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LICHTEN

JULI

nit aan

1 V 3.32 19,.59

2 z 3.33 19.59

3 z 3.34 19.59

4 M 3.35 19.53
5 D 3.35 Î9.58
6 W 3.36 19.58

7 D 3.37 1-9.5 7
8 V 3.38 19.56
9 Z 3.39 19.56

10 Z 3.40 19.55
1 1 M 3.41 19.54
n  d 3.32 T9.3 3
13 W 3.43 19.52
14 D 3.44 19,-52
15 V 3.45 19.51
16 z 3.46 19.50
17 z 3.47 19.49
18 M 3.49 19.48
19 D 3.50 t9.47
20 w 3.51 19.4«
21 D 3.52 Î9.4D
22 V 3.53 1 9.44
23 Z 3.55 19.42
24 Z 3-56 19.41
25 M 3.58 rs.ïo
26 D 3.59 Î9.3B
27 W 4.00 iy ,.3/
ZS D 4.02 19.35
29 V 4.03 19.34
30 Z 4.04 r9.32
31 z 4.06 19.31

Deze tabel geeft
bet we? enlijk uur
volg«ni de zon.

H E T  V lS S C H ER fJB lA D
i * n #

. . . i

WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG-
WATER

JULI

i V 2.14 ï?739

2.7. 2.58 15.21
3 z 3.42 'Ib .'j/

4 M 4.31 16.57
51) 5.25 17:53

6 W 6.29 19.11
7 D 7.47 20.23
o V 8.55 21.27
9 Z 9.54 22.18

10 Z 10.41 23.01

n 1V1 1 t,Z 1 23.37
1 z DTT.5& — .—
13 \V 0.12 12.30
14 D 0.46 13. Üï
15 V 1.17 13.37
16 Z 1.51 14.10
17 Z 2.25 14.45
16 M 3.02 15.22
fy u 3.42 1 6.U4
20 W 4.29 16.54
21 D 5.2* 18.01
22 V 6.45 19.23
23 Z 8.19 20.51
24 Z 9.37 22.03
25 M 10.39, 23.00
26 D 1 1.28 23.47
27 w 12.14
28 D 0.31 12.54
29 V 1.12 13.34
30 z 1.53 14.13
31 z ,2.33 14-56

Vanaf 26 Maart
tot 1 Octobor too-
aan de uiu •verken
>aa la id  een uur
!ater.
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De M e d e d in g in g  tu s -  

schen Spoor en Weg
Sedert verscheidene weken worden door 

den directeur-generaal van de Nationale 
Maatschappij der Belgische Spoorwegen, den 
lieer Kulot, voordrachten gegeven om de aan
dacht te trekken van de regeering op den ho- 
peloozen toestand, waarin deze maatschappij 
gebracht werd door cen samenloop van om
standigheden, waarvan de regeering1 alleszins 
o rootendeels de schuld draagt.

Niet alleen heeft de regeering immers 
nieuwe waterwegen tot stand gebracht, maar 
zij heeft het vervoer te water en per weg 
grootendeels begunstigd, terwijl de spoorweg
maatschappij op aandrinyen van Loogerhanu 
allerlei gunsttarieven moest toestaan en lij- 
r»en blijven uitbaten, die alleen geschapen 
werden am politieke invloeden te voldoen.

Professor De Leener, die zich sedert jaar 
en dag bezig houdt met de verkeerspoiitiek, 
heeft in de dagbladen waaraan hij medewerkt, 
openlijk partij gekozen voor de thesis van 
den heer Rulot en wij willen hier al de ar
gumenten van deze kenbaar maken vooraleer 
enkele bezwaren te opperen.

Stellig wordt de veikeerspolitiek door het 
gewoon publiek met niet genoeg aandacht ge 
voTgd. Men is in het alyemeen onverschillig 
aan het lot van de spoorwegen, waarin men 
slechts /belang stelt, voor zoover men er dien
sten van verwacht.

Men beseft niet genoeg dat onze spoorwe
gen feitelijk de goedkoopste zijn van gansch 
Europa en dat het verkeer per spoor aihier 
veel grooter i3 dan overal elders. Nu zijn de- 
;ze voordeelen verbonden aan de voorwaarden 
Van hun uitbating en moest het zoo voort
gaan dat namelijk elk jaar millioenen verlo
gen worden, dan zou hieraan toch een ein
de moeten worden gesteld, hetgeen een zee 
jiadeéngen weerslag zou KeEfben op Ket eco
nomisch leven van de natie.

Zeker heeft de heer Rulot gelijk, wanneer 
hij beweert, dat ons klein landeke over te 
Veel vervoermiddelen beschikt. De vervoers
mogelijkheden van het spoor, den weg en de 
waterwegen, mogen geraamd worden op on
geveer 22 milliard Idlometrische tonnen.

Nu werd ih 1929, jaar van het grootste 
Shandelsverkeer in Belgie, alles tezamen 
isleclvts voor twaalf milliard en half Icïïometri- 
Sche tonnen vervoerd en in 1930 evenals 
193 7, jaren van normale bedrijvigheid, onge
veer elf .milliard.

Zoo was <ïus Tiet verkeer in normale om
standigheden slechts de helft van hetgeen ons 
.Van vervoermfddelen en de lasten die er het 
jganschen tijd, heeft men aa:i den overvloed 
van vervoermiddelen en de lasten de er het 
gevolg van zijn, geen aandacht besteed.

De spoorwegen immers brachten genoeg
zaam op en zelfs kon de spoorwegmaat
schappij een super dividend uitkeeren.

Maar van 1931 af, waren de uitslagen in 
deficiet en thans bereikt het totaal 844 mil
lioen, terwijl de vooruitzichten voor 1938 
nog een tekort van 400 millioen laten voor- 
ïien.

Maar wanneer de economische bedrijvig- 
Ĵ efd vermindert, heeft de -binnenscheepvaart 
eveneens te Iïjden en zoo is er van alle kan- 
ïen ontevredenheid ontstaan.

In een land met gezonde financieele voor- 
Waarden, kan een voortdurend aangroeic.nde 
»chuld niet bestaan. Dit is nochtans zoo voor 
onze spoorwegen, waar men eerst en voor
al iL,>ezorgd heeft voor de vermindering var. 
Uitgave, door het personeel tot een minimum 
te brengen.

Maar ook dit was niet voldoende en eer. 
Vermeerdering van de tarieven zou wel een 
pplossing kunnen brengen, maar de vermeer
dering zou 20 à 30 ten honderd moeten be
dragen, hetgeen voor de ekono.mische bedrij
vigheid van ons land wel catastrophaal zöu 
fclijken.

De heer Rulot wenscht daarom een nieuwe 
Verkeerspoiitiek te volgen, waardoor de 
^poorwq^ in dezelfde voorwaarden zou uitge- 
paat worden als de gewone weg en den wa
terweg.

Men mag niet vergeten dat, om de water- 
Vvegen tot stand te brengen, enorme kapita
len noodig waren, waarvan de jaardoodingen 
ïieel zeker niet door de binnenscheepvaart 
Worden opgeTSracrft evenmin trouwens atsTfe 
uitbaters van vrachtauto's, de jaardoodingen 
betalen van de sommen die noodig waren om 
de wedren aan te leggen, onteigening van de 
gronden, plaveiïhg, onderhoud, enz...

Slechts van de spoorwegmaatschappij wordt

«é’

geeischt, dat ze een eigen weg bezitten en 
onderhouden met al het noodige personeel 
voor de bewaking, enz... *

Dit is de klacht van de Nationale Maat
schappij en men moet bekennen dat /e, al
thans gedeeltelijk, gegrond is. De bladen die 
de redevoeringen van den heer Rulot bespro
ken hebjben, zijn echter niet alle geble
ven op het verheven plan, waarop deze 
zijn bespreking gevoerd had. Vele bladen 
hetbben detailkritiek uitgeoefend en daar is 
er heel zeker nog veel te doen om deze be
sparingen te verwezenlijken, die door Mijn
heer Rulot voorgesteld worden als nog on
mogelijk dóor te,, drijven. Zoo wordt gewe
zen op de onlogische uitbating van de lichte 
treinen of tramtreinen die hoogstens 50 à 70 
ton wegen en getrokken worden door loco
motieven van soms boven de 100 ton.

De maatschappij bezigt natuurlijk het oud 
materiaal waarover ze beschikt en zij heeft 
in den laatsten tijd ook lichte locomotieven 
besteld, hetgeen weer bewijst dat ze de uit
bating door motortreinen, niet heelemaal 
wenscht voort te zetten, «maar ook nog 
stoomlocomotieven te gebruiken, hetgeen 
trouwens ook in Frankrijk gedaan wordt, 
zooals ze nog maar onlangs hebben geschre
ven.

Opgemerkt wordt ook, dat de bouw van 
een locomotief thans in goudfranks het dub
bel kost van den prijs die in 1913 betaald 
werd, terwijl vóór den oorlo,g( de Belgische 
Staat reeds veel meer betaalde dan de Duit
sche spoorbaan. Mer. vraagt zich af hoe dit 
komt en merkt op dat de auto’s integendeel 
steeds goedkooper worden.

Verder dient ook te worden onderzocht of 
het voor de spoorwegen wel voordeel heeft 
prijsverminderingen toe te staan aan wie ’s 
Zaterdags en ’s Zondags reist, hetgeen voor 
gevolg heeft dat, gedurende de week de trei
nen gebezigd worden door die welke niet an
ders kunnen en dat de wagons dan ook dik
wijls leeg zijn.

De afschaffing van die prijsvermindering 
zou een regelmatiger verkeer teweegbrengen.

Er zijn nog zooveel andere beschouwingen 
hieraan vast £e knoopen, maar dit zou ons 
te ver leiden en nu de heer Garemijns ook 
bet woord heeft gevoerd om de stelling van 
de spoorwegen te verdedigen en nïetfcfrP'ar
gumenten bij te brengen, zullen we toch dez-e 
hoeven te onderzoeken, zoodat ons nog de 
gelegenheid zal geboden worden de ingewik
keldheid van het vraagstuk te doen uitschii- 
nen.

Het Avontuur van een 
Belgische Visschersboot in 

Portugeesche Wateren
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Mazout «Purfkra»

Diese! Motoreo «Sulzer*

Verscheidene bladen geven kennis van het 
feit als zou de 0.23 7 Nolly Suzanne zich aan 
hiernavolgende feiten schuldig gemaakt heb
ben.

« Het avontuur dat de bemanning van de 
Oostendsche treiler «0.237 Nelly Suzanne», 
schipper J. Lambrecht, van de reederij H. 
Vieren, is overkomen, is niet alledaagsch.

Toor enkele dagen meïdden wij dat een 
bericht was aangekomen te Oostende, dat de 
treiler gevat werd al visschend in de Portu
geesche kustwateren en dat bij aan de ket
ting gelegd werd, in afwachting dat de Por- 
tUjgfeesche rechtbank zou uitspraak vellen.

Volgens een schrijven dat Oostende bereik
te werd het aan de ketting voorafgegaan door 
bijzonder dramatische tooneelen.

De «0.237» zou zich in de kustwateren 
bevonden hebben, toen de bemanning een 
Portugeesch kustwachtschip ontwaarde dat in 
hun richting stoomde. Onmiddellijk werd be
vel gegeven met volle snelheid door te varen 
en de treiler sloeg op de vlucht, alhoewel de 
kustwachter fc>evej gaf bij te leggen.

45 KANONSCHOTEN.

Ziende dat de treiler zou ontsnappen, loste 
de kustwachter een paar waarschuwingsscho
ten in zijn richting maar de Oostendsche vis
schers schenen er zich niet om te bekomme
ren en voeren maar door. De bevelhebber 
van den kustwachter verloor alsdan zijn ge
duld en nu werd de treiler tot doelwit geno
men voor de kanonschoten.

Het luidt, dat er in totaal 45 schoten gelost 
werden, maar toch weigerde de treiler te 
stoppen, totdat het schip geraakt werd. Ge
lukkig, naar wij meen en te weten, werd nie
mand zwaar gekwetst.

Nu werd de treiler gedwongen naar Setu- 
bal te varen, alwaar hij aan de ketting ge
legd werd. Bevel werd gegeven aan den schip
per zijn visch af te staan, maar hij weigerde.

VERWIKKELINGEN TE SETUBAL.
Inmiddels hadden de manschappen van de 

0.23 7, die vermoedelijk nog onder den in
vloed van de voorvallen waren, zich bedron
ken en zochten moeilijkheden ,m*et een tolbe
diende, die gedwongen was zijn revolver te 
trekken om de visschers op afstand te hou
den. Ook weigerden de manschappen drink
baar water te geven aan den bewaker die 
aan boord gesteld werd door de overheid. 
Het zou slecht afgeloopen zijn met de beman
ning, ware het niet dat invloedrijke personen 
tusschenbeide gekomen waren, om te doen 
uitschijnen dat het de 0.23 7 was, die voor 
enkele weken de bemanning van een Portu
geesch vaartuig redde.

Volgens de jongste berichten zou de 0.237 
thans Portugal verlaten he.bben en op weg 
zijn naar Oostende. De rechtbank van Setu- 
bal heeft uitspraak gedaan, maar het is on
mogelijk te weten te komen welk het bedrag 
is van de opgelegde boete, hoewel er sprake 
was dat er 75.000 escudos zouden geeischt 
worden. Daarmede is de zaak nog niet afge
loopen voor de manschappen, vermits de on
derzoeksraad voor scheepvaart zal moeten 
onderzoeken in hoever de feiten, ten laste 
gelegd van de 0.23 7 met de waarheid over
eenkomen.

Tot daar sommige bladen.

O N Z E  B E SC H O U W IN G E N .

Wat er ook van weze, stellen we eens te

Verbroedering der Belgische Zeelieden 
van den Oorlog I9I4-I9I8, Oostende

meer vast, dat al deze berichten niet altijd 
met de waarheid stroken, maar dat daaren
boven zekere journalisten sensatie trachten te 
verwekken met de feiten op te schroeven.

Zij beseffen niet welk kwaad zij daarme
de aan de reederij en aan de manschappen 
berokkenen en men doet ons opmerken dat 
het -misschien beste ware om dergelijke op- 
schroeving der feiten te vermijden, dat de 
waterschouten deze verslagen niet meer aan 
de journalisten zouden overmaken omdat er 
te veel op belust zijn sensatie te verwekken.

Dit iglebeurt niet alleen met Belgische vis- 
schersvaartuigen op Portugal, maar ook met 
andere.

De overtredingen voor het visschen in ter
ritoriale wateren worden niet alleen vastge
steld in Portugeesche wateren, .maar ook in 
IJslandsche en niet alleen op Belgische vis- 
schersvaartuigen, maar ook op Engelsche, 
Fransche, Britsche, enz....

De opleiding van Engelsche visschersvaar- 
tuigen in IJslandsche wateren is zelf kenschet
send en de manier waarop soms door hen 
getracht wordt aan de kustwachters te ont
snappen, is niet rrinder belangwekkend om 
hooren. Maar in andere vreemde bladen wordt 
daarvan geen drama gemaakt zooals bij ons, 
omdat dit nu eenmaal een alledaagsch feit is 
geworden.

Wat de dronkenschap betreft, waaraan de 
bemanning zich zou schuldig gemaakt heb
ben, moeten wij doen opmerken dat ook hier 
dit feit ons zeer vreemd voorkomt, gezien 
men niet uit het oog dient te verliezen, dat 
dit vaartuig de haven verliet met twee ton 
water en zeven bakken limonade.

Was het misschien daarvan dat ze bedron
ken werden ? Dergelijke beschuldiging’en zijn 
dus in elk geval van overdrijvingen niet vrij 
te pleiten en we kunnen ze slechts afkeuren.

Weliswaar is het verboden in territoriale 
wateren te visschen, maar menschen die het 
vischje nevens zich maar te grijpen hebben 
en soms dagen en nachten ,bij koud en slecht 
weder niets hebben kunnen visschen, trachten 
op het einde der reis toch nogal dikwijle iets 
mee te brengen om hun karig bestaan te ver
zekeren. Een vergelijking tusschen den ar
beid aan wal met deze van op zee is niet mo
gelijk, want, herhaler, we het tot vervelens 
toe : « Het vischje wordt duur betaald. »

We hebben er aan gehouden deze enkele 
beschouwingen neer te pennen, niet om te 
trachten de schuldigen aan een straf te ont
trekken, want daar zal de onderzoeksraad 
we! voor zorgen, maar om er op te'Xvijzen 
dat al die sensatiewekkende berichten daar- 
cm ook niet van noode zijn en meer kwaad 
dan goed stichten in een tijd, waar de eco
nomische toestanden al niet van aard ziin om 
elkeen te bevredigen.

De schipper heeft ondertusschen ofïgeveer 
23 duizend frank boete betaald.

ABONNEMENTEN t

BIN NEN LAN D . —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan

den 15 fr. ; 3 maanden 10 fr. ; BU ITENLAND 3 gulden of 50 fr.

Nuttig Bezoek 
van Mijnwerkerskinderen

Dinsdag jl. brachten opnieuw een vijftig
tal mijnwerkerskinderen van Diest een be
zoek aan onze visscherijinstellingen en de 
stad. Daar deze arme schoolkinderen niet 
over de middelen beschikken om twee dagen 
aan ons strand door te brengen, zoo werd 
door toedoen van den heer Vandenberghe 
Prosper, en met den geldelijken steun van 
de propagandavereeniging voor vischverbruik 
er voor gezorgd, dat allen een aangenamen 
dag zouden doorbrengen.

s Middags brachten deze kleinen door in 
de vischmijn, waar ze ter restaurant op een 
lekker eetmaal vergast werden.

Vooraf werd aan de dame van den uit
bater een prachtige bloemengarve aangebo
den, waarna door een leerling der school aan

De twee nieuwe 
Vaartuigen van de 

Oostendsche
Reederij

De 0.164 «Jan De Waele » heeft verleden 
week zee gekozen voor IJsiand en werd door 
de Oostendsche reederij aangekocht te Huil. 
Dit schip was de vroegere Lord Islington 
Fi. 1 5 I weike in 1925 gebouwd werd te Selby.

Het tweede vaartuig welke imen aan het 
opknappërTis en het nummer 0.262 « Eduard 
Van Vïacnaeren » zaÏ aragen, werd insgelijks 
te Huil aangekocht en was de vroegere Lord 
Winterton ri. Î 30 insgelijks in 1925 te Selby 
geoouwd;

Beide schepen behoorden tot de reederij 
Pickering en Haldane S. T. Co Ltd.

Zij zullen voornamelijk voor de de vissche
rij op Ijsland gebezigd worden.

STAN D ARD

Lijst der leden, welke gevaren hebben ter 
Zeevisscherij gedurende den Oorlog 1914- 
1918, en voor dewelke het Herinnerings- en 
Zejepraalmedaille werd ontvangen.

Engeibrecht Jules geboren te Oostduinker- 
ice 7-10-1880. —  Deley Jean, geboren te 
Oostende, 11-1-1880. —  Braem Cornelus, 
geb. te Oo3tende 3-6-1883 —  Vandaele Pier
re, geb. te Oostende 4-1-1893. —  Vannoeck 
August, geb. te Oostende 27-8-1876. —  La- 
nerès Henri, gê b. te Oostende 2-1 1-1878. —  
Vercoulle Oscar, geb. te Oostende 30-11- 
1886. —  Verhelst Pïeter, geb. te Oostende 
2-9-1865. —  Dedrie Louis geb. te Oostende 
14-11-1867. -- Depaep Leon, geb. te Bree
dene, 4^6- ît$71. —  Consales Eduard, geb. te 
Adinkerke 9-1-1 o86. —  Barbaix Frans, gteb. 
te Öostenae, î*4-5-I 885. —  Hennaert Frans, 
geb. te Vlissingen, 18-2-1899. —  Martinsen
Oscar, geb. te Oostende 30-10-1878. -- De
Bruyne Joseph, geb. te Blankenberge, 21-1 1- 
889. -— Smissaert Charles, geb. te Oosten

de 15-11-1881. —  Goetgebeur Aimé geb. te 
Oostende 25-8-1888. —- Deman André, geb. 
te Oostende 16-3-1883. —  Vlietinck Bernard 
geb. te Heyst, 13*7-1866. —  Locquet Vin- 
centius, geb. te Oostende 7-12-1864. —  De
man Jozeph, geb. te Oostende 6-9-1878. —  
Brys Aîfons, geb. te Oostende 12-4-J884). —  
Antierens, Jozef, geb. te Oostende 3-7-1894. 
—  Defer Eduard geb. te Oostende, 1-1 1- 
1870. —  Declercq Arthur, geb. te Schoore, 
9-4-1879. —  Cooseman J. geb. te Gent, 12- 
4*1 878. —  Major René geb. te Oostende 16-

2-1890. —  Lambrecht Henri, geb. te Adin
kerke 29-7-1876. -- Vanhoecke Jan, geb. te
Oostende 2-6-1875. —  Klausing L. geb. te
Oostende 3Î-5-1882. -- Zonnekeyn Pierre
geb. te Oostende 19-2-1878. —  Coenije A l
fons geb. te Oostende 25-2-1886. -- Devos
Arthur, geb. te Breedene 2 7-11-1882. --
Wallaeys Isidore geb. te Zandvoorde 15-2- 
1875. -- Waegebaert Emile, geb. te Oosten
de 1 0-1 0-î 879. —  Van Hoecke Isidore, g*eb.
te Oostende 1-5-1880. -- Labbeke Eugène,
geb. te Oostende 2-7-1885. —  De Ly Emile, 
geb. te Oostende 20-4-1878.
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Het Gevaar van 
Drijvende Mijnen

De oorlog in Spanje blijft aan den gang en 
zou een onaangenaam achtersmaakte kunnen 
laten, naar er vastgesteld werd in Engelsche 
water, waar drijvende mijnen ontdekt wer
den.

De afstand van Mountsbaai naar Gibraltar 
is 950 mijlen en toch werden daar mijnen 
aangetroffen, waarschijnlijk van hun ankers 
losgekomen.

Het is mogelijk, dat deze mijnen geankerd 
werden op de Spaansche Noordkust, dichter
bij gelegen, maar zij hebiben de Biscay Golf 
moeten doorvaren om in het Kanaal te ge
raken.

Het opmerken dezer mijnen werd door ver
schillende stuurlieden kenbaar gemaakt.

De admiraliteit besteedde zijne aandachtige 
tusschenkomst aan het bestrijden van het ge- 
varff en zond de mijnvanger Broke uit om de 
Engelsche waters van drijvende mijnen te
zuiveren.

GEBRUIK

j T E X A C O
Gas-Olie 

Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen. 

DEPOT  O OST EN DE : 

T ELEFO O N  462

Reddingswedstrijden
Zondag laatstleden hadden op het Wester- 

strand* de jaarlijksche reddingswedstrijden 
p'aats. Onder het aanwezig puoliek dat van 
op den Zeedïjk en het strand de verrichtin
gen .met belangstelling volgde bemerkte men 
de aanwezigheid van de hh. Baels, Gouver
neur, Bouwens, Van Glabbeke, Piette, Ser- 
ruys, Delan^ne, Pintelon en anderen.

De eerste proef, ^bestaande in het afhalen 
van een drenkeling op 200 meter van de 
kust, gaf den volgenden uitslag :

1. OOSTENDE (Rau V. en Fontaine), in 
11 m. 30 s.; 2- Blankenberge (Marius Jaak 
en Maurice Content) in 1 1 min. 39 s. 3. Het 
Zoute (V. Amys en Robert Amys) in Î2 m.; 
4. Heist (Helsmoortel en A. Dewitte) irr 13 
m. 14 s. ; 5. Zeebrugge VA. Coen en A. 
RuysschaertfJ» in 16 min. 05; 6. Klemskerke 
(Ch. Borny en C. Lanoy) in 16 m.; 7. Wes- 
tende (G. Lanoye en H. Lanoye) in 1 7 min.; 
8. Middelkerke (Boydens C., en Deiys )A.) 
in 18 min. 29 sec.

De zwemproef (100 meter zwemmen van 
een bootje tot aan het strand) gaf volgende 
rangschikking :

1. RICHARD POPULIER, Blankenberge, in 
3 min. 32 sek.; 2 Louis Populier, Blanken
berge, in 3 <m. 42 s. ; 3. Maurice Tavernier

Klemskerke in 3 min. 5 7 s. en verder Ed. 
Snauwaert (Het Zoute), Gustaaf Boydens, 
(Middelkerke), Ad. Beernaert (Het Zoute), 
A. Ruysschaert (Zeebrugge), Richard Rot- 
saert (Heist), Maurice Bulcke (Heist) en Al
fons Coen (Zeebrugge).

In den reddingswedstrijd, bestaande in het 
op ’t droge brengen van een drenkeling door 
twee redders, kwamen de deelnemende ploe
gen in de volgende rangschikking :

1. OOSTENDE, in 1 min. 46 sek.; 2. Heist, 
in 1 imin. 48; 3. BlankenberigJe in 1 min. 49; 
4. Zoute, in 1 min. 56; 5. De Haan in 2 m. 
0 s. 3/5 ; 6. Zeebrugge, 2 min. 20; 7. Mid
delkerke, 2 min. 2 7; 8. Westende, 2 min. 31.

Op het einde dezer wedstrijd heeft den 
Heer Gouverneur Baels zich willen belasten 
met het uitreiken der prijzen en heeft in zijn 
redevoering het belang doen uitschijnen van 
de reddingsdiensten aan de kust en bracht 
tevens hulde aan al de deelnemers voor hun 
welgelukte uitvoering der verschillende proe- 

n.
De heer Serruys, voorzitter van Ostende- 

Plage bedankte in gepaste bewoordingen den 
heer Gouverneur, alsook de deelnemers der 
wedstrijd.

den heer Vandenberghe Prosper een prach
tig boekwerk overhandigd werd met de be
woordingen :

« Mocht dit nederig geschenk, door de 
mijnwerkerskinderen uit Diest, leerlingen 
der gemeentejongensschool en door hun on
derwijzers uit dankbaarheid aangeboden aan 
den heer Prosper Vandenberghe, hun groo
ten weldoener te Oostende, hem aangenaam 
zijn ».

Een prachtige potpourri door alle leerlin
gen gezongen, werd door de aanwezigen op 
ievendig handgeklap onthaald.

Bestuurder Van Dyck A., nam daarop als 
volgt het woord :

« Het is me een oprecht genoegen hier 
« in ons midden te zien de heer Blondé, 
« kapitein van de Roode vloot.

«Tn naam van het personeel der gemee> 
« te jongensschool van Diest en in naam van 
« al onze leerlingen bied ik aan de heeren 
« Blondé Arseen en Vandenberghe Prosper, 
« onzen innigsten dank voor het gul onthaal, 
«'clat ons hier in dit hotel te wachten stond.

« Hëï Ts reeds de tweede maai, dat die eer 
« onze school te beurt viel. Onze leerlingen 
« waren zoo voldaan over de reis naar Oos- 
« tende van verleden jaar, dat we het aan- 
« durfden, opnieuw een reis in te richten 
« naar de zeekust.

« Ook de ouders onzer leerling-en hebben 
« zich groote opofferingen getroost om het 
« noodige geld uit te sparen voor zulke groo- 
« te reis.

« Ik voeg er terloops bij, dat er verschil- 
« lende gezinnen zijn, die hebben moeten 
« voor 2, zelfs voor 3 hunner kinderen spa- 
« ren.

« Doch het vooruitzicht hier zoo rijkelijk 
« ontvangen te worden door hoogergenoemde 
« weldoeners, heeft hen voor niets doen te- 
« rugideinzen.

« Beste Kinderen,
« Ik wil u nog even die milde gevers van 

« al dat lekkers dat u heden werd opgediend, 
« beter doen kennen.

« De heer Blondé Arseen is walkapitein 
« der Roode Vloot. Het is de grootste Oos- 
« tendsche zee-oorlogsheld. Hij werd vereerd 
« met de grootste onderscheidingen, welke hij 
« ontving uit de handen van den Koning van 
« Eng*eland, Koning Albert 1, den president 
« van Frankrijk en van generaals Foch en 
« Joffre. Hij voerde in den laatsten wereld- 
« krijg openlijk oorlog tegen de Duitsche 
« onderzeeërs en wist er een paar van die 
« gevaarlijke oorlogstuigen in den grond te 
« boren.

« En eindelijk de heer Prosper Vandeniber- 
« ghe, diej wij re*eds kennen van verleden 
« jaar. Niettegenstaande zijn drukke bezighe- 
« den, was hij zoo goed een paar uren van 
«zijn tijd te besteden om ons in Juli 1937, 
« rond te leiden en inlichtingen te ver3chaf- 
< fen over de inrichtingen hier en rond de 
« vischmijn. Thans stond hij nogmaals op de 
« bres om zonder bluf noch gebaar het ons 
<c hier weer zoo aangtenaam mogelijk te ma- 
« ken en voor een lekker kosteloos diner te 
« zorgen. Niets was he,m te veel.

« Wij zeggen dus nogmaals aan die wel- 
« doeners, alsook aan onzen sympathieken 
« inspecteur, M. Van Hecke, onzen besten 
« dank.

« Ik hef dus het glas in de hoogte en drink 
« op hun gezondheid ».

Na een hartelijk denkwoord van den heer 
Arseen Blondé, namen de jongens de lekker 
beladen tafels in beslag. Of er gegeten werd, 
hoeft niet gezegld.

Had de firma Comellie voor garnaal ge
zorgd, Globus was daar met zijn mayonnaise 
haringjes, de restaurateur met een lekkere 
soep en fritten en Arseen olondé, had versehe 

j braadschelvisch aangeboden.
Dit was echter nret alles, want de patis

serie Libert zorgde voor vijf mandjes lekkero 
aardbeziën, terwiji de vriend Georges Valcke 
en bakker Costenoble voor taartjes en ’s na
middags voor boterkoeken hadden gezorgd, 
zoodat de hongerige magen gevuld en door 
de bieren Wielemans van den heer Deswaef 
en een iekkere Forst van den heer Germon- 
pré gelaafd werden, ’s Namiddags werd een 
mooi bezoek gebracht aan het omliggende en 
’s avonds waren verschillende vischhandelaars 
en vischmijnknechten getuige van het rijke 
repertorium aan liederen door de leerlingen 
gekend, terwijl een virtuoos accordeonist 
van amper 12 jaar, ons onthaalde op prach
tige deuntjes door de talrijke aanwezigen 
met herhaald handgeklap begroet en meege
zongen.

In een volgend nummer hopen we de nut
tige gevolgen welke dergelijke propaganda 
Heeft, te doen uitschijnen en we bedanken 
hier volgaarne de Maatschappij der Kursaal 
en de talrijke firma s hierboven vermeld, voor 
hetgene ze bijgedragen hebben om deze arme 
kinderen van onze harde wroeters der on
dergrond, enkele aangename stonden, aan die 
voor hen bewonderenswaardige zee, doorge
bracht te hebben.

We hopen hiermede eens te meer nuttig 
werk te hebben verricht in ’t b u n g  van *t 
vischje, zij die er vé.n leven moe Len en tot 
groote vreugde van hen die van uit het Lim- 
burgsche zoover gereisd zijn om van dit 
vischje te hooren spreken en eten.

Mochten ook veel vischhandelaars het nut 
van dergelijke propaganda willen begrijpen, 
dan zouden ze niet aarzelen de p_opaj_ianda 
voor meer vischverbruik, door het verïeenen 
van hun steun, de betere verzorging der ver
pakkingen en het t-^emoetkomen aan hun 
klienteel, beter te welpen doorcjlrijven, in t 
belang van hun eige\ handel.
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Alle Bankvsrrichtingttn —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.

Dg Stedelijke Visscherijschool 
op reis naar Boulogne en den

Casselberg
Over enkele dagen zijn wij op reis getrok 

ken, na gedurende het schooljaar stuiver na 
stuiver bijeengebracht te hebben, ’t Was 5 u. 
in den morgen. Ik lag klaar wakker in mijn 
bed en dacht aan de reis die we denzelfden 
dag nog zouden doen. Wat ging dat uurwerk 
traag. Ten langen laatste stond ik op en ging 
naar de keuken, waar moeder bezig was, 
mijn rugzak vol te stoppen. Gauw kiaar en 
dan naar school waar de makkers al te wach
ten stonden. Op tijd kwam de auto van Mr. 
Parmentier en weg waren wij.

Dwars door de stad naar de effen kustjsaan 
van Middelkerke. Langs den eenen kant rezen 
de duinen op en rechts die mooie zee, hel
derblauw; en effen als een spiegel, ln de verte 
zat geheel de Oostendsche vloot ter visch- 
vangst. Weldra bereikten wij Nieuwpoort en 
zagen h'et bijna voltooide monument van (Ko- 
ning Albert. Door de stad ging het nu naai 
Veurne. H ’.er en daar gl:ed een buurt&chip 
over het kanaal, onhoorbaar. Te Veurne 
trokken wij over de Groote Markt waar de 
eeuwenoude gebouwen, moe en afgetobd, 
schenen neer te kijken op ons voertuig. In 
volle vaart ging het nu naar Duinkerke, eerst 
voorbij het Belgisch tolkantoor, waar alles 
snel van stapel liep en dan voorbij het 
Fransch kantoor, vVSar we nog ar lang 'ble
ven handen om de noodige formaliteiten te 
vervullen.

Terwijl dit gebeurde, kwam een fietser aan
gereden ; hij moesb afstappen en paleren 
toonen en dan... een doeanier begon gansch 
zijn rijwiel uit mekaar te trekken, zadel, al
les ging-er uit en werd met lange ijzerdraden 
onderzocht. We stonden nogal te kijken ! In- 
tusschen reden we verder naar Duinkerke, 
een vuile stad, alleen de haven maakt een 
uilzonde.Ing. Hier is alles proper ; heel de 
haven zijn we rond getoercT en het loonde de 
moeite. We kregen de lichtschepen Dyck en 
Sandettie, die bij toeval binnen lagen, te zien. 
Een groot vlotdok lagt in de haven en men 
w 3 er een groot schip op aan het herstel
len. W^l verder zagen we de werf waarop een 
duikboot} in, opbouw lag. Dan maar/ verder 
den weg van Kales op. Heel in de verte 
kwam de vuurtoren van Gravelines opduiken, 
als een wenteltrap de hoogte in, door de 
breede zwarte streep, in spiraalvorm er op ge
schilderd. Door de oude vesten van dat stad
j e  trokken we verder naar Calais, weinig be
langrijk, zoodat na een kort bezoek den weg 
naar Kaap Griz-Nez ingeslagen werd. Hier 
oegon Ket mooiste gedeelte van de reis. De 
we * steeg en daalde zonder stoppen. Links 
goliden de weiden en graanvelden en rechts 
waren de duinen en tusschenin zag je nu en

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SO EN EN

opvolger: J u le s  D e ïe v e r
131, T H O U RO U T SC H E  ST EE N W E G , 131 —  O OST EN DE
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OCCASIEBAN DEN  IN  ALLE M A T EN

Oostendsch Nieuws
dan de zee in al haar schoonheid. Eindelijk 
Kaap Gris-Nez. We moesten den grooten weg 
verlaten om op den kaap te geraken, waar 
we uitstapten. Diep beneden ons lagi de zee 
met heei in de verte de witte Engelsche krijt
rotsen. Duidelijk waren een drietal torens 
zichtbaar. Boulognewaarts gleed een schip op 
het vlakke helder-groen water van het (Ka
naal. Hier en daar ^ag je duidelijk zwartgroe
ne plekken in het water, zeker droogten die 
ap deze kust het grootste gevaar voor de 
schepen uitmaken.

Na dit bezoek stapten gij weer in en met 
hijgenden motor trokken) we nu weer berg 
op, berg af dat het een plezier was. Te Bou
logne kwamen we met de ebbe aan an we 
keken nog niet aardig naar de haven waar 
bijna geen w'ater niet meer stond. Inmiddels 
was het noen en gingen we een herberg bin
nen om onze boterhammen op te eten.

Een uurtje nadien wandelden wij langs de 
kaai, nog eens naar de haven. Wat over een 
uur droog stond, was nu al geheel onder wa
ter. Ongelooflijk hoe snel het water opgeko
men was ! E,r)g aanlokkelijk ziet het strand er 
niet uit en leve Oostende S Dan trokken we 
terug naar de a,uto en weg1 waren wij naar 
St. Omer. De weg golfde dat het een plezier 
was en zoo hadden wij het wel graag. Het 
dalen vooral vonden we prettig. De streek 
was prachtig vooral boven op een heuveltop 
hebt ge prachtig ziet. Diep beneden de val
lei heel in het groen, met; hier en daar een 
woning, fe St. Omer stapten wij af en be- j 
zochten een mooi park, waar veel menschen 
van het zonnetje zater» te genieten. Wij zelf 
genoten er ook van de schaduw, want in de 
auto was het zeer warm geworden. We trok
ken dan maar verder naar Cassel door een I 
mooier en mooier wordend landschap. Veeï 
te viug naar onzen zin komen we te Cassel 
aan, ook weeral een 'zeer oud stadje. Te voet 
trekken we boven op den berg en zagen daar 
een panorama dat eenig is. Links, rechts, 
voor en achter, alles even mooi! Tusschen 
het groen lagen de eindelooze wegen als wit
te linten te kronkelen. Onvergetelijk was dit 
zicht en ongaarne verlaten we dan ook den 
berg. Beneden namen we nog een verfris- 
sching en trekken verder naar Poperinge. 
Opnieuw stappen we bij de tolkantoren af 
en zeggen vaarwel aan Frankrijk. Zoo tijden 
wij weer in het vlakke Vlaamsche land over 
Veurne en Nieuwpoort terug naar Oostende 
al zingend dat het een aard is, tevreden van 
ons uitstapje en den chauffeur dankbaar voor 
zijn bezorgdheid.

CONSTANT KIEFFER,
leerling 1 e visschersklas

Oostendsche Belangen
D E  BRUG

waarover de spoorlijnen liepen dichtbij de 
zwa&idok, werd in de laatste maanden ver
groot omdat er nu meer riggels moeten lig
gen, gezien al het verkeer naar het zeesta- 
tion woidt geleid.

Sedert enkele dagen is de vergrooting vol
tooid en staat de brug weer open voor de 
voetgangers, terwijl het verkeer per auto nog 
enkele dagen zal moeten wachten.

Talrijke wagons worden daar nu eiken dag 
gebracht mot het zand dat achter het fort 
Napoleon wordt uitgegraven en aldus wordt 
dc dam vei »>reed waarop de sporen liggen.

De inrichting.van het zeestation met zijn 
elf perrons, is nog niet heelemaal ten einde.

Sedert het seinhuisje weggebroken is, dat 
nu door een nieuw gebouw ten Zuiden van 
de groote bruggen werd vervangen is men 
ook volop bezig met het optrekken van een 
betonnen gebouw, dat voor het reizigersver
keer met de mailbooten, groote diensten zal 
bewijzen.

* * *

O P HET  STAKETSEL
aan den ingang van de Demey sluis, werd 

een loods gebouwd, welke dienen moet voor 
de ■i- assagiers van die schepen, die in den 
Zomer daar aanleggen en den maildienst ko
men aanvullen.

D E  W A TERBA KKEN
welke gedurende zooveel jaren gestaan heb

ben aan den ihjang van het Maria-Hendrika- 
park> aan het uiteinde van de Koningmne- 
laan, en die dienden voor de lokomotieven 
van het centraal station, zijn thans bijna 
gansch afgebroken en ook de werkhuizen die 
verder stonden, zijr. tot op den grond neer
gehaald.

Aldrs v ordi langzamerhand de buiten
dienststelling van net centraal station voor
bereid.

E EN  W A C H T H U IS JE
werd door de trammaatschappij aan den 

ingang van de nieuwe vischmijn opgetim
merd, zoodat de menschen niet meer zullen 
verplicht z;.jn in legen en wind te staan 
wachten, t ls cen verbetering, maar een nog 
grootere verbetering ware wat meer trams te 
doen loopen, daar 7UÏKs thans heelemaal on
voldoende is.

* * *

D E FU N D E E R IN G SW E R K E N  
V A N  HET  GERECH T SH OF

zijn than-j bijna voltooid.
De aannemer, den heer F. Clicteur, heeft 

daar in dien slechten grond niet minder dan 
130 palen moeten slaan, elk van 10.30 m. 
lengte. Het leggen van den eersten steen, 
wordt voorzien voor de maand Augustus of 
September. Men spreekt reeds van de aanwe
zigheid van Minister Balthazar en Gouver
neur Baels.

Het zal ongetwijfeld een groote verbete
ring zijn voor het kwartier van het oud-gas- 
gesticht, dat binnen enkele jaren niet meer 
zal te herkennen zijn, wanneer het derde dok 
zal gedempt zijn en de scheepswerven ver
huisd.

Het is te hopen dat dan ook het fameus 
Kanonhotel een bestemming zal hebben ge
vonden.

HET B LO E M E N U U R W E R K
werd in de laatste degen zeer versierd zoo

dat het uitzicht buitengewoon fraai is gewor
den. Was het niet' dat de kop van de potskop, 
heelemaal op het eerste plan staand, ons te 
groot lijkt, wij zouden het een meesterlijke 
gelukkig noemen, maar wij hebben verno
men, dat er een ontwerp bestaat om dien te 
gjrooten visch uit dit te eng bassin te ver
wijderen en te vervangen door twee naar el
kaar spuwende vischj es.

Dat ware waarschijnlijk beter want de ge
dachte daar watervallen te vormen, is alles
zins gelukkig al meenen we toch dat de fon
tein bovenop den berg te veel aan windvla
gen blootgesteld is e ndaarom later wel een 
beter plaats zou moeten krijgen.

* ★ *

D E C IN E M A  FO RU M
die onder de kundige leiding van M. Sey- 

naeve, reeds zooveel schoons heeft verwezen
lijkt, is thans gansch vernieuwd, zoodat het 
zicht binnen buitengewoon aanlokkelijk is. 
Alles werd vernieuwd, zoowel stoelen als ta
pijten en behangsels en de cinema is als 
nieuw en buitengewoon prachtig.

D E  LA N D D A G
van de oudstrijders heeft een ongemeenen 

bijval genoten en daar de dagbladen ree., 
al de verslagen hebben gepubliceerd nopens 
deze optochten en ontvangsten, willen wij 
ons bepialen, de inrichters geluk te wenschen 
en onze lezers uit te noodigen een bezoek te 
brengen aan de tentoonstelling van kunst

werken boven het inlichtingskantoor. Daar 
zijn v/erken van zeer goede schilders zooals 
Van Sassenbroek, Van Lerberghe en anderen 
te zien.

HET G EV A A R  V A N  
OPSPU ÏT IN GEN

Sinds lang reeds hebben we gezien, dat het 
zand hetwelk opgespoten werd op de gron
den gelegen tusschen de Napoleonlaan en 
ae Kongolaan, nu het droog yeworden is, 
bij de minste windvlaag wegvliegt en dan zeer 
den w*eg belemmert.

Maar in de laatste dagen door de aan
houdende rukwinden uit het Westen, is dit 
kwaad nog zeer verergerd en we vreezen, dat 
de opspuitingen ten Zuiden van de Congo
laan, tenslotte een gevaar zullen worden voor 
den landbouw, want de velden dichtbij Bree
dene zullen heel zeker te lijden hebben, van 
dit vlreigizand cn de waardei er van zal er 
zeker niet door verhoogen.

Men zou zoodra deze opspuitingen voltooid 
zijn, graszaoden moeten leggen die het weg- 
vJiegen van het zand verijdelen, ln elk ge
val is het niet aanneembaar, dat daar een 
groote oppervlakte zou geschapen worden 
van zand dat met den wind gansch den om
trek kedett.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O R D T  D O O R  D E  BELGISCHE BEV O LK IN G  G E 

STEUND. W E E S T  ER  ERKENTELIJK  V O O R . —  STEUNT 

O O K  D E  BELG ISCHE N IJV E R H E ID  E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

VORSTELIJK BEZOEK
Men meldt dat zijn Majesteit de Koning op 

Zondag 24 Juli, met zijn gevolg, per trein te 
Oostende zal toekomen vanwaar ganscïi het 
gezelschap zich per auto naar Nieuwpoort zal 
begeven om er dei inwijding van het Albert 
1-gedenkteeken bij te wonen.

Na deze plechtigheid zal de Koning terug 
naar Oostende komen om er te middagmalen 
en nadien de wedrennen bij te wonen.

HUWELIJK
Heden Zaterdag wordt te 1 1.30 u. in de S3. 

Petrus en Pauluskerk het huwelijk ingeze
gend van den heer Maurice Slabbinck en Me- 
juffer Martha Janssens, dochter van den heer 
A'dolf Janssens, vischhandelaar.

« Het Visscherijblad » stuurt aan de ouders 
en het jonge echtpaar zijn beste gelukwen- 
schen.

•  *  «5

AVERIJ
Het visschersvaartuig 0.118 heeft in volle 

zee groote averij opgeloopen zoodat de hulp 
moest ingeroepen werden van den treiler 
O.T58 van de reederij O. R., die het eerstge
noemde schip op sleeptouw heeft genomen en 
naar de haven overgebracht.

***

PRIJSUITDEELING EN TENTOONSTELLING 
IN DE STEDELIJKE VAKSCHOOL.

Op Zondag 3 en Maandag 4 Juli zullen de 
werken der leerlingen in de lokalen der 
school Koninginnelaan 76 tentoongesteld 
worden.

Het publiek zal tot deze tentoonstelling 
toegelaten worden van 9 tot 12 en van 15 
tot 1 7 uur.

De lokalen der nieuwe school voor hotelbe
drijf zullen ook voor het publiek toeganke
lijk zijn.

De prijsuitdeeling heeft plaats op Zondag 
1 7 Juli om 10 uur ’s morons in de groote 
zaal van de gemeentelijke Jongensschool 
« Leopold », Ypersi raat.

» f t

IN DE KLINIEK
Einde verleden week moest de heer Camiel 

Willems naar de kliniek overgebracht worden, 
om er een operatie te onderstaan. Naar in
gewonnen inlichtingen, is deze zeer goed ver- 
ïoopen >en zullen we binnenkort den sympa- 
thieken ouden voorzitter weer terug in de 
vischmijn zien.

★ * *

JONGE DIEVEN.
Een van dienst zijnde politieagent bemerk

te in de Alfons Pieterslaan twee jonge ke
rels die, met een zak geladen, het bouwval
lig hotel des Thermes ofte Kanonhotel ver
lieten. De inhoud van deze zak bestond uit 
kopers en ijzerwerk ontvreemd uit voormeld 
gebouw. Deze jeugdige dieven werden ter be- 
slachtoffer om te zien, op de vlucht geslagen. 

* * «■

DOOR ONBEKENDE AUTOVOERDER 
AANGEREDEN.

De h. Thonon werd in de Langestraat door 
een auto aangereden toen hij de straat wilde 
oversteken. Hij werd zwaar gewond aan rug 
en arm. De autovoerder is zonder naar zijn 
slachtoffer om te zien, op de vlucht gesla^ln.

w * •*

VOETGANGER DOODGEREDEN.
Zaterdagnamiddag heeft zich, ter hoogte 

van het gesticht Godschalck een doodelijk on
geluk voorgedaan.

Het slachtoffer, de genaamde Verlinde 
Leon, wonende Groenendijk, Breedene, werd, 
toen hij de tramlijn wilde oversteken, gegre
pen door de tram komende uit de richting 
van Blankenberge, en werd, niettegenstaande 
de pogingen van den bestuurder, over een af 
stand van 40 meter medegesleurd. Hij bleer 
op siag dood.

« » *

AUTODIEFSTAL.
De heer Parmentier, eigenaar van excursie- 

auto's is kïaent komen indienen tegen zijn 
gids, de genaamde Flies Clem ent, hoofdens 
het verawïjnen van een auto. Laatstgenoem
de zou namelijk twist gekregen heb,ben met 
zijn echtigenoote en ciaarna zijn woning ver
laten hebben. Te Eecloo zou hij in botsing 
gekomen zijn met een andere auto zoodat de 
eigenaar van deze laatste den heer Parmen
tier per aangeteekend schrijven verantwoor
delijk stelde voor de schade aangedaan door 
zijn knecht.

Flies, die het inzicht had te kennen gege
ven zicïi naar het Vreemdelingenlegioen te 
willen begTeven, werd te Gent ingerekend.

Overge>bracht naar Brugge, verscheen hij 
Dinsdag voor de Raadkamer. Deze besliste da: 
Flies tn vrijneïd mocHt igfesteM worden.

« * *

INBRAAK
Onbekenden hebben gepoogd in te breken 

in het tramhuisje aan het zeestation met het 
doel daar geld t.e vinden. Zij werden echter 
in huinne verwachtingen teleurgesteld.

DIEVEN BEZOEKEN HET KERKJE 
VAN MARIAKERKE.

Dieven zijn het kerkje van Mariakerke 
binnengedrongen nadat zij vooraf een venster 
met zeep hadden bestreken en ingesiagen. 
Len poging om een otfenblok open te breken 
mislukte. Zlij trokken er echter van door mee 
een kroon in zilver, een kandelaber en een 
kruisbeeld.

« v

STEEDS MAAR GERAAMTEN.
Wij meldden vroeger dat er bij gelegenheid 

van veranderingswerken in het gebouw, 
vroeger bewoond door den heer Poupaert, 
op de Groentenmarkt, geraamten werden 
blootgelegd. 1 hans werden opn.euw acht 
doodkisten opgegraven. De geraamten zijn 
tamelijk goed bewaard. Het vermoeden ver
sterkt zich dus dat men hier met een oude 
begraafplaats et doen heeft.

♦ * *

EEN FARCEUR.
hen netgekleed persoon vergezeld van een 

jongetje meldden zich enkele dagen gieleden 
in een belangrijke naarkapperszaal aan, De 
vermoede vader liet zich eersw gansch op
smukken en liet nadien het haar van het jon
getje afsnijden. Hij verklaarde echter intus- 
schentïja een uàjoiad te zuilen halen, doch... 
kwam niet meer af. Naderhand kwam men 
tot de ontdekking lat het jongetje den man 
neit eens kende en dat men her in
dien men dit zoo noemen mag, met een far
ceur te doen had gehad die het ventje tot 
lokaas had gebruikt, om zich zeif eens gratis 
te laten bedienen.

« * w

STEDELIJKE HARMONIE.
Ter gelegenheid van de opening der Zo- 

merconcerten zal de Stadsharmonie, op Zon
dag 3 Juli 1938, om 21 uur, op de Wapen
plaats, onder de leiding van M. Deturck Ch., 
leeraar aan het Muziekconservatorium, vol
gend programma uitvoeren:

PROGRAMMA :
!. Herinnering aan het 15 linieregiment

Brandts
Marsch met tamboers en klaroenen).

2. La Grande Pâque Russe openingstuk)
(overzetting Marchand) Korsakow.

3. Rhapsodie «colorature» Ph. Meny.
4. Variations en forme de Danses M. Proot

(in 6 deeien)
5. The Golden Valse (Valse Medley)

/ A. Winter.
6. Von Wien Durch die Welt Hunby

(overzetting Deturck Ch.)
1 7. Doornroosje’s Bruidsvaart M. Rhode
8. La Philarmonique F. Vandewalle

(marsch met tamboers en klaroenen).
* *•

WANDELTOCHTEN IN ZEE.

Van af 3 Juli a. s. en tot 1 1 September 
inbegrepen, alsook op 2 I Juli en I 5 Augustus 
a. s. zal het Beheer van het Zeewezen iederen 
Zondag van 10.30 tot 12.30 uur, een wan- 
delconoert in zee, met zijn prachtige paket- 
booten van de klas «Prins», inrichten.

De biljetten zijn in het station Oostende- 
I Kaai, tegen den prijs van 12,50 fr. te koop 
: gesteld.
I Beperkt aantal plaatsen. Verfrissching van 

le keus aan boorj. 
j De paketboot, die het wandelconcerj in 
zee oip 3 Juli a. s. zal verzekeren, zal aan de 

; Zeeparade, ingericht door de stadsoverheden 
j ter gelegenheid van de Plechtige Zeewij- 
ding, deelnemen.

( Bovendien, zullen ook excursiereizen, aan 
zeer verminderden prijs, ter bestemming tel
kenmale van Canterbury, en Folkestone via 
Dover, gedurende de maanden Juli en Augus
tus, met dezelfde paketbooteon ingericht wor
den.

Men raadplege de aanplakbrieven in de bij
zondere spoorwegstations, agentschappen, 
officieele inlichtingsbureelen en voornaamste 
hotels van de kust geplaatst. *

Kinderen van min dan 4 jaar worden kos
teloos vervoerd ; oudere kinderen betaien 
vollen prijs.

» » «

APOTHEEKDIENST OP ZONDAG 3 JULI.
Dienstdoende gansch den dag : Apothekers 

De Wulf Marie-J oséplaats, 7 en Boonen, 
Nieuwpoortsche steenweg, 152 (Mariakerke) 

Dienstdoende tot 12.30 uur: Apothekers 
Delang (Opex).

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.

De andere apotheken blijven gansch den 
dag gesloten.

• * *

VISCHM1JNKEURDERS BEEEDIGD.
De twee Oostendsche vischmijnkeurders 

legden verleden week in de handen van den 
heer burgemeester Moreaux den gebruikelij- 
ken eed af.

W i j  komen op de taak van de vischmijn 
keurders in een volgend nummer terufj.

l  _____  V ,.

I

DE ACCUMULATOREN TUDOR MET LOODEN PLATEN ZIJN DE SPAARZAAMSTE LAGE INKOOPPRIJS HOOGE PRESTATIE GERING ONDERHOUD

BATTERIJEN

P3UDOK3
JAARLUKSCHE TENTOONSTELLING IN 
DE TECHNISCHE SCHOOL TE OOSTENDE

Zooals telkenjare bij het einde van het 
schooljaar worden ook dit jaar de werken 
der leerlingen tentoongesteld en zal er gele
genheid geboden worden aan het publiek een 
bezoek te brengen aan de laboratoria, werk
plaatsen en proefzalen dezer zeer bloeiende 
mrïcnïïng.

Dit jaar werden weer veel verbeterin^ten 
aangebracht : onder andere in de afdeelingen 
voor Electriciteit en in de Proefzaal voor 
Motoren, die iedereens bewondering zullen 
afdwingen.

Ten bewijze van hooge waardeering komt 
de weledele heer gouverneur Bael, persoon
lijk de opening ibijwonen op Zaterdag 9 Ju
li te 15.30 uur. Dien dag wordt er natuurlijk 
veel volk verwacht. Voor degenen, die dan 
moeten thuiswachten zal de tentoonstelling 
open zijn op Zondag' 10 en 17 Juli, telkens 
van 10 tot 12 en van 2 tot 6 uur en op 
Donderdagnamiddag 14 Juli, 2— 6 uur.

Zij inzonder die een schoone toekomst ver
langen voor hun ,begaafde jongens, zijn uit
genoodigd om persoonlijk te komen zien wat 
er zooal aangeleerd wordt en hoe de toekom
stige burgers en werklieden tegenwoordig 
een moderne opleiding, die ze verstandelijk 
ontwîl&elt en bekwaamt tot het leven, zon
der veel onkosten kunnen g*enieten. Er weze 
tevèns aan herinnerd, dat het toegangsexa- 
men tot 3e Bijzondere School voor technische 
ingenieurs zal plaats hebben op 22 en 28 Ju
li aanstaande. De kandidaten moeten minstens 
4 jaar vakschool of de tweede moderne hu- 
manoria met vrucht gevolgd hebben.

A i g l e  -  B e l g i c a
FIJNSTE B IEREN

TENTOONSTELLING VAN KUNSTSMEED
WERKEN.

Oip Zondag 3 en Maandag 4 Juli aanstaan
de stelt onzen 3tadsg,enoot kunstsmid Gerard 
Mahieu, zijn kunstgewrochten in smeedwerk 
ten toon, in de lokalen der Stedelijke Vak
school, 76, Koninginnelaan.

Al wie belang stelt voor de kunst in de 
metaalnijverheid, mag niet najaten, deze ten
toonstelling, eenig in onze streek, te bezoe
ken.

* » *

' INHULDIGING VAN HET ERKENTELIJK- 
HEIDSMUSEUM TE BRUGGE

I Zondag a.s. 3 Juli heeft, om 1 0 uur 's mor
gens, de inhuldiging plaats van het Erkente- 

I Jijkheidsmuseum ingericht in de Kruispoort, 
■ in tegenwoordigheid van de hh. Goeverneur 
\ Baels, Burgemeester Van Hoestenberghe en 
andere burgerlijke en militaire overheidsper
sonen. Het muziekkorps van het 4e Linie zal 
de plechtigheid opluisteren, ’s Namiddags zal 
van 4 tot 5 uur een puik concert gegeven 
worden ter Langestraat door het muziekkorps 
van het 4e Linieregiment.

Verder zal het museum open zijn alle da
gen van 9 tot 1 8 uur. B. 

* * *

TOELATINGEN TOT BOUWEN.

A. en L. Julet, piaatsen naftapomp, Congo
laan, 7. —  Dispersyn, verbouwen eigendojn, 
Lynbaanstraat 2. —  Coucke Arthur bouwen 
hof huisje, Elisabethlaan. —  Schepens Jules, 
veranderen voorgevel, Veldenstraat, 79. —  
Kerckaert, G., bouwen huis, Elisabethlaan, 
317. —  Olluyn, M., vergrootingswerken, Alf. 
Pieterslaan, 99. —  Comt. Goffinet, verande
ringswerken, hoek Promenade Albert I en Pa- 
rijsstraat. —  Caroen David, vergrootingswer
ken, Th. Steenweg, 121. —  Durand jozef, 

, bouwen boeikas hoek Troonstraat en North- 
laan. —  Weise Ed. Vergrootingswerken, 
Broederlijkheidstr. 36. —  Roux Victor, ver- 
breeden deuropening, Capucienenstraat, 2 1. 
—  Lambrechts Emiel, bouwen huis, Congo
laan. —  Lambert R., bouwen huis, hoek Frè
re Orban- en Rietstraten.

JACHT BIJ HET LICHTSCHIP 
« WANDELAAR » IN NOOD

Zooals gemeld, heeft de loodsboot 5 ter 
hoogte van het lichtschip « Wandelaar », een 
jacht opgepikt, waarvan men veronderstelde, 
dat het een Engelsch jacht «Iris» was, dat 
vóór enkele dagien uit een Engelsche haven 
vertrokken was, met aan boord twee perso
nen.

De loodsboot werd slechts binnen een paar 
dagen te Oostende verwacht, doch het slechte 
weder heeft er anders over beslist.

Sinds Dinsdag woedt er een storm op de 
Noordzee.

Woensdag is de wind zoo geweldig gewor
den, dat het lichtschip « Westhinder » liet we 
ten, dat de mannen niet zouden kunnen afge
lost worden. De wind woei uit West-Zuid- 
West met kracht. De loodsboot 5 liet ook we- 
ten^aan den h. Piette, dat, gezien het slech
te weder, het onmogelijk zou zijn, nog .sche
pen te bemannen, waarop last gegeven werd 
naar Zeebrugge te stevenen. De loodsboot 
is aldaar toegekomen met het opgepikte jacht 
op sleeptouw.

Zeekommissaris Carlier [begaf zich onmid
dellijk aan boord en stelde vast, dat het jacht, 
dat volledig onder water gezeten had, geen 

; scheepspapieren bezat. Er waren twee klei
ne zeilen aan boord ; op een ervan was een 

j visch je gerchilderd in het rood, met cijfer 2. 
De mast was gebroken en op het roer stond 
er eert blauw cijfer 1, geschilderd op de 
voorsteven. Een opschrift in het Fransch, met 
veel fouten, was in het wit geschilderd.

EEN WRAK VERNIELD
Enkele jaren geleden kwam er zich te 

Oostende een schoener op het strand wer
pen, dichtbij den ouden vuurtoren. Het schip 
ging verloren en werd met den tijd door 
zand bedekt.

Sinds een paar jaren stelde men nochtans 
vast, dat door het wegvreten van het zand 
het wrak opnieuw gedeeltejijk kwam bloot 
te liggen, zoodat de bevoegde diensten reeds 
verleden jaar de gedeelten deden springen, 
die gevaarlijk waren voor de baders. Dit jaar 
is het o/erblijvende gedeelte van het wrak 
weer meer bloot gekomen, zoodat Woensdag 
gedurerde gansch den dag .men kleine ont
ploffingen kon hooren. terwijl af en toe plan
ken en stukken van het schip in het water 
geslingerd werden. Thans is weer alje gevaar 
voor de baders geweken.

VISCH IN DE SCHOOLKOLONIE
Door toedoen van de firma Pede en den 

heer inspecteur Vanhecke werd aan de 
schoolkolonie te Moeskroen een mooie colli 
visch gestuurd, welke aldaar door de meisjes 
geprepareerd en gegeten werd.

Of de leerlingen er graag bij waren.

DE UITSPRAAK IN DE ZAAK DER RITA S
In deze zaak zal de Brug'sche rechtbank op 

Vrijdag 8 Juli uitspraak doen.

BENOEMD.
De vischmijnkeurder Maeckelberghe werd 

definitief tot vischkeurder van de stad Oost
ende ibenoemd.

Onze hartelijkste gelukwenschen Î 
« * »

HIPPODROOM WELLINGTON 
PROGRAMMA VAN 2 TOT 10 JULI 1938 

Zaterdag 2 Juli heropent de Hippodroom 
Wellington opnieuw zijne poorten.

De eerste koers wordt telkenmale geloo- 
pen om 2.30 uur.

Dit jaar nogmaals heeft de Koninklijke 
Maatschappij van de Koers de verfraaiings- 
werken aan den Hippodroom voortgezet, da 
sportliefhebbers zullen best kunnen oordeelen 
over die werken, die enkel en alleen den 
roem van onzen Hippodroom nog meer zul
len doen stijgen.

Zaterdag 2 Juli : « Prix Eclipse ». 25.000 
fr. 1.000 m. rechte l«jn.

Zondag 3 Juli : «Prix Comte d’Oultremont»
50.000 fr. 2.200 m. G. P.

Maandag 4 Juli.
Donderdag 7 Juli.
Zaterdag 9 Juli : « Prix de Zellick » (han

dicap) 20.000 fr. 2.200 m.
Zondag 10 Juli : «Prix Baron Albert Peers»

30.000 fr. 1.000 m. rechte lijn.
•  9 «

CASINO - KURSAAL

OOSTENDE
-CO»-

1 F -

Q2,JfÎRK5TRAAT  Oosk 
jPQeroçene dzpo!:bouaö 

, reu m  wahren f-DI/OM
\ lo j MCAARBORq ___________

Programma van 4 tot 10 Juli 1938

ALLE DAGEN :

3 u. Orgelconcert door M. L. Vilain; van

3.30 tot 4.30 u.: Symphonisch Concert; van

4.30 tot 6.30 u. : Thé-Dansant ; 9 u. : Groofc 

Symphonisch Concert; na het Concert, Soi

ree dansante.

Maandag 4 Juli: 9 u. : GERMAINE BER- 
MONT, kunstzangeres.

Dinsdag 5 Juli: 9 u. : JULES DAEMS* te
nor.

Woensdag 6 Juli : 9 u. : MARCELLE VER- 
NAY, kunstzangeres.

Donderdag 7 Juli: 9 u .: FRANS ANDRIEN, 
van den K. Muntschouwburg.

Vrijdag 8 Juli: 9 u.: YVONNE EMMY, 
kunstzangeres.

Zaterdag 9 Juli: 9 u. : GERMAINE MAR- 
TINELLI, van de Opera.

Zondag 10 Juli: M. DE GROOTE, ,baszan
ger van den K. Muntschouwburg.

In de « Nieuwe Ambassadeurs » ’s namid
dags en ’s avonds : Een buitengewoon music- 
hall programma : RICHARDS AND ADRIEN
NE DANCERS ; GARRET, akrobatisch excen- 
tric ; HELCN AND SERGE RENN, fancy-dan- 
cers ; DE VIER PARISIENNES ; PAUL BER- 
NY, sport-goochelaar ; ANNY LADOR, akro
batische danseres, DE MANCINI, de poesie 
der plastiek ; BETTY en FREDDY ROBERTS, 
Danseurs mondains.

Verandering van programma : tweemaal 
per week. Orkesten • WILLIE LEWIS EN 
ELOWARD.

HOIS DEBRA
«"l"«1? '■■w**»«1' - " '■«»;«■ ■ ni»..»■m «j*«!,■HUIT m«nt'.■■•f*

Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUGOE DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033

f  

f 
*

Voor een GOEDE GELUIDDEMPER

PLAATST EEN

Visschers
BURGESS

Voor beter rendement der motor

B U R G E S S
A L L E E N V E R K O G P E R  W E R V E N  A . S E G H E R S



H E T  V ISSC H H R IJM /A D «

Marktberichten
m ä t m

OOSTENDE
Vrijdag 24 Juni 1938*

0.203 Oost 8 d. 7.4/5,—
O.X32 Witte Bank 13 d. 16.9^7,—
0.220 Witte Bank 14 d. 21.125,—
0.243 Witte Bank 12 d. 15.89,0—
O.ZtST Oost 6 d. 4.298,—

5 vaartuigen met kleine vang«ten zijn t r 
markt irnet hoofdrakelijk platvischsoorten,
tongen en tarbot. De kwaliteit is goed en de 
pnjzen vast.

Zaterdag 25 Juni 1938.
O. ï T 5 Witte Bank 13 d. 13.234—
D.2ÏÏ0 Witte Bank 14 d. 13.310 —
0.239 Wïtte Bank 13 d. 20.270,—
Ö . i&  Witte Bank 13 d. 14.475 —
0.324 Witte Bank 13 d. 10.460—
0.196 Oost 7 d. 8.045 —
0.36 Silverput 8 d. 7.5”2 3,—
0 .226 Oost 7 d. 6.255,—
0.137 Silverput 8d. 10.801,—
Z.55 Noord 6 d. 11.895 —
B.24 Oost 6 d. 6.685,—

De taanvoer van heden beperkt zich uit
sluitend tot platvischsoorten ; de kwa.u 
kan bevredigen. De afzetprijzen zijn door
gaans sîap en dît voor alle soorten.

Maandag 27 Juni 1938.
0  236 Witte Bank 
0.347 Kanaal 
0.277 Witte Bank 
0.296 Kanaal 
0.114 Witte Bank 
0.345 Moray Firth 
O. I 41 Witte Bank 
0.293 Moray Firth 
0.186 Silverput 
0.286 Spanje 
0.128 Witte Bank 
0.256 Silverput
0.120 Silverput 8 d. 6.335,—  Donderdag 16 Juni

De aanvoer van heden is niet groot, doch i Vrijdag I 7 Juni

14 d. 19.036,
12 d. 26.047,50
14 d. 1 1.045,—
14 d. 42.769,50
14 d. 10.41 1,—
14 d. 31.596,—
1 1 d. 12.355,—
14 d. 3 1.625,—
8 d. 6.772,—

17 d. 51.731,50
13 d. 15.621,50
8 a. 8.895,—
8 d. 6.335,—

n  d. 
12 d. 
12 d.

1 1.815,—  
1 1.020,—
32.56ij,>

0.314 Witte Bank 
0.175 Witte Bank 
SS.O. I 5 7 Noorden

21 vaartuigien zijn ter markt teruggeko
men met kleine vangsten die echter goed 
verzorgd zijn en vele; soorten leveren. Het 
overschot van de Yslandsche vangst geeft nog 
een groote partij mooie kabeljauw, rooboo- 
nen en koolvisch ; de afzet voor deze varie- 
teit is merkelijk flauwer dan Dinsdag. Ka- 
naalvangsten zijn bevredigend in aanvoer en 
soorten, ook hier zijn de prijzen goedkoo- 
per vooral voor Schotsche schol, en steer
ten. Witte Bankvanysten kunnen niet ren- 
deerend zijn door het slecht weder dat ter 
plaats woedt. De Noordvangst levert in 
hoofdzaak totten en jong<e schelvisch, daar
bij mooie tarbot, en eenige manden iek. —  
Over den ganschen duur der markt, die 
heel snel verliep, kon men een groote wis
pelturigheid der prijzen waarnemen en dit 
voor alle soorten. Buitengewoon duur waren 
de groote sorteeringen tongen van Spanje 
en het Kanaal.

Donderdag 30 Juni 1938.
0.289 Witte Bank 15 d.
H.82 Witte Bank 14 d.
0.272 Witte Bank 12 d.
0.130 Witbe Bank 7 d.
0.173 Witte Bank 9 d.
0.325 Witte Bank 13 d.
0.329 Witte Bank 13 d.

7 vaartuigen met kleine vangsten vooral 
bestaande uit platvischsoorten zijn ter markt 
Alleen tongen die deze week heel schaarsch 
waren bekwamen goeden afzet. Andere soor
ten waren gioedkoop. Kwaliteit was bevre
digend.

21.2 75 —  
11.91 5,—  
14.7:35,—  
4.690,—  

1 1.557,—  
1 1.365,—  
17.435,—

m m

Voor uwe

E le c t r i s c h e  In r i c h t i n g e n
en alle

E l e c t r i s c h e  T o e s t e l l e n
het gekende huis

D. & 0. OPDEDRYNCK
G e d ip lo m e e r d e  E ie c tr ie k e rs

Nieuwpoortsteenweg, 195 -  Tel. 1093 
Visscherskaai, 17, Tel. 2003, Oostende

ANTWERPEN

12 d. 27.032,—
12 d. 24.2 72,50
1 1 d. 14.225,—
16 d. 124.361,—
13 d. 40.494,50
1 1 d. 20.830,50
1 1 d. 3 1.270.—
12 d. 25.708,—
12 d. I 9.845,50
18 d. 68.505 —
12 d. 1 8.41 3,—
21 d. 5 1.403,—
18 d. 54.335,—

gezien de geringe vraag en de talrijke aan
geboden soorten, kan de markt voldoen. —
Doorjaans kan de kwaliteit bevredigen. --
Vangsten van de Witte Bank leveren meer 
tarbot en ieksoorten dan naar gewoonte ; de 
aanvoer tongen neemt zeer snel af. Kanaal- 
vangsten geven bevrediging en door omvang 
en door soorten. Moray Firth vangsten le
veren buitengewone partijen mooie meiden. 
De vraag na^r deze soorten is echter heel 
kalm en de afzet onbevredigend. Spaansche 
vani^t levert voldoende roggen en schaten ; 
redelijke vangst tongen (vooral de heel klei
ne soorten) weinig roobaard en zonnevisch; 
eenige mooie stukken steurs werden buitge
maakt.

Dinsdag 28 Juni 1938.
0.290 Kanaal 
0.85 Kanaal 
0.154 Witte Bank
55.0. 1 63 Ysland 
0.292 Kanaal
55.0.9.7 Noordzee
55.0. 158 Noordzee 
0 .1 1 8 Moray Firth 
0.323 Witte Bank 
0.195 Spanje 
0.211 Witte Bank 
0.241 Spanje
55.0.80 Ysland

Uitzondering genvaakt voor den onbelang-
rijken aanvoer tongen (plm. 3000 kg.) kan 
er van een degelijke markt ^(esproken wor
den ; immers er worden heel veel soorten 
van goede kwaliteit aangeboden. Kanaal- 
vangsten geven voldoening veei steerten, 
Schotsche schol, wijting, schaten en tarbot ; 
weinig tong en roggen.

De aanvoer tongen van de Witte Bank is 
waarlijk onbelangrijk geworden ; deze vis
scherij levert nu meer gullen, tarbot en iek
soorten. Yslandsche vangsten munten uit 
door heel goede verzorging ; Deze visscherij 
levert al de gewone soorten : kabeljauw, gul
len, wijting, roode beenen, koolvisch en len
gen. Moray Firth levert in hoofdzaak goed 
verzorgde mooie n.eiden ; de bijvangftt is 
klein. Spanje geeft veel keilrog, grieten en 
tongen ; andere soorten ontbreken grooten- 
deels. Bij einde markt kenden de roggen een 
gevoelige daling. De SS.O.80 is niet volledig 
gelost.

Woensdag 29 Juni 1938.
55.0.80 Ysland (vervolg) 45.210,—

24.740,—  
26.853,—  
20.5-73.5t)
24.1 72,—  
55.495,50
5.435,—

12.1 73,—
I 7.3 76,50 
26.977,—
I 0.687,50
9.1 45,—

10.270,—
1 6.81 5,—
1 2.986,—
1.625,—

I 6.205,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 
DAG GEDURENDE de verloopen WEEK.

60.808.50
44.521.50 

123.030,—  
3 16.1 06,50
412.319.50
290.521.50

24 Juni 1938. —  Pieterman 12 ; griet I I; 
heilbot 12-20; kabeljauw 9-10 (netto) ; 7
(,'bruto) ; gul 3--5 ; klipvisch 3 ; knorhaan
2 ; koolvisch 5— 7 ; leng 3— 5 ; pladijs 3--
10 ; poor 3 ; rog 5— 7 ; roobaard 4— 5 ;
vleet 10— 12 ; schelvisch 4--9 ; Schotsche
schol 6 ; steenschol 5--6 ; tarbot 12--22 ;
teng 18--20 ; haringshaai 10 ; geep 6 ; ma
kreel 6 ; mosselen 1,25 ; zalm (bevroren) 
24 ; paling 12— 18 ; bot 3 fr. per kg.

UMUIDEN

Zaterday 18 Juni 
Maandag 20 Juni 
Dinsdag 2 I Juni 
Woensdag 22 Juni

Donderdag 23 Jun: 
Vrijdag 24 Juni 
Zaterdag 25 Juni 
Maandag 27 Juni 
Dinsdag 28 Juni 
Woensdag 29 J uni

1.247.307,50

137.034.50 
66.434,—

127.551.50 
276.040—  
522.380—
396.545.50

1.526.ÏÏ35.5!

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VEJtLOOPEN WEEK

Donderdag 23 Juni 
Vrijdag 24 Juni 
Zaterdag 25 Juni 
Zondag 26 Juni 
Maandag 27 JunT 
Dinsdag 28 Juni 
Woensdag 29 Juni

5265 kg. 
4550 kg. 
5103 kg. 
2891 kg. 
2515 kg.

3.30— 4.70
3.60— 5.20 
4.00— 5-.CT)
4.70— 6.30
4.70— 6-.2Ç

geen aanvoer
279 kg. 8.40— 9.50

Verwachtingen

t hM-ß
V.schtactoor in alle soorten

•/E t SCH EN  —  G E R O O R T E N

V ISCH  E N  GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

V ISC ltM IJN , 2 - M ECH ELEN  

Tel. 789

0.82, Kanaal 12 d.
0.192 Kanaal 12 d.
0.2 78 Kanaal 1 1 d.
0.231 Kanaal 12 d.
0.285 Spanje 20 d.
0 .1 1 6 Noord 7 d.
0.191 Witte Bank 12 d.
0.305 Kanaal 12 d.
SS.O. 149 Moray Firth 13 d.
0.265 Witte Bank 1 1 d.
0.240 Oost 7 d.
0.198 Witte Bank 12 d.
0.287 Witte Bank 12 d.
0.304 Witte Bank 12 d.
0.187 Oost 3 d.
0.246 Witte Bank 12 d.

Zaterdag 2 Juli 1938. —  0.280, 0.215, 
0.166, 0.2 70 van de Witte Bank. 0.23 7,en 
0.228 van Spanje.

Maandag 4 Juli î 938. 0,54 en 0.294 van 
het Kanaal van Bristol. SS.O. 159 van het 
Noorden (vangst niet opgegeven).

Dinsdag 5 Juli 1938. —  0.275 van het 
Noorden. SS.O. 146 van het Noorden (vangst 
niet opgegeven). 0.316, 0.311, 0.217, van 
het Kanaal van Bristol. 0.288 van Spanje. 
0.88 van Ysland met 500 kabeljauwen, 600 
kools, 100 b. schelvisch, 100 b. gullen, 100 
b. boonen, plus mixed, totaal 14 bakken.

Woensdag' 6 Juli 1938. -- 0.329 en 0.328
van de Witte Bank. SS.O. 147 van Ysland met 
200 kabeljauwen, 850 kools, 120 b. schel
visch, 2 75 b. mixed, 40 b. wolveiy 80 b. 
gullen, 60 b. boonen totaal 7 bakken.

Verder worden vterwacht 0.124, 0.250, 
0.224 en 0.269 van Spanje. 0.332, 0.350, 
0.235, 0.155, 0.32 7 van het Kanaal van 
Bristol. 0.223, 0.145, 0.131, 0.326, 0.135 
0.2 74 , 0.127, 0.340 en 0.279 van de Wit
te Bank.

R E E D E R S , V I S S C H E R S , V I S C H H A N 
D E L A A R S  E N  N I J V E R A A R S  

H E T  V I S S C H E R I J B L A D  
IS  U W  V A K B L A D

BOULOGNE

Donderdag 23 Juni 1938.
De opbrengst van 12 treilers werd ver

kocht. 2.914 kisten van 26 kg. en 40 kg. 
makreel 1,50 ; 2490 kisten van 25 kg. wij
ting 1— 4,50 ; 1219 kisten van 26 kg. kool
visch 2,75 ; 9 kisten vlaswijting 5 ; 2 I Z kis
ten van 26 kg. kabeljauw 5— 8 ; 34 kisten
van 25 kg. schar 3--6,50 ; 86 kisten van
26 kg. mooie meiden 3— 6 ; 1^2 kisten var.
25 ky. roobaard 1,50— 2,50 ; 13 kisten van 

I 26 kg. leng 4 ; 159 kisten van 26 kg. totten
1.50— 2 ; 73 kisten van 26 kg. leng 1,25 ;
75 kisten van 26 kg. zeehonden 2,50--3 fr.
per kg.

Zaterdag 25 Juni 1938.
2 treîîera en enkele motorbooten deden de 

haven aan. Wen verkocht ; 711 kisten van
26 kg. en TTo kisten van 40 kg. makreel
1.50 ; 140 kisten van 25 kg. wijting 1,50--
2.50 ; 8 kisten van 26 kg. koolvisch 3 ; S 
kisten vlaswijting 4 ; 24 kisten van 26 k:/. 
kabeljauw 3— 5,50 ; 24 kisten van 25 kg.
schar 2--4 ; 102 kisten van 26 kg. moöie
meiden 2,50--6 ; 5 kisten van 26 kg. leng
4 ; 52 kisten van 26 kg. totten 1 — 1,50 fr.
per kg.

Maandag 27 Juni 1938.

Er werd aan de volgende prijzen verkocht: 
Hafïng 4 ; makreel 1,75 ; wijtingi 2--4 ; rog
3.50— 4 ; roc*baard 1— 5 ; kabeljauw 2,50—  
£ ; schar 3— 4 ; knorhaan 1 ; zeehonden
2.50 ; mooie meiden 3--6,50 ; steerten 7 ;
leng 3,50 ; totten 1,50--2,50 ; vlaswijting :
4.50 ; pladijs 4,50 fr. per kg.

Dinsdag 28 Juni 1938.
Zeer beperkte aanvoer.
Woensdag 29 Juni 1938.
14 treilers hebben de markt bevoorraad. 

Men verkocht : 3510 kisten van 26 kg. ma
kreel 1,75--2,25 ; 81 kisten lijnmakreel ;
2.25 ; 26' kisten van 25 kg. wijting 1,50—
4.25 ; 19 kisten van 26 kg. koolvisch 5,50 ; 
43 kisten van 26 kg. vlaswijting 6,50 ; 495
kisten van 26 kg. mooie meiden 3--7 ; 2
kisten van 20 kg. rooboonen 9.25 ; 59 kis
ten van 25 kg. schar 3,50--7 ; 2 78 kisten
van 26 kg. kabeljauw 4— 7,50 ; 1453 kisten 
van 40 en 160 haringen 3— 3,50 ; 40kisten
van 25 kg. roobaard 1,50--5,50 ; 134 kisten
van 26 kg. totten 1,25— 1,50 ; 25 kisten 
van 26 kgu zeehonden 2,75 fr. per kg.

RMS PER KILOGRAM TOEGEKÊND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
ERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTINDE. WEEK VAN 26 TOT 31 JUNI 1938.

Zaterdag Maandag
Turbot —  Groote tarbot .................................12.00— 14. ï 0.00 9,

Mid. tarbot ..............................•••• 8,00—  8,00—
Kline tarbot ..................................  7,00 7,00

Barbues —  Griet ......................................................................  8,00 6,
Soles —

f!arr.e)»i*

Allergroote tongen ........................ 21,00— 19,—  22.00— 18,—
Groote t,ongen ...............................15,00-- 16,---14,00— 16,--
Midd. groote tongen ....................18,00-- ----- 16,00— 14,—
Voorkleine tongen ........................18,00— - 16,00-- 15,—
Kleine tongen ................................ 19,00—  14,00—
—  Gr. pladijs (schol) ...................................................................

Mid. pladijs ...............................  5,50—  5,—  8,00—  5,50
Deide slag pladijs ....................  4,00—  4.50 4,50—  4,—
Kleine gladijs ...........................  1.00—  1,50-- 1,--

Limandes —  Schar .........................................  2.00 3,00—  2,—
Limandes soles — Groote tongschar ...................................  6.00—  4,—

Kleine tongschar ..................................... 3,50—
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol ............................... ... 4,'00-

Kl. Schotsche schol 3,50-
Flottes —  Schaten .................................................................  4.00-- 2,—

4.00— 2,-
1.00—

V, 75—  i ! 5Ö 
1,00—  
7,00—  9,—

Raies —■ Groote rog .....................................  3,00—- 1,50
Kleine rog ......................................  1,00—

Tacauds —  Steenposten .........................................................
Merlans —  Gr. wijting .................................  2,00—

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

Gr. gullen ............................................  5,00—  4,—
Kl. gullen ......................  2,00—  3,00—  2—

^Cabillaud d'Islande —  Vsl. kabeljauw ...... ..................................................
Gr. gullen ..................................................
Kl. gullen .........................................................................

‘Sébastes —  Klipvisch .................................... ..................................................

Charbonnier —  Koolvisch ...........................................................
Li eus -- vlaswijting ........................................................................................
Lingues —  Lengen .................................................................  2,00—
Eglefins —  Gr. schelvisch ................................................................................

Gr. mid, schelvisch ..............  ..............................
Kl. mid. schelvisch .......................................... 5,50—
Kl. schelvisch ....................................................  4,00—
Braadschelvisch (totten) .......  2,00— 3,00—  2,50

Colins —  Gr. mooimeisjes ....................................................  3,00—  2.—
Mid. mooirneisje« .................... ...........................  1,50—
Kl, mooimeisjes ..................................................... 1,50--

Vives —  Pietermannen ................................. 9,00—  5,—  .......................
Grondins —< Knorhaan ................................. 1,00—  1,00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten....... ........................ 2,00—
Rougets — Roobaard ............................................................. 4,00—  3,—
Emissoles —  Zeehaai ..................................... 1,00—  1,50—
Roussettes —  Zeehonden ..................  .......  1,00—  1,50--
Dorées —  Zonnevisch ............................................................  4,00—  3,—
Lottes —  Gr. zeeduivel («teert) ............... ........................ 6.00—  4,50

KI. zeeduivel ................................ .......................  3,00—
Ccngres —  Gr. zeepaling ............................ ...................................................

Kl. zeepaling ............................  .............................
Maquereaux —  MaTcreel ................................ ..................................................
Harengs —  Haring ......................................... ............................. ............
Esturgeons —  Steur ............................................................  16,00--17,--
Flétans —  Gr. heilbot .............. ....................................................................

Kl. heilbot ..................................... ..............................
ÏSorevisses —  Kreeftje» ........................ . 4.00—  7,—  2,00—  5,—

Dinsdag
13.00— 10—
9.00—  8—
8.00—  7,—

10.00—  7—
18.00— 25,—
16.00— 22—  
16,00— 18,—  
18,00—
1 8,00—
6.50—  7,—
7.50—  6—
6.00— 4,50
1.50—  I.—
3.50—  2.5o
6.00—  5,—
4.00—  
4.25—  3,50
3.50—  3—
4.00—  2 —
4.00—  2 —
1.50—

*2,00—  i,5Ö
1.50—  1,—
9.00—  6,—
5.00—  4—  

3,000—
4.50—  4 —
3.50—  %—
3.00—  2—
3.00—  2,—
2.00—  1,50
4.00—  3—
2.50—  1.50
7.00—  6,50
6.00—
6.00—  5—
4.00—
2.50—  2—
4.00—  2,50
1.50—
1.50—

Woensdag
10.00—  9,—
8.000—  7,—
7.00—
6.00—  6,— 

28,00— 18.—  
20.00— 16,—
1 7,00— 22 —  
18.00— 20,—  
18.00— 20,—

8.50— 6,—
4.00—  5—
2.00—  1,50
3.00—  2 —
5.50—
3.50—
3.50—  3,—
2.00—
300—  2—
3.50—  2,—  
1,00—
1.50—
1.50—
1.00—  0.75
8.00—  5,—
4.00—  3,—
2.00—
4.00—  3,30
2.50—  2—
2.00—
1.75—  1.25
2.00—  0,50
4.00—  2,50
1.00—

4.50—
3.00—
2.00—  1,50
4.00—  2—
1.50—
1.00—

Donderdag
10,00—
7.50—
7.00—

20.00— 24,—
17.00— 19,—
18.00— 19,—
18.00— 20.—  
18,00— 20,—

"6,00— 5—
4.50—  3,50
2.50—  1 —
2.00—

In de week van 23—>29 Juni 1938 kwamen 
aan de Rijksvischhallen 23 stoomtreilers, 50 
niotors, en 2 Denen hun vangsten versehe 
visch verkoopen. De aanvoer van makreel 
blijft aanhouden. Maandag was de aanvoer 
van makre'cl wederom zeer groot. Er werden 
4UcfU kisten aangevoerd ; dit had voor ge- 
volgt dat de prijzen zakten tot 2 gulden de 
kist van 50 k^. Na Maandag werd de aan
voer minder en de prijzen konden zich be
hoorlijk verbeteren.

De overige vischsoorten werden de gehee
le week in behoorlijke kwantums aange
voerd. Eike dag volo,> verscheidsnheid, zelfs 
de witte kabeljauw aanvoer was bevredigend.

De vangplaatseu van de schelvisch, ma
kreel en kabeljauw, waren Ellebocht-Spit, 
Ciijdiep, Tal End, en Zuidscherpte.

L)e motors kwamen Maandag wederom in 
massa’s binnen en op de overige dagen 
slechts een enkeling. De vangsten die de mo
tors aanbrengen zijn treurig ; vooral de ton- 
ijenaanvoer is bar slecht. Hoewel het uit te 
voeren kwantum, tong naar Frankrijk deze 
maand niet groote was, zullen zeker nog veel 
duizenden kilo s onuitgevoerd blijven.

Buitenlandsche aanvoer ; 2 Denen met 
vangsten schol en scharren.

Deze week zijn een 5tal groote stoomtraw
lers naar de Fladengronden vertrokken voor 
het uitoefenen van dc haringvisscherij, zoo
dat volgende week de eerste trawlharing kan 
verwacht worden.

Verwachting toekomende week ; 25 stoom
trawlers en 50 motors.

Donderdag 23 Juni 1938.
De aanvoer bestond uit 2 stoomtreilers 

met schoone vangsten bestaande uit kabel
jauw, gullen, totten, schol en schelvisch, ter 
wijl de andere veel makreel en schelvisch 
als vangst aanbracht. 7 motors met tong, 
tarbot, schol en wijting. De aanvoer 
voldoende ; de verkoopprijzen van de 

soorten zeer goed
Ym. 95 'lal End

15 Ellebocht-Spit 
15 Witte Bank 
130 Witte bank 
19 Witte bank 
1 1 8 Witte Bank

Vrijdag 24 Juni 1938.
1 stoomtreiler van de Witte Bank 

chol, taroot maar weinig tong en 1 stoom- 
treiler van de U ydiep met schelvisch en tot 
ten en 2 motors van de West met slechte 

vangsten. Vischprijzen waren duur.
Ym. 83 Witte bank 85
Ym. 7 7 Ciijdiep 200
- /.aterdag 25 Juni 1938.

Slechts 4 motors en vele kleine 
vaarders waren aan de markt, 
spijsden met scho^tarbot en tong, 
schol kende goedkoope prijzen 
platvischsoorten waren duur.

ïvïaandag 27 Juni 1938.
1 f stoomtreilers komende van de 

gronden Tai-hnd, Ciijdiep en Ellebocht-Spit 
spijsden de markt ruim voldoende en dit
maal liet de verscheidenheid niets te wen
schen over. Enkele treilers hadden schoone 
vangsten witte kabeljauw en gullen. Lie ove
rige hadden massa's lichte seherisch en vele 
makreel, welke in korten tijd verwezenlijkt 
waren. 31 motors, alle van de West, met zeer 
slechte vangsten ; voora! betreft dit voor de

een schoone partij schol, 
kenden goedkoope prijzen 
ten werden goed verkochtt. 
Yin. 19 Tal End 
Vm. 85 la l Lnd 
Ym. 4 Ciijdiep 
Ym. 94 Ciijdiep 
Ym. 73 Tal End 
\ m. 59 Ellqbocht Spit 
Ym. 12 Eliebocht Spit 
Ym. 24 Eliebocht Spit 
Ym. 10 Ciijdiep 
Ym. 1 Tal End 
Ym. 70 l al End 
E. 436 Denemarken

Ym.
Sch.
Sch.
Sch.
Sch.

435
575
60

100
9,0
90

was
ïsch-

3271,—  
2266,—  
685,—  

115/,—  
1151,—  
11 10,—

met

1045,—
lö/O,—

snurre- 
die de markt

gi»— —  y
de overige

isch-

Makreel en totten
; de overige soor-

650 2512,—
345 2463,—
365 240/,—
370 200b,—
625 2051,—
405 1690,—

1260 2 i 37,—
1330 1 768—
285 1350,—
680 2600,—
205 1300,—
100 698,—

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

Reederijkaai (rechtover de SlipwayB) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mefcanieke vermakingen en constructies 

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

Levering van aüe benoodigdheden :
Üiiän, Verven, Kettingen, Chikirels, Katoen, Carbure, enz., ®nt 

Tel. 741 en 1781 Pfrsteäecfc wïJ136 Hanictsrcgism 9s

LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

IJ S
GEM AALD  E N  ÏN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

De visch was goed verzorgd en de ronde 
visch kende in prijs een gevoelige verbete
ring. 3 motors met slechte vangsten.
Ym. 17 Tal End 1220 3/53,—

Woensdag 29 Juni 1938.
7 stoomtreilers, 3 motors en 1 Deen ver

zorgden de markt vandaag opperbest. Alle 
vangsten lieten wat de verscheidenheid be
treft, niets te wenschen over ; ook de witte 
kabeljauw was goed vertegenwoordigd. 1 
Deen met een schoone vangst schar. Visch
prijzen waren duur.
Ym. 147 Doggersbank

49 Tal EndYm.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.

135 1830,—
830 3980,—
1 70 1 730—
605 3 74 0—
295 1 860,—
605 2670,—
150 2240,—
125 1250,—
150 1 780,-—

155 Witte Bank 
1 1 7 Doggersbank 
1 89 Ciijdiep 
38 Tal End 

Sch. 61 Witte bank 
E. 404 Denemarken 
Kw. 74 Witte Bank

BERICHT AAN DE VISSCHERS
Pin goed de «Koolzakken» anders gezegd de 
kustwachters te zien af komen, gebruikt de 
verrekijkers van de

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

GENT
'i 8-25 Juni 1938. —  Garnaal 6-— 7 ; griel 

10— 14 ; kabeljauw 15 ; makreel 6 ; pladijs . 
9 ; paling 16— 24 ; schelvisch 8— 10 ; rog j 
6— 9 ; tarbot 12— 15 ; tong 18— 20 ; zeepost 
8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.

ALTONA
WEEK VAN 21 TOT 25 JUNI 1938

Toevoeren :
2 Noordzeetreilers 
4 y siandtreilers 
1 ßarer.tzeeti filer 

27 Hoogzeebcete.i 
4 Kustviss ihe. üSc . 1>i

kg- 135.000
596.550
160.900
60.700

95

Samen kg. 953.245
Inzendingen van tinnen- en buitenland :

kg. 30.700
Uit ter hand värtoop ;

33 kustvUiicheis kg. 700 
Harir.g’tivoer :

treiler van Noor .-.-jen kg. 127.800
4tveilers van Engeland 1.175.325

Samen kg. 2.287.770
Tengevolge van den inzet der haringvloot 

waren de aanl'Jiiditi^en onbeduidend gedu- 
re.-.do de 'oericlitswek, waaruit volgde dat 
goede prijzen beïanld werden.

De volgende week zullen de eerste treiler- 
haringen aangeoi, c. ht worden.

DUINKERKE
Donderdag 23 Juni 1938.
Men noteerde de volgende prijzen : Tong

22--25 ; tarbot-griet 14— 15 ; schar 7--8 ;
pladijs 5— 6 ; roobaard 5— 10 ; rog 350—  
5 ; wijting 3— 4 ; pieterman 10 ; makreel 
0,75— 1 ; garnaal 7— 9 fr. per kg.

Vrijdag 24 Juni 1938.
Magere aan voer. Men noteerde : Tong 24 

— 26 ; tarbot 15— 16 ; rog 3,50— 4,50 ; 
schar 6 ; pladijs 7 ; roobaard 6— 10 ; ma
kreel 1 — 1,25 fr. per stuk; garnaal 8— 10 
fr. per kg.

Zaterdag 25 Juni 1938.
Men noteerde de volgende prijzen
Tong 25— 27 ; tar)bot-griet 15— 16 ; schar

7 ; pladijs 6 ; rog 3,50--4,50 ; roobaard 6
— 10 ; pieterman 10— 12 ; garnaal 8— 10 
fr. per kg.

Maandag 27 Juni 1938.
Geen visch.
Dinsdag 28 Juni 1938.
Slechts enkele partijen garnaal werden 

verkocht aa_. 8— 10 fr. per kg. Makreel, af
komstig van Boulogne werd vrekocht tegen 
Î fr. per stuk.

Woensdag 29 Juni 1938.
Geen visch.

S  VISSCHERS ! Weet U dat §

PE BESTE GASOIL f  

I HET BESTE MAZOUT I
ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN 

1OEPABRICEERD wordt door da 9

Belgian Cracking Cy f
die nooit de belangea van den 
kooper uit het oog verliei„

Al hare prodiucten komen voort 
van de Belgische Werkhuiren 0  
te Langerbrugge. «g

BESTEL BIJ DE B. C. C. S

BLANKENBERGE
Staat van den verkoop van versehe visch 

in de mijn van Blan! nberge van 23 tot 29 
Juni 1938.
Donderdag 23 Juni 28.171,65 
Vrijdag 24 Juni 1.509,—  
Zaterdag 25 Juni 11.196,50 
Maandag 27 Juni 9.773,20 
Dinsdag 28 Juni 4.172,__

Prijs per kg. van de verkochte visch. Tar
bot 15 ; griet 9— 10 ; gr. tongen 14— 15 ; 
bloktongen, 15— 16; fruittongen 18— 20; 
kl. tongen II — 13 ; gr. platen 7,50 ; kleine
platen 6,50--7; kleine visch 5 ; schar 4--6;
pieterman 8--9 ; kabeljauw 7 ; wijting 2—
3 ; rog 4— 5 ; garnaal 4— 6 fr. per kg.

i

«

*

*

1.00-

0,50-

4,00—  2,50 
1,50—

1,00—  0,5'fj 0,50—
2.00—  3,00 2,00—
4,00—  2,50 450— 2,50
1,50— 1,50— !,—
1,50— 1,50—
4,50—  2,50 4.00— 2—
6,00—  5,— 5,50—  4,—
3,50— 3,00—
3,00— 3,00— 2,—
2.00—  1,50 1,50—
4,00—  2,50 3,00— 1 —

16,00— 20___ 15,00— 19—
1 3.00— 1 7.--
10.00—  8.—  ..........
4.50—  2.50 5.00— 2,50

1.00—

5,50—  3,—

31 Katwijker motors hoog/ste 497, ïaagste 
123 florins besomming.

Dinsdag 28 Juni 1938.
Op de groote aanvoer van gisteren, volg

de vandaag een kleine aanvoer. Slechts I 
stoomtreiler die na 5 dagen zeereis arriveer
de met 600 bennen makreel en 600 bennen 
schelvisch, totten en 150 stuks kabeljauw. —

Donderdag
Tirbot ........................................................... 31.00— 12.—
Gnet ................................................................26.00— 12,—
Gioote tongen ................................................... 1,10 0.96
Gr. mid. tongen ..............................................  0.88—  0.74
Kl. mid. tongen ......................-......................  1,00—  0.80
Ki. tongen ................................ ..................  0.98—  0.84
Kl. tongen X%r' slips) ...................................... 0,86—  0.70
Kl. tongen (kl. slips) ......-......... ................  0.44—  0,05
Gr. «chol ...................................................................................  21,00— 14,50
Mid. schol .............................. -........................ 28,00—  20,00— 15,—
Zet «chol ........................................................... 24,00— 16,50 16,00— 12,—
Kl. achol ...........................................................20,50— 12,—  12,00—  7,50
Ki. schol II ................  ................................ 1 7,00— 15,—  10,00—  3,—
Kl. schol III ......................................................  5.60—  1.70 5.10—  2,20

FROID INDUSTRIEL
R E B D E R IJK A A I, 36, O O S T E N D E

MODERNE 
F A B R I E K

m

g
i
s

IJS
4 0 1T E L E F O O N  

Handelsregiater N r 9) 

Postcheckrek. 323S90

Dagelijksche voartbrengst ■ 230.000 kilos H O F L E V E R A N C IE R

Zaterdag
37.00— 12—
28.00— 1 I,—  
1,20—  1.08 
1.02—  0.88 
1.12—  '0,94 
1.04— 0.92 
0.92—  '0.80 
0.32—  0,16

Maandag
35.50— 12. 5q

26.00— 1 1.50 
1.20—  1,04

1.06—  0.94 
1.10—  1,—
1.06—  0.98 
0.94—  0,88 
0.34—  0.34

24.00— 1 7,—
18.00— 12,—  
1 7,00— 11,—
14.50—  8,—  
13.00—  5.20
5,00—  2,—

Dinsdag
37.00— 16.50
27.00— 14,— 

1,26—  1,22 
1,14—  1.04 
1,20—  1.14 
1.10—  1.06 
1.00—  0.92 
0.46—  0.25

1 6,00—
24.00— 12,50
14.00—  8,—  
7,20—  4.20

Woensdag
38.00— 18,—
28.00— 16,—  

1,36—  1,30 
1,32—  1,22 
1.34—  1.26 
1.14—  1.12 
1.02—  0,94 
0.72—  0.50

32.00— 26,—
25.00— 23,—
27.00— 1 7,50
23.00— 16,—
20.00—  9,—  
7,00—  5__

per

.28,00— 20,—  ......................  24,00— 10.50 ......................  28,00— 22,—Tongschar ............................................
Rog ..............................................................................................................................................
Vleet ................................................................ 1.80—  ......................  0.87-- 0.60
Poontje* .......................................................  4.80—  0.75 2.60—  3.20—  0.7q

Kabeljauw ................................................ ...70.00— 45,—  ....................... 56.00— 23.—
Gr. Gullen .................................... .................... 19.00— 17.50 .......................  13,00—  8.50
Kl. Gullen ....................................................... 19.00— 5,—  ..
Wijting ............................................................ 5,40—  2,—  7.20—  4,10
Gr. schelvisch ......................... -........................................................................
Gr. mid. schelvisch ................. -...................... 20,00— 18,—  .......................
Kl. midd. schelvisch .................................... 17,00— 11.50 ........................
Kl. schelvisch ...................................................1 1,00'—■ 7,90 ........................
Braadttcheivisch ............................................  8,50—  6.1 0 ......................
Heilbot ................................... ........................ 1.30—  1.24 ......................
Leng ...............................................................  1,86—  .......................
Koolvisch ..............................................................................................................
Makreel ........................................................ .............................
Wolf .......................................................................................  .......................
Schartong ..........................................................................................................
Zalm .............................................................  1,70—
Steur ........................................................ .
Gr. roode poon ..............................................
Mid. roode poon ............................................
Kl. roode poon .............................................11,00^— 6,50
Schar ............................................................ 8,00—  1.80
Bot ................................................................ 12,00—  1,60
Hammen ......................................................
Lom ...............................................................
Haring................................................................. 22,00— 17,—  17,00—
Kreeft ..................................................................................  1,03—
Gr. Heek ...........................................................
Mid. Heek ........................................................

Allee in gulden aangeduid. Een .gulden ia ongeveer 16 h .

50.00— 27.—
14.50— 1 1,50
14.50—  5,50 
4.90— 2.30

17.50—
1 7,00— 16.—
12.00—  8.70 
7.30—  6.80 
6.00—  4.20

10.50—  3,—
4.80—  2,50

21.00— 15,—
14.00— 12,—
1 1,00—  6.6'fl
7.00—  4.40
5.10—  3,—
1,34—  1,14
1.00—  0,50

25.00— 17,—    17,00— 14,—
3.10—  1,40 3,00—  2.20

15.50— 10,—    I

0.92—
4.40—  1,30

64.00— 2 7__
20.00—  9,—  
12.50—  4.20
4,50—  3.20

23.00— 19,—
18.00— 14,—
13.00—  8.50 
8.10—  6.80 
6.70—  4.90
1.40—  
1,38— 0,62

4.60—  3.30 
6.00— 14 —

1.40-

7,50— 
7.00—  2.50

9,00—  5,80 
7.60—  2.60

17,00-10,-

0 kg. 
>p er k j.
*
»
>
»
»

p er 50 kg. 
»
»
»
>
>
>p. 20 »tuks 

per f tuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. per 50 kg.

v\

»
>
>
>
>
>p e r kg. 

per stuk 
P. 125 hg. per 50 k^.

»
»p e r kg.
»per 50 kg.
>
>
>
>
>
>
>

per »tuk 
p. 12b kg. 

>



4
« HET VISSCHERIJBLAD »

S C H E E P S B O U W  W E R V E N

N. V.Jos. BOEL & Zonen
q  TEM SCH E q

W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTOR 1FEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN , EN Z.

MODERNE DWARSH--LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister; ï'it. Niklaas 1018

BRUSSEL
VI3CHMUN

20— 25 Juni 1938. —  Baars 0,83 , zee
duivel 3,84 ; kabeljauw 5.85 ; gullen 1,50; 
zeezalm, 2,3 i ; zonnevisch 5.24 ; schelvisch 
4.62 ; steur 6.48 ; garnaal 4.28 ; h~ilbot
1 0.60 ; paling 1,55 ; knorhaan 0.7Ü ; zeepa
ling 2.45 ; kreeften 13.90 ; latour 6,83 ; 
schar 2.85 ; leng 1,74 ; makreel 3.22 ; 
wijting 1,95 ; heek 2,5 7 ; koningsvisch 1.48; 
pladijs 2.90 ; rog 3,74 ; riviervisch 4.53 ; 
roobaard 3.24 ; verscho zalm 23.09 ; vervro
ren zalm 5.31 ; klipvisch 1,75 ; tong 13 12 ; 
geep 2.03 ; tarbot 9.19; pietc-rman 1 0.1 9, fr. 
per kt'.

VISCHMARKT

20— 25 juni 1938. —  Griet 8— 14 ; zee
duivel 10— 13 ; kabeljauw 10— 16 ; gullen 
8— 10 ; zeezalm 3—-3,50 ; zeepaling 2— 4 ;
zonnevisch 5--7 ; schelvisch 4— 8 ; schaat
6— 10 ; knorhaan 2--3 ; latour 8-— 12; schar
u,— 6 ; leng 1--2 ; makreel 4— 6 ; wijting
 2 4 ; heek 3— 5 ; geep 3— 4 ; pladijs 3—
1 0 ; rog 5— 7 ; roobaard 3— 5 ; vervroren
zalm 18--20 ; klipvisch 2,50— 4 ; forel 18
--20 ; tarbot 10— 18 ; pieterman 11 — 13 ;
tong 14--22 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 25 Juni 1938.
Gr. tongen 16.50--1 7.50; bloktongen 15

—  16; fruittongen 15.50— 16.50; sch. kl. ton
gen 17--18; kleine tongen 10— 15; pieter
man 7.2!)--7.75; gr. platen 5— 5.25; midd.
pJaten 4.50--5.25; platjes 3.50— 4.25; schar
2.50--3; rog 2--3; tarbot 8— 12; griet 8—
1 1 ; garnaal 2.60--4.50.

ïVIaandag 27 Juni 1938*
Jr. tongen 16.50— 1 7.50; bloktongen 12—  

13.50; rruittongen 14— 15; sch. kl. tongen 
14.50— 15.50; kleine tongen 8— 13; pieter
man 7--7.75; gr. platen 5— 5.25 ; midd. pla
ten 5— 5.2?; platjes 4— 4.50; schar .2.50— 3; 
rog 1.50— 3; tarbot 9— 13; griet 8— 12; gar
naal 4.30— 6.20.

Dinsdag 28 Juni 1938.
Gr. tongen 16.75— 17.50; bloktongen 14—  

4.50; fruittongen 13.50— 14.50; sch. kl.
longen 14.50--15.50; kleine tongen 8— 13;
pieterman 8— 8.50; gr. platen 5— 5.25; midd.
platen 5--5.50; platjes 4--4.50; schar 2.50
— 3; rog 2--3.50; tarbot 10— 15; griet 8—
14; garnaal 3.50— 6.50.

Woensdag ,29 Juni 1938
Gr. tongen 18.50— 19 ; bloktongen 18—

18.50; fruittongen 18--19; sch. kl. tongen
19— 20; kleinte tongen 8— 16; pieterman 8 
— 8.50; gr. platen 4.50— 5; midd. platen 5 
— 5.50; platjes 3.50— 4; schar 3— 3.50; rog 
2— 3.50; tarbot 9— 14; griet 8— 14; gar
naal gee:i.

Donderdag 30 Juni 1938.
Gr. tongen 17.50; bloktongen 17.50; fruit

tongen 19.50; sch. kl. tonyen 19.50; kleine 
tongen 10— 15; pieterman 9..50; g!r. platen
6--6.50; midd. platen 6.50--7; platjes 4.50
— 5; schar 3— 3.50; rog 2— 3.50; tarbot 10 
— 15; griet 10— 15; garnaal 6.50— 9.30.

Oostende

NIEUWPOORT
Zeer weinig visch ter markt met zeer dure 

prijzen. Maandag en Dinsdag wordt er veel 
visch verwacht.

Tongen : groote 14— 18; middelslag 15 —  
18; voor kleine 17— 20; kleine 10--12; tar
bot 10--13; kleine 8--9; griet 5— 7; platen:
groote 6— 7.50; middelslag 4.50— 6; kleine 
1.50— 3; schar 3.50— 4.75; rog 4— 5; kleine 
2— 3 fr. per kg.

Voor de Vrouwtjes
HET N, I. R. EN DE VROUW

HET UUR VOOR DE VROUW. —  Nu het
schooljaar op zijn einde loopt, en menige 
moeder zich met angst afvraagt wat ze za) 
aanvangen met haar dochter, die «school afs> 
ia, komt tijdens het «Uur voor de Vrouw» 
op heden Zaterdag 2 Juli te 1 7.35 uur, een 
praatje over beroepskeuze voor meisjes ze
ker niet ongelegen.

Juffrouw Snick van Antwerpen zal de moe
ders en dochters wijzen op het gevaar dat er 
bestaat ̂ ïn een al te eenzijdige beioepsk'euze, 
cfoor haar bijdrage ongetwijfeld een goede 
richting geven aan vele jonge meisjes die 
een beroep willen uitoefenem.

Een ander nummer van het programma is 
het "vraaggesprek met Mevrouw Leysen, een 
der eerste vrouwen in Belgie die hun vlieg- 
tuigpiloot-brevet hebben thuisg.ehaald. Hoe 
de vrouw zich thuis voelt in de «cockpit» 
van den stalen vogel zullen de luisteraarsters 
vernemen uit den mond van deze onderne
mende vrouw.

Verder worden een paar onlangs versche
nen boeken over paedagogie en lichamelijke 
opvoeding besproken. De huisdokter doet zjn 
veertiendaagsche ronde en «In de Keuken» 
heeft Kaatje wat nieuws in de pan.

De zaak van de 
vergiftige Mosseflen

te Brugge
----1----

Het wetenschappelijk 
onderzoek

EEN MAN OVER BOORD.
Bij het ter pers gaan, vernemen we het 

droevig nieuws dat Debruyne Gerard, moto
rist 27 jaar oud, sedert twee jaar gehuwd en 
vader van een kind, wonende Frère Orban- 
straat 5 1, over boord geslagen is aan boord 
van de 0.291 van de reederij Motorvissche- 
riji terwijl hij meehielp een onklare boel aan 
deis te brengen.

De 0.291 thans te Newline binnen liggend, 
zoo kunnen we over de omstandigheid geen 
verder nieuws meedeelen.

* * *

DOODELiJK ONGELUK
Donderda^ûnorgen was Gerard De Vlie- 

gher, geboren te Dudzeele in 1911, autoge- 
leider, wonende Vaartstraat 12 te Breedene 
en in dienst zijnde van Raymond Van Siele- 
ghem, wonende Duinenstraat 239 te Breede
ne, bezig met zand weg te nemen aan de 
Star.tsdumen van het Fort Napoleon, toen de 
autovrachtwagen wat achteruit ging en hei 
slachtofler van achter zijnde en meegaande, 
op het onverwachts met de camion in een on
gekende «beerput terechtkwam. Daardoor had 
een verplaatsing van zand plaats, welke Jiet 
ongelukkig slachtoffer bedolf. De voerman 
August Storme, van Steene, welke dit zag ge
beuren, liep van schrik weg.

Onmiddeliijk werd hulp geboden door sol
daten en werkvolk, maar alles was tevergeeis. 
Het slachtoffer was in één minuut tijd ver
smacht. Het zand was slechts 20 cm. boven 
zijn hoofd.

* * *

CINEMAS
R IALT O

Georges Milton en Héone Perdrière in een 
onweerstaanbare film « GANGSTER ON
DANKS ZICHZELF ». —  Freddie Bartholo
mew en Madeleine Caroll in een groote his
torische film: «HET PAKT of LLOYDS VAN 
LONDEN». Kinderen niet toegelaten.

& E X - C IN E .
Pierre Larquey en Ramond Cordy in een

film om te lachen «3 ARTILLEURS IN HET 
PEN SI ONNA A F ». —  Alice Faye en Dick Po
well en de Ritz Brothers in een geestige film 
^ OP DE LA AN ». Kinderen toegelaten.

itA O-C-li X S ii»

Victor Francen en Edwige Feuillère in 
«VUUR». - Jessie Matthews en Robert Young 
in een film 100 t.h. muzikaal «LONDON 
MELODY». Kinderen toegelaten.

R O X  Y ( gewezen CàûQSk)
Alice Faye en Dick Powel en de Ritz Bro

thers in een geestige film «OP DE LAAN». 
—  Victor Francen en Edwige Feuillère in 
«VUUR». Kinderen toegelaten.

C IN l^FA LÂ CK
1. Actualiteiten Paramount. —  2. «MUSIC- 

HALL Nr 3», muziekale fantazij. — 3. «DE 
DRIE KLEINE WOLVEN», gekleurde teeken- 
film- —  4. «DE LIEDEN VAN DE REIS»,
een film die tot nu toe nog nooit verwezen
lijkt werd over het boeiende leven van de 
rondreizende circussen, met Françoise Rosay, 
André Brulé en Mary Flory. Kinderen toegel.

FO RU M
1. Pathé Journal. —  2. Gçôti.Garbo en (Ro 

bert Taylor in «DE DAME MET DE CAME
LIAS». —  3. Pills en Taber in «IK IS GIJ».

Kinderen niet toegelaten.
STUDIAC

De reis om de wereld in 60 minuten.
Kinderen altijd toegelaten.

CA M EO
Clark Gable en Jeanne Harlow in «SARA- 

rOvjA». Gitta Alpar en Constant Rémy 
in; «DE PLAAT 413». Kind. n. toegel.

DE BEZOEDELING VAN DE VAART 
BRUGGE-ZEEBRUGGE DOOR MIKROBEN.

Naarmate het onderzoek vooruitgaat be
treffende de zaak van de vergiftigde mosse
len te Brugge, heeft men de overtuiging opge
daan dat de besmetting alleen het zeekanaal 
Brugge— Zeebrugge heeft aangetast.

Overal langs de kust en ook in de buurt 
van Filippine, aan de Oosterschelde, werd 
een onderzoek ingesteld, dat tot een negjatie- 
ven uitslag leidde. Anderzijds werd vastge- 
«steld door een scheikundig onderzoek, dat de 
afvalwateren van de n jverheidsinrichtingtn 
langs de vaart geen gevaarlijke stoffen bevat
ten.

Men schijnt voorloopig de bezoedeling te 
moeten toeschrijven aan de mikroben die in 
het. kanaal werden ontdekt en, naar men 
vermoedt, zouden ontstaan tijdens het ge- 
wcon wassen van de wateren elk seizoen.

Dokter Peeters, die met een onderzoek 
werd belast, heeft verklaard dat de gevaar
lijke mikroben die men in de vaart heeft ont
dekt sinds lang kinnen bestaan, maar zich 
thans, door een onbekende oorzaak, sterk 
hebben vermenigvuldigd. In dichte massas 
drijven zij aan de oppervlakte en vormen een 
soort van roodachtige wolken.

De bovenste lagen van het water zijn meer 
aangetast dan de onderste.

ONTSMETTINGSMAATREGELEN.
Daar de vaart over zijn heele lengte schijnt 

besmet, zal men tot een radikalen maatregel 
moeten overgaan, namelijk de volledige ont
smetting.

Maar in afwachting spannen verscheidene 
geleerden zich :n; in opdracht van het par
ket en van het departement van volksgezond
heid om de oorzaken van de besmetting te 
ontdekken en voor de toekomst ladikale be
schermingsmaatregelen te zoeken.

EEN HALVE EEUW GELEDEN.
In 1885 deden zich verscheidene gevallen 

van vergiftiging door het gebruik van 
mosselen voor te Willemshaven, in Neder
land. Ook daar hadden verscheidene gevallen 
een doodelijken afloop, en werd vastgesteld 
dat de ziekte door mikroben werd verspreid.

Te Willemshaven kwamen de vergiftigde 
mosselen alleen voor in een havenkom waar
in het water stilstond, en in het kanaal dat 
er in uitmondde. Werden zij hieruit in stroo- 
mend water overgebracht of in zuiver zee
water, dan ging de giftigheid na eenige weken 
verloren.
STRENGE MAATREGELEN AANBEVOLEN. 

HET ONDERZOEK VAN DR. KOCH.
Dr. Koch, van de Leuvensche universiteit, 

heeft, naar verluidt zijn bevindingen doen 
kennen in verband! met de vergiftigde mos
selen uit het kanaal Brugge-Zeebruytge. Hij 
heeft de mikroob herkend die de vergiftiging 
veroorzaakt, en die een krachtig vergift 
vormt.

Dezelfde mikroob werd in Kahfornië ont
dekt in 193 7. Volgens Dr. Koch zal na de 
ontsmetting van het kanaal de mikroob toch 
nog verder voortwoekeren. Hij /beveelt stren
ge maatregelen aan voor verbod van mossel
en vischvangfet, in het kanaal. De professor 
zal zich naar Brugge begeven om een onder
zoek ter plaatse te doen naar den oorsprong 
van de mikroob.

Anderzijds wordt verzekerd dat de mossel- 
banken buiten de kanaalmonding onbesmet 
zijn.

Dinsdag was het parket nogmaals ter 
plaats en werden stalen van het water geno
men.

Heden Vrijdagmorgen te 10 uur, is het 
parket terug langs het kanaal gfegaan.

De uitslag van deze verschillende onder
zoekingen hopen we later te zullen kunnen 
publiceeren.

Blankenberge

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

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

Eigene Werkhuizen en drooge dokken 
Netten en Touwwerk voor de Spaansche Visscherij altijd 

in magazijn.
Beste Mazout en Motor Olie aan voordeelige prijzen. 

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64

Onze kleine 
Aankondigingen

A GEN T EN  G EV RA A G D

Een of twee agenten te Oostende ge
vraagd voor Verzekering tegen brand, 
ongevallen, leven voor de verzekerings
maatschappij «Le Phare».

Schrijven bureel van ’t blad onder 
letters D. H.

(46)

Z E E B R U G G E  

U IT  TER H A N D  TE KOOP

Een terrein groot 400 vierkante M.; 

waarop :
GRO O T  N IE U W G E B O U W D  PAK
HUIS —  BUREEL en W O O N G E L E 
G EN H E ID  (5 Kamers) gelegen Visch- 
mijnstraat 12 te Zeebrugge.

Voor voorwaarden bij :
Achiel De Rycker, Zeelaan, 138,

Blankenberge. (46)
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De Wereldberoemd* Stalen 
Korretouwen «Bullvant», «Ellis’*, en?

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de ftdgjsehe Kust 

OSTEND STORES *  ROPEWORKS 

N V.
PEEDERIJK m AI — OOSTEN DE

RECHTBANK VAN* BRUGGE
DE PELSENDIEFSTALLEN.

Vrijdag 1.1. heeft de Rechtbank van Brugge 
uitspraak geveld over de druk besproken pel- 
sendiefstaïlen, die gepleegd werden te Brugge 
en elders. Ook te Oostende hebben de drie 
Antwerpsche inbrekers genaamd Adriaan 
Schoetens, Alfons Van Reeth en Arthur Petit, 
gepoogd een slag te slaan, die deerlrflc mis
lukte en waardoor zij gevangen werden ge
nomen. De drie dieven werden verdedigd door 
de advokaten Carton, Thooris en Muyïle.

Niettegenstaande de kerels nooit bekend 
he6ï>en, werden de volgende straffen uitge
sproken : Schoetens A., tot 3 jaar en 6 m., 
gevang ; Van Reeth tot 5 jaar gevang en Pe
tit Arthur toT~r jaar opsluiting. Al het aan
geslagen materiaal werd verbeurd verklaard.

B.

Nieuwpoort
ONGEVALLEN

De genaamde Boné Julien, werkzaam m 
het laden van cement aan dè h-cven, werd 
door een plaat cement in del rug gevat en 
moest naar huis g-ebracht worden. Hij zal 
enkele weken werkloos zijn.

—  Monteny Louis, beter gekend als « Fo- 
ne ^ oefende het c.mbt van schiider uit te 
Coxyde Baden. Hij viel van een stoel en rloeg 
zijn voet om. Hij blijft voor een veertiental 
dagen werkloos.

DE ST JANSKERMIS
De Kermis is kalsn verloopen. Het koud we

der was een echte tegenslag.
De foorkramers waren maar in gering ge 

tal opgekomen. Het schijnt dat de verhooga 
standgelden daar dc groote oorzaak van zijn. 
In ieder geval was er maar weinig beweging 
en verteer op de markt.

De Processie ging uit en werd door hon
derden bewonderd. Deze Processie had dees 
jaar een bijzondere aantrek daar een nieuwe 
groep visschers er. visscherinnetjes bijge
voegd was. Deze groep ging het Allerheilig
ste voor. De visschers çn visscherin.netjes 
hadden hun typisch en schilderachtig kos
tuum en zongen een lied gewijd aan de zee.

Voor de zeewijding^ waren alle schepen be- 
vlagd en een versierd altaar was ter kaai op
gesteld. De kaai was ook versierd.

Sirenen en misthoorns werden in gang ge
bracht bij het naderen van het Allerheiligste 
dat op een rustaltaar geplaatst werd. Daarop 
volgde een spreekkoor.-, Dit werd dees jaar 
voor het eerst ingevoerd;

Eenige kleine vaartuigen vaarden voorbij 
tijdens de zegening er; de sirenen werden 
voor een tweede maal in gang lytebracht.

Buitengewoon veel volk en bijzonderlijk 
visschers woonden deze plechtigheid bij.

HANDELSFOOR.
De 2e groote handelsfoor ingericht door 

den Christen Burgers- en Middenstandsbond, 
heeft plaats van 5 tot 8 Oogst in de lokalen 
van het College.

TOERISTISCHE TENTOONSTELLING.
Op Zondag 3 Juli wordt in de bovenzaal 

van de Halle een Toeristische Tentoonstelling 
ingericht door het Officieel Inlichtingsbureel 
van Nieuwpoort in medewerking met het Mi
nisterie van Verkeerswezen. De Tentoonstel
ling is open van 9 uui ’s morgens tot 2 I u. 
Ingang vrij.

KONÏNG ALBERT I MONUMENT.
Het ruitersstandbeeld is nu op het vaste 

voetstuk geplaatst.
Van ’s morgens vroeg tot laat in den avond 

wordt het zand bijgiebracht om klaar te ko
men tegen 24 Juli.

Het huisje van den bewaker van de pijl 
schans is onder dak en men is begonnen ,met 
het afbreken van een gedeelte van zijn hui- 
digte woning.

Speciale treinen zijn reeds aangevraagd 
door oud-strijders uit Herbestal, Luik, Mae- 
seyck, Aarlen, Namen, Dinant, Charleroi, 
Antwerpen en Brussel. Deze treinen zouden 
hier aankomen van 8.30 u. tot 10 u.

KAMPEERPLAATS.
Het terrein achter de nieuwe kaai is door 

de Stad in samenwerking met het Beheer van 
Bruggen en Wegen uitgestoken om te dienen 
als kampeerplaats.

« * *

STEDELIJK MUSEUM.
Den Hteer Arthur Provost werd tot bewa

ker van het Stedelijk Museum op het Stad
huis aangtesteld.

9 •  *

ZWEMKOM.
Den Heer Emiel Adam werd tot bewaker 

van de stedelijke zwemkom aan geduid.
* * *

CINEMA’S
CINE NOVA. Zaterdag 2, Zondag 3 en 

(Vlaandag 4 Juli 1938. «DE MILLIOENEN 
VAN DREWSTER » met Lilp Damita en Jack 
Buchanan. —  Engelsch gesproken. VI. teks
ten. —  «DE SCHAT VAN HET GEZON
KEN Sl^HIP » met Nicolas Malotow. Fransch 
gesproken. Vlaamsche teksten. Journal Gau- 
mont. Kinderen toegelaten.

GEMEENTERAAD
Vrijdag 24 Juni jl. had eene openbare zit

ting van den Gemeenteraad plaats onder 
voorzitterschap van den h. Pauwels, Burge
meester; al de leden waren tegenwoordig.

Na het toekennen van de grondvergunnin 
gen op het stedeiijk kerknof wordt een wijzi
ging gestemd aan de buitengewone begroo
ting voor 1938. De 5 katholieken, die de 
begrooting niet gestemd hadden, onthouden 
zich. Een leening van 11.900 fr. over 3*0 
jaar, voor de verlichtingspalen aan de West- 
straat wordt met 10 stemmen goedgekeurd, 
en 1 onthouding. Een andere leening» /an fr. 
26.900, over 5 jaar, wordt met algemeene 
stemmen goedgektura voor de schilderwer
ken aan wandelbrug en windscherm van de 
Pier, uit te voeren door den h. A. Anciaux 
die aanbesteder verklaard wordt. De kosten 
voor afstand D ’Hondt-Arits worden algemeen 
gestemd alsook de pachtovereenkomst voor 
het verhuren van de.Pier aan de maatschappij 
« Ancienne Belgique » Op aanvraag van die 
maatschappij wordt beslist dat het publiek 
vrijen ingang op de wandelbrug van de Pier 
zou hebben gedurende de weekdagen tot 
19.30 u. s Avonds en op de Zondagen is 
de ingangsprijs bepaald op 1 fr.

Het punt, betrekkelijk de verpachting van 
de openbare markten i3 uitgesteld.

In onambtelijke zitting worden verscheide
ne aanvullende benoemingen van personeel 
voor den Zomerdienst gedaan.

• * m

HET NIEUW STADHUIS
Voor de nieuwe wedstrijd uitgeschreven 

onder de bouwkundigen van de stad, tot het 
opmaken van een plan van het nieuw stad
huis, waren tien ontwerpen ingediend. Dit 
van den h. R. Plisnier werd met algemeene 
stemmen door de Jury onthouden. Binnen 
kort zullen de ontwerpen publiek ten toon 
gesteld worden.

» « *

NATIONALE OUD-STRIJDERSBOND.
Ter gelegenheid van den Landdag, gehou

den te Oostende, deden de deelnemers een 
uitstapje, Maandag j.l en werden officieel te 
Blankenberge ontvangen. De Blankenbergsche 
Oud-Strijders haalden hun .makkers af aan 
het station en brachten hen met het muziek 
van de Rijksnormaalschool aan het hoofd, 
naar het Casino. De h. Burgemeester Pauwels, 
omringd van de Schepenen Van Hecke en 
Luypaerts, alsook ''an verscheidene gemeen
teraadsleden ontving de genoodigden ;n de 
Ambassadeurszaal. De h. H. Deketelaere, 
voorzitter van de plaatselijke afdeeling, stelt 
de leden voor, en bedankte de stedelijke 
overheid voor het gul onthaal. De h. Burge
meester steunt op het sukses van den L and- 
dag die onder het teeken van den vrede 
staat. Hij wijst, in de twee landstalen, op de 
toenadering van Walen en Vlàmini/en die al
tijd te zamen moeten werken. De h. Vroome 
van Oostende, Vocrzitier van het Aktiecomi- 
té, dringt op de noodwendigheid van de natio
nale eenheid en eindelijk groet de h. M. De 
Praeter Blankenberge en zijn Burgemeester.

Na een bloemenhulde aan het gedenkteeken 
der gesneuvelde makkers grijpt een intiem 
samenzijn plaats in het lokaal van den Bond, 
waarna de vreemde Oud-Strijders den terug
tocht naar Oostende ondernemen.

De Waal3che en Vlaamsche strijdmakkers 
heb(ben nogmaals, zooals op het front, ver
broederd en de Lj'rddag te Oostende, was 
een overgroot sukses

*9*

DE PIER.
Zooals wij gemeld hebben, heeft de maat^ 

schappij «Ancienne belgique » de Pier ge
huurd om er een V'arjfteitsuitbating te doen. 
Dit zal waarschijnlijk v» el bijval hebben. Met 
1 Juli zullen de feesten beginnen met een 
goed orkest en verscheidene nummers van 
Music-Hall. Die aantrekkelijkheid, eigen aan 
Blankenberge, zal er veel aan toedragen om 
er het verblijf der zomergasten aangenaam te 
maken.

Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 1SS6MEFF BROTHERS
REEDERS EN  V ISCHAFSLAGERS 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 78^6

EEEES

Dienst Zeebrugge-Harwich

Le London & North Eastern Railway be
richten dat hun nachtdienst Zeebrugge-Har
wich dit jaar ingericht werd vanaf 25 Juni 
tot en met 1 I September bij vertrek van Zee
brugge, en van 24 Juni tot en met 10 Sep
tember bij vertrek van Harwich. Ook zal 
er alle Zaterdagen, in beide richtingen een 
dagdienst ingelegd worden.

De nachtdiensten zullen als volgt ingericht 
worden :

BIJ VERTREK VAM ZEEBRUGGE : alle
Vrijdagen, Zaterdagen en Zondagen, alsook 
op de Maandagen en Dinsdagen der maand 
Augustus.

BIJ VERTREK VAN HARWICH : alle
Donderdagen, Vrijdagen en Zaterdagen, als
ook op de Zondagen en Maandagen vanax 3 1 
Juli tot 29 Augustus.

De Nationale Maatschappij der Belgische 
Spoorwegen heeft de aansluiting op de nacht
diensten georganiseerd met rechtstreeksche 
rijtuigen volgens onderstaande tabel :

Alle Vrijdagen, Zaterdagen en Zondagen 
van 25 Juni tot 1 1 September, alsook alle 
Maandagen en Dinsdagen der maand Augus
tus 1 938 :

Brussel (Noord) : V. 21 u. 15;
Gent (S. Pieters) : V. 21. 51 ;
Brugge : V. 22 u. 33 ;
Zeebrugge-Kaai : A» 22 u. 50 ;
Zeebrugge-Kaai . V. 23u. Î0 ;
Harwich (Park. Quay) : A. 6 u.
Harwich (Par. Quay) : V. 6 u. 20 ;
Londen (Liv. St.) : A. 7 u. 53.
All« Donderdagen, Vrijdagen en Zaterda 

gen van 24 Juni tot 10 September, alsook al
le Zondagen en Maandagen vanaf 31 Juli tot
29 A^yustus 1938 •

Londen (Liv. St.) : V. 20 u. 15 ; (A)
Harwich (Park. Quay) : V. 22 u. 30 ;
Zeebrugge-Kaai : A. 7 u.
Zeebrugge-Kaai : V. 7 u. 55 ;
Brugge : A. 8 u. 24;
Gent (t. Pieters) : A. 8 u. 52;
Brussel (Noord) : A. 9 u. 30.
(A ) Op Zondagen, Londen Liv. St.) V. 

20.30 u.
Men lette er wel op dat de trein in ver

binding met den dienst Zeebrugge-Harwich 
vertrekt en aankomt te Brussel-NOORD.

Rechstre'eksche biljetten voor Londen via 
Zeebrugge-Harwich worden afgeleverd aan 
de stations Brussel-Noord, Antwerpen-Cen- 
traal, Brugge, Gent (St. Pieters) en Luik, 
alsook door de Agentschappen der Maat
schappij, 41 Adolf Max laan, Brussel, Soc. 
Belgo-Anglaise des Ferry-Boats, Zeebrugge- 
Kaai ; de Agenten voor den dienst Zeebrug
ge-Harwich, 3, Elizabetlaan, Knokke-Zoute 
en door de voornaamste reisagentschappen.

De uurtabel Ÿoor de dagdienst op de Za
terdagen is als volgt :

Londen (Liv. St. : V. 10 U. 03 ;
Harwich (Park. Quay) : A. 11 u. 45 ;
Harwich (Park. Quay) : V. 12 u. :
Zeebrugge-Kaai : A. 1 8 u.
Zeebrugge-Kaai : V. 12 u. ;
Harwich (Park. Quay) : A. 18 u. ;
Harwich (Park. Quay) : V. 19 u. 05 ;
Londen (Liv. St.) : Ai. 20 u. 50.
De reizigers dienen, alvorens aan boord te

gaan, zich te voorzien van een z.g. « Regula
tion Card ». Deze kaarten worden afgeleverd 
door de onderstaande bureelen :

Agenten L. N. E. R., Zeebrugge-Kaai ; 
Agenten L. N. E. R.-L. M. S., 41, Adolf 

Max laan, Brussel ;
Continental Ticket & Information Bureau 

L. N. E. R., Liverpool Street Station, Londen 
E. C. 2.

The International Paint 
& Compositions C° Ltd

LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
>e Wereldbekend* cCopperpglnt» voor

Houten Sehepei

Oe « Trawlers Compositions Paint» » 
P en 2* kous voor Stalen Schep*». 

Da Speciale Verf < Galvcx »
—  voor Bronte Schro.?ven —  

Igenten en Depothouders :

OSTEND STORES & ROPEWORKS 
N. V.

Algsm. Vergadering 
der Gemeenschap

pelijke Kas voor 
Zeevisscheri}

Zaterdag 30 Juli ï 938 heeft te 10.30 u* 
’s voormiddags in de raadzaal van het stad
huis te Oostende de algemeene vergadering 
van de Gemeenschappelijke Kas voor Zèevis- 
sc.herij plaats.

De dagorde dezer vergadering is vastgesteld 
als volgt :

1. Verslag der laatste algemeene vergade
ring

2. Verslagen der Beheerders en der Com
missarissen.

3. Vaststelling der rekening voor 1937.
4. Vaststelling der begrooting voor 1939.
5. Vaststelling der rekening « Speciale Sec

tie voor Oorlogsrisico » voor 1937.
6. Herkiezing van twee leden van het Col

lege der Commissariósen in vervanging van 
M. A. Seghers, overleden en M. L. Viaene,. 
ontslagnemend.

Elk lid kan zich bij volmacht door een an
der lid op deze vergadering doen vertegen
woordigen.

In den Onderzoeksraad voor Scheepvaart

CINEMA’S

COL1SEE, Langestraat. Pathé Journal. —  
Faut que ça gaze, met John Wayne en Loui
se Latimer. -- Le Chant des Cloches, met
Jean Hersholt en Don Ameche.

CASINO-KURSAAL. -- ledere week twee
groote programma s, afwisselend in namid
dag- en avondvertooning : Drôle de Drame,
met Françoise Rosay en Loui.< Jouvet. __
Damsel in Distress met Fred Astaire, Joan 
Fontaine. —  Documentaires, Journal, enz.

lederen avond, in Bali, Fud Candrix en 
ziin orkesten.

* * *

BOUWVERGUNNINGEN.

Lauwereyns Gebroeders, Scarphoutdreef, 
woonhuis, Zuidlaan.--G. De Groote, Statie
straat, handelshuis, Koninginnelaan. — Hen
ri Bossier, Brugsche Steenweg, 390, Uitkerke, 
woonhuis, Koninginnelaan.

Kantoor van den Deurwaarder

EM . E. FIERS, Oostende 
Christinastraat 106. Tel. 71213;

STAD BLANKENBERGHE 
( V  isscher shaven ) •

Op Maandag 11 Juli 1938, om 3 uur 
’s namiddags, OPENBARE V R IJW IL 

LIGE V E R K O O P IN G  van de

Zeil- en Motorvisschers- 
sloep B.30

« St Gérard Majella, Protégez-nous » 
voorzien van een motor « Kromhout » 
van 50 HP. en van alle benoodighe- 
den.

Stiptelijk komptant en 10 % voor 
kosten. (47)

Heden Donderdagnamiddag kwam de On
derzoeksraad voor Scheepvaart bijeen onder 

! voórzitterschaip van den heer Julien Poil.
De heer Descamps zetelt als rijkscommis-

VERSCHILLENDE VONNISSEN.

Onze lezers zullen zich noy| herinneren hoe 
de 0.237 « Nelly Suzanne» den 6n Maart 
1938 bij mistig weer aangevaren werd nabij 
de Casqu,ets door een Duitsch koopvaardij
schip en dit schip achterna zat om de naam 
op te nemne.

De raad is van oordeel dat er schipper Ar
thur Lusyne hierbij niets kan ten laste ge
legd worden, maar hij alleen verwaarloosd 
heeft zijn naam cok aan het Duitsch koop
vaardijschip over te geven, wat in tegenstrijd 
is met de beataande scheepvaartre^ementcn.

De raad stelt bijgevolg schipper Lusyne 
buiten zaak en legt de kosten ten laste van 
den Staat.

HET VERGAAN VAN DE H.83

Daarop wordt ingenieur Chardome, be
stuurder der werven Beliard, Crighton en Co 
igehoord, die omtrent het vergaan van de 
H.83 een zeer merkwaardig en uitgebreid 
verslag geeft, dat besluit tot de vaststelling, 
dat de H. 83 vergaan is ten gevolge van een 
ontploffing, waarvan de oorzaak niet met 
zekerheid kan vaatgesteld worden. Volgens de 
vaststellingen op de houten planken kan het 
een inwendige en ook een uitwendige ont
ploffing zijn geweest

Twee verschillende stukjes staal in de plan
ken gevonden zullen ontleed worden in de 
Hoogeschool te Brussel door prol. Bogaerts 
o.m na te gaan of we hier met een ontplof
fing van den motor of van een mijn te doen 
hebben.

De zaak wordt, nadat de voorzitter de ver
slaggever geluk gewenscht heeft voor zijn 
buitengewoon knap verslag^ tot op 15 Juli 
19,38 verschoven.

Raphael Huysseune
ZEEBRU G GE

Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72

---- o----

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL
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HET VISSCHEN IN NEDERLANDSCHE 
TERRITORIALE WATEREN.

Alfred Van Waes van de Z. 55 zou in den 
nacht van 12 op 13 Juni 193 7 in de Maas
vlakte in Nederlandsche territoriale wateren 
door de Hollandsche kustwacht bij het vis
schen van garnaal opgemerkt geweest zijn.

De raad geeft den schipper hiervoor een 
waarschuwing en veroordeelt hem tot de helft 
der kosten.

Van Waes Gustaaf van de Z.44 wordt vrij
gesproken omdat het wel mogelijk is dat de 
Hollandsche loodsboot, die hem van ver be
merkte, zich vergist Leeft, daar de schipper 
wel bekent belicht te zijn geweest, maar dat 
zij op dat oogenblik huiswaarts keerden en 
de garnaal over boord aan ’t zeefden waren,

! maar niet aan t visschen,
Demul Pol van de Z. 45 wordt insgelijks 

vrijgesproken, daar de loodsboot zich ook 
hier moet vergist hebben, gezien de Z.45 

I een garnaalbootje is, weHc slechts op korten 
j afstand van de kust kan visschen.

Ook Demunter Anselmus van de Z.40, 
wordt vrijgesproken, daar de raad van oor
deel is, dat dit schip onmogelijk op zoo’n 
verre afstand van de kust en op dit deel van 
de Nederlandsche kust kan gevischt hebben.

De raad maakt er nogmaals gebruik van de 
schippers aan te manen niet in territorial;« 
wateren te visschen, daar in de toekomst 
strenge maatregelen tegen de overtreders zul
len genomen worden.

DE AANVARING TUSSCHEN DE H.4 

EN DE Z.19.

Voor deze aanvaring, welke in de haven- 
geul te Zeebrugge plaats had, wordt schip
per Savels gestraft met een vermaning en de 
betaling van de helft der kosten.

Schipper Utterwulghe krijgt een waarschu
wing! en moet eon vierde betalen, terwijl een 
ander vierde der kosten ten laste van den 
Staat valt.

DE STRAW DING VAN DE 0.176

Onlangs liep de 0.176 voor Raversijde 
vast en kon achteraf van de zandbank ge
trokken worden. De raad is van oordeel, dat 
schipper Calcoen onoplettend is geweest en 
tekort gekomen is aan zijn plicht als schip
per, daar hij niev gelood heeft. De raad 
schorst den schipper voor acht dagen van zijn 
diploma en veroordeelt hem bovendien tot de 
kosten.

SCHIPPER DECRETON 

BEGAAT DRIE OVERTREDINGEN.

De heer rijkscommissaris geeft de raad ver
volgens kennis van drie feiten ten laste gelegd 
van schipper Louis Decreton.

Deze luiden :
Op 20) Juli 193 7 werd bedoelde schipper 

met de 0.189 betrapt om in Deensche ter
ritoriale wateren te visschen. De overtreding 
werd vastgesteld door het Deensche vissche 
rijwachtschip « Island Falk ». De schipper 
sloeg daarenboven op de vlucht, zoodat drïd 
maal op hem geschoten werd, zonder hem 
evenwel te treffen.

-1 %
Vervolgens werd dezelfde schipper den iU 't 

October 1937 met de 0.269 in Portugeescl 
territoriale wateren gesnapt en den f9 Oc 
tober 193 7 door de Pbrtugeesche overnef^ 
\ eroordeeld.

Thans stootte de 0.323 met denzelfden 
schipper aan de Lizards tegen de rotsen.

De schipper moet zich dus voor deze drie 
feiten verantwoorden,

Schipper Decreton bekent rechtzinnig de 
twee eerste feiten, maar zooals blijkt uit het 
rapport van het Deensche schip, vluchtte hij 
alleen, omdat hij de Denen niet betrouwde, 
al was hij overtuigd buiten de limiten te zijn.

De Voorzitter. —  Indien g»e niet in fout 
zijt, waarom dan vluchten ?

SchipPer. —  Maar die niet in fout is. 
wordt ook gepakt.

Openb. Ministerie. —  Gij zijt verplicht te 
voldoen aan elk bevel van een vreemd vis
scherij wachtschip. ls het misschien ,gevaarlijk 
voor uw plaats aan -boord wanneer ge niet in 
territoriale wateren vischt ?

Schipper. —  Bij sommige reeders, ja !
Wat de stranding van de 0.323 bij de Li

zards betreft, was dit de eerste maal dat ik 
met dit vaartuig vaarde. Daar ik niet zeker 
was, stuurde ilç/nochtans voorzichtig. Toen 
de schipper bij het heengaan gevraagd had 
aan den aftredenden schipper of er iets aan 
het kompas was, had deze allen uitleg ge
weigerd.

Achteraf werd door den heer H. Ghijs 
vastgesteld, dat het kompas slecht geregeld 
wa« en met positieve pool naar achter stond.

De voorzitter stelt daarop voor een onde# 
zoek door den heer Ghijs te laten in3tellen 
en hem in volgende zitting als getuige te on- 
derhooren.

De zaak zal op 15 Juli voortgezet worden.
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« HET VISSCHERIJBLAD » 5

DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ

O M I N A L i e  W É E R O 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 J5T-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

DE 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

SOCIETE ANONYME INTERNATIONALE 
D E  T ÉLÉG R A PH IE  SA N S  F IL

O OST EN DE , Reederijkaai, T d. 188 

ZEEBRU G GE , Vischmijn, Tel, 440.44 

A N T W E R P E N  BRUSSEL
£

in den
Oostendschen Gemeenteraad

Dft gemeenteraad is verleden Vrijdag 24 
Juni, te 16 uur op het stadhuis bijeengeko
men. De hh. Van Vlaenderen, Devriendl,Ma- 
jor en Vandeile hadden zich laten veront
schuldigen.

De interpeliaties van de heeren Porta, Van- 
dëmoortele, Smissaert en Daems, zouden op 
het einde van de openbare zitting doorgaan, 
maar worden nadien verzonden naar een vol
gende zitting.

ORDEiVïOTlES

De heer Smissaert vraagt bij ordemotie dat 
heti plein gelegten voor de St Antoniuskerk 
zou in orde gebracht worden.

De heer Vandemoortele vraagt, eveneens 
bij ordemotie, dat er geen vuilnis, of afval 
van eten enz. meer zou geworpen worden op 
d'en grond achter de H. Hartkerk (gronden 
Kroontje).

De heer Burgemeester. —  Wij zullen U 
trachten voldoening te geven.

De heer Porta vraagt bij ordemotie dat 
men zich zou bezig' houden met enkeie Oos- 
tendenaren die in Spanje vechten, opdat zij 
terug naar ons land zouden overgebracht wor
den.

Punt 1. —  De uitslag der aanbesteding 
van de Commissie van Openbaren Onder
stand voor het leveren van verschillende wa
ren wordt goedgekeurd.

Brood Marcel Delcour, 1.40 fr. per kg.
Vleesch : Jules D’Hoore 9.75 fr. en 11,75 

fr. per kg. Kolen : Et. Van Emmerick. Stof
fen : M. H. Deceuninck, C. De Waele,, A. 
Borrey en Gabriel Nolf. Kruidenierswaren : 
Neyrinck.

Punt 2. —  Het voorstel van verpachting 
aan Mevrouw F. Desomer van het gebouw 
St. Fr« nciscusstraat, 21, voor een termijn 
van 3, 6 of 9 jaar mits den jaarlijkschen 
pachtprijs van 7700 fr. wordt goedjekeurd. 
De pacht gaat in op 15 Juni aan Flor. De
somer.

M. Smissaert is van oordeel dat er niet ge
noeg ruchtbaarheid gegeven werd aan de 
verpachting. LeïPnebbers waren niet op de 
hoogte.

M. Moreaux. —  Het werd in het blad der 
notarissen aangekondigd.

De notarissen maken alleen publiciteit in 
hun blad en dit wordt niet gelezen, maai de 
andere bladen wel.

ï$. Porta. —  De verkooper heeft nochtans 
het recht te eischen dat de publiciteit zou 
gedaan worden volgens eigen verlangen.

Punt 3. —  Twee politiebesluiten uitgevaar
digd door den Keer Burgemeester, het eerste 
bij gelegenheid van het politiecongres en het 
tweede ter gelegenheid van de roeiwedstrij- 
den, worden door den Raad bekrachtigd.

Punt 4. —  De voorgestelde wijziging' aan 
het rooiplan der wijk Mariakerke, gronden 
oud Museum Stracke, vastgesteld bij (Konink
lijke besluiten van 2 December 1903 en 9 
December 1925 wordt aangenomen en het 
College krijgt machtiging de noodige forma
liteiten te vervullen om een Koninklijk be
sluit te verwekken, dat de besproken wijzi
ging goedkeurt.

Punt 5. —  Het voorstel van het politiere- 
glement waarbij het van nu af verboden 
wordt op gelijk welke manier te kampeeren 
op het grondgebied der stad Oostende, wordt 
aangenomen, mits voorbehoud dat dit verbod 
alleen van toepassing zal zijn tusschen zons
ondergang en zonsopgang.

Dit politiereglement wordt uitgevaardigd 
! om tiet kampeeren te beletten in de duinen.

Punt 6. —  De begrooting voor 1938 van 
het Koninklijk Afhenaeum, welke in ont- 

J vangsten en uitgaven sluit met 1 5 9., 798,77 
! Ir. en een gemeentelijke tusschenkomst van 
124.9 1 8,77 fr. wordt goedgekeurd.

Punt 7. —  Mits enkele voorwaarden wordt 
! ie goedkeuring verleend aan de begrooting 
ivoor 1938 van de Rijksmiddelbare school 

oor Meisjes.
Dit bescheid sluit in ontvangsten en uit- 

V:ven met 80.290 fr.
'Punt 8. —  Het lastenboek over het leve- 

iitin gedurende het schooljaar 1938-1939 aan 
de Gemeentescholen van klasboeken, school
gerief en grondstoffen, en dat geen aanlei- 
jfiing gaf tot opmerkingen, wordt eveneens 
goedgekeurd.

runt 9. —  De rekening van de Meisjesbe- 
iroepsscliool voor 193 7, welke sluit in ont
vangsten en uitgaven met 236.410 fr. tegen 
73.474,89i\ fr. ïn 1936, wordt goed,g(élcebrd.
Punt 10. —  In de stadsbegrooting voor j 

193 7 waren 'Ïn^cïe gewone uitgaven artikels 
ontoereikend voor een totaal bedrag van 
[938.129^25 fr. en in de buitengewone uit
gaven van 147.212,58 fr. Deze sommen zul- 
jlen overgenomen worden van artikelen die ' 
jmet een batig saldo zullen sluiten.

Funt i 2. —  De Commissie van Openbaren 
Onderstand is van gevoelen dat hun perso
neel J>enadeeid werd toen in 1935 hun wedde 
met 1 1 %  wer3 verminderd en daarom wordt

gevraagd de wedden van den Secretaris en 
Ontvanger te verhoogen.

De bevoegde 'Commissie van Geldwezen 
neeft echter een ongun3tig advies uitgebracht 
op de vraag.

De heer Burgemeester stelt voor dit punt 
naar de genêïme zitting te verzenden, doch 
de heer Elleboudt meent dat het barema voor 
iedereen is en dat geen uitzonderingien mogen 
gedoogd worden.

(Nota der Red.). —  Bravo <Fonten. ’t Ware 
te Kopen dat ge dit indachtig zijt wanneer 
ge VOOR DE VIJFDE MAAL voor den dag 
zult komen met uw vergoeding voor de leden 
van Ket stadspersoneel die hier bleven gedu
rende den oorlog. Een duidelijk voorstel zal 
mo'eten voorgebracht worden waardoor a]Ie 
oetrokkenen de vergoeding zullen kunnen 
genieten en niet een vijftal lieve kindjes, zoo
als het thans het geval zou zijn. Er zijn er 
al enkelen die klaar zien in deze ver van 
rechtvaardige bedoeling.

De heer Vandemoortele schijnt echter die 
zienswijze niet te kunnen deelen van de 
Commissie van Geldwezen en jnet cijfers en 
:eksten voor de hand zet hij een bespreking 
in tegen den schepen Vroome. Hij is van 
meening dat al het stadspersoneel benadee- 
iigd werd toen men in 1935, van enkele Ko
ninklijke Besluiten heeft fgfebruik gemaakt 
om gansch het barema aan indexcijfer 700 
aan te passen.

Ik heb het verslag van de Commissie van 
Geldwezen gelezen. Dit luidt :

Bij besluit van 14 Juni 1937 stelde de 
Commissie van Openbaren Onderstand onzer 
Stad aan den Gemeenteraad voor de bare- 
rna’s van de heeren Secretaris en Onvanger 
(minimum 29.370 fr., maximum 40.050 fr.
ia zes tweejaarlijksche verhoogingen) te 
/erhoogen tot 33.000 fr. voor wat het mini- 
num en 45.000 fr. voor hetgeen het maxi
mum aangaat.

Oordeelende dat de bekrachtiging van dit 
verzoek niet gewettigd was bracht gij in zit
ting van 17 September 1937 een ongunstig 
advies uit over dit besluit.

Dit advies werd op 22 October 1937 be
krachtigd door de Bestendige Afvaardiging 
van den Provincialen Raad van West-Vlaan- 
deren.

Thans komt de Commissie van Openbaren 
Onderstand ons voor te stellen het maximum 
der wedden van voornoemde ambtenaren, 
overeenkomstig het indexcijfer 700 op te
voeren van 40.050 fr. tot 43.000 fr.
Tot staving van haar voorstel beweert voor
noemde Commissie dat de belanghebbenden: 
1) sedert 1 Juli 1935 eene niet verplichte 
verlaging van wedde van 1 1 °/o hebben on
dergaan en 2) overeenkomstig de op 28 
Februari 1935 bestaande wedderegeling thans 
een jaarlijksche bezoldiging van 43.000 fr. 
zouden genoten hebben.

Beide beweegredens zijn van allen grond 
ontbloot.

Inderdaad, uit een onderzoek der zaak 
blijkt :

1 ) dat de aan HH. Secretaris en Ontvan
ger der C. O. O. overeenkomstig het nieuw 
barema op 1 Juli 1935 uitb-taalde wedde : 
34.665.50 fr. beliep tegen 34.040 fr. op 28 
Februari 1935 volgens t oud barema, t zij 
een verschil Tn min van lÖZ.iJÜi tr. of in 
werkelijkheid eene vermindering van 0,52 °/o 

in piaats van 11 t. h.
1 ) dat zij overeenkomstig de wedderege

ling bestaande op 2ö Februari IV:» 3 op 20 
December 193 7 (datum van ’t voorstel der 
C. O. O.) eene jaarlijksche bezoldiging zou
den ontvangen hebben niet van 43.000 fr., 
maar wel van 39.990 fr* terwijl op dit laat
ste tijdstip de nieuwe wedde welk hen uit
betaald werdi werkelij _ 42.097 fr. bedroeg.

Voormelde cijfers bewijzen dat de belang
hebbenden, alles te samen genomen, hoege
naamd geen verlies hebben tengevolge der 
invoering van *t nieuw barema en dat er bij
gevolg dan ook van herstelling geen spraak 
kan zijn.

Uit aanmerking dat de voorgestelde ver
hooging van weddercoster niet te rechtvaar
digen is en de goedkeuring van dezelfde on
vermijdelijk een aigemeene buitengewone ver 
hooging zou uitlokken der bezoldigingen voor 
ai het stedelijk personeel, raadt uw Com 
missie van Geldwezen U aan de besproken 
beslissing af te keuren.

Nota der Redactie •
Dit verslaf is tegenstrijdig met zichzelf. 

Het eerste besluit meldt dat deze ambtenaars 
bij toepassing van het K. B. geen verlies 
geleden hebben en het tweede besluit zegt, 
dat moest de voorgestelde toepassing plaats 
hebben, dit} onvermijdelijk een aigemeene 
buitengewone verhooging) zou uitlokken.

M. Vroome. —  Het personeel had van de
ze toepassing geen nadeel, en moesten we 
ingaan op de vraag van de Commissie van 
Openbaren Onderstand, dan zou dit een weer
slag hebben op Ket personeel, die dezelfde 
eiscKen zou stellen.

5j M. Elleboudt. —  TocK is de interpretatie 
van zekere ambtenaars niet juist. Eens en 
voor altijd moet hier een opheidering komen. 

J M. Vandemoo**tel. —  I§ het niet eens imet 
schepen Vroome, daar de verkeerde inter
pretatie door het gemeentebestuur, hier op
zettelijk geseïuedt, vermits ze zelf zegrgfen dat 
moest de berekening gedaan worden ingevol- 

! ge de interpretatie van de* Commissie van 
! Openbaren Onderstand, dit een grootere gel- 
: delijke uitgave zou teweegbrengen, 
j Hij î eert daarop iezing van een uittrek
sel uit het K. B. van 31 Mei 1935, dat luidt 
cfiïr voTgt :

Art. I . e, par. 1. -- De provincie- en ge
meenteraden Drengen, onderscheidenlijk op 
30 Junï^Ï935 ten laatste, de provinciale en 
gemeentelijke wedden (daarin begrepen de 
vergoedingen voor niec-werkelijke lasten), 
waarvan het bedrag met e»2n hoogeren index 
dan dit cijfer ©verèenstemt en meer bedraagt 
dan de wedden aan het Rijkspersoneel voor 
een gelijkwaardige betrekking verleend,over
een met het nauoriaal indexcijfer 700. 
ën van enkele uittreksels uit het rondschrij
ven van den heer Minister van Binnenland- 
sche Zaken in datum van 3 Juni 1935, welke 
luiden :

Far. 5. —  Moeten alleen onder de toepas
sing der herzîening vallen de bezoldigingen 
die, eenerzijds, vastgesteld geweest zijn op 
een tijd dat de index boven 700 stond en die, 
anderzijds, hooger loopen dan het bedrag der 
door den Staat voor gelijkwaardige betrekkin
gen toegekende wedden.

Par. 5, —  Het kan voorkomen dat al de 
wedden, alhoewel vastgesteld op een tijdstip 
dat het indexcijfer boven 700 stond, niette
min gelijk oPÏager bevonden worden dan het 
bedrag der Rijksbezoldiging. In dit gevai 
wordt de bestaande loonschaal in haar ge
heel behouden en de herziening achterwege 
gelaten.

Part. 6. —  Anderzijds kan het evenwel g«e- 
beuren, dat, zoo de wedden van sommige 
amotén hooger staan dan het bedrag der 
Rijksbezoldiging, andere betrekkingen daar
entegen geiijk of lager bezoldigd zijn dan die 
van den Staat. In dit geval moeten alleen de 
eerste wedden aan Ket indexcijfer 700 aan
gepast worden, zonder te mogen afdalen be
neden hec bedrag der Rijkswedden, en wor
den de tweede onveranderd gelaten.

Art. 11. Par. 4. —  Als verworven wedde 
op 28 Februari 1935, dient beschouwd, de 
wedde die voortvloeit uit de toepassing van 
de regeling, zonder rekening te houden met 
het verminderingspercentage dat naderhand 
op deze wedde werd toegepast.

M .Vancfémoorteie. —  Bijgevolg stel ik vast 
dat uwe bureelen deze toelichtin(g'en volledig 
verkeerd interpreteeren tot groot nadeel van 
het stadspersoneel.

M. Vroome. —  Wat gij uitkraamt is Chi- 
neesch. Daar heeft de wet schuld aan en niet
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gu-
Het barema van 1929, werd vastgesteld op 

basis van index 900..
In 1935 had de heraanpassing plaats op 

voet van index 700 en 11 %  vermindering 
werd toegepast voor elkeen. Die heraanpas
sing werd ons opgelegd door de regeerinj 
met het doel te bezuinigen.

(N. der Red. De uittreksels uitj het be
treffend K. B. en de ministerieele onderrich
tingen hierboven door raadslid Vandemoor
tele weergegeven, zijn zeer duidelijk en geen 
Chineesch !).

M. Vroome. -- Bedoelde personen werden
in 1929 geassimileerd aan den graad van 
bureauchef. In 1935 werd voor hen dezelfde 
toestand bewaard. Thans vrag<en zij een nieu
we verhooging op voet van dit K. B.

Zij hebben dat recht, maar wij hebben het 
recht dit barema vast te stellen.

(N. der Red. —  Dit barema. was vastge
steld in 1929).

M. Porta. —  Maar ik vind die bespreking 
nutteloos. Het besluit van de Commissie v. 
Openbaren Onderstand dagteekent van 5 
Maart 1938 en we zijn thans den 24 Juni. 
De wet zegt dat wanneer de gemeenteraad 
binnen de drie maand na deze beslissing 
geen besluit neemt, zij van rechtswege goed- 
(gekeurd is.

M. Vroome. —  De beslissing dateert van 
5 Maart, de brief van toezending van 6 Mei.

M. Vandemoortele. — < Dit is onwaar. De 
brief werd op 5 Maart aan het gemeentebe
stuur gestuurd. Achteraf hebt gij (dus, 6 
Mei) de splitsing gevraagd en dit heeft niets 
te zien met de eigenlijke beslissing.

MM. Porta en Smissaert. —  Zeer juist.

(Nota der Red. —  Het gemeentebestuur 
kon inderdaad de splitsing gevraagd hebben 
die werkelijk geen verandering bracht aan 
de beraadslaging van de C. O. O. en niet 
twee maanden nadien).

Bij de stemming welke hierop volgt, stem
men Mej. Tratsaert, de hh. Deceuninck,Smis
saert, Porta en Vandemoortele voor de ver
hooging. De andere zestien raadsleden stem
men tegen.

(Nota der Red. — Het voorstel van de 
Commissie van Openbaren Onderstand is re
delijk en rechtvaardig, maar het verslag van 
de Commissie van Geldwezen, reeds opge
maakt vóór de bijeenkomst dezer leden, laat 
niets onverlet om den Gemeenteraad tot af
keuring te bewegen.

Het verslag van de Commissie van Geld- | 
wezen met zijn kronkelige beredeneeringen 
en berekeningen, wil bewijzen dat de be!ans> 
hebbenden tengevolge van de invoering van 
het barema van 1935, geen verlies hebben 
ondergaan, en haalt daartoe cijfers aan welke 
niemand overtuigen.

Inderdaad, het stelt tegenover elkandei 
wedden berekend op basis 110 % en andere 
berekend op basis 100 t. h.

Om ons juist in te lichten, hebben we het 
barema van 1935 op basis 110 % vergele
ken met het voorstel van de Commissie van 
O. O., eveneens berekend op basis 1 10 %. 
Deze vergelijking wijst op treffende manier 
aan welk g*evoelig verlies de belanghebben
den hebben geleden.

Dat het voorstel van de Commissie van 
O. O. gewettigd is w’ordt niettegenstaande 
alles door de Commissie van Geldv/ezen zelf 
erkend vermits het in het slot van zijn ver
slag beweert dat «De goedkeuring onvermij
delijk een aigemeene verhooging zou uitlok
ken der bezoldigingen voor al ons stedelijk 
personeel».

Mag men uit dit alles besluiten dat de ge
meenteraad terugschrikt om aan zijn perso
neel te geven wat Kun toekomt.

Waarom worden dan aan enkele ambte
naars zulke overdreven wedden toegekend, 
en waarom werd ook na de aigemeene ver
mindering van elf percent, aan diezelfde per
soontjes een ongewettigde verhooging toege
kend, die ruimschoots de vermindering van 
elf percent aan hen ALLEEN, vergoedde ?

En zeggen dat Fonten, die klaarheid eisch- 
te in die zaak, nu zijn maatjes in plan liet.

Wat de beooging op een schepenzetel 
toch een mensch kan beinvloeden - !

Punt 14. -- De voorgestelde wijzigin^ën
aan het programma van de leening van 
7.125.000 fr. worden goedgekeurd.

Punt 15. —  Volgende toelagen worden 
verleend voor het inrichten van feesten :

1. Provinciaal Verbond der Veekweeksyn- 
dikaten fr. 5000,—

2. Paardenkweekbond 7000,—
3. Wijk Mariakerke 1600,—
4. Wijk Meiboom 950.—
5. Ostend Tennis Club 85000,—
6. Automobile Club 31.500,—
Punt 16. —- Een toelage van 150.000 fr.

die op de begrooting voor 1939 zal worden 
gebracht, wordt gestemd ten einde een de
gelijke ruchtbaarheid te kunnen maken ten 
voordeele van de thermale bronnen ter ge
legenheid van de watertentoonstelling te Luik
in I 939»

Punt 1 7. —  De commissie stelt voor, mits 
zekere voorwaarden, een pachtverlenging van 
drie jaar toe te staan aan de «Cercle Litté
raire».

De heer Smissaert stelt voor een pachtver- 
lenging van twee jaar toe- te staan met de 
voorwaarde dat een expert zou aangesteld 
worden om den pachtprijs vast te stellen.

De stemming over dit voorstel geeft 5 stem 
men voor (nl. van de hh. Daems, ïTeceu- 
ninck, Porta, Smissaert, en Vandemoortele), 
tegen 16 tegen. (Fonten begint zich langs 
den kant van de meerderheid te houden).

De heer Peurquaet stelt vervolgens een 
pachtverlenging voor van twee jaar mits voor 
1939 een verhooging van pacht van 10 %  
te vragen (16.500 fr. in plaats van 15.000) 
en voor 194'0 een verhooging van 25 %.

Een stemming over dit voorstel geert 15 
stemmen ja tegen 6 neen.

(Nota der Red. —  Plaatsgebrek belet ons 
hieromtrent uit te wijden. We komen hierop 
in ons volgend nummer terug).

Punt 1 7a. —  Het Schepencollege ging voor 
enkele dagen over tot den openbaren aan
koop van het Kuis gelegen Koek Oost. en 
Cnristinastraat mits den prijs van 150.700 fr. 
daar een gedeelte er van belast is om inge- 
lijfd te worden in de openbare wegenis.

De gemeenteraad beslist de dringendheid 
van dit punt te aanvaarden en machtigt ver
der het Schepencollege de noodige formali
teiten te vervullen voor goedkeuring van 
dezen aankoop.

Punt 18. —  Het onderKoud der rijwielen 
van de agenten zaî van nu af toevertrouwd 
worden aan een vakman en de vergoeding, 
welke voordien aan de agenten werd toege
kend wordt argeschaft.

Het lasterifeoeÏc voor deze onderhoudsaan- 
besteding wordt goedgekeurd.

De heer Gemeentesecretaris geeft na de 
bespreking over dit laatste punt mededeeling 
van stukken o a. de uitspraak van het be
roepshof te Gent tegen de straatnaamplaat- 
overschilderaars Grammens, Valette, Mar
chand, en andere.

Rond 1 8.25 uur is de openbare zitting ge- 
eindigd en gaat de gemeenteraad over tot de 
bespreking in

GEHEIME ZITTING

Er wordt beslist in rechte te gaan tegen de 
firma L., den vleeschkoopman V. en andere 
hoofdens niet betaling van aan het gemeen
tebestuur verschuldigde sommen.

ïn de havencommissie zal havenkapitein 
Becu den Keer Van Glabbeke, gepension- 
neerd, vervangen.

Een aanvraag om weddeverhooging voor 
het besturend personeel van de Commissie 
van Openbaren Onderstand wordt verworpen

Het ontslag van Mevrouw Rigaud-Vroome, 
als bewaarschool-onderwijzeres, wordt aan
vaard en zij wordt gerechtigd haar rechten 
op pensioen te lateji gelden.

De heer A. Pierre, inkasseerder bij den 
Gasdfenst, wordt uit reden van ouderdom.3- 
grens op pensioen gesteld.

De politieagent Maertens, tevens concierge 
in de stedelijke Vischmijn, die een werkon
geval had en zich daardoor in de onmoge
lijkheid bevond zijn werkzaamheden te her
vatten wordt ter .beschikking gesteld.

Enkele voorgestelde regelmatige benoemin
gen, bevorderingen en weddeverhoogmgen, 
worden aanvaard.

Eindelijk wordt het Schepencollege ge
machtigd de curators van de fajing «Les Pa
laces d Ostende» te assigneeren voor de be
taling van de som van 1.800.000 fr.

Aanbestedingen

A L L E  S L A C H  V A N  V E R M A K I N G E N  
G r a u w e , w i t t e  u j  r i e t e *  M A N D E N  b ij

CH. DESMIDT-SLEYTER

VISSCHERS !
V O O R  UWE S C H E E P S H E R S T E L L I N G E N  Eli 
N IE U W B O U W  W EN D T  U TO T DE W ERKHUIZEN

BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE

5 JULI. —  Te 10 u. ten gemeentehuize te 
Koekelare 1 ) verbeteren van verschillende 
iand&ouwwegen en van de Nieuwstraat, be
stek 244.2UU rr.; 2) gt.-./one jaarlijksche on- 
derhoudwerken aan de steenwegen >. ->or 
groot verkeer. Bestek 21.600 fr. Stukk'*n ter 
inzage ten gemeentehuizo, en te koop, prijs 
resp. 15 en ö tr., bij arr.-ing. J. Sansen te 
Veurne (postch. 293513).

7 JULI. -- Te 3 u., ten gemeentehuize te
Westnieuwkerke, verbeteren van den steen
weg naar Floegsteert, en buurtwegen urs Ö, 
9, 29, 30 en 33 (aanleggen van betonver- 
hardingen en grintwegen). Bestek: trank
383.840,76 + 1.84 7.330,10 =  2.231.170
fr. 86. Stukken ter inzage ten gemeentesecre- 
tariaat en te koop, prijs 40 fr. bij arr.-ing. 
A. De France, te leper (postch. 405663).

9 INSTEDE VAN 5 JULI. —  Te I 1 u., 
c'oor de S. M. « Eigen Haard » te iwevegem, 
bouwen van 2 groeper« van 4 woningen, zijn
de 1 groep in de Ootegemstraat (Kappaert), 
bouw.n. J. Baert te Zwevegem ; I gro.p in 
de Stedestraat (bouv/m. J. Reynders tê  Zwe
vegem) . Stukken, prijs 20 fr. bij de bouw- 
meesters.

12 JULI. —  Te 1 I u., ten stadhuize te 
BruL:ge, leggen der electrische verlichting in 
de Hulpkapel tö Zeebrugge. Lastkoh. prijs 
10 tr., ten bureele der werken.

12 JULI. —  Te II u., voor h. Schauten, 
e.a.w. ingr., 1 7, Leuvenschc weg, Brussel, 
£.anbestedmg-wedstrijd voor het optrekken 
van een ce^nhui: ter statie Brugge (Bloc 51). 
Bijz. lastkoh. nr 300.404, prijs 5 fr.

16 Juli. —  Te 10.30 u. voor h. M. De Zei
ne, afdeelingshoofd bij het Provinciebestuur, 
Burgplaats (kamer 10), Brugge, buitengewo
ne verbeteringswerken (moderniseering) aan 
de provinciale baan Roeselare-Meenen. Be
stek 5.408.286 fr. Stukken, prijs 15 fr. op 
postch. 82808 van den h. G. Claeys, bureel- 
hoofd, Provinciebestuur te Brugge. Plannen 
ter inzage op den prov. tech. dienst, 13, Kas- 
tanjeboomstraat, Brugge.

2 AUG. Te 11 u. op het Hoofdbestuur van 
het Zeewezen, 90, Wetstraat, Brussel, leveren 
te Oostende van 3 loodsvaartuigen voor de 
Kust. Oproep tot mededinging 1-1 en plans, 
prijs 30 fr. op postch. 35484 van den Re- 
kenplichtige der Paketbooten te Brussel.

UITSLAGEN VAN AANBESTEDINGEN

27 MEI. —  Te 2 u., ten gemeentenhuize te 
Koksijde, leveren van benzine en oliën voor 
de automobieidienster der gemeente, van 1
Juni 1938 tot 1 Juni 1939.

GOOSSLNS P., Vorst, 940 fr., I.T40 fr. 
(oliën) en 1.143 fr., 1.380 fr. (vet); A. Le- 
sire, G. Biuyndonckx en Co, Anderlecht, fr. 
1,000,75 en 808,75 fr. (id.) f'Demmh J., 
Laken-Brussel, 1.072,50 (id.) ; N. V. Puriina, 
Brussei, 1.31 1,25 fr., 1.856,25 fr (id.); fr. 
26.700 (naphta) ; Spidoieine, Antwerpen, fr. 
1.50 1,25, 1.671,25 fr. (oliën en vet) ; The
1 txas Company, Brussel, Î.970 fr. (id.) 2,67 
— 0.13 =  2r5^ '(naphta) prijs van den dag; 
N. V. Compagnie industrielle Atlas, Antwer
pen, 2,67— 0.05 =  2,62 (id.) prijs van den 
dag (id.).

17 JUNI. —  Te 3 u., ten gemeentehuize te 
Koksijde, herbesteding voor het bouwen van
2 rioolgemalen met persleidingen en bijko
mend deel riool, en van een dubbelen reser
voir met loozing in zee.

CARREZL.-G., Brussel, 3.738,273 fr.; MyJ- 
le J., Oostende, 3.878,^94,75 fr.; Firma De- 
busschcre, Vanden,borre en Tonen, Tielt, fr.
4.385,173.

1 7 JUNI. -- Te 3 u., ten gemeentehuize te
Koksijde, bestrijkingswerken aan de besteen- 
d« wegen van groot verkeer. Bestek 33.000 
fr.

N. V. M. J. L. DE VR1ESE, Koolskamp, 
27.500 fr. (warm); Hyiyser H., Oostduinker- 
ke, 28.600 fr. (warm) ; Standaert, R., Rud- 
dervoorde, 31.900 fr. (koud); Claeys 1., 
Dronyen 34.100 fr. (koud) ; N.V.S.A.B.D. 
A., Gent, 39.600 fr. (koud) of 40.150 fr. 
(warm).

1 7 JUNI. —  Te 3 u., ten gemeentehuize te 
Koksijde, herbesteding voor het bouwen van 
liolen voor huiswaters. Bestek 6.401.660 fr.

VAN COILLIE, J., Vrijheidstraat, 34, Oost
ende, 6.155.479, fr. 6.251.129 fr.; N. M. «Sa- 
ventra» Brussel, 6.996.690 rr.; Hiel G. Boom, 
7.435.580,90 fr.; N. V. Wegenbouw, Antwer
pen, 7.485.930 f r. ; Sté d’Entreprises de Tra
vaux en béton au Katanga « Trabeka », Brus
sel, 7.486.575 of 7.778.546,90 fr. of 9 mill. 
127.549,40 fr.; Raets Ch. en Vleeracker R., 
I^euven, 7.498,740 of 8.471.534 fr.; N. V. 
Antwerpsche Wegenbouw, Lier, 7.591.703,75 
fr.; Flendryckx P., Veurne, 7.679.000 fr. ; N. 
V. Aannemingsmaa*. schap pij J. Seghers, Ant
werpen, 7.932.000 fr. ; A. G. De Groote en 
H. Catrysse, Oostende, 7.998.930 fr. ; Lanoye 
A., Oostende, 8.002.075 fr. of 8.962.324 fr.; 
Carrez G., Brussel, 8.012.091,60 fr. ; Vermeu
len G., Antwerpen, 9.149.000 fr. ; Myile J., 
Oostende 8.253.000 fr; Firma Debusschere-

Dames cn Heeren.

. .H iw  iiebt qe het aoede adres indien 
U Ceintureu noodi>r hebt zooals Buik
banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkincren. alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeraties.

»I AuPara®§*
G. MADELEIN-BUYS

Bandaqiste AiiOr F BUYLSTRAAT, 53 
Hoek Majir-Joséplaats en Madridstr.) 

OOSTENDE 
Spreekdraad 1740 

Onze spedaliteiï : naar maat werker 
volgens het geval.

Vandenborre en Zor.en, Tiel, 8.484.450 fr- ; 
Van lmpe O., Brunei, 8.Ó0Ö.400 fr.; N. Mij 
Bouw- en Wegen' ïwciKen, Antwerpen, rr. 
ü . ;  83.000; Daererftans-Muyahondt E., Sint- 
Arnands-ruurs, y.'Jl 5o5 fr.

18 JUNI. —  Te 11 u., ten gemeentehuize 
te Wevelgem, door de Bouwmaatschappij 
(.< Voiitstbelang oouwen van 1 o werkmans
woningen.

VANASSCHE M., Moorslede, 4444,952,24 
fr.; WybaiÜie C., Wervik, 457.43/,54; D e l- 
taye Z., Wevelgem, 467.580 ; Delrua F., 
Moorseele 469.000; Herman gebr. Gullegem, 
476.142,50; Berghe L., Komen, 478.856; 
Verfaillie A., Wervick, 483.303,58; Bâtiments 
Mouscronnois, Moeskroen, 528.449.92 ; Ver- 
gote P., Roeselare 531.550,98; Dezutter,
Oostduinkerke.

21 JUNI. —  Te 2.30 u. in de Pastorij van 
de parochie der H. Familie te Duinbergen, 
bouwen van de nieuv.e kerk van de Heilige 
Familie te Duinbergen (Heist a -Zee).

Lannoo Br. en Z,, Marke, 1.242.486,60 ; 
Daveloose E., Heist, 1.324.534,22; Priem L., 
Brügge, 1.346.420,85; Dhondt E., id., 1 mill. 
363.625,50 fr.; Lehaeghe L., Loppem 1 mill. 
385.096,82; D Hooge C., De Panne 1 mill. 
394.000; Hollevoet Fr., St-Andries, 1 mill. 
482.086,27; Van de Kerckhove A., Inge'mun- 
ster, 1.545.176,73; Canneyt J., Knokke, fr. 
1.557.574 fr.

21 JUNI. —  Te 1 I u., ten stadhuize te 
Brugg«, I ) leggen van riolen en bouwen van 
een zuiveringsput met pompstation te Zee- 
brugge-Oost (lot I ) ;  2) electro-mechanisch 
toerusten van dit pompstation (lot 2) ; 3) 
legigen van riolen in de Joë Englishstraat, 
Graaf de Muelenaerelaan en Bloemenstraat te 
Brugge (lot 3).

Lot 1 : Dejonghe P., Heist-aan-Zee, fr. 
5 I 8.589,89; Lemahieu A., Brugge 524.950 fr. 
05; De Groote, A. J. en H. Catrysse, Oosten
de, 594,271,72; Van Hullebusch, H. L. en M. 
Oostkamp, 605.269,54 ; Casteleyn A., Gistel, 
609,. 15 7,10 ; Vermeulen K., Blankenberge, fr. 
615.186,29; Dermul G., St-Andries, 638.872 
fr. 64; Lauwers J., Oostende, 643.061.11 fr; 
Lanoye A., Oostende, 665.853,33; N. V. Tri- 
clair, Brussel, a) 650.500 en b) 617.322 fr.,
te 1 1.1 0 u. ingediend.

Lot 2 : Mij Rateai, Muizen-Mechelen, f:) fr. 
37.550 of b) 48.800 fr.; Walgraeve O., Brug
ge, 50.180; N. V. Fabrieken Béduwé, Luik, 
52.765 ; Ateliers de Constructions Electr. 
(Acelmec) Brussel), 63.405; N. V. Triclair, 
Brussel, a j 46.500 en b) 33.500 fr. te I l . l ’O 
u. ingediend.

Lot 3 : Claeys J., Assebroek-Brugge fr. 
266.366.52 fr.; Casteleyn A., 271.265,59 fr.; 
De Jonghe P. 277.468,49; Lanoye A., 281 
duizend 93 1,77; Vermeulen K., 304.674,24; 
Lemahieu A., 308.858,84 ; De Groote A. ƒ. 
en H. Catrysse, 316.091,10; Van Hullebusch 
H. L. en M., 395.029,26 fr. Lauwers J. Oost
ende, 404.981,06 fr.

MILITAIRE GEBOUWEN
20 JUNI. —- Te 1 1 u., I) bouwen van be

tonwegen en verharden van een bevloering te 
Lombartzijde. Raming: ruim 100.000 fr.

M. J. L. D Vriese, Koolskamp, fr. 353.836 
of 294.193 ; Van, Wijnsberghe H., Poelka- 
peîle 314.247 of 332.132; Vanthournhout E., 
Gistel, 323.731 ; Lemmens L., Leopoldsburg, 
358.345 ; Hendryckx P., Veurne, 369.680 ; 
Werbrouck P., Moeskroen, 371.750 Tr.; Bon- 
cquet A., Nieuwpoort, 396.500 fr. ; Claeys
sens Th. Oostende, fr. 398.852; Carrez G., 
Brussei, 544.806 fr.

2) Bouwen van ~z munitie-onderstanden te 
Lompartzijde. Ramlng : 100.000 fr.

Werbrouck P., 1 13.015,50; Bonccftteïr’A., 
113.091,10; De Beul O., Oostende, fr. 114 
duizend '036,25 of I 12.476,25; Rayée J. Oos
tende 119.35 7,60; Vanslambrouck O. en 
Cloetens O., Torhout, 124.7^8,50; Van Huf- 
fel, Westende, 126.433,25 ; Vanthournhout 
E., 129.3 72; Claeyssens Th., 140.518,60 ; 
Carrez G. 425.233 fr.

20 JUNI. —  Te 11 u., 1) Vernieuwings- 
schilderwerken in verschillende M. G. te 
Brugge. 2) herbesteding voor het bouwen 
van een put voor drinkwater in de Vlieg- 
school te Wevelgem.

1) Lot I : Le Cock Ad., Brugge, 35.838,10 
fr.; Van Loocke M., id. 36.548,50; Legon L., 
id. 38.339,20; Rosseneu J., Knocke, 40.918; 
Walgraeve A. Brugge, 48.830,50; Schockaert, 
Oostende, 56.307,56 fr.; Meersman Th., Heu
le, 57.260 fr.; Akset A., Brugge, 58.193 fr.; 
A. Haaze, Gent, 58.718,60 fr.

Lot 2 : Rosseneu J„ 18.896,50 fr.; Akset 
A., 24.772; Meersman Th., 27.283,50fr; Van 
Loocke, M., 27.557,30; De Cock A., 27.660; 
Legon L., 29.669,20; Norman O., Ieper. fr. 
32.394,10; Walgraeve A., 33.527,60; Haaze 
A., 34.806,50; Maene J., Oostkamp, 35.598 ; 
Schockaert P., 47.478,85 fr.

2) Geen inschrijvingen.

4e Provinciale Jaarbeurs 
voor West-Vlaanderen 

in Park Rumbeke 
van 10 tot 21 Juli

Ter gelegenheid der Provinciale Jaarbeurs 
in Park Rumibeke, zal de turrr.iaatschappij 
« La Libre Wervicquoise » van WervicK, op 
Zondag 10 Juli aanstaande* e i Nachtfeest 
geven in de tuinen var het Park Rumbeke.

Programma :
1. Opening door het orkest
2. Dans der Vlind*ers.
3. Ballet der bloeiende hoepels
4. Schermoefeningen
5. Zomerballet
6. Dans der Hindous
7. Groot ballet «Vals der Blauwen».
Het feest vangt aan rond 9 ure.
70 Uitvoerders, ni uwe kleurrijke costu

mes ; verlichting m^t schjinwerpers van hei 
huis Philips.
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BANK VAN BRUSSEL
N A A M L O O ZE  V EN N O O T SC H A P  

B ïjH U IS  O O ST EN D E  —  3. W APEN PLAAT S 

BUREEL : V ISCH M IJN  : BEST U U RSG EBOU W  

Alle Bankverrichtingen —  Voordeeiige interesten voor geldbeleggingen. —

lezers oordeelen over de werkwijze van een 

kleine colliverzender die dus tengevolge van 

zijn handelwijze zijn eigen klienteel weg

jaagt.

Deze brief luidt :

Geachte Heer,

Niettegenstaande de gulle ontvangst die 

U en uw Propagandacommissie aan onze 

leerlingen en ons zeli hebt bezorgd, voel ik 

mij persoonlijk teleui gesteld, te moeten on

dervinden, dat er in de mijn te Oostende 

handelaars zijn, die niettegenstaande al de 

reklame van uw Propagandacommissie en 

hun persoonlijke reklame, vol schoone belof

ten, nog misbruik maken van het ver,, 

wen hunner klienten.

Uit dankbaarheid voor onze ontvangst van 

verleden jaar en om uwe werking en alzoo 

visschers en handelaars te steunen, heb ik 

het omschrijven van M. X., Mijn, Oostende, 

beantwoord met hem zeven of acht abonnen

ten te bezorgen, die wekelijks voor tien tot 

Vijftien frank visch regelmatig hebben ge

kocht. Weïk is nu het resultaat ? Die han

delaar heeft ons zoo goed verzorgd, dat na 

mijn kollega», ik zelf nu mijn abonnement 

heb moeten opzeggen. Wat de verschheid der 

waar betreft, daarover hebben we ntet~~al- 

tijd te klagen, maar zeer over de kwantiteit 

en vooral over de keuze. Ik persoonlijk heb 

in zeven maanden ééiv keer rog en vijf maal 

kubeljauw ontvangen en alhoewel ik rekla- 

meerde veranderde het niet. Ik kon veel be

terkoop hier visch bij een kleinhandelaar 

koopen. Schelvischjes die stonden wekelijks

op het programma. Ik kan U natuurlijk niet 

in het lang en breed vertellen hoe goed we 

bediend werden, een klein brokje visch, ge

noeg voor één man en daar een verdroogd 

citroentje of één haringsken bij, dat noem

de hij een mooie prime.

Ik bestel hem op 24 Maart zes kilos ka

beljauw en twee kilos garnaal te leveren op 

2 April voor een communiefeest. De menus 

kiaar, het volk aan tafel, maar geen visch 

en ook geen woordje er over. Twee heeren 

die ik ook had aangeworven, hadden . de

zelfde farce. U ziet van hier wat al rekla- 

maties ik heb ontvangen, ik die belangloos' 

die KÏienten bezorgde.

ik wil echter opqieuw visch afnemen uit 

de' mïjn, doch ïk vraag U mij een ernstig 

huis aan de hand te doen, waar we tegen 

een burgersprijsje een portie visch wekelijks 

kunnen krijgen te beginnen van af Octo

ber. Ik zal om U plezier te doen mijn vrien

den trachten te overhalen opnieuw visch ti, 

bestellen, doch dan zal de handelaar zijn za

ken moeten nazien.

Kopende, geachte heer, dat U me dit ple

zier zult willen doen, dank ik U bij voor

b a t  en bied ik U mijn beleefde groeten.

Nota der Redactie:

Daaruit besluiten we eens te meer, dat de 

propagandacommissie, wil ze haar doel be

reiken, tot radikale maatregelen haar toe

vlucht zal fmoeten nemen en alleen de visch

handelaars aanduiden waarvan ze zeker zijr. 

dat die hun klienteel op een eerlijke wijze 

zullen bedienen.

Het Verbod 
in de Haven van 

Zeebrugge 
Mosselen te trekken

Een Letterkundige 
Kring of Hiscoe-  ̂

standen te Oostende
Als men op den titel mag voortgaan is de 

«Cercle Litteraire» inderdaad een letterkun

dige kring, maar de letterkunde schijnt toch 

wel de minst belangrijke te zijn van de be

slommeringen en bezorgdheden van de le

den, die waarschijnlijk meer talent bezitten 

in het bridgespel, waaraan zooveel avonden 

gewijd worden.

loch benijden of beknibbelen we niet het 

tijdverdrijf van deze heeren en we spreken 

er alleen maar over, omdat zoo pas in den 

gemeenteraad, sprake was van de vele dien

sten die deze maatschappij aan de stad reeds 

bewezen heeft en nog bewijzen kan.

We willen volgaarne bekennen dat, naar 

ingewonnen inlichtingen, deze maatschappij 

in vroegere jaren, toen de stad in haar ves

tingen ingesloten was, een zeer nuttige ver 

gaderplaats aanbood aan de badgasten die 

vóór het sluitingsuur van de stadspoorten 

reeds' moesten binnen zijn in de veste en 

dan geen ander en beter tijdverdrijf had 

den, dan deze Cercle en het Casino dat er 

juist rievensi was

Maar evenals de bals van de Casino allen 

bijval moesten verliezen, toen de nieuwe 

kursaal g^bouv/d werd omstreeks 1880, zoo 

heeft de «Cercle Littéraire» ongetwijfeld veel 

van haar vroegere glorie verloren en we 

vragen ons trouwens af, of de diensten be

wezen vijftig jaar geleden, recht geven op 

ten eeuwen dage *een vlei^el van het stad

huis te bezetten met een belachelijk kleinen 

huurprijs.

De 15 duizend frank, die daar betaald 

worden zouden bij een openbare aanbeste

ding ongetwijfeld toJ<: honderd duizend frank 

zijn gestegen en zij die dezen prijs zouden 

storten in de stadskas zouden een nog veel 

grooteren dienst bewijzen aan het gemeente

bestuur, dan de zoogezegde diensten van 

vijftig jaar en meer geleden.

We kunnen het niet helpen, maar bij ons 

blijft de waarheid onverminderd, het/ij zc 

tegen onze vrienden uitvalle of er voor.

Men heeft aan de «Cercle Littéraire» se

dert talrijke jaren reeds een geschenk ge

daan telkens onder voorwendsel van de be

wezen diensten en het wordt toch tijd dat 

de vermeende schuld eens uit/betaald zij.

Wat we van de Société Littéraire ver

klaren, herhalen we voor het buffet van den 

schouwburg en voor de( «Laiterie» van het 

park, waar eveneens een bron van inkom

sten zou zijn voor het stadsbestuur, indien 

men zich de moeite gaf er een openbare 

aanbesteding voor in te richten.

Het is niet aan te nemen dat het buffet 

van den schouwburg mag uitgebaat worden 

zonder eenige vergoeding door iemand die 

niet alleen een salaris heeft als huisbewaar

der, maar nog schouwburgticketten ver

koopt, een piano verhuurt en in den Zomer 

nog dienst doei bij de wedrennenmaatschap- 

pij. Dit alles, terwijl men aan de echtgenoo- 

ten van de huisbewaarsters der stadsgebou- 

wen ten strengste verbiedt eenig werk te 

verrichten, dat een bijverdienste zou zijn 

en zou beletten dat ze ten koste van hun 

vrouw leven.

We hebben htet hier niet tegen den per

soon maar tegen het stelsel van twee maten 

en twee gewichten, door zekere ambtenaars 

met hand en tand verdedigd, en waaraan 

volstrekt een einde dient te worden gesteld

Voor de 
Binnenscheepvaart

-€0»-

De Hoodingenieur Directeur van Bruggen 

en Wegen, belast met den Bijzonderen Dienst 

der Kust,

Gezien artikels 1 en 8 van het Koninklijk 

Besluit van 1 September 1932, de verorde

ningen wijzigend betreffende het trekken van 

mosselen en mosselzaad op de Belgische 

Kust :

B e s 1 u it

Artikel één. —  Het is verboden mosselen 

te visschen of te trekken in de wateren of 

op de aanhoorigheden der haven- en kunst

werken op het grondgebied der gemeenten 

Blankenberge, Brugge en Heist.

Artikel twee. —  De overtredingen worden 

vastgesteld zooals bepaald door art. 9 van 

voormeld Koninklijk Besluit.

Oostende, den 4 Juli 1938.

(g) E. Verschoore.

Verder wordt ook ter kennis van het pu

bliek gebracht dat vanaf het Oostelijk uit

einde van den havendam van Zeebrugge, tot 

in Brugge, het tot nader; bevel streng ver

boden is te visschen met netten, lijnen, fui

ken en dergelijke.

Zeebrugge, den 6 Juli 1938.

De Waterschout der 

haven van Zeebrugge, 

Carlier.

Herinvoering der 
Crisisbelasting

Ten einde een omstandige lijst op te ma

ken van de binnenvaartuigen, werd bij K. 

B. van 1 8 Juni volgende regeling* jgletroflen :

Art. 1. —  Op Maandag 15 Augustus 1938 

zal de telling van de vaartuigen op de water

wegen van het Rijk plaats heljben.

Art. 2. —  Gansch dien dag is de scheep

vaart verboden.

Art. 3. —  De schippers zijn gehouden :

a)' Zich te voegen naar de voorschriften 

van de met de telling belaste agenten en 

aan dezen alle gemak te verleenen om aan 

boord te komen ;

b) Aan boord te hebben en de tellers voor 

te leggen :

1 ) Een stuk waaruit blijkt wie eigenaar 

van het schip is ; met opgave van zijn woon

plaats en zijn nationaliteit ;

2) Den meetbrief.

3) de identiteitsstukken van alle aan boord 

aanwezige personen ;

4) De trouwboekjes van de huisgezinnen 

die aan .boord v/onen en alle stukken betref

fende de eenzelvigheid van de kinderen van 

14 jaar en minder ;

5) Desvoorkomend het scheepspatent voor 

den Rijn ;

c) Aan de tellers te overhandigen :

I ) Een volledige boedellijst van het ge

bruikte materieel, desvoorkomend met op

gave van de hoofdafmetingen der schuit ;

2) Voor .motorschepen daarenboven een 

beschrijving der gebruikte toestellen, met 

opgave van het aantal omwentelingen per 

minuut van de motoras.

Art. 4. —  De telling wordt aan de grens

posten tot 15 November voortgezet. De schip

pers op wier meetbrief de aanduidingen be

treffende de Belgische scheepstelling van 

19,38 niet voorkomen, moeten aan de be

palingen van art. 3 voldoen.

Art. 5. —  De schipper die zich naar de 

artikelen 2, 3 en 4 hierboven niet zou ge

voegd hebben, zal geen kunstwerk mogen 

doorvaren, vooraleer zich in regel te hebben 

gesteld.

Art. 6. — i De eigenaars van scheepstim

merwerven zijn gehouden op 14 en 15 Au

gustus 1938 toegang tot hun inrichtingen tc 

verleenen aan de tellers en moeten op di 

dagen in staat zijn om :

a) Hun de stukken voor te leggen, vermeld 

onder 1°, 2° en 5°, litt, b, van artikel 3;

b) Hun de stukken te overhandigen, ver

meld onder litt, c van hetzelfde artikel.

Art. 7. —  Elke overtreding van boven

staande bepalingen zal' gestraft worden met 

de straffen voorzien in artikel 1 der wet van 

6 Maart 1818.

IjjUjS PEBRA
Specialiteit v«n

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUOOS-DUfNKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033

De werkgevers wezen er aan herinnerd dat 

krachtens de wet van 1 7 Juni 1.1. de crisis

belasting wederingevoerd wordt van 1 Juli

1938.

Dientengevolge moet op alle loonsbetalin- 

gen, die na dezen datum gedaan worden, de 

crisisbelasting afgehouden worden tenzelfden 

titel als de bedrijfsbelasting.

De af te houden crisisbelasting is dezelfde 

als deze, welke van 1 Januari tot 1 Juli 193 7 

is in voege geweest. Kortom, alles komt te

ring neer op wat er vóó 1 Juli 193 7 jbestond.

Voor zooveel het nuttig is, weze vermeld 

dat iedere werkgever bij den ontvanger der 

belastingen van zijn omschrijving kosteloos 

een berekeningstabel kan, verkrijgen, waarop 

de schaal der af te houden crisis- en bedrijfs

belastingen is weergegeven.

De nationale krisisbelasting

In het Staatsblad van 25 Juni is de wet tot 

wederinvoering van de nationale krisisjbelas- 

ting afgekondigd, zooals zij onlangs door het 

parlement werd goedgekeurd.

DE AANSLAGPERCENTAGES

Wij laten hier nogimaals de belastings- 

percentages volgen:

1) Op de bedrijfsinkomsten :

1.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen 

minder dan 15.000 frank bedraagt;

2 t.h. wanneer het belastbaar inkomen van

15.000 tot beneden 25.000 fr. gaat;

2.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen 

van 25.000 tot beneden 50.000 fr. gaat;

3 t.h. wanneer het belastbaar inkomen van

50.00 tot beneden 100.000 fr. gaat;

3.5 t.h. wanneer het belastbaar inkomen 

van 100.000 tot beneden 150.000 fr. gaat;

4 t.h. wanneer het belastbaar inkomen

150.000 frank en meer bedraagt.

2) De nationale krisisbelasting verschal- 

digdt naar rato van de inkomsten uit be

legde kapitalen, wordt gevestigd tezelfdertijd 

en volgens dezelfde modaliteiten als de mo- 

biliënbelasting verbonden aan deze inkom

sten en geïnd volgens onderstaande aanslag 

percentages:

1 t.h. wanneer de grondslag lager is dan

25.000 fr.;

2 t.h. wanneer de grondslag gaat van

25.000 fr. tot beneden 50.000 fr.;

3 t.h. wanneeii de grondslag gaat van

50.000 fr. tot beeneden 00.000 fr. ;

4 t.h. wanneer de grondslag gaat van

50.000 fr. tot beneden 100.000 fr. ;

4.5 t.h. wanneer de grondslag 150.000 fr. 

en meer bereikt.

De belasting mag niettegenstaande alle 

andersluidende overeenkomst, op de belast

bare} inkomsten worden ingehouden.

3) De nationale krisisbelasting verschul

digd naar rato van de inkomsten uit onroe

rende eigendommen wordt gevestigd tezelf

dertijd en volgens dezelfde modaliteiten als 

de grondbelasting.

Een onredelijke
Toestand 

te Nieuwpoort
Dat in de administratie het werk van de 

bedienden en werklieden vergemakkelijkt is 

en zelfs in de private nijverheid de sociale 

toestand van de lagere klassen der ibevolking 

veel verbeterd is, valt niet te betwijfelen.

Dit is echter niet het geval in de visch

mijn te Nieuwpoort, waar we o.m. geduren

de de kermisdagen hebben kunnen vaststel

len, hoe een vischmijnbestuurder, die niet 

alleen de garnaal- en vischverkoop leidt en 

daarenboven de rekenplichtigheid en de sta

tistieken van aanvoer en verkoop moet op

maken, tevens nog s Zondags en andere 

feestdagen als politieagent moet dienst 

doen.

Die ambtenaar zit daarenboven naar we 

vernemen, *s avonds geregeld voor de visch

mijn te rekenen en te schrijven, zoodat van 

rust voor hem geen sprake kan zijn.

Zijn wedde is belachelijk laag,, ja zelfs 

betreurenswaardig voor iemand die derge

lijke verantwoordelijkheid te dragen heeft.

Wij vragen ons af hoe dergelijke toestan

den in een. administratie kunnen geduld 

worden.

’t Is te hopen dat het gemeentebestuur 

van Nieuwpoort aan dergelijke verachterde 

toestand verandering zal brengen, want zoo'n 

staat van zaken mag niet geduld worden.

De Haringvisscherij 
in Engeland

In een jaarverslag bekent de Engelsche 

Haringvisscherijraad het mislukken harer 

ondernomen werkzaamheden, om den uit

voerhandel uit te breiden.

De Raad ziet zich blootgesteld aan strenge 

beknibbelingen vanwege handelaars, die zich 

de moeilijkheden niet voorstellen, welke de 

nijverheid te bekampen heeft.

Het is .bewezen dat alle haringverbruiken- 

de landen en bijzonderlijk Rusland en 

Duitschland, zich er op toeleggen om zelf 

eigen bevoorrading aan te schaffen en meer 

en meer vreemden invoer trachten uit te 

schakelen.

De pogingen dezer landen zijn niet ge

noeg in acht genomen geweest door de Zee- 

vischcommissie, wier aanbevelingen den ge- 

wenschten uitslag niet konden bekomen.

De handelsverrichtingen waren in 193 7 

in het geheel niet bevredigend en schoten 

ver te kort op de opbrengsten van de twee 

vorige jaren. De uitvoer is uitermate ge

slonken terwijl er in de nijverheid nog te 

veel schepen en arbeiders gebezigd worden, 

om toe te laten dat alle vaklieden een re

delijk bestaan vinden.

De opgave van eenige cijfers zullen ver

klaren, in hoever de vreemde opbrengsten 

den Engelschen uitvoer belemmeren.

Duitschland, dat in 1929 maar 251.000 

vaten zelf opbracht, heeft zijn vangsten in 

193 7 zien aangroeien tot 1.059.000 vaten.

In 1930 kocht Rusland 75.000 ton be

werkten haring en slechts 8000 ton in 193 7. 

Hetzelfde verschil is aan te stippen in de 

aankoopen van Estonie-Lethonie, Polen en 

Finland.

Daarbij komen de Hollanders nog stokken 

in de wielen steken. Dank aan de waarde

vermindering van de gulden, lukten zij er

in, 585.000 vaten in 1936 en 723.000 vaten 

in 193 7 te verkletsen, bijzonderlijk in Lit 

hauen, Duitschland en Polen, waar Enge

land vroeger meester van de markt was.

De vooruitzichten deze markten terug te 

winnen zijn zeer twijfelachtig.

Wat het inlandsch verbruik betreft, is de 

toestand meer bevredigend. Van jaar tot jaar 

vindt de haring meer liefhebbers in Enge

land, waar voornamelijk de kippers gegeerd 

worden. In 1937 werden door Engelsche koo

pers 300 millioen kippers verslonden.

Volgens den Raad, dienen er maatregelen 

genomen te worden om aan de Engelsche 

vloot toe te laten, alle onkosten te dekken 

en reeds hebben goed geleide opzoekingen 

aanleiding gegieven tot den mogelijken bouw 

van motor- en stoomdrifters, die met een 

besparing van 35 per honderd in drijfkracht 

kunnen uitgebaat worden.

Er bestaat weinig hoop den verloren han

del met Rusland en Duitschland weer te be

machtigen, maar de strijd tegen de Holland- 

sche mededinging moet en kan met goeden 

uitslag aangegaan worden.

Om verstoppingen te vermijden, door over

vloedige vangsten veroorzaakt, bestudeert de 

Raad doelmatige middelen, om de niet uit

voerbare haring tot het vervaardigen van 

meel en olie te gebruiken.

BELGISCHE REEDERS,

GÎJ W O R D T  D O O R  D E  BELG ISCHE BEV O LK IN G  G E 

STEUND. W E E S T  ER  ERKENTELIJK  V O O R . —  STEUNT 
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O CCA SIEBAN DEN  IN  ALLE M AT EN

Ons Kunst- en
Letterkundig Ä  

Hoekje
Een Deîângrîjk boek is thans verschenen 

over de geschiedenis van
« d e  v l a a m s c h e  k u s t v l a k t e  »

De schrijver, onze stadsgenoot, de heer 
Waterschout, is er in gelukt, in een 130 blz. 
zeer dichten tekst, heel de geschiedenis van 
het Vlaamsche Polderland samen te vatten 
en daailbij allerlei bijzonderheden te vermel
den over den aardkundigen bouw en de hy
drografie van de kustvlakte, terwijl later ook 
de geschiedenis van de indijking) en de in
poldering wordt verhaald met alle noodige 
gegevens over de wateringen in Fransch- 
VTaanderen, Zeeuwsch-Vlaanderen en binnen 
onze grenzen.

De h. Waterschout schrijft een zeer vlot en 
zuiver Nederlandsch, zoodat zijn boek werke
lijk ook aanbeveling verdient voor de scholen, 
temeer dat het geiliustreerd is door verschei
dene fandkaarten en zeer schoone foto-cli- 
ché's bevat... Een werk als dit, dat het re
sultaat is van jarenlange studie, kan men ir 
enkele lijnen niet bespreken en wij stellen 
ons daaroim voor, het toekomende week met 
meer aandacht te ontleden. Intus3chen mel
den we dat de prïjs slechts 28 fr. is per 
exemplaar.

EERVOLLE ONDERSCHEIDING

Onze 8tadsgenoote Mej. Frieda Lefèvre, 

dochter van onzen geachten konsul de: 

Nederlanden, behaalde Zaterdag te Gent op 

het Koninklijk Conservatorium, den eersten 

prijs met onderscheiding' in de Nederland

sche voordrachtkunst.

Onze lezers zullen zich herinneren dat 

onze talentvolle stadsgenoote verleden jaar 

den eersten prijs bekwam in de Nederland

sche tooneelspeelkunst. Zij is thans leerares 

aan het bekende St. Bavo lyceum te Gent.

Wij bieden haar en haar geëerde ouders 

onze hartelijkste gelukwenschen.

EEN INTERESSANTE GIDS

voor de Belgische kust is dit jaar weer door 

dçn heer Muller uitgegeven.

Een uitgave in het Engelsch en een in het 

Fransch bezorgen aan onze vreemde be

zoekers alle noodige inlichtingen over de 

badplaatsen der Belgische kust.

De tekortkomingen en feilen, die verleden 

jaar begaan werden, zijn thans vermeden 

geworden en de heer Muller verdient onze 

gelukwenschen.

ln- en Uitvoer van
Visch en Garnaal
in de maand Mei

1. —  GARNAAL.
Invoer

Kg. Fr.
Frankrijk 1800 5.000
Nederland 35100 102.000

36900 1U7.0130
Uitvoer

Frankrijk 70700 348.000
Engeland 5100 13.ÔÙU

75800 361.000
Z. — SPROT

Geen.
3, —  ANDERE VISCHSOORTEN.

Invoer
Duitschland 1900 21.000
Denemarken 251 700 989.000
Estonie 100 1.000
Frankrijk 41400 141.000
Italie 200 12.000
Noorwegen 79200 243.000
Nederland 226900 735.000
Engeland f8000 225.000
Zweden 15700 54.000
Ver. Staten van Amerika f1400 1 16.000
Kanada 12400 14 7.000

658900 2.684.000
üïtvoer

Duitschland 10500 120.000
Frankrîjîc 59100 482.000
Nederland 3400 6.ÓO0
wingefend 100100 724.000
Zwitserland 20300 196.000
Boordprovisie 12600 50.OOO

206000 1.608.000

De Tentoonstelling 
in de Stedelijke 

Vakschool
Zondag brachten we een bezoek aan de 

tentoonstelling van de stedelijke vakschool. 

Zegiyen we terstond, dat de tentoonsrelling 

ons verrast heeft door den grooten vooruit

gang welke bij verleden jaar gemaakt werd.

’s Morgens werd de tentoonstelling door 

burgemeester Moreaux, vergezeld van sche

pen Van Glabbeke, geopend.
De zalen voor metaalbewerkers, electrie- 

kers, houtbewerkers, schilders en het hotel- 

bedrijf, getuigen van grooten vooruit/gang in 

uitrusting en voortbrenging van prachtwerk 

door de leerlingen.
De leeraars Emiel De Visscher, Lemmen3, 

Buys, Norree, Debœuf, Vercruysse en Van

denberghe verdienen allen lof.

Schitterend mag echter de tentoonstelling 

van kunstsmid Gerard Mahieu genoemd wor

den en we zijn de meening toegedaan, dat 

het werk van dezen zeer knappen leeraar 

maar tevens grooten kunstenaar, in een na

tionale tentoonstelling van kunstsmeedwerk, 

de bewondering van elkeen zou wegdragen.

We vernoemen zijn fiere haan, de uil, de 

arend, het tafeltje, in kunstsmeedwerk, de 

deur enz... die werkelijk verbluffend van 

stijl en afwerking mogen genoemd worden.

Proficiat, Mijnheer Mahieu!

Hopen we nu maar, dat het gemeentebe

stuur al zijn krachten zal blijven aanwenden 

om van deze school een modelinstituut te 

maken, want het vakonderwijs is in ons 

Vlaanderland nog zoo ver van volmaakt.

Te betreuren valt echter dat het gemeen

tebestuur gemeend heeft de afdeeling druk

kerij te moeten prijsgeven, ten gevolge van 

de stelselmatige aanvellen destijds door Mijn

heer Elleboudt tegen deze afdeeling gericht.

Te Oostende werken in de drukkerijen 

minstens een honderd en twintig1 vakmen- 

schen, waarvan zeer velen in de drukkerijen 

zelf, hun stiel moeten leeren en ver ten 

achter zijn bij de vakmenschen uit andere 

steden.
Hopen we dan ook dat de stad eens tot 

deze herinrichting zal overgaan.

Terloops weze vermeld, dat de inschrijvin

gen voor het votgen der lessen op 29 Augus

tus te 15 uur zullen geschieden en dat de 

lessen in de vakschool op 5 September a.s, 

beginnen.

De Vischvangst bij 
de Noordpool

Er verscheen onlangs eem bekendmaking 
van groot belang voor de (Engelsche) vis
schers, bestaande uit een kaart van visch- 
gronden gelegen in de Barentzee, rond Beer 
Eiland en Spitsbergen. Het is de eerste kaart 
die betrek heeft op het visschen bij de 
Noordpool (Zal het nog zoo ver komen dat 
onderzee8che treilers onder de ijskorst zul
len visschen ? Het valt sterk te .betwijfelenI)

De kaart vermeldt de laatste bevindingen 
van Russische, Duitsche, NoorweejBche en 
Deensche geleerden op hunne reizen in het

Noorden en levert inlichtingen op over d'e 
vaarten naar de Noordpool van Russische na- 
vorscher8 volledigd door vaststellingen van 
Grimsby-Hull en Duitsche treilers.

Zijn aangeduid ,op deze kaart : de ijsvel
den waarvan de koude de voedstoffen doodt 
der visschen en deze naar naar warmer 
water verdrijft. De Franschen hebben hebben 
inderdaad ondervonden op hunne reizen naar 
New Foundland, dat de visschen zich gedra
gen lijk de ,menschen. Is het water te koud 
of te warm, zij verhuizen naar andere gron
den.

De koude kan de vischgronden sedert 
maanden beinvloeden en alle voedsel gedood 
hebben, zoodanig, dat op d-e vereischte 
warmtegraad teruggebracht, deze gronden 
soms bijna totaal van visch beroofd zijn als 
het vischseizoen begint. Zoo wordt het mis
lukken verklaard van sommige vischseizoe- 
nen en wordt het duidelijk waarom, na rijke 
vangsten gedaan rond het Beren Ei
land van Januari tot April 1937, er bijna 
niets te vangen is van September tot Decem
ber.

rlCapitein Thor Iversen, Noorweegsche 
Staatsdeskundige, denkt dat het gebrek aan 
visch toe te schrijven is aan de afwezigheid 
van voedsel, want de warmtegraad werd in 
September bij het Beren Eiland voldoende 
gevonden. Kaïpitein Iversen meent ook, dat 
het vangen van stinkende visch in 1883 bij 
Spitsbergen van dezelfde oorzaak afhangt.

Zijn verdienstelijk verslag over de verschil- 
lige vergeleken ,oR|brengsten rond Spitzbergen 
en het Beren Eiland van 1873 tot 193 7, ver
dient allen lof en moet hem de dankbaarheid 
verwerven van alle visschersnatien.

Benevens Kapitein Iversen en Professor 
Hjorth moet geprezen worden 3e Russische 
Professor Averinzev, die aan het hoofd 
stond der Russische onderzoekingstochten tus- 
scnen 1918 en 1925 ondernomen. Hij door
liep met 12 treilers geheel de Barentszee en 
teekende kaarten, duidelijk de vruchtbare en 
arme vichgronden aanwijzend.

Een zorgvuldig onderzoek van Russische en 
Duitsche kaarten van de Murman kusten en 
■visscherijverslagen, brachten aan net licht, 
dat Grimsfcy en Huil treilers de eerste wa
ren om platenbanken te ontdekken tusschen 
1898 en 1933. De Russen bezochten deze 
platengronden na de werkzaamheden der En
gelsche visschers nauwkeurig bespied te heb
ben, en maakten waardevolle kaarten op over 
de gronden door Engelsche en Duitsche vis
schers ontdekt.

Het Russisch Wetenschappelijk Instituut 
kennis gekregen hebbende van de nieuwe bo
venvermelde kaart, trad onmiddellijk in on- 
derhandelingen voor wederzijdsche mededee- 
ling van alle gewonnen inlichtingen. Het ge
volg dezer onderhandeling is, dat de treilers 
nu een volledige opgave kunnen vinden van 
alle ontdekkingen betrek hebbende op de vis- 
scherijaangelegenheden in de Hoogÿ Noor- 
derzeeën, verzameld door Russische, Duit
sche, Noorweegsche, Deensche en Engelsche 
onderzoektochten.

Mr Close, vervaardiger der nieuwe kaart, 
heeft de imeeste welwillende hulp genoten van 
het Zeevaartbestuur van Lowestoft, de ver
zekeringsmaatschappijen van Hull en Grims
by en de vreemde regeeringen.

De kaart te bekomen bij Mr A. Close 1 6 
Yark Read, llford-London en bij alle kaarten- 
verkoopers kost 1 2 */£ shellingen op hard pa
pier en 15 shellingen op lijnwaad.

Voor een GOEDE GELUIDDEMPER

PLAATST EEN

Visschers
BURGESS

Voor beter rendement der motor

BURGESS
ALLEENVFRKOCPER WERVEN A SEGHERS
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Openstaande Betrekkingen
OOSTENDE

Het gemeentebestuur van Oostende brengt 

ter kennis van de belanghebbenden dat vol

gende plaatsen te begeven zijn in het Bad- 

paleis:

a) een plaats van werkvrouw ;

b) «een plaats van hulpverpleegster-hulp- 

masseuse;

c) een plaats van gediplomeerde verpleeg

ster.

Te vervullen voorwaarden:

1 ) Belg zijn en van onbesproken gedrag;

2) de beide landstalen kennen. Deze voor

waarde geldt niet voor de werkvrouwen;

3) voor a) en b) • minimum ouderdom 18 

jaar, maximum ouderdom 35 jaar;

4) voldoen aan een examen dat zal af

genomen wordend

De aanvragen moeten aan het Collègue van 

Burgemeester en Schepenen worden toege

zonden uiterlijk op 23 Juli 1938 De can

didaten moeten geboortedatum en adres ver

melden en aanduiden indien ze kunnen ge

nieten van de voordeelen der wetten van

3-8-19 en 21-7-24.

KONINKLIJK MUZIEKCONSERVATORIUM 

TE GENT

De volgende plaatsen zijn, op grond van 

een wedstrijd, bij het Koninklijk Muziekcon

servatorium te Gent, te begeven:

1. Fluitleeraar. Aanvangswedde: 14.000 fr. 

Het examen zal plaats hebben in het Kon. 

Muziekconservatorium te Gent, in het begin 

van de maand September.

2. Leeraar van trompet en piston. Aan

vangswedde: 14.000 frank. Het examen zal 

plaats hebben in het Kon. Muziekconserva

torium fre Gent, in het begin van de maand 

September.

3. Leeraar van contrabas. Aanvangswedde: 

21.000 frank. Het examen zal plaats hebben 

in het Kon. Muziekconservatorium te Gent, 

in het begin van de maand September. De 

candidaten zullen moeten bewijzen dat zij 

de Nederlandsche taal grondig kennen en 

dat zij eenige kennis! van het Fransch be

zitten. Iedere mededinger moet zich met zijn 

begeleider aanbieden.

4. Een plaats van hoomleeraar. Aanvangs- 

wedde: 14.000 frank.

De aanvragen, met een uittreksel uit ds 

geboorteakte, of vragen voor inlichtingen om 

trent het examen-programma, moeten vóór 

20 Juli 1938, tot het secretariaat van de 

instelling, 54, Hoogpoort, te Gent, worden 

gericht.

BEROEPS- EN HANDELSSCHOOL O. L. V- 

MIDDELARES, RODENBACHSTRAAT, 

ROESELARE

I ) Twee regentessen voor uitsluitende be

trekking ;

2) Les|g»eefster in beroepsteekenen. 

Voorwaarden bij de bestuurster voor einde 

Juli.

BEROEPSHUISHOUDSCHOOL O. L. VR. 

VAN LOURDES, VLEESCHHOUWERSTR. 

20-22, TE VEURNE.

1. Leerares in huishoudkundige vakken.

2. Leerares in confectie en teekenen. 

Voorwaarden bij de bestuurster, tegen 1 5

Juli.

VRUE HUISHOUDKLAS 

MINDERBROEDERSTR., 25, TE LEUVEN

Het inrichtend Comité der vrije huishoud

school, 25, Minderbroederstraat, te Leuven, 

maakt bekend dat er een plaats voor lee

rares aan bovengemelde klas open is.

PROVINCIALE BEROEPSSCHOOL VAN 

DEN MIDDELBAREN GRAAD VOOR 

JONGE MEISJES, TE SAINT-GHISLAIN.

Bediening van bestuurster na examen te 

begeven.

Vereischten : ouderdom 35 jaar minimum ; 

45 jaar maximum, op 1 Juli.

Belg zijn.

Diploma van regentes bezitten, of van be- 

roepsmeesteres na proeftijd gediplomeerd 

(technische regentes), of dat van lager on

derwijzers met den graad van candidaat in 

pedagogische wetenschappen.

Aanvragen tegen 25 Juli bij den heer gou

verneur der provincie Henegouwen, te Ber

gen, indienen.

Voor alle andere inlichtingen, zich wenden 

bij den heer Alexandre André, voorzitter der 

bestuurscommissie, te La Louvière.

GEMEENTEBESTUUR HOBOKEN 

GEMEENTELIJKE MIDDELBARE 

NIJVERHEIDSSCHOOL

Een leeraar in scheikunde en metaalleer ;

Een leeraar in werktuigkundig teekenen ;

Een leeraar in scheepsteekenen ;

Twee leeraars in wiskunde (stelkunde, 

meetkunde, driehoeksmeetkunde logarith- 

men) ;

Een leeraar natuurkunde ;

Een leeraar algemeene electriciteit.

Minimum-leeftijd : 25 jaar ; diploma van 

technisch leeraar en voldoen aan de Staats- 

en provinciale examens. Vrij van lichaams

gebreken. De (gebeurlijk aangestelde leeraars 

zullen desomtrent een geneeskundig getuig

schrift inleveren. Aanvragen in te zenden aan 

den heer voorzitter van den beheerraad tot

30 Juli 1938.

RIJKSOPVOEDINGSGESTICHTEN EN 

OPENBARE STAATSINSTELLINGEN

Een plaats van Franschsprekend loontrek

kende, dienstdoende opvoeder, is vacant bij 

het Rijksopvoedingsgesticht te St-Hubert.

Een vergelijkend examen voor het begeven 

van die betrekking zal in voornoemd gtesticht, 

op Woensdag 10 Augustus 1938, s voormid- 

dags, te 9. uur stipt, afgenomen worden.

Dit vergelijkend examen is een maturi- 

teitsexamen. Het omvat een schriftelijk ge

deelte en een mondeling met gesprek en on

dervragingen.

Bij toepassing van de bepalingen van het 

koninklijk besluit van 2 October 1937, sa- 

mengeschakelc^ met de onderrichtingen be

treffende de aanwerving van het personeel bij 

de Rijksopvoedingsgestichten, moeten de 

candidaten aan de volgende voorwaarden 

voldoen :

1 ) Belg zijn van geboorte of genaturali

seerd zijn ;

2) Van onberispelijk gedrag zijn;

3) De burgerlijke en politieke rechten ge

nieten ;

4) Aan de militiewciten voldaan hebben;

5) Ten minste 23 jaar en ten hoogste 30 

jaar oud zijn (45 jaar voor de oud-strijders 

en daarmede gelijkgestelden) ;

6) Vrij zijn van ziekte of zwaar lichaams

gebrek, behoudens lichaamsgebreken ten ge

volge van den oorlog en welke met de uit

oefening van het *mbt kunnen samengiaan ; 

ten minste 1,60 m groot zijn ;

7) Houder zijn van een regelmatig uitge

reikt einddiploma of getuigschrift van lager 

mdidelbaar onderwijs of van vakonderwijs.

Tot staving van hun aanvraag moeten de 

kandidaten voorleggen :

1. Een uittreksel uit hun akte van geboor

te en, eventueel uit de akte van naturalisatie;

2. Getuigschriften van goed gedrag en goe

de zeden, afgeleverd door de burgemeesters 

van de gemeenten waar zij gedurende de 

laatste vijf jaren hebben verbleven.

3. Een door den burgtemeester van hun 

verblijfplaats eensluidend verklaard afschrift 

van hun diploma of getuigschrift.

Bezoldiging : volledig gewestelijk loon en, 

eventueel, kinderbijslag.

De candidaten die, alvorens hun officieele 

aanvraag in te dienen, aanvullende inlich

tingen verlangen, kunnen zich wenden tot 

den heer directeur-generaal van den Dienst 

voor kinderbescherming, Ministerie van Jus

titie, Poelaertplein, te Brussel.

De aanvragen tot deelneming worden ui

terlijk tot 1 Augustus 1938 bij het Ministe

rie van Justitie ingewacht. Zij moeten op 

een speciaal door de postkantoren afgele

verd formulier (wit papier) gesteld zijn.

De inschrijving op dit vergelijkend examen 

is afhankelijk gesteld van de betaling van 

een niet terugbetaalbaar recht van 20 frank, 

te voldoen door .middel van een postzegel van 

die waarde aan te brengen in het daartoe be

stemd vakje op het talon gehecht aan het 

formulier, postzegel die daarna door den 

postdienst zal worden afgestempeld.

EXAMEN VOOR CANDIDATEN VOOR

DRACHTGEVERS OVER BIJENTEELT. 

PLUIMVEETEELT EN KONIJNENTEELT

Een zittijd voor het examen tot verwerving 

van de diploma’s van voordrachtgever over 

bijenteelt, pluimvee- en konijnenteelt, zal op 

de volgende datums igtehouden worden

a) Voor bijenteelt :

Dinsdag 26 Juli (Fransche afdeeling).

Donderdag 28 Juli (Vlaamsche afdeeling);

b) Voor pluimveeteelt :

Dinsdag 6 September (Fransche afdeeling)

Donderdag 8 September (Vlaamsche af

deeling).

c) Voor konijnenteelt :

Maandag 12 September (Fransche afdee

ling) ;

Woensdag 14 September (Vlaamsche af

deeling) ;

De zittingen zuilen gehouden worden van 

9 tot 12 uur en van 14 tot 1 7 uur, in een 

lokaal van de 2e algemeene directie van 

landbouw, Wetstraat, 30, te Brussel.

De aanvragen om er aan deel te nemen 
moeten :

a) Voor 20 Juli voor de candidaten voor

drachtgevers over bijenteelt ;

b) Voor 20 Augustus voor de anderen, 

gezonden worden aan den heer Minister van 

Economische Zaken, Middenstand en Land

bouw, Wetstraat, 30, te Brussel.

Deze aanvragen dienen gesteld op een bij

zonder formulier getiteld : «Vraag om deel

neming aan de algemeene examens en wed

strijden», en wordt in de postbureelen afge

leverd.

Een zegel van 20 frank dient als inschrij- 

vintglsrecht op de aanvraag geplakt.

GRIFFIE VAN EERSTEN AANLEG TE 

DOORNIK

Een plaats van bediende is te begeven bij 

de griffie der rechtbank van eersten aanleg 

te Doornik .

A) Vereischte voorwaarden :

1 ) Belg zijn door geboorte of door natu

ralisatie ;

2) ln voorkomend geval voldaan hebben 

aan de militiewetten ;

3) Ten minste 18 en ten hoogste 35 jaar 

oud zijn (45 jaar voor de oudstrijders, be- 

8luit-wet van 17 September 1934) ;

4) Vrij zijn van eenige ziekte of gebrek

kigheid, onvereenigbaar met de betrekking ;

5) Houder zijn van een getuigschrift van 

volledige middelbare studiën van den lageren 

graad of vanj een ander getuigschrift dat 

door den Minister van Justitie ten minste 

daarmede gelijkwaardig wordt geacht ;

6) Grondige kennis der Fransche taal.

B) Toepasselijkheid van de wetten van 3 

Oogst 1919, 21 Juli 1924, en van het ko

ninklijk besluit van 16 December 1927 (art.

4).

Zich 8chriftelijjk wenden binnen de veertien 

dagen tot den heer hoofdgriffier van g 
rechtbank.

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DEN 

KLEINEN LANDEIGENDOM 

STEENWEG OP CHARLEROI, 26, BRUSSEL

Een vergelijkend examen voor het bege

ven van een betrekking van klerk-tèekenaar 

zal plaats hebben in de maand Juli.

Zullen alleen toegelaten worden tot dit 

examen, de landmeters die volgende voor

waarden vervullen :

) Belg zijn.

2) Minder dan 35 jaar zijn ;

3) Voldaan hebben aan de wetten op de 

militie ;

4) Vrij zijn van ziekte en gebrekkigheden;

5) Drager zijn van een getuigschrift van 

volledige middelbare studies van den lage

ren graad ;

6) Kennis van beide landstalen.

Wat de oudstrijders betreft, wordt de 

grensleeftijd verschoven overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen ter zake.

De aanvragen moeten voor 15 Juli a. s. 

toegestuurd worden aan den heer directeur- 

generaal van de Nationale Maatschappij voor 

den Kleinen Landeigendom.

!
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B u i t e n l a n d

HOLLAND

STEEDS D E  CH IN EESCH E  OF 
W O LH A N D K RA B

Langzamerhand neemt het aantal wolhand- 

krabben in de Oosterschelde toe. Verschil

lende van deze dieren werden ook in de af- 

^•eloopen maanden door Bergen op Zoom- 

jche visschers waargenomen. En verleden 

week was het weer de visscher P. Landa te 

Yerseke, die op zijn visscherij «De Zilver- 

put» een flink uitgegroeid, exemplaar ving 

van ongeveer 10 cm.

FRANKRIJK

H ET  V U U RSCH IP  «RUYTIN G E N »

Het vuurschip «Ruytingen», welke op de 

scheepswerven van Graville gebouwd werd, 

voor rekening van de bakendienst van Duin

kerke, zette verladen week Donderdag uit, 

om een proef van duurzaamheid te onder

gaan, daar dit schip, gedurende drie maan

den dienst zal moeten doen als vuurschip in 

de groote reede van Le Havre, in vervanging 

van het vuurschip «Le Havre», die herstel

lingswerken moet ondergaan.

De «Ruytingen» draagt, te dier, gelegen

heid, de naam «Le Havre» op de romp en 

zal op 9 mijlen van Le Havre liggen.

VERSCH RIKKELIJK  ZE E D R A M A

Verleden week Donderdag deed zich een 

vreeselijk drama voor, op drie mijlen afstand 

van het seinhuis var. Gavres. Rond den 

middag bemerkte de seinwachter, midden de 

onstuimige zee, een man die zich vastge

klampt hield aan het uiteinde van een mast 

en zoo alleen voortdreef.

Hij verwittigde onmiddellijk de water

schout van Lonent, die dadelijk bevel gaf 

de staatssleepboot «Trégara» uit te zetten, 

doch intusschen was een boot van het eiland 

Groix erin gelukt den man te redden.

De geredde was de bevelhebber van de 

«Anse du Sach» van Etel. Gedurende twaalf 

uur had hij in dien hachelijken toestand op 

zee rondgezwalpt en had er het verstand bij 

verloren. Zijn boot was door den storm op 

de rots Magoire geloopen en gezonken. De 

vijf andere leden van de bemanning« waren 

verdronken.

ENGELAND

V ISC H IN V O E R  IN  EN G ELA N D

DOOR OOSTENDSCHE SLOEPEN

te Londen :

13 Juni 1938: 134 pakken versehe visch

14 Juni 1938: 17 pakken versehe visch

15 Juni 1938: 79 pakken versehe visch

16 Juni: 1938: 35 pakken versehe visch

17 Juni 1938: 8 pakken versehe visch 

DOOR SLOEPEN VAN ZEEBRUGGE

te Harwich:

11 Juni 1938: 20 pakken versehe visch

14 Juni 1938: 5 pakken versehe visch

MISLUKTE

RE D D IN G SPO G IN G E N

Schipper Matthew Sheader van den Grims

by stoomtreiler mislukte onlangs in, zijne 

heldhaftige pogingen, aangewend tot de red

ding van een zijner matrozen, die over 

boord geslagen was.

De matroos, een sterk zwemmer, over 

boord getrokken met de korretouw, was 

door zijne zware kleêren (belet op eigen 

krachten zich uit zijn neteligen toestand te 
verhelpen.

De schipper sprong in zee en deed al wat 

mo^elijk was om, met behulp eener lijfboei, 

de matroos te redden.

Tot tweemaal toe scheurde de zeildoeken- 

bekleeding der gebruikte lijfboeien bij het 

pogen de twee mannen aan boord te halen.

Eindelijk kon de schipper alleen en uit- 

geput opgevischt worden en moest de ma

troos aan zijn lot overgelaten worden. Alle 

verdere reddingspogingen bleven vruchte
loos.

E E N  EN GELSCHE TREILER N A  
E E N  O N T PLO FF IN G  G E ZO N K E N

Verleden week, Zaterdagmorgen vroeg, 

zonk weer een treiler van Milford Haven 

naar den diepen, na een ontploffing. Het is 

dit jaar de derde treiler die uit deze haven 

veron gelu k t.
Het was omtrent 3 uur toen eene onvoor

ziene ontploffing plaats greep aan boord van 

den treiler «Horatio», van de reederij C. H. 

Brand en Co, op de vischgronden van de 

Smalls. Op sleeptouw genomen door den 

treiler «Capetown», zonk het schip op hon

derd minuten tijd, na haastig afkappen van 
den tuikabel.

De bemanning, bestaande uit negen kop

pen, was gevlucht in den boot en werd door 

de «Capetown» te Milford Haven binnenge
bracht.

Schipper Fred Lockner ondervraagd, ver

klaarde niet juist te weten hoe de ontplof

fing ontstond. Er werd verscheidene maleno 

geprobeerd om in de machinekamer binnen 

te dringen, maar stoom en water maakten 

zulks onmagelijk. « Wij hadden de kor in

gehaald, zegt de -schipper, en waren zinnens 

ze terug uit te werpen, toen de ontploffing 

in het machineruim plaats greep. Het was 

ee n e  v ersch rik k elijk e s lag  en ik  kan n iet

begrijpen hoe de oppermachinist niet -evend 

verbrand werd. In een half uur tijd stonden 

de machienen onder water en ging het schip 

aan het zinken. Onze noodseinen werden op- 

gevangen door de « Capetown » (Schipper 

Jeffrey James) die ons aan boord nam ».

De hoofdmachinist beschreef zijn weder

varen : Na de eerste ontploffing stroomde 

het water binnen, en nog waren er twee 

ontploffingfen aan de klep, die hij in acht 

nam. De stoom ging geweldig aan ’t blazen 

en de machinist werd op dek gesmeten. 

Terug binnengaan in het machineruim was 

onmogelijk.

De «Horatio» was nog maar twee dagen 

in zee.

H ULL S G R O O T E  VANGST- 
W A A R D E

Verleden maand verbeterden de visch

prijzen te Hull van 7 tot 10 schellingen per 

50 kilos. Te Grimsby steeg de waarde in 

mindere maat.

De verbetering te Huil spruit voort uit 

het opligïgen van 20 per 100 van de treilers. 

Te Grimsby echter kwamen grooter vang

sten binnen, niettegenstaande vermindering 

in vangstvermogen. Er moet rekening ge

houden worden met de groote opbrengsten 

verleden jaar te Grimsby mogelijk gemaakt.

Grimsby bouwde verleden jaar meer trei

lers dan Huil; daarbij verkozen 15 groote 

treilers van de Mac Line, Grimsby als aan

leg haven.

Zoo kwam het, dat de vangsten te Grimsby 

binnengebracht, zoo sterk vermeerderden, dat 

niettegenstaande het opliggen van een vijfde 

der vloot, er meer visch was dan verieden 

jaar.

Een maandelijksch verslag van het Minis

terie van Landbouw en Visscherij stelt, voor 

Mei laatstleden, de vangsten van Engelsche 

sloepen te Huil gelost vast op 2.817.640 kg. 

voor eene waarde van 283.129 pond ster

ling, hetzij een mingewicht van 712.480 kg. 

maar een meerwaarde van 43.152 pond 

sterling!, vergeleken met de opbrengst van

Mei 193 7.

De vangsten bestonden voor drie vierden 

uit kabeljauw: 2.131.220 kg., waarde 

179.453 pond sterling. Verders schelvisch: 

312.420 kg., 48.587 pond sterling opbren

gend; 44.285 kg. platen voor 20.991 pond; 

9435 kg. heilbot verkocht voor 6420 pond 

sterling. Vischlever bracht 69,19 pond ster

ling op.

Vreemde schepen brachten van de visch

gronden 4330 kg*, binnen, waarde 1526 pond 

sterling.

De vangsten in Grimsby verkocht, beliepen

tot 2.037.750 kg. en brachten 295.707 pond

sterling op, en bestonden, evenals deze van 

Huil, uit kabeljauw, schelvisch, heilbot en 

een partij tongen. Ook werden vreemde 

vangsten gelost.

EEN  L O F W A A R D IG  VOORST EL

Mr Percy Rycroft, ingenieur van de Stads- 

Eleetricïtëîtswerken, stelde voor aan het pro

paganda iKomiteit van Yarmouth, gedurende 

het Zomerseizoen in het Stadhuis keukens in 

te richten voor het aanwijzen van haringjbe- 

reidingen. De electrieke kooktoestellen zullen 

kosteloos ten dienste gesteld worden van het 

Komiteït en dit zal toelaten eene prijzens

waardige aanbeveling uit te oefenen voor het 

vértruïk van haring. Zonder twijfel zal deze 

aanbeveling ten nutte komen aan verkoop e,n 

huïselïjk verbruik.

A A N M O E D IG E N D E  V O O R U IT 
Z IC H T E N

Volgens berichten uit Engeland waren de 

voorspellinglen over het Zomerharingseizoen, 

nu begonnen, niet schitterend.

Hoe sterk nochtans goede uitslagen betwij

feld worden, gaan de eerste vangsten alle ver

wachting te boven.

Te Lerwick, Fraserburgh en Peterhead wer

den den eersten dag zeer voldoende reizen ge

maakt en indien het alzoo voortgaat, zal nie

mand te klagen heybben.

De vraag is nu of het zal mogelijk zijn ai 

de vangsten voordeelig kwijt te geraken.

Het is te hopen, dat meer belangrijke vra- 

getn> zullen toekomen uit de marktvoterende 

steden.

LO ON BESPREK IN GEN

Ee,n begeerte werd kenbaar gemaakt door 

de visschers een ordentelijk loon vast te stel

len en de zaak werd besproken in een ver

gadering te Peterhead. Voor het laatst verloo

pen seizoen bestond er een overeenkomst tus

schen visschers en booteigenaars de daghuur 

te brengten op minstens 25 shellingen per 

week benevens* de toelageai voor voedsel en 

uitrusting.

Het is te betreuren dat er ieder seizoen 

moet gekibbeld worden. Booteigenaars dienen 

te vérmijden dat, lijk het in de laatste weken 

voorviel, visschers voor hun lästigen arbeid 

min verdienen, dan zij als werkloozensteun 

zouden ontvangen.

VISSCHERSSYNDIKAAT

Te Londen had eene vergadering plaats van 

de vertegenwoordigers van een twintig- 

duizendtal visschers voor het stichten van 

een Syndikaat.

Tot heden bestonden in de havens plaatse

lijke bonden ; nu wordt er besloten een alge

meen syndicaat op te richten, dat onder den

BATTERIJEN

g jjU P O R
Onze Rechtskundige Kroniek

M. —  Vraag. —  ik ben gehuwd en heb 

geen kinderen, wij bezitten een huis waarop 

geen schuld is. Mijn man, is sedert jaren 

aan den drank verslaafd, bij zoover dat wij 

niets anders meer bezitten als dit huis. Wa. 

moet ik doen, en waar moet ik mij wenden 

om in het bezit te komen van hetgene mij 

toekomt op dit huis?

Antwoord. —  De maatregel diei de wet 

u ter zijde stelt is de wettelijke hypotheek 

inschrijving, ln andere woorden, de heer 

voorzitter der rechtbank moet u bemachti

gen om ten uwen voordeele eene hypotheek 

inschrijving te laten nemen op den eigendom 

tegen uwen man.

Hierom zult gij het ambt inroepen van 

den pleitbezorger die in uwe naam het ver

zoekschrift aan den heer voorzitter der recht

bank zal nederleggen.

Aldus zullen uwe rechten en wedernemin- 

gen gewaarborgd zijn door grondpand.

Het bedrag van deze waarborg wordt, na 

gelang der fortuin, geschat door den pleit- 

bezor&ter.

**

JAN. —  Vraag. —  Mijn peter bezit een 

eigendom, hij is ongehuwd, zijne ouders zijn 

overleden, maar hij heeft nog zusters en 

broeders. Kan hij mij als erfdeel gifte doen 

van gansch zijn bezit, zonder dat zijne zus

ters of broeders er het minste recht zouden 

kunnen aan hebben, op een deel?

Moet er een akt opgesteld worden bij no

taris? Of moet zulks gebeuren op gezegeld 

papier?

Antwoord. —  Daar uw peter geene voor- 

behoudene erfgenamen nalaat, ’t is te zeggen 

geen kinders noch kleinkinders, en ook 

geene ouderlijke erfgenamen, zoo staat het 

hem vrij over zijn vermogen te beschikken 

ten profijte van wie het ook zij, daar zijne 

zusters en broeders geene voorbehoudene 

erfgenamen zijn.

Het zal dus noodig wezen dat peter een 

testament zelf make of liet maken door den 

notaris, zoo hij zijn petekind wil bevoor- 

deeligen; wenscht hij eigenhandig te testee- 

ren, dan moet het testament op zegel van 

formaat 3 fr. eigenhandig geschreven, gedag- 

teekend en genaamteekend worden.

COXYDE. —  Vraag. —  Mijn oom be

ticht mij van diefte en heeft mij verschillen

de malen voor den onderzoeksrechter doen

naam van Visscherijtak tot het Vervoerwezen 

en Arbeidssyndikaat zal behooren.

Visschers, zouters, lossers en inpakkers zul

len er deel van maken. ?

Te Grimsby is reeds een bond g|esticht op 

beteren voet dan vroeger. Reeds werden door 

de reeders vergunningen toegestaan aan de 

lossers tot ieders tevredenheid en verdere 

overeenkomsten worden besproken. Natulur- 

lijk zullen de reeders aan lastige toegevdnheid 

onderworpen zijn, doch er wordt verhoopt 

een bevredigende toestand te bekomen.

Nog andere havens zooals Plymouth, New- 

lyn en St Yves, zullen tot het bijtreden van 

het Syndikaat uitgenoodigd worden.

GA AN  W INKELEN*

HOE ER GEWINKELD WORDT. —  KLAP

ACHTIGE KALANTEN. EEN ONZER 

GROOTSTE ONAANGENAAMHEDEN.

(Verteld door een beginneling)

Een fraaie dame meldde zich aan als de 

eigenaarster en uitbaatster van een eerste 

klas spijshuis.
Ja, zegt ze, w ij verbru iken veel visch en 

wenschen het van de beste hoedan ighe id  en 

aan rede lijken prij3.

Het mocht niet duur zijn omdat hare ka

lanten, alhoewel rijk volk, niet geern veel be

taalden, natuurlijk zou dit later verbeteren. 

De dame hield ons een half uur bezig' als de 

winkel vol volk stond. Zij kreeg haren visch 

voordeelig, gekuischt en tehuis gebracht. Al 

goed e,n wel. Dit is het dagelijksch werk.

Wij kijken niet nauw om een handvol sprot 

weg te geven, een goedkoope levering te doen 

aan een nieuwen kalant en wat te babbelen 

als er geen drukte is.

Maar ’s anderendaags kwam de dame weêr 

met evenveel vijven en zessen. Zij moest eer

ste klas visch hebben en goedkoop ; het was 

spijtig), dat er niet meer keus was.

Nochtans vond de dame hare goesting en 

wij deden haar een winstgevende levering. 

Hoe zaî "ÏVét de volgende keer zijn? Ik zal 

wel maken, dacht de beginneling, er niet bij 

te zijn, zulke kalanten jagen u op uwe zenu

wen ».

Het is uiterst lastig met klapachtige kalan

ten te doen te hebben. Men weet niet hoe 

lang men het mag trekken. Zegt men te wei

nig}, men wordt aanzien voor een onbeleefde

rik en is men wat langdradig, de andere ka

lanten kunnen ongeduldig worden. Het tijd 

verkwisten is hetgeen mij minst aanstaat. Ik 

geef er niet om ee,n lialf uur te praten over 

tennis of voetbal, als er geen volk in den 

winkel is, maar in bezigen tijd is de klapach

tige kalant een ware plaag.

verschijnen. Het was eeet wraak, doch door 

de getuigenissen ben ik onschuldig ver

klaard. Kan ik mijn eer doen herstellen en 

schadevergoeding eischen?

2e Vraag. —  Voor 20 jaar ben ik bij een 

notaris geroepen voor een voll- acht te tee

kenen, doch men heeft mij doen een ver

koopakte teekenen, daar ik niet geleerd ben, 

ik was ook nog minderjarig.

,Kan ik die verkoopakte treken en mijn 

rechten eischen?

Antwoord. —  le Vraag. —  Om dergelijke 

aanklacht strafbaar te zijn moet dc aan

klacht gedaan geweest zijn met, het voor

nemen aan den aangeklaagden nadeel te 

doen, ’t is te zeggen uat zij met kwade trouw 

moet geschieden. Dit voigt uit art. 443 van 

het Strafwetboek dat de volgende uitdruk

king bevat: Hij die, in de hierna aange

wezene gevalleny'met kwaad inzicht iemand 

eene bepaalde* daad zal aangeduid hebben, 

enz. Men weet echter, dat, in rechte de 

kwade trouw nimmer verondersteld wordt. 

De aanklacht moet dus met kwade trouw 

gedaan worden om strafbaar te zijn, het

geen moeilijk is om te bewijzen, gewoonlijk 

geschiedt zij om de overheid in te lichten.

Is het kwaad inzicht bewezen, zoo kan de 

onplichtige den aanklager vervolgen en scha

devergoeding eischen ingevolge de art. 1382 

en 1386 van t Burgerlijk wetboek. Deze 

artikels laten toe schadevergoeding te vra

gen, voor alles wat eens anders rechten 

krenkt.

Antwoord 2e v*aag. —  Als minderjarige 

zijt gij een onbekwaam persoon om te han

delen, dus alle akten, gedurende dezen leef

tijd door u onderteekend, vóór notaris, kun

nen niet geldig zijn, en kunnen zelfs heden 

verbroken en vernietigd worden.

Aan dergelijke feiten laten wij ons toe te 

twijfelen.

***

D. R. —  Vraag. —  Ik hqb een huis ge

kocht voor 75.000 fr. De pachtersj betalen 

225 fr. per maand. Ik heb aan het huis 

10.000 fr. kosten gedaan. Hoeveel laat de 

wet mij toe als pacht te vragen?

Antwoord. —  De wet laat u vólkomen 

vrij. Gij zult echter, het verhoog, terloops 

van het pachtjaar niet kunnen vragen, en 

gij zult uwen pachter, best 3 maanden vóór 

het verloop van de jaarpacht, verwittigen.

&

I. S. —  Vraag. —  Ik ben kleermaakster, 

ik lever geene stof, enkel fournituren en 

voering. Hoeveel taks ten honderd moet ik 

plakken op de rekening mijner klanten, voor 

het maken der kleederen en voor het leve

ren van fournituren en voering?

Antwoord. —  Gij behoeft enkel het recht 

van kwijtinglszegel aan te passen, ’t is te 

zeggen 0,24 fr. per vijf honderd frank, af

gerond tot volgend deciem.

Bijv.: Factuur van 630 fr., zegel '0,48 fr. 

gebracht op '0,50 fr.;

Factuur van 1025 fr., zegel 0,72 fr. ge

bracht op 0,80 fr.

De volle zegel moet geplakt worden op 

de factuur. Dit is van toepas voor leveringen 

aan particulieren.

Gaat het om leveringen aan winkels, dan 

behoeft de zegel van 2,50 fr. per duizend 

aangepast te worden, en dient de zegel 

doorgesneden te worden: de helft komt op de 

factuur, de andere helft op de factuurboek, 

***

L. G. —  Vraag* —  Wij bewonen eene 

hofstede sedert 34 jaren. Met Oktober moe

ten wij weg. In dien tijd hebben wij 8 ge

meten van het slechtste land in weide ge

bracht, en als afsluiting beplant met tron

ken. Mogen wij zc uitroeien?

Antwoord. —  De wet van 7 Maart 1929 

behandelt uw geval als volgt: Ondanks alle 

strijdige overeenkomst, heeft de pachter het 

recht, beplantingen aan te leggen, gebouwen 

op te trekken en alle werken uit te voeren, 

dienstig voor zijn gebruik en strookend met 

de bestemming van het verpachte goed.

Zoo deze beplantingen, gebouwen en wer

ken worden uitgevoerd met de schriftelijke 

toestemming van den verpachter, dan mag 

de pachter ze niet doen verdwijnen. De ver

pachter is gehouden aan den pachter, bij 

het verstrijken van de pacht, hetzij de ver

goeding te betalen, bepaald door eene over

eenkomst igesloten, bij het verleenen der toe

lating. hetzij, bij ontstentenis van dergelijke 

overeenkomst, hunne waarde op het einde 

der pacht, gelet op de bestemming van het 

verpachte goed; behalve voor de beplantin

gen, mag de vergoeding de door den pachter 

gedane kosten niet overschrijden.

Werden zij uitgevoerd zonder de schrifte

lijke toestemming van den eigenaar, dan 

moet deze 3 maanden na den opzeg', aan den 

pachter doen kennen: ofwel dat hij hunne 

verdwijning eischt, ofwel dat hij ï mits ver

goeding wil behouden

Zoolang de eigenaar zijn wil niet heeft 

beteekend om de beplantingen te behouden, 

en in elk geval, na verloop van hoogerbe- 

doelden termijn, kan de pachter ze  doen  
verdw ijnen.
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14.620,—
uit gullen,

Vrijdag 1 Juli 1938.
0.254 Witte Bank 13 d.

Slechts een vangst bestaande 
kleine iek en een 500 kg. tongen, worden 
aangeboden ; deze laatste soort is buitenge
woon duur.

Zaterdag ,2 Juli 1938.
B.2 Witte Bank 12 d. 12.722,—
0.302. Witte Bank 14 d. 14.437,50 
0.334 Oost 7 d. 5.065,—
H.77 Witte Bank 12 d. 14.635,—  
0.73 Silverput 8 d. 10.555,—
0 .280 Silverput 9 d. 8.720,—
0.102 Witte Bank 14 d. 19.930,—

De aanvoer van heden is heel klein en le
vert slechts platvischsoorten. Tongen zijn 
buitengewoon duur en verhoogen van beurt 
tot beurt.

Mi&andag 4 Juli 1938.
0.210 Oost 
0.294 Kanaal 
0.124 Spanje 
0.207 Kanaal 
0.3 1 7 Kanaal 
0.155 Kanaal 
H.63 Noorden 
0.270 Witte Bank 
0.232 Kanaal 
0.78 Oost 
0.244 Silverput 
0.250 Marokka 
0.214 Witte Bank

De 0.250 is niet gansch gelost. Heden is 
de aanvoer maar gering, gelukkig worden 
heel veel soorten aangeboden ; de kwaliteit 
is bevredigend. Heel veel mooie roggen zijn 
ter .markt maar deze varieteit daait van 
beurt tot beurt ; het omgekeerde doet zich 
echter voor voor tongen* die heel duur 
zijn. Er is een tekort aan ronde visch en 
mooie pladijs. Voor andere soorten) is de 
markt heel slap.

Dinsdag 5 Juli 1938.
0.250 Marokko 21 d.
0.88 Ysland
0.224 Spanje 1 7 d.
0 . 1 22 Spanje 1 9 d.
0.3 1 8 Kanaal î | d.
0.288 Spanje 1 7 d.
0.327 Kanaal 12 d.
0.54 Kanaal 13 d.
SS.0.159 Noorden II d.
0.255 Witte Bank 13 d.
0.350 Kanaal 12 d.
0.275 Moray Forth 12 d.
0.322 Witte Bank 14 d.
0.303 Witte Bank 13 d.
0.179 Kanaal 12 d.
0.276 Witte Bank 13 d.
0 . 1 1 2 Witte Bank 1 4 d.
0.31 I Kanaal 12 d.

20 vaartuigen zijn

ter mijn. De kwaliteit is heel goed en alle 
soorten worden flink afgezet.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

6 d. 9.250,—
15 d. 32.864,—
19 d. 5 7.565,—
12 d. 16.770,—
14 d. 26.869,—
14 d. 2 7.880,—

5 d. 1.595,—
14 d. 1 6.726,—
1 1 d. 21.540,—
7 d. 6.800,—
8 d. 10.325,—

21 d. 30.783,—
14 d. 18.273,—

fDonderdag 30 Juni 
Vrijdag 1 Juli 
Zaterdag 2 Juli 
Maandag 4 Juli 
Dinsdag* 5 Juli 
Woensdag 6 Juli

94.215,:*)
15.475.50
90.573.50

279.851.50
563.566.50
304.999.50

1 .'338.682,—

VISSCHERS 1

DE BESTE
Weet U dat,

GASOIL

1 HET BESTE MAZOUT,
Ivoor VISSCHERSVAARTUIGEN 

! GEFABRICEERD wordt door d

Belgian Cracking Cy |
dis nooit de belangen van den 
kooper uit het oog verliest 

Al hare prodiucten konwn voort 

van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

GEWICHT EN 
GEDURENDE

PRIJZEM DER GARNAAL 
DE VERLOOPEN WEEK

21.250,—  
72.277,50 
66.474,—  
56.582,—  
15.065.—
66.090,—  
20.160,—  
14.625,—  
52.649,—  
16.855,—  
1 7.310,—  
33.930,—  
14.1 30,—
14.090,—  
32.046,—  
15.745,— 
19.685,—  
12.883,—
zoodat de 
levert alle

Donderdag 30 Juni 
Vridag 1 Juli 
Zaterdag 2 Juli 
Zondag 3 Juli 
Maandag 4 Juli 
Dinsdag 5 Juli 
Woensdag! 6 Juli

3192 kg. 
5044 kg. 
4692 kg. 
4465 kg. 
628 kg. 

1 5 72 kg. 
1829 kg.

5.10— 7.70 
C 80— 6.—  
4.20— 5.20 
4.40— 5.70 
5.30— 7.10

5.60—  6,60
5.10— 6,90

ter markt,
mijn vol belegd is ; de aanvoer
soorten en de hoedanigheid is heel ^Oed. --
Ys'.and levert wat kabeljauw, koolvisch,schel
visch, wijting, rooboonen, en lengen. De 
vangst is goed verzorgd, dtfch alleen kabel
jauw en schelvisch bekomen een goeden ar- 
zet. De Spaansche vangsten zijn prachtig in 
omvang en verzorging ; zji leveren heel veel 
roggen (in manden en op den grond),acha- 
ten, keel en veel tongen, weinig bijsocrten. 
Kanaal geeft veel schaten, Schotsche schol 
en roggen, minder steerten en geen iek of 
tongschar. De vangst van de Moray Firth is 
kleiner dan deze van vorige week. Alle ge
wone soorten werden echter buitgemaakt. 
De Witte Bank vangsten blijven onbevredi
gend. In tegenstelling met gisteren, werden 
er ongeveer 9000 kg. tongen aangeboden, 
die op een flinken afzet konden bogen. 

Woensdag 6 Juïi 1938.

r  iQjjDSt luMV-Q»
V.schtactoor in alle soorten 

/E i-SC IÏEN  —  G ERO Q K T EN  

V IbC H  E N  GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

V IS U iM IJN , 2 - M ECH ELEN  

Tel. 789

Voor uweElectrische Inrichtingen
en alleElectrische Toestellen

het gekende huis

0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

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

D. &

Verwachtingen
—  0.189, 0.166,

SS.0.147 Ysland 18 d.
0.215 Witte Bank 15 d.
0.237 Spanje 18 d.
0 .1 08 Kanaal I 1 d.
0.328 Kanaal 12 d.
0.320 Witte Bank 12 d.
Z.25 Witte Bank 10 d.
0.116 Kanaal 12 d. 
0.229 Witte Bank 12 d.
0.105 Witte Bank 12 d.

76.471,50
15.5 19,—  
68.281,—  
28.916,—  
1 7.491,—  
14.232,—
9.400,—

25.5 74,—  
7.266,—

28.742,—
zijn slechtsTegen alle verwachtingen in 

10 vaartuigen ter markt teruggekomen ; de 
aanvoer is dan ook onbevredigend ; de kwa
liteit is redelijk goed. De Yslandsche vangst 
levert bijna evenveel kleine visch (totten 
en gulletjes) als groote visch. De bekomen 
afzet is wat duurder dan Dinsdag. Vangst 
van Spanje . levert zelfde buit als gisteren 
en voldoet op alle gebied ; hetzelfde kan 
van de Kanaal en Witte Bankvangsten ge
zegd worden. Gezien de groote vraag, die 
de Woensdagmarkten tegenwoordig ken
merkt en anderzijds de geringe aanvoer, is 
de markt zeer vast en dit gedurende den 
ganschen duur van den verkoop.

Donderdag 7 Juli 1938.
0.36 Silverput 8 d. 13.065,--
0.223 Witte-Bank 12 d. 14.565,—
0.141 Witte-Bank 10 d. 10.500,—

Een vaartuig met goed verzorgde kreeftjes 
en 2 vaartuigen met platvischsoorten zijn

Zaterdag 9 Juli 19(3 8 

van de Witte Bank.

Maandag II Juli 1938. —  0.86 van de 

Noordzee met 6 bakken waarvan 200 b. ha

ring, 100 b. wijting, 65 b. kools, 140 b. 

gullen, 1500 kools en 450 kabeljauwen. 

SS.0.146 van de Noordzee met 5 bakken 

kabeljauw, kools en mixed. 0.228 van Span

je, 0.269 van Marokko en 0.293, 0.296, 

0.307 van het kanaal van Bristol.

Dinsdag 12 Juli. -- 0.89 van Ijsland met

13 bakken, waarvan 200 b. boonen, 100 b. 

gullen, 2 bakken kreeftjes, 250 b. mixed, 

2000 kools, 500 kabeljauwen en 70 b. schel

visch. 0.85 van het Kanaal van Bristol met 

100 b. visch en 800 kg. tongen. 0.292 van j 

het kanaal van Bristol. SS.0.161 v 

Noordzee met 7 bakken kabeljauw, kools, 

gullen wijting en 100 b. haring. SS.0.164 

van Ijsland met 12 bakken waarvan 1500 

kools, 850 kabeljauwen, 80 b. schelvisch,

160 b. boonen plus mixed.

Woensdag 13 Juli. —  0.82 van het ka

naal van Bristol met 400 kg. tongen en 150 

b. visch. SS.0.149 van het kanaal van Bris

tol met 4 bakken visch. SS.0.157 en SS.O. 

158 van de Noordzee, vangst niet opgegeven. 

0.291 en 0.309 van het kanaal van Bristol.

Verder worden verwacht: 0.256, 0.220, 

0.211, O.I41, 0.304, 0.246, 0.314, 0.175, 

0.173, 0.325, en H.82 van de Witte Bank. 

0.282 en 0.342 van Spanje. 0.236, 0.345, 

0.323, 0.192, 0.278, 0.305, 0.217 van het

kanaal van Bristol.

BLANKENBERGE
Opbrengst van den verkoop Van versehe 

visch in de mijn van Blankenberge, gedu
rende de week van 30 Juni tot 6 Juli 1938: 
Donderdag« 30 Juni 1938 geen verkoop
Vrijdag 1 Juli fr. 2.036,25
Zaterdag 2 Juli 7.320,60
Maandag 4 Juli I 7.490,95
Dinsdag 5 Juli 9.427,60
Woensdag 6 Juli 11.334,--

Prijs per kg. van de verkochte visch: 
Tarbot 14; griet 10; groote tongen 16; 

bloktongen 22— 30; fruittongen 22— 30; 
kleine tongen 20; groove platen 8,50; kleine 
piaten 6.50— 7; kleine visch 5 ; scharren 5—  
6; pietermans 9— 10; kabeljauw 7; wijting 
2— 3; rog 4— 5; garnaal 5— 6,50.

NIEUWPOORT
Zooals te voorzien was er deze week heel 

veel visch, welke over het algemeen aan 
goede prijzen afgezet werd.

Minder garnaal dan naar gewoonte werd 
aangevoerd. De prijzen waren uitstekend. 

Tongen 18— 24 ; midd. 17— 24 ; voorki.
18--26 ; kl. 10— 14 ; tarbot groote 10--13;
kleine 8--9 ; griet 6--8; platen groote 5--
7 ; midd. 3,75— 5,50 ; kleine 1,25--3 ; schar
2— 4 ; rog : groote 3,50— 5; kleine 1,50—  
2,75 fr. per kg.

OPBRENGST der V1SSCHERSVAARTU1GEN

Maandag 20 Juni 1938,
N.56, 2153 fr. ; N.53,'3110 fr. ; N.5-0, 4 765 
fr. ; N.31, 2119 fr. ; N.51, 3259, fr. ; N.40, 
3523 fr. ; O.D.15, 2214 fr. ; N.58, 2060,50 
fr. ; N.44, 3453 fr. ; N.54, 1595 fr. ; N.20, 
632 fr.; N.42, 1782 fr.; N.46 1084 fr.

Dinsdag 21 Juni 1938.
P.2, 645 fr. ; N.22, 816 fr. ; N.55, 5124 fr. ; 
N.43, 6779 fr. ; P.4, 3463 fr. ;
Woensdag 22 Juni 1938.
N.49, 549 1 fr. ; N.35, 1 288 fr. ; N.22 62 I J r .  
P.86, 1857 fr. ; N.16, 1567 fr. ; N.54, 1796 
fr. ; N.4, 1879 fr. ; N.30, 1090 fr. ; P.2, 
625 fr.

Donc!erc!ag 23 Juni 1938.
N.22,499 fr. ; OD.15, 4406 fr. ; N.48, 2303 
fr. ; N.58, 2571 fr. ; N.40, 2371,50 fr.; N.50 
597 fr. ; N.26, 2431 fr. ; N.51, 2221 fr. ; 
N.53, 2 705 fr. ; N.38, 2080 fr. ; N.31 2419 
fr. ; P.2, 476 fr.

Vrijdag 24 Juni 1938.
N.4, 653 fr. ; N.54, 523 fr. ; N.31, 659 fr,; 
N.20, 1730 fr. ; P.86, 1677 fr. ; N.16, 
1026,50 fr. ; N.59, 385'5 fr.

Zaterdag 25 Juni 1938,
N.49, 2522 fr. ; N.59,, 423 fr. ; N.46, 1134 
fr. ; N.22, 306 fr. ; N.44, 5040 fr. ; N.56, 
6734 fr. ; N.58, 371 fr. ; N.26, 574 fr. ; P.86 
370 fr. ; OD.15, 2053 fr. ; N.55, 3605,50 fr. 

Maandag 27 Juni 1938.
! N.5 7, 789 fr. ; N.53, 1Z57 fr. ; N.35, 1216 
fr. ; N.43, 3184 fr. ; N.48, 1249 fr. ;, t ir. ; i'i.'tj, j  t 04 rr. ; N.48, 

e j Dinsdag 28 Juni 1938.
P.4, 4481 fr.

Vrijdag 1 Juli 1938.
N.35, 946 fr. ; N.16, 793 fr.
N.51, 490 fr. ; N.54, 1560 fr.

Zaterdag ,2 Juli 1938.
P.86, 748 fr. ; N.41, 1329 fr ; N.31, 
fr. ; N.4, 330 fr. ; N.22, 623,50 fr. ; 
996 fr. ; OD.15, 1462 fr.

PRIJZEN DER GARNALEN :

N.53, 731 fr. 
N.38, 688 fr.

1449
N.54,

20 Juni 550 kg/. 4.80--6.70
21 Juni 1496 kg- 2.50--4.20
22 Juni 1639 kg- 2.50--3,50
23 Juni 752 kg- 2.90--6.20
24 Juni 1236 kg. 3.20--4.70
25 Juni 1 162 kg- 3.70--5.70
27 Juni 353 kg. 5.30--5.90
28 Juni 290 kg. 6.70--8.20
30 Juni 983 kg- 5.10--6.30
i Juli 1300 kg. 4.40--5,50
2 Juli 9,49 kg. 4.10--6.30

. ‘RIJS PER Kll.OGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
/E&KOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTINDE, WEEK VAN 2 TOT 7 JULI 1938.

lean

nsb' ~ds 

"diagood 

,3ob «

Zaterdag Maandag Dinsdag
Turbot —  Groote tarbot ................................. 10,00— 13,—  13,00— 10,—  14,00— 10,—

Mid. tarbot .............................. 8,50— 8,00—  7,—  9,00—  8,—
Kline tarbot .................................. 7,00—  7,00—  6,—  8,00—  7,—

Barbues —  Griet ............................................................. .......  8,00—  6,—  10,00—  6,—
Soles —  Allergroote tongen ........................ 24,00--32,-- 25,00--33,-- 32.00— 20,--

Groote tongen ............................... 2U.Ü0— 29,—  23,00— 30,—  24,00— 17,—
Midd. groote tongen ....................  23,00— 31,—  24,00— 29,—  24,00— 18,—
Voorkleine tongen ........................ 24,00— 31,—  23,00— 29—  23.00— 18—
Kleine tongen .................................2b.OO— 32—  22.00— 25—  21.00— 17—

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) .............................................................................................
Mid. pladijs ......................... . 5.50.— 6,00—  4,50
Deide «lag pladijs ....................  4,50—  4.—  3.00—
Kleine gladijs ............................. 1.00—  2.00—  I,—

Limandes —  Schar .................................................................  2,50—
Limandes soles — Groote tongschar .................................... 6,00—  4,—

Kleine tongschar ..................................... 3,00—
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...............................  3.25—  2.75

Kl. Schotsche schol .................................... 2,00—
Flottes —  Schaten .................................................................. 2,50—  1,50
Raies —  Groote rog .............................................................  3.00—  1,—

Kleine rog ......................................  1,00—  0.75—
Tacauds —  Steenposten ..................... ..........................................................
Merlans —  Gr. wijting ................................. 1,00—  1.50—

Kleine wijting ..........................  0.50—  1.00—
Cabillaud blanc —  Witte kaïbeljauw ...................................  7,50—  5,—

Gr. gullen ............................................  3,50—  3,—
Kl. gullen ...................... 2,00—  2,00—  1,—

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

Sébastes —  Klipvisch ..................................... ..............................  .......

Charbonnier —  Koolvisch ................................................................................
Lieue —  vlaswijting ..................................... .................................. .
Lingues —  Lengen ......................................... ........... ...........  2,50—  2,—
Eglefins —  Gr. schelvisch ...............................................................................

Gr. mid. schelvisch ..............  .................................................
Kl. mid. schelvisch ....................................................................
Kl. schelvisch .................  ................................. 4.00—
Braadschelvisch (totten) ....... ........  •• 2,00—

Colins —  Gr. mooimeisjes .......  ........................................... 4,5t)—  3,—
Mid. mooimeisjes ........................ ........................ 2,50—  1,25
Kl, mooimeisjes ............................ ........................ 1,50—

Vives —  Pietermannen .................................
Grondins —< Knorhaan ......................................................... 1,00—  0,50
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ...............................  2,U0;— I,—?
Rougets — Roobaard ..................................... ........................ 3,00—  1,50
Emissoles —  Zeehaai ..................................... ........................ 1,00—
Roussettes -- Zeeîionden ..................................................... 1,00--
Dorées —  Zonnevisch ..................................... ........................ 3,00—  2,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ........... ...........................  5,50—  4,50

Kl. zeeduivel ......................................................... 3,50—
Congres —  Gr. zeepaling ....................................................  3,00—  2,—

Kl. zeepaling ..................................................... 1,50—
Maquereaux —  MaTcreel .................................•••/.............................................
Hareng» —  Haring ..................................... .
Esturgeons —  Steur ..................................... ........................ 16,00—
Flétans —  Gr. heilbot ................................. ..................................................

Kl. heilbot ..................................... ........  .............................
— Kr*-f • J - « ......................  ........ 7,50—  4,—  7,00—  4,—

W oensdag
18.00— 14,—  
1 1.00— 10—
10.00—  7,—
10.00—  7—
20.00— 24 —
18.00— 22,—

20,00— 22,—  
20,00— 21 —

Donderdag1 8,00— I 5,—  
I 2,00— 10,—
I 0,00—  8—

23,66— 24,—
22.00— 23 —

24.00— 23,—
24.00— 23 —

8,00— 6.— 8,00—  6,50
5.50— 5,— 6,00—  5,—
2,00— 2.00—  3 —
3.00— 2__ 3,00—
7,00— 5,— 6.00—  5,50
4.00— 3.— 4,00—
3,00— 3,00—  3,50
2,00— 1,75 2,50—
3.00-*— 1,50 3,50—  2__
3,00— 1.50 4,00—  2—
1.00— 1,50—

1.50— 2,00—  1,50
0.75— 1,00—
8,00— 5,— 8,50—  6___
4,00— 3___ 5,00—  3,50
2,50— 2,— 3,00—  2,—
4,00— 3,— 5,50—  4,—
3,00— 2.50 3.75—  3.25
2,00— 1,50 3,00— 2,—
1,25— 0.75 1.25—  | ,_
2,00— 0.75 2,00—  0,75
4.00— 2,— 5.00—  2.50
1,50— 1___ 2.00—  1,00
5,00— 4,5’0—
4,00— 4,50—
4,00— 5,00—  4,50
3,00— 5,00—  4,50
2,50— 1,50 3,00—  2,—
6,50— 4,50 6,00—  4,—
3,00— 2,— 3,00—  2,50
1,00— 2,00—  1,—

0.75— 0,50 1,00—  0.75
2,00— 1,— 1,50—  1,50
2,50— 1.50 4,00—  2,—
1,00— 1,00—
1,00— 1,00—
3,50— 2,— 4,00—  2,50
6,00— 4,— 6,50—  5,—
3,50— 4,50—  4,—
3,00— 2,— 3,00—  2___
1.50— 1,50—

6.50— 
6,00—
2.50—

7.50

1,00—
0.75—

3,50—

I 7,00— 13̂,—
13.00— 20,—
10.00—  8—  
4,00—  2—

13.00-
11.00-

-17—
-13—

UMUIDEN
Juli 1938, 
27 stoom

In de week van 30 Juni tot 6 
kwamen aan de* Rijksvischhallen 
trawlers en 39 motors hun vangsten versehe 
visch en haring verkoopen.

Dei vangsten van de stoomtrawlers ver
toonden hetzelfde als verleden week. Alleen 
de witte-kabeljauwvangsten vertoonden een 
goede verbetering.

Van de Moray-Firth kwamen 4 schoone 
vangsten deze week aan de markt. Zij be
stonden uit vele schoone mooie meiden, ka
beljauw, gullen en totten.

De vangsten van de overige trawlers ble
ven Zuidsc-herpte, Tal-End, Clijdiep en Elle- 
bocht-Spit.

Van de Flad-engronden arriveerden deze 
week de booten. De haring is echter nog 
klein van stuk en zoodoende zijn de prijzen 
niet duur.

De aanvoer van tongen die wij hebben 
moeten van de Katwijker-Motors, laten zee: 
te wenschen over. De schol-, gullen- en tar- 
botvangsten zijn voldoende, maar voor ton
gen is het bar droevig.

De buitenlandsche aanvoer was de geheele 
week van geen beteekenis.

De vischprijzen waren, uitgezonderd Don
derdag zeer bevredigend, zoodat vele traw
lers goede resultaten verkregen.

Verwachting toekomende week: 30 
stoomtrawlers en 45 motors.

Donderdag 30 Juni 1938.

7 stoomtrawlers en 6 motors apijsden de 
markt ruim voldoende en de verscheidenheid 
liet niet te wenschen over. De vangsten van 
de stoomtrawlers bestonden uit vele makree- 
len, lichte soort schelvisch en redelijk kabel
jauw, afkomstig van de gronden Tal-End, 
Clijdiep en Ellebocht-Spit. De vangsten van 
de motors bestonden uit gullen, schol en 
talbot, de tongen waren zeer schaarsch. 
Vischprijzen kenden een gevoelige dalingu 

bennen gulden
39 Tal-End 650 2041,—
71 Tal-End 
98 Clijdiep 
87 Witte-Bank 
196 Tal-End 
2 6 Ell*ebocht-Spit 
1 6 1 Witte-Bank 
78 Witte-Bank 

Kw. 39 Terschelling 
Kw. 3 5 Ameland 

5 1 Ameland 
1 2 1 Witte-Bank 
196 Terschelling

Vrijdag 1 Juli 1938.

Een stille vischdag. Slechts 2 motors, beide 
met bescheiden vangsten; de vischprijzen 
voor alle platvischsoorten waren zeer duur. 
Sch. 341 Terschelling 45 659,—
Kw. 161 Terschelling 60 707,—

Zaterdag ,2 Juli 1938.
Wederom kalme aanvoer. 5 motors spijs

den de markt voldoende met schol -en tarbot, 
doch de tongenaanvoer laat zeer veel te 
wenschen over. Visch werd wederom aan 
goede prijzen afgezet.
Ro.; 9, Witte-Bank 
Sch. 266 West 
Kw. 159 Witte-Bank 
Kw. 23 West 
Kw. 59 West

Maandag 4 Juli 1938.
1 1 stoomtrawlers en ! 

de markt voldoende van alle soorten versehe 
visch. 4 stoomtrawlers komende. van de 
Moray-Firth hadden schoone vangsten mooie 
meiden, kabeljauw, koolvisch, totten en gul
len. De overige trawlers hadden vele schel
visch, schol, gullen en schoone partijen witte 
kabeljauw verwezenlijkt in de Zuidscherpte, 
Tal-End, Clijdiep en Ellebocht-Spit. Van de 
21 motors, was er slechts 1 motor met een 
redelijke vangst; d« overige hadden alle 
vangsten van geen beteekenis.

De stoomtrawler Ym. 1 7, die op 28 Juni 
markten met 1220 bennen versehe visch ver
wezenlijkt in 5 dagen tijds, maakte nu een 
recordreis van 3 dagen en kwam met een 
vangst van 1825 bennen makreel. Deze nieu
we trawler die nu 3 maanden in bedrijf is, 
maakte een totale besomming van 45.000 
florins of 743.500 fr.

Versehe vischprijzen Maandag: verkoop 
zeer vast.

De motortrawler Ro. 46 was de eerste ge- 
lukkigie met een vangst van 180 bennen 
versehe haring afkomstig van de Fladen. 
Prijzen; 180-125 fr. de 50 kilo.
Ro. 46 Moray-F. en Fladen 540 
Ro. 53 Moray-F. en Fladen 435 
Ym. 60 Moray-F. en Fladen 350

Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.
Kw.

Kw.
Sch.
Sch.

390
315
120
425
800
155
125
55
50
55

100
40

1686,—  
2019,—  
1143,—  
1639,—  
2308,—  
1312,—  
1287,—  
952,—  
584,—  
899,—  

1229,—  
608,—

55 864,—
20 232,—

100 1134,—
50 562,—
45 556,—

1 motors spijsden

2920,—
2247,—
2073,—

Stoommachienen- Motoren- Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

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

LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

905 5847,—
370 2 768,—
245 1 159,—

90 1067,—
480 31 5 7,—
660 332 1,—

1825 395 1,—
265 2032,—

Ym.; 9 Moray-F. en Fladen
Ym. 54 Zuidscherpte
Ym. 83 Witte-Bank
Y,m. 135 Witte-Bank
Ym. 8 Tal-End
Ym. 15 Clijdiep
Ym. 17 Ellebocht-Spit
Ym. 72 Witte-Bank

21 motors laagste 119,00, hoogste 565
florins besomming.

Dinsdag 5 Juli 1938.
Na den grooten aanvoer van gisteren, was 

het vandaag een kalme vischdag. 4 stoom
trawlers metj schoone vangsten die niet te 
wenschen overlieten en 1 motor met een 
schrale vangst. Vischprijzen iets billijker dan 
Maandag.
Y,m. 95 Tal-End 315 2170,—
Ym. 31 Ellebocht-Spit 1120 2959,—  
Ym. 384 Tal-End 365 2112,—
Ym. 77 Tal-End 195 2486,—

Woensdag 6 Juli 1938.
1 stoomtrawler van dej Fladen met ieen 

vangst van 750 bennen versehe haring. De 
kwaliteit was levendig doch de haring was 
zeer klein van stuk. 4 stoomtrawlers met 
versehe visch en 5 motors met schol, tarbot 
en gullen, maar zeer weinig? tongen.

Door het tekort) aan visch, kenden alle 
soorten visch, uitgezonderd de makreel, zeer 
hooge prijzen. Voor versehe haring werd be
taald 190-50 fr., de 50 kg.
Ro. 15 Tal-End 210 2251,—
Ym. 19 Fladen 750 32 1 6,—
Ym. 94 Zuidscherpte 345 3346,—
Ym. 24 Tal-End 1075 3860,—
Ym. 73 Tal-End 950 3229,—
Kw. 70 West 35 505,—
Kw. 107 West 35 514,—
Sch. 225 Witte-Bank 150 2147,—
Sch. 19 Witte-Bank 100 1 788,—

British Ropes Ltd
LONDON

so*-

Consortium der Beste Engelsche

---  Staaldraadfabrieken ---
De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», ena 
---- o----

Agsnten en Depothouder# voor

Oostende en de Balgische Kust ; 
OSTEND STORES A ROPBWORKS

N. V.
PEEDERIJK m AI —  O OST EN DE

GENT
25 Juni— 2 Juli 1938. —  Garnaal 9— 10 ; 

griet 10— 11 ; kabeljauw 12 ; makreel 6 ; 

pladijs 8— 10 ; paling 16— 24 ; schelvisch 

9 ; rog 6— 9 ; tarbot 1 1 — 13 ; tong 18— 20; 

wijting 5 ; zonnevisch 6 fr. per kg.

BOULOGNE

Donderdag 30 Juni 1938.

I 1 treilers en I boot deden de haven aan. 

Meri verkocht : 1437 kisten van 26 kg. 

makreel 3.25— 4 ; 3285 kisten van 25 kg’, 

wijting 1,50— 4,50 ; 429 kisten van 26 kg.

mooie meiden 3--8 ; 70 kisten van 20 kg.

rooboonen 5--6 ; 53 kisten van 25 kg. schar

4— 6 ; 99 kisten van 26 kg. kabeljajirw 4—

6.50 ; 470 kisten van 26 kg. treilerharin ;

3.50— 4 fr. per kg.

Zaterdag .2 Juli 1938.
5 treilers en eenige motors deden de ha

ven aan. Men verkocht : 534 kisten van 26 
kg. makreel 2,50 ; 72 kisten van 40 kg. ma
kreel 2,50 ; 420 kisten van 25 kg. wijting
1.50— 3,50 ; 267 kisten van 26 kg. mooie 
meiden 3— 8 ; 49 kisten van 25 kg. rooboo
nen 4--8 ; 33 kisten van 25 kg. schar 3—
5.50 ; 738 kisten van 26 kg. tieilerharing 
3--3,25 ; 75 kisten van 25 kg. roobaard
1.50— 4 ; 21 kisten van 26 kg*, totten 2 ; 
12 kisten van 26 kg. zeehonden 3 fr. per kg.

Maandag 4 Juli 1938.
9 treilers hebben de haven bevoorraad. 

Men verkocht : 3.09 7 kisten van 26 kg. ma
kreel 1,50— 2 ; 663 kisten van 40 kg. ma
kreel 1,50— 2 ; 1605 kisten van 25 kg. wij
ting 1,50— 6 ;265 kisten van 26 kg. kool
visch 5,50 ; 43 kisten van 26 kg. vlaswijting
6 ; 103 kisten van 26 kg. mooie meiden 5—  
1 1,50 ; 1 1 kisten van 26 kg. leng 4.25 : 44
kisten van 25 kg. schar 6--10 ; 5 7 kisten
van 26 kgl. kabeljauw 4— 7,50 ; 920 kisten 
van 40 kg. treilerharing 3— 4 ; 38 kisten
van 26 kg. totten 2,50--2,75 ; 1 1 kisten van
26 kg. zeehonden 2,50— 3 fr. per kg.

Dinsdag 5 Juli 1938.
9 treilers hebben de markt bevoorraad. 

Men verkocht: 2775 kisten van 26 kg. en
7 kisten van 40 kg. makreel 1,75— 2,50; 
1621 kisten van 26 kg. wijting 1,50— 5; 289 
kisten, van 40 stuks haringen 3,50— 4; 10 
kisten van 26 kg. koolvisch 5,50; 1220 kis
ten van 26 kg. mooie meiden 4— 11; 120 
kisten van 21 kg. rooboonen 5,50— 7; 140 
kisten van 25 kg. schar 4— 10; 168 kisten 
van 26 kg. kabeljauw 4; 225 kisten van 25
kg. roobaard 2--6; 1 75 kisten van 26 kg.
knorhaan 1,50; 30 kisten van 26 kg!, totten
2.50— 3.

Woensdag 6 Juli 1938.
14 treilers deden de markt aan. Men ver

kocht: 2220 kisten van 26 kg. makreel 1,75 
— 2,50; I 17 kisten van 40 kg. makreel 2,25; 
3267 kisten van 25 kg. wijting 52 tot 130 
per kist; 89 kisten van 26 kg. koolvisch 5,50 
— 5,75; 60 kisten van 26 kg. vlaswijting 
6,50; 38 kisten van 26 kg. mooie meiden
5— 12; 43 kisten van 26 kg. knorhaan 1,50; 
20 kisten van 25 kg. schar 5— 8; 193 kis
ten van 26 kg. kabeljauw 5— 7,50; 470 kis
ten van 150 stuks treilerharing 3— 3.50; 60 
kisten van 25 kg. roobaard 1,50— 5; 13 kis
ten van 26 k-jj. totten, 3; 19, kisten van 26 
kg. zeehonden 3,50 per kg.

I FROID INDUSTRIEL
REEDERIJKAAI, 36, O OST EN DE

MODERNE
F A B R IE K

TELEFOON 72291

i

IJS Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

Dagalijksal» voortbranftt i 2 9 0 .0 0 0  kilo* H O FLEV ERA N C IER

Donderdag
. 37.00— 16—
. 32.00— 22.—  

1,38

6,00- 4,—

1,28
1.24
1,08
0.90
0.48

Tsrbot .............................. ................
Griet .....................................................
Gjoote tongen ....................................... ........... 1.52—
Gr. mid. tongen .............................................. 1.36—
Kl. mid. tongen ..............................................  1.36—
Kl. tongen ..................................................  1,1 8—
Kl. tongen '(gr. slips) .....................................  1,00—
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0.51 —
Gr, schol ................................................................................. .
Mid. schol ........................................................ 28,00— 26,—
Zet .chol .......................................................... 28,00— 19,50
Kl. achol .......................................................... 27,00— 18,50
Ki. schol 11 ...................................................... 18,00—  7,50
Kl. schol 111 ......................................................  7,50—  3,30
Tongschar .................................................... 30,00— 20,—
Rog ............................................................................. .........
Vleet ............................................................... 1,00—  0,06
Poontje» .......................................... ...........  4,50—  1,30
Kabeljauw .............. ....................................50,00— 22,—
Gr. Gullen ..............  .................... ...................12,00—  6,70
Kl. Gullen ......................................................  8.50—  1,05
Wijting ..........................................................  3.70—  2.20
Gr. schelvisch ..................................................20,00-- 15,50 ......................  22,50-
Gr. mid. schelvisch ......................................... 16,00— 12,50
Kl. midd. schelvisch ............................
Kl. schelvisch .................................................  7.30—  5.70
Braadschelvisch ............................................ 5,10—  3,—
Heilbot ...........................................................  1,30—  0,82
Leng ...............................................................  1,55-— 0.60
Koolvisch ........................................................... .......................
Makreel ........................................................ 5,50—  3,15 ....................... 5.20—  2,65
Wolf ............................................................... 15,00—  9,50 ........................  17,00— 12,50
Schartong ..............................................................................
Zalm .............................................................  1.50—
Steur ........................................................ ............-..............
Gr. roode poon ........................... .................. .......................
Mid. rood« poon ............................................ •••...................
KI. roode poon ................ .............................  9,00—  8.75
Schar ............................................................10,50—  4.80
Bot ............................................... ................
Hammen ....... ........................... ............................. .
Lom ............................................................... ........................
Haring, .......................................................... .............. .
Kreeft ...........................................................
Gr. Heek ...................................................................................
Mid. Heek ....................................................... ................. ......

Zaterdag Maandag Dinsdag Woensdag
45.00— 1 3,— 43,00— 1 7,— 4 7.00— 12,— 60,00— 26,—
24.00— 12,— 31.00— 15,— 36,00— 1 5,— 38,00— 1 7,—
2.30—  1,90 2.00—  1,75 2,00—  1,80 2,00—  1,75
1.65—  1.40 1.46—  1,30 1.48—  1,40 1,60—  1.45
1.46—  1.35 1.36—  1.20 1.46— 1,80—  1,50
1.30—  1.22 1.36—  1,20 1.38—  1,32 1.60— 1.30
1.04—  0.70 1,14—  1,— 1,18—  1,— 1.30—  1,10
0.46—  0,06 0.52—  0.32 0.52—  0.08 0.42—  0.10

...................... 24,00— 39,00— 34,—
26,00— 18,— 24,00— 21,50 28,00— 21,50 32,00— 23,—
2 1,00— 18,50 25,00— 18,50 22.00— 20,— 25,50>—2 1,—
20,00— 14,— 21,00— 12,— 1 7,00— 14,— 2 1,00— 15,—
13,00—  8,— 14,00—  5.70 15,00—  7,50 18,00—  8,—
7,00—  3.80 6.60—  2,60 7,00—  4,— 9,00—  4.30

....................... 32,00— 14,— ......................

",.08—  0,20 2.20—  0.25 0.53— 0,21
’ 3,60— 4.80—  1.80 3.40—  2,20 3.10—
55,00— 21,— 48,00— 21,— 54,00— 22___ 56,00— 25,—
9,00—  7,50 12,00—  5,— 1 1,50—  7,— 10,50—  7,50
7,50—  4.20 8,00—  2,50 8,50—  2,70 7,50—  2,70
5.50—  4.10 7,00—  3.20 6,00—  2.90 6,80—  3,60

I 7,00-
-13,50
-12,50

13,00—  7,50 ...................... 14,00—  8.70
9.50—  9,—  10,50—  6,70
6.50—  4,60 7.30—  5.70

...................... 1,22—  0.84

.....................  1,07—  0.43
17,00—  7,-

1 7,00—
15,00— 12,50 
1 1.50—  7.80 

6,90—  5.30 1.14—  
1.40—  0.6E

‘3.80—  2,60

18.00— 12,50 
I 4,00— 10,—
9,50—  6.30 
1.02—  0.80
1.09—  1,04

13.00—
4.10— 2,15

0,76—

9,00—  7,50 7,50—  2,80

24,00— 13,—

8,00—  4.20
20,00—  8,—18.00—  9,—
11.00—  7,—
32.00— 25,—
28.00— 26,—

1,12—

10.00—  3,50  7,50—  7,—

31.00—
36.00—

12,50—  3,- 
10,00—

1 1,50—  2,75
31.00—
28.00—

Per VO kg.
»

Per k-j.

>
»
>
>
»

p er 50 kg. 

»
»
»
>
>
»

p. 20 stuks 
per r tuk 
per JO kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg.

>
>
>
>
>
>

per kg. 
per stuk
P. 125 kg. 
per 50 k^.

>
>

P«r kg.

>
per 50 kg.

>
»
>
>

»
>

per stuk
p. J2 : kg. 

>

AUtss gulden aangeduid. Een gulden ia o ngeveex 16 fir.



« HET VISSCHERIJBLAD »

!N. V.

SCH E E PSB O U W W E R V EN

Jo s . B O E L  & Zonen-
q  TEM SCHE q

W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTOR I B EILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN. E N Z .

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Bodwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister : S t  Niklaas 1018

ALTONA
WEEK VAN 27 JUNI TOT 2  JULI Ï938.

Toevoeren
16 Noordzeetreilers kg. 932.200

6 Yslandtreilers 665.200

1 Barentzeetreiler 168.000

19 Hoogzeetreilers 56.300

10 kustvisschers 30ö

kg. 1.822.000 

Inzendingen van binnen- en buitenland :

kg. 71.500

Uit ter hand verkoop :

5 Hoogzeetreilers kg. 3.500

48 Kustvisschers 1.900 

Ha rin voter

4 treilers van Noorwegen kg. 342.400

4 treilers van Engeland 1.328.100

Samen 8 treilers kg. 2.670.500

De toevoeren zijn in de berichtsweek mer

kelijk gestegen. Er kwamen 8 Noordzeetrei- 

lers binnen met circa 500.000 kg. treiler- 

haring en 8 Noordzeetreilers met gemengde 

vangsten.
De Ysland- en Barentzeetreilers brachten 

kabeljauw, koolvisch, schelvisch en roobaard 

De hoogzeetreilers brachten hoofdzakelijk 

schol, tarbot, tong en kabeljauw aan de 

markt.

Door het koele weder hielden de prijzen 

zich goed.

ANTWERPEN
Vrijdag 1 Juli i 938. —  Pieterman 10 ; 

Griet 9— 10 ; heilbot 12 ; kabeljauw 10—  

12 (netto) ; 8 (bruto) ; gul 2--5 ; klip

visch 3 ; knorhaan 3 ; koolvisch 5— 6 ;

mooie meid 3 ; pladij* 3— 9 ; poor 2__3 ;

rog 6— 8 ; vleet 10— 1 1 ; schelvisch 3— 9- ; 

Schotsche schol 4— 5 ; steenschol 4 ; steen- 

post 2 ; tarbot 8— 1 1 ; tong 18— 20 ; vlas

wijting 4— 5 ; wijting 2 ; kathaai 3— 4 ; 

haringshaai 7 ; bakharing I — 1,25 fr. per 

stuk ; gerookte haring 1 — 1,50 fr. per stuk. 

makreel 3 ; garnaal 10 ; mosselen 1,25 ; 

zalm (bevroren) 24 ; paling 12— 17 ; bot 

3,50 fr. per kg).

Oostende

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

BRUSSEL
VISCHMARKT

27 Juni— 2 Juli 1938. —  Griet 7— 11 ; 

zeeduivel 2— 6; kabeljauw 0,70— 6; gul

1--2 ; mooie meid 1 ; zeepaling 0.75 — 1,50;

zonnevisch 1,50— 5 ; schelvisch 3--6 ; schaat

6— 8 ; knorhaan 1,50— 2 ; latour 0.70—

4.50 ; schar 1,,50— 2 ; leng 1 — 1,50 ; ma

kreel 0,50--1,50; heek 0.70— 1,50; reep 2--

2.50 ; pladijs 2— 6 ; rog 1,50--5 ; roobaard

1.50— 3 ; vervroren zalm 13--16 ; klipvisch

 1 2 ; tarbot 8--13 ; pieterman 8— I 1 ;

tong 9i— 16; wijting 1— 2 fr. per kg.

VISCHMUN

27 Juni--2 Juli 1938. -- Baars 1.70 ; zee

duivel 4 ; kabeljauw 2.80 ; gullen 1,63 ; 

mooie meiden 0.46 ; zonnevisch 3.09 ; schel

visch 3.30 ; zeeaal 0.30 ; paling 2,75 ; knor

haan 2.20 ; kreeften 10.27 ; latour 2,12 ; 

schar 1,71 ; geep 1.41 ; makreel 0.26 ; wij

ting 1.38 ; heek 1.53 ; koningsvisch 

pladijs 2,74 ; rog 2.89 ; riviervisch 16 ; roo

baard 4.58 ; klipvisch 0.41 ; tong 11.98 ; 

hoofdkrabbe 0.90 ; tarbot 8.54 ; pieterman 

8.85 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 2  Juli 1938.
Gr. platen 6.50--7 ; midd. 6,50--7 ; plat

jes 6,50— 7 ; schar 2— 4 ; rog 3— 5 ; tar
bot 10— 18 ; griet 10— 15 ;; garnaal 3^90—  
5.20 fr. per ky.

iVlaandag 4 Juli 1938.
Gr. tongen 25--26,50 ; bloktonken 26—

27 ; fruittongen 26--29 ; sch. kl. tongen 2 7
— 34; kl. tongen 10— 25; pieterman 9,50—
10 ; gr. iplaten 5,50--6 ; midd. platen 5.80
— 6 ; platjes 4.80— 5 ; schar 3— 4 ; rog 2 
— 4 ; tarbot 10— 15 ; griet 10— 15 ; gar
naal 3,50— 5.60 fr. per kg.

Dinsdag 5 Juli 1938.
Groote tongen 20— 21 ; bloktongen 2D—' 

21 ; fruittongen 20— 22 ; sch. kl. tongen 20 
— 23 ; kl. tonyen 10— 19,50 ; .pieterman 7,50 
— >8.25 ; gr. platen 5— 5,50 ; midd. platen 
5.75— 6,25 ; platjes 3,75— 4.25 ; schar 2,50 
— 3,50 ; rog 2— 4 ; tarbot f0— 15 ; griet 
10— 14 ; garnaal 3,70— 6.20 fr. per kg.

Woensdag 6 Juli 1938.
Groote tongen 19— 20 ; bloktongen 20—  

21 ; fruittongen 21— 22 ; sch. kl. tongen :
21— 23 ; kl. tongen 10--18 ; pietçrman 9,50
--10 ; gr. platen 6--6,25 ; midd. platen 6--
6.50 ; platjes 4.75— 5.25 ; schar 4--4,50 ;
rog 2,50— 5,50 ; tarbot 10— 15 ; griet 10—  
14 ; fetainaal 4.20— 6.10 fr. per kg.

Donderdag 7 Juli 1938.
Groote tongen 20— 21 ; bloktongen 20—  

21 ; fruittongen 22— 24 ; sch. kl. tongen :
21--24 ; kleine tongen 10--20 ; pieterman
8.25--9 ; gr. platen 5,50--6 ; midd. platen
6,80--7 ; platjes 5,50--6 ; schar 4— 4,50;
rog 2,50— 3,50 ; tarbot 10— 14 ; griet 10—  
13 ; garnaal 4.20— 5.80 fr. per kg.

DUINKERKE
Donderdag 30 Juni 1938.

Slechts enkele loten garnaal werden ver

kocht aan 10,60— 10.80 fr. perkg.

Vrijdag 1 Juli 193S.
Redelijke markt. Men noteerde ; Tong 

(volgens grootte) 15— 28; tarbot-griet 16
--18 ; schar 8 ; pladijs 7 ; wijting 4--5 ;
rog 4,50 ; knorhaan 3— 4 ; mosselen 1,50--
2 ; makreel 1,25— 1,50 fr. per stuk ; gar
naal 10--12 fr. per kg.

Zaterdag 2  Juli 1938,
Nogal levendige markt. Men noteerde ; 
Tong 24— 28 ; kleine tong 10--14 ; tar
bot-griet 16--18 ; pladijs 7— 8 ; schar 8--
9 ; pieterman 10— 12 ; wijting 4— 5 ; rog
3.50— 4 ; roobaard 7— 9 ; mosselen 1,50—  
2 ; garnaal 12— 14 fr. per kg. makreel 1,25 
— 1,50 fr. per stuk.

Maandag 4 Juli 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd : 

Tong klein 12— 16 ; midd. 22—30 ; tarbot-
griet 18 ; rog 4--4,50 ; pladijs 7 ; schar 8;
roobaard 6— 8 ; makreel 1,50 fr. per stuk ; 
kreeften 25 fr.) per kg. garnaal 7— 10 fr. 
per kg.

Dinsdag 5 Juli 1938.
Niettegenstaande overvloedige markt, no

teerde men hooge prijzen: tong 28— 32; 
tarbot-griet 17— 18; pieterman 10; roobaard 
6— 7; rog 4,50— 5; pladijs 6; schar 7; ma
kreel I fr. per stuk; garnaal 10— 12 per kg.

Woensdag 6 Juli 1938.
Weinig visch. Men noteerde;
Kleine tong 15— 20; middelmatige 25— 30; 

pieterman 10; schar 7— 8; makreel 1 fr. per 
stuk; zeehonden 2,50— 3,50; garnaal 9— 10 
per kg.

AANRANDING
Mej. Irma Deceuninck, wonende Aartsher- 

toginnestraat 22, keerde s morgens rond 
3 uur huiswaarts, toen ze in dé nabijheid 
van de Demeybrug aangevallen werd door 
een onbekende, waarvan ze de voilidige 
persoonsbeschrijving kon geven.

De ma:i nam de vlucht bij het naderen 
van een fietser. Men voorziet een aanhou
ding.

**¥

GERED
De 0.46, welke de haven verliet, zag een 

kayak overslaan en de inzittende in het 
water terecht komen. Een boei werd uitge
worpen, zoodat de ongelukkige, welke nie
mand anders was dan Jaak Lanoye, gered 
werd.

* * *

VERDRIET

Mej. Camille Rénaux, wonende Touwsla
gerstraat, sneed zich met een scheermes de 
slagader van de pols over. De politie ver
wittigde een geneesheer die ter plaats kwam. 

* * *

VERDWENEN

Camiel Vryelinck, wonende Metscrstraat, 
heeft onlangs de ouderlijke wonmu verlaten 
en is sedert niet meer teruggekeerd. Men 
vreest een ongeluk.

♦ «

s t e d e l ijk e ; b e r o e p s s c h o o l  
VOOR m eisjes

Heden /.aterdag y/ordt te 1 7 uur overge
gaan tot de inwijding van de nieuwe lokalen 
van de stedelijke Middelbare Beroepsschool 
voor meisjes, welke in de Stockholmstraat 
gevestigd zijn.

•  * *

ONTVANGST

Heden Zaterdagnamiddag heeft te 16.30 
ure op het Stadhuis de officieele ontvangst 
plaats van:

1. de Luxemburgsche Oorlogsvrijwilligers;
2. de intergeallieerde oudstrijders uit het 

Gr. Hertogdom Luxemburg;
3. de Luxemburgsche journalisten.

.73 ; ‘ LIJKDIENST

Donderdag 14 Juli heeft te 10 uur in de 
Kerk van St. Petrus en Paulus een lijkdienst 
plaats voor

GERARD DEBRUYNE

den 28 Juni 1938 zoo jammerlijk op de 
motorvisscherssloep 0.291 van de reederij 
N. V. Motorvisscherij, in zee tijdens de visch- 
vangst over boord geslagen en verdronk*en.

Alle reeders, visschers en vrienden van 
den overledene,t welke geen doodsbericht 
mochten ontvangen hebben, gelieven dit be
richt als een uitnoodiging te willen aanzien.

The International Paint 
& Compositions O  Ltd

LONDON

ALLE SOOKT SCHEEPSVERWEN
>e VV*relco«kéflü* «Copperpjtint* voor

il oaten SelMpM 

O e«  Trawlers Composition* Paints» 
i' en 2“ kous voor Stalen âdtispeiL 

De Speciale Verl « Gal vex »
—  voor Bronze Schroeven —  

A g e n t«  «o LtopotiKHKters t 

USTËJMD STUMB3 *  ROPEWORKt» 
N. V.

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

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

Eigene Werkhuizen en drooge dokken 
Netten en Toiuwwtrk voor de Spaansche Visscherij altijd 

in magazijn.
Beste Mazout en Motor OJie aan voordeelige prijzen. 

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64

J M

Nieuwpoort

CINEMAS
Programma van 8 tot 14 Juli

CINE-PALACE

Paramount actualiteiten. —  ZIELEN DEiR 
ZEE, groot zeedraraa met Gary Cooper,
George Raft en Frances Dee. -- DE DAME
VAiN MALACCA, een heerlijke liefderoman 
met Edwige Feuillère, Pierre Richard Willm.

Kind, toe g.
RIALTO

Fred Astaire in een imuzikale film: JUF
FROUW IN NOOD. —  Alibert in zijn laatste 
succes: TITIN DES MARTIGUES». K. toeg.

REX-CINE
Lilly Pons, de beroemde zangeres, in:

ADIEU PARIS... BONJOUR NEW-YORK. —  
Fernandel in JOSETTE. Kind. toeg.

RIO-CINE
Eric von Stroheim, Edwige Feuillère in een 

groote spionnenfilm: MARTHE RICHARD. 
—  Ronald Colman, Claudette Colbert in een 
grootsche film: ONDER TWEE VLAGGEN.

Kind. toeg.
R O X Y  (gewezen Odéon)

Zelfde programma als in Rex-Ciné.
F O R U M

Pathé-Journal. —  Humphry Bogart en 
Margaret Lindsay in ILE EIN FURIE. —  Har
ry Baur, Marie Bell, Pierre Blanchar, Fer
nandel en nog efcn reeks eerste-rang artisten 
in UN CARNET DE BAJL. Kind. toeg.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen in 60 minuten.

Kind, altijd toeg.
CAM EO

Charles Boyer in: STORM. —  Willy Ma- 
holey in: SCHOTSCHE GESCHIEDENISSEN.

Kind, niet toeg.

HAVENBEWEGING
Gedurende de maand Juni 1938 liepen er 

1 9 schepen de haven van Nieuwpoort binnen 

met een tonnemaat van 3260 Ton. Nationa

liteit: 9 Eng., 8 Ned., 2 Duit.

Gedurende dezelfde) maand vaarden 20 

koopvaardijschepen de haven uit met 34 70 

Ton. Nationaliteit: 10 Eng., 8 Ned., 2 Duit.

**♦
KONIJNEN DIEVEN

Zondag laatst hebben onbekenden ing®- 
broken in het konijnenhok van Jos. Van- 
steeger, wonende Hofstraat, en hebben een 
nest van zeven konijnen gestolen.

***
MIJNSTOEL OPGEVISCHT

Het visschersvaartuig N.54, schipper Ry*- 
sen, heeft een inijnstoel opgevischt en aan 
de kaai gebracht.

—  Het visschersvaartuig N.35 eigenaar 
Schoolaert G., had een mijn in het net opge
vischt. De bemanning beproefde dit gevaar
lijk gioedje aan boord te halen. Gezien het 
slechte weder gelukte dit niet en men was 
verplicht het net open te snijden en de mijn 
terug in zee te laten vallen.

***
TENTOONSTELLING

De tentoonsieliing ingericht in de boven
zaal van de Halle door het Komiteit van 
lourisme en met de medewerking van het 
Ministerie van Verkeerswezen, is een bezoek 
overwaard.

Benevens prachtige zichten uit alle hoeken 
van het land kan men er ook eenige stukken 
uit ons museuni bewonderen, alsook oude 
.muntstukken uit de verzameling van den h. 
R Berquin.

De tentoonstelling blijft open tot Maandag. 
*

HANDELSFOOR
Wij vernemen dat de Handelsfoor, die door 

de Kristen Burgers- en Middenstandsbond zal 
gehouden,' worden in de lokalen van het
kollege, zal yeopend worden op Donderdag 
4 Augustus, door den heer Marck, Minister 
van Verkeerswezen en door den heer Baels, 
Gouverneur van West-Vlaanderen.

***
KONING ALBERT MONUMENT

Nog pas veertien dagen scheiden ons van 
de inhuldiging van het gedenkteeken. Er zal 
dapper moeten doorgewerkt worden om alles 
op tijd klaar te krijgen.

De barak van den pijlschansbewaker M. 
Dewulf is reeds afgebroken en de man met 
zijn famiiie heeft reeds intrek genomen in 
het nieuwe huis, dat van binnen maar half 
voltooid is. De grondaanvuilinfe! bij dit huis 
moet nog gedaan worden en bij middel van 
een loopplank kan men nu in het huis ge
raken.

De aanvulling rond het monument vordert 
snel.

Nu dat de barak van M. Dewulf verdwenen 
is, wordt de nieuwe baan doorgebracni.

De bak met het heimachien, welke ge
bruikt werd om de ijzeren palen te slaan 
voor de nieuwe brug, werd in de Veurnevaait 
geplaatst. Dit was een laatste belemmering 
voor een vrij zicht op het gedenkteeken.

Men plaatst nu de bronzen letters op het 
voetstuk van het standbeeld «De Oud-Strij- 
ders aan iKoning Albert 1914-1918».

In den nacht van verleden Zaterdag op 
Zondag heeft men een proef gedaan voor de 
verlichting van dit monument.

Bij enkelej dagen zal de lift geplaatst 
worden.

**
VERNIELERS

Onbekenden hebben de bloemen uitgetrok
ken die het terras versierden van de herberg 
«Den Anker» langs de kaai.

Wij moeten nogmaals aandringen op meer 
politiewacht. De inwoners doen alles wat zij 
kunnen en sparen geen onkosten om onze 
huizen en straten een lachend uitzicht te 
geven. Dit verdient beschermd te worden.

**
BAGGERWERKEN

De ibaggerwerken in de haven zullen dees 
week nog voltooid zijn.

***
CINEMA’S

KINO ZANNEKIN. — i «Mme de Pompa
dour», met Käthe de Nagy, Willy Erich- 
beyer, Leo Slazak; een machtige film. —  
Rochelle Hudson; in «Geen medelijden met 
de Kinderdieven», een boeiende geschiedenis.

Kinderen niet toegel.
CINE NOVA. —  Harry Piel in «De Mees

ter der Wereld», een geweldige, zeer bewo
gen film. -- «Leve het Sport», met Bach en
Serge Puretti. Kinderen toeg.

'***
FEESTELIJKHEDEN
4 _ Op Zondag 17 Juli 1938, schoone feeste

lijkheden te water, ingericht door de stede
lijke feestcommissie.

1) In de Veurnevaart: Om 15 uur, zwem- 
oefeningen en volksspelen te water. 300 fr. 
prijzen. Beker aan den besten duikelaar. In
schrijving bij Philibert Rabaey.

2) Zwemmen in den Ijzer voor alle zwem
mers. Snelheid- en afiossing'swedstrijden. Be
twisting van de Kilometer in den Ijzer. 400 
fr. prijzen en Beker. Inschrijving «In ’t Vis- 
scherken» ibij Lambein. Prijsdeeling bij Oscar 
Deny, Hotel «1 Yser». Er is een kleedkainer 
voor de zwemmers.

3) Canoévaren in de Brugsche vaart. 300 
fr. prijzen en beker. Inschrijven bij Henri 
Florizoone. Prijsdeeling bij Maurice Blomme.

Noch het stadsbestuur noch de inrichters 
zijn aansprakelijk voor ongevallen.

***
GEBOORTEN.

Sezier Roger André, zoon van Theodoor 
en Rampteau Alice.

OVERLIJDENS
Rabau Hector, echtg. Couvreur Edelie, 64 

jaar; Kesteloot Florentia, wed. De^ps Domi- 
nicus, 75 j.; Debusschere Hector, wed. Bail- 
liu Elodie, echtg. Haukeele Eugenie, 68 j.; 
Van Hercke Leopold, wed. Wittevrongel Si- 
donie, echtg. Maes Valerie, 64 j.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
Hafk-esbrink Hermann, stuurman, met Hu- 

brechsen Joanna, zonder beroep.

De Overname van de
Sluizen der

à

Visschershaven te 
Oostende

— «u»—
Heden Donderdagmorgen had te 9.30 uur 

de officieele overname plaats van de nieuwe 
sluizen der visschershaven.

Op deze plechtigheid waren de heeren 
Delens, Serfontaine, zaakgelastigde, de inge
nieur Doorns, conducteur Boehme van Brug
gen en Wegen, Velthof, bestuurder der vis
schershaven, Mollemans, dokmeester, Remy, 
sladsingenieur, tegenwoordig.

Na een korte gedachtenwisseling, waarin 
vastgesteld werd, dat zelden een werk van 
25 millioen zoo uitstekend uitgevoerd is, 
werd tot de overname door het Beheer van 
Bruggen en Wegen beslist.

De overname door de stad zal later ge
schieden.

Terloop9 weze vermeld, dat in princiep tot 
de opvulling van de oude sluis beslist werd.

Dit werk welke een uitgave van ongeveer 
anderhalf millioen zal vergen kon tot op he
den niet in aanbesteding gegeven worden, 
daar de noodige kredieten daarvoor ontbre
ken.

Vóór den winter zal de electrische verlich
ting van de sluizen met sodiumlampen, een 
feit zijn, zoodat de Oostendsche visschers
haven over een uiterst wel verlichte en mo
derne sluis zal beschikken: en na de vol
tooiing van het verlengde dok, het vergroo
ten van het tijdok, het bouwen van een 
derde slip, de verlenging van de vischhalle en 
het volledig beplaveien van de reederijkaai, 
over de modernste en meest practische vis
schershaven van Europa zal beschikken.

Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN  V ISCHAFSLAGERS 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 7850

De huidige Toestand 
te Ymuiaen ^

De weinige schepen welke op het huidige 
oogenblik m bednjt zijn, behaien goecie re
sultaten. Vooral de drie groote nieuwe 
stoomtrawlers van de V.E.M., maken het op
perbest. De reederij en vernieuwen meer en 
meer hun vloot, zoodat op het einde van het 
jaar een 25-tal groote trawlers er bij zullen 

• gekomen zijn.
Men tracht door de groote hoeveelheden 

de resultaten goed te maken.
1 hans heeft de haringvisscherij een aan

vang genomen, zoodat straks eiken dag ha
ring zal aangevoerd worden.

iVlet den handel schijnt het echter zoo 
goed niet ,meer te gaan, daar de export ge
weldig afgenomen is en elkeen nu op de 
binneniandsche markt moet trachten zijn 
brood te verdienen. Vandaar de concurren
tie, welke alles doodt.

Daarbij komt dan nog de kostelooze uit- 
deeling van visch aan de werkloozen, welke 
in elk geval voor het oogenblik den handel 
geen goed schijnt te doen en hevig protest 
doet oprijzen.

Men spreekt van ook het bijltje er bij 
neer te legden, indien, hieraan geen veran
dering komt.

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte va rieten MANDEN bi]

CH. DESMIDT-SLEYTER

Heist

Raphael Huysseune
ZEEB RU G G E

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

---- O----

Verkoop in 't groot van 

gepelde en ongepelde GA RN A AL

V ERSC H E  V ISC H H A N D EL .

GEMEENTERAAD
Op Woensdag 29 Juni 1.1. kwam de Ge

meenteraad in openbare zitting bijeen onder 
\oorzitterschap van Heer Burgemeester De- 
rnyttenaere. Alle raadsleden waren tegen
woordig.

Op de agenda een tiental punten.
Bij orde,motie werd voorafgaandelijk ge

vraagd om toelating' te verleenen aan heer 
Deineulenaere voor het openen op den Zee
dijk van een standplaats voor velos. Het 
College verklaart zich hiertegen gekant; na 
tusschenkomst van heeren Goetinck en 
D haene werd toelating verleend.

Eerste punt: Folitiereglement en politieuur.
Gezien de kritiek der laatste tijd en een 

petitie ingediend door de Hoteliers en Café
houders, was er tamelijk groote publieke 
belangstelling.

Een voorstel Goetinck om van Paschen tot 
October geen politieuur en met Carnaval 
en kermis tot 2 uur werd verworpen met 
ö tegen 3 stemmen.

Een voorstei D hauw om van Paschen tot 
Juni o,m 1 uur, van Juli tot October geen 
of om 3 uur, werd verworpen met 7 tegen 
4 stemmen.

Een voorstel Bulcke om van Juli tot Oc
tober om 3 uur werd} aangenomen met 8 
tegen 3 stemmen.

Het publiek, als teeken van protest hunne 
vraag niet ingewilligd ziende, verlaat de zaal.

De overige punten, meest allen van be
stuurlijken aard, worden met spoed behan
deld, en hadden een kortstondig verloop.

***
MOSSELEN OP DE KUST

Iedereen kent het treurig verloop der be
ruchte zaak der mosselvergiftiging in de 
vaart Bruyge-Zeebrugge.

Om reden van voorzorgsmaatregelen werd 
door de bevoegde diensten verbod uitge
vaardigd tot nader bevel, op de strandhoof- 
den der kust binnen een omtrek van 5 km. 
Oost en West der haven van Zeebrugge mos
selen te trekken. i

De personen die de gewoonte hebben mos
selen te gaan trekken worden dus attent ge
maakt op dit verbod. —  H.

***
ZONDAGDÏENST GENEESHEEREN

De plaatselijke Geneesheeren hebben voor 
de zomermaanden een Zondagdienst ïnge- 
richt. Er zal iedere Zondag» vanaf 13 ure 
slechts een geneesheer van dienst zijn voor 
de dringende gevallen. Naam en telefoon
nummer zullen bekend gemaakt worden in 
het politiebureel. —  H.

***
WÜKKERMIS DUINBERGEN

Ter gelegenheid en voor de opening deed 
het muziek « Willen is Kunnen » Zaterdag 
2 Juli een uitstapje te Duinbergen.

Benevens handboogschietingen, den Zon
dag en Maandag die telkens vele schutters 
telden, en een boiling voor de vrouwen bij 
de alom gekende moeder Tiele, hadden geen 
andere feestelijkheden plaats. In een paar 
ingerichte dansgelegenheden was er weinig 
toeloop. Vele ouderen hebben deze weinige 
belangstelling nooit gekend. De langdurige 
kermis, alsook de slechte voorteekens van 
het seizoen, zullen hier zeker de oorzaak zijn.

H.
***

VERKEERSONGEVAL
Toen Rcb. Vantorre, visscher alhier, ver

leden Zondag avond rond 21.30 u. per moto 
van een uitstap terugkeerde, werd hij langs 
de Ursellaan gevat door de auto van heer 
Musschoot alhier. Eerstgenoemde werd op 
het voetpad geworpen, en kloeg ovter inwen
dige pijnen; na verzorging werd hij huis
waarts gebracht.

Vermelden wij hier terloops dat het slacht
offer een paar maanden geleden zijn vrouw 
verloren heeft, en twee minderjarige kinders 
heeft. Een spoedig herstel is dan ook ge- 
wenscht. —  H.

***
GULDEN SPORENFEEST

Dien dag, reeds enkele jaren onopgemerkt 
voorbijgaande geweest, zal alhier zijn tradi
tie hernieuwen.

Een monsterschieting voor de handbooig’- 
liefhebbers zal doorgaan op Maandag 1 1 Juli 
om 16.30 u. in de Consciencestraat, begif
tigd met talrijke prijzen en de schaal Heer. 
Goetinck.

Het muziek «Willen is Kunnen» zal om 
20 u. op de kiosk Zeedijk een concert spelen.

De Inhuldiging van 
de Jiutomatasche 

Telefooncentrale te 
Oostende

MINISTER MARCK AANWEZIG

Dinsdagmorgen had in aanwezigheid van 
Minister Marck, de officieele inhuldiging 
plaats van de automatische telefooninrich- 
ting. Onder de aanwezige personaliteiten be
merkten we Gouverneur Baels; Sadzot, direc
teur generaal; Henry en Van de Can, Jan 
Demeester, directeurs^ Maertens, Barbier en 
Lambiotte, ingenieurs, Defloor, De Locht en 
Demolder, Van Dyck en Thonus van de Bell 
Telephone Cy; schepenen Vroome, Peur
quaet en Van Glabbeke, senateur Despot, 
iVl. Decoster en Friedrich van de. hoteliers- 
bond, Lefèvre, konsul der Nederlanden; ver
der eenige burgemeesters van omliggende 
dorpen.

Minister Marck, vergezeld van M. Claeys, 
hoofdingenieur, nam het woord, bracht hulde 
aan de leiders en dankte het bestuur van 
Bell Telephone, waarvan de verwezenlijkin
gen Belgie op het voorplan gebracht hebben.

M. J. Demeester, bestuurder, gaf een zeer 
interessante uiteenzetting over wat er te 
Oostende verwezenlijkt werd en deed uit
schijnen wat een merkelijke verbetering de 
automatische telefooninstelling daarstelt.

Vervolgens bracht men een bezoek aan de 
verschillende lokalen waar de nieuwe instel
lingen zich bevinden.

De bezoekers, door de ingenieurs rondge
leid, stonden vooral in bewondering voor de 
enregistreurs-tarifeurs.

Plaatsgebrek belet ons hierover jbreedvoe- 
rig uit te wijden.

We bepalen ons dan ook met hulde te 
brengen aan de Bell Telephone Maatschappij 
en aan der. technischen dienst der telegraaf - 
en telefoondiensten.

Het in voege brengen van de automatische 
telefoondiensten is voorwaar een groote stap 
vooruit en ia voor de abonnenten van het 
grootste practisch nut.

Onze kleine 
Aankondigingen

A GEN TEN  G EV RA A G D

Een of twee agenten te Oostende ge - 
vraagd voor Verzekering tegen bran< , 
ongevallen, leven voor de verzekering: - 
maatschappij « Le Phare ».

Schrijven bureel van ’t blad onder 
letters D. H.

' i l  (46)

Z E E B R U G G E  

U IT  TER H A N D  TE KO OP

Een terrein groot 400 vierkante M  ;
waarop :
GRO OT  N IE U W G E B O U W D  P A K . 
HUIS —  BUREEL en W O O N G E L E  - 
GEN H E ID  (5 Kamers) gelegen Visch - 
mijnstraat 12 te Zeebrugge.

Voor voorwaarden bij :
Achiel De Rycker, Zeelaan, 128, 

Blankenberge. (46)

Veranderingen in 
de Visschersvloot

Terechtwijzing
DE A AM VOER TE ZEEBRUGGE

Op ojize eerste bladzijde .staat in de 

eerste alinea van deze rubriek te lezen:

«  Te Zeebrugge werden in  Jun i 1936 

187.258 kg. UAJtiiNÄAL aangevoerd 

enz... »

He»; is niet het woord garnaal, maar 
wiel v ic/v̂ jLi» welke hier moet staan.

HOLLAND
HOLLANDSCHE VISSCHERS VOOR 

DUITSCHLAND

Er worden te Ymuiden pogingen aange
wend Hollandsche visschers te werven voor 
de Duitsche haringvloot. Vooral vraagt men 
machinisten en boeters. De arbeidsvoorwaar
den zijn gelijk aan die van de Duitsche op
varenden.

Het inkomen van een eersten stuurman 
bedraagt Kr. 1 71 plus 1 t.h. yan de netto- 
besomming; tweede stuurman met diploma 
Rm. 142 plus 0,7 t.h., zonder diploma Rm. 
126 pius 0.7 t.h.; netmaker (boeter) Rm, 
126 plus 0,6 t.h.; matroos Rm. 1 16,50 plus 
0,5 t.h.; kok _Rm. 126 plus 0,6 t.h.; licht
matroos Rm. 64,50 plus 0,1 t.h.; eerste ma
chinist Rm. 184.50 plus 1 t.h.; tweede ma
chinist Rm. 155,50 plus 0,7 t.h.; stoter Rm. 
126 plus 0,5 t.h.; radio-telegrafist het eerste 
jaar Rm. 142 plus 0.4 t.h., het tweede jaar 
plus 0.5 t.h. en het derde jaar plus 0,6 t.h.; 
jongen Rm. 45. Voor overuren wordt be
taald aan stuurlieden en machinisten Rm. 1 ; 
volledige matrozen Rm. 0.75 en Iicht-matro- 
zen Rm. 0.45; waarbij komt een vacantie of 
vacantietoeslag' van 6— 14 dagen.

LIJST DER VERANDERINGï N VOORGI ~ 

KOMEN IN DE VISSCHERSVLOOT VAN 

OOSTENDE GEDURENDE DE MAAI^ D 

JUNI 1938.

Schepen die het natie naliteitsbe* j» 

bekomen hebben.

0.195 «Jeanne-Paulette», nieuwe mo jr* 

korder gebouwd te Oostende voor M. Guys.

0 .164 «Jan Dewaele», eigendoml ge* or- 

den van de Oostendsche Reedeiij.

0.262 «Eduard Van Vlaenderen« eiger* lom 

van de Oostendsche Reederij.

Schepen die van naam en eig naar 

veranderd zijn.

0.12 «De acht kinderen», vroeg ar < Lilia-» 

ne-Leon» op 1-6-38 eigendom van Pots Fransi 

0.207 «René-Georges», eigendom gewor

den van Lusyne Arthur in de vaart op 14- 

6-38.

Schepen die van eigenaar vje* mderd 

zijn.

0.101 «Georgette», op datum van 30-5-38 

eigendom geworden van Geselle Frans en Jan. 

0.223 «iRoger-Jeanine», op 4 Juni v. llen ei

gendom geworden van Calcoen Engel,

Schepen die van nummer, .3Ïg maar 

en uitrustings-haven verand jrd zijn. 

0.72 «Giacomo Matteoti», ov :rge ;aan 

naar Dewaele Petrus, Nr 1Ö8, Kno! kest aat, 

Heist, onder H.66 «Leon-Lydie».

Schepen die niet meer on 1er Belgi

sche vlag varen.

0.164 «Arbeid Adelt», verkocht om onder 

Fransche vlag te varen.

Het Erkente3ijks- 
Museum te Brugge

Veel belangstelling was er Zondagmongen 

voor dit museum, dat door den heer Burge

meester Van Hoestenfcerghe officieel zou ge

opend worden. Onder de aanwezige over

heden bemerkten wij de hh. Baels, gouver

neur, Lt.-Koloneï Depan M.S.B., schepenen 

Ryelandt en Van de Pitte, kunstschilders Van 

Sassenbrouck en Rousseau, enz., Voorzitter 

Haezaert sprak de openingsrede uit en dank

te het stadsbestuur om zijn welwillendheid 

de prachtige| Kruispoort voor dit doel ter 

beschikking van het Comiteit te hebben ge

steld. Daarop antwoordde de h. Burgemees

ter met de beste |gelukwen3chen om het lof

waardig initiatief, waarop hij het museum 

officieel open verklaarde. Hierop werd een 

kort bezoek gebracht aan het museum. Aller

hande oude wapens krijgt men er te zien. 

oude soldatenkleeren, schilderijen van den 

h. Van Sassenbrouck en opschriften van den 

h. Rousseau. De h. Baels wenschte den h. 

Haezaert geluk met de prachtige inrichting 

der lokalen. —  B.

Het H. Bloedspel 
te Brugge

Zooals mienj reeds in vele fc'aden hee't 

kunnen lezen zal te Brugge het H. Bloedsp< 1 

opgevoerd worden in openlucht *p de Groot«'. 

Markt. Een podium van 9, m. hoog met een 

oppervlakte van 500 m2 zal ran, den voet 

van den eeuwenouden toren oj gericht wor

den. Scènes komen er in vo >r waar het 

Belfort van boven tot onder al bezet zijn 

met een visioen van gouden er gelen, die sa

men met koor en orkest, en J leurbelichting 

in den nacht, en beiaardspel h t spel tot iets 

éénigs zullen maken. Dit open uchtspel moet 

een groot internationaal gebeuren zijn. Daar

om werkt heel de stad mee in het feestgedoe.

Dit spel werd in het leven geroepen door 

Pater Boon om Brugge’s meest glorieuze 

b\adzijden te vertolken. De muzikale aan

passing is toevertrouwd aan den gekenden 

componist Arthur Meulemanf,

Vijf opvoeringen van het H. Bloedspel zijn 

voorzien, namelijk <trp: Zaterd g 20 Augustus 

1938, te 21 uur; Zondag 2 1 Augustus, te 

18 uur; Donderdag 25 Augu tus, te 21 uur; 

Zaterdag 2 7 Augustus, te 2 1 uur en Zondag 

28 Augustus, te 21 uur.

Daar 4 avondvertooningen voorzien zijn, 

zal de feeërieke kleur,belich ing dit eenig 

schouwspel tot een fantastisch gebeuren uit

werken.

Van 20 tot 28 Augustus worden bezoeken 

aan de zoo interessante stad, onder leiding 

van officieele gidsen die zich kosteloos ter 

beschikking1 der vreemdeling n stellen, op 

touw gezet.

Houders van toeg'angskaart n voor het H. 

Bloedspel bekomen 50 t.h. vt rmindering op 

de toegangskaarten tot de ve. scheidene mu

sea en 25 t.h. vermindering voor de vaar

tochtjes.

De toegangsprijzen tot het spel zelf wer

den zoo laag mogelijk gesteld : alle zitplaat

sen zijn genummerd: 25, 15 et 10 fr.; 5 fr. 

voor de staande plaatsen. Voor groepen 

wordt een vermindering met i 0 t.h. toege

kend wanneer 20 kaarten en meer worden 

besteld.

Men doet best met zich bij voorbaat te 

verzekeren dat over plaatsen ka i worden be

schikt. Bij bestelling der kaarte.i moet wor

den vermeld voor welken dag de kaarten ge- 

wenscht worden.

Voor alle inlichtingen en toeg, ngskaarten: 

Dienst voor Toerisme, Markt, I rugge. Tel. 

328.12. Postcheckrekening 409 2.73. (Be

leefd verzoek zegel voor antweord bij t» 

voegen). —  B.
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Oostendsch Nieuws
VERKEERSONGEVALLEN.

Zaterdagvoormiddag reed een zware ca

mion van de firma L.. Depaepe, te Zeebrug

ge, langs de Kongolaan, Op een zeker oo- 

yenblik slipte de( auto, die gevoerd werd 

door den genaamden Georges Schraims, en 

kwam terecht op de stootkar van den kolen- 

handelaar Leopold Meyer. L. Meyer werd 

tegen de kasseien gesmakt en kla-.gt over 

inwendige pijnen. Zijn zoontje öat zich op 

den wagen bevond werd eveneens gekwetst. 

Aanzienlijke stoffelijke schade.
** *r

-- Botsingen deden zich voor tusschen de

autos van Louis Van Assche en deze van Du- 

monceau de Bergendaele.
***

—  Ook de auto's van Gaston Clerckx en 

Gaston Dedoncker "kwamen in botsing. Stof

felijke scliade.

—  ’s Nachts is een, onbekende persoon 

met zijn auto tegen den gevel van het Man

chester Hotel, Wapenplaats, gereden en ver

koos er maar van onder te muizen, voora

leer de politie op het tooneel verscheen.
***

-- De wielrijder Vigne Albert is op den

hoek van de Oost- en Kapellestraten in bot 

sing gekomen met de| auto van Adh. Ge

rard, wonende Jozef II straat, en werd ge

wond aan den rechtervoet.
***

d ie f s t a l  v a n  een  p e l s .
M. Paeps kwam Zaterdagnacht klacht in- 

dienen tegen onjbekende wegens diefstal van 

een kostbare pels. Twee maalbooten werden 

afgezocht. Commissaris Goethals vond de 

pels terug maar de dief kon niet vereenzel 

viijd worden.
•  •  •

DIEFSTAL.
Door Jean Delvigne werd klacht ingediend 

tegen onbekende, wegens diefstal van zijn 

brieventasch.
« # •

OPENING VAN DE TENTOONSTELLING 

DER VRIJE VAKSCHOOL.

Heden Zaterdag zal Gouverneur Baeïs te 

1 7.30 uur de tentoonstelling van de Vrije 

Vakschool in de Stuiverstraat openen.
•  ** • 

TOELATINGEN TOT BOUWEN 

VAN 28 JUNI EN 1 JUU 1938

M. Spiets G. 3 verbouwen huis, Torhout- 

steenweg 1 16.

M. Delacourt Germain: plaatsen naphta- 

pomp, Hendrik Serruyslaan 10.

M. Vandecasteele Louis: bouwen huis, 

Gerststraat.

MM. Hoste em Hillebrandt: bouwen berg

plaats, Distelslaan.

M. Matheusen Albert: bouwen huis, Nij

verheidstraat.

Mevr. We Vollemaere René: bouwen huis, 

Zwaluwenstraat.

M. Degraeve: veranderingswerken, Voor- 

havenlaan 99.

M. Danneel Louis: bouwen huis, Th. Van 

Loostraat,
* * *

PROVINCIAAL STEUNFONDS VOOR DE 

WEDUWEN EN WEEZEN DER KROOST

RIJKE GEZINNEN VAN W.-VLAAKDEREN

Afdeeling Oostende: Op Zondag 12 Juli 

a.s. zal alhier een algemeene bloempjesver- 

koop plaats hebben waarvan de totale op

brengst ten goede komt aan voornoemd 

Steunfonds. Het Bestuur houdt er aan, langs 

dezen weg, zijn welgemeenden dank te be

tuigen voor den sympathieken sieun, waar

van de Oostendsche bevolking verleden jaar 

blijk gegeven heeft door het koopen van ona 

bloempje. Het rekent dit jaar nogmaals op 

de algemeene medewerking om dit uitmun

tend menschlievend werk te ondersteunen.

Volgende cijfers alleen zullen de meest, 

onverschilligen overtuigen: Sedert I Juli 1 9t33 

tot1 1 Maart 1938 werd aan 5 75 weduwen 

een bedrag uitbetaald van 431.450 f i , in 

hulpgelden verschillende van 200 tot 3600 fr. 

volgens het aantal kinderern ten laste.

Gezien het edel doel zal niemand weigeren 

ons werk te steunen. Op voorhand besten 

dank !

Kunnen van het Steunfonds genieten: de 

gezinnen w’aarvan de vader, hoofd van het 

gezin, komt te stervert mits:

1 ) de weduwe niet ouder is dan 60 jaar;

2) haar gezin op den datum van dit over

lijden, sedert minstensi zes maand bij dit 

Steunfonds als lid aangesloten is;

3) de aanvraag voor hulpgeld ingediend 

worde binnen de 2 maand volgend op het 

overlijden van het gezinshoofd.

Het Bestuur.

OP DE OOSTENDE-DOVER LIJN

Op 19 en 20 Juli, ter gelegenheid van den 

Nationalen Feestdag, uitgifte van uitstap- 

kaartjes tegen verminderde prijzen, naar 

Dover en Londen, geldig 1 7 dagen.

Dagelijksche vervoerdienst voor auto s:

a) met; de igewone passagiersbooten. Af

vaarten uit Oostende te 10.50 u. en te 

j 6.20 u.; uit Dover te 1 u. en te 16.55 u.;

b) met de car-ferry « London-Istanbul ». 

Afvaart uit Oostende te 1 u. en uit Dover 

te 1 1.30 u.

***
Eéndaagsche zeereisjes:

Eiken Dinsdag en Donderdag van 19 Juli 

tot en met 30 Augustus 1938:

Oostende-Dover-Folkestone: 75 fr.

Oostende-Dover-Canterbury : 85 fr.
***

Zondag 17 Juli, van 10.30 tot 12.30 u.,

wandelconcert in zee.

Biljetten te Oostende-Kaai. Prijs 12,50 fr. 
* * •

GROOT BLOEMENFEEST

Op Zaterdag 9 Juli, te 20.30 u., wordt 

aan de bevolking een groot bloemsnfeest 

aangeboden door de leerlingen der stads

scholen Maria-Louise - Astrid - Albert, met 

de welwillende medewerking van Mevrouw 

E. Steyns. Ziehier het programma:

1. «Bloemenrevue», aangepast en bijige- 

werkt door K. Savonie en A. Mouqué.

2. «Planten en Bloemen». Toespraak door 

den Bestuurder der school Albert.

3. «Witje en Zwartje». Spel van bloemen 

en vlinders, door K. Savonie en A. Mouqué.

4. Onthulling beeldengroep Flora.

In geval van ongunstig weder, wordt het 

fee3t uitgesteld tot op Dinsdag 12 Juli e.k,

Aigle^Belgica
FIJNSTE B IEREN

APOTHEKER3VEREENIG1NG VAN 
OOSTENDE.

Apotheekdienst op 10 Juli 1938:

Dienstdoende gansch den dag: Apothekers 

Wandels, Marie-Joséplaats 6 en Decroix, 

Torhoutsteenweg 191.

Dienstdoende tot 12.30 u. : Apotheker De- 

lang (Opex).

Nachtdienst: Aapotheker Wandels, Marie- 

Joséplaats 6.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
9 9 9

HET VERKEER

1 .i Vanaf heden is het stationneeren op 

de even dagen langs de huizen met de even 

nummers, en op de oneven dagen, langs de 

huizen met de oneven nummers verplichtend.

2. Het pa.rkeeren wordt verboden in de 

Langestraat, gedeelte begrepen tusschen de 

A. Belpaire- en de Hertstraten.

3. De toelating , te stationneeren op de 

Groentenmarkt ’s Zondags tot 2 uur ’s nachts 

wordl: uit gebreid tot de weekdagen, van 14 

tot 2 uur ’s nachts.
9 9 9

AAN DE EE1ERHAND

De heer» Camiel Willems, voorzitter der 

Oostendsche vischhandelvereeniging, welke in 

de kliniek van het H. Hart te Oostende ge

opereerd werd, is aan de beterhand en zijn 

talrijke vrienden mogen hem binnenkort in 

goede gezondheid verwachten.

Tijdens zijn verblijf in de kliniek werd hij 

door vele vrienden bezocht, wat den krani- 

gen vischhandelaar voorzeker moet deugd 

gedaan hebben.
* « «

RECHTBANK VAN BRUGGE
DE «SCHILDERS» TE OOSTENDE AAN T
WERK.

Op 20 Augustus 193 7 hadden volgelingen 
van Grammens te Oostende op de straat
naamborden; de Fransche teksten overschil- 
derd. Woensdag kwam hun zaak voor de 
Boetstraffelike rechtbank van Brugge. De 
«schilders», met name : De Beuckelaere M., 
Dehaene E., Van Haecke R., Van den Brou- 
cke L., Dansarrau A., Carpentier A., Holle- 
voet Fr., Vanden Bouwhede, Vanhove Jan, 
Plancke M. en Vande Moortel A., liepen al
len een boete op van 350 fr. of 15 dagen. B.

***

KOLONIALE DAG
Heden Zondag heeft de jaarlijksche Kolo

niale dagj plaats met de gebruikelijke op
tocht.

*  9 9

DIENSTMEID BESTOLEN
Lydie Belliaert is dienstmeid in het koffie

huis «’t Keuntje», Kleine Weststraat, gehou
den door Hubrouck. Af en toe vernacht zij 
in deze inrichting en heeft dan haar k&mer 
op de eerste verdieping. De kamer is niet 
gesloten en ook niet de kast waarin zij de 
gewoonte had haar geldbeugel te leggen. 
Deze is thans verdwenen. Inhoud 900 fr. Men 
verdenkt een persoon die nochtans loochent.

V I S S C H E R S
Eischt goede waar voor uw geld. De 

besfce Zeelaarzen Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.

Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, het beste dat er bestaat. Pri
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.

E EN  ENKEL ADRES :

Jules VERPOUCKE
29, Lijndraaiersetraat, 29 

Hazegras —  O O ST EN D E

D E  O N T DEK K IN G  V A N  FO N T EN
Sedert we in «Het Visscherijblad» de veie 

gaven van Fonten hebben doen kennen,, is 

hij absoluut niet meer tevreden en wanneer 

ons blad verschijnt, werpt hij er zich op 

om er toch iets in te kunnen vinden dat 

niet heelemaal in den haak zou zijn. Ergtens 

een woord te veel ot zelfs maar een letter 

te kort, het is hem a! voldoende om er een 

heel artikel over te schrijven en onlangs nog 

toen hij van onzen Nieuwpoortschen bericht

gever het artikel las ever de vergiftiging der 

mosselen, werd hij zoo kwaad alsof hij die 

mosselen zelf gegeten zou hebben.

Hij meent dat wij de geheimen van de 

vergiftiging beweren te hebben opgelost. Ver 

van ons deze pretentie, maar wat; wij wel 

hebben opgelost, dat zijn de geheimen van 

het drukwerk van de visscherskas in vroe

gere jaren, toen Fonten daar alles te zeggen 

had en zulk goedkoop drukwerk leverde.

Maar thans levert hij aan andere orga- 

niamen, die hij nu ophemelt, daar hij lid is 

van d*h beheerraad en het monopolie heeft 

van het drukwerk.

Maar de olie van rechtveerdigheid waar

van hij altijd den mond vol heeft, zal ook 

hier wel eens boven drijven.
• • »

IN  HET LEOPOLDPARK
is men begonnen met het verwijderen van 

de T-vor.mige ijzeren staken die de gras

perken afbakenen. Men zal ze vervangen 

door betonnen vierkantige staakjes waaraan 

de kinderen zich niet meer zullen kunnen 

kwetsen. We vinden het een zeer nuttige 

verbetering.
* * *

HET B LO E M E N U U RW ER K
heeft thans s avonds heel veel bekijks en 

wordt erg bewonderd daar de verlichting 

van de gedeelten waar watervalletjes zijn 

aangebracht, zoo bijzonder goed is gelukt.

Het stroomende water, dat voor de blauw- 

verlichte tegels neervalt, is een echte feeërie 

en we zijn overtuigd dat dezen zomer het 

verlichte bloemenuurwerk de algemeene be

wondering van onze badgasten zal winnen, 

niettegenstaande den naar ons ibescheiden 

oordeel te zwaren kop van de dolfijn.

De heer Verhuist verdient gelukg^ewenscht 

met zijn prachtige verwezenlijking en Zater

dag aanstaande zal dan ook de verheerlij

king zijn van zijn werk, wanneer het beeld 

van Flora zal worden onthuld en door de 

schoolgaande jeagd de pracht van bloemen 

en planten, zal worden bezongen.
•  **

D E  Z E E W IJD IN G
Het heeft ons verwonderd de mailboot te 

zien vertrekken om 10.30 uur, terwijl de 

zeewijding toch maar te 1 2 uur plaats moest 

hebben en wat ons nog meer verwonderde 

was, dat de paketboot daar twee uur ten 

anker is blijven liggen op de reede in plaats 

van de uitgenoodigden een tochtje aan te 

bieden langs de kust.

Dit heeft ongetwijfeld veel misnoegdheid 

verwekt bij die personen, die den indruk 

hadden, dat ze Jaar twee uur gevangen had

den gezeten en gefopt werden, zoodat ze in 

de toekomst zich niet meer zullen laten beet 

nemen en men niemand meer zal hebjben om 

met} een aperitief koncert mee te gaan.
* •  9

Fonten veinst verwonderd te zijn, dat er 

geen prinsen kwamen om de zeewijding bij 

te wonen en met, zijn gewone oprechtheid 

stelt hij in zijn blad de vraag of het Sche

pencollege wel de prinsen heeft uitg'enoo- 

digd.

In geval van verzuim zou het natuarlijk 

weer het huidige gemeentebestuur zijn, dat 

de schuld zou moeten dragen.

Fonten schijnt vergeten te hebben, dat 

toen een katholieke-liberaal college de stads- 

zaken regelde, er evenmin prinsen kwamen 

en dat de afzijdigheid van het vorstenhuis 

niet moet) gezocht worden in de politieke 

samenstelling van het collegae, zooals hij 

schijnt te gjelooven om ook de dynastie als 

politiek middel te gebruiken.

Wij meenen integendeel, dat de koning 

niet meer naar Oostende gekomen is, sedert 

Fonten zoo verwaand was de voorletters van 

zijn naam te doen zetten op den gevel van 

het stadhuis, aldus misbruik makend van het 

toeval, dat ook deze letters konden dienen 

om den koning ~n de koningin te huldigen.
•  • •

Tijdens de zeewijding was er slechts een 

sloep op de reede en wel de 0.69, die daar 

gansch alleen met zijn vlaggen en wimpels 

de deelneming van de zeevisschers moest be

wijzen. Er waren integendeel zeer veel kajaks 

doch dit schouwspel was weinig verheffend, 

want}' die heeren en dames in badkostuum 

konden onmogelijk hun instemming betui

gen met de plechtigheid van het oogenblik 

en we hebben zelfs een dame gezien, die 

slechts twee gedeelten van een zwemkostuum 

aan had, een deel om de lenden en hel an

der wat hooger. Het was waarlijk niet zeer 

verheffend, al zijn we overtuigd dat het een 

zepr katholieke dame was, die aldus wilde 

hulde brengen aan de zeewijding.
• • •

ONTVANGST

Zondag 3 Juli werd te 21 uur het alhier 

verblijvend Amerikaansch « Louisiana Or

kest » door het gemeentebestuur ontvangen. 
•  * «

KONINKLIJKE SCHOUWBURG —  BERICHT
Er wordt ter kennis gebracht aan de 

Oostendsche bevolking dat kaarten recht ge
vende op 50 t.h. vermindering op de plaatsen 
gedurende het zomerseizoen, kunnen afige- 
haald worden van 11 tot 20 Juli 1938, al
leenlijk ’s morgens, van 1 0 tot 12 uur. Zich 
wenden tot den Schouwburgbewaarder, 
Christinastraat. Na aangeduiden datum zullen 
er geen kaarten meer afgeleverd worden.

HULDE AAN DE LUXEMBURGSCHE 
VETERANEN

De toeristenbond Oostende-Luxemburg 
richt tegen 8, 9 en 10 Juli een huldebetoon 
in ter eere van de Luxemburgsche veteranen, 
met een ontvangst ten stadhuize, een banket 
en een feestconcert.

Al de veteranen van het Groot-Hertogdam, 
die vochten met de Belgjen, Franschen,. Ita
lianen en Amerikanen, gedurende den oor
log 1914-1918, zijn welkom.

Luxemburgsche muziekvereenigingen. ver
leenen hun medewerking.

•  •  •

DIEFSTAL VAN EEN PELS
Vrouw Bertha Sys, echtgenoote Buissaert, 

wonende 47 Ukkellaan, te Vorst, woonde de 
processie van de zeewijding bij. Zij was zoo
danig ingenomen met dit schouwspel, dat zij 
niet bemerkte dat een onbekende er van 
doortrok met haar pels, een zilvervos waarde 
1800 fr.

9 9 ¥

OMVERGEREDEN
Op den Nieuwpoortschen steenweg werd 

vrouw Leonie Campenie, wonende 48, Frère 
Orbanstraat, omvergereden door den wiel
rijder Jerome Hollevoet ea liep verwondin
gen op. Zij werd ter plaatse door een ge
neesheer verzorgd.

***

VECHTERSBAZEN
De politie moest een einde stellen aan e#n 

vechtpartij tusschen Hendrik Hubrecht en 
Georges Proot, in de Oesterbankstraat.

9 9 9

VROUW GESLAGEN
Suzanne Hombrouck, wonende Varkens- 

markt te Brussel, kwam zich bij dé politie 
beklagen dat zij geslagen :erd door Jozef Ch.

•  « m

BRIEVENTASCH ONTVREEMD
Gaston Hennion, wonende Lain£>ersart, 

Rijselstraat, bevond zich op de paardenwed
rennen, toen hij het verdwijnen vaststelde 
van zijn brieventasch inhoudende 1800 fr. |

De ledige tasch werd nadien terugge
vonden.

Kreeften en Oesters
STEEDS TE V ERK R IJG EN  BIJA, Vermeersch & Cie

O O ST EN D E (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis : 
Vischhandel Thielemans 
Telef. 126641 —  126642 

18, Kareelkaai, Brussel 
Tol. adr. Thiel«m»n»-Poim*am»

CASINO - KURSAAL 
OOSTENDE

-CO»-

Programma van 11 tot 17 Juli 1938:

Orkestleiders: MM. Em. De Vlieger en Fr. 

André.

Alle dagen. —  3 u. : Orgelconcert door 

M. L. Vilain; van 3.30 tot 4.30 u.: Sympho

nisch Concert; van 4.30 tot 6.30 u. : Thé- 

Dansant. Attracties; 9 u. : Groot Symphonisch 

Concert. Na het concert, Soirée-Dansante. 

Attracties.

Maandag* 1 1 Juli. —  9 u.: Berthe Briffaux, 

van den K. Muntschouwburg.

Dinsdag 12 Juli. —  9 u. : Betty Dasnoy, 

van den K. Muntschouwburg.

Woensdag 13 Juli. —  9 u.: Théo Beets, i 

van de K. VI. Opera Antwerpen.

Donderdag 14 Juli. —  9 u. : Ter gelegen

heid van het Fransch Nationaal Feest: eanne 

Micheau, soprano van de Opera-Comique.

Vrijdag 1 5 Juli. —  9 u.: Georges Youreneff 

van den Colon te Buenos-Aires.

Zaterdag 1 6 Juli. —  9 u. : Marguerite Ca- 

rosio, soprano van de Wfetropoloitan te New- 

York en van de Scala te Milaan.

Zondag 7 Juli. —  9 u. : Lydia Sariban, 

soprano.

&
Alle dagen, ’s namiddags en ’s avonds, in 

de «NIEUWE AMBASSADEURS», de meest 

up-to-date Dancing Music-Hall, een buiten

gewoon programma:

Tot 14 Juli: De Mancini, de poesie der 

plastiek; Paul Berny, sport-juggler; A,nny 

Zador, akrobatische danseres; Betty en Fred

dy Roberts, danseurs mondains.

Van 15 tot 18 Juli: Lys Gauty, de ster 

van het Fransche lied; Jeanne Manet, fancy- 

singer; Estelle en Leroy, danseurs mondains; [ 

de Three Dancing Dolls, fancy-dancers; Mac 

Kay en La Vallée, amerikaansche komieken.

Orkesten: Ray Ventura en zijn Collégiens 

(18 Juli), het vermaard neger-orkest Willie 

Lewis, Eloward en zijn Orkest.

Verandering van programma: tweemaal 

per week.

&

We naderen half-Juli, het hoogtepunt van 

hetyeen men het «groot» seoizoen noemt, dat 

trouwens overeenstemt met den gezegenden 

tijd der vakantie !

In het Casino-Kursaal komt een langs om 

lalrijker publiek luisteren naar de muziekale 

prestaties die, onder de leiding van de hh. 

Em. De Vlieger en Fr. André, worden ge

boden door het groot orkest van het feest

paleis. ’s Avonds treden Belgische en vree: 

de kunstenaars op van schitterende reputa

tie: Mevr. Bertha Briffaux (11 Juli), en 

Betty Dasnoy (12 Juli), beide van den K. 

Muntschouwburg; M. Theo Beets, de mach

tige tenor van de Vlaamsche Opera ( 13 

Juli). Op 14 Juli, nationale feestdag van 

Frankrijk, concert van Fransche muziek, nVet 

Mevr. Jeanne Michaux, ééne der beste soprani 

van de Opera-Comique. M. Georges Youre

neff komt op 15 Juli; Zaterdag 16 Juli de 

schitterende soprano van de Metropoloitan en 

de Scala van Milaan: Mevr. Mangarita Caro- 

sio. Zondag 1 7 Juli zal men Mevr. Lydia 

Sariban, zoo gunstig bekend te Oostende, 

kunnen hooreno.

In de «Nieuwe Ambassadeurs» zal men ge

durende deze periode werkelijk prachtige 

attracties te zien krijgen: tot en met 14 Juli. 

de Mancini’s, in hun verrukkelijk plastische 

beelden; Paul Berny, sport-juggler; Anny 

Zador, Betty en Freddy Roberts, dansers; 

van 15 tot 18 Juli, de fijne diseuse Lys 

Gauty; Estelle en Leroy, danseurs mondains; 

de Three Dancing Dolls, fancy-dancers, Mac 

Kay en La Vallee, amerikaansche komieken.

Al deze music-hall sterren zullen begeleid 

worden door prima jazz-orkesten : Ray Ven

tura en zijn Collégiens (te beginnen met 18 

Juli), Willie Lewis en zijn negerkunstenaars, 

Eloward en ziir» Orke*t.

BESCHONKEN KOETSIER

Arthur V., koetsier, was zoodanig be
schonken, dat de politie hem verplichtte van 
zijn koets teH, komen. Hij moest den nacht 
dooïbrengen in den bak.

Een politieagent, groote paardenvriend, ge
lastte er zich mede het paard terug op stal 
te brengen.

1» nr *
ONGEWENSCHTE ITALIANEN

Bij het afstappen van de mailboot, komen
de uit Dover, is de rijkswacht overgegaan 
tot de aanhouding van twee Italianen, Ar
mando Corcini en R. Vichelli, die als onge- 
wenschten aangeschreven staan. Zij werden 
beiden ter beschikking van de openbare vei
ligheid gesteld.
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STRANDFEESTEN.

«Ostende Plage » steeds in de weer voor 
de belangen van het seizoen, richt op 10 Ju
li weer aantrekkelijke feesten in.

Leden van het Balletkorps van de Munt
schouwburg zullen enkele dansen uitvoereno.

Rond de nmiddag zal de Rallye der auto- 
bootjea en .motorbootjes plaats grijpen, ge
volgd van een demonstratie van water-ski.

Tenslotte zal de tombola plaats grijpen., 
waaraan de entréekaartjes tot de deelneming 
zullen recht geven.

• •  *

TUSSCHEN TRAM EN AUTO
Aan de Kapelbrug kwam het tot een bot

sing tusschen een tram, bestuurd door Odiel 
Dufour en een autovervoerwagen bestuurd 
door G. Veile uit Gistel, werkend voor reke
ning- van de firma Vandewyngaerde. Het 
luidt dat de auto had moeten stoppen om 
den brugdraaier te vermijden. Alles beperkt 
zich tot stoffelijke schade.

•  V  9

AFGERANSELD DOOR EEN ONBEKENDE
Jan> Zwinnen bevond zich in de herberg 

«Moteurboot», aan de Christinastraat, toen 
hij lastig gevallen werd door een hem on
bekenden verbruiker die plots op hem toe- 
sprong en hem een ferm pak slaag gaf. Het 
slachtoffer moest zich vergenoegen met 
klacht in te dienen.

***

S. M. DE VEREENIGDE VISSCHERS- 
REEDERS —  OOSTENDE

Het bestuur van onze nog zeer jonge ver
eeniging slaat ernstig de handen aan ’t werk. 
Pas gesticht riep ze Maandag 1.1. haar ieden 
bijeen om naar den heer Devroe te komen 
luisteren. Deze flinkp spreker leidde zijn rede 
in met een gemeende hulde aan onze stoere 
Vlaamsche visschers, die jammer genoeg, zoo 
karig beloond worden om hun harden arbeid. 
Hoeveel mistoestanden drukken immers dit 
schoone bedrijf niet naar den ondergang*. De 
oorzaak hiervan ligt wel grootelijks bij de 
visschers zelf, die tot nu toe elk afzonder
lijk werken. Alleen den stroom opvaren 
gaat niet! Gelijk de andere standen en be
roepen doen, moeten ook de visschers samen 
werken. Daarom ook is spreker verheugd te 
vernemen dat de visschers van Oostende de 
handen in mekaa-r sloegen en een sterken 
bond hebben opgericht. Deze maatschappij 
zal veel invloed kunnen uitoefenen.

Hierna gaf de spreker een uiteenzetting 
over de sociale wetten welke ook in het 
visschersbedrijf moeten toegepast worden. 
Deze drukken al te zwaar op de kleine ree
ders. Vooral over de betaalde verlofdagen 
volgde een langte bespreking, waanbij talrijke 
leden hun meening te kennen gaven.

Na deze zeer nuttige vergadering gingen 
de leden hoopvol naar huis terug. Eenieder 
was tevreden! In dezen bond zal in de toe
komst veel bereikt kunnen worden,, al de 
visschers ten goede.nr * *
VERBANDKJSTEN VOOR DE SCHEPEN 
DER KOOPVAARDIJ EN 
DER ZEEVISSCHERIJ

In het Staatsblad is de lijst verschenen van 
de genees- en verbandmiddelen, die op de 
schepen der koopvaardij en der zeevisscherij 
in de verbandkistjes moeten aanwezig zijn.

SCHELDENDE EVA’S DOCHTERS
Op de Visscherskade dreigden Lucie Pie

ters en Germaine Dereere, in elkanders haar 
te zitten. De poloitie moest ingjrijpen. Het 
is de eerste maal niet dat beide vrou^wen het 
aan den stok krijgen.

SPAARCENTEN ONTVREEMD
Jean, Vanderdooren, een jeugdige bedien

de, kwam zich bij politiecommissaris Beau- 
prez beklagen, dat een onbekende, in het 
huis waar hij werkzaam is, zijn spaarcenten, 
ruim 400 fr., ontvreemd had.
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WEER AAN T  WERK
Ieder jaar moet de politie streng optre

den tegen personen, zoowel vrouwen als 
mannen,, die trachten allerlei prenten en 
steelspelden, met beeltenis van den Koning 
of van wijlen Koningin Astrid, aan den man 
te brengen, zoogezegd voor een goed werk.

Zoo werd Frans Seghers, uit Anderlecht, 
ingerekend op het oogenblik dat hij Engel
sche verlofgangers trachtte te bedotten. Het 
luidt dat er een achttal mannen en vrouwen 
werkzaam waren, maar slechts Seghers kon 
gevat worden.

VERKEERSONGEVAL

Aan de Vindictivelaan deed er zich een 
botsing voor tusschen den auto van Jules 
Van Steenlandt, uit Lichtervelde, en de wiel
rijder Louis Van den Eeckhoute, telegram
besteller.

De jongen werd aan, de rechtervoet ge
kwetst.

***

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL 
EEN ZAAK VAN OPGELEGDE PRIJZEN

Voor de rechtbank van Koophandel, werd 
een geding behandeld, ingespannen door 
tabakfabrikanten, vereenigd in een soort 
«holding» en de Vereeniging van Tabakhan- 
delaars aan de iKust, tegen een niet aange
sloten tabakhandelaar uit de Kapellestraat, 
die waren aan den man brengt, tegen lagfere 
prijzen dan deze vastgesteld door de voort- 
brengers en opgedrongen aan de verkoopers.

Beide partijen kwamen aan het woord. Op 
ren tusschenkomst van een der advokaten 
der aanleggers, werd de zitting geheven. Uit- 
spraak zal later geveld worden.

, BOTSING
Aan de Vindictivelaan kwam het tot een 

botsing tusschen den auto van van Tieghem 
de ten Berghe Charles uit Heusden, en de 
auto van Frans Timmerman, uit Brussel.

Alles beperkte zich tot stoffelijke schade. 

•  * »

RIJWIELEN GEVONDEN, ONTVREEMD 
EN TERUGGEVONDEN

Het rijwiel nr 207126 werd gevonden door 
Achiel Dewulf.

Anderzijds had Maurice Vanhee zijn rijwiel 
laten staan voor zijn deur, Torhoutsteeuweg 
230. ’s Morgens was het verdwenen. Het 
bleek dat een vooruitziend poloitieagent het 
medegenomen had naar het politiebureel.

PAARDENSPORT

H IP P O D R O O M  W E L L IN G T O N

Zaterdag 2 Juli opende de Hippodroom 

Wellington haar poorten onder de belang

stelling van een talrijk publiek.

De bijzonderste brok van den dag «Prix 

Eclipse» werd weggekaapt door Fraimboisette.

Zondag 3 Juli was de opkomst nog groo

ter van het publiek.

De «Prix Comte d'Oultremont» 50.000 fr. 

werd i(,(ewonnen door Beumont waar de joc

key Speer nogmaals toonde een fijne crava- 

cha te zijn.
Maandag 4 Juli, mindere belangstelling. 

De groote surprise van den dag was in de 

«Prix Master George» de klopping welke de 

favori Sarafun (2/5) opliep en die gewonnen 

werd door Gracques (20/1).

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 9 TOT 

DONDERDAG 14 JULI

5e dag : Zaterdag1 9 Juli : «Prix de Zel- 

lick> (handicap) 20.000 fr., 2.200 m.

6e da,g : Zondag I 0 Juli : «Prix Baron Al

bert Peers», 30.000 fr. 1000 m. rechte lijn.

7e dag : Maandag I I Juli.

8e dag : Donderdag 14 Juli.

H IP P O D R O O M  BREEDEN E

Dinsdag 12, Woensdag 13 en Vrijdag 14 

Juli, telTcens om 2,30 uur, Vlucht- en Draf- 

koers'en.

Blankenberge
PRIJSUITDEELINGEN

Toekomende week hebben de prijsuitrei
kingen plaats in de verschillende scholen 
van de stad. Woensdag 13 Juli, te 10 uur 
's morgens, in de overdekte speelplaats van 
de Rijksmiddelbare school, voor de jongens 
en meisjes van die school, 's Namiddags, te 
4 uur, in de feestzaal van de Rijksnormaal- 
school, voor de jongens van de Oefenschool. 
Dan volgt de Lagere stadsmeisjesschool. Ge
wichtige dagen voor het jonge volkje en ook 
voor de ouders.

Ä

EINDEXAMENS IN DE RIJKSNORMAAL
SCHOOL

Twintig kandidaten, leerlingen aan de 
Rijksnormaalschool, boden zich aan voor het 
eindexamen, af te nemen door de jury on
der voorzitterschap van den h. R. Lambert, 
van Oostende, hoofdinspecteur. De twintig 
kandidaten slaagden en bekwamen dus het 
diploma van onderwijzer.

Gelukten met onderscheiding: Willy De- 
dulle, Beerst; Aug. Van Stechelman, Slype; 
Jan Coffyn, leper; Gentil Verheyed, Gistel; 
Constant Devroe, Knokke; Hendrik Poppe, 
Blankenberge; Daniel Chapelle, leper; Alb. 
Tanche, Waasten; Jeroom Vermeeren, leper.

Op voldoende wijze: Cesar Devos, Blan
kenberg«; Jeroom Bernaert, Blankenberge; 
Carlos Van Troostenberge, Middelkerke; Va
leer Van Coillie, Knocke; Gaston De Vriese, 
Blankenberge; Raoul Bonnel, Oostende; Mar
cel Frans, Vlamertinge; Julien Cloet, Nevele; 
Pro*p. Govaert, Blankenberge; Georges Don- 
deyne, Meesen; Pierre François, Oostende.

A
CINEMA’S

PALLADIUM, Kerkstraat. —  Actualiteiten.
—  «Le Paria», aandoénlijk drama met War
ren William, Haren Morley, Lewis Stone. —  
«Rose-Marie»-, het meesterwerk van Jeanette 
Mac Donald en Eddy Nelson.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Journal.
—  «Californie en Avanti» met John Wayne,
Louise Latimer. -- «La baie du destin», met
Annabella, Henri Fonda en Leslie Banks.

CASINO-KURSAAL. -- Iedere week, twee
volledige programma's, afwisselend in na
middag- en avondvertooning.

EM . E. PIERS, Oostende 
Christinastraat 106. Tel. 71213)

STAD BLANKENBERGHE
( V  isscher shaven ).

Op Maandag 11 Juli 1938, om 3 uur 
’s namiddags, OPENBARE V R IJW IL 

LIGE V E R K O O P IN G  van de

Zeil- en Motorvisschers- 
sloep B.30

« St Gérard Majella, Protégez-nous » 
voorzien van een motor « Kromhout » 
van 50 HP. en van aile benoodighe- 

den.
Stiptelijk komptant en 10 % voor 

kosten. (47)

«N

Camille Willems ZBEVISCH- 
Groothandel 
gesticht in 18S9 
O OST EN DE

m

e
e

DAGELIJKSCHE VERZENDING: 

BELGIE —  B U I T E N L A N D

(JId
Tel- Adr. Willemsco. Oostende

Tel. 73876-73875-73877-73878
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« HET VISSCHERIJBLAD »

Voor de Vrouwtjes
U  V R A A G T ?...
W IJ  A N T W O O R D E N !...

AAN AL ONZE. IJiZERESSEN. —  ü it d-

verscheidene brieven, die we iedere week 

van onze lezeressen ontvangen,stellen wij 

met voldoening’ vast dat ons HOEKJE « U

vraagt ?..... Wij antwoorden !...• » een groote

instemming vindt. Daardoor aangewakkerd 

wenschen w ïj nog nader en beter in DetreïC- 

king te komen met onze lezeressen, en stel

len ons voor dat van heden af u zich niel 

enkel zoudt bepalen tot het beknopt stellen 

van een of andere vraag in verband met 

huishouding, mode, opvoeding, schoonheids- 

wenken, maar dat u ons ook zoudt schrijven 

over welke problemen uit het vrouwenleven 

u eenige bijzonderheden wenscht te lezen. 

Naar ons beste vermogen zullen wij op alle 

ernstige wenschen ingaan, en aldus onze 

VROUWEN-RUBRIEK nog meer dan vroe

ger in het teeKen stellen van PRAKTISCH 

RÄADBAÄK VOOR DE VROUWEN. Wij

zïjn er van overtuigd dat er onder onze le

zeressen ook jonge meisjes en vrouwen zijn 

die voor allerlei levensmoeilijkheden staan, 

die een verkropt gemoed hebben, en... niet 

we^en aan welk persoon hun hart uit te 

storten, eens ernstige raadgeving te vragen 

Welnu aan alie gebroken harten staat, van 

heden af, onze rubriek eveneens open. L 

kan ons in alle vertrouwen schrijven, zoncfet 

uw naam of adres op te geven. Wij zuilen 

uwe hartgeheïmen eerbiedigen en u steeds 

GRATIS verrassen met bijzonder goeden 

raad. Voor. de gevallen die we hier niet in 

de krant kunnen bespreken, zal —  zoo u ons 

in vertrouwen uw adres opgeeft —  rech; 

streeks 'per brief geantwoord worden. Om 

alle terughoudendheid te vermijden, houder, 

we er aan u i:i alle waarheid mede te deelen 

dat TANTE BARBARA hier niet woont, ei 

aldus als vreemdelinge u noch uw iamilie 

Kent. De brieven welke u ons aan de redac

tie van dît tla d  sL'uurt, worden ons ongeo

pend bezorgd. U VRAAGT?... WIJ ANT 

WOORDEN I...

J. N. vraagt ons : «Kan U me zeggen hoe 

ik inktvlekken uit een rood Meed in crêpe 

Georgette kan verwijderen? »

Met geest van salmoniak. Zacht en voor

zichtig uitwrijven, van buiten naar het mid

den van de vlekken.

Brunette vraagt ons : « Hoe kan men best 

het haar uit het gelaat verwijderen zonder 

de huid te beschadigen ? »

Wendt u tot uw apotheker, die u daarvooi 

een doeltreffend zalfje zal aanwijzen. Daar

mede hebt u enkel het behaarde gedeelte 

van uw gelaat te bestrijken, het een tienta! 

minuutjes er op te laten, en dan gewoon al 

te wrijven met een wollen doek; en u zult 

voor een geheel tijdje van de ontsierende 

haartjes bevrijd zijn. Bede in het vervolg dui 

delijker te bepalen over welke haren u het 

precies hebt ; zijn het haren op de kin, de 

bovenlip, de wang?... Vernemen wij no^ 

eens meer van u ?

Jeanne vraagt ons : «Mijn vijfjarige Greta 

valt me steeds lastig met de vraag om te 

helpen : ze wil steeds meewasschen, schrob

ben, naailen, afstoffen, enzoovoort. Daardoor 

moet ik op alles nog veel meer letten dan 

anders. Maar de kleine schijnt er groot ge

noegen in te vjnden mijn werk te «verlich

ten». Gisterenj brak ze echter een teljoor. 

Mijn man beweert dat Greta nog veel te klein 

is om mee te helpen en het niet goed is voor 

haar opvoeding. Wat meent u daarover ? »

Het is zeker niet plezierig te zien dat een 

vijfjarig meisje een teljoor breekt. Maar 

zulks mag in geen geval als een ramp be

schouwd worden. Ik meen dat de kleine Gre 

ta daarvoor geen vermaning verdiende ; zij 

zal er persoonlijk genoegzaam spijt over 

fc'ehad hebben, zoodat zij in het vervolg ,van 

zelf veel voorzichtiger zal zijn. In elk geval 

laat de kleine verder meehelpen, al hefct u 

er meer last van dan profijt. Immers het 

mag hier niet om het gemak van de moeder 

gaan, maar om de opvoeding van het kind. 

De werklust van de kleine Greta moet door 

u in goede banen geleid worden. Al is ze 

nog zoo bitter jong, er zijn in het huishou

den van die kleine, regelmatig terugkeeren- 

de werkjes, die ze goed kan verrichten : een 

bankje op zijn plaats zetten, het vuilblik met 

borstel aangeven, vaders pantoffels halen, 

enz... Want juist op kleine plichten komt het 

aan : ze leeren er verantwoordelijkheid door. 

Uit het kleine meisje dat moeder nu zoo 

graag helpt, zal bij verstandige leiding een 

goede huisvrouw groeien die plezier heeft 

in haar werk. Daarom raden we u ten zeer

ste aan dat U Greta zoudt verder laten mee

helpen, en dat u haar zoudt aanmoedigen 

tot volhouden, zonder daarom te veel ei- 

schend te zijn. Laat de kleine steeds in de 

waan dat zij niet helpen «moet», maar hel

pen «ma,èt». En als het nu nog eens gebeurt 

dat Greta een kopje of schoteltje breekt, 

zeg haar dan nooit: «Ziet ge wel dat het niet 

gaat, dat ge nog veel te klein zijt». Dit is 

het slechtste wat u in zulk geval kunt zeg

gen. Geloof me vrij: de kleine vindt het al 

verschrikkelijk genoeg, zonder die haar kwet

sende vermaning. In zulk geval is het veel 

beter te zeggen : «Ho I Wat spijtig !». We 

wenschen u van harte veel voorspoed met 

de kleine Greta.

Martha vraagt or.s : «Mijn kind houdt niet 

van groenten. Wat ik ook doe, het helpt geen 

zier. Mijn man wil echter dat de kleine groen 

ten mee-eet. Daardoor is het bijna iederen 

middag een huilpartij aan tafel. Wat moet 

ik doen?

Wellicht kan u voordeel trekken met de

zen raad : maal voor uw kind (hoe oud is 

het ?) de groenten zeer fijn, en doe er wat 

versehen room doorheen. Hierdoor worden 

de spijzen meteen smakelijker en voedzamer.

Schrijft orïS eens of dat geholpen heeft. 

Treurend hart.

Waarom neemt u uw moeder niet in ver

trouwen ? Zij zal u zeer zeker helpen en 

gouden raad geven. Deze last is te zwaar 

voor u alleen. Blijf vertrouwen in de toe

komst stellen, bewaar uw kalmte, uw zacht

heid zal eindigen met hem te ontwapenen. 

Aldus kan alles nog goed terechtkomen. —  

Moed ! Schrijf me maar als u het noodig 

oordeelt.

U vraagt ons wat U wenscht te weten in 
verband met huishouding, recepten, opvoe
ding, schooaheidswenken, enz. Wij antwoor
den L." zoo vlug en zoo goed mogelijti. * Op 
Benee»feundSge vragen kunnen wij echter niet 
antwoorden, daar deze niet tot onze bevoegu- 
nëÏd behooren. Stuurt uw vragen, raad ver
zoeken, onder gesloten omslag, aan IA N IE  
BARBARA, Beleefd verzoek er een zegel van 
/O centiemen bij te voegen, voor het dek
ken van administratieve onkosten. U kan ons 
in aTIe vertrouwen uw vragen en raadver- 
zoeken insturen. Wij antwoorden steeds on
der beginletters. ........................

D vraagt ?... Wij antwoorden !...
A. C. vraagt ons : «Hoe worden kleerbor

stels gereinigd ?
Alieen in het geval dat kleerborstels erg 

vuil zijn, zaï men ze met water Schoon ma
ken. Anders bepaalt men er zich bij ze ge
woon, voor het gebruik, met een stuk papier 
af te wrijven. Men kan er ook, van tijd tot 
tïj5, wat droge heete zemelen op strooien

dan ooïc imet een schoon papier tegen den 
oorste* Keen en weer wrijven, ofwel met el
kaar. In gevaT men de kleerborstels met wa
ter reinigt, moet men er wel voor zorgen, 
dat men enkel en alleen de haren nat maakt, 
jn nooit het Hout of ivoor waar de borstel- 
■ïaren in gevat zijn. De borstels krijgt men 
net Best schoon en zuiver in een oplossing 
.an een geest van salmiak in warm water 
éh-<feôrr~hâspoeîen met zuiver water. Om ze 
£e drogen legt men de borstels steeds op het 
Tiaar, omdat anders het vocKt in den borstel 
c«‘rîngt.

tfï. E. vraagt ons : «Hoe worden olievlek
ken op zijde verwijderd ?

inoïen de vlek oud is zal men ze verver, 
sehen met er een nieuwe duppel olie te la- 
*en op vloeien. Het duurt eenige uren al
vorens de stof goed doortrokken is. Daarna 
uitwrijven met terpentijn-essence. Indien de 
vlek nieuw is, dan zal ze gemakkelijk te ver
wijderen zijn.

R. D. C. vraagt ons : «Hoe worden inge
droogde vlekken in nikkel verwijderd ?»

Meestal worden dof geworden nikkelen 
voorwerpen weer mooi en blank als men ze 
inwrijft met een 30 % zwavelzuurhoudenden 
alkool, die men bij den drogist kan bestellen. 
Deze vloeistof even op het voorwerp in laten 
werken door goed stevig inwrijven. Ze daar
na met lauw water afgieten en stevig afdro
gen met drogen, zachten doek.

G. W. vraagt ons : «Hoe kan men zien 
of een ei nog versch is, en hoe moet men 
eieren bewaren ?

Om te zien of een ei versch of oud is, 
ofwel bedorven zal men het voor het elec- 
trisch licht houden, of ,naar de zon toe. Ver
sehe eieren zijn helder ; oude eieren toonen 
?en vlek en wel een donkere, die door het 
ei drijft. Dit is de dooier, welke men nu dui
delijk kan zien. Eieren bewaart men in net 
kalkwater, om ze lant, goed te houden. Kalk- 
water bereidt men dcor kalk in het water te 
roeren. Laat de kalk even zinken, giet daarna 
het water op de eieren, die in potten zijn 
»eplaatst. De eiere-i moeten een handbreed 
onder water staan. Op het water moet een 
kelkvliesje komen. Dit moet hier steeds op 
olijven liggen om af te sluiten. Daarom zal 
men in het water nog een weinig kalk doen.

Z. V. M. vraagt ons : «Mijn tasch is door 
het veelvuldig gebruik vettig geworden, hoe 
krijg ik haar opnieuw mooi ?»

Neem een schoteltje met benzine, en wrijf 
dan daarmede met een zachten doek de tasch 
in. Wanneer da vlekken er uit verwijderd 
zijn, dan goed met een schoonen lap na
wrijven. Vervolgens neemt men een beetje 
witto was en wrijft de tasch hiermede in. 
De was er een paar minuten laten intrek
ken, daarna opwrijven. Uw tasch zal er weer 
als nieuw uitzien.

C. J. vraagt ons : «Hoe bereid ik een tus- 
schengerecht wan salade en tomaten. Wat 
dien ik er bij op ?»

Zie verder in deze rubriek : we publicee
ren nu een en ander daarover.

SCHOONHEID EN HYGIENE
SCHOONE HANDEN. —  Wa. We g.woon- 

lijk door veel huis.rouwen : tJVJijn
handen zijn toch schoon !.v i„ betrek
kelijk waar. Immers uiterlijk t.iiischien zijn 
die handen wel schoon, maar ,n feite zijn ze 
heelemaal niet schoon, w'aru handen,met zeep 
gewas3chen, gewoon ln een waschkom, kun
nen er weliswaar ais schoon uitzien, maar 
zijn maar zeer opperviakkig schoon. Want 
het vuil dat van de handen komt, deelt zich 
mede aan het water, dat op zijn beurt vuil 
komt. Aldus is het glemakkelijk te begrijpen 
dat handen gewasschen in stroomend water, 
a] veel meer kans hebben om werkelijk 
schoon te worden, dan wanneer men zijn 
handen wascht in een kom water dat weldra 
door het zeepsop verontreinigd is.

Maar wanneer we nagaan wat volgens het 
ernstige doktersbegrip schoone handen zijn, 
dan z allen we moeten toegeven dat weinige 
huisvrouwen op reïne handen kunnen roe
men. Immers aan zouden ze regelmatig hun 
handen, na en voor ieder werkje 5 minuten 
met zeep onder stroomend water moeten bor
stelen met een uitgekookt nieuw nagelbor- 
steltje, daarna overgieten met zuiveren al- 
kooI, doopen in een sublimaat-oplossing en 
niet adrogen.

We begrijpen best dat we zoo iet« niet 
leden dag een twintig keeren kunnen doen, 
doch misschien zou het wel de moeite ioonen 
onze handen iederen dag minstens een goede 
beurt te geven, en niet bang te zijn veel zeep 
Le gebruiken en een goeden nagelborstel. Im
mers we weten allemaal dat een druppel vuil 
water, gezien onder den miscroscoop, een we
reld In het klein is, van allerlei dieren en 
planten. Welnu, een stipje nagelvuil, bezien 
onder het vergrootend oog van den micros
coop, zou velen onzer een heilzamen schrik 
oezorgen. Daarom, we herhalen het : als ge 
meent dat uw handen schoon zijn, geefr ze 
dan gerust nog een3 een extra-beurt !

MAQUILLAGE —  OVERDRIJVING. —
Zich kieeden volgen* zijn uiterlijke, was tot 
nu toe het begin va-, alle mode-wijsheid en 
vooral van aile distinctie. Ook in de maquil
lage, in den opmaak heerschte dat principe. 
Want poeder en rouge staan toch noy iets 
nader tot haar draagster dan haar japon of 
haar hoed.

Maar nu blijken nieuwe regels voorge
schreven te worden door de voorloopers, die 
echter niet steeds gevolgd worden !... De 
schoonheidsartisten zeggen thans, dat totnu- 
toe de blondine een lichter getint rouge op
legde dan de brunette, en de matgetinte 
vrouw gebruikte een ander poeder dan de 
roodwangige. Maar de schoonheidsartisten 
willen dat zulks nu uit weze : zij willen mo
dekleuren voor de maquillage aanbevelen. 
Het eene seizoen lippen als jaffa-sinaasap- 
pels en gebronsde poeder voor alle dames, 
dik of dun, licht of donker ; het andere sei
zoen lippen als "Honkere late kersen en wit- 
gepoederde wangen als een pierrette, voor 
allen.

Ja het kan werkelijk gek loopen... En 
zeggen dat er toch dame-snufjes zullen zijn 
die deze nieuwe maquillage-mode zullen op
volgen.

RECEPTEN
SALADE MET EIEREN. —  Op een scho

tel wordt de sla pyramide-vormig opgesta
peld, en met schijfjes ei en tomaten gegar
neerd.

AARDAPPELSLA. —  Van in de schil ge
kookte aardappelen wordt als ze nog warm 
zijn, de pel afgedaan. Ze worden met een 
sla-saus, wat gehakte uitjes en fijn gemaakte, 
hardgekookte eieren vermengd en met peter
selie en schijfjes tomaten bestrooid.

EVA-SALADE. —  Van eenige mooie rijpe 
tomaten worat het knapje atgesneden. Dan 
worden de tomaten met een theelepeltje uit- 
gehoid en met de \oigende salade gevuld : 
een selderijknol,, die in water met zout en 
iets ctiroensap, gene.ei of gedeeltelijk gaar is 
gekookt en een zacht zure appel worden in 
reepjes gesneden en met mayonnaise ver
mengd. Met âeze salade vult men de toma
ten, men bedekt de salade met mayonnaise 
en legt het tomatenkapje er weer op. De 
gevulde tomaten worden op een frisch sla- 
olad gezet en gegarneerd met een takje pe
terselie.

B1ARHITZ-SALADE. —  Op een schotel 
legt men eenige slabladen (2 à 3 per iper- 
soon). die gevuld worden met een kleine 
hoeveelheid selderijknolsalade. De seJderij- 
knollen worden hiervoor g'eschild, fijn ge
raspt en met .mayonnaise vermengd. De sla 
wordt gegarneerd met tomaat en gehakte 
peterselie.

GEVULDE TOMATEN. —  Tomaten zijn
door hun mooie kleur en lekkere smaak zeer 
geschikt voor garneering van schotels. Ze 
kunnen op zeer verschillende wijzen gevuld 
worden (met Russische salade, uit een meng
sel van gelijke deelen gehakt aspic en ham, 
met gaargekookte doperwten vermengd met 
mayonnaise, met in kleine stukjes gesneden 
vleeschresten vermengd met een Vinaigrette- 
saus, met garnalen vermengd met mayonnai
se, met vischresten, enz...). Deze gevulde 
tomaten kunnen als koud voorgerecht of bij 
de koffietafel worden gegeven. Men plaatst 
de gevulde tomaten op een schotel, waarop 
frissch'ö slabladen zijn gelegd of een papie
ren vingerdoekje. Men rekent gewoonlijk één 
tomaat per persoon.

D E  V R O U W  E N  HET  N. I. R.

HET UUR VOOR DE VROUW. — Tijdens

het uur voor de Vrouw op Zaterdag 16 Ju

li te 1 7.30 uur, nutken we kennis met de 

vrouwelijke philoloog. In de reeks vraagge 

sprekken «De Vrouw en de Universitaire 

Studie» komt ditmaal een taalgeleerde aan 

het woord. Mevrouw D. E. Pauwels-Cam- 

maert zal de luisteraarsters vertellen wat 

haar heeft aangezet deze studiën te doen. Om 

bij de boekmenschen te blijven volgt op dit 

praatje een bespreking van het nieuwe boek 

van de Vlaamsche schrijfster LELEN VAN 

MARCKE : «En Kmderoogen Blinken». Wij 

zullen zien hoe ragfijn deze begfcafde vrouw 

de kinderziel heeft ontleed. In het programma 

komen verder nog voor de wekeljksche kro- 

niekjes «Wat iedere vrouw weten moet» en 

«Wat gaan we deze week klaar maken ?».

MODE-TIPJES

De strandmode 1938 vertoont frissche 

kleuren en bonte patronen. Het badpak is 

gebloemd, geblokt, geruit of voorzien van 

andere motiefjes. Op het strand worden 

allerliefste driedeelige pakjes gedragen: jurk, 

rok en play-suit; of mantel over tweedeelig 

strandjurkje of play-suit. De schoenen heb

ben vele centimeters dikke zolen van kurk 

onder kleurige, bij de verdere uitrusting pas

sende sandalen. Het badkostuum schijnt nu 

uitsluitend voorbehouden te worden voor het 

baden, en het sspelen in de zee.

Er worden nu groote badtasschen gelan

ceerd, die met behulp van zesdeeligen stok 

in minimum van tijd in een miniatuur- 

badtentje omgetooverd kunnen worden.

Het modestempel 1938 vertoont fijne 

taille,, rok met veel plooien vanaf heup

hoogte, wel afgeteekende buste door in het 

midden aangebrachte fronsen.

De kapsels worden niet langer in regel

matige golven gedragen, het gelaat om

lijstend, maar boven op het hoofd. Hals en 

oioren blijven vrij en dikwijls worden deze 

laatste opgesmukt met kostbare oorknop

pen, of oorbelletjes.

Linten, van allerlei heldere kleuren, in de 

taille of aan de halsuitsnijding aangebracht, 

worden meer en meer gewild.

De eenvoudige vacantie-japonnetjes en de 

daarbij hoorende kleedingstukken worden 

zeetf sober genomen, met als bescheiden 

garneering de naamletter erop geborduurd.

D E  M A A N D  JULI V O O R  D E  
H U IS V R O U W

GROENTEN EN VRUCHTEN. —  Bloem

kool, kropsla, radijs, spinazie, zuring, ra

barber, postelein, selderij, kervel, peterselie, 

worteltjes, pastinaken, peulen, doppers, tuin- 

boonen, tomaten, komkommers, biet, snij- 

biet, melde^ patientie, capucijners, sla- en 

snijboonen, andijvie, champignons, vooral 

cantharellen en Amanietjes, aardbeien, kruis

bessen, kersen, fiambozen, moerbeien, aal

bessen, morellen, citroenen en' Jsananen.

VISCH. —  Voorn, blei, zeelt, brasem, 

makreel, schar, rog, baars, snoek, geep, pie

terman, poon, garnalen, nieuwe haring, heil

bot, aal, paling, tong, tarbot, bot, zee- en 

rivierkreeft. $

WILD EN GEVOGELTE. —  Kip, jonge

duiven, jonge hanen, piepkuikens, jonge een- 

den en tam konijn.

INMAAKTIJD. —  Postelein, kropsla, ca

pucijners, peulen, worteltjes, peterselie, sel

derie, kervel, cantharellen en amanietjes, 

kruisbessen, aalbessen, kersen en morellen, 

makreel.

IN M A A K  V A N  KRUISBESSEN EN  
POSTELEIN  IN  FLESSCHEN

m  « m »
KRUISBESSEN. —  We kunnen hiervoor

het best oude wijnflesschen gebruiken. We 

spoelen ze goed uit. We nemen jonge kruis

bessen, wasschen ze en plukken er met de 

hand de stelen en kroontjes af. We doen de 

vruchten in de fltsschen en gieten die ver

der vol met koud gekookt water. We laten 

de flesschen een nacht open staan en slui

ten ze dan goed af met kurken, die daarna 

worden! gelakt of bedekt met perkament- 

papier.

POSTELEIN. —  We nemen bij voorkeur 

flesschen die een niet te wijden hals heb

ben, bijvoorbeeld Rijnwijnflesschen. We 

spioelen dè flesschen goed uit,, zonder er 

echter zeep bij te gebruiken, en laten ze in 

de zon drogen. We zoeken de postelein uit, 

wasschen ze goed, en koken ze zonder wa

ter met heel weimsç zout. Daarna laten we 

de postelein koud v/orden. We vullen de 

flesschen ermede en doten er *t nat, dat er 

met het koken is cpgekomen, op, zooveel 

dat er postelein onder is. We kurken dan de 

flesschen goed dicht, lakkfcn ze, of sluiten ze 

volledig af met perkamentpapier.

NOTA. —  Om het perkamentpapier doel-
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treffend te kunnen gebruiken, maken we h 

vooraf goed nat, daardoor wordt het slap en 

zacht. Dan kunnen we het gemakkeljk c 

de flesch binden met een touwtje.

AALBESSEN-GELEI 
(Gelei van gene vers)

Neem vier kilogram roode en twee kilo

gram witte aalbessen. Rits met een vork de 

vruchtjes van de steeltjes af. Leg ze in een 

ketel; roer ze op het vuur totdat ze begin

nen te koken, zet ze daarna vijftien minu

ten terzijde van het vuur.

Neem een schoone serviet ; doop ze in 

koud water en wring ze uit ; knoop ze vast 

aan de vier pooten van een omgekeerden 

stoel, en giet het aalbessensap er op, nadat 

men er een zuivere kastrol onder geplaatst 

heeft. Giet het eerst doorgteloopen sap weer 

op de serviet, opdat het zuiver klaar worde.

Als het sap doorgezeg*en 13, weeg het dan, 

en voeg er een gelijk gewicht suiker bij. Ze 

dan alles opnieuw op het vuur. Roer er 

voortdurend in met een lepel, en neem er 

regelmatig het schuim van weg, als het op

borrelt.

Wanneer men zeer heldere gelei wenscht 

moet men als deze kookt, er een glas koud 

water in gieten ; ex zal weer schuim op ko

men, dat men afnemen moet. Laat daarna 

nog 5 tot 10 minuten koken, totdat de ÿe- 

lei dik worde. De bewerking moet op een 

flink vuur geschieden.

Laat de gelei koud worden, en doet ze 

dan in glazen potjes.

O M  EENS N A  TE DEN K EN
Ofschoon ge lijdt, blijft welgezind.

(Cats).

De domheid plaatst zich op den voorgrond 

om gezien te worden ; de levenswijsheid 

houdt zich op een afstand om te zien. 

(Verboden nadruk). TANTE BARBARA.

Aanbestedingen

Dames en Heeren.
Hier uebt ae het aoede adres indien 

U Ceinturea noodig hebt zooals Buik
banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkinaen. alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Oueratie s.

■ | » A u P a r a s * jB
CL MADELEIN-BUïS

Bandaaiste 
ADOr.t? B U ÏL S 1 RAAT, 53 

Hoek MayiC'Josipiaats en Madridstr.) 

O O ST EN D E  
Spreekdraad 73740 

Onze specialiteit : naar maat werken 
volgens het geval.

AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN

15 JULI. —  Te 10 u„ ten geementehuize 

te Veldegem, verbeteringswerken in het dorp 

aan den steenweg naar de prov. baan Brug- 

ge-Torhout (verharding in beton). Bestek 

116.231,35 fr. Stukken ter inzage bij mgr. 

C. Lesy, 1 1, Ste-Annarei, Brugge, en te koop 

prijs 20 fr. ten gemeentehuize (postcheck 

50453). Aanget. inschrijv. 12 Juli.

18 JULI. —  Te 11 u. bouwen van een be

tonnen platform te Steene. Raming : ruim 

100.000 fr. Lastkoh. Nr 954, prijs 5 fr. plans 

2 fr. Loxumstraat, 16, Brussel. Aanget. in

schrijv. 1 5 Juli.
22 JULI. —  Te 11 u. ten stadhuize te 

Oostende, leveren en plaatsen van een 'land- 

kraan op de Reederijkaai, voor de bediening 

van het Vlotdok der Visschershaven. Stukken 

ten bureele der werken. Aang. inschr. 19 Ju

li.
23 JULI. — Te 10.30 u. voor h. M. De

Zeine, afdeelingshóofd bij het Provinciebe

stuur, Burgplaats, Brugge, aanleggen van een 

betonnen fietspad tusschen Wijnendale en 

Diksmuide, langs de prov. banen Wijnenda- 
le-Beerst en Diksmuide-St.-Pieterskapelle. --

Bestek 781.500 fr. Stukken prijs 15 fr. op 

postch. Nr 828.08 van h. G. Claeys, Bureel

hoofd, prov. bestuur te Brugge. Inlicht. 13, 

Kastanjenboomstraat, Brugge.

26 JULI. -- Te 1 I u., ten stadhuize te

Brugge, maken en bestraten van een ver

bindingsweg tusschen de Boeveriepoort en 

het nieuw station (lot 2). Borgt. 10 €/c. Stuk

ken, prijs 45 fr. op den dienst der welken, 

6, Hoogstraat.

27 JULI. —  Te II u. in, de Magdalenazaal. 

St-Jansstr., Brussel, optrekken van >een tele- 

foongebouw te Gistel, Bijz. lastkoh. Nr 3-980 

prijs 25,50 fr.
10 Aug. —  Te 1 1 u. in de Magdalenazaal, 

St. Jansstraat, Brussel, leveren, monteeren 

en oprichten van palen, daarin begrepen fun- 

deeringsblokken, ankeringen trekschoren en 

toebehoorten, in het Radio-electrisch cen

trum te Ruiselede en in het Radiostation te 

Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. nr 3 765 

RC., prijs 19,50 fr., Loxumstraat, 16, Brus

sel.

UITSLAGEN AANBESTEDINGEN.

24 JUNI. —  Te 11 u., ten stadhuize te 

Oostende, bouwen van 100 grafkelders op 

het gemeentelijk kerkhof, Nieuwpoortstecn- 

weg.

ALLERLEI
POSTZEGELS

Een bijzondere uitgave, in paarse tint, van 

den zegel van 5 frank + 5 frank, deel uit

makende van de reeks postzegels «Nationale 

Basiliek van Koekelberg», zal op afzonder

lijk blaadje gedrukt worden (ministerieel be

sluit van 25 Juni 1938).

De oplaag zal beperkt zijn tot het aantal 

zegels welke regelmatig zullen onderschreven 

worden tot 20 Juli 1938, per taksvrij 

stortingsbulletijn of per overschrijving op 

postcheckrekening nr. 55.630 van den dienst 

der verzamelaars, te Brussel.

Deze postzegels zullen, voor frankeering 

geldig blijven tot 30 September 1939. 

INTERNATIONALE TENTOONSTELLING 

VAN VERKEERSWEZEN TE KEULEN 

IN 1940

In 1940 zal te Keulen een internationale 

tentoonstelling van verkeerswezen (straten, 

spoorwegen waterwegen) worden jgfehouden. 

Op den rechteroever van den Rijn zal deze 

tentoonstelling een oppervlakte van 70 à 80 

Hectaren beslaan. Zij zal negen verschillende 

afdeelingen hebben, waarvan de eerste zal 

zijn gewijd aan de beteekenis van het ver 

keer in de internationale samenleving der 

volken. In de verdere afdeelingen krijgt men 

een indruk van de Ssoteekcnis van het ver

keerswezen in al zijn veelzijdigheid. De rol 

van den mensch in het moderne verkeer, de j 

verkeerswetenschappen, het vreemdelingen

verkeer, het verkeerswezen in de kunst enz., 

al deze onderwerpen zullen eveneens worden 

behandeld op de tentoonstelling.

WINDZAKKEN

Luchtvaartdeskundigen bespraken onlangs 

in een vergadering de uitvinding der wind

zakken, die hun groot nut op de vliegvelden 

bewijzen.

Er werd verklaard dat de Hollandsche 

vischbooten voor meer dan honderd jaar de 

windzakken in gebruik stelden. De sloepen 

hadden alle windzakken aan de toppen hun

ner masten, en op vele oude schilderijen kan 

dit bemerkt worden.

De visscherij mag er dus fier op zijn het

eerst de gedachte opgevat te hebben, wind- 

zakken te benuttigen.

ZONDER KOMPAS

Abdun Rahim, een visscher van Grimsby, 

verklaart de vaart te willen aangaan rond 

de wereld zonder kompas, sextant of andere 

zeevaarttoesteilen. Hij bestudeerde de moge

lijkheid dezer reis ter gelegenheid van de 

schipbreuk van het stoomschip «Trevassa», 

vóór veertien jaar in den Indischen Oceaa.i 

verongelukt. Hij houdt zijn ondervindingen 

geheim, maar beweert dat er zoo weinig 

kennis aan gelegen is, dat elk er zou in 

lukken zijn weg te vinden zonder de hulp 

van zeeinstrumenten of sterrekundige tus- 

schenkor.ist.
M. Rahim is zinnens een schip uit te rus

ten in den aard van een Seine-netboot, ot 

volgens zijne opgave gebouwd.

DE ZONDAGRUST AAN DE KUST

Bij Koninklijk besluit wordt machtiging 
verleend aan de houders van magazijnen van 
kleinhandel alsook aan de> haarkappers van 
Oostende, Blankenberge, Heist, Westende, 
Middelkerke, Klemskerke, Wenduine, K.nok- 
ke, De Panne en Spa, om, op Zondag 24 en 
31 Juli, 7, 14, 21 en 28 Augustus, hun per
soneel gedurende ten hoogste acht uren aan 
den arbeid te houden tusschen 9 en 20 uren, 
behoudens wat de haarkappers te De Panne 
betreft, die alleen van 7 tot 13 uren hun ar
beiders mogen te werk stellen.

Om de kontrool te vergemakkelijken zijn 
de bedrijfshoofden er aan gehouden in de 
werkplaatsen een bericht aan te plakken 
waarop worden vermeld de werkelijke ar
beidsuren en de rustpoozen van het personeel 
te werkgesteld op grond van de bij het voor
gaand artikel voorziene afwijking.

Wanneer voor een deel van het personeel, 
van deze afwijking wordt gebruik gemaakt, is 
het den werkgever verboden het gewoon re
giem op het overige personeel toe te passen.

De betrokken bedrijfshoofden dienen in 
den loop van de week een halven dag verlof 
toe te staan als vergelding voor eiken Zon
dag, waarop ze gebruik hebben gemaakt, on
verminderd de toepassing van artikel 10 van 
de wet,( betreffende het te werk stellen van 
kinderen beneden 16 jaar, alsook van meis
jes en vrouwen van minder dan 21 jaar, in 
de inrichtingen niet beoogd door de wet op 
de vrouwen- en kinderarbeid.

Hoedt M., Poelkapelle, 115.138.35 ; Clic- 

teur P., Oostende, 119.174.40 ; Lingier 

Breedene 139.313,81 fr.
24 JUNI. Te 1 1 u. ten stadhuize te Oos

tende, verbouwen van een kweekkas op de 

gronden van het Hofbouwgesticht, Gistel- 

steenweg.
Demey L., Breedene, 28.8j 0,82 fr.

1 JULI. —  Te 1 1 u. voor den h. Verschoo

re, Langestraat, 69, Oostende, herbouwen 

van de brug in den zeedijk te Blankenberge.

R. Vermeulen, Blankenberge, 305.1 79,46 fr 

De Cuyper Fr., Oostende, 355.866,76 (P.) 

of 356.344,16 (zandst.) ; Arits Ch., Blan

kenberge 356.769,93 (var.) of 361.298.93 

fr. ; De Jonghe P., Heist, 366.898,65 ; Ver

meulen K., Blankenberge, 368.226,70 ; A. De 

Groote en Cattrysse H., Oostende, 369.682 

fr. 79 ; Lauwereins gebr., Blankenberge, fr.

379.736.53 ; Hendryckx P., Veurne, 384.871 

fr. 74 ; Lemahieu A., Brugge» 392.807,47 ; 

De Beul O., Oostende, 401.989,93 ; Pickery 

H. Willebroek, 408.060.37 ; Declercq N., Zee 

brugje 439.141.67 ; Van Troyen O., St. 

Kruis, 453.101,67 fr.

27 JUNI. —  Te II u. I) vernieuwen van 

linoleum in het Mil. Hospitaal te Brugge ;

De Jonckheere J., Brugge, 11.726; Deceu- 

ninck H., Oostende, 12.904 ; S. A. Pirelli, 

Brussel, 13.723.50 ; S. A. Vanderborght ge

broeders, id. 13.994,20 ; Janssen,Vervliet, 

Lier, 14.043 ; Parmentier G. (Cie Waiton), 

Brussel 14.045 of 15.026,20 fr.

2) bouwen van een kaaimuur en een op

ril voor auto’s tusschen aanlegpost IV en de 

de Smet de Naeyerlaan, te Oostende.

N. V. «Ponts, tunnels et terrassements», 

Genval, 2.563.194,35 ; «Strabed» Brussel ; 

2.568.580,91 ; Pickery H., Willebroek, fr.

2.612.358.53 ; N. V. «Engefo», Brussel, fr.

2.878.01 1,04 ; Van Huele gebr., Oostende,

3.1 1 7.278,25 ; N. V, «Citravo», Brussel : 

3.136.775,32 ; Delens M., Gent, 3.172.193.22 

N. V. Société Belge des Bétons, Brussel, fr. 

3.258.395,36 ; Mylle J., Oostende 3.664.050 

fr. 70.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN
-«o»-

NOORDZEE

KUST

Vliegveld Oostende —  Verkenningslicht

Op het vliegveld Oostende werd een ver» 

kenningslicht geplaatst, dat zichtbaar is uit 

zee op ongeveer 8 mijl uit de kust. —  Het 

wordt slechts in werking gesteld op zekere 

uren volgens de noodwendigheden der lucht

vaart.

Positie : 51° 12’ 27" N 

2"  54’ 23” E

Karakter : schitterlicht :

een schittering elke 1/15  sec. 

elke 4 *ec.

NEDERLAND
Waddenzee. Texelstroom. Onveilig gebied. 

Een gebied in den Texelstroom beN. Bung- 

zand, is wegens daarin ter beproeving ge

legde mijnen, onveilig voor de scheepvaart. 

Het gebied wordt begrensd door de verbin

dingslijnen der volgende punten : a. 53 gr. 

2 min. 30 sec. Nb., 4 gr. 53 min. 20 sec. 

El ; b. 53 gr. 3 min. 0 sec. Nb., 4 gr. 52 min. 

55 sec. El. (RZHS. bolton met ruit T.V.C.); 

c. 53 gr. 4 min. 20 sec. Nb., 4 gr. 56 min. 

30 sec. El. (plm. zwart drijfbaken Nr 4 Te

xelstroom) ; d. 53 gr. 4 min. 0 sec. Nb., 4 

gr. 56 min. 50 sec. El.

Voor lengten op krt. Nr 212 moet 4 gr. 

53 min worden afgetrokken.

Zeegat van Zierikzee. Domburger rassen.

Gevaarlijk gebied.

Op het terrein tu‘schm 51 gr. 36 min. Nb. 

en 51 gr. 35 min. Nb. tusschen 3 gr. 30 

min. El en 3 gr. 32 min. El., op welk ter

rein de gemelde spitse tonnen worden aan

getroffen, zijn proefmijnen uitgelegd. Het 

terrein is gevaarlijk en dus verboden voor 

de scheepvaart.

Vaaarwater8 van Zijpe naar Willemstad. 

Mededeeling diepte.

Op plm. 51 gr. 39 min. Nb. en 4 gr. 16 

min. E., ter hoogte van de zwarte lichtboei 

no. 7 en de stompe ton no. 8 van het 

Noordergat zijn de Krammersche slikken uit

gewerkt. In de stompetonskant staat 22 dm. 

minste water.

DUITSCHLAND
Noordzee. Elba rivier. Belum. Licht gewij

zigd.

Ligging plm. 53 gr. 5'0.2 min. Nb. en gr. 

5 7,5 min. El. De om de W schijnende sec

toren van het licht van Belum zijn als volgt 

gewijzigd : wit vast van 91 gr. tot in 126 gfr. 

rood vast tot in 176 gr., de verdere secto

ren zijn onveranderd.
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Burgerlijke Stand
O O ST EN D E

GEBOORTEN.

25 Juni. —  Rudolf Vlietinck van Robert 

en Yvonne Vanden Bogaerde, Van Iseghem- 

laan 120. —  Christiane Eneman van Jozef en 

Noémi Dekeyser, Euphr. Beernaertstr. 9 1. —  

François Gielis van Camiel en Maria Demey, 

Veldstraat 20.

26. —  Michel Van Beirs van Nicolaus en 

Lucie S/animi-ysen, de Smet de Naeyerl. 76. 

—  René Heusequin van Gérard en Henrica 

Goes, Metseiaarstr. 32.

27. —  Fernand Decrop van Georges en 

Elisa Verstraete, Prof. Verkouillestr. 16. —  

Jacqueline Impines van Henri en Maria Mom

mens, Stuiversstraat 210. —  Francine Lam- 

bregt van Karel en M,aroellina Major, Oester- 

bankstr. 20. —  Lea Deckmyn van Theodore 

en Paula V«rcoullie, Nieuwlandstr. 80. —  

Liane Van Robays van Albertj en Yvonna 

Vanhoorn, Beekstr. 20. —  André Depaepe 

van Leo en( Maria Messens, K. Van de 

Woestynestr. 40.

28. —  Denisa Degraeve van Julius en 

Emérence Boussy, Torhoutsteenweg 41. —  

Christiana Vercruysse van Albert en Made

leine Debeir, woont te Steene. —  Gustaaf 

Dewulf van Eugeen en Madeleine Blontrock, 

Broederlijkheidstr. 38. —  Camiel Cremer v. 

Leopold en Maria Overmeer, Wellingtonstr.

1 7. —  Nadine De Roo van Joseph en Mar- 

cellina Willaert, Stéfenbakkersstr. 64. —  Paul 

Eerebout van Frans en Germana Vigne, Oes- 

terbankstraat 22.

29. 1—  Nadine De Gheselle van Willy en 

Lydia Gheyselinck, Plantenstr. 38. —  Ar

iette Levecque van Petrus <en Yvonne Van 

den Broele, Ed. De Cuyperstr. 16.

1 Juli. —  Cecile De Vreese van Richard 

en Gilberta Degryse, St. Petersburgtstr. 69.

K IN KH OEST  !
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 
loud huis E. Halewyck 

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

OVERLUDENS

25 Juni. —  Leo Verlinde, 39 j., echtg. 

Maria Suffys, woont te Breedene.

26. —  Clemencia Verkempinck, 72 j. wed. 

Jan Flockmans, Nieuwp. st. 665.

27. —  Mathildis Salliau, 56 j., ongehuwd, 

Verlorenstraat 1. —  Leo Queeckers, 44 j., 

echtg. Julia Persoons, Duivenhokstr. 6. —  

Pieter Meier, 65 j. echtg. Ambroise Humetz, 

IJzerenwegstr. 8.

28. —  Cyril Jansens, 71 j., echtg. Leon- 

tina Bossuwe, Wellingtonstr. 21. — «Margriet 

Vermeersch, 1 7 j., ongeh., Ooststraat 16.

29. —  Juliaan Merveillie, 46 j., echtg. 

Rosalia Vanwulpen, woont te Breedene. —  

Résilia Depoorter, 77 j.* wed. Michiel Van 

Cuyck, Werkzaamheidstr. 6. —  Lucy Mason, 

73 j. wed. Jan Debue, woont te Ukkel. —  

Karel Van Praet, 70 j., echtg. Maria Eve- 

raert, A. Liqbaertstr. 1.

30. —  Kathleen Tubb, 70 j., echtgl Wil

liam Moore, woont té Londen. —  Magda

lena Boulogne, 1 j., Nieuwp. st. 795. —

Gérard Devlieghe* 26 j., echtg. Elvira Jonck- 

heere, woont te Breedene.

HUWELUKEN

28 Juni. —  Marcel Parmentier, bakker en 

Maria Vanstechelman, z.b. —  August Pilays, 

stoker en Esperance Wybouw, z.b.

2 Juli. —  Durie Charles, scheepstimmer

man en Vroman Maria, wed. van Ephreem 

Naessens. —  Sotiau Marcel, bureelbediende 

en Meyer Gabrielle. —  Kimpe René, land

bouwer en Hollebeke Lea, z.b. —  Sla^bbynck 

Mauritius, handelaar, en Janssens Martha,

j . ____ ____ i i i - Æ u J-J  îàs
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Debeen Jérôme paawerker *en Elegeert Ra

chel, Schapenstr. 1 7. —  Hafkesbrink Her

mann, stuurman en Hubrechsen Jeanne, ge

scheiden v. Jean Denivelle, Cirkelstraat 12. 

—  Wolff Mickenbrun, handelsreiziger en 

Zypre Sitzer, modewerkster. —  Keurveis Jo

seph, bediende en Margodt Marie, z.b.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN

Laridon André van Oscar en Bourgonjon 

Maria, Vlissegem. —  Floryn Paul van Allons 

en De Mild Maria, Wenduine. Wauters Jen

ny van Raymond en Van Caeneghem Louisa 

Uitkerke. Van Massenhove Françine van 

Leo en Voermantrouw Esther, Zeebrugge. 

Slabbinck André van Joseph en Mingouw 

Zulma, Zuienkerke. Van Braeckeveldt Marcel 

la van Leo en Gyssels Magdalena, Wendui

ne. Degroote Paul, van Hector en Vanhout

te ulia, Wenduine.

OVERLIJDENS

De Gols Maria, 45 jaar, echtg. Seynaeve 

Medard, Uitkerke. Sandelé Cornelis 72 jaar, 

echtg. Troffaes Sidonie, Stationstraat, 27. 

Bisetti Antoinette 39 jaar, echtg. Lipouter 

Pierre, Slachthuisstraat, 59. —  Van Waes 

Leopold, 64 jaar, echtg. Steurbant Marie, 

Gent. De Backer Agnes 2 m., van Paul en 

Moortgat Maria, St. Niklaas.

HUWELIJKSAFKONDIGING

Lejuy Edmond, bediende alhier *en Gobin 

Louise, regentes, Oostende (huwelijk te 

Oostende).

HEYST

GEBOORTEN

Vlietinck René van Joseph en Utterwul

ghe Maria, Knockestraat, 1 IT. Donners Gil

bert, van Leo en Vanhalewyn Suzanne, K. 

Mercierstraat, 32.

STERFGEVALLEN

Vanhalewyn Suzanne, 30 jaar, echt, van 

Donners Leo, K. Mercierstraat, 32.

OP BESTELLING TE LEVEREN,

Levende Zeehonden
door P. B E ZU Y E N  

Haven, 478, te Ouddorp (Holl.). 

--- V RA A G  P R I J S ------

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M E N G E L W E R K

Grietje van den 
Visscher

door A. HANS

—. Neem David dan ook mee naar Ket 
lijkenhuis, aprak VVaala. Misschien kent hij 
die doode meid wel. Ik vind het nogal 
vreemd, dat zij juist naar de Gouden Schoof 
verdoolde in den donkeren avond. Wien had 
ze hier te ontmoeten > Ik word verdacht, 
omdat ik eergisteren van Bruglge kwam en 
rond zeven uur buiten liep. Maar de juffer 
is niet aan mijn woning geweest.

leder scheen oven onder den indruk van 
dsze durvende woorden. Baas Gelders werd 
zelf» bleek.

—  Ge imoest u schamen, Waals ! riep hij 
driftig uit. Mijn zoon zat in huis, toen het 
meisje verdronk.

—  En ik was op de Tempelhoeve.
—  Geen praatjes meer ! We rijden naar 

het dorp, zei de rechter.
-- Ik in mijn eigen koets ! hernam Waals.
-- Ja, dat kan ik u toelaten.
—  Het is een verdoemde schande iemand 

zoo in opspraak te brengen ! Maar ik zal 
mijn recht halen ! schreeuwde Mathijs, ter
wijl hij naar zijn gerij ging.

Twee gendarmen te paard draafden mee. 
En het volk trok nu ook naar Reigersdamme, 
Sommigen zetten het op een loopen. Het

dorp geraakte in beroering en dadelijk ver
spreidde zich het gerucht, dat Mathijs Waals 
aangehouden was. Velen schenen teleurge
steld, dat men hem niet geboeid had. De 
koetsen van het gerecht volgden.

in het oud gebouwtje, op den zwarten 
steen, lag de jonge doode. De veldwachter 
hief het rossç lijkklted zoo ver weg, dat 
het gelaat zichtbaar werd. Kruid kleefde nog 
in het haar.

—  Ga ibinnen, zei de rechter tot Waals.
—  O, ge behoeft me niet zoo star aan te 

kijken. Ik ben zoo gerust als gij I
Waals stapte naar den steen.
— Mijn hemel! dat is Livina Raaks, roept 

hij uit. En is dat arm schepsel hier aan haar 
eind geraakt

De magistraat keek verrast op.
—  Gij kent haar ? vroeg hij.
—  Ge ho ïrt het wel. Livina Raaks. Een 

.aai geleder woende ze te Brugge. Ze is van 
daar naar Gent verhuisd* om er winkeljuf
frouw te worden. Ik vergis me niet. Als het 
Livina niet is, dat. lijkt deze er toch treffend 
op.

—  En hoe kendet ge haar ?
—  Wel, ze hield te Brugge een winkeltje 

van snoepgoed en s.garen in de Langestraat. 
Ik werd een van haar klanten, toen een neef 
van mij daar soldaat was en ik hem dikwijls 
alhaalde aan de naburige kazerne. Ze was 
een weeze. Ik heb dikwijls een tijdje) met 
haar gepraat.

—  En hoe leefde ze? Ik bedoel op zedelijk 
gebied.

—  Een teer fatsoenlijk meisje. Ik sta er 
paf vari, dat ze zoo aan haar einde is ge
raakt.

—  Ze verhuisde dus naar Gent ?
—  Ja, ze zei me, dat ze daar familie had. 

die haar aan een goede betrekking in een

: I

Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJW IEL in het

GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

HUIS

BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen —  Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zotnder toerenreductor in de asleiding

»

Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik

Zeer geringe slijtage. —  Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.

N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES
voorheen J. H. van CAPPELLEN 

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :

W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende

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

HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN

Lijders aan SPATADERS (Varices) !

W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN  ter trouw tot het gekand 

Huis

+ au para4>
G. MADELEIN-BUYS

Breukmeester 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 

(Hoek Mïne- Joséplaats en Madridstr.)
Spreekdraad 737,40

GROOTSTE KEUS DER  KUST

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

V ERKO OP IN  'T G R O O T  v uvers

U sm i : MAAGPUN. DAPMPIJN 
< r OVERGEVEN,AFGANG 
‘ , KRAMP, BUIKPIJN...

Eenige lepels zl|n voldoend* om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi) uwen 
apotheker het echte pijnstiilend middel Martou. 

welgei volstrekt elk zoogezegd evenarend product

I PRIJS 7,50 ïr . de tlesch

Greaseproof Papier
Koop goedkoop bij

DE MEULENARE Gebroeders
46. CO U PU REGA N G , 46-------- G E N T ---- Telef. 320.36

GREASEPROOF, PA RC H EM IN  VEGETAL, K O O R D E N  

STEEDS IN  V O O RRA A D .

ln elke apotheek en ap Martou  
steenweq. Brussel

74 Vlaamsche

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJA. Rau & Zoon
O O ST EN D E  (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« R A Y G U Y  H O U SE  », 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEV ERAN C IERS  van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  HET  IN 
PAKKEN V A N  V ISCH, KIPPERS, G ERO O K T E  SPROT —  

« PAP IERAFROLM ACH IN ES»

winkel had geholpen. Maar op welk een 
zaak, weet ik niet. Ik heb nadien nooit meer 
van haar gehoord. Maar ge kunt misschien 
wel nadere inlichtingen krijgen bij de bu
ren in de Langestraat, te Bruyge.

Mathijs Waals had dit alles op rüstigen 
toon verteld.

De rechter zweeg even.
—  Hebt ge nooit omgang met dat meisje 

gehad > vroeg hij dan.
—  Nooit ! Ben ik nu eerlijk geweest of 

niet ? Ik had even goed kunnen zwijgen over 
Livina Raaks. Moet ik nog meer verdacht 
worden, omdat ik haar gekend heb > Er zul
len hier te Reigersdamme wel oud-soldaten 
zijn, die bij haar chocolade, tabak of siga
ren gekocht hebben, en haar ook zouden 
herkennen.

—  Ge weet dus, dat ze zich te Brugge goed 
gedroeg.

—  Voor zoover mij bekend is. Men mocht 
met geen losse praatjes bij haar aankomen.

—  Hebt gij dat ondervonden ?
—  Ge zijt erg nieuwsgierig. Welnu ja, dat 

heb ik ondervonden. Ik ben nu eenmaal geen 
heilig boontje en maakte wel eens een schuin 
grapje. Dan keek ze beleedigd en gaf ze ean 
nor8ch antwoord. Meer kgn ik niet zeggen, 
en ik zou nu gaarne van dit vervelend ver
hoor bevrijd worden. Buiten vertellen z«1 
misschien al, dat ik onder snikken en tranen 
den moord beken ! Wees eens zoo openhar
tig als ik, mijnheer de rechter, en vertel 
me, wie mij het eerst belasterd heeft.
—  We hebben geruchten vernomen en moe
ten die onderzoeken.

—  Ge wilt d ^  menschen van de Gouden 
Schoof sparen. Ze zijn tegen mij, omdat ik 
Gerda Christiaans het hof maak, die ze voor 
hun zoon David bestemmen.

—  Ik spaar niemand, waar hef mijn

plicht geldt. Uw verklaringen voldoen mij, en 
iiv laat u vrij heengaan.

—  Dat wil ik wel gelooven. Maar ik ben 
intusschen aan ai de praatjes over^televerd.

Mathijs verliet het geuo 
bLkken werden op hemj gericht. Geergerd 
bleef hij voor de menigte staan.

-- Bekijk me nu maar eens! goed ! riep
hij. Dat is Mathijs Waals, die wel eens een 
borrel te veel drinkt. Maar ik word niet ge
boeid. Al uw kletspraatjes vallen als zand 
uiteen. Het is nu mijn beurt om te beschul
digen. De juffer die daar op den zwarten steen 
ligt, is niet aan mijn huis verdronken. Waar
om ze op de Gouden Schoof moest zijn, weet 
ik niet. Laat het gerecht dat eens onderzoe
ken. ]

Mathijs knikte, begaf zich naar zijn rijtuig 
en reed heen.

Evenj waren de menschen zeer stil ge
weest ; nu werd er weer gepraat. Mathijs 
had dus geen schuld. En ja, waarvoor had 
de vreemde dame zich naar de Gouden Schoof 
begeven ) Daar was een groote zoon, die 
zich zonderling gedroeg. Men noemde hem 
den Droomer. Maar hij droomde toch niet, 
als hij op dorpsfeestjes met visschersmeis- 
jes in het rond sprong. Zulke droomers had
den het dikwijls achter de mouw.

Er was weer stof tot babbelen.
De rechter sprak een tijd met den bur

gemeester,, die dan een wagen bestelde om 
het lijk naar Brugge te voeren. Een half uur
tje later lag de doode op een bos stroo ouder 
een grauwe wijte. Een kloek polderpaard 
stond voor het voertuig ; twee gendarmen 
namen naast den koetsier plaats.

De wagen reed heen.
Grietje Hagens kwam nu aan de deur kij

ken ; ze was binnen gebleven, om haar va
der van de straat weg te houden. Al zujke '

drukte hinderde den sufferigen visscher.
Barbara, de buurvrouw, kwam van het 

kerkhot terug.
—  Mathijs Waals is toch vrij gebleven, zei 

ze tot Grietje. Ze zouden het nu op David 
hebben.

Het was Grietje of haar hart stil stond en 
er een heete gloed in haar gezicht laaide.

—  Het lijk is op een wagen gelegd ; ze 
brengen het naar Brugge, zeggen ze, maar 
het kan ook wel naar de Gouden Schoof 
zijn, vervolgde de buurvrouw. Ieder vindt 
het heet aardig, dat zoo’n vreemd meisje 's 
avonds naar dat hof trok eenzaam in den 
polder. Ein wat er daar op dien avond pre
cies gebeurd is, weten we toch maar van het 
volk van de Gouden Schoof zelf. Daar kun
nen ze de menschen wijs maken, wat ze wil
len.

Het leek Grietje, of Barbara's stem van 
heel ver kwam, maar dan sloeg toch al een 
vlam der verontwaardiging op.

—  Het is een schande, zoo iets van Da
vid Gelders te zeggen, sprak Grietje nijdig.

—  Ik herhaal maar, wat de menschen ver
tellen. Gij trekt nogal partij voor dien Da
vid. O ja, hij draait veel onder de visschers 
rond. Het is dan toch voorzeker ook, om 
naar de meisjes te kijken. En er is in elk 
geval een moordenaar geweest ! Het juffertje 
is gewurgd en toen in het water gegooid. 
Rechters en dokters zijn slim. Die zien meer 
dan een gewoon mensch.

Er kwamen nog) andere dorpelingen voor
bij-

—  Het meisje is nu toch bekend, zei er 
een. De veldwachter weet, dat ze vroeger te 
Brugge en dan et Gent woonde. Raar, dat 
ze van zoo ver naar de Gouden Schoof kwam !

—  Dat zeg ik ook - riep Barbara uit.
De praatjes liepen dus al voort. En Grietje

werd bedroefd en somber, maar kon haar 
beminde niet verdedigen. '

Maarten Goedhart, Willem’s oom, trad op 
het groepje to».

—  Menschen, wees toch voorzichtig in 
wat ge zegt. sprak hij. Waalsi zette een 
brutalen mond op en wilde uitstooten, dat 
David Gelders het wel kon gedan hebben. 
Mathijs David heeft een tpik op David, ee:. 
kwestie van verkeering, beiden draaien om 
de dochter van Christiaans. Jaloezie gaat 
soms ver. Voor mij is David een der tref- 
felijkste jongens van heel Reigersdamme.

Anderen knikten nu instemmend.
—  |k moet uw vader eens gqeden dag z%g- 

gen, vervolgde Maarten tot Grietje.
Samen gingen ze in huis. De oude Hagens 

zat in zijn leunstoel en keek als met verren 
blik over het tuintje. Zijn gelaat klaarde wat 
op, toen Maarten binnentrad. Ze hadden sa
men veel doorgemaakt op zee.

—  Niet over den moord praten I fluisterde 
Grietje den bezoeker toe.

—  Natuurlijk niet, meid... Wat denkt ge 
nu ?

—  Hagens, schoon weertje, hé ? zei hij.
—  Ja, maar ik durf niet buiten te komen.
—  Waarom niet ?

—  Vrouw Goedhart zou me kunnen aan
spreken... Ze ligt in het lijkenhuisje en toch 
is ze niet dood.

(Wordt voortgezi

(verboden nadruk).




