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PRIJS : 60 CENTIEMEN Z A T E R D J G 16 JULI 1938

LICHTEN

JULI

lilt aan

1 V 3.32 19.59
2 z 3.33 19.59
3 z 3.34 19.59
4 M 3.35 19.58
5 D 3.35 19.58
6 W 3.36 19.58
7 D 3.37 19.57
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
12 D 3.32 19.53
n W 3.43 19.52
14 D 3.44 19,52
15 V 3.45 19.5 i
16 Z 3.46 19.50
17 z 3.47 19.49
18 M 3.49 19.48
19 D 3.50 19.47
20 W 3.51 19.46
21 D 3.52 19.45
22 V 3.53 19.44
23 Z 3.55 19.42
24 z 3-56 19.41
25 M 3.58 Î9.40
26 D 3.59 19.3B
27 W 4.00 19.37
1B D 4.02 19.35
29 V 4.03 19.34
30 z 4.04 19.32
31 z 4.06 19.31

Deze fabel geeft
het we? enlijk uur
volg-ens de zon.

H E T  V 1S S C H ER U B IA D

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG
WATER

jULI

I V  2.14 I4.3V'
2 Z  2.58 15.21
3 Z 2AZ  16.IÙ7
4 M 4.31 16.5 7
5 L) 5.25 17.56
6 W 6.29 19.1 1 
/ D 7.4/ 20.23 
ô V 6.55 21.27 
9 Z 9.54 22.1»

10 Z 10.41 23.01
n  M IT ,21 23.3 7
12 D 11.56 — —
13 W 0.12 12.30
14 D 0.46 13.03
15 V 1.17 13.37
16 Z  1.51 14.10
17 Z k.2B 14.4S
18 M 3.02 15.22 
(9 ü  3.42 I u.u ,
20 \V 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 11.28 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 October too- 
nen de uurwerken 
(tan land een uur 
>ter.

BUREEL : SPAARZAAM HEIDSTRAAT , 28 OOSTENDE. 

Telefoon Bureel 73910 Poatcheckrekenmg 1070.9* 

Drukkerij 73758 VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

Bestuurder-Eigenaar : 

P. V A N D EN BERG H E

Handelsregister 5327

ABONNEMENTEN t

BINNENLAND . —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 6 maan

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

Er is sinds enkelen tijd een gan
sche beweging op til om de wet op cle 
twee liters te wijzigen en vooral om 
een einde te stellen aan het misbruik 
dat! gemaakt wordt door maatschap
pijen op te richten, die geen ander doei 
nebben dan hun leden toe te iaten 
druppels te drinken zonder vrees voor 
de gendarmen of de accijnsbedienden.

Die maatschappijen nemen gewoon
lijk een Fransche titel en noemen zich 
«Club» of «Cercle» en hun leden ko
men vooral naar de dagelijksche ver
gaderingen om er hun druppels op hun 
gemak te drinken.

Een herbergier echter die het waagt 
een glaasje oude klaren te schenken 
voor eenige vrienden, wordt zwaar ge
straft en zijn koffiehuis gesloten voor 
verscheidene weken of maanden.

Er dient absoluut een einde te wor
den gesteld aan deze onrechtvaardige 
behandeling, maar dit mag de reden 
niet zijn om terug te keeren tot de 
vooroorlogsche toestanden toen de ge- 
never in België hoogtij vierde.

Thans nog is de Belgische bevolking 
cle eerste voor het gebruik van bier in 
Europa. Meer Zuidwaarts wordt voor
al wijn gedronken en naar het Noor
den toe, wordt de voorkeur gegeven 
aan sterke dranken.

Een Belg drinkt meer bier, dan ge
lijk welk ander Europeaan.

Door de afschaffing van de alkohol-

merkten ze dat het andere vaartuig op 
dreef was gegaan.

De heer Karel Dezuttere heelt in

W at baten Propaganda, als 
Vischhandeiaars stelselmatig 

de menschen ontgoochelen
deHet artikel en 

wijzer, in ons nummer

brief van een onder- 

van verleden week

zijn degelijk werk over de zeevisscherij < ingelascht, hebben in vischhandelskringen 

deze toestanden ten zeerste aange-1 groote belangstelling gekend.
klaagd en vooral gewezen op de ver
plichting van de visschers om in een 
huis te wonen aan de kaai waarvan 
hetl gelijkvloers tot herberg diende, zoo
dat ze niet naar huis konden gaan zon
der tenminste in het estaminet te zijn

Algemeen is men van oordeel, dat er in

derdaad door sommige vischhandeiaars erg 

geknoeid wordt en dit niet alleen bij de 

kliënten een slechten indruk verwekt, maar 

ook daardoor eeii zeker wantrouwen is ont

staan, waarvan talrijke andere vischhande- 
geweest en er t enige druppels gëdron-‘ ]aars bij hunne c,fferten er de gevolgen van 

ken te hebben. | ondervinden.

De Oostendsche vi.sschersbev0lkiny[ j Algemeen is men het ook eens, te wijzen 

Stclk VOÓr den 'oorlocf fel elf V3.n die van 0 p  nuttige werking in den laatsten tijd 

De Panne, waarvan de Qfezonde kieur Joor de propagandacommissie verricht, maai 

te danken was aan hun leven half als voegt men er bij: het werk van maanden en 

visscher half clls landbouwer, zonder jaren wordt door sommige vischhandeiaars 

eenig gebruik van sterke dranken. ! ineens vernietigd door allerlei lokmiddeltjes, 

Ook de taal van den Oostendschen waarvan de uitslagen gansch averechts zijn 

visscher stak al bij die van den Panne- * en integendeel afstooten. 
naar, omdat de eerste in de herbergen , Wij laten een brief volgen ons door

t?en zoogezegde kloeke, mannelijke taa^ een yischhandelaar toegestuurd en zijn over- 

had leeren bezigen vol vloeken en ge- tuigd dat het bestuurskomiteit van de pro- 

meenheden. pagandacommis-ïie zich in de toekomst ook
W e weten wel, dat die grove uit" met ^  kwestie der vischleveringen door de 

drukkingen meer machinaal gebezigd handeiaara ernstig /al bezighouden, 
werden en da: er dus niet te veel be- Deze brief ]uidt 

lang moet worden aan gehecht
Het beste bewijs daarvan is de ge

kende vertelling over dien visscher, die 
Dp zijn manier beleefd aan een priester

Heer Bestuurder,

Als promotor der kleine colis-verzendingen 

, moet ik U eerlijk bekennen, dat er tegen-
✓roeg, wat uit den weg te willen gaan ^  Qnder de kleine colis.verzenders nog. 

om een tros te kunnen vastmaken.
« Mijnheer de paster », vroeg

wet, zou de Belg echter nog een ander « wil je osjeblieft een beetje jen kl... 
record kunnen slaan en het is absoluut scheuren omdat ik die trosse zoe n 
niet wenschelijk hem aan dit soort sport kannen vastmaken, anders goa je nog ; 
te zien meedoen. | met jen kl... in 't water verdommen ». |

W a t men ook van de wet Vander-* « Mijn vriend », antwoordde de j 

velde denke en hoeveel gebreken men geestelijke, kunt ge dat niet beieefder 
er ook van kunne aanwijzen, een feit zeggen? ».
staat vast: dat het alkoholisme in ons  ̂ Waarop de visscher hee! verwon- > 
land bijna gansch verdwenen is en ge- derd vroeg: « Moa Menhere de paster, 
vallen van délit.um tremens bijna niet is ’t! nog nie beleetd genoeg, ols ik j 
meer voorkomen. I vraag osjeblieft? ».

Ook de gevallen van erfelijk belaste j Pastor Pype zaliger kende zijn vis- 
kinderen zijn zeer verminderd en de schers en hij wist wel dat hun vloeken 
vallende ziekte, die zoo typisch is voor J slechts uitroepingsteekens waren om 
kinderen van gealkoholiseerde ouders, j hun taal te bekrachtigen en hij kon zelf 
is in merkelijken achteruitgang. j wel eens smakelijk lachen met hun

Maar het is vooral bij de visscherij ruwe taal, die niet altijd een slechten 
dat men de verheugende gevolgen kan inborst verraadde, maar alleen een ge- 
waarnemen van den ommekeer in de : brek aan degelijk onderwijs en erbar- 
gewoonten en gebruiken. | melijke sociale toestlanden.

Vóór den oorlog immers, gebeurde | Daar is gelukkig thans heel veel aan 
het meer dan eens, dat een bemanning j verbeterd door de opoffering van leer- 
bijna stomdronken was wanneer ze krachten zooals de officieele zoowel air 

naar zee trok en veel gevallen van de vrije visschersscholen er bezitten en 
stranding en aanvaring waren dan ook die voor de ontwikkeling van de vis- 
aan drankmisbruik te wijten. schersbevolking zich geen moeite Spa

in de dagbladen van het laatste der ren. 
vorige eeuw hebben wij treurige be- j Het ware echter hun werk tz niet 
richten gelezen als b.v.b. aangaande doen, door deze bevolking weer prijs te 
het vertrek van een sloep, waarvan de geven aan den drankduivel, 
stuurman zoowe! als de jongen op hun 1 
beenen niet konden staan door tie veel 
in het glas te hebben gekeken.

Meer dan eens gebeurde het ook, dat 
twee sloepen, elkander in zee tegen
komend, nevens elkaar gelegd werden 
om aan de bemanning van de eene toe 
te laten bij de andere te komen en eens 
van den lekkeren drank te proeven, die 
ze als smokkelwaar zouden aan waï 

brengen.
Er werd dan zooveel gedronken tot 

ze het schip vergaten, dat aan het 
andere vastgebenden was en wanneer 
ze hun roes hadden uitgeslapen, be- 

* ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ *

MEKANÎEKE TOUW- GAREN
EN NETTENFABRIEKEN ---

i .. al geknoeid wordt...
 ̂ ino/'kr\niTfln Pn dDe vischprijzen en de zendingskosten zijn 

dezelfde voor eender wie en niettegenstaande 

dit, zijn er verzenders die bij de laagste ver

koopprijzen nog middel vinden om bij de 

zending een citroen, een portie tomatensoep, 

een doos sardienen, 1/4 kg. garnaal, een 

pekel of gerookten haring te voegen...

Tarbot en tong worden koploos en heele

maal gereinigd door dat soort verzenders 

«Pro-forma» aan den prijs van gewone visch 

aangeboden.

Kan dat? Ja- Wanneer men gewone visch 

met fijne vischnamen herdoopt.

Een onderwijzer is toch intellectueel en 

weet ook wel dat een boer die zijn ,boter 

onder den marktprijs verkoopt bij iedere kilo 

boter geen koekebrood als premie» kan toe

voegen... Maar ja, we beleven nu eens den 

tijd dat, wanneer men voor 150 fr. een broek 

koopt, men er één als cadeau bij krijgt...

Zekere menschen zijn er mede, gedie.id, 

zelfs zien ze niet eens in, dat de premie nog 

duurder dan de waar betaald wordt.

^Om te sluiten ware ’t best, bedoelden on

derwijzer aan te raden zich tot een firma te 

wenden die niet met premies noch reklame

filmen uitpakt, maar waar en' gewicht om 

geld yeeft, en zich niet te laten beinvloeden 

door mooie omzendbrieven die een zeker ge

tal porties voor weinig geld aanbieden. Als. 

men bedenkt dat ieder portie hoogstens 200 

gram weegt, dan zal men tot het besluit ko

men dat de premie meer dan duur betaald 

wordt.
Indien mijn schrijven U tot nut kan die

nen, moogt U het gerust publiceeren.

Met achting.
Bottemane, 

Pakhuis, 82.

Voor een nieuwe 
Visschersschool te

Stedelijke
Oostende

Geschenken aan de Leei'lingen 
der StadsvisschersscLiool

Naar men ons meldt, werden thans aan 

leerlingen der Oostendsche stadsvisschers- 

school geschenken in den vorm van olie- 

jumper, zuidwesters en kousen gegeven en 

daar zulks reeds vijf jaar gegeven werd met 

de uitreiking der premiën in October, door 

«Het Visscherijblad», verwonderen sommige 

menschen zich nu over deze handelwijze en 

werd er zelfs gevraagd, of dit van »Het 

Visscherijblad» uitgaat en waarom dit niet 

aan de leerlingen van alle scholen gegeven 

wordt.

Wij houden er aan te verklaren, dat «Het 

Visscherijblad» niet alleen niets van deze 

handelingen afweet, maar nog veel minder 

deze prijzen zou geschonken hebben.

«Het Visscherijblad» zal evenals elk jaar 

en onder de kontrool van een komiteit uit 

de verschillende scholen, met October op

nieuw ceze prijsuitdeeling inrichten en zee- 

goed gevèn aan de leerlingen van alle vis- 

schersscliolen van welke kleur zij ook mogten 

■>ijn en dit volgens de verdienste..

Voor ons gaat het niet om een school te 

bevoordeeligen, maar wel om de leerlingen

die in zee steken een b hoorlijke uitrusting 

te ggven.

Het komiteit daarvoor aangesteld en welke 

de kontrool heeft van Ie omhalingen, was 

samengesteld uit de hee en Inspecteur Le- 

fevre, M. Callant en M Lambregt.

We meenen dat deze enkele regels zullen 

volstaan om de zaak ter cht te wijzen.

DE REDACTIE.
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Gij zult tevreden zijn..

De Z a a k  der R ita’s
Advies van het Openbaar Ministerie

Het Vonnis

N. V.

»REEDERIJKAAI. OOST EN DE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
— Openbare Werken —  

.Mazout «Purtina»
Diesel Motoren «Suizer»,

Wanneei m'en ziet hoe de -bouw van een 

nieuwe vrije visschersschool bespoedigd 

wordt en hoe van alle kanten aanmoedigin

gen komen om het Vrij Onderwijs van dege

lijke lokalen te voorzien, kan men nie*s an

ders dan betreuren dat onze zoo degelijke 

leerkrachten van de officieele visschersschool, 

feitelijk gehuisd zijn in een armzalig1 gebouw 

dat voor uitbreiding en herbouw in ’t geheel 

niet geschikt blijkt.

Wij vragen ons af of het oogenblik niet 

gekomen is om de plannen te hernemen, die 

verscheidende jaren geleden door den heer 

ingenieur Verraert ontworpen werden en die 

hij uitweikte met de medewerking van de 

heeren Boehme en Tabary.

Toen werd door het stadsbestuur een stuk

Nog de Mosselvergiftiging 
het Kanaal te Brugge

in

EEN NIEUW ZONDERLING VERSCHIJNSEL

Afgevaardigden van het ministerie van 

Volksgezondheid te zamen met den fotogra

fischen dienst zijn nogmaals ter plaats langs 

het zeevaartkanaal te Brugge af gestapt.

Er werd immers ter kennis* gebracht van 

de overheid dat weerom een zonderling ver

schijnsel zich aldaar voordeed.

Inderdaad, de meeste mosselen die aldaar 

in groote hoeveelheid aangetroffen worden, 

hebben met de laatste koude dagen, zich 

bijna geheel geopend en het levende gedeelte 

heeft zich uit de schulp verwijderd en drijft 

aan het watervlak.

Dusdanig verschijnsel heeft zich totnogtoe 

nooit voorgedaan en was in de natuurkunde 

onbekend.

Bij de minste aanraking van dit vleesch- 

achtig gedeelte,, blijft niets anders dan een 

hoopje pulver over.

Dit pulve,r volgens de laatste opzoekingen, 

'ou nog een erger vergift zijn dan toen de 

dieren levend waren.

In elk g'eval bestaat er thans nog een groo- 

ter gevaar dan ooit een bad in deze water3 

te nemen.

Dit zonderling verschijnsel heeft bii de 

geleerden ook groote opschudding verwekt 

en eiken dag wordt het kanaal dan ook be

zocht door wetenschapsmenschen, die wen

schen persoonlijke vaststellingen te doen.

?

ST A N D A R D  
GAS-OIL

I

*© »ö « « g * © « « •© © • • •  ;

Heel de wereld door 
beroe id en geprezen.

American Petroleum Company

grond aangewezen gelegen op den hoek van 

de Napoleon- en Congolaan. Maar toen die 

plannen klaar waren, was de nieuwe vis

schershaven nog niet voltooid en de Opex- 

wijk bestond slechts op het papier.

Nu de nieuwe visschershaven zulk een uit

breiding genomen heeft en de bevolking van 

de Opexwijk steeds cangroeit, ware het wen

schelijk, al was het slechts het princiep te 

J.ernemen, van een verplaatsing van de vis

schersschool naar den overkant.

Daar ligt inderdaad de toekomst voor al 

wat de visscherij te Oostende betreft en wij 

zouden het niet logisch vinden, een tweede 

visschersschool aan dezen kant van de haven 

te zien oprijzen.

Tegen het even bewonderens- als benij

denswaardig} initiatief van de aanhangers van 

het Vrij Onderwijs, dienen zij, die het op 

recht goed meenen met het officieel en 

vooral met het visschersonderwijs, een daad 

te stellen en niet smalende woorden te ge

bruiken.

Vermits de Vrije School in 1939 zal klaar 

.'ijn, zou het passen reeds voordien den

Daar de zaak van het stelen van de twee 

visschersvaartuigen «Rita» door Spanjaa: den, 

langen tijd gansch de publieke opinie heeft 

beziggehouden en bijzonderlijk in visscherij- 

middens op zeer uiteenloopende wijze be

oordeeld werd, zal het onze lezersi waar

schijnlijk interesseeren het hiernavolgend 

advies van het Openbaar Ministerie en het 

/onnis welke er op volgde, te kennen.

W at betreft den eisch van de burger
lijke partij; André Rossel

Overwegende dat de burgerlijke partij stel

ling van André Rossel gesteund is op het 

feit dat hij, op 29 juli 1937, datum van het 

misdrijf uitsluitelijk eigenaar was, en thans 

nog is van geroofde schepen, om ze regel

matig en ten goeden trouw, op 1 1 Maait 

193 7, bij onderhandsche overeenkomst, ge

floten in de Nederlandsche vaarwaters der 

Sche’demonden, ter hoogte van Terneuzen, 

op een der schepen zelf, en ingeschreven en 

geïmatriculleerd op het kantoor der hypo

theken Antwerpen cen 16 Maart 193 7 van 

hunnen Spaanschen eigenaar Angel Martia- 

rena, reeder te San Sebastian, te hebben af

gekocht mits den totalen prijs van 67.500 

I gulden (ongeveer 1.080.000 fr.) betaald bij 

middel van een check op de Bank Caisse de 

Report te Brussel, Jen 2 April 193 7, dat ten 

gevolge van de door verdachten, op 29 Juli 

1937, ter hoogte van Fastnet Point, ge

pleegde muiterij, gevolgd door schelmerij, en 

i ten slotte bekroond door rooverij van beide
bouw aan te vangen van een nieuwe stede- j <ciiepen_ overgeIeverd handen van de

lijke school voor het visscherijonderwijs en | Spaansche opstandeling en, Rossel van zijn 
zonder de plannen van zooveel jaren geleden gQed werd beroofd> hierdoor schack heeft 

daarom te hernemen, toch het princiep te , geledeIlj c„ diensvolgens bepaald stoffelijk en 

aanvaarden van een verhuizing met de vis- 7edelijk beIang tot ^hadeloosstelling inroept, 

schers mee naar den Oostkant. . ,ot 8tavjng van ontvankelijkheid en grond

Het 'Visscherijblad, alleen bekommerd om rijner burgerlijke partij stelling tegen de 

den bloei van de Zeevisscherij en de ontwik

keling van de visschersbevolking, is stellig

ont -

zestien verdachten;

van

te vinden voor de verdediging van dit 

werp waaraan, wij betwijfelen het geen 

oogenblik, ook het stadsbestuur zijn akkoord 

zal schenken op voorwaarde dat de finan- 

cieele verwezenlijking ervan mogtelijk weze.

Maar onzle schepen van Financies, die toch 

ook houdt van de uitbreiding en verbetering 

van onze visschershaven,, en onze schepen 

van Openbaar Onderwijs, die in de weinige 

maanden sedert den dood van schepen Ver- 

haeghe, al heel wat verwezenlijkt heeft, zul

len het met ons eens zijn om de wensche- j 

lijkheid van een nieuw en degelijk visscherij- j 

onderwijsgesticht te erkennen.

Waar een wil is, is immers ook een weg.

GEBRUIK

T E X A C O
Gas-Olie 

Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT  O OST EN DE :

---  T ELEFOO N  71462 ---

Overwegende dat, hoe zonderling ook som

mige der omstandighed n waarin hierboven 

bedoelde verkoopsove eenkomst gesloten 

werd zouden kunnen vc irkomen, in verband 

met de hangende proc duur tusschen Mar- 

tiarena en de Spaanach • Staat of dezes ver

tegenwoordigers waarva i Rossel op de hoog

te was, noch het gesc ireven gerechterlijk 

onderzoek, noch het c iderhoor onder eed 

der getuigen ter terecht ittingen van 27 Mei 

en 3 Juni 1938, noch andere overeenkom

sten die, na de verko* psovereenkomst van 

11 Maart 1937, tussch n Rossel en Martia- 

rena mochten gesloten eweest zijn, toelaten 

te beslissen dat hier ter zake geldt, in hoofde 

van partijen, een loute geveinsde daad om 

aan Martiarena toe te iten zijn \beide sche

pen, op bedrieglijke wi ;e aan de opeiaching 

van hun bezit en gebru 'z door de Spaansche 

regeering te onttrekken ;

Overwegende diensvoJ »ens, dat geloof dient 

te worden gehecht aan den verkoop die tus

schen Rossel en Marti- rena op 1 1 Maart 

193 7 tot stand kwam in  waarvan de akte 

regelmatig werd ge re gis ree rd in het kantoor 

der Hypotheken te Anl Arcrpen op 1 6r Maart 

î 937 Boek 1, blad 59 /an 29 voor de som 

van 13.122 fr. en teve ts aanleiding gaf tot 

imatriculatie, onder Bel ;ische vlag, van bei

de schcpen in naam vi n Rossel.

Waaruit volgt dat, c ï  29 Juli 193 7, de 

rooverij dier schepen loor verdachten wel 

gepleegd werd ten r,a< jele van Rossel, in 

zijne burgerlijke partij, stelling die ook als 

ontvankelijk en gegrom voorkor.it,

Bij deze beweegreden 2n,

Wordt het door ons ! esloten, dat het aan 

de rechtbank behage:

1. De burgerlijke pertij stelling! van de 

«Spaansche Staat» nocl ontvankelijk, noch 

gegrond te verklaren e i van zijn eisch tot 

schadevergoeding diens' olgens af te wijzen

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ » » » » » f » »
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GAS-OLIE —  ESSENCE 
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SPREKEN VOOR ZICH ZELF.



2 « HET VISSCHERIJBLAD »

*BANK VAN^BRUSSEL
N A À M LO O ZE  VEN N O OT SCH AP 

BIJHUIS OOSTENDE — 3, WAPENPLAATS 

BUREEL : V ISC H M IjN  : BESTUU RSGEBOUW  

Alle Bankverrichtingen —  Voordeeiige interesten voor geldbeleggingen..

met veroordeeling tot de kosten zijner aan

stelling;

2. Na toepassing van het maximum der 

correctioneele gevangenisstraf ten laste van 

elkeen der zestien verdachten, zooals door 

ons gevorderd ter zitting' van 3 juni 1938, 

de burgerlijke partij stelling van den heer 

André Rossel ontvankelijk en gegrond te 

verklaren en hem diensvolgens het voordeel 

van zijne besluitseïs tot gevraagde schade

vergoeding toe te kennen en hem tevens 

akte te verleenen van het in deze besluiis ls 

uitgedrukte vçn»-behoud.

D E  Ui iSPRA A K

Vrijdag laatstleden heeft de Brugsche 

Rechtbank uitspraak gedaan over de zaak 

der Rita’s. Het arrest luidde als volgt:

...Aangezien het recht tot gebruik, sprui 

lende uit eene opeisching geen volgrecht in 

zich draaft;

Aangezien Martiarena eigenaar was van 

bedoelde schepen, wat niet betwist is door 

de Spaansche regeering;

Aangezien de koopakte regelmatig onder- 

:eekend werd;

Aangezign Rossel den eigenaar was, en 

deze zeevaartuigen ter hoogte van het Fast- 

net Point door muiterij, schelmerij en roo- 

verij hem ontnomen werden en overgeleverd 

pan de Spaansche nationalisten;

Veroordeelt de beschuldigden:

Alazabal Emigue, Requero José, lncharisti 

Gregorio, Amallopieta José, Genua Joacim, 

Dena José, Solobeneta Perfecto, Tolosa Ig

nacio, vÜ7driozola Raphael, Ces Abelino, Tel- 

iichira Florentino, Genua Jüan, Genua Flo- 

rentino, Garmendia Rernigo, Lerchundi Osse- 

derra, f n Echarte Rasnon, elk tot een ge- 

vangenisstraf van 5 jaar.

De burgerlijke paitij der Spaansche re

geering wordt niet ontvankelijk verklaard.

De heer Rossel wordt 1 fr. schadevergoe

ding toegekend en alle rechten voorbehou

den. Hem werd akte verleend voor behoud 

voor wat zijn rechten tegenover deze van 

den verzekeraar betreft.

De W erking van de 
Propagandavereeniglng voor 

Vischverbruik 
in de laatste maanden

I. —  PROPAGANDA IN DE SCHOLEN-

In gevolge de aan de scholen gezonden 
omzendbrieven werden 2339 kookboekjes 
over vischbereiding verkocht.

II. _  HOTELHOUDERS.

Onze plakbrieven ten voordeele van een 
grooter vischverbruik werden opgehangen in 
76 hotel- en spijshuizen (zulks maakt reeds 
in totaal 1790 inrichtingen).

UI. _  VOORDRACHTEN EN KOOK- 
LESSEN OVER VISCHBEREIDING.

De Uitrusting der Lijfbooten
in Engeland

Door de zorgen der Huishoudelijke Afdee- 
ling werden kooklessen en voordrachten over 
vischbereiding ingericht te Nijvel (9 Mei),
Sint Truiden (20 Mei) en Tienen (2 7 Mei).

Deze vulgarisatielessen, welke zich; in een 
zeer grooten bijval mochten verheugien, wer
den overal georganiseerd met de onvoor- ______  ___ ___________________ ____
waardelijke medewerking van de plaatselijke ^  Van de Velde, hoogleeraar; Econo-

visch opneemt, op voorwaarde, dat zij goed 
gereedgemaakt worde).

Het succes was volledig in zooverre, dat 
een der aanwezigen thans met de vereeni- 
ging in onderhandeling is om eene bereiding 
en uitdeeling van visch te doen voor het 
personeel eener fabriek te Vilvoorde (150 
personen).

REGIONALE PROPAGANDADAGEN

Studiedagen werden ingericht voor het on
derwijzend personeel en de leerlingen van 
de «Provinciale Normaalschool» te Jodoiyne 
( 1 April) en de Stedelijke Normaalschool te 
Antwerpen (24 Mei).

Het programma dezer studiedagen was 
vastgesteld als volgt:

10 tot 12 uur: Voordrachten en kooklessen 
over vischbereiding door juffr. Van de 
Keere, Landbouwhuishoudelijke Regentes en 
M. Fontaine, meester-kok.

14 tot 16 uur: Wetenschappelijke voor
dracht: «De Visch als volksvoedsel» door Dr.

gemeentebesturen,
De vereeniging had in al de betrokkene 

plaatsen plakbrieven doen uithangen waarbij 
de voordrachten aangekondigd werden; ver
der werden de leden van de plaatselijke
vrouwelijke groepeeringen uitgenoodigd j van leeraressen en leerlingen die, na afloop 
evenals de onderwijzeressen en leerlingen voordrachten, spontaan verklaarden dat
der huishoudklassen; de economen van de zjj n*et wjsten visscherijvraagistuk
groote gemeenschappen ontvingen eene spe- f zoo bejangrijk is; de leeraressen verzochten

mische en sociale voordracht: « Waarom 
moeten wij zeevisch eten? » door M. J. Van 
Hal, secretaris der vereeniging.

Hier ook was de bijval volledig, het be
wijs hiervan zijn de unanieme getuigenissen

De Koninklijke Nationale Lijfbootinrich- 

tmg beoogt h^t volledig werktuigelijk uit

rusten der lijfbc-oten. Deze uitrusting zai 

grooten arbeid vragen, maar het bestuur 

heeft de moeilijkheden niet onderschat, die 

met zijn inzichten gepaard gaan.

Eer- der zwaarste op te lossen vraagstuk

ken was en is nog het opstellen van uraad- 

looze betrekkin grposten. Sedert tien jaar is 

de Radio in gebruik; ,de uitbreiding1 is aan

houdend maar nog zijn groote tegenkantin

gen te overwinnen.

Er wordt nu onderzocht of het mogelijk 

is waterdichte onUangstposten in te richten 

op de booten waer kajuiten ontbreken.

Op de 53 lijfbooten van kajuiten voorzien, 

zijn uitzend- en ontvangstposten in werking 

en weldra zullen alle booten een radiopost 

bezitten.

De motoriseerinp wordt ook met de groot

ste zorg bestudeerd.

Toekomenden Zomer, verklaart een dienst- 

verste, zullen te Cornwall elf lijfbooten van 

motors voorzien zijn en met den tijd moeten 

alle roeibooten verdwijnen.

Een nieuwe krachtige motorboot is reedy 

te Salcombe in gebiuik en met Augustus 

wordt eene tweede van dezelfde grootte naar 

Appledore gezon nen.

Iedere reddingsstatie zal voorzien worden 

van lijfbooten, die best met de plaatselijke 

kustaangelegenheden overeenkomen en in 

alle weder verhandelbaar zijn voor gemak

kelijke uitzetting.

Eenige zware booten worden drijvend ge

houden, maar op veie plaatsen der kusten 

liggen andere op het droog en moeten des

noods vlot gebracht worden.

Te Ilfracombe is sedert 1936 in Jebru.k

Opening der
Tentoonstelling in 

de Vrije Technische 
School te Oostende

— ca»—

Zaterdag 9 juli werd op bijzondere plech

tige wijze de jaarlijksche tentoonstelling der 

Hoogere Technische School en der Vrije 

Vakschool yeopend door Z. Exc. Gouverneur 

Baels, in aanwezirheid van verschillende per

sonaliteiten waarox.der we aanstippen: de h. 

Béiiard, volksvertegenwoordiger Goetghebeur, 

de provincieraadsleden Porta, Seynaeve en 

Van de Moortel, gemeenteraadslid Smissaert, 

de hh. Lefèvre, Van Coillie, verschillende 

personaliteiten uil: de zeevaartwereld, enz.

Door Z. E. H. Rector Maes werden de ge- 

noodigden rondgeleid in de gebouwen der 

Vrije Vakschool waar voornamelijk het 

prachtige en keuiig verzorgde nieuwe 

bouw bewonderd werd.

Vervolgens gingen ze naar de lokal en der 

Hoogere Technische School, waar in de 

motorenzaal en de leszaal voor electriciteit 

door de leeraars eenige zeer interessante 

proeven gedemonstreerd werden. De afdee- 

ling scheikunde schitterde zooals alle jaren 

door haar degeiijLheid en uitgebreidheid.

In de nieuwe eetzaal werd dan Z. Exc, 

Gouverneur Baels verwelkomd door een stu

dent der Vrije Vakschool, waarna de h. Dan- 

gl*eau, leeraar aan de Hoogere Technische 

School, het woord nam om te wijzen op een 

bijzonderen tak der school, namelijk de af- 

deeling motoren. Hij drukte op het belang 

der practische en theoretische studie voor de 

motoristen en kandidaten technische inge

nieurs, en drukte de hoop uit dat de pro 

vincie, de reeders en de nijveraars verder de 

scholen zouden blijven steunen.

Daarop nam Z. Exc. Gouverneur Baels het 

woord. Hij schetste in korte trekken de ge

schiedenis der vibscherijvloot voor en na den 

oorlog, waarbij hij erop wees hoeveel de 

fmotorisatie te danken had aan de Technische 

Scholen. Hij beklemtoonde nogmaals hoe 

Oostende geroepen is een groot visscherij- 

en nijverheidscentrum te worden, dank zij 

de uitbreiding der haven. Aldus is de Vrije 

Vakschool en niet in t minst de Hoogere 

Technische School, een groote toekomst weg- 

telegd. Z. Exc. drukte erop dat deze scholen 

ruimeren steun cer provincie verdienen en 

dezen dan ook zeker zullen ontvangen.

Deze prachtige rede besloot de plechtig

heid der opening.

! gesteld een motorliifboot van 1 0 meters lang 

j op 3 breed; deze boot is verdeeld in 5 water- 

j dichte afdeelingen en bezit rond de negentig 

luchtvakken. Wanneer hij door een stortzee 

overstroomd wordt, kan hij in zes seconden 

weêr vrijkomen.

De twee motors van 1 0 paardekracht ieder, 

bevinden zich in eene waterdichte machine

kamer; ook zijn de motors zoo waterdicht 

dat een vloed ir. de machinekamer hunne 

voortwerking niet belet.

Nog vele-verbeteringen worden voorzien in 

den bouw van lijfbooten door bijvoeging van 

brandbluschtoestellen, lijnschieters, electrieke 

zoeklichten, oliespuiters voor ruwe zee- 

demping en verwaimde kabienen om de ge

redden te herbergen.

Binnen eeniyen tijd zal er van roei- en 

zeillijfbooten in Engeland geen sprake meer 

zijn.
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Nog het Bezoek der 
Mijnwerkers

kinderen
In de « Nieuwe Demergalm » van Diest, 

lezen we hieromtrent het volgende:

« Op 28 en 29 Juni 1.1. deden de leer- 

ingen der Gemeentejongensschool van Diest, 

allen mijnwerkerskinderen, een tweedaag- | 

sche schoolreis naar de Kust. Ze bezochten  ̂

per autocar: Leuven, Brussel, de zandtapijten 

te Hekelgem, Aalst, Gent, Brugge en werden 

s middags vorstelijk ontvangen te Oostende, 

in de vischmijn door de heeren Blondé, kapi

tein der Roode Vloot, een Oostendsche oor

logsheld, die openlijk strijd voerde tegen de 

onderzeeërs en niet zonder succes; door hun 

sympathieken schoolopziener Vanhecke en 

door den heer Prosper Vandenberghe, grif

fier. Het is deze heer die dit jaar alweer de 

kinderen, dank zij de propagandacommissie 

voor meer vischverbruik en dank zij talrijke 

Oostendsche weldoeners, vischhandelaars, pa

tissiers en brouwers, onthaalde op een lek

ker vischdiner met voorgerecht en dessert en 

’s namiddags op smakelijke rozijnenkoeken; 

dit alles totaal gratis opgediend door een be

reidwillig personeel in het vischrestaurant 

van de mijn. De de minbedeelde kinderen 

«mulden dan ook in ruime mate van dit lek

ker voedsel en boden uit dankbaarheid een 

prächtigen bloemearuiker aan, aan mevrouw 

de uitbaatster van het hotel; en het werk 

<.<Het oude Diest» in een kunstig bewerkt 

iederen omslag, aan hun Oostendschen vriend 

en weldoener: den heer Prosper Van den 

Berghe. Directeur Vandijck hield de toe

spraak en de leerlingen zongen een mooie 

potpourri, opgesteld door een der onderwij

zers, onder leiding van hun medeleerling 

]• rans Joris en begeleid door hun makker 

Vandeperre, accordeonvirtuoos van dertien 

jaar, wat hun een geweldig succes bezorgde 

vanwege de talrijke toehoorders.

Verder werd een bezoek gebracht aan den 

vuurtoren, de duinen, het Kursaal, de Ten

toonstelling der kunstenaars-oudstrijders, aan 

Breedene, Den Haan, Wenduyne, Blanken- 

berghe, Zeebrugge met zijn straat in zee, 

Heyst, Knocke, en zoo reden ze, als be

dwelmd door al dit vroeger voor hen onbe

grijpelijk natuurschoon, terug naar hun rus

tige Diest S

Leerlingen *en onderwijzers roepen van uit 

hun Demerstadje noglmaals van harte dank 

aan die schaar Oostendsche weldoeners en 

neuriën het deeltje uit hun potpourri: «Moes

ten alle menschen weten dat de visch zoo 

lekker is, zouden zij er meer steeds eten, 

want dit proefden wij, gewis ! »

ciale uitnoodiging. Overal werd onze oproep ! 
zeer goed beantwoord: te Nijvel was de feest
zaal van het stadhuis bomvol g-eloopen, meer 
dan 200 aanwezigen; in de huishoudschool 
van de Eerw. Zusters LJrsuïiçen kon; men 
zich moeilijk bewegen, 160 toehoorsters, en 
te Tienen in de prachtige nieuwe| lokalen 
van de Gemeentelijke Huishoudschool van de 
Donysstraat wâs de opkomst even belang-* 
rijk, 147 toehoorsters.

Te Nijvtel en Tienen werd het woord ge
voerd door den secretaris onzer vereeniging, 
M. Van Hal, en Juffrouw Van de Keere, 
landbouwhuishoudelijke Regentes; te Sint- 
Truiden door den heer Professor Van* de 
Velde en Juffrouw Van de Keere, voren ver
noemd.

M. Van Hal deed het doel onzer vereeni
ging kennen en wees op de noodzakelijkheid 
van een grooter vischverbruik; hij besprak, 
in hoofdzaak, de economische en sociale kan
ten van het vraagstuk; hij bekampte ook 
rog de bijzonderste vooroordeelen die oor
zaak zijn dat de visch op onze tafel de plaats 
niet inneemt die zij verdient.

Daarna werd aangevangen met de visch- 
bereidingen; deze werden gedaan door M. 
Fontaine, meester-kok en juffrouw Van de 
Keere, die de bijpassende voordracht en uit- 
leig gaf.

Te St. Truiden wees de heer Dr. Prof. 
Van de Velde* op de noodzakelijkheid van 
een grooter vischverbruik, zoowel op voe- 
dings- als op economisch ge/bied.

De gebruikte vischsoorten waren: rog, ha
ring, koolvisch, kabeljauw, schelvisch, wij
ting, knorhaan, zeeduivel, makreel, arend en 
garnalen.

Volgende schotels werden gereedgemaakt : 
gekookte visch (vischbouillon), garnaalsoep, 
koude schotels bestaande uit visch, garnalen, 
sla en groenten, gekorschte schotel (gratin), 
verschillende bereidingen in den oven, visch- 
ragout, verschillende vischsoorten in de pan, 
bereidingen in fr uitvet met en zonder d*eg.

Na iedere voordracht, proeven al de toe
hoorsters, met den meesten smaak, van de 
gereedgemaakte vischschotels.

Dit proeven heeft een zoo groot succes, 
bijzonder onder de jeugd, dat wij somtijds 
letterlijk overrompeld worden; wij hebben 
dan ook besloten dat, bij iedere voordracht, 
de leerlingen zullen uitgenoodigQ worden, 
vork, lepel en ondertas mede te brengen.

Wij ondervinden nog dagelijks, dat de 
beste propaganda ten voordeele van een 
grooter vischverbruik bestaat, in het aan- 
leeren aan onze huisvrouwen, onderwijzend 
personeel en leerlingen der huishoudklassen 
en normaalscholen, hoe men, met zeer wei
nige kosten, de smakelijkste en meest ge
varieerde vischschotels kan bereiden.

De grootste reden van het niet voldoende 
verbruik der zeevisch is immers» dat onze 
huisvrouwen deze spijs niet kunnen gereed
maken z.a.; het behoort; welnu de talrijke 
aanvragen om kookboekjes welke wij, na 
afloop der voordrachten, regelmatig ontvan
gen, bewijzen dat de huisvrouwen willen af
breken met de gewoonte van: den eenen 
Vrijdag «Visch met botersaus» en den an
deren Vrijdag «Botersaus met visch».

Het ware te wenschen dat de vischhande
laars en sommige reeders het vulgarisatiewerk 
van de Propagandavereeniging wat beter 
zouden op prijs stellen en hare actie op eene 
afdoende wijze steunen.

Op 7 Mei werd eene niodelvischbereiding 
ing'ericht voor d"e leden van de «Cercle de3 
Régates de Bruxelles», volgende schotels wer
den gereedgemaakt en aan de 85 aanwezigen 
uitgedeeld:

Koude vischschotels met sla en mayon- 
naisesaus (staarten) ; gefruite visch (visch- 
reepen); appelbeignets (deze laatste werden 
gereedgemaakt in dezelfde olie, welke ge
diend had om de visch te fruiten; deze ,be
reiding werd gedaan om te bewijzen dat de 
olie noch de smaak, noch de gieur der visch

ens dan oq]c om de noodige documenLatie, 
welke hen moet in staat stellen e’en zeker 
aantal lessen te wijden aan het vischverbruik 
(deze documentatie werd door ons ver 
strekt).

Deze studiedagen werden gevolgd door een 
opstelprijskamp onder de leerlingen van de 
normaalscholen.

VISCHVERBRUIK BIJ HET LEGER

Dank zij onze onderhandelingen met d< 
bevoegde diensten van het Ministerie var 
Landsverdediging werden volgende uitslagen 
bekomen:

I ) door de zorgen der Propagtandavereeni- 
ging zal, in den loop van de maand Juni, 
een vischbakoven geplaatst worden in de 
kazerne van het 3de Linieregiment te Oos
tende;

2) de officieren van de troepenhuishou- 
dingen van Gent en Brugge zullen door het 
Ministerie van Landsverdediging aanzocht 
worden de bereiding en uitdeeling van visch 
in de troepenhuishouding van het 3e Linie- 
rejiment te Oostende bij te wonen;

3) de cfficieren van de troepenhuishou- 
dingen van Brussel zullen dezelfde bereidin
gen en uitdeelingen bijwonen in de troepen
huishouding van het 1 e Regiment Gidsen te 
Etterbeek (die een model-vischbakoven be
zit) ;

4) ingeval de proeven gedaan te Oostende 
voldoening geven, zal de mogelijkheid wor
den onderzocht, in den loop van 1938, een 
vischbakoven te plaatsen in de troepenhuis
houding van de infanterieschool te Beverloo, 
en een derden in een nog aan te duiden gar
nizoen te Antwerpen (stad) of in eene 
Waalsche provincie,

5) het bureel onzer vereeniging, in samen
werking met de bevoegde diensten van hec 
Ministerie van Landsverdediging, doet thans 
een zeer uitgebreid onderzoek inzake het 
vischverbruik bij het leger; een volledig ver
slag hierover zal, binnen zeer korten tijd, 
bij het bestuurscomité, worden ingediend.

PROPAGANDA MET GAS- EN 
ELECTRICITEITSMAATSCHAPPIJEN

De vereeniging verleende hare medewer
king aan de vulgarisatiedagen welke, in den 
loop van de maand Mei, door de Cie Gén. 
de Gaz et d’Electricité ingericht werden te 
Blankenberge, Wenduyne en Den Haan. Tij
dens deze propagandadagen welke een zeer 
groot succes hebben gekend, hebben wij 
kunnen vaststellen, dat zelfs aan de Kust, 
nog alles te leeren valt inzake de behoor
lijke bereiding van vischgerechten.

VISCHVERBRUIK BIJ DE «GROOTE GE
MEENSCHAPPEN» z a. KLOOSTERS, PEN

SIONATEN, enz.

De vereeniging stelt tevens een zeer uit
gebreid onderzoek in, inzake het vischver
bruik in de kloosters, kostscholen, enz...

Een eerste verslag over de uitslagen van 
ibedoeld onderzoek zal, binnen enkele dagen, 
bij het Bestuurscomité worden ingediend.

STEUN VANWEGE DE REEDERS EN 
VISSCHERS-REEDERS

Deze steun beliep voor de eerste vier 
maanden, tot de som van fr. 6.713,07.

ACTIE VOOR DE MAAND JUNI

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SOEN EN

opvolger: Jules Defever
131, T H O U RO U T SC H E  ST EE N W EG , 131 —  O OST EN DE

TELEFOON 73034

---------OCCASIEBAN DEN  IN  ALLE M A T E N ----------

Het H. Bloedspel te Brugge
Zooals reeds gemeld zullen vijf opvoerin

gen plaats hebben van dit qpenlucht-speî dat 

speciaal is geschreven en, getoondicht voor 

het cude Brugge, dat sedert 1 150 een deel'je 

van het H. Bloed bewaart.

Feeeriek zal dc kleurbelichtin^- van het

spel ingelijfd. Dit grootsch 

: parel aan Brugge’s

Het Belfort te Brugg«, aan den voet 

van hetwelk het merkwaardig spel zal 

opgevoerd worden

rijzig Belfort zijn. waarop honderden deel

nemers plaats zullen vinden tusschen de kan- 

teelen, in de ran^'i en op de kroon van deu 

toren, waarop bewogen massascènes zullen 

plaats grijpen.

Koor en orkest, samen 1000 uitvoerders, 

zullen worden geleid door den befaamden 

toondichter zelf, Meester Arthur Meulemans. 

Zelfs de beiaard en de zegeklok worden in

het dramatische 

spel zal een nieuv 

wereldfaam hechten.

Data der opvoeringen. — Zaterdag 20 

Augustus 1938, te 21 uur; Zondag 21 Au

gustus, te 18 u.; Donderdag 25 Augustus, te 

21 u.; Zaterdag 27 Augustus, te 2 1 u. ; Zon

dag 28 Augustus, te 21 u.

Er wordt g-ezc ; gd voor spoorgelegenheid 

naar de kustplaatsen en het binnenland, on- 

middellijk na de vertooninyen.

Prijzen der plaatsen. — Genummerde 

plaatsen 25-15-1C fr. Staanplaatsen 5 fr. 

Voor groepen; bij bestelling van minstens 

20 plaatsen, 20 t.h. vermindering. Er zijn 

8500 zitplaatsen e:\ 4000 staanplaatsen.

Men lette er wei op dat de kaarter; ge

nomen b.v. voor Zondag 2 1 Augustus slechte 

voor dien dag geldig zijn en ook niet zullen 

uitgewisseld worden.

Voor alle verdere inlichtingen wende men 

zich tot den Diens’ voor Toerisme, Groote

Markt Brugge. Te! 328.12. Postch. 4092.73. 

BIJZONDERE SCHIKKINGEN

1. lederen dag van 20 tot 28 Augustus: 

beiaardconcert vav 12 tot 13 uur.

2. De avonden op dewelke geen opvoerin 

gen plaats hebbon: vaartochtjes met ver 

lichte bootjes op de talrijke « reien ».

3. Aan de houders van een toegangskaart 

tot het H. Bloed-Spel (van minstens 10 fr.) 

worden volgende voordeelen toegekend:

a) op vertoon dezer kaart, 50 t.h. vermin

dering op de toegangsprijzen tot alle musea 

te Brugge ( ’s vooimiddags) ;

b) kostelooze begeleiding door officieele 

gidsen;

c) 25 t.h. vermindering op de vaartochtjes 

op de reien;

d) recht tofc deelnme aan het goedkoop 

uitstapje naar Zeebrugge-badplaats, met wan

deling op den Havenmuur (I km. in zee) 

s namiddags. B.

De Inhoud 
van de Medecijnenkisten

In den loop van de maand Juni worden 
voordrachten en lessen over vischbereiding 
ingericht te Marcinelle (17 Juni) en Ver- 
viers t ^ egionale dag) - (24 Juni).

De propaganda in scholen, leger, groote 
gemeenschappen en bij de hotelhouders, ! 
wordt eveneens druk voortgezet.

Door de zorgen der Propagandavereeni
ging worden tevens menigvuldige schoolbe
zoeken -aan de visscherij-instellingen der kust 
georganiseerd.

Het Staatsblad van 8 Juni kondigt dus een 

ministerreel besluit af opgevend welke ver- 

bandkisten aan boord van de visschersvaar- 

tuigen moeten geplaatst worden.

We hopen hierop in ons volgend nummer 

te kunner terugkomen.

8 JUNI 1938* — MINISTERIEEL 
BESLUIT* — VERBANDKISTEN 
VOOR DE SCHEPEN DER 
KOOPVAARDIJ EN DER ZEE
VISSCHERIJ*

Gezien artikel 152 van het koninklijk be

sluit van 8 November 1920 betreffende de 

uitvoering van de wet van 25 Augustus 1920 

op de veiligheid der schepen;

Gezien het ministerieel besluit van 23 No

vember 1920, waarin de lijsten voorkomen 

van de geneesmiddelen, verbandartikelen en 

instrumenten die aan boord van zeeschepen 

moeten aanwezig zijn,

Besluit:

Art. 2. —  Ac\n boord van elk visschers

vaartuig moet een hoeveelheid genees-, ver

band- en ontsmettingsmiddelen voorhanden 

zijn die verschilt volgens den duur der reis 

Deze middelen ,moeten gesloten zijn in een 

verbandkist, die speciaal daartoe vervaardigd 

is volgens een door de Zeevaartinspectie 

goedgekeurd model.

B. —  VERBANDKIST VOOR VISSCHERS- 

VAARTUIGEN DIE REIZEN VAN 

MEER DAN VIER DAGEN ONDER 

NEMEN:

Voor wonden:

6 aseptische verbandpakjes, 5 centimeter 

breed; 6 van 7 centimeter breed en 6 van 

1 0 cm. breed.

Voor brandwonden:

6 verbandpakjes met picrinezuur 0,5 t.h. 

doortrokken gaas. 5 cm. breed; 6 van 7 cm. 

breed en 6 van 10 cm. breed; 10 pakje3 

slorpwatten van 25 gram; 6 pakjes gewone 

watten van 100 gram; 6 gaaszwachtels (10 

cm. breed); 2 calicot-zwachtels (8 cm. 

breed) ; 2 driehoekige doeken (draagband 

van Mayor) ; 1 rel kleefpleister, 5 cm. breed 

en 1 m. lang; 1 rol kleefpleister 10 cm. breed 

en 1 m. lang; 1 meter waterdicht doek 

(Billroth); 12 veiligheidsspelden; 1 schaar;

1 fijn tangetje voor splinters (dissectietang) ; 

6 wijde lederen vingerlingen; 2 kartonnen 

spalken van 19 cm.; 1 kartonnen spalk van 

30 cm.; 1 dokterthermometer; I oogbad 

(porcelein of glas).

Voor uitwendig gebruik:

4 pakjes boorzuur in poeder van 30 gr.;

1 tube boorzalf; 1 tube boormetholzalf; 2 tu- 

bén Inotyol-zalf van 50 gr. ieder; 6 mosterd- 

plelsters; jodiumtinct uur van *t receptenboek 

(ampullen van 1 c.c.) 25 stuks; idem (am

pullen van 5 cc.) 10 stuks; 1 fleschje al

cohol 90° van 200 gram: 1 fleschje kamfer- 

8piritus van 200 gram; 1 fleschje oogdrup- 

pels, druppelfleschje van 20 gram (cocaïne 

0,5 yr. ; Hyd. Perclor 0,033 gr.; Castor ol. 

100 gr.); 1 fleschje gorgeldrank, boorzuur 

3 t.h., 200 gram.

Voor inwendig gebruik:

1 fleschje Hoffman (20 gram in druppel

fleschje); 1 fleschje wonderolie van 200 

gram; 1 fleschj'e opwekkend middel, Pot. 

Todd., 200 gram; 1 fleschje tegen den hoot, 

en verkoudheid, Syrup Desessartz, 200 gr.;

1 fleschje tegen buikloop en kramp van 200 

gram (form.: Extr. thebaic, 0,20 ifr. ; Bis

muth carbon., 6 gr.; Sod. bicarbon., 3 gr.; 

Tinct. Catechu, 20 gr.; aq. d. ad. 200 gr.);

1 fleschje tegen rheumatiek, 200 gr. (form.* 

Sodium salicyl., 1 0 gr.) ; 1 00 tabletjes chloor- 

zure potasch vau 0,50 gram (in fleschje met 

wijden hals); 50 tabletjes antipyrine van 

0,50 gram; 6 pakjes Engelsch zout van 20 

gram.

Art. 3. —  De reeders hebben, te rekenen 

van de bekendmaking van dit besluit, een % 

jaar tijd om de bestaande -geneesmiddelen- 

kisten, die zouden geschikt kunnen gemaakt 

worden, met voorgaande voorschriften in re

gel te brengen.

Brussel, den 8 Juni 1938.
De minister,

H. MARCK.
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« HET VISSCHERIJBLAD » J

VISSCHERS!
V O O R  UWE S C H E E P S H E R S T E L L I H G E N  EM 
flIE U W B O U W  W EN D T  U TOT DE W ERKHUIZEN

BELIAPD.CRIGHTOrkC
OOSTENDE S.A?

Buitenland
HOLLAND

W O N D E R B A R E  R E IZE N  
KLE INE  V ISCH

V A N

Een visch zwom 335 mijlen ver van Hol

land naar Start Point, zoo verhaalt het ver

slag van «en visscherij onderzoek, de onder

vindingen beschrijvend over vischreizen.

Tusschen Maart 1929 en November 1932 

werden 20.000 platen geteekend en losge

laten, waarvan er 6750 teruggevangen wer

den. Al de gevangen platen waren opge

vischt door de «George Bigh», een vaartuig 

door de regeering uitgerust.

Het visschen had plaats met korte slepen 

om levende visch aaji te brengen en de ge

vangen platen werden dadelijk in bakken 

.net stroomend water geplaatst. Na eenigen 

lijd werden ze springlevend teruggevonden 

en werden zij nogmaals over boord gewor

pen. Al deze schol was geteekend met 

caoutchouc knoopjes aan de rugvin met een 

zilverdraadje vastgemaakt.

De schol werd ov?r boord geworpen langs 

de kusten van Jutland en Holland in 1929 

tot 1932. Velen werden terug opgevischt op 

de plaatsen van invrijheidstelling, maar an

deren waren verre v/eggezwommen.

Er werden 51 schollen gevangen op de 

Oostkust van het Kanaal en twee kwamen 

in de vischnetten terecht te Start Point. Deze 

twee schollen hadden minstens 850 mijlen 

afgelegd en waren rond de 4 centimetere ge

groeid.

Het eerste jaar na de bevrijding werden 

de meeste platen terug opgevischt bij de 

kusten waar zij in ’t water geworpen waren. 

Het tweede jaar nochtans gebeurden de 

vangsten op groote afstanden.

CANADA
BO EREN  E N  V ISSCHEN

Boerderij en visscherij schijnen moeilijk 

Ie kunnen samengaan; nochtans zijn de boe

ren van de Canada van eene andere mee

ning.

Op de Canadeesche hofsteden bestaan fok

kerijen van vossen die gekweekt worden voor 

hunne pelsen. Van daar een gestadige vraag 

naar gemeene visch, die op sommige boerde

rijen drie maal per week wordt toegediend; 

haring en kabeljauw hebben de voorkeur.

Er valt niet te twijfelen aan de voedzaam

heid van visch die vele versterkende mine

rale stoffen bevat, zooals kalk, phosphoor, 

koper, ijzer, enz. Een zoeker beweerde zelfs 

onlangs dat hij sprankels goud in een heilbot 
ontdekt had.

Een Noord-Amenkaansche zoeker verze

kert dat er 25 ton goud te vinden1 zijn in 

40.000 kubieke meter zeewater.

Het is onmogeKjk op voordeeligd wijze 

soud te vergaren uit zeewater, waarvan 

veertig millioen kubieke meter een gewicht 

hebben, dat niet te behandelen is.

NOORWEGEN
N O O R SC H E  H A RIN GV ISSCH ERIJ

Volgens mededeeling van den directeur dei 

visscherijen in Noorwegen werden aldaar tot 

25 Juni j.l. aaiifc'evoerd 3 74.360 H.L. vet

haring en kleine haring. Hiervan werden 

versch verzonden 44.546 H.L., gezouten I 195 

H.L., aan traanrabrieken verkocht 302.120 

H.L. en aan conservenfabrieken 18.89,0 H.L.

N O O R SC H E  H A R IN G U IT V O E R

De export vaa haring uit Noorwegen be

droeg in de week van 13 tot 18 Juni volgens 

officieele gegevens: 897 ton vaarharing, 320 

ton vetharing, 532 ton sloeharing.

Hierdoor steeg het totaal dit jaar tot 

15.920 ton vaarhcring, I 1.283 ton vetharing, 

77.51 1 ton sloeharing en 4068 ton IJsland

sche haring.

DUITSCHLAND
H ARIN GBERICH T  V A N  F IRM A  

TH. JAHNS

Hamburg, 5 Juli. —— Er kwamen hier 

ter markt 6230 halve tonnen Shetlandharing, 

aangevoerd door het stoomschip Meise, 3204 

halve tonnen Stornowayharing, aangevoerd 

door het stoomschip Murrayfield en 563 

halve tonnen Oostkustharing, aangevoerd 

door het stoomschip Rubislaw.

Noch wat betreft de kwaliteit, noch wat 

de vraag betreft valt noemenswaardige ver

betering te constateeren. Westkustmaatjes 

J)lijven nog het meest gevraagd, waarbij 

Shetlandmaatjes ietwat op den achtergrond 

komen te staan. Het heeft den schijn dat 

geen noemenswaardige verbetering van de 

Slvetlandmaatjes meer te verwachten is, daar 

de haring nu reeds een Volleharingkarakter 

vertoont.

Zoowel uit de eerste als de tweede hand 

werd met den opslag van Shetlandmaatjes 

begonnen, waarvoor de haring op het oogen

blik zeer geschikt lijkt. Tengevolge van het 

langdurige koele weer, is het vetgehalte van 

de haring gering-

De eerste aanvoeren van Oostkustharing 

van Wick en Fraserburgh vielen naar wensch 

uit. De haring is eenigszins zachter en klei

ner dan de Shetlandharing en dientengevolge 

door de consumenten meer gevraagd.

Op alle vischgïonden mankeert het aan 

groote haring, hetgeen men toeschrijft aan 

de intensieve visscherij van de haringtraw- 

lers.
De prijzen voo r  Shetland- en Westkust - 

h arin g  ond ergin gen  sed ert ons bericht van

j.l. Vrijdag gee.i verandering. Voor Wicker 

haring betaalde men 34 RM voor medium en 

38 RM voor selected. Van de Fraserburgh- 

haring is de prijs noy niet bekend, maar veel 

verschil met dien van de Shetlandharing zal 
er wel niet zijn.

De vangsten van de laatste dagen zijn vol

gens berichten van de verschillende vissche- 

rijplaat8en z*eer goed, waardoor de voorraad 

groot is, terwijl een groot deel van de Shet

landharing hard gezouten is.

In Holland wordt de visscherij sterk ge

hinderd door de staking, waarbij het voor

namelijk gaat om den aan de visschers toe

komenden vrijen tijd. De prijzen loopen o,m 

de f 40.—  per kantje. De hoo^e prijs heeft 

ten gevolge dat de haring door jagers van 

zee wordt aangevoerd.

Ook bij de Dvitsche haringre^derij^n zijn 

de vangsten en de kwaliteit bevredigend. 

Prijzen onveranderd. TeleurstePend : • dat het 

ook bij deze haring aan groote waar man

keert.

ENGELAND
EEN  LINKSCHE HEILBOT

Dinsdag laatst kwam te Grimsby een Hnk- 

sche heilbot op de markt. Dit is eene merk

waardige uitzondering die veel bewondering 
verwekte.

De visch, tusschen twee andere geplaatst, 

had zijn muil op den tegenovergesteJden 

kant. Tusschen duizend heilbotten zal er ten 

hoogste een van deze soort verschijnen.

E EN  FRAN SCH E 300 T O N  
TREILER

Een vischboot van buitengewone grootte 

deed onlangs de haven van Yarmouth aan. 

Het was de 300 ton treiler « St Pierre et 

Paul », toebehoorende) aan de Pêcheries de 

Normandie van Fecamp. De bemanning telt 

40 koppen. Een dagbladschrijver die liet op

merken, dat het een uitzonderlijk groote boot 

was vernam van den kapitein dat het schip 

een der kleinste was van Fecamp, waar er 

thans vaartuigen van 1000 ton bestaan.

De «St. Pierre et Paul» had kabeljauw ge- 

vischt te Spitzbergen en moest door kolen- 

nood naar huis varen. De lading bestond uit 

300 ton visch.

VISCH  B IN N EN GEBRACH T  IN  
EN G ELAN D

DOOR OOSTENDSCHE SLOEPEN

Op 20 juni te Londen 13 pakken versehe 

visch; op 22 Juni, 39 pakken; op 24 Juni, 

72 pakken en op 25 Juni, 16 pakken. 

DOOR SLOEPEN VAN ZEEBRUGGE

Op 24 Juni ce Harwich, 3 pakken versehe 

visch.

H A RIN GJA GER

Een liefhebber-vlieger heeft het middel ge

vonden haringscholen te ontdekken in de 

Shetland waters.

De tegenwooidigheid van haringscholen 

wordt aan de booten kenbaar gemaakt door 

flesschen, die de vlieger vallen laat op de 

reevlakte.

Deze flesschensignalen worden met goeden 

uitslag bekroond en zoo wordt een nieuw 

bewijs geleverd van het nut van het vlieg-

EEN  N IE U W E  O L IE M O T O R

De heeren Petters van Jeovil hebben groote 

verbeteringen gebracht aan een nieuw model 

van oliemotor, die in bouw en degelijkheid 

vele voordeelen bezit.

Sedert maanden zijn vier motors, verschil

lend van 125 tot 3 75 P.K., aan een streng 

onderzoek betreffende werkingsmogelijkhe- 

den onderworpen, en werden hoogst voor- 

deelig gekeurd.

Deze .motors zijn min lijvig dan andere van 

dezelfde kracht, hetgeen prijzenswaardig is 

voor de zee en de nijverheid. Zij worden 

verder aanbevolen voor hun lichteren bouw 

en onzichtbare ontlasting. Voorwaar een 

nieuwe verbetering.

Binnen kort zullen de aangestelden der 

verschillende regeeringsafdeelingen, samen 

met werkleiders en nijveraars, een bezoek af

leggen te Jeovil, om de nieuwe motors aan 

het werk te zien,

ROBBEBLOED

De zeef zit in het bloed van sommige fa

milies en er bestaan veel voorbeelden van 

zonen, die hun vader opvolgen op groote 

schepen of visscherabooten.

Zelden nochtans wordt de zeeliefhebberij 

zoo ver gedreven als in de Whitcombe fa

milie van Grimsby, waarvan de vader en vijf 

zonen als schippers varen.

De vader, een goed gekende werkzame 

schipper, meest op Faroe varend, was gedu

rende vele jaren in dienst van de Standard 

S. F. Company en gekend onder den naam 

van Zwart Schippertje.

Gedurende eerige jaren waren ook drie 

zonen werkzaam als schippers bij dezelfde 

reederij. Ongelukkiglijk kon de vader, door 

vroegtijdig afsterven, zijn laatsten zoon niet 

geplaatst zien. Deze vaart nu ook als schip

per.

PLEZIERREISJES OP TREILERS

De Gïimsby reeders zijn niet genegen aan 

liefhebbers toe te laten een zomerreis^e op 

hunne booten mede te maken.

Zij hebben nochtans on 'el’jk, wan* over 

een ig e  jaren  vaarde uit Grimsby, voor eene

reis van acht dagen, een man mede die ver

maard werd door zijne ontdekkingsreizen 

naar de Noord-erzeeën.

Deze liefhebber, Gino Watkins* liet zijn 

zeelust kennen het eerste jaar dat hij aan 

de Universiteit var. Cambridge studeerde.

Hij werd voor de plezierreis gemonsterd 

als dekleerling. De bemanning noemde hem 

«Onzen Jim».

Zes jaar later leidde de dekleerling met 

den besten uitslag reizen naar Edge Eiland, 

Labrador en Groenland. Op vier en twintig 

jarigen ouderdom werd hij door den Koning 

ontvangen, en ging hij door als de jongste 

bezitter van het gouden eeretceken van de 

Koninklijke Aardrijkskundige maatschappij.

Het Noordpooleereteeken werd hem ver

leend na zijn dood binst de tweede re!s naar 

Groenland, waar een vroegtijdige dood een 

einde stelde aai zijn verdienstelijk en veel

belovend leven.

M. J. Scott verhaalt in de levensbeschrij

ving van Watkins een typische samenspraak 

met zijn moeder als hij thuis kwam van zijn 

eerste plezierreis.

« Het verwondert mij », zegde zij mis

noegd, « dat men een scholier van Cambridge 

als dekleerling aenmonstert. Uwe stem en 

handen gaven geroeg te kennen met wien zij 

te doen hadden. »

« In het ig<eheel niet, moeder », antwoordde 

Gino. « Wat de stem aangaat, een vloekje 

tusschen twee woorden was voldoende om u 

onkennelijk te maken, en wat de handen be- 

ti+eft, zij waren te vuil om bezien te wor

den. »

GEBAKKEN V ISCH  EN  A A RD 
APPELEN

Te Newcastle is de visscherijnijverheid zeer 

nadeelig1 getroffen door een staking door de 

vischfruiters gevoerd.

De gebakken vischhandel legt in Engeland 

een groote bedrijvigheid aan den dag en de 

«Fish and Chips shops» zijn de beste kalan

ten van de visschers. Zij zijn er ook bij om 

zich te verdedigen, wanneer hun moeilijk

heden in den weg gelegd worden.

Hunne ontevredenheid spruit voort uit het 

feit dat de Bond die den aardappelhande! 

bestuurt sedert maanden niet wil ingaan op 

de vraag van deze winkels, namelijk van ge

noegzame hoeveelheid en aan een redelijker 

prijs geriefd te worden.

De fruiters beweren dat zij geen visch 

kunnen verkoopen zonder aardappelen. Is het 

hun onmogelijk, niettegenstaande al hunne 

pogingen voordeelig aan aardappelen te ge

raken, dan moeten zij ook afzien van visch 

te koopen

E E N  SLIJKSPRINGER

Het natuurkundig museum van Birming

ham is in het bezit gekomen van een slijk- 

springer, een visch der warme streken, die 

bij lage tij in het slijk rond wipt of zich op 

drogen bodem in de zon te warmen legt.

SHETLANDSCHE HARING- 
V ISSCHERIJ

Lerwick, 2 Juii. -- De haringvisscherij is

ook in de afgeloopen week met groot succes 

voortgezet. Alleen Maandag was het storm

achtig weer en keerden dien dag Vele booten 

onverrichterzake uaar de haven terug.

De aanvoeren bedroegen:

Aant. booten Gem. vangst Prijzen 

Dinsdag 185 22 cr. 30— 36/6 sh. 

Woensdag 210 11 cr. 32— 35/6 sh. 

Donderdag 211 8 cr. 33— 36 sh.

Vrijdag 185 25 cr. 31--35 sh.

Zaterdag 205 25 cr. 25— 32 sh.

Gedurende deze week hadden de volgende 

verschepingen plaats: het stoomschip Phoe

nix vertrok met 3779 halve tonnen en het 

stoomschip Winga met 65 heele en 2350 

halve; tonnen naar Gothenburg; het stoom

schip Talvaldis .net 290 heele en 2938 halve 

tonnen naar Darzig en met 749 heele en 

2506 halve tonnen naar Gdynia; het stoom 

schip Dalwhinnie met 664 heele en 5001 

halve tonnen voor Stettin en met 1747 halve 

tonnen voor Gothenburg.

K LO N D Y K IN G  HARING- 
V ISSCHERIJ

Lerwick, 2 Juli. -- In de afgeloopen week

werd verscheept aan versehe haring naar 

Altona: met het stoomschip Frieda Rehder 

6325 kisten, met het stoomschip Hernia 3897 

kisten en met het stoomschip John Rehder 

4890 kisten.

A B E R YST W YT H  W O N D E R

Bezoekers van Clarachbaai bij Aberyst

wyth, konden er op het strand een visch be

wonderen, die veel op een walvisch geleek.

Het dier. een soort dolfijn, was dood door 

L'en zware zee op fle kust gesmeten.

Vele bezoekers zwermden naar het strand 

en na korten tijd waren al de tanden, veer- 

t;g in getal, als gedenkenissen uitgetrokken.

H A R IN G N ET T EN

Er wordt niet veel verwacht van het ge

bruik van hedendaagsche Seinenetten.

Verleden jaar werd door twee motonbooten 

pen bijzonder net beproefd, maar de uitslag 

was armtierig.

Het befte net blijft het ringnet met goed 

gevolg in de baaien gebezigd.

LIJFBOOT V E R R IC H T IN G E N  IN 

M E I EN  JU N I

De lijfbooten zijn bijzonderlijk bedrijvig 

geweest ir. Mei en Juni.

In Mei werden 34 lijfbooten uitgezet naar 

in gevaar verkeerende schepen en 35 in Juni. 

Binst deze twee maanden zijn 63 levens 

gered.

Gedurende de zes eerste maanden van dit 

jaar, vaarden de lijfbooten 214 maal uit en 

brachten 297 geredden aan wal; 148 booten 

en schepen werden van schipbreuk gespaard.

De Koninklijke Lijfboot instelling deelde 

5432 pond sterling uit aan belooningen en 

hulpgeld voor de slachtoffers van den red

dingsdienst.

V R O U W E N M O E D

Zaterdag laatst was er een toeloop van 

landbouwers en visschers van Islay naar 

Port Charlotte om Lulde te breng'en aan Miss 

Margaret Macfadyen en vier mannen voor 

den moed door hen bewezen in het redden 

van 8 leden van de bemanning van de Engel

sche treiler «Exmouth» op 9 Maart op de 

rotsen stuk geslagen.

Miss Macfadyen, huisvrouw op eene hof

stede te Brinchladdich, werd rond 5.30 uren 

’s morgens gewekt door den, storm en be

merkte de noodsignalen door de «Exmouth» 

uitgezonden.

Zij riep om de noodige hulp en liep naar 

de kust met 3 landbouwers, terwijl een vier

de per fiets een re'idmgsstatie ging verwit- 

tigien.

De vrouw en de landbouwers, tot aan de 

’enden in de ziedende golven, konden het 

Jouw grijpen door de «Exmouth» naar den 

wal geschoten. Ongelukkiglijk werden twee 

koppen van de bemanning door de woedende 

7ee medegesleurd. Toch konden acht kop

pen op elf gered worden en in veiligheid 

gebracht.

Kapitein H. G. Bashleigh, in naam van de 

coard of Trade, beioonde Zaterdag laatst de 

moedige redders; de man die ze aanvoerde 

kreeg een verrekijker, de drie andere man

nen en de vrouw ontvingen een geldbeloo- 

ning.

Kapitein Bashleigh verklaarde dat hij dik

wijls het geluk had redders te huldigen, 

maar het was de eerste maal, dat hij een 

vrouw mocht gelukwenschen, voor haar moe

dig optreden zonder hetwelk elf menschen- 

ievens waren verlo :en gegaan.

D R O E V IG E  D A G E N

De deerlijke toestand der Grimsby viasche- 

ïijnijverheid blijkt uit een verslag over de 

uitslagen van de bedrijvigheid der White 

Sea- en Grimsby treilers Kompagnie gedu

rende het verloopen jaar eindigend 3 1 Maart 

laatstleden.

Een verlies van rond de 6000 pond ster

ling, dat moest gedekt worden door het re

servefonds, werd ondergaan. Er is nog geen 

verandering in het zicht, en er zal moeten af

gewacht worden, welke verbetering de nieu

we Visscherijwet brengen zal.

De maatschappij moest 5 treilers wegens 

ouderdom voor afbraak verkoopen; het ver- 

Ves door minderwaarde veroorzaakt werd 

door de Voorzieningskas vergoed.

De vloot van 24 treilers werd ten beste 

.nogelijk onderhouden. Deze vloot staat ge

boekt voor eene waarde van 1 12.284 pond 

sterling. Gedurende het verloopen jaar be

droegen de uitbatingskosten 145.066 pond 

sterling voor eene opbrengst van 139.964 

rond sterling.

DE ACCUMULATOREN TU DO R MET LOODEN PLATEN ZIJN DE SPAARZAAMSTE LAGE INKOOPPRIJS HOOGE PRESTATIE (BERING ONDERHOUD

BATTERIJEN
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Walvisschen-
bescherming

ALLERLEI^
D E B O O M E N  V A N  JABBEKE

Kamer-id Karel Goetghebeur had aan den 

minister schriftelijk de vraag gesteld, waar

om de boomen langs het kanaaltje te Jab- 

Seke, dat men van uit den trein kan bezichti

gen, we.’ke boomen zoo prachtig een schuli

sche rich'ong volgen, onlangs geveld werden.

Een Brusselsch kunstschilder, Louis Cles- 

5e, had in ’t begin van dit jaar reeds de 

aandacht van de commissie voor Natuur- 

en Stedenschoon gevestigd op deze daad, die 

door alle natuurminnaars wordt betreurd.

Door de provinciale commissie werden 

dan de heeren Schramme en baron Pecsteen 

belast met een verslag dat al verschenen is 

in de h^ndelingjen van voorzegde commissie.

Daaruit blijkt, dat deze populieren door 

de watering van Blankenberge aan wie het 

vaartje van Jabbeke behoort, geveld werden

Bäj de Vereenigde 
Visschers-reeders 

van Oostende

VERBODEN JACHT IN 

NOORDEN

HET HOOGE

Eene nieuwe overeenkomst is tusschen ver

schillende  ̂ landen voor )beperking van de 

walvischvangst in het hooge Noorden tot 

stand gekomen. Volgens deze overeenkomst 

moet er gedurende een jaar van de jacht 

afgezien worden om de uitroeiing van wal- 

visschen te vermeiden. De jacht was zoo

danig uitgebreïd, dat er gevreesd werd de 

walvisschen totaal te zien verdwijnen, tot 

groot nadeel van a! de belanghebbenden.

De beschermingsovereenkomst werd uitge

breid tot de Zuiderijszeeën* waar ook de 

vangsten beoefend werden door Zuid-Afrika- 

nen .Amerikanen err Australiërs.

Naar é.1 de leden werd, in veel haast, een 

berichtje gestuurd over de mazoutkwestie, 

die voer allen zooveel belang heeft. Het be

stuur hac reeds verscheidene onderhandelin- 

gen met mazouthandelaars. We hopen U in 

cle eerste dagen een accoord te kunnen inede- 

deelen, waarbij we weer een prijsverminde

ring bekemen en dit voor de leden van den 

bond alleen.

Ziehier dus een eerste vrucht van ons 

samenwerken al blijft er nog zooveel aan te 

pakken Daarom moet het bestuur U nog

maals op het hart drukken dat, als de prijs- 

afslag op mazout er komt, alle leden bij den 

verkooper die deze vermindering toekent, 

hun aankoopen moeten doen. Daar moet hij 

kunnen op rekenen! Zoo niet, dan heeft de 

bond geen doel en nut van bestaan. En dan... 

betalen de visschers weer peperdure prijzen 

Maar dat zal niet _ We trekken allen camen 

aan dezelfde koord !
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Camille Willems m

ZEEVISCH- 
Groothandel 
gesticht in 1889 
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Hoe Gerard Debruyne, de 
Motorist van 0.291, verdronk

Dinsdagmorgen is de 0.291 « Jordaens » 

van de reederij «Motorvisscherij» de haven 

binnengevaren met de vlag halfstok.

Zooals we in ons vorig) nummer meldden, 

was de motorist Gerard Debruyne over boord 

geslagen.

Thans heeft schipper Kamiel Desomer zijn 

zeeverslag ingediend. Het luidt:

De 0.291 was de haven van Oostende uit

gevaren op 25 Juni om 11 u. 15 ’s morgens. 

Er woei een sterke bries met hooge zeeën 

en1 nevejc.chtig weer. Het zicht strekte zich 

uit tot op 4 mijl. Wij zetten koers naar 

Varne, en bereikten het vuurschip om 8.45 

ure ’s avonds. De wind was intusschen wat 

verminderd en de zee ook. Zoo werd verder 

gestuurd naar de vischplaats op de Labadie 

Bank, op 1 00 mijl ten Noord-Westen van de 

Longships.

Om M u. 30 ’s avonds kwamen wij aan 

de kor op 60 vaam. Er werd gevischt tot 

2 u. 30 s morgens. Dan werd er gewonden 

om bij te g'aan liggen daar het weder te 

slecht was geworden. Er kwam een storm 

op met hooge zeeën en motregen.

Om 11 u. 30 geraakte de stuurreep in de 

halve maan onklaar. Daar het zeer slecht 

weder was poogde ik onmiddellijk zelf de 

noodige herstellingen te doen, maar de 

scheepsrrjachinist Gerard Debruyne kwam op 

het dek en zegde zelf dit werk te zullen op

knappen

Stuurman August Wyllie had de wacht op 

de brug en ik liep haastig naar beneden om 

de kaart te raadplegen.

OVER BOORD

Ik kwam enkele minuten later terug aan 

dek, juist toen het schip een gteweldige zee 

stuurboord kreeg en de machinist over boord 

geslagen werd langs bakboord.

Ik zag hem  drijven , gooide een boei uit 

op een vierta l meters, w ant h ij lag  heel dicht 

b ij het Echip.

Ik riep hem de boei vast te houden daar 

ik hem gem&.kkelijk zou bijhalen. De onge

lukkige sloeg zijn armen over de boei, gaf 

een schreeuw, loste de boei en verdween

zonder nog boven te komen. Wij hebben dan 

nog rondgezocht, maar hebben niets meer 

gezien.

De ruiten van het stuurhuis waren stuk- 

gesiager en hadden den stuurman lichtjes 

aan hel hoofd en beide armen gewond. Ik 

ben er dan m geslaagd de stuurreep toch in 

orde te 1'rijgen en -:oo zijn wij voor den wind 

naar Newline geloopen. Plet weder was nu 

bedaard en wij kwamen te Newline aan op 

29 Juni, om 6 u. 45 ’s avonds.

Ook de antenne was weggteslagen, zoodat 

ik in zee geen verbinding meer had. Daar 

heb ik zulks laten vermaken alsmede al wat 

noodig bleek. Daar heb ik ook bemerkt dat 

onze reserveschroef was weggeslagen als

mede een verrekijker en twee draaglampen.

Ik ben te Newline blijven liggen tot op 

2 Juli o n te wachten op een ander machinist 

die uit Oostende komen moest. Dan ben ik 

ter visscherij getrokken bij de Wolf en bleef 

er visschen tot 1 1 Juli.

**

Het is de eerste maal dat een dergelijk 

ongeluk zich aan boord van een der vaar

tuigen van de Motorvisscherij voordoet.

EEN DIENST IN DE ST. PETRUS EN 

PAULUSKERK

Donderdag 1.1. had in de Sint Petrus en 

Pauluskerk een dienst voor den afgestorvene 

plaats.

Talrijke personen uit de zeevaartwereld en 

visschers werden opgémerkt, alsook de hëer 

j. Bauwens, Decrop, de waterschouten Barbe 

en Depcorter, enz.

Dat men er verdrietige oogenblikken be 

leefde, hoeft geen b'etoog. Eens te meer wer

den we bewust van het harde, eentonige en 

gevaarljke zeemansleven.

Mocht de weduwe in ‘de talrijke betuigin

gen van deelneming, welke haar toekwamen, 

de nood?ge kracht vinden om de strijd voor 

hët leven van haar en haar kindje, verder 

aan te gaan, is de wensch van Het Visscheri j - 

blad, dar steeds voor onze visschersfamilies 

op de bres zal blijven.

om te voorkomen, dat ze door ouderdom 

en ziekte ondermijnd, in de vaart zouden 

vallen en *tevens schade berokkenen aan den 

dijk waarop ze geplant staan.

De watering van Blankenberge heeft de 

verzekermg geven dat deze boomen onmid

dellijk zouden vervangen worden.

In zijn antwoord aan kamerlid Goetghe

beur, zegt de minister van Openbare Werken 

dat de boomen langs het kanaal geplant, 

engtendom zijn van de watering, die ze naar 

goeddunken velt en vervangt zonder dat het 

beheer v&n Bruggen en Wegen het recht 

heeft er zich tegen te verzetten.

De «Littoral» meent het weer gevonden te 

hebben e;i drukte zijn verwondering uit dat 

de Koninklijke commissie, die zooals zij het 

deed opmerken, niet alleen voor monumen

ten is, maar ook voor landschappen, deze 

boomen niet gerangschikt heeft.

Een rangschikking is echter een gedeelte

lijke onteigening en /belet elke uitvoering 

van werken tot deze commissie zelf de zaak 

Leeft onderzocht en een uitvoering toelaat. 

Er is geen watering, die zoo’n toestand zou 

kunnen aannemen, want boomen moeten al

tijd gesnoeid en onderhouden worden.

De minister van Openbare Werken, Bal

thazar, heeft echter thansi bevelen gegeve i 

het vellen van boomen verbiedend zonder d; 

toestemming van de ministerieele diensten.

Maar als die ministerieele! diensten niets 

tegen de wateringen te zeggen hebben, wat 

dan ?
fr* *

UIT HET VERSLAG

over der. toestand vésn het Bestuur in Wes - 

iaandereri (zittijd 1938) halen we volgende 

gegevens omtrent, de haven van Oostende;

Het bouwen van een nieuwe sluis voor de 

visschershaven, aangevangen op 20 Juni 1935 

en voltooid op 8 Juni 193 7, heeft een uit* 

gave gevergd van 25 millioen 420 duizend 

903 frank.

De bouw van een kaaimuur aan den Oost

kant van de voorhaven, werd aan^vange i 

op 20 April 1936 en was verleden maand 

voltooid. De uitgave zal vermoedelijk 8 mil

lioen 484 duizend frank beloopen.

De verlenging van het vlotdok van de 

nieuwe visschershaven, werd aangevangen op 

29 Juli 19,36 en moet voltooid zijn op 30 

Juli 1938. De uitgave zal 8 millioen 980 dui

zend frank bereiken.

Het maken van een nieuwe kaaimuur voor 

het tij dok begon op 16 October 1936 en 

was vcltooid op 7 September 1937. Dit 

kostte een millioen 393 duizend 613 frank.

Toekomende week zullen we «eenige in

lichtingen geven ovïr de werken die aan de 

andere havens verricht werden.
# •  »

BEROEPSRÀAD V O O R  D E  
KO O PV A A RD IJ

Bij ministerieel besluit van 5 Juli 1938 is 

M. D ’ong A. aangesteld als plaatsvervangend 

lid om het mandaat van M. Gerlinger J., 

plaatsvervangend lid, overleden, te voleindi

gen.

***

BREVETTEN , D IP L O M A S  E N  
V E R G U N N IN G E N  IN  D E  K O O P 
VAARDIJ E N  D E  ZEEV ISSCHERIJ
koninklijk besluit ven 16 November 1929

De volgende brevetten en diploma’s zijn in 

den loop der maand Juni 1938 toegekend:

Brevet van kapitein ter lange omvaart: 

Smolders G.-E.

Brevet van mecanicien le klasse: De Vis

scher J,-M. ; Coppe, F.

Brevet van machinist voor motoren met 

inwendige verbranding: Goetghebeur A.-C.; 

Everaert A.-C.

Diploma van leerling schipper ter visache- 

rij: Snauwaert F.-F. ; Snauwaert L.-M.

**

EEIf NIEUWE PASSAGIERSLIJN

werd zoo pas ingericht tusschen Oostende 

en Yarmouth door de General Steam Navi

gation Cy. Deze maatschappij stelt twee 

booten in  lijn, de «Eagle», en de «Queen», 

die de Oostkust van Engeland met onze bad

plaats Zollen verbinden.

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 

16.20 u.; uit Dover te I 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.

*v

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.

Â

Zondag 17 Juli, van 10.30 tot 12.30 u., 

wandelconcert in zee.

Biljetten te Oostende-Kaai. Prijs 12,50 fr.
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Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag 8 Juii 

0.281 Oost 
0.121 Witte Bank 
0.22 7 Witte Bank 
0.196 Oost 
N.43 W'est 
C.303 Kanaal

1938.

6 d. 5.410,—  
15 d. 13.531,—  
13 d. 21.085,—
7 d. 11.785,—  
2 d. 735,—

12 d. 1.950,—
Alhoewel de aanvoer van heden slechts be

staat uit tongen, tarbot, ieksoorten, icabel- 
jauw en gullen, kan hij volstaan. De kwali
teit wordt geloofd; de bekomen prijzen zijn 
doorgaans heel goed.

Zaterdag 9 Juli 1938.

0.235 Kanaal 13 d. 1 7.330,50
0.312 Witte Bank i 3 d. 1 6.495,—
0.226 Oost 7 d. 9.270,—
0.189 Witte Bank 14 d. 14.900,—
0.78 Oost 2 d. 1.595,—
0.204 Kanaal 14 d. 25.842,—
0 .1 3 1 Witte Bank 14 d. 1 6.398,—
0.203 Oost 7 d. 7.145,—
0.145 Witte Bank 14 d. 18.144,—
0.279 Witte Bank 13 d. 14.900,—
0.201 Noord 10 d. 8.800,—
0.66 Oo3t 7 d. 8.420,—
0.240 Noord 5 d. 10.465,—
0.138 Witte Bank 12 d. 15.276,—
0.187 Noord 7 d. 5.780,—
0.34 7 Kanaal 8 d. 13.1 75,—
C. 166 Witte Bank 14 d. 18.125,—
0.137 Silverput 8 d. 18.059,—
N.56 Noord 4 d. 7.495,—
0.301 Witte Bank 14 d. 20.370,—

8 d. 8.1 33,—
8 d, 19.332,50

14 d. 22.527,50
i 4 d. 18.806,50
13 d. 26.930,—
21 d. 67.83 ,—
12 d. 28.826,—
16 d. 12.71 7,—
13 d. 27.803,—
1 7 d. 39.753,50
14 d. 34.863,—
12 d. 6.665,—
12 d. 14.42 ,—
13 d. 18.1 60,—
15 d. i 3.984,50
12 d. 1 3.540,—
21 d. 39.794,50
10 d. 41.033,50
12 d. 14.599,50

Buiten alle verwachtingen zijn 20 vaartui
gen ter markt; kwaliteit, keuze en sorteering 
zijn heel bevredigend. Niettegenstaande het 
groot aantal vaartuigen, die ter markt terug
gekomen zijn, is de aanvoer niet groot daar 
alle vangsten onbelangrijk zijn, hetgeen niet 
veel goeds voor toekomende week voorspeit. 
Deze aanvoer leverde slechts een 4.500 kg. 
tongen, hetgeen absoluut onvoldoende is; 
deze soorten worden fel afgenomen. (Kanaal- 
vangsten zijn ook klein evenals deze van de 
Witte Bank. De gewone soorten zijn goed
koop.

Maandag 11 Juli 1938.

0.198 Witte Bank 
C.263 Kanaal 
0.274 Witte Bank 
0.25 Witte Bank 
0.293 Kanaal 
0.228 Spanje 
0.296 Kanaal 
0.65 Witte Bank 
0.307 Kanaal 
SS.0.146 Noorden 
0.346 Moray Firth 
0.178 Oost 
0.225 Witte Bank 
0.239 Kanaal 
0.326 Witte Bank 
0.340 Witte Bank 
0.269 Marokko 
0.86 Noorden 
0.2 77 Witte Bank

20 vaartuigen zijn ter markt, 
is groot en zeer verscheiden, 
verlangde soorten worden aangeboden. De 
verzorging van sommige vangsten laat te 
wenschen over, andere zijn heel goed ver
zorgd. De vangsten van de Witte Bank ne
men meer en meer uitbreiding, alhoewel het 
met den tongenaanvoer deerlijk gesteld is. 
Kanaalvangsten leveren alle gekende soorten, 
doch slechts in kleine hoeveelheid. De Spaan
sche vangst levert heel veel groote roggen 
en veel kleine tongen; de buitgemaakte bij- 
foorten zijn onbelangrijk. Noordvangsten le
veren veel koolvisch en goed verzorgde ka
beljauw en gullen, daarbij veel totten en 
minder steerten en jonge schelvisch; een 
partij van ongeveer 60 manden goed ver
zorgde haring werd afgezet aan 175 fr. de 
mand. De Marokkaansche vangst heeft bij de 
200 manden goede roobaard buitgemaakt. 
Door den band waren de afzetprijzen niet j 
duur doch ook niet goedkoop; groote sla1 
tcnyen blijven heel duur.

Dinsdag 12 Juli 1938.

Noord biedt dezelfde samenstelling als gis
teren: veel koolvisch en mooie kabeljauw. 
Kanaalvangsten hebben doorgaans een mooie 
vangst verwezenlijkt; de verscheidenheid is 
zeer groot. Moray birth /an^st levert heel 
wat minder mooie meiden dan naar gewoon
te; d.t wordt echter ruimschoots vergoed 
door mooie vangsten pladijs, ieksoorten en 
jonge schelvisch. Vangsten van Ijsland zijn 
goed verzorgd, leveren veie soorten en zijn 
heel omvangrijk. Gezien de lage prijzen be
komen voor koolvisch, wijting, lengen en 
roode boonen, kunnen deze reizen geen loo- 
nende uitslagen boeken. De vangsten kabel
jauw zijn bevredigend; deze van schelvisch 
en tongschar eerder klein. Aanvoer van ton
gen kon heden absoluut niet bevredigen, van
daar een flinke stijging van deze reeds zoo 
dure soort.

1938.
10

JuliWoensdag 13
0.291 Kanaal 10 d. 13.560,---
0.236 Kanaal 13 d. 26.345,50
55.0.157 Noorden 12 d. 33.639,50 
0.220 Witte Bank 13 d. 18.241,—
55.0.149 Noorden 12 d. 24.300,—  
0.200 Witte Bank 13 d. 18.813,50 
0.256 Witte Bank 13 d. 15.740,—
55.0.158 Noorden 12 d. 40.395,50 
0.305 Kanaal 12 d. 15.180,—  
0.192 Kanaal 12 d. 30.905,—  
0.82 Kanaal 12 d. 32.235,—  
0.280 West 7 d. , 20.010,—  
0.186 Witte Bank 12 d. 16.145,—  
0.323 Kanaal 12 d. 21.300,—

Evenals vorige Woensdag is de aanvoer 
klein, doch hij is zeer verscheiden en levert 
veel witte kabeljauw, gullen en kools; de aan
voer in rogsoorten is absoluut onvoldoende 
en gezien de groote vraag naar deze varieteit 
wordt een flinke prijsstijging waargenomen. 
Tarbot, iek en tongen worden gretig afge
nomen aan dure prijzen. Kanaal levert meer 
tongen, iek en Schotsche schuilen als naar 
gewoonte, aanvoer roggen en mooie meiden 
neemt sterk af. Vangsten van Noorden zijn 
klein en gezien de goedkoope afzet van tot
ten en kleine kabeljauw kunnen deze vaar
tuigen geen loonende reizen boeken. Witte 
Bankvangst blijft bestendig in omvang en 
soorten. Kleine vischsoorten.

Donderdag 14 Juli 1938.
0.128 Witte Bank 12 d. 15.838,50 
0.154 Witte Bank 12 d. 14.515,— 
0.211 Witte Bank 12 d. 18.515,—  
0.191 Witte Bank 12 d. 18.687,50 
0.73 Kreeftenput 9 d. 15.645,--

OPBRENGST VAN DEN VERKKOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Voor uweElectrische Inrichtingen
en alleElectrische Toestellen

het gekende huis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

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

Verwachtingen

Maandag 18 Juli 1938, —  0.88 van de 
Noordzee met 500 kabeljauwen, 1500 kools, 
50 bennen guilen, 50 bennen kools, 150 ben
nen mixed; in totaal 6 bakken. 0.286 en 
0.342 van Spanje. 0.290 en 0.295 van het 
Kanaal van Bristol.

Dinsdag 19 Juli. —< 0.54 0.31 1, 0.294 
van het Kanaal van Bristol. 0.2 75 van de 
Morray Firth. 0.282 van Spanje. SS.0.76 
van Ysland met 1000 kabeljauwen, 500 
kools, 150 bennen giullen, 150 bennen boo
nen, 50 bennen schelvisch, 200 bennen 
mixed; in totaal 12 bakken.

Woensdag 20 Juli. —  0.195 van Spanje, 
0.320 en Ó.328 van het Kanaal van Bristol, 
SS.0.262 van Ysland met 750 kabeljauwen.. 
800 kools, 65 bennen schelvisch plus gullen, 
rooboonen, kreefties en mixed; in totaal 12 
bakken.

Verdeiï worden verwacht: 0.241, 0.285 en 
0.231 van Spanie, 0.155, 0.317, 0.232, 
0.327, 0.350, 0.278, 0.317, 0.350, 0.179, 
van het Kanaal van Bristol, 0.173, 0.325, 
0.102, 0.214, 0.255, 0.276, 0.215, 0.229. 
0.175, 0.229, 0.246, 0.276, 0.303, 0.270, 
n 0.287 van de Witte Bank.

D e

Vrijdag 8 juli 
Zaterdag 9 Juli 
Maandag 1 I Juli 
Dinsdag 12 Juli 
Woensdag 1 3 Juli 
Donderdag' 14 Juli

55.650,50 
2 70.223» — 
472.198,—
380.467.50
329.467.50 
85.130,—

1.593.136,50

Op Donderdag 21 Juli is er in de visch* 
mijnen geen verkoop.

alle VISSCHERS !

DE BESTE
Weet U d a t ?

GASOiLg

SS.0.161 Noorden 13 d. 37.855,—
0.292 Kanaal 12 d. 29.678,—
0.2 1 7 Kanaal 12 d. 24.480,—
0.176 Witte Bank 13 d. 1 7.830,—
0.87 Kanaal 13 d. 22.905,—
0.345 Moray Firth 13 d. 27.635,—
0.89 Ijsland 18 d. 64.292,50
0.85 Kanaal 12 d. 24.350,—
0.130 Noord 7 d. 8.395,—
0 .1 ! 5 Witte Bank 13 d. 15.447,50
0.243 Witte Bank 10 d. 1 7.761,50
SS.0.164 Ijsland 17 d. 60.676,—
0.309 Kanaal 1 1 d. 22.1 10,—
0.210 Oost 8 d. 5.026,—

' HET BESTE MAZOUT ̂
I voor VISSCHERSVAARTUIGEN $  j 
1 GEFABRICEERD wordt door cie ^  ;

Belgian Cracking Cy ®
die nooit de belanRen van der. ®  
kooper uit het oog verliest $  

Al hare producten kornen voort ^  
van de Belgische Werkhuizen 0  
te Langerbrugge. ^

BESTEL BIJ DE B. C. C. $

r  löDBSt faiiMi
V.schtactoor in aJle soorten 

■/EÎ? SC» IE N  —  G ERO O K T EN  

V ISCH  E N  GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

V ISC liM IJN , 2 - M ECH ELEN  

Tel. 789

BRUSSEL

4— 9

Griet

GEWICHT EN 
GEDURENDE

PR1JZEI* DER GARNAAL 
DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 7 Juli 
Vrijdag 8 Juli 
Zaterdag 9 Juli 
Zondag 10 Juli 
Maandag 1 1 Juli 
Dinsdag 12 Juli 
Woensdag 1 3 Juli

5061 kg. 
453 kg. 
548 kg. 

2948 kg.
153 kg. 

1816 kg. 
3402 kg.

4.90— 6.10
6.20— 7.90
8.90- i 1.50 
7.00— 9.90
10.20-1 1.60 
5.60— 8.60 
4.50— 6.70

De aanvoer van heden is ietwat kleiner 
dan Maandag, alhoewel hij aan een middel
matige vraag ruim het hoofd kan bieden; de 
kwaliteit is bevredigend en alle soorten zijn 
ter markt; te vinden. De vangst van de

BERICHT AAN DE VISSCHERS

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

VISCHMARKT 

Juli 1938,

10— 15 ; zeeduivel 8— 10 ; kabe!-

! jatiw 10--15 ; gullen 8--10 ; mooie mei-

j den 6— 7 ; zeepaling 6— 7 ; zonnevisch 5—  

\ 1 ; schelvisch 5— 8 ; schaat 6— 10 ; knor- 

; haan 3--4 ; latour 6--9 ; schar 4— 6 ; leng-

3-—5 ; wijting 2,50— 4 ; heek 6— 8 ; pladijs

4— 9 ; rog 4— 8 ; roobaard 3— 5 ; klipvisch 

3— 4. tarbot 1 I — 16 ; pieterman 10— 13 ; 

tong 15— 25 fr. per kg.

VISCHMIJN 

5 4— 9 Juli 1938.

! Baars 2,15 ; zeehonden 7,56 ; kabeljauw 

j 6,2 7 ; gullen 4.20 ; zeezalm 5,77 ; zonne

visch 4.90 ; sc.hi Ivisch 4.76 ; zeepaling 4.04; 

garnaal 2,2 7 ; schaat 6,32 ; knorhaan 1,74 ;

UMUIDEN
In de week van 7-14 Juli kwamen aan de 

Rijksvischhallen 2 7 stoomtrawlers, 45 mo
tors en 1 Deen hun vangsten verkoopen. De 
toevoer van visch op Woensdag na, was elke 
dag voldoende. De vangsten van de trawlers 
waren op één enkele uitgezonderd, allen de
zelfde en bestonden uit totten, schelvisch, 
gullen, wijting, makreel en voldoende witte 
kabeljauw.

Een bijzonder mooie vangst had de Ym. 9 
komende van het Noorden; vooral zijn 1400 
extra witte kabeljauwen waren bij den han
del welkom.

Hoewel nog vroeg voor dezen tijd van het 
jaar, zijn de booten naar het Noorden ver
trokken. De kwaliteit van de versehe haring 
is nog niet voldoende. Zoodra echter nu be
richt wordt ontvangen, gaan deze booten die 
daar dan vertoeven, naar de haringgronden, 
zoodat weinig tijd verloren gaat om de ha
ringgronden op te zoeken. De haringvang
sten blijven dan ook onvoldoende; de haring 
is klein van stuk en niet geschikt voor den 
handel.

De vangsten van de motors blijven onbe
vredigend. Vooral geldt dit voor de tongen. 
De geheele Fransche export lijdt hier bitter 
onder. Hoewel het uit te voeren contingent 
zeer klein i3, zal, indien er geen verandering 
komt in de tongenaanvoer, het contingent 
voor de helft niet uitgevoerd kunnen wor
den.

Buitenlandsche aanvoer: slechts 1 Deen 
met een schoone vangst schol.

De verkoopprijzen, uitgezonderd voor ma
kreel, waren de geheele week zeer vast. Te
gen Donderdag verwachten wij echter een 
gevoelige daling in de vischprijzen daar de 
aanvoer zeer groot zal zijn.

De staking in het haringvisscherij.jDedrijf 
behoort gelukkig tot het verleden. De par
tijen hebben met mekaar kunnen overeen
komen. Daar de achterstand zeer groot is, 
is het verbod van een beperkt aantal netten 
mede te nemen voor de vischvangst door de 
Nederlandsche Visscherij-Centrale opgehe
ven. Tevens kan de geheele vloot aan de 
haringvisscherij deelnemen, zoodat de ach
terstand zeker in gehaald zal worden.

Verv/acht’ng toekomende week: 25 stoom
trawlers en 50 motors.

Donderdag 7 Juli 1938.
4 stoomtrawlers en 5 motors spijsden de 

markt met vele makreel, schol, totten en 
gullen. Vooral de vangsten van de motors 
waren zeer rnooi en de verscheidenheid viel 
te prijzen.

1 stoomtrawler van de Fladen met een 
vangst van 600 bennen versehe haring. De 1 
haring is zeer klein van stuk en niet ge
schikt voor den handel. Vandaar de lage no- 
teeringen. Versehe visch werd aan goede \ 
prijzen afgezet.

Stoommachienen- Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle snuds-, plaat-, koper- en zinkwerk voor «chepen 

Levering van alle benoodigdheden : 
ütiën, Verven, Kettingen, ChikkeU, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Poste heck 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

De vangsten van de 28 motors waren we
derom zeer onbevredigend. Vooral de tongen 
aanvoer blijft hopeloos.

AJle soorten versehe visch werden aan 
zeer goede prijzen afgezet, uitgezonderd de 
makreel. Geen haringaanvoer.
Ym. 71 Tal-End 805 2430,—
Ym. 117 Ttl-End 560 2730,00
Ym. 49 Ellebocht-Spit 810 2660,—
Ym. 39 Clijdiep 890 3530,—
Ym. 4 Tal-End 355 2510,—
Ym. 98 Cliidiep 415 3130,—
Ym. 189 Tal-End 330 2440,—
Ym. 196 Ellebocht-Spit 810 2 770,—  

28 motors hoogste? 790,-*-; laagste 310 
florins besomming.

1400 3370,—
250 1880,—
190 1370,—
240 1 900,—

50 650,—
200 1690,—

j latour 3.66 ; scha: 

j 2,63 ; heek l,9 f»

; riviervisch 4.30 ; 

j 3.52 : tong 1 6,96

• 4.70 ; leng 3.34 ; wijting 

; pladijs 4.30 ; rog 4.39 ;

roobaard 2,60 ; klipvisch

; forel 4.25 ; tarbot 9.30 ;

pieterman 9.34 fr. per kg.

•RUS PER KILOORAM TOEQEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER V1SCHMUN VAN OOSTB NDE, WEEK VAN 9 TOT 14 JULI 1938.

Zaterdag Maandag
Turbot -- Groote tarbot ................. ...............16,00-- 13,-- 15,00--12,—

Mid. tarbot .............................. 10,00-- 9,—  10,00—  8.50
Kline tarbot ..................................  9,00—  8,—  8,50—  8,—

Barbues —  Griet ......................................................................  9,00-- 7,—
Soles —  Allergroote tongen ........................ 31,00— 26,--  30,00--23,--

Groote tongen ............................... 23,00--20,—- 2100— '23,--
Midd. groote tongen ....................23,00— 24,--  20.00--24,--
Voorkleine tongen ........................ 23,00— 24,—  20,00— 23,—

Kleine tongen ................................ 24,00— 25,—  22,00— 20,—
Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ........................................ 7,50-- 6,30

Mid. pladijs ......................... . 5,00—  8,—
Deide slag pladijs ....................  6.00—  4,50
Kleine pladijs ...........................  6,50—  1,—

Limandes —  Schar .........................................  2,50--
Limandes soles —  Groote tongschar ...........  7,50—

Kleine tongschar ............  4,00--
Soles d’Ecosse -- Gr. Schotsche schol .......  3,00--

Kl. Schotsche schol ...........  2,00—
Flottes -- Schaten .......................................... 3,00--
Raies -- Groote rog .....................................  2,50--

Kleine rog ................. ....................  1,00—
Tacauds —  Steenposten ................................. 1.50--
Merlans —  Gr. wijting .................................  2,00--

Kleine wijting .................  ...... 1,00—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ............ 5,50—

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

Cabillaud d'Islande —  Y»l. kabeljauw ....... ........................
Gr. gullen ............................................
Kl. gullen ...................... ........................

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

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

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

Colins —  Gr. mooimeisjes ............................. 6.00— 4,—-
Mid. mooimeisjes ........................ 2,50—
Kl. mooimeisjes ............................. 1,50—

Vives —  Pietermannen .................................10,00—  5,—
Grondins —  Knorhaan ................................. 1,00— 1,00—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ,. ... 2,00-- 2,00--

2.50

1.50
1.50

1,50
0,50
4,—
2,—

6 00— 5,—
4,50— 4, —
1,50— 1,—
2,00—
5,50— 4.50
4,00— 3,—
4,00— 2.75
2.00— 1.75
3.00— 1.50
3,50— 1.50
1.00—

2,00— 0,50
0,50—
6.00— 4.—
3,50— 2,50
2,00—

4.00— 2,50
2,00— 1,50

5.00— 4,—
3.00—
2.00—
7,50— 5,—
4.00— 3,—
1.50—

Dinsdag
16,00— 12,—
10.00— 9,—
9.00—  8,—  

10,00—  6,—
26.00— 33,—
23.00— 26,—
24.00— 23,—
23.00— 25,—
22.00— 24,—

7.00—
7.50—  6—

5.00—  4.—
1.50—  1,—

Rougets — Roobaard .............................................................  2,00  1,50
Emissole» —  Zeehaai .....................................  1,00—  1,00—
Roussettes —  Zeeïionden ............................  1,00—  1,00—
Dorées —  Zonnevisch .............................................................  4,00—  2,—
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) ................ 5,50—  4,-— 6,00— 4,50

Kl. zeeduivel .................................  3,50-- 4.00  3,—
Ccngres —  Gr. zeepaling ..................................................... 2,50—

Kl. zeepaling ..................................................... 1,50—
Maquereaux —  MaTcreel ................................
Harengs —  Haring ......................................... ........................ 3,50  2.50
Esturgeons —  Steur .............................................................  I 7,00—
Flétans —  Gr. heilbot .........................................................  22,00— 16,—

KI. heilbot .............................................................  18,00— 10,-
Ear«vi**e* —  Krceftjes ...............................  4,00—  8,— 3,00—

6,50— 5,—
4.00— 3,—
2.75— 5,50
1,50— 2,—
3,00— 2,—
3.50— 1,50
1.00—

1,50—
0,50—
6,50— 4,50
3,50— 2,50
2.50— 2,—
4,00— 2,50
2,00—
1,50—
1,25— 0,50.
1,00— 0,50
3,50— 2,—
1.00— 0.75
6,50—
5,00—
4,00— 5,—
3.00— 4,—
2.00— 1,50
7.00— 4,50
3,50— 2,—
1,50—

9,00— 6,—
1,00—
2,'00—

100—
1 00—

4,00— 2,50
6.00— 4,—
4,00— 3,—
2/00—
1,00—

14,00— 16,—
12,00— 9,—
5,00— 2.—

Woensdag
18,00— 12,—
10.00—  9,—
9.00—  8,—
9.00—  7,—

33.00— 28,—
26.00— 25,—
25.00— 26.—
25.00— 26,—
24.00— 26.—
7.00—
6.00—
5.00—  4,50
2.00—  1,50
2.50—  1,50
6.00—  4,—
3.50—
3.50—
1.50—  
350—  2,—

Donderdag
1 7,00— 12,—  

8,00— 10,—
7.00—  9,—  

10,00—  6,—
27.00— 29.—
24.00— 26,--
25.00— 2 7,—
25.00— 28,—
26.00— 27,— 
7 00—
6.00— 7,—
4.00—  5.—
1.00—  1,50

bennen
Ym. 85 Tal-End 280
Ym. 38 Clijdiep 670
Ym. 26 Clijdiep 980
Ym. 59 Tf.l-End 350
Ym. 12 Fladen 630
Sch. 118 Witte Bank 150
Sch. 130 Witte Bank 200 
Sch. 15 Witte Bank 100

Vrijdag 8 Juli 1938.
I stoomtrawler van de Fladen met een 

vangst van 500 bennen kleine haring. De 
verkoopprijzen waren zeer goedkoop.

De versehe vischaanvoer was slechts ma
tig. 5 motors met slechte vangsten; vooral 
de tongenvangsten blijven zeer schaarsch; 
vischprijzen vast.
Ym. 1 Fladen 530 1415,--
Sch. 50 Witte Bank 65 602,—
Sch. 107 Witte Bank 50 726,—
Sch. 266 West 20 199,—

Zaterdag 9 Juls 1938.

De, aanvoer bestond uit 2 stoomtrawlers 
komende van de Witte Bank met schoone 
partijen schol, gullen, tarbot en totten. 
Voorts 6 motors van de West met schrale 
vangsten. De vischprijzen kenden een ge
voelige daling. Alleen de tongen werden 
duur verkocht.
Ym. 147 Witte Bank 165 1567,—
Ym. 70 Witte Bank 230 1677,—

Maandag 11 Juli 1938.
8 stoomtrawlers van de Noordzee spijsden 

de markt ruim voldoende met totten, schel
visch, schol, gullen, kabeljauw en makreelen. 
Uitgezonderd de makreel, waren alle soorten 
zeer goed verzorgd.

Ym. 
Ym. 

gulden I Ym. 
2211,—  ! Ym. 
2440,— 'Ym. 
2286,—
1933,—
2047,—
1498,—  
1645,—  
1371,—

Dinsdag 12 Juli 1938.

Wederom was de Ym. 1 7 na een kort ver
blijf ter vischvangst op de markt met een 
vangst bestaande uit 1200 bennen makreel 
en 200 bennen andere visch, hoofdzakelijk 
schelvisch. Deze vangst werd buitgemaakt in 
5 dagen tijds.

Voorts 3 stoomtrawlers van de Witte Bank 
met schoone vangsten tarbot, schol en gul
len. De motors op één na, hadden geringe 
vangsten. Visch werd duur afgezet.
Ym. 1 7 Ellebocht-Spit 
Ym. 87 Witte Bank 
Ym. 161 Witte Bank 
Sch. 240 Witte Bank 
Ro. 9 Terschelling 
Kw. 76 Witte Bank

Woensdag 13 Juli 1938.

Tegen alle verwachtingen in, zijn slechts 
7 trawlers ter markt gekomen. De aanvoer 
is dan ook zeer onbevredigend. De Ym. 9, 
één van de 3 groote stoomtrawlers van de 
V.E.M., had in een week tijds een schoone 
vangst van 700 bennen zwarte koolvisch, 240 
bennen gullen, leng en kabeljauw, 10 ben
nen totten, 70 bennen wijting1 en 1400 stuks 
extra witte kabeljauwen. Deze trawler komt 
van het Noorden; de andere 6 stoomtrawlers 
hadden totten, schelvisch, schol, gullen, en 
tarbot als vangst.

1 motor met schol, gul en tarbot em 1 
Deen met een schoone partij kleine schol. 
De verkoopprijzen van de visch waren zeer 
vast.
Ym. 9 Noorden 

155 Tal-End 
31 Ellebocht-Spit 
I 79 Witte Bank 
195 Clijdiep 
1 5 Cliid’ep 
54 Tal-End 

E. 436 Denemarken 
Kw. 78 Witte Bank

BOULOGNE

Ym.

1220 5 180,—
215 1880,—
675 2370,—
185 1 700,—
370 2590,—
450 2190___
28'0 2030,—
175 1620,—
100 1 500,—

GENT

2— 9 Jul* 1933.
Garnaal 6— 7 ; griet 13 ; kabeljauw 14 ; 

pladijs 8— 10 ; paling 16— 24 ; schelvisch 

—13 ; rog 6— 10 ; tarbot 14 ; tong 15—  

24 ; wijting 4 ; zonnevisch 8 fr. per kg.

Donderdag 7 Juli 1938.

14 treilers en één kustvisscher hebben de 

markt bevoorraad. Mn verkocht: 3314 kis

ten van 26 kgr. en 40 kg. makreel 2—-3 ; 

3880 kisten van 26 kg. wiji'.ng 1,50— 4 ; 

1834 kisten van 140 haringen 3,50— 4 ; 

125 kisten van 26 kg. koolvisch 5,50 ; 5 75 

Listen van 26 kg. mooie meiden 4-— 1 1 ; 

49 kisten van 26 kg. leng 4 ; 98 kisten v. 

25 kg. schar 4— 9 ; 212 kisten van 26 kg. 

kabeljauw 4— 7 ; 15 kisten van 25 kgv roo

baard 2— 5 ; 95 kisten van 26 kg. knor

haan 1--2 ; ?! kisten van 26 kg. totten

1.50— 2 fr. p*r kg

Vrijdag 8 Juii 1938.

Geen visch.

Zaterdag 9 Juli 1938.

2 treilers derien de haven aan. Men ver

kocht : 120 kisten van 26 en 40 kg, ma

kreel 3— 3,50 ; 9 kisten van 26 kg. wijting

3— 4 ; 864 kist«»!?, van 40 haringen 4 ; 133 

kisten van 26 kg. mooie meiden 4— 12 ;

7 kisten van 26 kg. kabeljauw 6 ; 7 kisten 

van 26 kg. leng 4,50 ; 18 kisten van 26 kg. 

totten 2,25 fr. pei kg.

Maandag 11 Juli 1938.

12 treilers hebben de markt bevoorraad. 
Men verkocht: 141 kisten van 26 en 40 kg. 
makreel 6,—  ; 3600 kisten van 26 kg. wijting
1,50--5,50; 508 kisten van 140 stuks trei-
lerharingl 4— 4.50; 18 kisten van 26 kg. 
koolvisch 6,—  ; 818 kisten van 26 kg. kg. 
mooie meiden 5— 12; 90 kisten van 26 kg. 
rooboonen 5— 10; 87 kisten vrm 25 kg. 
schar 5— 9; ! 35 kisten van 26 kg. kabel
jauw 2,— ; 200 kisten van 25 kg. roobaard 
2— 6; 120 kisten van 26 kg. totten 2— 3 
per kg.

Dinsdag 12 Juli 1938.

12 treilers hebben de markt bevoorraad. 
Men verkocht: 700 kisten van .26 en 40 kg. 
makreel 5— 10; 356 kisten van 26 kg. wij
ting 1,25— 3,50; 345 kisten van 140 stuks 
haring 4,50; 770 kisten van 26 kgi. mooie 
meiden 4— 11; 47 kisten van 25 kg. schar 
5— 7,50$ 173 kisten van 26 kg. kabeljauw
4— 7; 35 kisten van 26 kg. zeehonden 2,— ;
8 kisten van 26 kg. totten 2,50 fr. per kg.

Woensdag 13 Juli 1938.

6 treilers en eenige motorbooten legden 
aan. Men verkocht: 1525 kisten van 26 kg.
makreel 2,50--3,50; 2 775 kisten van 25 kg.
wijting 1,50— 3,50; 190 kisten van 26 kg. 
kabeljauw 5— 8; 60 kisten van 25 kg. schar 
5 9; 86 kisten van 26 kg. mooie meiden
5— 12; 10 kisten van 26 kg. totten 3,—  per 
kgr.
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Dagalijksche ,oortbrn|it i 250.000 kilos H OFLEV ERA N C IER

Donderdag Zaterdag
50.00— 22 — 5 7.00— 12,—

2,50

5.50—  
2,00—  
1,00—  
1,00— 
0.30—  
6,00—
2.50—
1.50—

3,—  
1,—  
0,50

4,—
2,—
0.75

1,00-
0.25-

0.75

2,50—  3,—  
1,00—  '0,50

0,50— 1,—
3,00— 2,—
1,00— 0,50

3.00—
i 2,00— 1,25

7,00— 4,—
3,00— 2,—
1,00— 0,50

0,50— 1,—
2,50— 1,50

1,00—
1,00—
4,50— 2,—
5,50— 4,—
3,50—
3,00— 2,—
1,25—
2,50— 1,—

1,00-

0,50—  1.—

1.50—
1.50—

18,00— 22,—

3,00- 3,00- 7,—

Trrbot ....................................... ...........
Griet ............................................................... 33.00— 18,—
Gioote tongen ..................................................  1,80-- 1,46
Cr. mid. tongen .............................................. 1,65—  1.30
Kl. mid. tongen .............................................  1,75—  1.40
Kl. tongen ..................................................  1.45—  1.30
Kl. tongen {gr. slips) .....................................  1,10-- 1,02
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0.70—  0.04
Gr schol ...........................................................38,00— 25,—
Mid. schol ........................................................ 26,oO— 22,—
Zet schol ...........................................................25,00— 14,—
Kl. schol ..... .....................................................I 7,50— 1 I ,—
Ki. schol II ...................................................... 14,50—  6,___
KI. schol IJI ...................................................... n , 00—  3,10
Tongschar ........................ ...................................................
Rog .......................................................................................
Vleet ...............................................................  0.9,0—  0.04
Poontjes ......................................................  5,00—  '0,80
Kabeljauw ...................................................50,00— 20,—.
Gr. Gullen ....................................  .................. 10,50—  5,50
Kl. Gullen ....................................................... 6,80—  2,70
Wijting ...........................................................  6,10—  3.80
Gr. schelvisch ........................ ...............  ..............................
Gr. mid. schelvisch ..................................................................

Kl. midd. schelvisch ..................................... 23,00— 16,—
Kl. schelvisch ...... ..........................................15,00-- 1 1,50
Braadschelvisch ......................................... 10,00-- 7,--
Heilbot ........................................................... 1,16—  1,65
Leng ...............................................................  1,1 5—
Koolvisch ....................................................... 10,50— 10,—
M&kreel ..............................  . 4.60—  2.—
Wolf ............................................................... .......................
Schartong ....................................................... .......................
Zalm .............................................................  1,30—
Steur ........................................................  ... 16,50— 15,—
Gr. roode poon .................................. ...................................
Mid. rood« poon ............................................ .......................
KI. roode poon ..............  ..........  13.00—  7,—
Schar ............................................................ 12,50—  2,10
Bot ................................................................ ..........................................
Hammen ..................................... ................. ...... ..................................
Lom ............................................................... ........................ 24,00—
Haring ....................................... 6,60—  2.60 ..............
Kreeft ................................................... 2.40—  1,23 2,10—
Gr. Heek .....................................................................................................
Mid. Heek ....................................................................... ......................

Alias in guides aangeduid. Een gulden is o irgeveer 16 fr-

36.00— 13,—  
2.10—  1,60 
1.65—  1,32 
1.60—  1,36 
1.46—  1,20 
1.14—  1,04 
0.28—  0,10

20.00— 16,—
17.00— 1 1,50
17.00— 10,50
14.00—  8,50 
11,50—  5,—
4.80—  2.40

2,80— 1,60
44.00— 21 —
10.00—  5.90 
6,00—  3,— 
6.20—  5.80

22.00— 13,—
I 1,00— 10.00
10.00—  8,50 
1,18—

'0.88—

5.10—  2,90

Maandag
55.00— 14.50
32.00— 14,50 
2,00—  1,65 
1.60—
1.70—
1.50- 
1.26—
0.40-

24.00-
18.00-

1.34 
1.42 
132 
1,12 

- 1,12 
-19,50 
-14,—

Dinsdag
47.00— 20,—
25.00— 18,— 
2,05—  1,75 
1,60—
1,75—
1,50- 
1,28—

Woensdag
50.00— 17,50
23.00— 17,50

1,50
1,55
1,40
1,22

2,00—  
1,70—  
1,80—  
1.55—  
1.40—

1,80 
1,55 
1,70 
1,50 
1,20

per

per

18.00— 1 1,5015.00— 10,—
14.00—  6.30
7.00—  2,20

36.00— 17,50 1,65—  0,02 
4.60—  0.80

52.00— 20,—12.00—  5,50
7.50—  2.70
7.50—  2,70

33.00— 16,—  .18.00— 13,—
15.00—  8,50
10.00—  6,65
8.00—  6,50 
1,14— 0,801,20—  0,65
4.10—  L60
12.00—

i ,2 5 —  i , i o

7,'00—  4.90 
8,00—  6,80

11.00—  7,—
12.00—  4,—  
6,00—  1,30

0.68—  0.40
21.00— I 7,—
19.00— 1 5___
18.00— 14,—
14.00— 9,—  
1 1,50—  6,30
5.20—  3.60

0.54— 0.20 
3,30—  1,30

54.00— 26,—
8.50—  6,50
5.50—  2,80 
6,00—  4.20

15.00—
14.50— 11,—  
1 1,00—  7,20
8.00—  6,30 
1,02—  0,70
1.50—  0,62

3.20— 2.20
14.50— 10,—

7,010—  6,—  
12,00—  5,—

0.70— 0.09
23.00— 13,—
20.00— 12,50 
1 6,50— 12,—
16.50— 1 I,—
13.00—  5,—
6.50—  3,80

30.00— 21,50
3.50—  0,24 
4.20—  2,80

62.00— 22,—  
9,00—  4.80
7.50—  2,80 
6,10—  5,—

I 7,06—  ! 6,—
15.00— 1 1,—
12.00—  7,—  
8,80—  6,50 
1.04—  0,82 
0.95—  0,65
7.70—  4,50
4.70—  2,90

17.00— 12,50

1,10

22.00—  8,50

1.85—  i ,60
49.00— 45,—
48.00— 46,— 44,00-

10,00—  
8,50—  

13,00—

48,00-

3.30
7,50

0 kg. 
>

w .
>
>
>
>
»

per 50 kg. 
»
>
*
>
>
>

p. 2;' stuk, 
per ?tuk 
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N. V.

SC H E E PSB O U W W E R V EN

Jos. BOEL & Zonen-
«I TEMSCHE q
W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTOR!KEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN . PASSAGIERSCHEPEN. EN Z .

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

Handelsregister. S t  Niklaas 1018

ALTONA
JULI 193SWEEK VAN 4 TOT 9

Toevoeren:
26 Noordzeetreilers 
3 Yslandtreilers 

24 Hoogtzeetreilers
1 5 Riviervisschers

Samen :
Inzendingen van binnen*

Uit ter hand verkoop:
40 Riviervisschers 

Haringinvoer:
6 treilers van Engeland
2 treilers van Noorwegen

kg. 1.608.400
559.500
62.900

570

kg. 2.231.370 
en buitenland: 

kg. 62.400

kg.

kg. 1.000

2.768.400
500.600

Samen: kg. 3.269.000
In de afgeloopen week stond de plaatse

lijke vischmarkt in het teeken van den be
ginnenden treilerharingseizoen. Van de bin
nengekomen 26 Noordzeetreilers hadden er 
19 op de Fladengronden naar haring ge- 
vischt en gezamenlijk 864.500 kg. aange- 
bracht.-

Van de h oogzeevisscherij werden veel 
schollen aan de markt gebracht.

De navraag naar haring was, niettegen
staande  ̂ de massa-aanvoer van Noorwegen 
en Engeland, zeer groot. Gedurende de vier 
eerste dagen der week stonden de haring- 
prijzen hoog. Eerst Vrijdag ondergingen de 
prijzen een daling.

Voor de volgende week zijn groote haring- 
aanlandingen te verwachten.

ZEEBRUGGE
Zaterdag 9 Juü 1938.

Groote tongen 25— 26; bloktongen 25
--26 ; fruittongen 26— 28 ; sch. kl. tongen ;
1 1— 22 ; pieterman 7,50— 8,50 ; gr. platen 
6,50— 7 ; midd. platen 6,50— 7 ; platjes 4,50
--5,50 ; schar 3--4 ; rog 2,50— 6 ; tarbot
10--16 ; grret 10--15 ; garnaal 8,50--12
fr. per kg.

Maandag 11 Juli 1938.
Groote tongen 23,50—24,50 ; blokton

gen 20--21 ; fruittongen: 19--21 ; ®ch. kl.
tongen 20--22 ; kleine tongen 10--18 ; pie
terman 8--8,50 ; gr. platen 5,50--6 ; mid.
platen 6--6,50 ; platjes 4,50--5 ; schar 2,50
--3 ; rog 2,50--6 ; tarbot 10--18 ; griet
10— 15 ; garnaal 6,10— 8.10 fr. per kg.

Donsdag 1.2 Juli 1938.
Groote tongjen 24--26 ; bloktongen 21--

23 ; fruittongen 22— 25 ; sch. kl. tongen 24 
— 26 ; kleine tongen 10—-20 ; pieterman :
7,50--8,50 ; groote platen 6— 6,50 ; midd.
platen 6--6,50 ; platjes 5--6 ; schar 3--4 ;
rog 2,50— 6 ; tarbot 10— 18 ; griet 10--15;
garnaal 3,90— 8.30 fr. per kg.

Woensdag 13 Juli 1938.
Groote tongen 26--28 ; bloktongen 26--

28 ; fruittongen 26— 28 ; sch. kl. tongen :
26--28 ; kleine tongen 15— 22 ; pieterman
8.30--8.75 ; gr. platen 6,50--7 ; midd. pla
ten 6,50--7 ; platjes 5--5,50 ; schar 3,50
— 4,50 ; rog 2,50— 6 ; tarbot 10--19 ; griet
10--15 ; garnaal 3,80— 5.80 fr. per kg.

Donderdag 14 Juli 1938.
Groote tongen 26,50--27,50 ; bloktongen

2 4 26,50 ; fruiUongen 26--27 ; sch. kl.
tongen 26— 28 ; kleine tongen 10— 20 ; pie
terman 8--9 ; gr. platen 6,50— 7,25 ; m’dd.
platen 6,50— 7,50 ; platjes 5,25--6 ; schar
4— 4,50 ; rog 2,50--6 ; tarbot 10--20 ;
griet 10--15 ; garnaal 4--7 fr. per kg.

DE GARNAALAANVOER IN MEI 1938.

Datum Vangsten Kg. Fr.
2 23 1698 9.730.50
3 59 6121 30.632,50
4 50 4082 20.361.70
5 59 5436 28.075,80
6 55 4801 24.325,—
7 57 5350 24.912,40
9 ■ 45 4133 18.19/,

10 56 5673 19.964,20
1 1 52 4756 20.851,70
12 62 6959 30.935.80
13 55 5864 26.4 70.
14 60 7356 27.697,60
15 4 710 2.941,70
16 50 5875 24.510,60
17 65 8240 33.465.70
18 19 1951 1 1.845.60
19 57 7440 36.249,60
20 51 5074 28.557.
21 37 2360 16.628,30
23 55 4562 20.560,30
24 60 5676 28.700,80
25 59 4922 27.135.80
26 37 •5059 26.513,20
27 45 5374 25.195,90
28 \  58 8527 35.740.30
29 9 1078 5.904.20
31 52 5983 33.779,10

BLANKENBERGE
Staat van verkoop van versehe visch in de 

rnijn van Blankenberghe, in de week van 7 
lot 13 Juli 19,38:
Donderdag 7 Juli 1938 fr. 2.828,30
Vrijdag 8 Juli 2.085,25
Zaterdag 9 Jul; 8.036,__
Maandag I | Juli 809,__
Dinsdag !2 Juli 3.884,90
Woensdag 13 Juli 2.698,30

Gemiddelde prijs per kg. van de verkochte 
visch :

Tarbot 14; griet 10; groote tongen 16;
bloktongen 22--28; fruittongen 22--28;
kleine tongen 20; groote platen 8,50; kleine
platen 6.50— 7; kleine visch 5; scharren 5__-
6; pieterman 9--10; kabeljauw 7; wijting 2
--3; rog 4— 5; garnaal 5--7.

DUINKERKE
Donderdlig- 7 JuU 1938.

Weinif beweging. Men noteerde: Tong 28 

— 30 ; tarbot 17— 20 ; schar 8 ; pladijs 7;

wijting 4 ; rog 5 ; zeehonden 1--2 fr per

stuk ; garnaal 10--12 fr. per kg.

Vrijdag 8 Juli 1938.

Weinig visch. Men noteerde: Tong 28— 30; 

tarbot 16— 18; schar 9— 10; pladijs 8__

rog 4 5; garnaal 9--10 fr. per kg.
Zaterdag 9 Juü 1938.

Slappe mark*-. Men noteerde : Tong 28__

35 ; tarbot-grie* 18— 20 ; pladijs 7--8; schar

9 ; rog 4— 5 ; makreel 1,50 fr. per stuk ; 
garnaal 15 fr. per kg.

Maandag 11 Juli 1938.
Slechts enkele partijen frarnaal werden 

verkocht aan: 12--13 fr. per kg.
Een groote aar.voer gedroogde visch, af

komstig van Ijsland wordt te koop gesteld.
Woensdag 13 Juli 1938.
Men noteeide de volgende prijzen:
Kleine tong 14— 16; groote tong 30--32;

tarbot 20— 22; rog 4--5; pladijs 7— 8;
schar 8--9; gemaal 12--14 p-er kg.

NIEUWPOORT
Heel weinig visch op de markt, welke dus 

aan goede prijzen werd afgezet. Ook was er 
weinig garnaal, welke dure prijzen kende.

Tongen groote 20— 24 ; middelslag 20—
24; voorkleine 23--26; kleine 10--15;
tarbot groote 12— 14 ; kleine 8--10 ; griet
6--7 ; schol groote 5,50--7 ; middelsag 4
— 6 ; kleine 1,50--3 ; schar 3--4.75 ; rog
groote 3— 4,50; kleine 1,25— 2 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 
IVï^andag 4 Juli 1938.

P.
Reeders

Milford Haven
and

HET VMBCmaapLAD________
t e ;

Hancock Sons
:(

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

Wordt Brugge weerom 
Handelseentrnm ?een

Onze lezers weten dat er te Brugge een 

zeer belangrijke jaarbeurs op touw wordt 

gezet. Deze gaat door van 15 tot 25 Juli a.s.

Het doel van de inrichters bestaat n.l. 

hierin, Brugge op commercieel gebied, weer

om zooals in vrc eger eeuwen, de eerste 

plaats onder de Hansa-steden te doen ver

overen. Trouwens, de ligging der stad is 

hiervoor uiterst best geschikt.

V/ij gelooven dat de inrichters in hun 

eersten stap, volkomen zijn gelukt. Inder

daad buiten de bijzonderste Belgische hrma s 

nemen ook tal van vreemde firma s aan deze 

Jaarbeurs deel. Waaronder, Fransche, Engel- 

fcche Duitsche, Nederlandsche, enz.

De officieele opening, waaraan de over

heden en de pers zijn uitgenoodigd, grijpt 

plaats op Vrijdar 1 5 dezer, om 1 6 uur.

De heer Goris, afgevaardigde en Algemeen 

Bestuurder van h*t Ministerie van Economi

sche zaken en Landbouw, zal ook tegenwoor

dig zijn.

Kantoor var* den Deurwaarder

A. L. LOUF
Vindictivelaén, 6, te Oostende.

OPENBARE EN VRIJWILLIGE 

VERKOOPING

S T A D  O O S T E N D E  

Derde Koophandelsdok nabij de St. Jansbrug 
------------------j . _

Op VRIJDAG 22 JULI 1938, om twee uur 
namiddags, vrijwillige openbare verkoop 

van de

Romp van het Schip
voor afbraak of heropbouw gekend als
« FKANS LEGEIN 0.126», hebbende een 
lengte van 20 m. kiel, breedte 6,25 m., 
diepte 9 voet, gecimenteerd, met brug, gal
gen, po3ten, zijdaposten, enz...

een wings met touwleid en polit en alle 
toebehoorten, compleet;

twee tanks vooi brandstof, inhoud 4800
O.D. 15, 858 fr. ; N.48, 4083 fr. ; N.35, l liter elk, een watertank inhoud 1000 lite

fr. ; N.38, 1446 fr. 
472 fr. ; N.40, 2676

190 fr. ; O.D. 15,

1291 135.060 639.891,90 

DE GARNAALAANVOER IN JUNI 1938

Vangsten Kg. Fr.

36.135,30

12.384.40

24.867.50

33.509.50

30.616.70

26.169.90

34.900.80

30.153.10

36.422.70

39.659.90

47.444.20

22.930.80

13.514.70

26.610.90

38.720.90

27.677.40

24.182.20

37.961.50

17.539.50

27.339.70 

34.166___

35.964.80 

30.400,60

33.383.10

29.735.40

13.818.40

35.631.50

14.139.50

42.303.90

1 59 7631
2 27 1642
3 60 5835
4 54 5871
5 31 5605
6 36 39.86
7 60 9392
8 56 6596
9 63 7162

10 53 6770
1 ! 60 9048
12 33 5482
13 15 2415
14 34 5385
15 53 8715
16 50 6604
17 44 6059
18 60 9662
;<> 28 6120
20 54 8289
21 66 1 1352
22 67 11996
23 68 9005
24 67 8857
25 64 8024
26 14 2071
27 59 7186

28 30 2458

30 65 6306

1430 194564

Het aantal booten welke ter .

hebben uitgevaren beloopt 75 e

1667 fr. ; N.54, 826 
P.4, 261 I fr. ; N.31, 
fr. ; N.51, 1786 fr.

Dinsdag a juli 1Ô38.
N.44, 3900 fr. ; N.49, 3179,50 fr. ; N.59, 
3424 fr. ; N.41, 2333 fr.

Woensdag 6 Juli 1938.
N.42, 3574 fr. ; N.43, 4204 fr. ; N.38, 1328 
fr. N.46, 2972 fr. ; N.54, 543 fr. ; N.35, 
200 fr. ; N.l 6, 179 fr. ; N.5 7, 2886 fr. 
Doncerdag 7 Jul. 1938.

N.31, 2372 fr. ; N.35,
3212 fr.

Vrijdag 8 Juii 1938.

N.49, 169,2 fr. ; N.54, 2906 fr. ; N .l6, 1448 
fr.; N.22, 724 fr.; P.86, 9,83 fr.; N.38, 

451 fr.
Vrijdag 8 Juii 1938.

P.2, 403 fr. ; N.40, 654 fr. ; N.3I, 941 fr. 
N.35, 839 fr. ; N.46, 943 fr. ; N.51, 897 fr. 

Zaterdag 9 Juli 1938.

N.42, 1862,50 fr. ; P.4, 2597 fr. ; N.44, 835 
fr. ; N.48, 1616 fr. ; N.41, 1358 fr. ; OD.15 
959 fr. ; N.59, 2 728 fr.

Dinsdag 12 Juli 1938.
O.D. 15, 840 fr. ; N.43, 235 fr.

Woensdag 13 Juli 1938 
N.20, 358 fr. ; P.86, 676 fr. ; N.5 7, 322 fr. 
N.43, 815 fr. ; N.26, 463 fr. ; P.2, 382 fr. • 
N.22, 196 fr. ; N.4, 672 fr. ; N. 16, 481 fr.’

PRIJZEN DER GARNALEN :
4 649 kg. 4.80— 6.20
\ JUI 347 kg. 5.80— 7.60
° Ju i 489 kg. 5.70— 7,50
' J u‘‘ 510 kg. 4.10— 8,—
« Juli 202 kg. 7.60—  9.80

, 1 J“1* 20 kg. 13.00— 13,50
' j u ! 37 kg. 9.70— 11,50
t  J,u * 521 k«- 6.90— 8.90

13 Juh 792 kg. 4.50— 7.10

enz., enz.
Op komptant met verhoog van 1 0 % voor 

de kosten.

Oostende
ERNSTIG ONGEVAL

De stadsbediende ter vischmijn, Edmond 
Focke, is Donderdagmorgen, zich naar zijn 
werk begevend, op de de Smet de Naeyer- 
laan, met zijn velo op een stilstaande auto 
yejbotst.

Hij is er met enkele vleeschwonden en een 
dikke neus nog gelukkig vanaf gekomen, 
maar zal toch binnen enkele dagen zijn werk 
kunnen hernemen.

Heist

868.294,70

FEESTEIIJKHEDEN

Zaterdag 16 Juli. —  Om 20.30 u., con

cert door de Harmonie «De Toekomst» van 
St. Niklaas.

Zondag I 7 Juli. —  Om 16 uMj concert 

door dezelfde vereeniging. —  Om 2 I u., fak

keltocht door de Harmonie Ste-Cecilia van 
Heyst.

Donderdag 21 Juli. —  Nationale feestdag: 

Om 21 u., nachtfeest en taptoe door de Har

monie « billen is K-innen» en Ste Cecilia van 

Heyst, gevolgd door volksbal en conletti- 
strijd.

***
GULDENSPORENFEEST

De Guldensporenschieting, voor de eerste 

»naai ingericht, kende een waar succes. Meer 

dan horaerd schutters waren opgekomen om 

de talrijke mooie prijzen te bekampen. De 

prachtige s.cnaal Hector Goetinck werd ge

wonnen door heer Joseph Cattoor.

Het muziek «Willen is Kunnen» speelde 

8 avonds op de kiosk Zeedijk voor een tal

rijk publiek een zeer geslaagd concert. Een 

verdiend applaus viel de muziekanten 
ten deel.

DE ZWARE TAAK VAN ONZE 
WATERSCHOUTEN

Sedert enkele dagen brengen onze mail- 
booten, evenals andere jaren, opnieuw tal
rijke vreemdelingen aan en voeren er onge
veer evenveel terug.

De taak van onze waterschouten is dan ook 
niet gemakkelijk en het mag' gezegd dat die 
heeren tijdens den zomerdienst niet veel moe
ten slapen.

Inderdaad, buiten hun gewoon bureelwerk, 
is er een afvaart de 11, te 16 uur en ’s 
nachts te één uur. Daarenboven is een aan
komst te 1 6 uur, 19.30 uur en 4 uur ’s mor
gens voorzien, waarop een van beiden steeds 
moet tegenwoordig zijn.

Dit mag wel een« aangehaald.

EEN VISCHBAKOVEN IN HET 3e LINIE

Aan het 3e Linieregiment werd door de 
propagandacommissie een moderne vischbak- 
oven ten geschenke gegeven.

Eerstdaags zal de ovgn in werking/ gebracht 
worden.

Thans zal dienen aangevang*en met de op
leiding van de koks van het binnenland.

CINEMAS
Programma van 15 tot 21 Juli

D ïA r  T O  a -I buiten dienst glesteld worden. 
Jean Lumière in MIDDERNACHT ZAN-' ***

TIJDSCHRIFTEN
« POUR GAGNER PLUS ! »

No 26 - 7e jaar. —  Officieel bulletijn van 

de school der Handeiswetenschappen en van 

den Vriendenkring der Bilanbertisten.

Het bestuur heefc de nauwe zorg altijd op 

de hoogte van den vooruitgang te blijven.

De artikels zijn de vrucht van diepe stu

diën en van werkzame nasporingen gaande 

over handels- en economische bedrijven.* 

Gratis specimen op aanvraag bij «Organi

satie Bilanbert », F. Lecharlierlaan, 136, 

Brussel-Jette. Tel. 26.24.84.

Sportkroniek
MOTOSPORT

DE IN l bRlNATHJNa LE M O T O  
KOERSEN TE BEERNEM

Ondanks het wankelbaar weder waren 
Zondag 1.1. toch nog een vijf à zes duizend 
liefhebbers opgekomen, toen om 3 ure de 
wedstrijden aanvinyen. Deze werden geken
merkt door een klein ongeval, overkomen 
aan de Hollanders Maller en Kops, welke op 
vrij onzachte manier kennis mieken met den 
grond en moesten weggedragen worden. Wij 
hoorden latei dat hun kwetsuren gelukkig 
niet erg waren.

Carlecz was afwezig daar hij vorige week 
in een motokoers te Praag zijn schouder ge
broken had.

Alleszins was er sensatievol sport te zien. 
De prestaties van de Engelschen dwongen de 
bewondering der toeschouwers af; zij toon
den zich ware mee3ters in ’t vak en inzonder 
Dallison en Williams blonken uit. Zelfs de 
Fransche kampioen Chaliper, welke o.i. met 
tegenslag ar te rekenen had, werd er door 
overschaduwd.

De organisatie mocht perfekt genoemd 
worden, met als noeste werkers de heeren 
Strubbe, Leliaert, Depré, Van Haverbeke, 
Maly, enz., welke rich bijzonder hadden in
gespannen om dit groote sportfeest succesvol 
te doen slagen.

Ziehier de technische uitslagen:
le koers. -- 1. Kops; 2. Chaliper; 3. Van

der Pluim; 4. Maller.
2e koers. —  1. Williams; 2. Langton; 3. 

Lovell.
3e koers. —  1. Dallison; 2. Griffiths; 3. 

Jones.
4e koers. —  I. Kops; 2. Van der Pluim; 

3. Maller; 4. Chaliper.
5e koers. -— 1. Langton; 2. Williams; 3. 

Lovell. Harden strijd tusschen de 2 eersten.
6e koers. -- 1. Dallison. Jones en Grif

fiths uitgeschakeld door motordefekt.
7e koers. -- 1. Kops; 2. Chaliper; 3. Mal

ler; 4. Van der Pluim.
8e koers. —  Ploeg Birmingham Speedway 

wint van ploeg Southampton Team.
9e koers. -- 1. Dallison; 2. Jones; 3.

Kops; 4. Griffiths; 5. ChaliperJ (gevallen).
10e koers. —  1. Williams; 2. Maller; 3. 

Lovell; 4. Langton; 5. Van der Pluim.
1 Ie koers. -— l. Dallison; 2. Williams; 3. 

Lovell. Jones, Kops en Maller gevallen.
12e wedstrijd. -- 1. Griffiths; 2. Chaliper;

3. Langton; 4. Van der Pluim.
13e koers. -- Geschorst wegess het onge

val overkomen aan Maller en Kops.
14e koers. —  I j Williams; 2. Langton; 

3. Lovell; 4. Chaliper.
13e koers. -- Geschorst wegens het onge-

Van der Pluim en Jones weggevallen.
16e koers. —  1. Dallison; 2. Williams; 3. 

Chaliper; 4. Langton; 5. Van der Pluim.

PAARDENSPORT
H IPP O D R O O M  W E L L IN G T O N

De dagen van de week-end brengen meer 
en meer sportmannen naar Wellington.

Zaterdag 9 Juli. — De wedstrijden hadden 
alien hun regelmatigen gang, één uitgezon
derd: Bon Plaisir, het paard van heer R. 
Fiasseiaerts, die de favori Hanoi met 2 leng
ten klopte.

Een 40-tal blinden, onder geleide, woon
den ook de wedstrijden bij. Een leeraar ver
strekte hen voor, gedurende en na iedere 
wedstrijd, alle inlichtingen en zoo konden ze 
ook min of meer de koersen volgen. Treurig!

Zondag 10 Juli. —  barafun, waarvan we 
verleden week spraken, heeft zich gewroken 
en zijn laatste koers gewonnen. Dinsdag, zoo 
vernamen wij, is hij vertrokken naar de 
kweekerij.

Raglan,{ het tweejarig paard van h. De- 
cloedt, won in grooten stijl, de Prijs Baron 
A. Peers, 30.000 fr.

Maandag 11 Juli. —  De wedstrijden ver
liepen hun gewonnen gangi, doch eindigden 
met een erg ongeval. De laatste wedstrijd: 
dubbele handicap 1800 m. (kleine piste), 
welke door 1 0 paarden betwist werd, eindig
de slecht. Wanneer de concurrenten uit de 
kleine piste kwamen en de rechte lijn aan
deden, is de sympathieke cavalier J. Brake- 
leer in aanraking gekomen met een tegen
strever en deed zoo’n ongelukkigen val dat 
hij zijn been 'brak op drie plaatsen, evenals 
een arm ontwrichtte; het slachtoffer werd in

I allerhaast naar het heelkundig Instituut van 
het H. Hart overgebracht, waar hij verder 
verzorgd wordt. Zijn toestand is thans beter, 
doch hij zal waarschijnlijk voor heel het jaar
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Blankenberge
--- O---

IN HET ROODE KRUIS

Examens tot het bekomen van het Diploma 

van Arr.bulancier(ster) en Assistent van de 

Volksgezondheid hadden plaats in de iaad- 

zaal van het stadhuis. De jury was samen

gesteld uit Dr. Van Meenen, afgevaardigd-. 

' van het Ministerie van Volksgezondheid; Dr. 

R. Verriest, afyevaardigde van het Ministerie 

van Landsverdediging; M. Vanlier, afgevaar

digde Visn het Midden-Bestuur van het Roode 

Kruis en Dr. Van Damme, van Blankenberge, 

die de leergangen dezen winter gaf.

De volgende kandidaten verwierven het di 

ploma: Mej. Dubois Denise; Dubois Berthe; 

Mevr. Depauw-Pécasse Diane; Mej. Eerebout 

Romanic; M. Gadeyne Arthur; Mej. Keysabyl 

Madeleine; Mevr. Peeters-Retsin Hélène; Mej. 

Retsin Marie-José; Mevr. Reyns-Wauters Ma- 

ïia; Mej. Selschofcte P. en M. Vandumme 

Henri.

Mevrouw Peeters bedankte, na de uitroe

ping var. den uitslag, de heeren dokters en 

leeraars.

De leergangen zullen hernemen in Octo

ber. Blankenberge mag reeds bogen op een 

dertigtal gediplomeerde ambulanciers en am

bulancier sters.

***
GEMEENTERAAD

ln de ambtelijke zitting van den Gemeente

raad van Vrijdag 8 Juli, werd eene leening 

van 12.859 fr. gestemd, met 11 ja, voor de 

'jpschiklr ingswerken van het voetpad Tram- 

station-Park, alsook met 10 stemmen en I 

onthouding, een leening van 11.900' fr. op 

t.frekenir g van de werken aan Koninginne-, 

Midden- en Ringlaan en Stationplein. De ver

koop van stedsgrond, 160 m2 aan 200 fr. 

de m2 wordt goedgekeurd. Tot het bouwen 

van een nieuw slachthuis, ten westen van 

het stcdelijk kerkhof, werd een optie van 

3 maanden tot aankoop van grond goedge

keurd; de voorgrond zou 35 fr. de m2 en 

de achtergrond 1 5 fr. de m2 kosten voor een 

totaal van 63.618,75 fr.

Een gunstig advies, met 10 stemmen en 

één onthouding wordt uitgebracht betrekke

lijk de wenschen geuit door de jury, tot het 

aanbrengen van sommige veranderingen aan 

de plans van het nieuw stadhuis. De bouw

kundig^ R. Plisnier, die de plans opgemaakt 

heeft die bekroond werden, zal dus de uit 

voering ervan moeten bezorgen.

Met algemeene stemmen worden aanyul 

lende artikels in het Politiereglement toege

voegd betreffende de ontuchthuizen. Een 

voorstel van het Bestuur van het Casino, voor 

den aankoop van meubelen, wordt met 10 

stemme*! tegen één aanvaard.

Het beheer van Bruggen en Wegen heef' 

laten weten dat de h. K. Vermeulen aanbe-1 

steder verklaard werd, voor eene som van 

305.000 fr. voor de werken van het aanleg

gen van een nieuwe betonnen brug, in ver

vanging van de besraande ijzeren brug aan 

de Zeedijk. Wanneer de nieuwe brug zal ge

maakt zijn, zullen verscheidene diensten, 

waaronder een moderne post van Roode 

Kruis, Jaar ingericht worden. De werken 

zouden ra den Zomer beginnen.

Onze kleine 
Aankondigingen

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 :
G RO 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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Consortium der Bests Engelsche

---  Staaldraadfabrieken ---
De Wereldberoemd« Stalen 
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OSTEND STORES A ROPEWORKS
N. V.

I'E E D E R IJK ^A I —  O O ST EN D E

Nieuwpoort
ï l  JULI HERDENKING

De 11 Juli herdenking zette in met een 
vvelgelukt concert op de Groote Markt, uit

gevoerd door de Katholieke Fanfaren.

Daarna had in de zaal «Zannekin» een ge

zellig samenzijn plaats. Een talrijk publiek 

was opgekomen. Zang, declamatie en muziek

uitvoeringen wisselden elkaar af.

Dr. Karei Engelbeen gaf een zeer boeiende 

uiteenzetting over den Slag der Gulden Spor 
en van het tijdperk dat deze gebeurtenis 

voorafging. Hij wees ook op de beteekenis 

van dit feit, voor ons Vlamingen. Spreker 

mocht een welverdiend app lau3 in ontvangst 

nemen.

Fred Germonpre'j, onze jonge veeibeloven- 

de Nieuwpoortsche schrijver, las voor uit 

zijn in wording zijnde werk: «Kinderen van 

de Zee», dat binnenkort in boekvorm wordt 

uitgegeven. Dat het voorgelezene erg in den 

smaak van de toehoorders viel, bewees de 

warme ovatie die schrijver te beurt viei.

Een atmosfeer van Vlaamsche gezelligheid 

heersch*e gedurende het feest, dat sloot met 

het zingen van de Vlaamsche Leeuw en het 

Wilhelmus.

DE KOLONIALE DAG

Zond ig 1.1. werd de Koloniale Dag hier 

gevierd. Een stoet met verscheidene maat

schappijen van stad, voorafgegaan door het 

muziek van de Rijksnormaalschool en waar

aan de leerlingen van de Rijksmiddelbare 

scholen en de Kon. 1 urnkring «Rust Roest» 

deelnamen, bracht een bloemenhulde aan het 

stancjbeeld van de gesneuvelde soldaten en 

aan den gedenksteen van de gestorven kin

ders vai Blankenberge in Congo Vrijstaat. 

Daarna had een roerende plechtigheid plaats 

aan het monument De Bruyne en Lippens.

De h. L epeer, voorzitter van den Bond der 

Kolonialen, afdeeling Blankenberge, brach: 

hulde a.-in den jongen held, sergeant De 

Bruyne, die zijn leven opofferde om zijn ge 

geven woord van trouwheid aan zijn Luite

nant Lippens niet ïe kort te komen.

Burgemeester Pauwels legde insgelijk 

bloemen neder in naam van de stad, alsook 

kinderei. in naam van de bevolking.

***
CINEMA’S

BESLISSING VERNIETIGD

Een beslissing van den Gemeenteraad, 

waarbij de taks op de tenten der badkar- 

houders van 75 fr. op 40 fr. gebracht werd 

en een vergoeding van 1,25 fr. op de baden| 

te Heyst West, komt door de bestendige de
putatie vernietigd te worden.

De Gemeenteraad wordt ook verzocht een 

taks te heffen op de spelen, g'ezien laatst

genoemde reeds meermalen door het raadslid 

Goetinck aan den raad voorgesteld werd.

In de eerstvolgende Gemeenteraad zal dit 

laatste dan ook behandeld worden. |

GER. —  Anna Neagle en Adolf Wohlbruck 
in een grootsche film: KONINGIN VICTO
RIA. Kinderen toegelaten.

REX-CINE
Gustave Libeau en Jules Beery in MON 

PERE ET MON PAPA. —  Sonja Henie en1 
Tyrone Power in PRINS X. Kind, toeg,

RIO-CINE
Arthur Tracy in DE ZANGER DER ON

DER WEJRELD. —  Vera .Korène en Pierre Ri
chard Willm in IN DIENST VAN DE TSAAR.

Kinderen toegelaten.
R O X Y  (gewezen Odéon)

SHirly Deane en Johny Downs in DE 
EERSTGEBORENE. -- Sonja Henie en Ty
rone Power in PRINS X. Kind. toeg.

CA M EO
Lucien Baroux en Mary Glory in DE GE 

LUKBRENGER. —  DE TRAGEDIE VAN DE / 
ook f  JUNGLE.

STUDIAC
Alle wereldgebeurtenissen.

Kind, altijd toeg.
FO RU M

Nerve en Knox in OKAY FOR SOUND. —  
Greta Garbo en Ch. Boyer in MARIE WA- 
LEWSKA. Kind. toeg.

CINE-PALACE
HET EILAND DER WEDUWEN, met Mar

celle Chantai Pierre Renoir en Aimé Cla- 
riond. —  HAAR MAJESTEIT GAAT UIT,
muzikale komedie met Grace Moore en Fran
chot Tone. Kind. toeg.

C IN E  O PE X

Bijgeloovigheid. —  Een sportman zegde 
mij Zaterdag avond: Wanneer men bestätigt 
dat in de vijf eerste vergaderingen op Wel
lington, driemaal het nummer dertien wint 
en dat nog met zulke groote coten, zooals 
Avakubi 20-1, Cotinga 33-1 en Alban 16-1, 
dan zal ik voortaan ook het nummer 1 3 niet 
vergeten.

PROGRAMMA VAN 16 TOT 21 JULI
Zaterdag 16 Juli. —  Prix Australia, 20.000 

fr. —  1 700 m.
Zondag 17 Juli. —  Prix Chevalier de

Stuers, 50.000 fr. -- 1600 m. (G. P.).
Maandag 18 Juli. -- Prix des Débutants

(hagen), 20.000 fr. -- 2500 m. (G. en Kl.
Pi).

Donderdag 21 Juli. —  Prix de l’Associa- 
f tion, 25.000 fr. —  1900 m. (G. P.).

H IP P O D R O O M  BREEDEN E
Kind. toegO Dinsdag 19, Woensdag 20 en Vrijdag 22 

Juli, om 2.30 ure: Vlucht- en Drafkoersen.

BASKET-BALL
Onder de bescherming! van de F. B .S. B. 

wordt door de N. V. Ostende-Pïage, op da

tum van 23 en 24 Juli, op het strand in de 

cmheming van do Club Cure Blanc, een in

ternationaal tornooi ingericht van Basket- 

Ball.

Zaterdag 23 Juli. —  Ziftingswedstrijden: , 

om 16 u. B. B. R. van Parijs —  Sélection 

I Liégeoise; om 17 u. National Luxembourg

CASINO-KURSAAL. —  Iedere week twee 

verscheidene volled/ge programmas, af wisse 

lend in r;amiddag- en avondvertooning.

«La Mascotte du Régiment», met Shirley 

Temple en Victor Mac Laglen. —  «La joyeu

se Suicidée», met Carole Lombard en Fred. 

March. —  Pathé-Journal actualiteiten, enz 
Begin: 4 u. en 20.45 u.

COLI SEE. Pathé-Journal. —  Gekleurde 

teekenfiim. —  «Passeurs d’Hommes». met 

Constant Remy, Jean Galland, enz.

PALLADIUM. —  Dagblad. -- «Madame

poursuit Monsieur», met Myrian Hopkins en 

Joé Mac Créa. —  «La Tornade», met Kay 

Francis en Errol Flynn. Kinderen toegelaten

ZEDENZAAK
Wij hebben vroeger gemeld dat Tanghe 

Achiel, smid alhier, aangehouden werd on
der betichting van erge zedenfeiten. Tanghe 
werd aan een geestesonderzoek onderworpen 
en de psychiater besloot tot zijn volle ver
antwoordelijkheid, op het oogenblik van de 
feiten.

Thans heeft de zaak echter een gansch 
andere wending genomen. Het slachtoffer 
werd aan een geneeskundig onderzoek onder
worpen en men is tot het besluit gekomen, 
dat de feiten fel overdreven werden. Dit be
kende de echtgenoote. Tanghe verscheen 
voor de raadkamer van de boetstraffelijke 
rechtbank te Veurne. Hij werd geconfron
teerd met zijn vrouw en dochtertje en werd 
tengevolge in vrijheid g'esteld.

Een mandaat van niet-vervolging werd af
geleverd.

***
ANKER OPGEVISCHT

Het visschersvaartuig N.55 «Tijl», behoo- 
rende aan den heer Frans Nyville, is de ha
ven binnengevaren met aan boord een anker, 
wegende ongeveer 700 kgr. Het anker werd 
aan wal gebracht.

**
VERNIELERS AAN HET WERK

In den nacht van Zondag op Maandag heb
ben onbekenden al de ruiten en een groot 
vitrien ingeslagen van de herberg «Café du 
Globe», gelegen hoek Hof- en Oude Veurne- 
vaartstraten en eigendom van den h. Pieter 
Dumon. De heiberg was onbewoond.

Men schijnt op het spoor der daders te 
zijn.

***
WIJN OPGEVISCHT

Het visschersvaartuig N.42, eigenaar Cloet 
Maurits, is de haven binnengevaren met een 
vat wijn aan boord, dat hij op zee opge- 
vischt had. De wijn werd niet goed bevon
den.

***
ONGEVAL

Devacht Juvenal reed met zijn vrachtwa
gen in de Havenstraat. Plots kwam een 
motorrijder dezelfde straat ingereden. De 
motorrijder, h. Follet uit Antwerpen, zwenk
te kort naar rechts om een ongeluk te ver
mijden, maar kwam op het voetpad terecht- 
Flij verloor het stuur en vernielde een velo 
die tegen een gevel stond.

Niemand werd gekwetst, maar het motor
rijwiel werd buiten gebruik gesteld.

***
OP RUST

Bij Koninklijk Besluit van 30 Juni werd 
het ontslag aanvaard van den h. Hector Per- 
lau, notaris alhier, die op rust gaat. Hij mag 
voort de eeretitel van notaris dragen.

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 ST  ER ERKENTELIJK V O O R . —  STEUNT 

O OK  D E  BELGISCHE N IJV ERH E ID  E N  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

Benita, Henri Kendall in DE VLIEGENDE# —  Sélection Bruxelloise.
GEK. Bach in BACH DETECTIEF. 1 Zondag 24 Juli. —  Om 16 u. Troostwed-

. _ _ _ _ _  - _ ... _ Kind- toeg7striid: om 17 u. Finaal.

van Gent
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DRIE O N M IS B A R E  HELiFeRS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ

i O M  IN  ALLE W E E R D E  P L A A T S  

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

Dê RICHTINGZOEKER

■ O M  STEEDS MET KUST-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 P H IE  SA N S  FIL

O OSTEN DE , Reederijkaai Tel. 72628 

ZEEBRU G GE , Vischmijn, Tel. 440.44 

A N T W E R P E N  BRUSSEL

Oostendsch Nieuws
TOELATINGEN TOT BOUWEN.

Sanders julien, bouwen huis, Leffingestraai. 

Everaerts Leopold, bouwen huis, Gouweloos- 

straat. Danneel Louis, bouwen huis, Th. Van 

Loostraat. Timmermans C., bouwen bijkeu

ken, Leffingestraar. 194. S. W. M. Oostend- 

eche Huard, bouwen 2 7 huizen, Nieuwpoort

steenweg, Dekeyser en Lauwaext, bouwen 

huis, Èlisabethlaan. Laroye Willy, vergroo- 

tingswerken, J. Cockerillsiraat, 6. S. W. M. 

Crédit Maritime bouwen huis, hoek Congo- 

laan en Ed. Hammanstraat. Kesteleyn A., 

bouwen huis, hoek Hennep en Leffingestraat.
* * *

BADER VERDRONKEN.

Heyman Louis, 18 jaar en wonende te 

Steene ging Vrijdagnamidag baden’ in zee 

met zijn vriend 1 empere Georges, Op zeker 

oogenblik werd Heyman door de golven 

mede naar zee getrokken en werd niet meer 

teruggezien.

De jongen kon niet zwemmen, evenmin als 

2’jn vriend die hem vergezelde. Zij waren 

pas enkele oogenbiikken in het water toen 

Heyman in de golven verdween. Zijn vriend 

riep orr hulp doch tevergeefs.

Het gezin wordt diep beproefd. Reeds wa

ren er een zoon en dochter verdronken en 

Louis was het eenig overblijvend kind.

Het lijk van den jongen is nog niet aan- 

gespoelci.
** *

VERKEERSONGEVALLEN.

De auto van Mrs Lucienne Harve}', wo

nende te Londen, is op de Hendrik Serruys- 

laan in botsing gekomen met de auto van 

Victor Colpaert, landbouwer te Slype. Stof

felijke schade.

—  Mazyn Victor kwam zich op het poli

tiebureau beklagen dat hij aangereden werd 

door hem onbekende fietsers, die de plaal 

poetsten zonder om te zien. Zijn rijwiel werd 

beschadigd.

—  Verschelde August is gevallen toen hij 

aan het fietsen was en werd zwaar verwond 

aan het gezicht. Hij werd ter plaatse door 

een geneesheer verzorgd.
* * *

NIJDIGE HOND.
Rondelé Georgette werd gebeten door den 

hond van Demolin Leonie. De hond werd 

in observatie geplaatst.
•  •  •

BRIEVENTASCH GESTOLEN.

's Nachts werd een officier van het Ame- 

rikaansch schip dat in onze haven voor an

ker ligt, van zijn brievenflasch ontvreemd.
*  9  *

LEVENSMOEDE.
Renaux Cam. wonende in de Lijnbaanstr., 

heeft gepoogd zelfmoord te plegen door zich 

de pols over te snijden. Een geneesheer werd 

in allerijl ter plaatse geroepen en mocht er 

in gelukken de vrouw, die veel bloed verloor 

in het leven te houden.

Verdriet van intiemen aard zou de oor

zaak zijn dezer poging om zich van het le

ven te berooven.
***

VERDWIJNING-
Men maakte zich ongerust over de verdwij

ning van Vryelinck Camiel, wonende Plak- 

kersstraat, Hij werd niet meer gezien sinds 

5 Juli, dag' waarop hij naar het hospitaal 

was gegaan om 'er een geneeskundig onder

zoek te ondergaan.

Wij vernemen dat voorbijgangers een pak 

zagen drijven in de vaart, ter hoogte van da 

cokefabriek. Het bleek het lijk te zijn van 

Vryelinck. Het stoffelijk overschot is naar 

het lijkenhuis overgebracht.
*★*

DE KOLONIALE DAG

werd met een mooi weertje begunstigd en 

had veel nieuwsgierigen naar de Wapenplaats 

geïokt.

De afvaardiging van het 3e Linieregiment 

had zich opgesteld in de verlenging van de 

Kerkstraat, met de vlag van het regiment 

tusschen de twee pelotons. Om half elf kwam 

de stoet ter plaatse. De schoolkinderen stel

den zich op langs weerszijden van de kiosk, 

met het gezicht naar het stadhuis.

Na hot brengen van den groet aan de vlag 

van Tabora, trok de stoet af om 1 1 uur langs 

de Vlaanderenstraat.
**#

GESTOLEN AUTO TERUGGEVONDEN.

Gemeld w*erd dat in den nacht van Zater

dag op Zondag de auto van majoor Demets 

ontvreemd werd. Uit Beveren-Waas wordt 

thans f-emeld dat de auto aldaar teruggevon

den werd op een verlaten en eenzamen weg. 

De d au ren waren gesloten en de sleutels ver

dwenen.

Er zou geen schade aan de auto zijn.

HUWELIJK

Heden Zaterdag wordt te 1 1 uur in de 

SS. Petrus en Pauluskerk het huwelijk inge

zegend van den heer Lucien Jans, zoon van 

heer Martin Jans, vischafslager. en Mejuffer 

Lucette Boeyden

Aan het jonge echtpaar en de ouders on

ze beste gelukwenschen.

Aigle^Belgica
FIJNSTE B IEREN

DE ZUIVERE WAARHEID

We weten reeds lang dat wanneer Fonten 

z»in mord opent er niets anders dan waar

heid uitl'omt. Hij heeft dat nog onlangs be

wezen in den gemeenteraad, toen hij sprak 

over de onteigeningen op de Opexwijk.

Als schepen van Openbare Werken ge

durende twaalf jaar, meent hij die zaak be

ter te kennen dan om het even wie en er 

zijn er aie deze gunstig opinie deelen.

Zoo was er sprake van het plein voor de 

St. Antoniuskerk er. de alweter beweerde 

met zooveel kracht en eigfenwaan, dat er 

daar nog twee onteigeningen te doen waren 

en dat dit de reden was waarom dit plein 

niet kon worden aangelegd, dat iedereen die 

uitlegging voor waarheid aannam.

Het bleek echter reeds ’s anderendaags u t 

het protest van- de Opex-maatschappij, dat 

Fonten weeral gesproken had van dingen die 

hij niet kende, maar als hij nu niets weet 

van de Opexzaak, over wat kan hij dan an

ders nog spreken met de noodige bevoegd

heid dan over de agentschappen van pro

nostieken, waar er naar het schijnt veel geld 

mee te winnen is.

• * •

NUTTIG WERK VAN OSTENDE-PLAGE 

SCHOOLKOLONIE

De N. V. Ostende-Plage heeft zooals de 

voorgaande jaren aan dé Vuurtor-nwijk 

(Fort Napoléon) öe schoolkolonie ingericht 

voor de kinderen der stad Oostende.

Deze instelling, zoo heilzaam voor de k in

deren, zal; ter beschikking gesteld worden, 

zoowel voor de kijideren der officieele scho

len als voor deza van het vrije onderwijl, 

vanaf Maandag 25 Juli.

Bij middel va i een lichte bijdrage van 

1 fr. perdag en per kind, betaalbaar 6 fr. 

per week en op voorhand, zullen de kinderen 

van het volgende genieten:

1 ) Vervoer per bijzondere trams (heen en 

terug);
2) Om 12 uur. een zeer voedzame kom 

soep (aardappelen, groenten en vleesch) ;

3) Om 4 uur, een kom koffie (de kinde

ren moeten hunne boterhammen medebren

gen).
De kinderen zulten! onder toezicht staan 

van onderwijzers en onderwijzeressen.

Barakken voorz.en van stadswater en ge- 

zondheidstoestellingen zijn ingericht. De kin

deren zullen er een beschut vinden in geval 

van slecht weder.
De besturen der Officieele en Vrije Scho

len zullen de inschrijvingen aanvaarden van 

de eerste week en dit tegen betaling van 

6 fr.

Hieronder de uurtabel der bijzondere 

trams :

a®E5£ POOL AANGEHOUDEN.

De rechterlijke poJitie van Brugge heeit 

de pool Herz Lowenstahl ingerekend, die 

alhier zonder papieren rondslenterde en 

leede meermalen aan de grens werd gezet 

als ongewenscht. Hij werd naar Brugge 

overgebracht.
* * *

EEN SLECHTE GRAP.

De pcUtiecomnvssaris van de wijk Opex 

werd opgebeld door de echtgenoote van een 

geneesheer omdat er ’s avonds dieven rond 

de woning schenen te sluipen. Weldra ver

schenen een groep politiemannen ter plactse 

an verscheidene jonge kerels werden aange

houden Echter, na verhoor bleek dat da 

jonge gasten een grap hadden willen uitha

len dooi den auto van den geneesheer weg 

te brengen, die de gewoonte had zijn wagen 

tegenover zijn woning te laten staan.

BOOTJE AANGESPOELD.

Uit Rippen (Nederland), komt het bericht 

toe, dat aldaar een reddingsbootje is aange

spoeld, met zeil, maar waarvan de riemen 

ontbraken. Men vermoedt dat het voortkomt 

van ee : Belgisch vaartuig.

Vertrek Officieele V rij e

Scholen Scholen

Stelplaats 8.-- u. 9.—  u.

Klein Parijs 8.05 9.05

St. Jozefkerk 8.07 9.07

Statie (V.d.Zweepplaats) 8.12 9.12

Voorhaven 8.20 9.20

Duinen 8.30 9.30

Terugkomst

Dainen 6.—  u. 7—  u.

Voorhaven 6.10 7.10

Stati» (V.d.Zweer>piaats) 6.18 7.18

St. Jozefkerk 6.23 7.23

Klein Parijs 6.25 7.25

Stelplaats 6.30 7.30

MET GEWELD OP EEN AUTO TERECHT

Paul Blanpain, hotelbestuurder te Brussel, 

reed Dinsdagmorgen door de Kerkstraat. Ge

komen hoek Ooststraat, kwam er een wiel

rijder van rechts g6reden, die met geweld op 

den auto terecht iiwam, de deur inbeukend, 

terwijl het venster in stukken vloog.

Als bij wonder werd de wielrijder, die geen 

eenzelvigheidskaart op zak had, maar waar

van het rijwielnummer 201303 is, niet ge

wond. De auto is het deerlijkst toegetakeld.

Commissaris Calmeyn stelde een onderzoek

HIJ MAG VAN GELUK SPREKEN.

Kam iel Paepe, stoker aan boord van de 

inailbo*»ten, wonende Dorpstraat, 18, Bree

dene, moest s avonds de wacht optrekken 

aan boord van een der paketbooten.

Hoe het komt dient nog uitgemaakt te 

worden, maar Depaepe vergiste zich tusschen 

een treeplank en een kabel en kwam in het 

water terecht.

Gelukkig dat hij kon zwemmen en zich 

wist boven water te houden, alhoewel ge

wond aan den iftond en het oog en bloed 

verliezend. Op zijn hulpgeroep waren de 

douaniers toegesneld. Zich rekenschap ge

vend vavi hetgeen gebeurd was, trachtten zij 

zich een bootje te bemachtigen. Dat duurde 

een heeien tijd terwijl Paepe bleef rond 

zwemmen. Zoo vertoefde hij wel een halt 

uur in het water vooraleer hij in het bootje 

kon geheschen worden.

Het s.iachtoffer werd naar het hospitaal 

ijevoerd, alwaar Dr Heymans hem de noo

dige zorgen verstrekte
*

HET GR007  BLOEMENFEEST

der Gemeentescholen, dat uitgesteld werd 

ten gevolge van het ongunstig weder, zai 

doorgaan, indien het weder het toelaat, in 

het Lee poldpark, den Zaterdag 16 Juli, om 

8.30 ure ’s avonds.

In ieder geval zal de opvoering plaat.i 

grijpen in de feestzaal van de jongensschool 

Leopold, Ieperstraat, 35, den Zondag 17 Juli 

om 3 u. ’s namiddags. Zij wordt ingericht 

onder de auspiciën van den Belgischen On

derwijzersbond, ten bate der min bedeelde 

kinderen der gemeentescholen.
» » *

OVER DE PETITJES

Die ’t schoentje past trekt het aan en het

geen we over de Petitjes geschreven hebben, 

kan Fonten maar niet verkroppen. Hij ant

woordt dat een gebouw gedurende een jaar 

geen kooper heeft gevonden, zoodat hij 

eigenlijk de situatie van de schamele nonne

tjes heefi. gered.

Voor zoo n redder mogen ze wel iederen 

avond een kaarsje aansteken en hij mag hen 

cok wel gedenken met een gebedeke voor 

die oQcasie.
* « •

HET 3e LINIE OP MARSCH.

Vrijdagmiddag te 12,45 uur werd het 3e 

Linie in oogenschouw genomen door kolor.el 

De Droog. Da troepen kwamen v̂ an een 

marsch te doen langs Leffinge en Middelker
ke.

* * ¥

FLORA HEEFT GEEN GELUK

Het nieuwe beeld dat prijken moet onder 

Ce pergola, die in het Leopoldpark gebouwd 

werd aan den oever van den girooten vijver, 

staat nog altijd weggeborgen onder een 

doek, de onthulling die Zaterdag plaats heb

ben moest uitgesteld zijnde wegens het slecht 

weer, eerst tot Dinsdag avond en dan tot 

den volgenden Zaterdag.

Hopen we dat hel feest thans kan door

gaan, want gedurende die twee avonden zijn 

er heel wat menschen met hun kinderen naar 

het park geweest en deze herhaalde teleur

stellingen zouden wel kunnen de reden zijn 

van veel onthoudingen heden Zaterdag.
• * m

EXAMEN VAN MEETKUNDIG SCHATTER

Een zittijd voor de eerste proef van het 

examen van meetkundige-schatter van onroe

rende goederen, voorzien bij het koninklijk 

besluit van 18 Mei 1936 en het ministerieel 

besluit van den 1 9 derzelfde maand (Staats

blad van 1 1 Juni 1936) zal gehouden wor

den te Brussel, Leuvenscheweg 42, op 27 

Juli 1938 te 9 uur.

De iischrijvingstijd zal op 20 Juli 1938 

gesloten zijn.

Bij toepassing van de artikelen 4, 5 en 11 

van voormeld koninklijk besluit, dienen de 

aanvragen om inschrijving mij per aangetee- 

kenden brief gezonden te worden, vergezeld 

van de volgende stukken:

1 ) een eensluidend afschrift van het ge- 

tuigschiift van de schiftingsproef of van het 

getuigschrift van volledige humaniorastudies, 

behoorlijk gehomologeerd;

2) een uittreksel uit de geboorteakte;

3) een behoorlijk geregistreerd getuig

schrift van goed gedrag;

4) de kwitantie, afgeleverd door den Ont

vanger der registratie en domeinen, aan wien 

de betaling van het inschrijvingsrecht van 

200 fr^nk gedaan werd.

De car.didaten dia de schiftingsproef heb

ben afeelegd worden van de overlegging van 

de stukken vermeld onder 2) en 3) vrijge

steld.
• •  •

ZIJN BRIEVENTASCH VERLOREN.

De motorrijder Maurits Beulinck, uit Eer- 

negem, kwam zich ter politiebureel beklagen 

dat hij op den Torhoutsteenweg zijn brieven- 

tasch verloren had inhoudende ruim 350 fr.
* * *

HUISDIEFSTAL.

Door den h. Tempère, wonende Kapelle- 

straat, werd klacht ingediend tegen het 

meisje A. V. wegens huisdiefstal. Het meisje 

legde gedeeltelijke bekentenissen af.

DE ENGELSCHMAN IS NIET OVERLEDEN.

Voor enkele dagen deed er zich een relle

tje voor op de Van Iseghemlaan*. Het begon 

in een dancing en eindigde op straat alwaar 

een Engelschman Michael Delannay, gewa

pend met een whiskyflesch, zich verdedigde 

tegenover een zestal portiers. De Engelsch

man werd deerlijk toegetakeld en verloor 

veel bloed uit een oogwonde.

De politie moesl ingrijpen om hem uit de 

handen van de portiers te verlossen. Daar 

hij bedronken was en na verzorgd te zijn 

geweest door een geneesheer, werd de man 

opgesloten voor den nacht en ’s anderendaags 

op de maalboot gestoken. Hij had nog 10 

shillings in zijn bezit.

Sindsdien hebben allerlei geruchten de 

ronde gedaan aL zou deze man in het hos

pitaal overleden zijn tengevolye van een 

schedelbreuk. Dit gerucht wordt door boven

staand relaas gelogenstraft.
* *w

AUTO IN BRAND.

De auto van Victor Lampole, die dichtbij het 

koersplein stond, is in brand geschoten. Po

litie en brandweer waren er spoedig bij en 

de vlammen konden gedoofd worden voor

aleer veel schade aangericht werd. Het luidt 

dat ee : brandende sigaret oorzaak is van den 

brand.
* * *

OPTOCHT VERBODEN.

Zondagnamiddag moest een Dinasomarsch 

plaats hebben. De marsch was toegelaten 

door het gemeentebestuur maar er kwam ver

bod uit Brussel, zoodat de marsch niet kon 

doorgaan.
**<•

BLOEMENFEEST «FLORA» IN HET 

LEOPOLDPARK.

Tengevolge van het aanhouden van de on

gunstige weersgesteldheid zijn de inrichters 

van het Bloemenfeest «Flora» dat Dinsdag 

avond 12 Juli, zou doorgaan, verplicht het 

feest uit te stellen tot Zaterdag avond 16 

dezer ta 20.30 uur.

Ten titel van inlichting vestigen wij de 

aandacht op het feit dat hetzelfde feest, dat 

aangekondigd werd voor Zondag 1 7 dezer, 

te 15 uur in de Leopoldschool. Ieperstraat, 

aldaar in elk çjeval doorgaat.
* * »

WIELRIJDER ONDER AUTOCAR.

De autocar bestuurd door Stanley Macart- 

ley, 40 jaar, rijdende voor rekening van den 

h. Timmer, is ap de Vindictivelaan, ter hoog

te van de St Jansbrug in botsing gekomen 

met de autocar bestuurd door Frans Van 

Renterghem, rijdende voor rekening van den 

h. Parmentier.

Beide autos staken vol met toeristen,waar

van niemand gewond werd. Ongelukkig kwam 

de wielrijder Alfons Vandenberghe, wonen

de Van Iseghemlsan, 21, langs de Vindicti

velaan gereden. Hij kwam terecht op de 

auto van Van Renterghem en werd gewond 

terwijl zijn rijwiel vernield werd.
* **

EEN NIEUWE ROEIBOOT

voor de stedelijke visschersschool is door da 

iirma Seghers gebouwd geworden en verle

den week afgeleverd, zoodat de leerlingen 

van nu af ook aan roeioefeningen zullen 

moeten cloen, daar het in de laatste jaren 

maar ai te dikwijls gebleken is dat de jon j 

gere visschers, ten gevoleg« van de motori- | 

sp.tie der vloot, geen riem meer weten ta j 

hanteerer, wat de ergste gevolgen kan heb- i 

ben, wanneer een vaartuig op de eene of 

andere wijze vergaat en de schipbreukelingen 

zich me: roeien moeten redden.
* * *

DE HAVENBEWEGING IN JUNI

is veel verbeterd in vergelijking met ver

leden jaar en ook in vergelijking met dc 

voorgaande maanden, toen onze haven ge

doemd scheen om altijd maar achteruit te 

gaan.

Er is roowel voor de uitgevarene als inge- 

komene zeeschepen een vermeerdering in 

aantal ( 13 schepen meer) als in tonnemaat 

(24 duizend ton meer).

Voor deze maand waren de Engelsche 

schepen het talrijkst • 2 7 duizend ton tegen

over 12 duizend voor de Belgische schepen.

Dan kwamen er 6 Esthonische schepen en 

4 Noorweegsche, 3 Zweedsche, 2 Grieksche,

2 Letlandsche, 2 kleine Fransche en 6 kleine 

Nederlandsche schepen.

Dan was er nog een groot Deensch schip.

De binnenscheepvaart mag op zulk geen i 

gunstige cijfers bogen. Hier wordt inderdaad 

pen vermindering geboekt van tien bijlan

ders of bijna 5000 ton voor de aangekomen 

binnenschepen, terwijl er ook een verminde

ring is van 16 eenheden in de afvaart.

Inlandsche kolen werden door 18 bijlan

ders gebracht voor een totaal van bijna zes 

duizend ton en dan kwamen er ook nog 26 

binnenschepen met; mazout. 12 bijlanders 

zijn met Engelsche kolen vertrokken en 13 

met Noorsch hout.

Er zijn 25 yachten binnengekomen, waar

onder I 5 Engelscha.
* * ★

HET VLIEGZAND

waarover we over eenige weken geschreven 

hebben cm te doen uitschijnen hoe gevaar

lijk het was grond op te spuiten j,p de 

oppervlakte ten Noorden van de Congolaan, 

!<eeft wegens den aanhoud inden Westen* 

wind, heal wat schade berokkent aan de be

plantingen aan weerszijden van de tram- 

riggels van deze laan.

Het zand hoopte zich daar zoodanig op, 

dat de boompjes bijna niet meer te zien wa

ren en de trams met veel voorzichtigheid 

moesten rijden om niet te ontsporen.

Tenslotte moesten ploegen werklieden ge

zonden worden om ook de zandhoopen weg 

te doen op den betonnen weg van de Congo

laan, waardoor anders veel ongelukken had

den gebeurd.

Om het zand te beletten verder weg te 

vliegen, heeft het Beheer van Bruggen en 

Wegen dan verscheidene reeksen van hagten 

laten zetten op het opgespoten terrein even

als dit gedaan werd bij de Home Prince 

Ijeopold, waarvan het gebouw riskeerde on 

der de aangroeiende duinen te verdwijnen.

Voor de landbouwers van den Polder ten 

Noorden van de yachtkom, zullen alleszins 

ook voorzorgsmaatregelen moeten getroffen 

worden om te vermijden dat hun landerijen 

onvruchtbaar worden wegens een nieuwen 

aanvoer van zand. Die menschen hebben 

pelen zand noodig.

APOTHEEKDIENST OP 17 JULI 1938

Dienstdoende gansch den dag: Apothekers 

Deketelaere, Torhoutsche steenweg 76, en 

Degraevr, Kaaistraat 1 4Bis.

Dienstdoende tot 12 u. 30: Apotheker De

lang (Opex).

Nachtdienst: Apotheker Deketelaere, Tor- 

houtscha steenweg, 76.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
* * *

DE STAATSPAKETBOOTEN

ondergingen een vermindering in het reizi

gersverkeer en wel van iets meer dan dui

zend reizigers in vergelijking met Juni 193 7.

A

RIJWIEL VERDWENEN.

Victor Vercoullie, had zijn rijwiel laten 

staan voor zijn huis, 497, Nieuwpoortsteen

weg, Sindsdien is het verdwenen.

CASINO - KURSAAL 
OOSTELNDE

-co>-

DE KUNSTTENTOONSTELLINGEN

Sedert 1 Juli zijn verschillende kunstten

toonstellingen geopend in het Casino-Kur- 

saal. Alle zijn interessant en verdienen een 

aandachtig bezoek.

In het Salonnet der Groote Rotonde wordt 

een keus van haa/ laatste werken voorge- 

steld door Mevr. Adrienne Schiff, die pas is 

teruggekeerd uit Londen, waar zij in de 

Wertheim Gallery grooten bijval kende. Mea 

heeft aan onze Vlaamsche artisten, virtuozen 

van de kleur, wel eens, met recht, een ge

brek aan «brains» verweten. De doeken van 

Mevrouw Schiff zijn kleurrijk, maar getuigen 

levens van rijp overleg.

In de Leeszaal heeft een kollektieve ten

toonstelling plaats van werken van leeraars 

?an onze kunstacademie. Men bemerkt er 

eenige glbede schilderstukken van de hh. 

Blomme, bestuurder der Academie, Thulliez, 

Sorel, en stijlvol beeldhouwwerk van den h. 

K. Laloo.

Het «Cercle des X», van Oostende, stelt 

de werken zijner leden ten toon in de Groote 

Zaal der 1 e verdieping. Flink werk, over *t 

algemeen, van begaafde jongeren.

Ten slotte treft men in de Galerie eenige 

schilderwerken aan van jonge kunstenaars 

van Oostende die reeds blijk geven van per

soonlijk talent, nl. de hh. De Hollander, Ha

gers, Nyssens en Stamperius.

HET PROGRAMMA VAN 18 TOT 24 JULI

Orkestleider- M. Franz André.

Alle dagen: van 3 u. 30 tot 4 u. 30: Sym

phonisch Concert; van 4 u. 30 tot 5 u. : 

Orgelconcert door M. L. Vilain; van 5 tot 

7 u.: Thé-Dansant. Attracties; om 9 u. : groot 

Symphonisch Concert. Na het concert, Soirée 

dansante. Attracties.

Maandag 18 Juli. —  9 u. : Ray Ventura en 

zijn Collégiens.

Dinsdag 19 Juli. -- 9 u. : Eerste Klassiek

Concert, met Philip Newman, violist.

Woensdag 20 Juli. —  9. u.: Fr. Andrien, 

baryton van den K. Muntschouwburg.

Donderdag 21 Juli. —  9 u. : Ter gelegen

heid van het Belgisch Nationaal Feest, Su

zanne de Gavre en Lucien Van Obbergh. 

Orkestleider: Em. De Vlieger.

Vrijdag 22 Juli. —  3 u. 30: Tweede Klas

siek Concert, met Walter Rummel, pianist. 

Orkestleider: A. Cluytens. —  9 u. : Concert 

door de Kapel van het 3e Linieregiment on

der de leiding van Luitenant Gasia. Na het 

concert, Soiree dansante.

Zaterdag 23 Juh —  9 u. : Guiseppe Lugo, 

teno.' van de Scala van Milaan.

Zondag 24 Juli. —  9 u. : Jo Vincent, so

prano van het Concertgebouw van Amster

dam.

In de «NIEUWE AMBASSADEURS»: alle 

dagen, oj? het Thé-Dansant (van 5 tot 7 u.v) 

en ’s avonds na het concert, een buitenge

woon music-hall programma: Ray Ventura en 

zijn Collégiens, Eloward en zijn orkest.

Verandering van programma: twee maal 

per week.
*

Ray Ventura en zijn «collégiens» bekomen 

in de Kursaal van Oostende den warmen bij

val die hen overal vergezelt op de nieuwe 

rondreis die zij onlangs hebben ondernomen. 

Maandag 18 Juli zullen zij in de Groote 

Rotonde, ’s avonds, een show geven die het 

publiek zal doen samenstroomen.

s Anderdaags, op het eerste klassiek con

cert, zal het Oostendsche publiek kennis ma

ken met den violist Philip Newman, wiens 

hartstochtelijk lyrisme een openbaring zal 

2ijn. Woensdag 2'G krijgt men den h. Fr. An- 

drien, den uitmuntenden artist van den Munt

schouwburg, te hooren; de volgende dag 

wordt onze Nationale Feestdag gevierd, en 

treden twee zangers op: Mevr. Suzanne de 

Gavre en den h. Lucien Van Obbergh, wier 

namen onafscheidbaar zijn van onzen voor- 

naamsten lyrischen schouwburg.

Vrijdag 22 Juli, tweede klassiek concert, 

met den gfooten klavierspeler Walter Rum

mel, en onder de leiding van den Belgischen 

orkestmeester A. Cluytens. ’s Avonds, con

cert door de Kapel van het 3e Linieregiment 

onder het bestuur van luitenant Gasia. Te 

10 u. : Dansavond.

De week-end van 23-24 Juli zal geken

merkt zijn door het optreden van twee zan

gers van naam: Giuseppe Lugo, tenor van 

de Scala van Milaan, en ééne der best’e on

der de Nederlandsche kunstzangeressen Mevr. 

Jo Vincent, soprano van het Concertgebouw 

van Amsterdam.

In den loop van diezelfde week zullen in 

de «Nieuwe Ambassadeurs» music-hall artis

ten verschijnen die ten volle waardig zijn 

van de voornaamste gespecialiseerde schouw

burgen, en die zullen begeleid worden door 

Ray Ventura en zijn Collégiens en door Elo

ward aan ’t hoofd van zijn orkest.

Op 22 Juli in de Nieuwe Ambassadeurs, 

eerste Gala Dîner met Maurice Chevalier en 

Nita Raya.

ATTRACTIES

Van 19 tot 21 Juli. —  Claire Franconayi 

tantaisie-zangeres; Bert Nagle en Co, k®mie- 

ker attractie; Three Dukes, neger dansers; 

Ketty Mara en haar Chimpanzé, dansattractie 

met chimpanzé.

Van 22 tot 24 Juli. -- De Dagenham Giri

Pipers, doedelzakspeelsters; Marie Hollis, 

fantaisie-danseres; José en Patrica, koppel 

dansers; Mady en Cord, fantaisie komieken; 

Riveria Follies, ballet; Hildegarde, in haar 

zangnummer.

Den 22 Juli: Eerste Gala Dîner, met Mau

rice Chevalier, Nita Raya, Carmen Romero, 

Spaansche danseres.

De Opening van de nieuwe Schoollokalen 
van de Officieele MiddeSbare Beroeps- 

meisjesschool te Oostende.
Een welgelukte Tentoonstelling

Zaterdagnamiddag had te vijf uur de plech

tige opening plaats van de nieuwe lokalen 

der stedelijke middelbare meisjesfceroeps- 

schooi.

Onder de talrijke aanwezigen bemerkten 

we burgemeester Moreaux, schepenen Van 

Glabbeke, Peurquaet en Edebau, John Bau- 

wen's, inspecteur Van Aerden, den heer Van 

Wynsberghe, Mevrouwen Van Glabbeke, 

àaeré, Vanhecke en talrijke leden van het 

onderwijzend personeel, de gemeenteraadsle

den Devriendt, Pilaeis, enz.

De heer Van Glabbeke opende de reeks 

der redevoeringen. Hij dankt zijn collega’s 

\ oor hun verleende medewerking en geeft 

een overzicht van de geschiedenis van de 

beroepsschool voor meisjes, welke in 1897 

gesticht werd.

Slechts op 21 Augustus 1934, werd de 

school bij K. B. als leerwerkplaats erkend 

en op 17 Maart 1937, dus veertig jaar na 

de stichting, als vakschool.

Vandaar de groote moeilijkheden, waarme

de te kampen viel.

De bijval van deze beroepsmeisjesschool 

verplichtte het gemeentebestuur tot het bij

bouwen van verschillende lokalen, waar licht 

en lucht er een gezellig uitzicht zouden aan 

geven.

Hij brengt hulde aan den (bestuurraad en 

in ’t bijzonder aan Mevrouw Sacré en Van

hecke, die zeggen we het met den; heer 

Schepen, onschatbare diensten aan deze 

school hebben bewezen.

Het sukses der school is grootelijks aan 

hun groote toewijding te danken.

Hij Huldigt vervolgens ook het leeraren- 

korps. die na veel toewijding en wilskracht 

er toe gekomen is flinke leergangen in te 

richten en sluit met op het belang van goed 

gevormde huisvrouwen te wijzen.

Burgemeester Moreaux, namens het stads

bestuur, wijdt over de werkdadigheid uit van 

Schepen Van Glabbeke, die aan het beroeps

onderwijs een forschen stoot heeft gegeven.

In deze hulde begrijpt hij ook de bestu

rende commissie en de leerkrachten.

Mevrouw Sacré, namens het Comité, dankt 

het gemeentebestuur voor de gedane opof

feringen.

Vroeger bekommerde noch provinciale- 

noch Staatsinspectie zich met de school.

De menige bezoeken aan de beroepsscholen 

van Gent, Schaerbeek en Antwerpen bewe

zen het gebrek aan behoorlijke lokalen en 

voldoend materiaal.

Een bekwame leerares stelde het Onder

wijzend Personeel in kennis met de geheimen 

der techniek ; daarenboven werden z*j doo. 

raad en daad door den heer Leroux, bestuur

der van hét Technisch Onderwijs geholpen.

Ook de Staatsinspectricen Juffrouwen 

Seeuws en Oostens dienen vermeld.

Zij betuigt boe er in deze school met de 

maatschappelijke standen geen rekening ge

houden wordt, daar de toenadering tusschen 

de verschillende standen, de maatschappij 

ten goede komt.

Mevrouw Sacré wijst er op hoe deze 

plechtigheid het gemeentebestuur de gelegen

heid gegeven heeft vast te stellen hoe ver 

men gekomen is. «Wij denken er aan hoe ver 

we nog moeten komen door het inrichteii 

van eer. kursus voor modes, het maken van 

bloemen en toilettoebehoorten en het stich- 

I ten van een normaalafdeeling», zegt zij.

J Deze kranige toespraak welke eens te meer 

, getuigde van den wil steeds meer uitbreiding 

* aan het vakonderwijs te geven, oogstte een 

verdiend sukses.

HEI BEZOEK AAN DE TENTOON

STELLING

Daarna had een bezoek aan de tentoonstel

ling plaats.

Zeggen we terstond dat deze ons ten zeer

ste verrast heeft. In alle afdeelingen werd 

puik work verricht en graag brengen we 

hulde aan de bestuurster Mevr. Knockaerc 

en aan het knappe werk van de leeraressen 

Dekeyser, Foutril, Decock, Cortvriend, Orn- 

belets, Vanslembrouck, Vande Walle, Deloz 

en Cornelis.

Een bijzonder schitterende afdeeling was 

die van teekenen geleid door Mej. Water

schoot, waar werk uit het allerhoogste schor 

elkeens bewondering weg'droeg en zij dus 

ook een bijzonder pluimpje verdient.

EEN GEZELLIG SLOT

Dinsdagavond werd in tegenwoordgheid 

van M. en Mevrouvv Van Glabbeke, Mevrou- 

uen Sacré en Vanhecke een vischsouper op

gediend, welke op de smakelijkste wijze 

door Mej. Cortvriendt was bereid.

Het talent en het kranig werk der leera

ressen werd hier door schepen Van Glab

beke nogmaals onderlijnd en de enkele aan

gename uurtjes welke men er doorbracht, 

zullen stellig bijgedragen hebben om de ver

standhouding en thans ook de liefde voor 

het vischeten te vermeerderen.



HET VfiSBCHE&ipLAD i

Openstaande Betrekkingen
OOSTENDE

Het College var Burgemeester en Schepe

nen der stad Oostende brengt ter kennis van 

de belanghebbenden dat een plaats van ha- 

ventoeziener te begeven is.

Te vervullen voor waarden:

I ) Belg' zijn en van onbesproken gedrag;

2) Minimum 21 jaar en maximum 35 jaar 

oud zijn in 1936 (voor oudstrijders en ge- 

Jijkgestelden 45 jaar) ;

3) den militieplicht volbracht hebben of- 

v/el: a) bepaald vrijgesteld zijn; b) houder 

?.ijn van een onbepaald uitstel; c) ontslaging 

of ontheffing van den actieven dienst m 

vredestijd bekomen hebben;

4) op zee gevai en hebben als lid van het 

dekpersoneel;

5) de Nederlandsche, Fransche en Engel

sche talen machtig zijn.

Er zal een examen worden afgenomen.

Wedde (index 700) 15130 fr. per jaar.

De aanvragen iroeten aan het College van 

Burgemeester en Schepenen toegjezonden 

worden uiterlijk op 30 Juli 1938. N 

datum worden de aanvragen niet 

aanmerking genomen.

De candidaten moeten in hun

geven in de Nederlandsche en in de iran- 

öche taaJ.

De aanvang8wedde is bepaald op 2 7.000 

frank (thans verhoogd met 10 t.h.).

De candidaturen moeten ten laatste op 3 1 

Juli 1938 toekomen bij het hoofdbestuur van 

het zeewezen, 90, Wetstraat, te Brussel. 

NATIONAAL ORKEST VAN BELGIE

De plaats van solo-fluit of van 3e fluit- 

piccoto is aan het Nationaal Orkest van 

België te begeven. Wedden: 24.000 frank 

(solo-fluit) en 21.00 frank (3e fluit-piccolo) 

voor 1.000 uren dienst per jaar.

De aanvragen dienen vóór 1 Augustus 

1938, tot het Ministerie van Openbaar On- 

derw’js, beheer dsr schoone kunsten, 52, 

Regentlaan, te Brussel, glericht. De candida- 

.en moeten Belg zijn en aan hun militaire 

verplichtingen hebben voldaan.

AALTER

Plaats van gemeenteontvanger.

Aanvangsjaarwedde: 10.650 fr. met twee 

jaarlijksche weddevermeerdering van 4 t.h.

Ouderdomsgrens voor de candidaten: 45dien i

meer in jaar* oudstrijders: 50 jaar.

j Bekwaamheidsgetuigschrift of slagen in nog 

aanvraag af te nemen examen door de bestendige de- 
getoortedatum en adres vermelden en aan- ’ putatie.

duiden indien 2e kunnen de voordeelen g- - j Ten minste drie darten per week ter be- 

nieten der wedden van 3-8-19 en 2 1-7-24. j schikking van het publiek op dagen, urea 

Tevens moeten ze vermelden in welke hoe- cn plaats aan te duiden door het schepen- 

danigheid ze deel uitgemaakt hebben van het college.

dekpersoneel en dep duur van den vaartijd. : Aanvragen inzenden aan den heer burg-e-

Een vroolijke 
Haringhandelaar

VRIJE VAKSCHOOL, WIJNGAARD

STRAAT. nr. 9, IZEGEM

Leeraar in houl bewerking en meubelma- 

ken: theoretisch en praktisch onderricht.

Zondag- en avondonderricht.

Voorwaarden bij den heer bestuurder te

ilen 25 Juli a.s.

SINT JOZEF’S VRIJE BEROEPSSCHOOL 

TE IEPER, ST-JACOBSSTRAAT, 5.

Twee openstaai.de plaatsen van leeraar 

(met eenige betrekking) in algemeene cur

sussen. Minimum 2 1 uren les per week.

Voorwaarden en inlichtingen te bekomen 

bij den heer bestuurder, ten laatste tegen 

7ondag 14 Oogst 1938.

STAD EEKLOO

Eene plaats van bestuurder-leeraar aan dc 

stedelijke muziekschool is te begeven.

De kandidaten moeten geboren zijn tus

schen 1 Januari 1893 en 1 Januari 1913.

Aanvragen schriftelijk te zenden per aan

bevolen brief; aan den heer burgemeester 

waarnemend, en len laatste gepost den 20

Juli 1938.

Verdere voorwaarden zijn te verkrijgen op 

het gemeentesecretsriaat.

HOOGERE ZEEVAARTSCHOOL TE 

ANTWERPEN

Een plaats van ieeraar, belast met leer

gangen van driehoeksmeetkunde, cosmogra- 

fie, werktuigkunde en natuurkunde, i9 te be 

geven bij de hoogere zeevaartschool te Ant

werpen.

De candidaten moeten houder zijn van een 

.'.oogeschooldiploma en bekwaam zijn les te

meester vóór 30 Juli.

NATIONALE MAATSCHAPPIJ VOOR DEN 

KLEINEN LANDEIGENDOM 

Steenweg op Charleroi, 26. Brussel

Een vergelijkend examen voor het bege

ren van een betrekking van dactylo voor de 

Nederlandsche briefwisseling zal plaats heb- 

ren op 30 Juli a.s.

Worder alléén toegelaten tot dit examen, 

de mannelijke candidaten die volgende voor

waarden vervullen:

1) Belg zijn;

2) Minder dan 30 jaar oud zijn;

3) Voldaan hebben aan de wetten op de 
militie;

4) Vrij zijn van ziekte en gebrekkigheden;

5) Grondige kennis der Nederlandsche 

taal.

j Wat de oudstrijders betreft, wordt de 

grensleeftijd verschoven overeenkomstig de 

wettelijke bepalingen ter zake.

; De aanvragen moeten; vóór 20 Juli a.s. 

toegestuurd worden aan den heer directeur-

J generaal van de Nationale Maatschappij voor 

den Kleinen Landeigendom, 26, steenweg op

. Charleroi, te Brussel.

, VRIJE BEROEPSSCHOOL, TE ROESELARE

I Een leeraar in theorie electriciteit-tech- 

nisch ingenieur.

Een leeraar praktijk electricitet, vijf jaren 

praktijk en houder van getuigschrift van 

tweejarige cursus van lasschen.

j Aanvragen in te sturen, tot 10 Juli, aan 

den E. H. Bestuurder der vrije beroepsschool 

te Roeselare.

De uitgever van eene Visscherijgazet kreeg 

volgenden brief van een beginneling in den 
haringhandel:

Een ring noch rond noch aan vingers

[gedragen
Met wellust gegeerd door gulzige magen 

Versch of gerookt of gepekeld naar binnen

[geslagen

Raad eens wat is dat?

Dat is een haring.

In de Visscherijnieuwsbladen is het al ha

ring dat de klokke slaat en er wordt minder 

geboft dan geklaagd. Zeker is die visch wel 

gekomen en een baatje van eene rijke vangst 

brengt aarde aan den dijk. Maar er zijn te 

veel vangers en te weinig eters, zoodat de. 

visschers ten langen laatste met hun vang

sten in verlegenheid geraken en hun lästigen 

arbeid niet beloond zien.

Vandaar al het geraas in de dagelijksche 

pers en de zagerijen in de Kamers.

Iedereen zoekt naar middelen om den afzet 

te verbeteren en het loon der visschers goed 

te maken.

De regeering is bereid 250.000 pond ster

ling te besteden cm betere booten te maken. 

Al goed en wel, maar wat zal het gevolg 

zijn? Nogmaals giootere vangsten, overvloed 

op de markten en spotprijzen, die den han

del bederven.

Het is nu drie jaar dat ik in den haring

handel ben en ik heb kunnen bemerken hoe 

weinig moeite er gedaan wordt om de vang

sten aan den man te brengen.

De groothandelaars zouden kunnen voor

beelden vinden van verstandig werken in den 

tabakhandel, een der best beoefende van de 

streek en waarmede ik mij jaren lang bezig 

hield.

De grootste« moeilijkheden welke ik tot 

heden ondervonden heb, is niet het aanwer

ven van nieuwe klanten, maar de noodige 

hulp van de kustlieden die zouden dienen 

blij te wezen, deze hulp te mogen verstrek

ken. Wanneer ik spreek van kustlieden, be

doel ik niet de visschers, maar al diegenen 

die zich met het afzetten der vangsten be

moeien.

Zonder twijfel moet eerst de binnenmarkt 

bewerkt worden. Nog zijn vele steden door 

de werkzaamheden niet geraakt. De onder

vinding opgedaan in den binnenlandschen 

verkoop zou aanleiding geven om het voor

treffelijk bespreken voedingsmiddel op 

vreemde markten met kennis aan te bevelen.

Mijn brief is geschreven met alle eerbied, 

verschuldigd aan een handel welke ik. met 

fierheid beoefen. Al wat er in mishaagt, is 

dat er misstappen vermeld worden die voor

uitgang beletten.

Hoogachtend, 

TfT’̂ -- 1 ‘ Packen.

X
♦

Raphael Huysseune
ZEEBRU G GE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

V ERSCH E V ISCHHANDEL.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN
-co»-

j D EN EM A RK EN
j Noordzeekust. Nabij Graa Dyb. Schietoefe- 

j ningen en bommenwerpen door vliegtuigen. 

J Sedert 3 Jul| lot 5 Augustus a.s. worden 

! door vliegtuigen schietoefeningen en oete- 

j ningen in het bommenwerpen gehouden bo-

i ven het Kore Sand (plm. 55 gr. 14,5 min. 

Nb., 8 gr. 29,2 min. El.) en boven het 

S deel van Skailingen (plm. 55 g*. 28 min. 

Nb., 8 gr. 19 min. El.).

Radio ° Installaties
voor Visscherssloepen

Eenvoudig van bediening 
en

van de beste hoedanigheid 

Talrijke referentiën

Bell Telephone Mfg. C°
N. V.

4, Boudewijnstraat, Antwerpen 
Tel. 778.00

Aanbestedingen

5
♦

I
♦

N.v.d.R. Schrijver zegt niet waarom hij 

den beboften tabakhandel liet steken om 

haringmelker te worden.

Voor de Vrouwtjes
ÏT VRAAGT  ?...
W i j  A N T W O O R D E N  !...

Men vraagt ons: «Ik probeerde reeds ver

scheidene middeltjes om te verhelpen aan 

het kraken van mijn schoenen. Maar niets 

baatte. Kent u een goed middel? »

We verhopen dat uwe krakende schoenen 

betaald zijn. Want in Vlaanderen zegt men 

nog al een keertje, dat alleen de niet be

taalde schoenen kraken. Maar zelfs als ze 

uog niet betaald zijn, dan nog kan men het 

kraken der schoenen voorkomen. Immers het 

kraken der schoenen wordt uitsluitend ver

oorzaakt door harde plekken in het leder. 

Wil men dus het kraken voorkomen, dan 

moet men die harde plekken verwijderen. 

Wij raden u aan eens een flinken mar&ch 

ermee te doen, na ze te hebben ingesmeerd 

.net koevoetolie, welke te verkrijgen is bij 

gareel- en rijtuigmakers. Dit zal meestal een 

goed resultaat geven. Immers daardoor zal 

het leder zacht worden, en niet langer meer 

piepen en kraken. Een ander probaat middel 

is de schoenen eens flink nat te maken, er 

dan een groote wandeling mee te doen, en 

daarna eens goed in te oliën, want water ia 

een vijand van leder.

Men vraagt ons: « Kan u mij den te vol

gen weg aanwijzen in het volgende geval. 

Ik ben de jongste uit een talrijk gezin, en 

bij gebrek aan familie is mijn oudste zuster, 

die tevens mijn eenigste half-zuster is, meter 

ever mij. Mag die oudste zuster, half-zuster 

en mijn meter ook meter zijn over mijn 

kindje bij diens doop? »

Het doopsel is een kerkelijke daad,'en als 

dusdanig beschouwd is het meterschap over 

u geen beletsel voor het meterschap over uw 

kindje. Wat de graad van verwantschap aan

gaat, ook daarmede houdt de iKerk geen re

kenschap. Dus half-zuster of zuster, dat is? 

in dit geval zonder belang, en bijgevolg mag 

uw oudste zuster, half-zuster, ook meter zijn 

over uw kindje. Er zijn nochtans, in zekeren 

zin, kerkelijke beletselen tot het meter- of 

peterscKap. ^Bijvoorbeeld personen buiten de 

Kerk levend kunnen dit niet zijn, vermits zij 

onbekwaam geacht worden tot het vervullen 

van het peter- of meterschap. Maar daar 

wordt zelden nota van genomen.

HET U U R  V O O R  D E  V R O U W  
IN  HET N . L R.

In het programma van «Het Uur voor de 

VroUw» van Zaterdag 23 Juli, te 1 7.30 uur, 

zal Juffrouw Ida Vos de luisteraarsters en

kele ideeën geven voor de vervaardiging van 

een lief garnituurtje voor een zomerkleedje. 

Met geringe kosten kan men op g'ebied van 

versiering dikwijls heel leuke resultaten be

komen. Dat zal in dit praatje duidelijk wor

den.

Mevrouw Jan Stalman*-Nix, die lange ja

ren in het onderwijs voor doofstommen 

Werkzaam is geweest, zal' voor de tweede 

maal over «De behandeling van doofstomme

kinderen» spreken. In deze tweede lezing 

zal spreekster de oorzaken van de doofstom- 
heid nader toelichten.

Evenals de dagen rond Kerstmis en Nieuw

jaar is de vacantieperiode een tijd var* be

zoeken afleggen en van ontvangsten. Hoe 

men zich bij dergelijke gelegenheden aan ta

fel moet gedragen zal duidelijk gemaakt wor

den in het praatje over «Etiquette».

Naast deze rubriekjes hooren wij nog een 

vraaggesprek met de:: «Huisdokter» en het 
:<Keukenp raatje».

UIT D E  DAGBLADPERS

ZELDZAME HOED IN HET WATER. —  

We lazen dat vorige week Donderdag, op 

den Dijver te Brugge, een dameshoed in het 

water waaide, die onmiddellijk zonk, en 

v/aarop een diamant was vastgemaakt ter 

'.vaarde van vijf-en-dertig duizend frank. —  

Fwee personen konden echter na lang wer

ken den zeldzamen kostelijken hoed opvis- 

schen en ontvingen duizend frank belooning.

WAT MOET HIEROVER GEDACHT WOR

DEN ? —  In een hoofdartikel van «De Nieu

we Gazet» (lib.) gewijd aan één der jongste 

parlementaire zittingen, meent de stelled dat 

parlementaire zittingen, meent de steller dat 

en het hoog tijd wordt dat het parlement 

met verlof gaat. Hij motiveert zijn meening 

als volgt: «Het gaai hier zooals in vele hu

welijken : na enkelen tijd is het goed dat 

man en vrouw eens voor een paar weken 

van elkaar weggaan, om het gevoel dat hen 

heeft samengebracht, een soort verjongings

kuur te laten ondergaan, en de gespannen 

zenuwen tot kalmte te laten komen. Als dit 

systeem in veel huwelijken werd toegepast, 

/ouden er minder slechte huwelijken zijn en 

als het parlement op tijd wist met verlof te 

gaan, om dan daarna met toewijding weer 

zijn taak op te vatten, zouden er minder 

slechte wetten zijn».

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

Dokter N. Vlaeyen schrijft in een dagblad 

de volgende bijzondere gegievens over de 

verzorging van mond en tanden:

«De verzorging van mond en tanden is 

zeer eenvoudig. Zij bestaat in het borstelen 

van de tanden, gevolgd van een overvloedig 

spoelen van den mond met zuiver water, 

waarbij desnoods een lichte aromatische 

ontsmettingstof kan worden gevoegd. Voor 

het borstelen ^ebruike men een niet al te 

harde borstel om het tandvleesch niet te 

kwetsen, en een goed tandpasta of eenvou

dig zeep. Het borstelen, een paar minuten 

lang, van tanden en tandvleesch, moet zoo

wel in de vertikale als in de horizontale rich

ting gebeuren. Op die wijze kunnen de haar

tjes van den tandborstel beter tusschen* de 

tanden dringen1 en de spijsresten verwijde 

ren. Men vergete niet zoowel de binnenzijde

als de buitenzijde te schuren. Best doet men 

dit na eiken maaltijd, maar minstens toch 

tweemaal daags, *s morgens bij het opstaan, 

en ’s avonds bij net slapen gaan. Men ver

wijdert op die manier de gistingsprodukten 

van den nacht en brengt die op een minimum. 

Die gistingsprodukten zijn inderdaad toxische 

stoffen, die, indien zij niet door de spijzen 

ingezwolgen worden, na een tijd stoornissen 

en ziekten van het verteringsstelsel en van 

andere stelsels kunnen verwekken. Die prak

tijk moei van kindsbeen af aangeleerd wor

den. De melktanden hebben even zoo goed 

als de definitieve tanden zorgen noodig. Kin

deren nemen overigens gemakkelijk hygie

nische principes aai, die dan een gewoonte 

worden en tegen later tandbederf bescher

men.

VLEKKEN  V E R W IJD E R E N

Zelfs de meest propere huisvrouw heeft 

regelmatig met vlekken te kampen. —  Veel' 

hui8Vï ouwen weten er gewoon geen weg 

mee, en hoe ze ook te werk gaan, de vlekken 

zijn ofwel te verwijderen of keeren op ge

heimzinnige wijze terug. Hoe dient men te 

werk te gaan, om sommige vlekken vlug en 

afdoend te verwijderen ?

Vlekken op glas : vet- of olievlekken op 

vensterruiten worden gemakkelijk verwijderd 

met natte sigarenasch.

Vlekken op leer : worden met zwak azijn

water verwijderd.

Een smet op gepolitoerde ,meubelen verw j- 

dert men op de volgende manier : Men mengt 

sigarettenasch met petroleum en laat hel 

papje eenigen tijd op de vlek liggen. Dan 

houdt men een kurk in een vlam en wrij(t 

met de kant, die met asch is bedekt, zoo 

lang, tot de vlek verdwenen is. Dan wascht 

men de plek af, en poliert na met een in pe

troleum bevochtigden flanellen doek.

ALLERLEI H U ISH O U DELIJKE  
W E N K E N

—  NieuWe aardappelen en worteltjes wor

den met keukenzout afgewreven, waarna men 

ze gemakkelijk en vlug na kan schrappen.

—  Een handvol zout, toegevoegd aan het 

spoelwater van bedrukte weefsels, voorkomt 

ioorloopen der kleuren.

—  Het toevoegen van een theelepel zout 

aan water, waarin eieren gekookt worden, 

voorkomt het barsten van de schaal.

—  Kopjes en theepotten, die aanslag heb

ben van thee, maakt men schoon met even 

vochtig gemaakt keukenzout.

—  Rietwaren reinigt men met een sterke 

zoutwateroplossing evenals cocosmatten ; 

vnet schcon water naspoelen.

O M  EEN S N A  TE D E N K E N
De liefde is een vrijwillige slavernij, waar

naar vooral de vrouwelijke aard met kwij

nend verlangen haakt.

(Verboden nadruk). TANTE BARB \R

HOLLAND
Zeegat van Terschelling. Stortemelk. 

Boomkensdiep. Wijziging betonning.

Naar het Boomkensdiep is thans ook een 

Westelijke toegang, Boomkensdiep West ge- 

naamd, betond. De betonning van Stortemelk 

en Boomkensdiep is als volgt gewijzigd:

In het Stortemelk is van stompe ton No. 3 

j het topteeken afgenomen, zwarte lichtboei 

i No. 4 is vervangen door stompe ton No. 4 

 ̂met afgeknotten kegel, naar 53 gr. 20 min. 

j 13 sec. Nb. en 5 gr. 7 min. 1 1 sec. El. is 

verlegd de stompe ton No. 5.

Bij gelegd zijn:

op 53 gr. 20 min. 10 sec. Nb. en 5 gr. 

6 min. 4 sec. EI. een RZHS. lichtboei Sm.- 

Bdw. met rood onderbroken licht, elke 1 0 sec. 

helder 7 sec., zichtbaar 4 zm. (Or 10 sec. 

4 M.);

op 53 >yfr. 20 min. 52 sec. Nb. en 5 gr. 

6 min. 32 sec. El. een spitse ton No. I ;

op 53 gr. 20 min. 32 sec. Nb. en 5 gr.

6 min. 46 sec. El. een stompe ton No. 1 ;

op 53 gr. 20 min. 53 sec. Nb. en 5 gr.

7 min. 13 sec. EL een RZHS. bolton met ruil 

Bdo.-Bdw.

Naar 53 gr. 19 min. 5 7 sec. Nb. en 5 gr. 

7 min. 35 sec. El is verlegd de RZHS. bolton 

met kegel S.-Bdo. De hier gelegen toegang 

tot het Boomkensdiep wordt Boomkensdiep 

Oost genoemd.

In Gids Ned. kust, 1936, blz. 1 10 moet de 

beschrijving en Zeilaanwijzing van Thomas 

Smitgat, Noordgat en Boomkensdiep worden 

vervangen door het volgende:

Het Thomas Smitgat en het Noordgat loo- 

p*en door de Noordwest en Noordergrond^n. 

Zij vormen tezamen het Boomkensdiep dat 

om de Zuid met twee betonde vaarwaters het 

Boomkensdiep West en het Boomkensdiep 

Oost naar het Stortemelk voert. Ook des 

nachts zijn deze vaarwaters op zicht der 

lichtboeien en met gebruikmaking der vol

gende g*eleidelijnen te bevaren. Het Thomas 

Smitgat kan worden ingeloopen in de lijn: 

Brandaris in RZHS. lichtboei T.-Bd. Het 

licht van Vuurduin op Vlieland inéén met 

roode lichtboei No. 2 a van het Noordgat 

geeft een merk voor het aandoen van dit 

vaarwater. Van af de lichtboei T.-Bd. boude 

men het licht van Vuurduin in de RZHS. 

lichtboei S.-Bdw. en komt zoo in het Storte

melk.
Het Noordgat is zeer veranderlijk. De 

spitsetonskant werkt steeds om de Oost over 

en is zeer steil. In het Noordgat staat spoedig 

zee, zoodat het bevaren met harden wind 

moet worden afgeraden.
Eems. Havenlichl van Delfzijl. Lichtkarak- 

ter gewijzigd.
Op 53 gr. 20 min. 10 sec. Nb. en 6 gr. 

56 min. 10 sec. EL is het lichtkarakter van 

het groene havenlicht van Delfzijl gewijzigd 

in onderbroken, elke 3 sec. helder 1 JA sec. 

(Ogn. 3 sec.), overigens ongewijzigd.

Haringvliet. Tonnen verlegd.

Naar 51 gr. 43 min. Nb. en 4 gr. 17 min. 

53 sec. EL is verlegd de stompe ton No S met 

afgeknotten kegel van het Haringvliet. Naar 

51 gr. 43 min. 13 sec. Nb. en 4 g 

8 sec. EL is verlegd de 

ruit HV.— Vt.G.

AANGEKONDIGDE AANBESTEDINGEN

18 JULI. —  Te î 1 u. bouwen van een be

tonnen platform te Steene. Raming : ruim

100.000 fr. Lastkoh. Nr 9,54, prijs 5 fr., 

plans 2 fr. Loxumstraat, 1 6, Brussel. Aanget. 

imchrijv. 15 Juli.

22 JULI. —  Te 11 u. ten stadhuize te 

Oostende, leveren en plaatsen van een hand 

kraan op de Reederijkaai, voor de bediening 

van het Vlotdok der Visschershaven. Stuk

ken ten bureele der werken. Aanget. in

schrijv. 19 Juli.

22 juli. —  Te 5 u. 30, ter herberg «A 

l’Ours» Plaats te Lauwe, door de S. M. «Ei

gen Haard is goud waard» bouwen van 20 

werkmanswoningen en een betonweg (in 

verscheidene loten) te Lauwe. Stukken ter 

inzage en te koop bij den h. Em. Haesbroeck 

bouwm. Marie-Josépl., la, te Kortrijk, Aan

get. inschrijv. 21 Juli voor 12 u., aan den 

h. Kam. Vandeplassche, voorzitter der S.M. 

te Lauwe.

23 JULI. —  Te 10 u. 30 voor h. M. De 

Zei ne, afdeelingshoofd bij het Provinciebe

stuur, Burgplaats, Brugye, aanleggen van 

een betonnen fietspad tusschen Wijnendale 

en Diksmuide, langs de prov. banen Wijnen- 

dale-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, | 

Köstanjeboomstraat, Brugge.

23 JULI. —  Te I 1 u., ten gemeentehuize 

te Herseeuw, leveren van schoolmeubelen. 

voor de nieuwe gemeenteschool. Bestek fr. 

3262. Inlicht, bij h. Bauwens, bouwm., 112, 

Molenstraat, Moeskroen.

25 JULI. —  Te 11 u. 1) vernieuwen van 

deuren en vensters in het Mil. Hospitaal te 

Brugge ; 2) leveren van keukentoestellen in 

de Gl. Mahieukazeme te Oostende. Lastkoh. 

Nr 961, prijs 4 fr., Loxumstraat, 16, Brus

sel ; 3) ,buiten- en binnenschilderen van het 

Mil. Instituut voor Zeekuur te Oostende. —  

Aanget. inschrijv. 22 uli.

26 JULI. —  Te 1 1 u., ten stadhuize te 

Brugge, door de S. V. «Brugsche Goedkoope 

Woningen», bouwen van 5 woonhuizen, 

Westmeersch, Brugge. Stukken ter inzage op 

den techn. dienst, 6, Hoogstraat, Brugge, en 

te koop, prijs 35 fr. bij h. Luwel, secr. der 

S.V. stadhuis, militiebureel.

26 JULI. —  Te 11 u., ten stadhuize te 

Brugge, maken en bestraten van een ver

bindingsweg tusschen de Boeveriepoort en het 

nieuw station (lot 2). Borgt. 10 % . Stukken 

prijs 45 fr. op den dienst der werken, 6, 

Hoogstraat.

2 7 JULI. —  Te 11 u. in de Magdalenazaal 

! St. Jansstraat Brussel, optrekken van een te- 

iefoongebouw te Gistel. Bijz. lastkoh. Nr 3/ 

980, prijs 25,50 fr

2 AUG. —  Te 1 1 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 

Rekenplichtige der Paketbooten te Brussel.

10 AUG. —  Te 11 u., in de Magdalena- 

zaal St. Jansstraat Brussel, leveren, montee- 

ren en oprichten van palen, daarin begrepen 

tundeeringsbokken, ankeringen, trekschoren 

en toebehooren, in het Radio-electrisch cen

trum te Ruiselede en in het Radiostroation te 

Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. Nr 3 765 

RC, prijss 19,50 fr., Loxumstraat, 16, Brussel

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum
pers, Werkkleederen, 
Vrieze kostumen, enz.

EEN ENKEL ADRES :

!n de Schaar

UITSLAGEN AANBESTEDINGEN

5 JULI. —  Te 5 u., ten stadhuize te Heist 

leggen van ong. 600 m. waterleidingen.

De Jonghe P., H^ist 55.624 ; Vnck H., 

Lrenbodegem 68.139 ; S heire en Van Over- 

beke Gent, 74.758.25 ; Aerts Ch., Blanken

berge, 83.558.40 fr.

8 JULI. —  Te 11 u. ten stadhuize te 

Oostende, leggen van ee:i rioolleiding in den 

Gistelsteenweg.

Lootens A., Oo3tende 39.998 ; Ide L., 

Breedene, 41.800 ; Lanoye A., Oostende fr. 

42.980 ; De Groote en Cattrysse, id. 44.600 
fr. ; Verkempinck P., is. 48.240 ; Caste- 

leyn A., Gistel, 51.790 fr.

8 JULI. —  Te 11 u. ton stadhuize te Oos- 

Costende, leveren van nagels, vijzen, enz., 

voor het magazijn van de stedelijke werk

huizen.
N. M. Valcke Gebr. (eenheidsprijzen).

8 JULL —  Te 1 1 u., ten stadhuize te Oos

tende, leveren en plaatsen van meubels voor 

het openbaar onderwijs.

De Groote J., Oostende, Lot A, 14.025 

fr. ; Lot B, 37.545; Maurau B., id. Lot A, 

17.423,40 fr. ; Lot B, 43.739 fr.

8 JULL —  Te 11 u., ten stedhuize te Oos

tende, leveren van allerhande producten en 

voorwerpen voor het magazijn van de ste

delijke werkhuizen.

Hebben een aanbod ingediend voor enkele 

van de noodige producten en voorwerpen : 

Kyndt Th., Oostende, Vandevelde F., id., N. 

M. Valcke Gebr., id.

5 JULL -- Te 10 u., ten gemeentehuize te

Koekelare, 1 ) verbeteren van verschillend© 

landbouwwegen en van de Nieuwstraat, be

stek 244.200 fr.

Lot 1 : Tycket Diksmude 1 73.672,50 ; 

O. Vanderberghe, Pervyze, 183.9,11,50 fr. ; 

H. Pylyser, Oostduinkerke 188.460 ; Jonck- 

heere, Eernegem, 190.415 of 196.015 ; R. 

Bollenberg, Breedene, 191.140 of 195.340 ; 

H. Desender, Lichtervelde 192.915 ; J. Ame- 

rij, Beeist, fr. 198.097,50; J. Claeys, As- 

sebroek, 198.745 fr. ; G. Dermul, St. An- 

drie8, 204.850 ; J. Wijdooghe, Gistel, 206.185 

fr. E. Van* Thournhout, id., 215.160 fr.

Lot 2 : E. Van Thournhout 38.950 ; O. 

Vanlerberghe, 39.534.50 ; R. Bollenberg, 

39.850 ; H. Pylyser, 41.800 ; J. Amery, fr. 

42.350 ; G. Dermul 43.360 fr. ; J. Wijdoo

ghe, 45.250 ; J. Claeys 46.230 fr.

4 JULL —  Te 11 u. 1 ) fjouwen van een 

wachthuis te Lombartzijde, Raming : fr.

1 10.000.

Mortele gebr. Ichtegtem en R. Denoo, Aar- 

trijke, 99.629i. 5 0 ; Th. Claeyssens, Oostende

105.707.50 ; A. Verscheure, Ichtegem, fr.

1 1 0.1 1 3 ; A. Delanghe Oostkerke 1 1 3.6 1 0,80 

A. Kemel, Nieuwpoort 113.600,50; Jacquet 

O., Nieuwpoort-Baden 120.920,50 ; E. Van- 

thournhout Gistel 125.324 ; H. Van Huffel, 

Westende 126.280.50 ; .. Rayée, Oostende :

130.874.50 ; P. Werbrouck, Moeskroen, fr. 

134.674 fr. ; O. De Beul, Oostende, 161.722 

fr.

2) ophalen en aanvullen van voetpaden 

in verschillende M. G. te Wevelgem en 

Westroozebeke.

3) leggen van een «parquetine»-vloer in 

verschillende M. G. te Brugge ;

N. V. Lachapelle, Mortsel, 9050 ; M. 

Van Coillie, Oostende, 9100 fr. ; Parqueterie 

Leopold, Brussel, 9400 ; Parqueterie Bruxel

loise, id., 9610 ; Bivert en Laurent, Charle

roi 9690 ; L. De Waele, Brussel, 9950 of 

10.700 ; Damman en Washer, Anderlecht : 

10.325 fr.

4) leggen der electr. verlichting in de be

glaasde gaanderij, enz. der Gl Mahieukazer- 

ne tè Oostende.

L. Vandaele Roeselare 10.000 ; Vyncke 

L., Brugge, 10.062,25 ; O. Walgraeve,Brug

ge. 10.705 ; G. Erck, id., 10.781 ; C. Came- 

wal, Eekloo, 11.417,50 ; Atel. Electritechni- 

ques, Doornijk, 13.885 ; A. Servais, Oosten

de, fr. 1 4.1 54,20 fr.

I 8 min. 

RZHS.boIton met

DU ITSCHLAND

Noordzee. Eens. Vaarwater naar Borkum 

Stroomleidam verlengd.

Tot 53 gir. 33 min. 13 sec. Nb. en 6 gr. 

42 min. 54 sec. El., 500 m. in de richting 

253 gr., wordt verlegd de stroomleidam, die 

van de haven van Borkum beN. langs de Vis- 

9chersbalg loopt.

bij

.■ .. -_______ *

GASTON DELANGHE-DE GRYSE

fß, St (W

Dames en Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres Indien 

U Ceinturen noodig hebt zooals Buik
banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkinaen. alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeraties.

AuPara®§B
M ADELEIN-BU Y S

Bandagiste 
A DOLF BUYLSTRAAT, 53 

(hoek Marie-joséplaats en Madridstr.) 
O O S T E N D E  

Spreekdraad 73740 
Onze specialiteit: 

ie Vbcfeiarld) naar maat werken volgens hef geval.
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B u rg e r lijk e  S ta n d

O OST EN DE

GEBOORTEN

2 Juli. —  Karel Walrave van Karel en 

Ludovica Jungjbluth, J. Besabestraat, 7. —  

Herman Simoens van Louis en Yvonne Dan- 

greau, H. Hartplein, 8.i —  Eric Vanstee- 

iandt var. Oscar en Julienne Delaere, woont. 
te Gistel.

3. —  Elza Germonpré van Alfons en An

gela Eyland Leffingestraat, 71. José Van 

Gheluwe van Emiel en Victoire Lingier, Ma- 

riakerkelaan, .79. Marie Debeaussaert, van 

Julien en Maria Termote, Vereenigingstraat, 

35. Roland Aspeslagh van Henri en Maria 

Curvers, Passchynstraat, 22.

4.   Norbert Vandenhouweele van Jozef

en Joanna Degryse, woont te Steene. Odette 

Gunst van Hector en Germana Parmentier, 

Gelijkheidstraat, 140. Ivan Debusschere van 

Louis en Regina Corneau, P. Benoitstraat 10. 

Oibia Coppin van Leon ,en Glaphire Ver- 

cruysse, woont te Waasten.

5. — » Rachel en Simonne Treschzansky 

van Kalman en Rachel Bernstein, woont te 

Antwerpen.

6. —  Rosette Carbon van Petrus en Ire

na Hosten, Congolaan, 49. -- Eduard Florée

van Maurits en Fernanda De Prince, Nieuw- 

straat, E. —  Cecile Devolder van Gaston en 

Julia Deconinck, Timmermanstraat, 19.

7.   Roland Piiaeis van Gustaaf en Q'

Casteleyn, Stuiverstraat, 213. Monique Ge

selle van Oscar en Elisabeth Demesmaecker, | 

Ooststraat, 40. Roland Nierynck van Gerard  ̂

en Alicia Rys, Ooststraat, 61. Robert Wou- j 

ters van André en Georgette Ostin, Capu- j 

cienensi raat, 23. —  Gilbert Vollemaere van I 

Frans en Victoria Vanden Bussche, Blauw ;

Kasteelstraat, 7. -- Norbert Baeyaert van

Henri en Herminia Tratsaert, woont te 

Zandvoorde. j

8. —  Liliane Torreele van Marcel er. He

lena Vanden Berghe, Noord Eedestraat 7. j

K INKHOEST !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

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

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

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

6 Juli. -- Albert Deckmyn, visscher en

Angela" Ballieul, z. b.

9 Juli. —  Raphael Deschacht, brouwers

knecht en Irène Lenaert, werkmeid. Gerard 

Pieters, visscher en Elisabeth Vanslembrouck 

z. b. Albert Pauwels, visscher en Madeleine 

Stubbe, naaister. Maurice Claeys, visscher 

en Marie Meyer, z. b.

1 1. —- Jean Creteur, officier bij het vlieg- 

korps en. Adrienne Rousseau, kunstschilde- 

res.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.
Minsa^l Roger, onderwijzer «n Savonie 

Denise, regentes, Frère Orbanstraat, 30. - 

De Lange Andreas, stoker, Blauw Kasteel

straat, 1 6 en Jacobsen Gisèle, Stuiversstraat,

126. -- Proot André, kleermaker-snjider,

Nijverheidstraat, 49 en Declerck Angela, 

Thouroutsteenweg, 146. Vermander Achiel 

beenhouwer en Valcke Maria z. b.

•  t

OVERLUDENS
2 Juli. —  Clara Vander Meulen, 34 jaar, 

ong. Euphr. Beernaertstraat, 44. —  Jan 

Steelandt 79 jaar, echt, van Maria Deroo, 

Gerststraat, 129.

3. —  Maria Pyra, 66 jaar, echt, van Edu

ard Daele, Nieuwlandstraat, 113.

4.   Karel Wolrave 2 d., J. Besagestraat,

7.

5. — iKarel Vaî.neck, 64 jaar ongeh. Pon- 

tonstraat. Johanna Deman, 67 jaar, wed. v. 

Eduard Defer, Visscherskaai, 2 I .

8. —  Eduard Florée, 2 dagen, Nieuwstraat 

6. —  Camiel Vrijelinck, 40 jaar, echt. van 

Bertha Louwagie, Plakkersstraat, 5 7.

9. —  Theorina Vandekerckhove 60 jaar, 

wed. van Jan Vanmaele, Cirkelstraat, 14.

HUWELIJKEN
5 Juli. --Jérôme Hollevöet, bakker en Ali

ce Hekelsom, z. b. Albert Devos, visscher en 

Nellie Kaai z. b.

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

örauwe, witte en rieten MANDEN bij

CH. DESMIDT-SLEYTER

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Blommo Gilberte, d. v. Michel en Claeys 

Febronia. Uitkerke. —  Cocquyt Alfons, z.v. 

Maurits en Lingier Maria, Uitkerke. —  Ver* 

.aeille Christiane, d.v. Victor en Dujardin 

Antoinette, Knocke. —  Van Ryckeghem Da

niel, z.v. Henri en Lyphout Julia, Uitkerke, 

—  Schlamme Francine, d.v. Herman en Pro

voost Maria, Onderwijsstr. 10. —  Lutters 

André, z v. Emeri en Vanaudenaerde Maria, 

Houthulststr. 34.

OVERLIJDENS 

Cooke Clifford, oud 38 j., Walkden (En

geland). -- Devriese Eugène, oud 32 j..

echtg. Lambrecht Lecnie, de Smet de Nayer- 

laan 140.

HEYST

G EBOORTEN
Vanden Abeele Eric, van Eugène en De

smedt Emilie, Consciencestraat, 47.

OVERLIJDEN 

Mestach Joannes, giepens. 70 jaar, echtg. 

van Vandamme Renilde, Panneslag, 7.

WEM M  G AL VAN 

UWE LEVER OR-
Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed springen.

De lever moet eiken dag één liter gal 
'in de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
niet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwellen; U Ujdt. 
aan * verstopping. Uw organisme wordt 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

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

D ie se l- D e u tz  Scheepsmotoren J

W - ÉM
4 * * < » ^  ' * « > V '

-

- V . '  ' : -v.. . - ' ' '*

t  VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M E N G E L W E R K 10

Grietje van den 
Visscher

door A. HANS

— Jawel, We het^ben mijn arme schoonzus
ter gisteren begraven...« Ge dubt daar een 
beetje over... Laten we samen een wandeling 
doen !... Ge moet nog fussche lucht happen 
voor den, Winter, w*.nt die duurt lang ge
noeg.

—  Ja, met u wil ik wel gaan...
Maarten en de oude Hagens gingen heen.

Grietje bleef nu liever alleen. Haar gemoeds
rust was verstoord en de gedachten woelden 
door haar j^eest.

Willems visioen en het drama o.p de «Gou
den Schoof», waarin men David vernoem
de... Was het niet aïïes te samen een aan
wijzing dat ze zich met Willem moest ver
loven? En toch kon ze David niet opgeven.

Wat later hoorde ze lawaai op straat. Ze 
ging angstig aan de deur zien. Zou men 
David opgeleid hebben? Ze bemerkte wat 
verder dorpelingen, die met elkaar schenen 
te twisten. Vrees dreef Grietje er heen. Een 
heer sprak driftig tot het groepje.

—  Wie David Gelders durft te beschuldi
gen zal met mij te doen krijgen! riep hij uit. 
Die vervolg ik onbarmhartig. Het is een 
schande een eerlijken jongen zoo op een 
naam te brengen, alleen, omdat een dronke

lap als Mathijs Waals loensch over de «Gou
den Schoof» spreekt.

Grietje kende den heer: ’t was René Wuis, 
die met Tilda Gelders verkeerde, een rijk en 
machtig man. En niemand durfde hem tegen 
spreken.

—  De een of andere slechterik heeft dat 
vreemde meisje van elders naar dezen kant 
meegelokt, om ze uit den weg te ruimen, ging 
mijnheer Wuis voort. Toevallig zijn ze aan 
de hoeve van baas Gelders gleraakt. Daar is 
de misdaad gepleegd. En nu zou men schuld 
werpen op een braven zoon, die altijd tref
felijk is geweest! Toen de moord gebeurde, 
zat David in huis. ’t Is te belachelijk. Maar 
nog eens, de lasteraars zullen goed genepen 
worden !

Grietje luisterde met volle instemming. Die 
mijnheer Wuis kwam op voor de eer der 
familie van de «Gouden Schoof» en hij had 
ontzag. Barbara kwam ook aangesloft. Ze 
luisterde met open mond. Ze keerde dan 
n et Grietje terug.

—  Voor een arm mensch zou mijnheer 
Wuis zich niet zoo weren, zei ze. Hij weet 
dat hij in de stad en op den buiten veel te 
zeggen heeft. Ze zullen de zaak wel in den 
doofpot draaien.

—  David Gelders heeft toch niets misdaan, 
snauwde Grietje, ’t Is erg- dan belasterd te 
worden.

—  Gij windt u erg op voor hem. Och ja, 
bij de visschers kan hij geen kwaad doen. 
Maar er gebeuren in den polder wel meer 
dingen, die wij niet mogen weten.

Grietje ging spoedig binnen.
—  Barbara is een vuiltong, mompelde ze.

WEER SAMEN. 

Naarmate de avond viel werd Grietje steeds

VERDONCK- MINNF
BREUKMEESTERS ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN  Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  E N  NACHT DRAAGT  Z O N 
DER O N GEM A K . BU IKBANDEN V O O R  DA M L i EN 
H EEREN  D IE  D E N  BUIK O PH O U D EN  E N  ALLE LENDEN- 
----- PIJN EN  O N M ID D ELL IJK  V E R W IJD E R E N  --------

KUNSTBEENEN 

IN  D U R A LU M IN

DE M O DERN ST E  EN  DE 

STERKSTE TOT H EDEN  

—  U IT G EV O N D E N  — 

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

Z IEKEN AK J IKELEN  —

O RT H O PED ISCH E  KORSETS 
oxu scheefgegroeide kinderen terug 
-----  recht te b re ng e n-----

ALLE TOESTELLEN  V O O R  M IS 
V O R M D E  BEEN EN  E N  V O ET EN

— voor V E RLA M M IN G  ~~
—  en BEEN DERZIEK T E  —

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

ZELFD E  H U IS  TE B R U G G E : ZU ID ZA N D ST R A A T  25

; MAAGPIJN. DARMPIJN 
OVERGEVEN,AFGANG 
KRAMP, BUIKPIJN...

Eenige lepels v\n voteteend*» cm onmiddelhjk een 

groote  verlich ting  te b eko m en  Eisch bi] uwer. 

apo theke r het e c h te  p i jr .s ï iH o r .d  a^ i- ide l M a r t o u .  

en weiger volstrekt elk zoogezegd  even tnend  product

PRIJS 7,50 fr. de tïesch

ln elke apo theek  en a p  M a r to u  74 V lacm sche  

steenweq. Brussel

f  es M *  • • • ••••••••• m  •
Vischknechten -  Visschser, |
Reeders en Vischhandeiaars ® 
Koopt uw RIJW IEL in het J

HUIS GENTIL MARES g
28, Kerksifraal, OOSTENDE: 
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
W ÈM mmuassm , blankenberge

IBOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen —  Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zomder toerenreductor in de asleiding

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

Uiterst gemakkelïjk 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

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

HARINGROOKERIJ jp  VISCHCONSERVEN

Lijders aan SPATADERS (Varices)

W endt U voor Uwe ELASTIEKE 
KOUSEN  ter trouw tot het gekend 

Huis

+ A U  P À R A +
G. MADELEIN-BUYS g

Breukmeester |r|
A DOLF  BUYLSTRAAT, 53 

(Hoek Meric- Joséplaats en Madridstr.) g 
Spreekdraad 737,40

GROOTSTE KEUS D ER  KUST

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

V ERKO OP IN  'T G RO O T  van

ikten ïis© 
o

Greaseproof Papier
K o o p  g o e d k o o p  b ij

D E  M EU LEN A R E  Gebroeders
46. COU PU REGAN G , 4 6 -------- GEN T ---- Telef. 320.36

GREASEPROOF, PA RC H EM IN  VEGETAL, K O O R D EN  

STEEDS IN  V O O RR A A D .

BESTEL UW OESTERS 
LN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon
O O ST EN D E  (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE
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zenuwachtiger. Zou ze naar den Serjansdijk 
gaan ? Vader was lastig. Hij' dubde over 
vrouw Goedhart en overleden familieleden. 
Hij at weinig en wilde vroeg) naar bed. 1 oen 
hij neerlag, sliep- hij spoedig in. En Grietje 
wist, dat hij de eerste uren niet wakker zou 
worden.

Grietje verlangde naar David en sloop 
door den hof weg. Over den duinrand be
reikte ze den ouden binnendijk, die voor 
eeuwen het geweld der zee moest keeren. 
Door de wilgentronken voer de wind.

Grietje hoorde een stap op het grint, dat 
hier dun) gezaaid lag. Daar was David al. 
Ze ging haastig op hem toe.

—  Pas op, loop me niet omver I sprak 
een brommende stem.

Grietje sprong1 verschrikt op zij. Ze had 
haar vergissing bemerkt. Ze was bijna tegen 
Looi gebotst, den werkman van de Gouden 
Schoof. Hij scheen nog naar het dorp te 
gaan.

—  Die akelige vent, dacht ze.
De ar|beider was altijd zoo gesloten en 

menschenschuw. Meestal sloop hij langs 
tronken en hagen, als wilde hij zich verdui
ken. Hij bleef nu niet staan, maar stapte 
door.

—  Hij heeft me niet herkend,, dacht 
Grietje. Hij zou bovendien toch niets zeg
gen. Zijn woorden kosten gïeld.

Even later stond ze bij David.
— O, lieveling, gë zijt toch gekomen, zei 

hij.
—  Ik had het beloofd.
—  Ja, maar er is zoo veel gebeurd en 

heel wat menschen zullen nu bij avond bang 
zijn van dezen omtrek. Ze denken dadelijk 
aan geesten en spoken. Gij zijt toch moedi
ger.

—  Laten we in de duinen gaan ! Ik ben

bang dat ze ons hier bespieden...
-- Wel neen ! Maar ’t is goed, ’t is ime

gelijk waar ik met u wandel, als ge maar 
naast me zijt...

Z*e gingen door een weide en David hield 
Grietje om haar middel omvat.

—  Welk een geschiedenis bij ons hé, .sprak 
hij. Ge weet er natuurlijk alles van, want het 
dorp heeft gisteren en vandaag overhoop 
gestaan. En het schijnt dat sommige domme 
menschen mij beschuldigen... René Wuis 
heeft ze de les gelezen... Dat had hij niet 
moeten doen. Ik stoor me niet aan dien klets
praat... Mathijs Waals heeft ze uitgestoken: 
moeder had hem genoemd in verband met 
het drama... eigenlijk onbewust... En zoo 
kreeg hij last. Wel, we zijn dan effen... 
Grietje verwonderde zich over David’s luch- 
tigen toon. Tegelijk verheugde ze zich ; ze 
had hem wel ni^t v»*rdachï» tc ch was ze u 
geheel overtuigd dat hij het vermoorde 
meisje nooit gekend had.

Zou hij ook over Gerda Cristiaans spre
ken ?

-- Schatje, ik zal u nu eens alles uitvoe
rig vertellen, hernam David, ’t Is me «eer
gisteren een avond geweest ! Toen ik van u 
wegging en thuiskwam, zat daar die verve
lende Gerda Christiaans. Had ik het geweten, 
ik zcu nog langer buiten gebleven zijn _ Ik 
motst haar weg brengen... ik kon dat niet 
laten.

Hij vertelde dan wat er op den weg ge
beurd was en hoe hij Gerda afgewezen had.

En Grietje voelde vreugde. David had haar 
niet misleid. Hoe rustig cn openhartig sprak 
hij nu ! Maar ze dacht aan Willem. En ze 
wilde niets verbergen.

—  Ik heb u ook wat te vertellen, zei ze, 
na een laatste aarzeling. Willem Goethart is 
bij me geweest.

En ze verhaalde wat hij haar mee had ge
deeld over zijn visioen aan boord van -ic 
«Op Hoop van Zegen».

David luisterde met innige belangstelling. 
-- Grietje, ge zult toch niet aan die ver
schijning gehoorzamen en Willem Goedhart 
kiezen, zei hij.
-- O, neen.
—  Ge blijft me trouw, hé ?
—  Ja.

Nu aarzelde ze niet meer, want ze was 
geheel onder den invloed van de ontmoeting. 
En ze had een zalig gevoel toen David haar 
hartstochtelijk kuste.

Nadat hij weer wat kalmer was, zei David.
—  Ik geloof het wel dat Willem Goedhart 

zijn moeder en u gezien heeft en dat zij u 
bestemde als vrouw voor hem, maar gij be-

daar niet aan te gehoorzamen. Ge moet 
de stem van uw hart volgen.

—  Ja, dat zeg ik ook bij me zelve. Ik kom 
al heel lang bij de Goedharts en ik ben 'eigen 
atin Willem, maar hij heeft nooit van liefde 
gesproken en ik heb hem nooit iets beloofd.

—  Gij staat heelemaal vrij tegenover hem. 
Fn wij zien elkaar zoo gaarne...

—  Ja, David. Maar hoe moet het verder 
gaan ? Wat zullen uw vader en moeder zeg
gen, als ze het weten ?

— Ik volg mijn zin... Ik heb het recht zelf 
ijiijn vrouw te kiezen... Ik steek het niet 
v.eg, dat vader en moeder tegen u zullen 
:ijn ... Ik vind het dom vooroordeel, dat ver
schil tusschen den landbouw- en den vis- 
schersstand. We zijn allen menschen. Deugd, 
b-eschaving en ontwikkeling hangen niet van 
geld af...

Grietje hoorde David gaarne zoo spreken 
en ze meende nu dat hij het met zulke rede- 
reeringen wel van zijn ouders winnen kon. 
Het was immer* waar wat hij zei. Elkaar

omstrengeld wandelden de geliefden door het 
duin. Eindelijk zei Grietje dat ze naar huis 
moest.

—  Tot morgen ? vroeg David, toen hij haai 
tot nabij het dorp weggebracht had.

—  ’t Is goed.
--We moeten nu veel met elkaar spreken.
En na een laatste liefkozing ging Grietje 

heen. Ze stapte langs den duinrand naar de 
achterzijde van. haar woning. Eensklaps 
doemde een gedaante voor haar op. Ze voelde 
£ rmen om haar hals.

—  Ik wil u kussen ! zei een heesche stem.
Grietje worstelde zich los.
—  Laat me gerust, deugniet ! sprak ze 

verontwaardigd en woedend.
—  David Gelders mag wel met u vrijen... 

Nu is het mijn beurt...
En weer wilde de geheimzinnige aanrander 

haar vastgrijpen. Maar Grietje gaf hem een 
hevigen vuistslag in het gezicht en toen snel 
de ze heen, bevend van ontsteltenis. Hijgiend 
kwam ze aan het hofpoortje. Ze werd niet 
ir.per achtervolgd. Ze dwong zich tot kalmte. 
Barbara kon weer uit haar huis schieten ; *t 
we.3 of die speurzin had.

Maar ongestoord geraakte Grietje binnen. 
Even luisterde ze en ze hoorde de geregelde 
ademhaling van haar vader.

Ze zonk op een stoel neer. Ö, nu wist ze 
het zeker, dat David en zij bespied werden. 
Ze kende den brutalen kerel niet, die haar 
zoo grof aangegrepery had. Maar wat ver
beeldde die schoft zich ? Dat ze een straat- 
loopster was, een gemeene meid, die zich 
door iedeij kussen liet ? Wild klotste haar 
bloed.

(Wordt voortgeze •

(verbod*en nadruk).




