE
Shirley Temple in DE MASCOTTE VAN

HET REGIMENT. -- Gustave Libeau in
GARDONS LE SOURIRE. Kind. toe*.

ROXY (gewezen Odéon)
Fred Astaire in JUFFER IN NOOD. —  

Shirley temple in DE MASCOTTE VAN HET 
REGIMENT. Kind. toeg.

CAMEO
Laurel en Hardy in ’T IS DUS UW BROER. 

—  Will Fyll in LE VICTORIEUX. K. toeg.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

Kind, altijd toeg.
CINE OPEX

FEU, met Victor Francen en Edwige Feuil
lère. —  EEN KIND VOOR 100.000 Fr.
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tende, lid ; Adolf Van Hoorde, beheerder v. 

maatschappijen, Wondelgem, lid ; Antoine 

Laenen, beheerder van maatschappijen,Brug- 

, lid ; Oscar Willocx, Berchem, lid ; Hector 

Cuelenaere, Maldesem, lid ; Gerard Van Ver- 

deghem, Gent, lid ; Kommissarissen in func

ties, de heeren Sylvain Bulcke, Heist, 
ondervoorzitter ; Jules Baels, handelaar, Oos- ! Jacques de Gh«Idere, Waarschoot.

Visschers |Voor een GOEDE GELUIDDEMPER

BURGESSPLAATST EEN

Voor beter rendement derjmotor

B U R G E S S
ALLEENVERKOOPER WERVEN A. SEGHERS



I

« HET VISSCHERIJBLAD » 5

DKI£ ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ

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

V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N

DE RICHTINGZOEKER

O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

f

—  —

D I E P T E M E T E R
O M  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUID ING TE 

HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  ZEEBODEM

S O C I E T E  A N O N Y M E  I N T E R N A T I O N A L E  

D E  T É L É G R A P H I E  S A N S  F I L

OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 
ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44 
A N TW E R PE N  BRUSSEL

GESLOTEN.
Een ontuchthuis, gevestigd in de Lange

straat, werd op bevei gesloten.
♦ * ♦

BESTOLEN.
Op de wedrennen werd Pieter Roels be

roofd van zijn geldbeugel inhoudende 2.000 
fr.

— Leonard Defawes, stelde eveneens de 
verdwijning vast van zijn gouden uurwerk en 
ketting, samen 5.000 fr. waard. O.

* * *

VERLOREN.
In een speelzaal heeft de echtgenoote van 

den h. Berckhoff, gehecht aan het Neder
landsch gezantschap t.e Brussel, een platina 
dasspeld verloren ter waarde van 8.000 fr. O. 

* * *

D A A R A A N  HAD HIJ ZICH NIET VER
WACHT.

Terwijl de politieagenten Devos en Bar- 
bary op dienstronde waren, werden zij langs 
achteren aangèvallen door zekeren Alois P., 
De boksliefhebbers zullen zich wel kunnen 
voorstellen hoe agent Barbaryï broer van on
zen nationalen kampioen Roger Barbary en 
daa rb* zelf iiefhebber-bokser, het aan boord 
legde om P. te overmeesteren. P. werd op
gesloten en kon aldus zijn roes uitslapen. O.

SMOKKELDRANK GEVONDEN.
Niet lang geleden kon men een smokkelaar 

aan de grens aanhouden, op wien men een 
lijstje vond van drankhandelaars en hoteliers 
uit onze stad. Men vermoedde dat dit afne
mers waren. Zij ontvingen allen het bezoek 
van een inspekteur uit Brussel, vergezeld van 
kommissaris Pintelon. In een winkel aan de 
Langestraat, kon men smokkelwaar aantref
fen. o.

E22 ,

»Oostendsch Nieuws
BOTSING

►Een vrachtauto, met aan het stuur Marcel 
Gerard, is in botsing gekomen met een tram. 
Lr was alleen stoffelijke schade.. —  O.

*** .
KOETSIER DOODGEREDEEN
i Pieter Vilain, koetsier, kwam van de visch
mijn naar stad gereden. Voor hij aan de 
de Smet de Naeyerbrug kwam, bemerkte hij 
de roode vlag, en zwenkte daarom naar de 
zijbrug. Hij werd gevat door een auto, be
stuurd door J... De ongelukkige koetsier is

- aan de gevolgen van een schedelbreuk in het 
ziekenhuis overleden. Het parket zal vast
stellen wie schuld heeft aan dit jammerlijk 
ongeluk. —  O.

***
EEN TWEEDE KOETSIER AANGEREDEN

Aan de post werd de koetsier Verhaeghe 
Qoor een auto aangereden en zwaar gewond. 
Hij werd naar het. hospitaal overgebracht. 
Zijn toestand is echter niet onrustwekkend. 

***
AUTOVOERDER LEVEND VERBRAND

Zaterdag in den vooravond had een bot
sing plaats aan de Blauwe Sluis te Breedene. 
Jean Pierre Debaerdemaecker werd met zijn 
auto omgeworpen en kwam in de brandende 
benzine terecht. Weldra geleek hij een le
vende toorts. Naar het hospitaal overge
bracht, overleed hij daar in de hevigste pij
nen. Zijn verloofde, Mej. Mollitor, die hem 
vergezelde, liep slechts enkele kneuzingen op. 
E,en oud vrouwtje, zekere Wed. Rosalie 
Dhondt, werd door den voorbijrijdenden auto 
omvergeworpen^ Zij werd naar het hospitaal 
cvergebracht. Haar toestand baarde zorg. - O

LRNSTIG VERKEERSONGEVAL
Aan de Visscherskade deed zich een ver- 

Ikeersongeva! voor, waarbij 6 personen ver
wondingen opliepen. René Mascant, wonende 
Visscherskaai 44, reed met zijn auto in de 
richting van den Zeedijk, toen hij de auto 
raakte van den ondernemer J. Degroote, uit 
jcle Stockholmstraat, die uit de tegenoverge- 
istelde richting kwam. De botsing was niet 
geweldig, toch bléer Degroote niet meester 
over het stuur en kwam aldus terecht tegen 
et uitstalkraam van de herberg gevestigd in 

nr. 42. Een kindje dat uit een kinderrijtuig 
geworpen werd bekwam geen letsel, maar 
vijf voorbijgangers werden echter min or 
meer ernstig gewond. Mej. Denise Fauquant, 
luit Rijssel, werd gekwetst aan den voet. rech
terarm en voorhoofd; Mej. Simonne Forest, 
uit Moeskroen, klaagde over pijnen aan de 
heupen; Mej. Julia Soeteweye, uit Wilrijk, 
had kwetsuren aan de ledematen; Mej. Mar- 
eline Van den Aibeele, uit Haine St. Paul, 

werd aan den voet gewpnd. Het, slechtst was 
iKet gesteld met Hélène M., uit Gent, die 
zwaar gewond werd aan arm en rechterbeen. 
Het gebruikelijk onderzoek werd ingesteld 
door kommissaris Tulpin. —  O.

Vj « **

GEVONDEN
Medard Mares, uit de Plantenstraat, vond 

een armband versierd met diamanten en ver
schillende andere edelgesteenten, naar schat
ting 100.000 fr. waard. —  O.

***

BOTSING
Een botsing deed zich voor op den hoek 

van de Parijsstraat tusschen de auto 58020 
en de huurkoets van Cyriel Vanhercke. Er 
is alleen stoffelijke schade te betreuren. - O. 

* • «

KOLONIALE LOTERIJ
De openbare trekking van de achtste snede 

1938 der Koloniale Loterij zal plaats hebben 
op 29 Augustus 1938, te 21 uur, in de 
Casino-Kursaal van Oostende.

* * *

LEERGANGEN VAN REKENPLICHTIGHEID 
EN SNELSCHRIFT.

De leergangen van rekenplichtigheid en 
; snelschrift ingericht door het «Institut des 
! Sciences Commerciales» hernemen Maandag
3 October om 19 uur in de Maria-Henarika 

j school, Ieperstraat, 3a, Oostende.
De leergangen van rekenplichtigheid be

reiden de leergangen voor tot de examens 
van de «Jury Central de Comptabilité de 
Belgique».

Inschrij vingsrecht
A. —  Leergangen tot het bekomen van het 

diploma van Boekhouder 75 fr.
B. —  Leergangen tot het ekomen van het 

diploma van Rekenplichtige 150 fr.
C. —  Opleg voor den leergang van snel

schrift 25 fr.
De kursus van snelschrift kan afzonderlijk 

gevolgd worden, mits de som van 75 fr.
Inschrijvingen en inlichtingen : De Zonda

gen 25 September en 2 October, van 1 1 tot 
12 uur n de «Maria-Hendrika» school, Ie
perstraat, 3a, Oostende.

EEN TENTOONSTELLING
van allerlei modellen voor houten zolde

ringen werd door een kunstminnend en zeer 
onderlegd vakman, onzen stadgenoot René 
Dyserinck, in een huis van de Alfons Pieters- 
laan ingericht.

Allerlei modellen van plafond rozassen in 
de meeste verscheidenheden van gekleurd , 
hout, trekken daar de aandacht en hij die al ; 
deze kleurschikkingen heeft uitgezocht, mag 
wel beschouwd worden als een kunstenaar in 
zijn vak.

Vooral de proeven om in Vlaamschen Re
naissancestijl een plafond decoratie te ver
wezenlijken, verdient aller aanmoediging en 
zal voorzeker vanwege de architecten met 
een goed oog aanzien worden, vermits zij 
vooral trachten aan de interieurs een lokale 
kunstuitdrukking te geven.

Kortom een belangwekkende tentoonstel
ling van toegepaste kunst, waarvoor den ver
wezenlijker en inrichter onze hartelijke ge- 
lukwenschen verdient.

« * «

TOELATINGEN TOT BOUWEN
Focke F., verbreeden poort, Elisabethlaan,

339. -- Eyland Oscar, bouwen loggia, Lijn- !
draaiersstraat, 44. —  Heymering Reint Wil- j 
lem, overdekken terrassen, Nijverheidstraat, j 

82. —  N. V. Royal Phare Hotel, verbouwen
hotel, Albert I Promenade. -- Bulcke G., j

bouwen W. C., Hennepstraat, 31. -- Coucke i
Arthur, bouwen afsluitingsmuur, Elisabeth
laan, 69. —  Brissinck Frans, vergrootings- ! 
werken, Ed. Cavellstraat, 82.

***

APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 21 AU
GUSTUS.

Dienstdoende gansch den dag : Apothekers ! 
Boonen, Nieuwpoortsteenweg, 132. en De- j 
wulf, Marie-joséplaats, 7.

Dienstdoende tot 12.30 uur : Apotheker 
Delang (Opex).

Nachtdienst : Apotheker Boonen, Nieuwp. 
St een weg, 132.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
*•* *

VERLOREN OF GESTOLEN.
Erwteman Michel, juwelier uit Amsterdam 

hier tijdelijk gevestigd, stelde de verdwijning 
vast van een kostbaar medaljon, in wit goud, 
en afgezet met 80 kleine diamanten, ter 
waarde van 6.000 fr.

**

ZELFMOORD.
De 30 jarige onderwijzer Gustaaf Vande 

Wyer, pleegde zelfmoord door in het water 
te rijden, dichtbij de pompierskazerne, De 
handen waren aan zijn rijwiel gebonden. De 
ongelukkige, gehuwd en vader van een vier
jarig kindje, was in den laatsten tijd zeer 
teneergedrukt. Hij werd bovengehaald door 
zijn schoonbroer, politieagent en juist va:i 
dienst. Meer dan 3 uur heeft men getracht 
de levensgeesten terug op te wekken, maar 
vruchteloos.

Vandeweyer was destijds een knap student 
en thans een uitstekend onderwijzer. Aan de 
diepbeproefde familie bieden we onze innige 
deelneming aan. O

* * •

BOTSINGEN.
Een botsing had plaats, hoek Koninklijke- 

straat, tusschen een tramrijtuig en de auto 
van Omer Vanbosschen.

-- De auto’s van Georges Tavernier en
Alfons Titerix, botsten op elkaar aan de 
Louisastraat, Alies bepaalde zich bij stoffe
lijke schade. O.

♦ * *

BESTOLEN-
Onbekenden ontvreemden 1 0 pond aan de 

Engelsche Labirse uit Londen ; I 0 pond aan 
Maud Bell, een andere Engelsche uit Mit
cham ; een handtasch inhcudende geld en 
papieren aan Alice Janssens,

* * *

BRAND.
Begin van brand ontstond in een tabaks

winkel aan de Kapellestraat. Voor dat het 
vuur uitbreiding nam, kon het gevaar over
meesterd worden; zonder de hulp van de 
brandweer. De oorzaak ligt vermoedelijk bij 
een brandende sigaret.

•  • •

HIJ WIL ZIJN PLEEGKIND BEHOUDEN.
Een herbergier uit de Wittenonnenstraat 

zorgt sedert een zevental jaren voor de op
voeding van een meisje. De moeder kwam 
het nu echter terug cpeischen en vertrok 
er mede naar Frankrijk. De herbergier wilde 
echter het kind terug, trok met enkele vrien
den ook naar Frankrijk en kon te Duinkerke 
het kind schaken. Terug te Oostende, ver
klaarde hij het niet meer te zullen afstaan 
en met haar desnoods naar het buitenland 
te vertrekken.

VI55CHED5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WEftDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CRIGHTOItC
0 0 STEMDE S.A?

A i g l e ^ B e l g l c a
FIJNSTE BIEREN

GESLIPT-
De gendarm, A. Simoens, in verlof, is ge

slipt met zijn motorrijwiel, op den weg 
Oostende-Brugge, op het oogenblik dat hij 
een auto wilde voorbijsteken. Hij werd ern
stig gewond opgenomen, en naar het hospi
taal te Brugge overgebracht O.

tw t
Ile INTERNATIONALE POSTZEGELFOOR.

Te Oostende werd voor de twee maal een 
Internationale Postzegelfoor ingericht, waar
van de opening Zaterdagmorgen plaats greep, 
in tegenwoordig’heid van Z. H. Mgr. de Tran- 
noy, Almoezenier van Hof, Afgevaardigde 
van Z. Em. Kardinaal Van Roey, de hh. 
Claeys, kabinetsoverste bij het. Ministerie van 
P. T. T., Van Glabbeke, Schepen van Open
baar Onderwijs, Porta, Ricard, Lefevere, on
derscheidenlijk konsuls van Monaco, Frank
rijk en Nederlandj Guillaume, majoor bij de 
Luchtvaart, Jan Olieslagers, enz.

De reeks der toespraken werd ingezet door 
den h. J.-* Limborgh, voorzitter van het in
richtend komiteit die het doel uiteenzette van 
deze postzegelfoor. Hun eenigste verlangen 
is aldus te kunnen bijdragen aan de liefda
digheids- en propagandawerken : zooals Be
strijding tegen de Tering, Luchtvaartpropa- 
ganda, en Basiliek van Koekelberg. Na een 
dankwoord aan den heer Mnister Marck, en 
het Gemeentebestuur van Oostende, voor 
den steun die verleend werd, bracht spreker 
hulde aan dë bezielers van de postzegelfoor, 
hh. E. Vander Geten, Algemeen Bestuurder 
en E. Rinchon, algemeen secretaris van de 
inrichting. Tenslotte gaf de heei Limborgh 
voorlezing van twee telegrammen die ge
stuurd werden aan onzen Vorst en Minister 
Marck. De h. Claeys, afgevaardigde van het 
Ministerie zegde gelukkig te zijn, zich in een 
midden van philathelisten te bevinden. Van 
wege de minister beloofde hij de inrichters 
alle mogelijke hulp toe, voor het welslagen 
van hun liefdadig werk. Schepen Van Glab
beke namens het gemeentebestuur, wees er 
op hoe het postzegel-verzamelen, paedago- 
gisch een prachtig hulpmiddel is in het on
derwijs, in verband met het aanleeren der 
wereldekonomie, de aardrijkskunde, de talen 
enz. Maar ook voor de ouderen is het een 
intellectueele ontspanning, gesteund op stu
die en opzoekingen, die den geest der ver
zamelaars verruimt. Nadat de h. Vander Ge
ten nog hulde gebracht had aan Voorzitter 
Limborgh, verklaardé Monseigneur de Tran- 
noy, de Ile Internationale Postzegelfoor' voor 
geopend.

Vervolgens bezochten de genoodigden on
der het geleide van den heer Vander Geten 
de verschillende stands, waarna de tentoon
stelling voor het publiek open werd gesteld.

* ★ *

NOG NIET HANDIG GENOEG
In een speelzaal der stad stelde men ge

durende een tiental dagen de verdwijning
vast van schijven ter waarde van 100 fr. --
Vermoedens wogen op den Argentijn, Ro
berto Perez Armas. Door de politie werd hij 
afgetast en in het bezit gevonden van schij
ven en een fleschje kleverig vocht. Met dit 
laatste smeerde hij zijn handholte in, waar 
de schijven bleven hangen. Perez werd ter 
beschikking van het parket opgesloten. O. 

**
BESTOLEN.

Paul Vleminck werd ontlast van zijn brie- 
ventasch die een belangrijke som geld in
hield.

—  De handtasch van Simone Wittouck 
werd ontvreemd.

-- Een bedrag van 700 fr. werd gestolen
ten nadeele van den herbergier Theo Astyn, 
gevestigd aan de Visscherskade.

—  Alfred Aill uit Waddon Croydon (Eng.) 
werd op een tramrijtuig bestolen. Een onbe
kende ontfutselde hem zijn brieventasch,
1000 fr. inhoudende.

—  Een onbekende wielrijder gelukte er in, 
terwijl hij in volle vaart door de Adolf Buyl
straat reed, de handtasch uit de hand te 
rukken van Adrienne Demerius, uit Brussel, 
die juist met haar twee honden op wandel 
was. Later vond men in een brievenbus de 
handtasch terug, maar 900 fr. waren ver
dwenen.

-- Op het strand werden een tiental ten
ten opengebroken. —  O.

—  Ten nadeele van den h. J. P. Lauwers, 
wonende Ch. Woestelaan, te Jette, werd
19.000 fr. gestolen, nl. een briefje van
10.000 fr. en 9 van 1.000 fr, —  O.

V
DIEF INGEREKEND

Zaterdag 13 Augustus 1.1. werd rond 1.30 
uur ’s nachts, aan de nieuwe badinstellingen, 
dank zij den moed en de koelbloedigheid van 
den brandweerman Marcel Vermeersch, een 
dief ingerekend die gestolen had in het Ca
sino Imperial.

★ **

WIJKKERMIS TE MARIAKERKE
Plet Stadsbestuur van Oostende brengt ter 

kennis van de belanghebbenden dat, ter ge
legenheid der Wijkkermis Mariakerke, er 
muziek zal mogen gespeeld worden in de in
richtingen van verbruik en vermaak in deze 
wijk op de volgende data: Zaterdag 20, 
Maandag 22, Dinsdag 23, Donderdag 25 en 
Maandag 29 Augustus, tot 1 uur; Zondag 
21 en Zondag 28 Augustus, tot 2 uur.

Dit ontslaat evenwel niet van de verplich
ting vooraf aangifte te doen bij den heer 
Ontvanger der Belastingen, Christinastraat, 
113, te Oostende, alwaar de Staats- en ge
beurlijke Provincietaxe, op dergelijke fees
telijkheden, verschuldigd blijven.

* * tc

HANDTASCH ONTVREEMD
Mevr. Aline Janssens was zoo onvoorzich

tig haar handtasch te laten liggen in een 
lavabo. De handtasch hield 400 Belgische fr. 
in, en verschillende vreemde munten. Toen 
de vrouw terugkeerde was de handtasch en 
den inhoud verdwenen. —  O.

Radio ■ Installaties !
v o o r  V i s s c h e r s s l o e p e n

E e n v o u d i g  v a n  b e d i e n i n g  
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v a n  d e  b e s t e  h o e d a n i g h e i d  

T a l r i j k e  r e f e r e n t i ë n

Bell Telephone Mfg. C°
N. V.

4 , B o u d e w i j n s t r a a t ,  A n t w e r p e n  
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VIVO
Het Vlaamsch Instituut voor Volksdans en 

Volksmuziek (VlVO) richt met de medewer
king van net gemeentebestuur op Zlaierdag 
L i Augustus een avondteest in, ia ae hovin
gen van de Koninklijke Gaanderijen.

■bedert zijn ontstaan heett VlVO jaarlijks 
talrijke cursussen, studiedagen, volksdans- en 
volkszangfeesten, tentoonstellingen en de- 
monstratieavonden ingericht. L)e stichting 
van het ceùtraal organisme, dat VIVu 
wenscht te zijn, beantwoordde aan een drin
gende behoefte en de actie dxe het, met veel 
sukses, voert op het terrein van de toege
paste volkskunst en folklore voldoet aan 
een noodzakelijkheid.

De belangstelling van VIVO gaat ook in 
ruime mate naar de heropleving van de in 
onbruik geraakte volksinstrumenten als de 
luit en de blokfluit. Ook op dit terrein heeft 
VlVO baanbrekend - werk verricht door o.a. 
de aandacht te hebben gevestigd op de bui
tengewone paedagogische waarde van het 
groepsmusiceeren op blokfluiten.

Jaarlijks wordt er in de Jeugdherberg van 
Westende een cursusweek ingericht waarop 
volksdansen, volksliedejen in één- en meer
stemmige bezetting muziekonderricht, samen
spel op blokfluiten en luiten druk beoefend 
wordt door een talrijke schaar cursisten. —  
Deze cursus wordt telkens afgesloten met 
een avondfeest waarop de cursusgangers in 
de gelegenheid gesteld worden het, geduren
de de week, aangeleerd programma te de- 
monstreeren.

Dit jaar belooft de cursus zeer interessant 
te zijn want benevens de hh. Fred Engelen 
en Edg. Wauters zal de heer Jan Brickman 
uit Amsterdam als lesgever optreden. Ook 
zullen deze drie voordansers samen met de 
verschillende groepen uit Antwerpen, Brus
sel, Gent, Brugge en Oostende, hun mede
werking aan het avondfeest verleenen.

KOSTBARE RING GESTOLEN.
I en nadeele van de Engelsche miss Etty 

Friendy, 24, Park Crescent, Portland Place, 
London W.-I. en hier verblijvend in een groot 
hotel aan den dijk, werd een platinaring, 
afgezet met twee briljanten en kleine dia
mantjes, ontvreemd. De waarde van het ju
weel wordt op 100 pond geschat. Kommis
saris Calmeyn stelde een onderzoek in. O.

AUTO BESCHADIGD.
De h. Marcel Demoisseaux uit Tourcoing 

had zijn auto geparkerd in de Madridstraat. 
Onbekenden hebben ’s nachts de auto met 
een bijtend vocht besproeid en aldus veel 
schade aangebracht. O.

•  • •

«HET LOOZE VISSCHERTJE»
Op Vrijdag 26 Augustus om 9 u. ’s avonds 

geeft deze welbekende zangmaatschappij haar 
jaarlijksch kunstconcert in het Park Leopold.

BONT GESTOLEN.
Door hierre Everaerts uit St. Gilles, werd 

ten politiebureele een klacht neergeiegd, we
gens diefstal van een zilvervos, 1100 fr. 
waard. O.

•  •  «

BELANGRIJKE PIEFSTAL.
Agent Mahieu kwam tusschen in een 

den ondernemer André Blondé, gevestigd K. 
Janssenslaan, 49, werden er oude juweelen 
ontvreemd een waarde hebbend van 6 tot
7000 fr. O.

***
DIEFSTAL

Naast een bioscoop in de Langestraat, werd 
door onbekenden een automatisch toestel 
opengebroken, waaruit tweehonderd fr. me
degenomen werd. O.

* ¥ *

DIEFSTAL
Uit de handtasch van Berthe Stutz werd 

650 fr. ontvreemd.
**

VERTROKKEN
De Deensche kustwachter «Iceland Falk», 

die enkele dagen in onze haven vertoefde, is 
Dinsdagnamiddag vertrokken.

RIJWIELEN ONTVREEMD
Twee nieuwe slachtoffers, namelijk Karei 

Delahaye en August Beerouw, nummerplaten 
183358 en 193526; ook Calcoen Rafael uit 
Steene speelden hun rijwiel kwijt.

LIJK OPGEHAALD
Sedert Zaterdag verdween spoorloos de 5 7- 

jarige Gustaaf Molleman, wonende op de 
wijk Hazegras. —  O.

Dinsdagmorgen werd zijn lijk uit het vlot
dok opgehaald. Men vermoedt dat dé man 
in het water gesukkeld is. Het stoffelijk over
schot werd naar het doodenhuis overge
bracht.

* * *

MISBRUIK VAN VERTROUWEN
Jules Fleischer heeft klacht ingediend ten 

laste van Willy Felsen, wegens misbruik van 
vertrouwen.

**

OBUSSEN ONTDEKT
Nabij het kerkje van Mariakerke is er een 

schuilplaats die nog al druk bezocht wordt. 
Men meende deze plaats volkomen ledig, tot 
wanneer een bezoeker bij de politie te Maria- 
kerke is komen aangeven, dat er obussen te 
vinden waren. 18 geladen obussen werden 
inderdaad gevonden, die weggehaald werden 
door de bevoegde diensten. —  O.

POLITIEAGENT GEWOND.
Ogent Mahieu kwam tusschen in een 

woordenwisseling waarbij zekere Daerman 
en Henck betrokken waren. De agent werd 
gewond aan het been. Een onderzoek werd 
ingesteld. O.

ONTUCHTHUIS.
»Bij een inval van de zedenpolitie in een bar 

aan de Herthelling, werd vastgesteld dat het 
een ontuchthuis was. O.

OP DE LIJN OOSTENDE-DOVER
Op ! 3 en 14 October, ter gelegenheid van 

het oalon der motorrijtuigen te Londen, uit
gifte van uitsLapkaartjes te&en verminderde 
prijzen, naar Dover en Londen, geldig 1 / 
dagen.

L^ageiijksche vervoerdienst voor auto’s:
a) met de gewone passagiersbooten. Af 

vaarten uit Oostende te i.00 u, (vanaf 24 
Augustus), te 10.50 u. en te 16.20 u.; uit 
Dover te l.ÜU u. (tot 23 Aug.), te 12.1)5 u. 
(vanaf 23 Aug.) (12.30 u. s Zaterdags) en 
te 1 6.55 u.

b) met de car-ferry «London-Istanbul». Af
vaart uit Oostende te 1 u. en uit Dover te 
I 1.30 u.

—  tot 22 Augustus: afvaart uit Oostende 
te 1.00 en uit Dover te 1 1.30 u.

-- op 23 Augustus, afvaarten uit Oostende
te 1.00 u. en te 16.30 u. en uit Dover te
10.00 u.

-- van 24 Augustus af, afvaart uit Oos
tende te 13.30 u. en uit Dover te 1.00 u.

* ■* *

EENDAAGSCHE ZEEREISJES

Dinsdag 23 en Donderdag 25 Oogst, tel
kens naar Folkestone (75 fr.) en Canter
bury (85 fr.). Vertrek uit Oostende-Kaai te 
8.15 u.; terugkeer rond 21.15 u.

Zondag 26 Augustus, van 10.30 u. tot 
12.30 u., wandelconcert in zee. Biljetten te 
Oostende-Kaai. Prijs 12.50 fr.

CASINO - KURSAAL

PROGRAMMA VAN 22 TOT 28 OOGST :

ALLE DAGEN. —  Van 3 u. 30 tot 4 u. 30: 
Symphonisch concert; om 4 u. 30: Orgel
concert door M. L. Vilain; van 5 tot 7 u. : 
The-Dansant, attracties; om 9 u. : Groot sym
phonisch concert. Na het concert, Soirée dan
sante, attracties

Orkestleider: lAlbert Wolff.
Maandag 22 Oogst. -- 9 u. : Grace Moorçt,

de groote internationale film en zang vedette.
Dinsdag 23 Oogst. —  9 u. : Alexander 

Kipnis, van de Metropolitan van New-York.
i Woensdag 24 Oogst. -- 9 u. : Olivier Spor -
tiello, soprano van de Opera van Lyon. Or- 

I kestleider: M. René Barbier.
I Donderdag 25. —  3 u. : Groot Kinderbal, 
j onder de leiding van Mad. Hanicq; 9 u. : 
I Lyana Grani, van de Scala van Milaan.

Vrijdag 26 Oogst. -- 3 u. 30: Maurice
I Raskin, violist.
I Zaterdag 27. —  9 u. : Todor Mazaroff,
i tenor van de Weener O'pera.

Zondag 28. —  9 u.: Clara Clairbert.

IN DE «NLEUWE AMBASSADEURS»

Alle dagen in het Thé-Dansant, van 5 tot 
7 u. en ’s avonds na het concert: een ophef
makend music-hall programma. Jo Bouillon 
en zijn orkest - The Lanigiros.

Op het gala-dîner van Vrijdag 26 Oogst. 
Rina Ketty, groote prijs van de Gramofoon 
1938.

Verandering van programma: tweemaal in 
de week.

Dames en Heeren.
Hier aebt qe het aoede adres indien 

U Ceinturen noodi,i hebt zooals Buik
banden voor nier.maag en baarmoeder- 
zakkinçren, alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeratie s.

s|sAuParaa|»
G. MADELEIN-BUYS

Bandagiste ADOLF BUYLSTRAAT, 53
(hoek Marie-joséplaats en Madridstr.) 

O O S T E N D E  

Spreekdraad 73740 
Onze specialiteit:
naar maat werken volgens het geval.

PAARDENSPORT

HIPPODROOM W ELLINGTON
PROGRAMMA VAN 20 TOT 25 OOGST

29e dag : Zaterdag 20 Oogst.
30e dag : Zondag 21 Oogst : «Prix Zio

nist», 20.000 fr. 2.900 m. (kl. en gr. p.). 
«Prix Vicomte de Nieulant», 30.000 fr. 1.400 
m. «L’Omnium d’Ostende», handicap 25.000 
fr. 2.200 m. (gr. p.)

31e dag : Maandag 22 Oogst.
32e dag : Donderdag 25 Oogst : «Prix 

Wellington» 50.000 fr. 2.400 m. (gr. en kl. 
p.) ; «Grand Prix du Casino Impérial» han
dicap, 20.000 fr. 1.600 m. (gr. p.).

HIPPODROOM BREEDENE
Dinsdag 23, Woensdag 24 en Vrijdag 26 

Oogst, Vlucht- en Internationale Drafkoer-

O p e n s ta a n d e  
B e t r e k k in g e n

SCHOTEN
Vrije huishoudschool, Wilgendaalstraat, 5
Leerares in huishoudkunde, snijkunst en 

handwerk.
Voor voorwaarden zich wenden tot het 

bestuur der school.
WERKEN

Schoolhoofd eni gebeurlijk onderwijzer.
Wettelijke wedde. Aan te vragen vóór 24 

Augustus.
EERNEGEM

Openstaande betrekking van een leerarea, 
specialiste in teekenen: 12 uren per week. 
Leerwerkhuis, Statiestraat, 80, Eernegem.

Voo^jvaarden te bekomen bij de bestuur
ster vóór 25 Augustus 1938.

BRUGGE
Aan de patroons- en handelsschool, Garen- 

markt, 1 7, Brugge, een betrekking van les
gever in de Engelsche taal: 1.30 u. avondle® 
per week.

Voorwaarden: regent, licenciaat in de lian- 
delswetenschappen of volledige humaniora
studiën.

Aanvragen vóór 28 Augustus bij het be
stuur.

MALDEGEM
De plaats van gemeentelijk architekt is te 

begeven. Aanvangswedde 1.000 frank. Ver
dere voorwaarden op gemeentesecretariaat.

Aanvragen vóór 30 Augustus aangetee- 
kend aan het adres van den heer burge
meester.

IEPER 
Njverheidsschool, 8, O.-L.-Vrouwstraat

Openstaande betrekking van lesgever in 
meetkundig-, projectie-, voorbereidend vak- 
teekenen, aan de Winteravondleergangen.

Voorwaarden: drager zijn van een getuig
schrift van eene middelbare nijverheidsschool 
of algemeen normaalonderwij3.

Inlichtingen te bekomen bij den h. Landts- 
heere H., bestuurder der nijverheidsschool, 
16, Guido Gezelleplein, leper, ’s Woensdags 
en *s Vrijdags, van 17 tot 19 uur.

De aanvragen moeten gestuurd worden, 
op voornoemd adres, vóór Woensdag 3 1 Au
gustus 1938.

GENK-CENTRUM 
Middelbare beroepsschóol

Plaats van bestuurster te begeven.
WESTERLOO-CF.NTRUM 

Leerwerkplaats
Te benoemen: Leeraar in zedenleer: 4 uren 

les per week.
Kandidaatstelling voor deze plaats open 

tot 15 Augustus 1938.
Inlichtingen te bekomen bij het bestuur der 

school.

Aanbestedingen
------ €0*------

AANGEKONDIGDE  
AANBESTEDINGEN

26 AUG. —  Te 1 1 u., voor den h. Mal- 
lems, hoofdingr.-best. van Bruggen en We
gen, Nederkouter, 22, Gent, Kanaal van Gent 
naar Brugge, tusschen de grens van de beide. 
Vlaanderen en Brugge en het Kanaal voor 
den afloop van het water bezuiden Brugge 
(13e perceel). Onderhoudswerken. Bestek 
zonder nummer. (Ned. tekst).

31 AUG. —  Te 1 1 u., in de Magdalena- 
zaal, St Jansstraat, Brussel, leveren, montee- 

ïen en op richten van palen, daarin begrepen 

fundeeringsblokken, ankeringen, trekschoren 

en toebehooren, in het Radio-electrisch cen

trum te Ruiselede en in het Radiostation te 

Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. nr 3765 

RC, prijs 19,50 fr., Loxumstr. 16, Brussel.

2 SEPT. —  Te 11 u., voor den h. Claey«, 
hoofdingr.-best. van Bruggen en Wegen, 
Vrijdagmarkt, Brugge, binnenschilder-, on- 
derhouds- en verbeteringswerken in de Rijks
normaalschool voor onderwijzeressen te 
Brugge, alsook plaatsen van waschbekkens in 
de kleedkamer der oefenschool. Bestek zon
der nummer. (Ned. tekst).

UITSLAG AANBESTEDINGEN
9 ALIG. —  Te 1 1 u., voor h. Schauten, e.a, 

w. ingr., 1 7, Leuvensche weg, Brussel, aan- 
besteding-wedstrijd voor het optrekken van 
een gebouw voor verschillend gebruik, ne
vens het bundel voor rijtuigen G IV, in het 
nieuw station te Brugge.

J. Van Coillie, Oostende, 200.606,36 fr. 
-|- 4.000 (met gevelsteen van Ploegsteert) ; 
J. Van Malderen, St-Gillis-Dendermonde, 
223.236,66; Degens, Mechelen, 239.270,74; 
O. De Beul, Oostende, 255.860,25; Goetinck 
gebr., Brugge, 25 7.825,98; Hof gebr. en zus., 
St-Joostten-Oode 276.879,31 en var. 246.093

10 AUG. —  Te 1 1 u., in de Magdalena- 
zaal, St-Jansstraat, Brussel, optrekken van 
een telefoongebouw te Breedene.

M. Gobin, Oostende, 92.419,10; I. Lingier» 
Breedene, 93.682,99; C. De Beul, Oostende, 
93.806,77; C. De Cuyper, Breedene, 95.575 
fr. 24,

Camille Willems ZEEVISCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 OOSTENDE
DAGELIJKSCHE VERZENDING: 

BELGIE — BUITENLANDII 1fTel- Adr. Wiüemsco.
Tel. 73876-73875-73877-73878

I  S P R O T T E N  & H A R I N G H A N D E L  ^



c HET VISSCHERIJBLAD »

Burgerlijke Stand
OOSTENDE

GEBOORTEN

4 Aug. —  Roland Vandekerckhove van Ge
rard en Yvonne Lingier, woont te Klems- 
kerke.

5. -- Julien Corveleyn van Oscar en Mar
tha Denoif, F. Benoitsiraat, 2 7.

6* -- Aimé Berwart .van Aimé en Yvon
ne Jacob, woont te Ettereek. -- Robert De-
vogeîaere van Basiel en Rosalie Jonckheere,
j. rfesagestraat, 54. -- jeannine r*airaux v
r*ierre en Henriette Ronne, Fr. Orbanstraat,
iOô. -- Alfred Maxan Beaubœu? van René
en Françoise Pieters, Visscherskaai, 44.

7. —  Monique Lapon van Georges en Es
ther Spriet, Kerkstraat, 9.

8.   Jo E o ssu e  van Louis en Fernande
Descamps, Vrijheidstraat, 44. -- Jacqueline
Deswaef van Willy en Christina Vyncke, E.
Bcernaertstr., 25a. -- Gabrielle Impines
Gastaaf en Magdaiena Pottelaneie, Leffinge-
straat, 308. -- Magdaiena Marest van Gus-
taar en Maria Huys, Nieuwpoortsteenweg 43

9,. -- Roland Wittevrongel van Georges en
Maria Vereecke, Nieuv/landstraat, 24. René 
Stangé van Achiel en Gabriela Degrendele 
woont te Steene.

1 0. t— Leon Rosseel van Gustaaf en Ca
milla Dewaele, Schietbaanlaan, 4 7.

1 I . —  Jean Steenkiste van Oscar en Geor
gette Vanhoucke, Renteniersstraat, 28. -— 
Francine Beyen van Charles en Elsa Van 
Elverdinghe, Congolaan, 4 1.

12. -- Louis Goudesone van Victor en
Adriana Depoorter, Beekstraat, 22.

KINKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

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

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

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
Tél. 73104

STERFGEVALLEN

7.   Clementia Allary, 84 jaar, weduwe
van Peter Gouwy, Landbouwersstraat, 1 1. --
Mary Ramsay, 31 jaar, ong. wonende te 
Dublin. —  Hendrik Picett, 5 jaar, woont te 
Oostduinkerke.

8. —  Felix Vanderbeek, 64 jaar, echt. v. 
Antoinette Watticant, woont te Brussel. —  
Emiel Lust, 73 jaar, echt, van Leonia Ger-
monpré, Nieuwpoortsteenweg, 80. -- Paulina
Monballiu, 86 jaar, wed. Peter Lootens, P. 
Benoitstraat, 25. —  Valentine Vanwouw, 75 
jaar, echt, van Filips Denecker, St. Peters -
burgstraat, 777 -- Erriîel Vaneessen, 65 j.,
wed. van Elisa Lava, echt. Philomena David,
woont te Leffinge. -- Cecilia De Vreese, 32
jaar, echt. Simon Joukes, Writ.tencnnenstraat, 
50. —  Alicia Vandekerckhove, 44 jaar, echt.
van Alfons Roose, woont te Korlemark. --
Roeland Haegheman, 5 jaar, Stuiversstraat, 
b I .

10. -- Emma Dever, 82 jaar, wed. Ed
mond Vanhouter, Ed. Cavellstraat, 8.

I 1. -- Albert Degroef, 74 jaar, echt, van
Henriette Du Moulin, woont te St. Pieters-
Woluwe. -- Maria Vanhoutte, 2 7 jaar echt.
van Antoon Pauwels, woont te De Panne. —  
Julius Szylhabel, 50 jaar, echt. Adriana De-
smedt, woont te Steene. -- Maria Vercruys-
se, wed. van Karel Paternoster, Schaafstraat, 
33. —  Achiel Nolf, 61 jaar, echt, van Alicia 
Leuridan, E. Beernaertstraat, 89. —  Gustaaf 
Vande Weyer, 30 jaar, echt. Juliana Koe- 
ckelberg, Elisabethlaan, 282.

12. —  Victorina Labbeke, 73 jaar, echt, 
van Peter Bessire, St. Franciscusstraat, 15- 
Florencia Lcgros, 60 jaar, ongeh. woont te 
Brussel.

13.   Fridolina Lambert, 89 jaar, wed.
van Lodewijk Hubrechsen, Pontonstraat.

HUWELIJKEN

9 Aug. —  Henri Devettere, electrieker en 
Antonia Deswelgh. —  Maurice Vermeersch,

zeeman en Gabrielle Dewulf. —  Armand 
Standaert, Staatsbediende en Nelly Bordes, 
onderwijzeres. —  Andreas De Lange, stoker 
en Gisela Jacobsen. -- Hector Francq, werk
man en Marie-José Derriesmaecker.

12. —  Verbanck Richard, vischhandelaar 
en Notte Francine.

* 1 8. -- Cornu Julien, bediende, wed. Six
Irma en Dullaert Maria, gescheiden van Jac
ques Van Beeck.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
i 4 Aug. -- Camerlynck Hector, Vijver-

straat 8 en Hoornaert Rachel Overvloedstr. 
46. —  Michiels Charles, handelaars en Van-
denhoeck Louise, E. Beernaertstraat, 1 12. --
Velie Georges, autogeleider en Puype Augus
ta, Zv/aluwenstraat, 38. —  Van Malleghem 
Georges, koffiehuisbediende en Kuster Ger
trud, Hertstraat, 12. —  Dossaer Harry, vrij
williger bii ’t leger, Oostramp Kursaal, 5 en 
Verdonck Maria, Zwaluwenstraat, 56. —  
Dawyndt Albrecht, aannemer en Baken Si
monne, Plantenstraat, 16. —  Cappon Hen
drik, scheepstimmerman, Wittenonnenstraat, 
63 en Dysevinck Blondine, H. Borgersstraat, 
50. —  Lea Alfred, rekenplichtige en Stroo- 
bant Elisabeth, wed. Mouvet Eugène, Leffin- 
gestraat, 217.

I f

IJ
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte co rieten MANDEN bii

CH. DESMIDT-SLEYTER

BLANKENBERGE

GEBOORTEN

Coudeville André, z.v. Camiel en v. Van 
Hemelrijck Barbara, Wenduine. —  Popelier 
Julien .v. Willem en De Vrieze Margareta, 
Yzerstr. 52. -- De Wulf Prosper, z.v. Me
dard en Verlé Rachel, Slachthuisstr. 63.

OVERLIJDENS

Ryckaert Hélène, oud 64 j., echtg. Galas 
Frans, Albertstr. 2 7.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Eislander Walter, z.b., Kortrijk en Coene 
Maria, alhier.

HEYST

GEBOORTEN
Bourgee Marie-CIaire d.v. René en Van- 

hove Rachel, Yserstr. 13.

HUWELIJKEN

Gee

HUWELIJKSAFKONDIGING

Mayrné Jean-Joseph, schilder te Grez- 
Doiceau met Vandaele Marie-Louise, z.b. te 
Sint Michiels, voorheen te Heist.

Gee
OVERLÎJDENS

Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

---- O----

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

VERSCHE VISCHHANDEL.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

T : • .....  ■ ,

■
"■v*, - -• ^  -----

::

-W'

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE 4

VERDONCK -MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG EN NACHT DRAAGT ZON 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAML 4 EN 
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN- 
----- PIJNEN ONMIDDELLÏJK VERWIJDEREN -----

KUNSTBEENEN  
IN DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN — 

ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKENAK1IKELEN —

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

ALLE TOESTELLEN VOOR M IS
VORMDE BEENEN E N  V O ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —
S p r e k e l i j k  t e  O o s t e n d e ,  H .  S e r r u y s l . ,  7

Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.

ZELFDE HUIS TE BRUG G E: ZUIDZANDSTRAAT. 25

I
I

V i s c h k n e c h t e n  -  V i s s c h e r s ,  

R e e d e r s  e n  V i s c h h a n d e l a a r s  

K o o p t  u w  R I J W I E L  i n  h e t

HUIS GENTIL MARES
2.S , Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
_  BLANKENBERGE

I

BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zonder toerenreductor in de aslciding

Laag brandstofverbruik. Laag smeeroHeverbmik.
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.

Uiterst gemakkelijk te bedienen.
N .  V .  M A C H I N E F A B R I E K  “ B O L N E S  „

voorheen J. H. van CAPPËLLEN  
BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398 UK

Agent voor de Belgische kust :
WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende

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

HARINGROOKERIJ M VISCHCONSERVEN

M A R T O U
tsÀMrl : MAAGPIJN, DARMPIJN : /  OVERGEVEN,AFGANG KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend»» om onmiddelhjk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bii uwen 
apotheker hst echte  p ijn s tille nd  m id d e l M artou . 

en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,50 fr. de (lesch
ln elke apotheek en ap Martou 7̂  Vlaamsche

steenwea. Brussel

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE

Lijders aan SPATADERS (Varices)
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE 

KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis

+AU PARA’S0
G. M ADELEIN-BUYS £

Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 

(Hoek Mar:e-Joséplaats en Madndstr.) f
Spreekdraad 737,40

GROOTSTE KEUS DER KUST

A d o l f  V E R R E C A S

Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 
BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  *T GROOT van

isÉ, gepË

Greaseproof Papier
K o o p  g o e d k o o p  b i j

D E  M E U L E N A R E  G e b r o e d e r s

46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36

GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.

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 ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN
PAKKEN V A N  VISCH, KIPPERS, GEROOKTE SPROT —  « PAPIERAFROLMACHINES»
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6  r ie t je  v a n  d e n

V is s c h e r
door A. HANS

—  Ik hoopte dat er t een en ander zou 
uitgelekt zijn. Dat gebeurt dikwijls als de 
menschen aan het praten raken. Livina 
Raaks is te Gent onbekend. Ze stond er niet 
vermeld in de registers van den burgerlijken 
stand. Ze heeft te Brugge gewoond, zooals 
Waals verklaarde. Daar had de juffer een 
goeden naam. Ze is van een fatsoenlijke fa
milie, maar reeds eenigen tijd weeze. Nu 
wordt te Gent het onderzoek naar haar 
voortgezet. In het een of andere huis, waar 
ze een kamer had, moet men ze toch ver
missen.

Men praatte nog even over de misdaad. De 
heeren verlieten dan weer de « Gouden 
Schoof ».

-- Ze hebben meer tijd dan wij, merkte
Wuis op. Waarvoor zijn ze nu eigenlijk ge
komen? Hun onderzoek hier heeft niets om 
’t lijf... Eens vragen of niemand praatje3 
heeft gehoord.

—  ’t Is een geheimzinnige zaak, sprak 
baas Gelders. Wat ter wereld kwam een 
vreemde dame naar Reigersdamme doen, aan 
een eenzame hoeve, waar ze den dood vond? 
En Looi, die omstreeks dien tijd langs den 
achterwal naar huis ging, heeft niemand ge

zien. t Is of het meisje en een heer ergens 
verstopt zaten !

W'uis ging nog even mee in huis. Hij 
moest ekennen, dat hij op David nog geen 
vat had.

—  buigen of bersten ! zei Gelders.
—  O, wat zuilen we nog beleven? jam

merde zijn viouw.
David was teruggekeerd naar den akker. 

Niemand zou nog gelooven, dat hij aan het 
drama van den wal eenige schuld had. Veel
eer was er gemompel over Mathijs Waals, al 
bieef deze eveneens ongemoeid. David had 
andere bekommernissen. Grietje vertoonde 
zich niet meer op den dijk, in de duinen. Hij 
durfde niet naar haar huis gaan. Hij wist dat 
er gebabbeld werd. Zij moest wat ontzien 
worden.

—  Maar Zondag na de mis spreek ik haar 
aan... openlijk... en dan toon ik hoe ik ze 
ais mijn verloofde erken, had David besloten.

t Was Zaterdag: baas Gelders en Tilda 
reden al vroeg naar Brugge.

—  Nu moet ik moeder winnen, dacht Da
vid. Zij zal naar me luisteren.

Hij ging eerst na of ieder aan het werk 
was. De postbode bracht hem een brief.

-- Van Grietje, dacht David.
En ontroerd sloop hij in de schuur. Bijna 

bevend scheurde hij den omslag open.
En hij las :

Beste David,
Deze brief zal u wel veel verdriet doen, 

maar toch is het mijn plicht u zoo te schrij
ven, na veel nadenken. O, David, wij moeten 
onze verloving verbreken. Ik zie geen anderen 
uitweg, ’t Is noodig voor uw geluk. We had
den veel eerder goed moeten nadenken. Uw

vader is hier geweest en zei me dat hij nooit 
in ons huwelijk zou toestemmen. Hoe hij 
over mij sprak, zal ik niet herhalen. Maar 
hij voegde er bij, dat hij u zou verjagen, als 
ge met mij blijft verkeeren. Dat. mag niet 
gebeuren. Ik kan u niet vervreemden van 
uw ouders, uw familie en van uw bedrijf. Ik 
zie nu duidelijk al de bezwaren van onze 
verloving.

O, geloof me, dat het me veel kost die be
slissing te nemen. Ik heb geweend, maar ik 
moet dit offer brengen voor uw welzijn. Het 
is niet, omdat de menschen over mij praten 
en kwaad spreken. Maar ik mag u niet weg
halen uit uw familie.

t Is het best, dat we elkaar niet meer 
spreken. Laat ons moedig in die scheiding 
berusten! We hebben schoone uren gehad. 
Ik weet, hoe heerlijk gij het met mij meent, 
hoe oprecht ge zijt. Maar ik moet afstand 
van u doen. Toch zal ik nog veel aan u den
ken en bidden voor uw geluk.

Het lot is tegen ons. Later zou het nog 
moeilijker zijn om van elkaar te gaan.

Met hartelijke groeten,
Grietje Hagens,

David was bleek geworden en een tijdje 
staarde hij als wezenloos op den brief, die 
hem zoo diep wondde.

Seven, de koewachter, kwam als een slui
pende gluiper om stroo.

— Valschaard, zijt ge me weer aan het 
bespieden? snauwde David hem toe. Ik weet 
wel, wie er die praatjes uitgestrooid heeft... 
Maak u weg! Ik wil u niet meer zien, niet- 
waard.

David las den brief nog eens over. Er was 
plots als een groote leegte in zijn hart. 
Grietje verbrak hun verbond.

—  Ha, vader is bij haar geweest! siste hij.
Dat bezoek had Gelders voor hem verbor

gen gehouden, maar de zoon begreep wel 
van welken aard het geweest was.

-- Hoe min van vader, haar te gaan be-
leedigen ! zei David. Dat is nu onze bescha
ving, onze voornaamheid, onze hooge stand! 
Een nederig meisje en haar half kindschen 
vader met geweldige woorden overbluffen... 
haar uitschelden en bedreigen... ’t Is moedig!

David ging in huis. Vrouw Gelders zat in 
de kamer en keek het Brugsch weekblad in, 
dat pas gebracht was.

—  Vader is naar Grietje Hagens geweest, 
zei David.

Zijn moeder zag op en dadelijk verduis
terde haar gelaat.

-- Ja, dat is waar, erkende ze toch.
—  En wat heeft hij daar allemaal gezegd? 

Ik schijn het niet te mogen weten...
—  O, uw vader liet het meisje goed be

grijpen, dat hij niet im een huwelijk van u 
en haar zal toestemmen.. En dat was zijn 
plicht.

-- Ik kan me voorstellen op welk een ma
nier hij zal gesproken hebben.

—  Misschien wat te heftig... Hij wordl 
gauw driftig. Maar Giietje moest het hoo
ren, dat ze verkeerd handelt...

-- O, zij is de lokster, hé. de lichtzinni
ge meid, die mij naloopt ! Lees dan dit...

En vinnig schoof David den brief op ta
fel.

-— Is die van dat meisje ? vroeg vrouw 
Gelders.

—  Ja... O, er staan geen geheimen in. Ik 
moet niets in het verborgen doen.

De moeder las en David merkte, dat haar 
gezicht nu verhelderde.

—  Omdat Grietje mij afschrijft, dacht hij. 
Maar bij God, dat is niet ’t einde van mijn 
verloving !

Vrouw Gelders legde den brief neer.

—  Dat is verstandig, zei ze. Laat de on- 
geluKKige Kwesi.e aigeaaan zijn. David 1 t 
i- van u een vergissing geweest.
- IVioeaer, is uat ancs w «t ge te zeggen

n^ot i uegnjpt ^e aan neeieiviaai mei, wat er 
m ïiiijn liait Ontgaat i ik heo Cirietje zieis- 
ner en ik. wil naar niec missen. W, ztt nu 
cocn eens vooroordeelea op zij. ‘ uit dien 
t»r*ef merKt ge weiK een eaeimoedig meisje 
Lirietje is. wie weet, hoe vader haar toege- 
sproKen neert. Z.e wii niet herhalen wat mj 
over haar zei. un Zij antwoordt zoo... Z.e 
houdt veel van me, maar ze trekt zich te
rug voor mijn geluk. Ze wil me niet wegha

len van vaaer en u ... Ze ottert zich op.
__ \ is braat en verstandig van haar, dat

erken ik.
__ t n  dus moeten wij scheiden om een

kwestie van geld ? Grietje is beschaatd, ont
wikkeld en deugdzaam. Dat wist ik al lang, 
O, moeder, ze zou voor u een goede schoon

dochter zijn. Help me toch tegen vader ! 
Gij kunt toch met me meevoelen...

-- Daarom tracht ik naar uw geluk, mijn
jongen... Dat visschersmeisje kan geen ge
schikte vrouw voor u zijn. Ze is van een 
minderen stand. Ze kent ook niets van het 
boerenbedrijf...

—  Ze zou dat leeren onder uw leiding.
—  Och, neen, ge moet er in opgegroeid 

zijn... En ge moogt het geld niet wegcij
feren. René Wuyts zegt dat er kwade tijden 
aanbreken. Hij is een verstandige man, die 
scherp vooruit ziet...

—  O ja, René Wuis staat in volle gratie... 
hij is rijk en verdient veel geld.

—  Een net mensch... Tilda zal gelukkig 
zijn met hem. Wees nu ook verstandig en 
blijf bij uw volk, in uw stand... Ge waart 
eigen aan Gerda.

—  Gerda neem ik nooit !
Zeg dat niet ! Ze is op een kostschool 

geweest ; ze is knap., zeer vertrouwd met 
ons... en u heel genegen...

—— Maar ik wil ze niet... Ik bemin Grietje, 
denk u dat toch eens in, in plaats van altijd 
met stand en geld te schermen ! Ge hebt va
der ook uit liefde genomen.

Zeker, maar we stonden op gelijke 
hoogte... Ik kom van een even groote hoe
ve als de «Gouden Schoof».

David werd als wanhopig ; hij kon het 
moederhart niet treffen, zooals hij het ge
hoopt of gedroomd had. Vrouw Gelders zat 
verstrikt in de opvattingen van haar stand 
en voor haar was het uitgesloten, dat een 
rijke boerenzoon een visschersmeisje huwde. 
David kon volgens haar zijn liefde gemak
kelijk overbrengen op Gerda. Met genegen 
heid, wederzijdsche toegevendheid en goeden 
wil geraakten man en vrouw wel door het 
leven. Men moest de toestanden nuchter be
schouwen en het elkaar beminnen niet te 
hoog opschroeven. «Een goede partij», dat 
was in het boerenbedrijf een hoofdbelang..

—- David, zei vrouw Gelders, Grietje breekt 
alles af. Laat het zoo blijven ! Dan is er 
weer vrede in huis.

—  Ten koste van mijn geluk !
—  Integendeel. Later zult ge ons gelijk 

geven. Uw vader zal nooit voor uw wenschen 
buigen en ik ben het met hem eens, al zeg 
ik het u kalmer.

—  Vat een moeder dan niet het zieleleven 
van haar kind ?

(Wordt voortgeze •

(verbod«n nadruk).




