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1 V 2.14 13.
2 Z 2.58 15.21
3 Z 3.42 16.07

4 M 4.31 16.57

5T> 5.25 -17.56

6 W 6.29 19.11
7 D 7.47 20.23
8 V 8.55 21.27

9 Z 9.54 22.18
10  z 10.41 23 01
n  M Tl,r i  23 37
12 D l l . 56 — . —
13 W 0.12 12 30
14 D 0.46 13.05
15 V 1.17 13.37
f6 Z 1.51 14.lü
17 Z 2.25 14 45
lö M 3.02 15.22

T9 D 3.42 1 b U'V
20 W 4.29 16.54
21 D 5.2Ï 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
16 D 1 1.28 23.47
27 W 12.14
28 D 0.31 12 54
29 V 1,12 13.34
30 Z 1.53 14.13
"31 Z 2.33 14 56

Vanaf 26 M 1ÄTt
tot 1 October too-
a en de uurwei kan
«an land «en uur
later.

6 m u n -

of 50 fr.

DE OPRICHTING VA N  DE 
VISSCHERSTUINW IJK

Onze lezers z ijn  er reeds allen van op de 
hoogte dat men een paar maand geleden zoo 

plotseling; opnieuw is opgekomea met de 
oprichting van ten V isscnerstuinwijk op de 
gronden begrepen tusschen de Congolaan, de 
? ortstraat en de Napoleonlaan.

ii.r zouden ongeveer een vierhonderd hui
zen gebouwd worden jbestemd uitsluitend voor 
de visschersfamilies.

Alhoewel de menigvuldige opgehaalde 
handteekeningen den schijn  ̂ geven da.t de 
oprichting van deze visscherstuinwijk gs- 
wenscht wordt, mag men zich door die mas- 
sa-aanvraag' echter niet te veel laten ibeinvloe- 
den om formeel te verklaren dat «die» tuin
wijk nog noodzakelijk ot te wettigen isi en 
indien dit wel het geval moest z:jn, dat de 
daartoe bestemde piaats de meest geschikte 
kan genoemd worden.

Het door de ontwerpers opgemaakte pro
ject is een zoo kiesch geval en van zoo een 
overwegend belang dat het noodig is de zaak 
eerst grondig na te gaan, alle punten voo» 
en tegen zoo grondig mogelijk in te studie
ren vooraleer men hier een besluit treffe dai 
eenmaal in uitvoering, niet meer kan gewij
zigd worden.

Alhoewel enkele visschersfamilies nog over 
een woongelegenheid beschikken die alles 
behalve confortabel mag genoemd worden, 
loch is het geen reden om nu al met eens 
op te komen met een programma voor het 
bouwen van vierhonderd huizen wanneer er 
te Oostende nog een; paar honderd woon
vertrekken ledig staan.

Het was op het oogenblik dat de nieuwe 
vischmijn haar poorten voor den verkoop 
opende, dus enkele jaren terug, dat er een 
tekort was aan woningen op den Vuurtoren- 
wijk. Dan waren die huizen aldaar welkom 
geweest doch spijtig genoeg heeft men hê  
aan het privaat initiatief overgelaten om al
daar woningen te bouwen ten behoeve van 
de visschersfamilies.

En nu de particulieren en de visschers, 
dus zelf «hun» visscherstuinwijk heibben ge
maakt, wanneer om zoo te zeggen alle per
sonen, die er belang bij hebben dicht bij de 
nieuwe visschershaven te wonen, met pak en 
zak naar Opex zijn vertrokken en het dus 
niet noodig hebben geacht op de laattijdige 
geboorte van een «visschershaard» te wach
ten, zou deze laatste) toch tot standkomen.

Ironie des tijds ! !
Wat kan het bijvoorbeeld een visscher 

maken dat) zijn woning aan deze of gene 
zijde van een straat ligt indien beide plaat
sen evenver van zijn boot, zijn werk, enz. 
verwijderd zijn ?

Wij betwijfelen zelfs dat hij zal verkiezen 
in een woningblok te moeten huisvesten waar 
geen andere families verblijven en waar hij 
niet eens een «café» naast zijn deur heeft.

De wijk «Opex» heeft, en dit wezej hier 
onpartijdig' gezegd, sinds lang de voorkeur 
gekregen van de visschers die dicht bij de 
nieuwe instellingen wenöchen te wonen. En 
te betwijfelen is het dus dat zij nu nog naar 
«de nieuwe wijk» zouden verhuizen.

Uit oogpunt van urbanisatie is het ander
zijds af te keuren de groepen visschershui- 
zen op dezen grond te bouwen.

De Congolaan is inderdaad een der be
langrijkste van Oostende geworden op ge
bied van verkeer. Langs den eenen kant zijn 
prachtige gebouwen met twee drie verdie
pingen. En nu zouden langs den anderen 
kant eentonige huisjes oprijzen die niet een3 
het oog bekoren van den vreemdeling die te 
Oostende iets grootsch wenscht te zien.

Daar de gronden er opgespoten zijn kan 
niet meer gezegd worden dat zij nog ge
schikt zijn om er de gloedkoope visschers- 
woningen op te bouwen. De enkele voordee
len die de conventie van ’t jaar 12 aanbiedt 
zijn hier niet meer als voordeel in te roepen 
aangezien de meerdere uitgaven voor die
pere fundeeringen den kostenden prijs der 
huizen zoo zullen J>einvloeden dat het ab
soluut «geen goedkoope visscherswoningen 
meer zullen zijn».

Moest de oprichting van de visscherstuin
wijk niettegenstaande alles toch doorgaan, 
wie zal de voorkeur van aankoop krijgen ?

De groote helft der postulanten zijn per
sonen die niet eens het grondgebied der 
stad Oostende bewonen.

En zou het stadsbestuur bereid zijn voor 
deze laatste kosteloos de straten, riolen en 
zoo meer te leggen terwijl de andere Ods- 
tendsche lastenbetalers voor der gelijke wer
ken nogal tamelijk wel belast worden ?

f  T*

MEKANIEKE TOUW- GAREN- 
'EN NETTENFABR1EKEN —

Dit ware een des te grooter onrechtvaar: 
digheid.

Nog andere punten, te lang om op te som
men, kunnen hier aangehaald worden die 
tegen de oprichting van de visscherstuinwijk 
pleiten doch hetgeen voorafgaat laat vol
doende uitschijnen dat ze niet meer nood
zakelijk is.

Een bijzondere commissie, bestaande uit 
bevoegde personen, zou hier natuurlijk moe
ien aangesteld worden om een beslissing te 
nemen.

Wij gelooven echter dat ze onze ziens
wijze, die ook die van veel belanghebbenden 
is, zullen deelen.

Er zal moeten onderzocht worden welke 
bestemming er aan de gronden zal moeten 
gegeven worden. Een zaak is echter niet uit 
het oog te verliezen en dit is dat ze (de 
gronden) principieel voor de visscherij zijn 
bestemd.

Zoo zouden de gronden tegen mooie som
men kunnen verkocht worden om er prach
tige villa’s, met verplichten achteruitbouw, 
op te trekken.

De opbrengst kan dan aangewend worden 
om de visschersfamilies, die zelf een huis 
wenschen te bouwen, waar dit ook weze, een 
soort bouwpremie toe te staan, premie die 
waarschijnlijk we! een 10.000 fr. zou kun
nen bereiken en die ruimschoots de door de 
oprichters aangehaalde voordeelen zou ver
belden.

P. Vandenberghe.

Vergoedingen voor In den Onderzoeksraad voor Scheepvaart 
Oorlogsmijnen

Herhaaldelijk werd de vraag gesteld of er 
voor het binnenbrengen van zeemijnen door 
visschersvaartuigen vergoedingen worden 
toegekend.

Op een vraag gesteld door den Heer Gou
verneur Baels, heeft het Beheer van het Zee
wezen laten weten, dat zulks in den loop van 
het jaar 193 7 het geval was. Doch het De
partement heeft zich, begin van 1938, ver
plicht gezien aan deze praktijk te verzaken, 
daar deze maatregel aanleiding gegeven heeft 
tot verschillende misbruiken, daar velen de 
geleden schade fel overdreven.

Uit ingewonnen inlichtingen blijkt overi
gens, dat in geen enkel der naburige landen 
dergelijke tegemoetkomingen toegestaan wor
den.

ST A N D A R D
1 GAS-OIL i A. i P.
I Heel de wereld door C «
! beroe nd en geprezen.

\ i/» 1

I American Petroleum 
»■1

Company

Vrijdagnamiddag kwam de Onderzoeksraad 
voor Scheepvaart bijeen onder voorzitter
schap van den heer Poll.

HET VERGAAN VAN DE H.83

De heer Descamps meldt dat de stukjes 
metaal van de H.83 voortjkomende, aan het 
laboratorium van Brussel overgemaakt wer
den om scheikundig onderzocht te worden en 
aldus te kunnen vaststellen of men hier met 
het metaal voortkomende van een motor of
wel van een oorlogsnnjn te doen heeft.

Het zal echter nog wel een maand duren 
vooraleer dit belangrijk vei slag aan den raad 
zal kunnen overgemaakt worden.

De zaak zal opnieuw op Dinsdag 1 ó Oogist 
opgeroepen worden.

SCHIPPER DECRETON GESTRAFT

schipper Decreton gevon-

m idde l van een teeken ing  de w ijze w aarop 

ae aanva ring  zien zou  voorgeaaan  neboen.

Z-.Z/ ïag  aan ae rommeioak, n . l  I lag aan 
de Kaai van ae v ischnn jn .

weggaande naar zee, werd vastgesteld dat 
de jL.d j , Kicbard Utterwulghe, binnenkwam.

L>e schipper van de H. I 1, ziende aat de 
aanvaring onvermijaelijk was, heeft bak- 
boordroer gegeven en is tengevol^je daarvan 
met den voorsteven op de Z.. 2/ gevaren die 
aan de rommeibak lag.

Ondertusschen is de H.55 nog tusschen 
beide doorgevaren, zonder iemand te raken.

De loods Carton was ooggetuige van de 
aanvaring en de uitgevoerde manceuvers, 

Schipper Utterwulghe Richard van de Z.3 7 
verdedigt met klem de reden van zijn ver
keerd manceuver. « Had ik naar stuurboord 
moeten uitwijken », vertelt hij, « dan was
mijn vaartuig in tweeën geloopen, gezien de 

Vervolgens moet schipper Decreton gevon- vaart welke de H. 1 1 had. Bij laag water kan 
nist worden om: men de ingang niet zien en er werd vooidien

) op 20 Juli met de 0.189 in Deensche geblazen, maar die uitgang was ook dóor drie 
territoriale, wateren gevischt te hebben en 5 mazoutscheepjes belemmerd. Anderzijds la- 
door het Deensch visscherijwachtschip « ls- ! gen nog andere schepen aan den rommel- 
land Falk » betrapt te zijn geweest, maar ,bak, zoodat de doorgang daar steeds moei- 
niet te hebben willen gehoorzamen; lijk is. »

2) Op 17 Octqber werd hij met de 0.269 ? De zaak zal op 2 Oogst 1938 voortgezet 
in Portugeesche territoriale wateren gesnapt, • worden.
opgeleid naar Lisbonne en er veroordeeld; j . . .  ... irDcrL,r  t c d d it a d i ait:

3) Achteraf liep hij met de 0.323 aan de j 0 202 1N “Jgg“ , TERRITORIALE

De Lotgevallen van het 
s.s. «Anita»

BIJ DEN VERKOOP WEIGEREN DE KAPI- taald worden » maar dat er geen kwijtschrift 
TEIN EN BEMANNING HET SCHIP TE

Lézards vast.
Het Openbaar ministerie vraagt voor het i 

niet gehoorzamen aan de Deensche overheid ’ 
een schorsing van zijn diploma voor twee 
maanden, voor het visschen in Portug'eesche 
territoriale wateren een maand en voor de 
stranding aan de Lizards voegt het Openbaar 
Ministeriel zich naar het oordeel van den 
raad.

De schipper, op vraag van den heer voor- t 
zitter, wat hij nog in te brengen heeft, ant
woordt dat hij vindt dat de straf te zwaar is.

Het Openbaar Ministerie wijst hem op de 
herhaalde aanbevelingen.

HET VONNIS

Voor het visschen in Portugeesche wateren

De laatste zaak die voorkomt is deze van 
schipper Pincket Karel, 0.202, die door de 
Engelsche visscherijkruiser in overtreding ge
nomen werd, iop de boord van de territoriale 
wateren, in Maart 11. Hij werd opgeleid naar 
Yougall, vertoefde zelfs in de gevangenis om 
’s anderendaags voor de rechtbank te komen 
en veroordeeld te worden.

Daarover had de schipper geen verslag ge
maakt, maar had het wel ingeschreven in 
het loglboek. Het logboek' werd echter niet 
aanvaard door de agent der scheepvaart- 
politie, omdat het schip ging opliggen en de 
papieren niet binnengebracht werden.

De schipper bewijst dat hij niet in de ter- 
w ritoriale wateren vischte, maar wel op de

wordt schipper Decreton voor acht dagen ge- j boord. Hij protesteert ook tegen de wijze 
schorst. j waarop hij is behandeld geworden in Enge-

*

Een Keerpunt in de 
Geschiedenis 
van ons Zee- 

wetenschappelijk 
Instituut

VERLATEN

Zullen de avonturen van het grieksch 
vaartuig «Anita» thans een einue nemen ? 
Jir zou daarop een beve&ugend antvvoord 

kunnen gegeven w orden wist men m aar wat 
aangevangen met de oude bcin&uming.

Men zal zich herinneren ci&ï au stoom- 
vaartuig, voor enkele maanden d. haven van 
Oostende binnenvoer op bailast, en dat de 
kapitein ervan, een Schot, verslag ging uit
brengen ibij den Zeecommissaris, dat er zich 
een achttal verstekelingen aan /boord bevon
den.

Het was een heel problema te weten wat 
met die schipbreukelingen zou aangevangen 
worden. Eerst werden zij opgesloten in de 
plaatselijke amigo; nadien los gelaten daar 
zij zouden aangemonsterd worden aan boord 
van de «Anita» wijl zekere manschappen af- 
gemonsterd werden.

Zulks gaf aanleiding tot .moeilijkheden en 
vechtpartijen, zoodat de verstekelingen dan 
naar Brugge overgebracht werden, aiwaar 
besloten werd hun terug naar hun land, Por
tugal, te zenden bij de eerste de beste ge
legenheid.

Maar inmiddels hadden zich nog andere 
moeilijkheden voorgedaan. Het bleek dat de 
«Anita» veel schulden gemaakt had en dat 
de schuldeischers thans opdaagden om terug
betaling te vrag>en.

Het Gerecht werd bijgeroepen en het 
schi,p aani de ketting gelegd.

Een van de voornaamste schuldeischers 
van de «Anita» was degene die het schip be
vracht had zoogezegd om waren te gaan ha
len naar een ver afgelegen land en bestemd 
voor... Spanje.

De reis kon nooit voltrokken worden en 
de bevrachter beweerde dat hij op voorhand 
den vrachtprijs betaald had en dat hij recht 
had op terugbetaling gezien de overeen
komst niet uitgevoerd werd. De reederij 
daarentegen beweerde dat de vrachtprijs 
nooit betaald werd.

De Koophandelsrechtbank had het Salo
mon s oordeel te vellen maar wees de be
vrachter, zekere Enrico Pallacia, een voor
stander van Generaal Franco, af onder voor
wendsel dat het schip de gewoonte had onder 
Englelsche vlag te varen en dat de Engelsche 
kopij van het huurcontract of charte-party 
zegde: «De vracht ZAL op voorhand be-

Voor het visschen in Deensche territoriale 
wateren, neemt de raad aan dat er zich wel

oestona om te Dewijzen aat ae vracht op j een vergissing vanwege het Deensch vissche- 
vuornana w/\o betaald geweest. Vetaet oo„ ' rij wachtschip kan voorgedaan hebben, daar 
omaac net contract niets voorzag rn gevai ae 
xcis, zooals overeengekomen, met kan vol
trokken worden.

lViaar daarmeae kwam de «Anita» niet vrij 
daar er nog andere scnuldeiscners waren 
zoodat eindelijk moest besloten worden tot 
oen openbaren verkoop van het schip om de 
schulaeischers in de mate van het mogeiijke, 
schadeloos te steilen.

Deze openbare verkoop heeft Donder dag- 
namiddag plaats gehad en ging niet zonder 
hindernissen giepaard.

Ue « Anita », vroeger « Nydol », meet 
2700 ton bruto en 16U4 ton netto.

Een afbrekersfirma uit Brugge had 400.000 
lrank geboden voor het schip maar er was 
een ander liefhebber, insgelijks een Griek, 
zekere Catteropoinos, die tot 550.000 fr. 
ging en zich het schip zag toe-eigenen.

De verkoop was geschied in tegenwoor
digheid van den h. Consul van Griekenland, 
den h. Waterschout, h. Deurwaarder Louf, 
enz.

Alles zou nochtans van gteen leien dakje 
loopen. Het luidt dat de bemanning opge
stoken was den verkoop te beletten daar zij 
nog uitbetaald moest worden. De manschap
pen weigerden dan ook het schip te verla
ten en werden daarin gesteund door den ka
pitein die zelfs zou gezegd hebben dat zij 
eerst « over zijn lijk zouden mogen mar- 
scheeren vooraleer het schip in bezit te ne
men ».

RIJKSWACHT EN ZEEPOLITIE 
INGRIJPEN

MOETEN

N. V.

► REEDERIJKAAI. O OST EN DE

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
—  Opeubare Werken —  

»Mazout «Purftao
DlflMl Motoren «Sulzer»

GEBRUIKT

iShelli
PRODUCTEN

Gij zult tevreden rijn.

Daar de manschappen een dreigende hou
ding aannamen werd de hulp ingeroepen van 
de rijkswacht en zeepolitie die er mochten 
in gelukken de zeelieden te kalmeeren.

Er werd hen gezegd dat de verkoopsom, 
zou dienen om den Staat en de stad Oostende 
schadeloos te stellen voor de gedane uitga
ven, maar dat op die som ook de bemanning 
en den kapitein zouden vergoed worden.

Hiermede namen de manschappen vrede. 
Zij mochten aan boord van de «Anita», die 
thans vermoedelijk een anderen naam zal 
krijgen, blijven totdat alles geregeld was.

Het luidt dat de verkoopsom van dit schip 
niet veel zal bijdragen om de schulden die 
er op berusten te kwijten.

HUIS DEBRA
Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 

! î GEPELDE
< ► GARNALEN
J [ ZEEBRUOOE-DIJINKERKE
< ► Tel. ZEEBRUGGE 44033

de Deensche seinenetvisschers bij het vis- 
* sehen andere lichten dragen, 
j Dit was hier het geval. De schipper heeft 
j echter ongelijk gehad te vluchten en voor 
deze ongehoorzaamheid wordt hij 14 dagen 
geschorst.

Daarenboven wordt hij veroordeeld tot de 
kosten.

I DE STRANDING AAN DE LIZARDS

ln een vorige zitting werd schipper Henri 
Ghijs aangesteld om ae toestana van net 
kompap aan boora van de U.j z j  na te gaan 
en hieromtrent daarna verslag uit te >bren- 

gen*
Ue heer Ghijs geeft den raad hierop vol

gende beschouwingen:
Het stuurkompas van de 0.323 is een over_ 

head spirituskompas van 8 Duim roos. JHet 
kompas is in goeden staat; ik heb deze ge
regeld voor dev stranding op Z3 IVlei 19:)/. 
Den 22 Maart 193ö, een reis na de stran
ding bij Lizard point, heeft de reeder mij 
gevraagd het stuurkompas te regeien. Ik heb 
dan vastgesteld dat de dwarsscheepsche mag
neet dienende voor de compensatie voor 
Noord en Z.uid, de roode pool naar Stuur
boord, lag, zulks in tegenovergestelde rich
ting om de deviatie tegen te werken. Ik heb 
zulks aan den reeder en de schipper laten 
opmerken. Dezen zegden mij, dat de scheeps
timmerman zich heeft moeten vergissen, want 
rond den 15 Februari 1938, de reis vjóór de 
stranding, had meni een nieuw zeil op het 
stuurhuis gelegd. De magneten waren er af
genomen geweest en terug op de zelfde 
plaats gelegd, maar de dwarsscheepsche mag
neet moest met zijn roode pool naar Bak
boord gericht zijn om een goed resultaat te 
bekomen. De schipper heeft mij verklaard, 
dat zijn stuurkompas nu geheel juist is vol
gens gegevens op zijn deviatiekaart.

De voorzitter vraagt waar de schipper 
vastgesteld had dat zijn kompas niet in orde 
was.

De schipper: Slechts in ’t pas van Duin
kerke werd vastgesteld dat er iets haperde.

Daarop wordt beslist in een volgende zit
ting de leden van de bemanning te onder- 
hooren.

land.
Dei raad sluit zich aan bij de zienswijze 

van het O. M- die er geen bezwaar in ziet 
, dat schipper Pincket Karel jbuiten zaak g*e- 
■ steld wordt.

Hierop wordt de zitting geheven.
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De raad van beheer van ons Ze*eweten- 
schappelijk Instituut is einde verleden week 
op het stadhuis te Oostende samengekomen 
onder voorzitterschap van den heer H. Baels, 
gouverneur der provincie West-Vlaanderen.

Waren verder tegenwoordig: Directeur Ge
neraal Devos van het Zeewezen, Ingenieur 
Verschoore, bestuurder van Bruggen en We
gen, Willems van het fonds voor Wetenschap
pelijk Onderzoek, John Bauwens, voorzitter 
der reedersvereeniging Velthof, bestuurder 
der Oostendsche visschershaven, de heer 
Koch, professor.

Het voornaamste feit van den dag mag 
wel het aanstellen van professor Koch van 
de Hoogeschool te Leuven, als eerste natura
list, genoemd worden.

Deze aanstelling mag een keerpunt in de 
geschiedenis van ons instituut genoemd wor
den, omdat thans ons Zeewetenschappelijk 
Instituut niet alleen een Vlaming, maar een 
jonge kracht zal tellen, welke niet beter 
vraagt onze visscherij te zullen kunnen hel
pen langs, den weg der wetenschap om.

Voor onze visscherij was tot op heden in 
dien zin slechts weinig of niets verricht, al 
kunnen we noch den raad van Beheer noch 
het Zeewezen hiervoor iets te verwijten heb
ben. Alleen de omstandigheden brachten 
zulks mee.

We kunnen ons dan ook slechts over deze 
benoeming verheugen, daar we bij ondervin
ding weten dat de jonge leeraar vanwege 
gouverneur Baels en niet minder door het 
Zeewezen krachtdadig zal gesteund worden,

Door Directeur Generaal Devos werd ten 
andere hieromtrent een zeer duidelijke ver™ 
klaring afgelegd en dit kan ons slechts ver
heugen.

Getracht zal worden voor het jaar 1939 de 
noodige kredieten te bekomen om het nieuw 
instituut juist nevens de bestaande te kunnen 
bouwen. Ondertusschen zal, waar kredieten 
kunnen bekomen worden, naar verbeteringen 
en aankoopen van materiaal uitgezien wor
den.

De heer Koch, welke op deze vergadering 
aanwezig was, bedankte voor het vertrouwen 
in hem gesteld en beloofde al zijn krachten 
in t?e spannen om dit vertrouwen waardig te 
zijn.

Ohmiddellijk zal tot een methodische stu
die van de mosselenvergiftiging in het kanaal 
van Brugge-Zeebrugge aangevangen worden. 
Deze studie zal zuiver wetenschappelijk zijn 
en heeft niets te zien mtet deze door het ge
recht bevolen.

Over deze vergiftiging werden ten andere 
fantastische berichten de wereld ingezonden, 
welke aan de zaak méer kwaad dan goed 
hei>ben gedaan.

Verder hield de beheerraad zich met en
kele bestuurlijke aangelegenheden bezig.

Onze visschersbevolking kan deze benoe
ming slechts toejuichen en zal zich verheu
gen in de groote belangstelling door onzen 
gouverneur en ons .Zeewezen aan den dag 
gelegd.

De Mosselvergifiiging in het 
Zeekanaal te Brugge

Krachtige Maatregelen genomen. Tegen 
valsche voorlichting

DE AANVARING TUSSCHEN DE H .l l  EN 
DE Z.27

Waterschout Carlier gleeft op het bo/d bij

GEBRUIK

T E X A C O
Gas-Olie 

Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT  O OST EN DE :

---  TELEFOO N  71462 ---

BIJZONDERE KOMMISSIE AANGESTELD 
VOOR EEN GRONDIG ONDERZOEK

Een bijzondere kommissie zal zich thans 
aan het werk stellen om een grondige studie 
te doen van de mosselvergiftiging in het 
zeekanaal te Brugge. Deze kommissie bestaat 
uit dr. Peelers, bestuurder van het Brugsche 
stadsiabo^atorium, de hh. Koch en Mertens, 
hoogieeraars te Leuven en dr. Wagemans 
inspekteur van het departement van Volks
gezondheid.

Er is zelfs sprake van aan het kanaal zelf 
een laboratorium op te richten, wat een uit
gave zou vergen van 250.000 fr.

BIJZONDER ERNSTIGE 
VASTSTELLINGEN

Intusschen heeft men opnieuw vaststellin
gen gedaan, die een bijzonder scherp licht 
werpen op den ongemeen ernstigen aard van 
het noodlottige verschijnsel in het Brugsche 
zeekanaal.

Kippen, die van de aangetaste mosselen 
aten, zijn enkele minuten later gestorven.

Anderzijds is men er toe gekomen uit 
200*; kilo zieke mosselen, een hoeveelheid 
vergif te persen «die voldoende blijkt om de 
gansche bevolking van Brugge te vergifti
gen».

VIJF DUIZEND KILO MOSSELEN 
AANGESLAGEN.

Aan den anderen kant zijn trouwens krach

tige voorzorgsmaatregelen genomen. Zoo it 
het verboden mosselen te plukken op de 
«hoofden» tusschen Blankenberge en, Heist, 
of te visschen langs den zeemuiu van Zee
brugge.

Ook heeft onderzoeksrechter Moeneclaey 
zonder de minste aarzeling 5000 kilo mos
selen laten aanslaan, die voor verzending ge
reed lagen.

Bovendien wordt de heer Balthazar, mi
nister van Openbare Werken, dezer dagen te 
Zeebrugge verwacht, ter bespreking van d* 
havenkwestie. Meteen zal het vraagstuk van 
de mosselvergiftiging te berde gebracht wor
den.

Inmiddels is het hoopgevend' dat de we
tenschappelijke onderzoekingen betreffende 
den aard van hét verschijnsel, zonder een 
volledige oplossing bereikt te hebben, toch. 
reeds heel wat vordering»en gemaakt hebben. 
Zoo blijkt de mikroob bekend te zijn, die 
er oorzaak van is, dat het vleesch van dé 
mosselen loskomt uit de schelpen en letter
lijk tot pulver vergaat. Deze mikroob wordt 
wetenschappelijk namelijk aangeduid als een 
«flagellante».

Dinsdag werden in het kanaal, aan het 
Sas, het loodswezen en aan het hoofd van 
den muur, stalen water genomen, welke Ter- 
der zullen ontleed worden.

Afwachten is de boodschap.

BUREEL : SPAARZAAM HEIDSTRAAT , 28 OOST EN DE . 

Telefoon Bureel 73910 Poatcheckrekening 1070.93 

Drukkerij 73758 - VERSCHIJNT ELKEN ZATERDAG

Bestuurder-Eigenaar :

P. V A N D EN BERG H E

Handelsregister 5327

A BO N N EM EN T EN »

BIN N EN LAN D . —  Een jaar 25 fr. ; 9 maanden 20 fr. ; 

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

LICHTEN

Bit aan

1 V 3.32 19,.59

7. Z 3.33 19.59

3 z 3.34 19.58

4 M 3.35 19.58

5 D 3.35 19.58

6 W 3.36 19.58

7 D 3.37 1-9.57
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

13 W 3.43 19.52
14 D 3.44 19,52
15 V 3.45 19.51
16 Z 3.46 19.50
17 z 3.47 19.49

18 M 3.49 19.48
19 D 3.50 19.47
20 w 3.51 19.46
21 D 3.52 19.45
22 V 3.53 19.44
23 z 3.55 19.4224 z 3-56 19.41
25 NI 3.58 Î9.40
26 D 3.59 19.3B
2 7 W 4.00 19.37
ZB D 4.02 19.35
29 V 4.03 19.34
30 z 4.04 19.32.
31 z 4.06 19.31

Deze tabel geeft 
het we? enlijk uur
volgens de zon.

-WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _



2 « HET YÎSSOIERIJBLAD »

BANK VAN BRUSSEL
N A A M L O O ZE  V EN N O O T SCH A P  

UI/KUIS O O ST E N D E  —  3. W APEN PLAATS 

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

Alle Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.

VRIJE TRIBUUN

Ovc r de iPrijsuitdeeling in de
Stedelijke Vâsschersschoog sĴ

Mijnheer de Bestuurder,

Ik was meer dan verwonderd, toen ik in 
het Visscherijblad van verieden week in 
,groote letters zag staan: « Geschenken aan 
de leerlingen van de Stadsvisschersschool ». 
Ik had heel zeker niet gledacht, dat daarover 
gratis zóóveel tam tam zou gemaakt worden 
en nog veel minder dat er zekere personen 
zijn die zich daarover verwonderen en zich 
dan nog tot het Visscherijblad richten om 
inlichtingen. Als ik iets doe ten voordeele 
van de jongens heb ik liever dat alles in 
stilte goschiedt en ga dat zoo maar aan ieders 
neus niet hangen.

Indien «sommige menschen» bij U om in
lichtingen gekomen zijn, dan waren ze aan 
een verkeerd adres en ik vraag me af wat 
het Visscherijjblad daarmee te maken heeft?

Gewoonlijk worden op het einde van ieder 
schooljaar prijzen toegekend in den vorm' 
van boeken. Ikj heb er vcor mijn jongens 
iets beters- op gevonden en in de plaats van 
boeken die gewoonlijk toch de kas in gaan, 
heb ik het nuttiger geoordeeld aan de jon
gens zeegoed als prijzen toe te kennen. Mei 
de gedeeltelijke toelage van het Stadsbestuur 
en den steun van eenige menschen die de 
visscherij genegen zijn, ben ik er toe geko
men in dien zin te handelen. Ik ben van oor-

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SO EN EN  

Opvolger: J t l l C S  D C Ê C V C r

131, T H O U RO U T SC H E  ST EE N W E G , 131

TELEFOON 73034

O O ST EN D E

O CC  ASIEB A N  D E N  IN  ALLE M A TEN

deel dat de jongens dat beier kunnen ge
bruiken bij hun eerste inscheping, dan één 
jaar nadien als ze het eerste examen van 
scheepsjongen afleggen.

Wat de prijsuitreiking van October ,be- 
treft, dat heeft met de zaak van de Stads- 
visschersschool niets te zien en, zooals ver
leden jaar zal Callant paraat staan om terug 
mee te doen aan de geldinzamelingen ten 
voordeele van al de scheepsjongens zonder 
onderscheid van kleur of school welke ze 
bezoeken. Verleden jaar heb ik over de 1200 
fr. opgiehaald en gij weet maar al te goed, 
M. Vandenberghe, dat dit geld ter beschik
king werd gesteld van het*Visscherijblad, dat j 
prijzen toekent zoowel aan de jongens van 
de Vrije Visschersschool als aan de jongens 
van de Stadsvisschersschool! Daardoor kunt 
ge zien dat het algemeen belang kan gepaard 
gaan met het bizondsr belang van de school 
zelf waar een mensch werkzaam is !

A. Callant.

Nota der Red. —  Wij nemen akte van den 
uitleg van den heer Callant en herhalen dat 
we in ons vorig; nummer er aan gehouden 
hebben, te melden, dat wij met de huidige 
uitdeeling van zeegoed niets te maken hadden 
om alle misverstand van om het even welke 
ijde uit den weg te ruimen.

Het Koning Albert Monument 
te Nieuwpoort

Pas enkele dagen scheiden ons van de 
inhuldigingsplechtigheid van het IJzergedenk- 
ceeken voor Koning Albert.

Het zal misschieni nuttig zijn eenige be
schouwingen te geven over dit gedenkteeken.

LIGGING

Na al de voorgestelde plaatsen aan den 
Ijzer zorgvuldig! bezocht en beschouwd te 
hebben, besloot het Uitvoerend Komiteit het 
gedenkteeken op te richten, te Nieuwpoort 
op eene plaats waar de Koning bijna dage
lijks den weerstand zijner da,pper«n ging 
aanwakkeren.

Aldus geplaatst op een terrein dat nooit 
door den vijand werd betreden, met den tra
gischen stroom in den rug en op de plaats 
zelf der eerste lijnen, heeft hei gedenkteeken 
een hooge zinnebeeldigei waarde.

UITVOERING

Een wedstrijd werd uitgeschreven tusschen 
de beeldhouwers en bouwmeesters oud
strijders. De jury was samengesteld uit afge
vaardigden van de Koninklijke Academie van 
België en van de voornaamste academiën van 
schoone kunsten in het land.

Ten slotte werd een ontwerp aanvaard van 
bouwmeester Julien De Ridder van Brussel, 
oud-strijder van het 3e Genie, met als beeld
houwer Karel Aubroeck van Temsche, oud
strijder van het 3e Jagers te voet.

HET MONUMENT

Het monument is een cirkelvormige bouw 
van 32 m. doorsnede. Twintig balkvormige 
zuilen, met een vlakke doorsnede van 2 m- 
op 1 m., dragen een ringvormige architraaf 
van 100 m. omtrek. Dat alles rijst op wit een 
kruisvormig terras van 2500 m2.

Het ruiterstandbeeld van den Koning is 
4 m. hoog en staat op een voetstuk van 
4 m. in het midder. van den zuilenkring, 
Gansch het monument zal worden afgewerkt 
door breede toegangen in trapvorm. Dit ge
deelte van het werk kan slechts worden aan- 
gevangen als de nieuwe brug zal gelegd zijn 
en als h'et wegennet een vasten vorm zal ge
kregen hebben.

In de ringvormige bekroning van den 
zuilenkring is een wandelgang van 2,50 m. 
voorzien, bereikbaar door een wenteltrap en 
door een lift. Van daaruit heeft men een 
prachtig vergezicht over de IJzervlakte. 
Orientatietafels laten toe de voornaamste ge
schiedkundig« plaatsen van den Ijzerslag ge
makkelijk te vinden.

Qp de binnenzijde van de ringkroon zijn 
twee gedichten in gulden letters gekapt. De 
Vlaamsche tekst is van August Van Cauwe- 
laert, de Fransche is van Maurice Gauchez, 
beide oud-strijders.

HET RUITERSTANDBEELD

Het ruiterstandbeeld stelt den Koning voor 
blootshoofd, als een held der legenden. De 
kunstenaar wenschte niet den generaal te 
vereeuwigen, maar den Koning, in al zijne 
Majesteit, zooals dit in de oudheid ge
schiedde.

De houding is ongedwongen, de blik staart 
in de toekomst. Het beeld is meer een sym
bool dan een natuurgetrouw portret.

Op het voetstuk staat in beide landstalen 
gebeiteld : «De Oud-strijders van 1914-1918 
aan Koning' Albert».

Op den achtergrond verbeeldt, op allego
rische wijze, een groot panneel rechtstreeks 
in den baksteen u’tgehouwen. de heerlijke 
rol van Koningin Elisabeth. Zij die de be
stendigde gezellin was van den Koning in de 
zware jaren der beproeving.

Op de buitenzijde der bekroning zijn tien 
panneelen in baksteen gebeiteld door K, Au
broeck. Het zijn allegorische voorstellingen 
van onze provincies, van de kolonie, van 
onze stoffelijke en intellectuelle bedrijvig
heid. Ziehier de behandelde onderwerpen: 
de Ardennen, de Zee, de Wildernis, de Ha
ven, de Mijn, de Landbouw, de Metaalnijver
heid, de Textielnijverheid,, de Wetenschap
pen, de Kunsten.

MATERIAAL

Het gedenkteeken rust op grondvesten met 
196 betonpeilers van 15 m. lengte en 750 mb 
balken in gewapend beton.

Op grondvesten van klein graniet werd 
gebouwd met baksteenen van groot formaat, 
vervaardigd uit klei van de streek, uitge
dolven langs het Ijzerfront: te} Diksmuide, 
Steenstraete, St. Jooris, in den Doodengang, 
enz...; in vele steenen ziet men metalen 
glazuur voortkomende jvan schrapnels en 
obusscherven.

Al het koper werd geleverd door de ko
lonie.

VERLICHTING

Binnen in den zuilenkring kan het gedenk
teeken verlicht worden, wat ’s avonds zal 
geschieden tijdens het toeristische seizoen of 
bij bezoek.

LIFT

Door een iift of een trap zal men de rond
gang boven in de kroon bereiken. Een gering 
inkomgeld zal gevergd worden, ten bate van 
het Nationaal Werk voor Oud-strijders.

PROGRAMMA DER INHULDIGINGS
PLECHTIGHEID

Te Ö.3Ü u. —  jaariijksche plechtigheid 
van de «Ligue du Souvenir». Neerleggen van 
bloemen aan de üngelsche, r ransche en bel
gische Caedenkteekens, door het Üvomiteit.

ie u. —  Gelezen mis in de kerk van
Nieuwpoort, ter nagedachtenis van Koning 
Albert.

l e s 0.30 u. -- Aankomst der Koninklijke
Familie. Voorstelling van het Uitvoerend 
Komiteit. 1 hebaansche trompetten op de 
bovengaandenj. Militaire muziekkorpsen. Ge
schut salvo’s. Vlaamsche aanspraak door den 
ondervoorzitter van het Uitvoerend Komiteit, 
heer Maurits De Praetere, Beheerder van de 
N.S.B. Fransche aanspraak door de voorzitter 
van het Uitvoerend Komiteit, Eere-Majoor 
Henri Albert, ondervoorzitter van de V.V.V. 
Wegnemen van de sluier welke het gedenk
teeken en het standbeeld bedekt. Uitvoering 
der «Brabançonne». Aanspraak van Z. M. 
den Koning. Neerleggen van bloemen door 
den Koning, de Koninklijke Familie, de Oud
strijders en d^ hoofden der Diplomatische 
Afvaardigingen. Voorstelling van het Alge
meen Komiteit en der Provinciale Komiteiten 
aan Z. M. den Koning.

Te 11.30 u. -- Defileeren voor het ge
denkteeken en Z. M. den Koning, der vaan
dels van de Belgische en verbonden Oud
strijders, voorafgegaan door de afvaardigin
gen en vaandels der Regimenten van den 
Veldtocht 1914-1918. Tijdens het defileeren 
herhaalde geschut salvo’s en defileeren van 
het militaire vliegwezen in massa vorming.

Te 12.30 u. —  Einde der plechtigheid.
Wij verneimen dat tot op heden 18 spe

ciale treinen naar Nieuwpoort zullen rijden. 
De eerste trein komt aan om 8.06 u. en de 
laatste om 10.18 u. De terugreis begint om 
1 7.40 u. en de laatste trein vertrekt om 
20.15 u.

Een verhoog voor 400 tot 500 menschen 
zal worden opgetrokken op het terrein, tus
schen de rijweg van Lombardzyde en de j 
nieuwe Koninklijke baan. De groot-invaiiden, 
blinden, ooriogsweduwen en moeders, invali
den welke moeilijk staan kunnen, zullen tot 
dit verhoog toegang hebben. Het terrein 
waarop het verhoog voor invaliden is opge
trokken wordt voorbehouden aan de verbon
den oud-strijders en hun gezinnen.

Een terrein van ongeveer 3 hektaren, door | 
het Komiteit gehuurd, blijft voorbehouden 
aan de Belgische oud-strijders en hunne ge
zinnen. «Nadac» hekkens zullen rond beide 
terreinen geplaatst worden.

Uit reden van de bijzondere ligging en 
daar men zooveel plaats mogelijk aan de 
oud-strijders heeft moeten voorbehouden, 
zullen de plaatsen voor het publiek zeer be
krompen- zijn. De rijkswacht zal de orde
dienst dezer plaatsen verzekeren en zal alle 
noodige schikkingen treffen om zooveel volk 
mogelijk te plaatsen.

De vaandels der Oud-strijders Vereenigin- 
gen en Afdeelingen, zoowel Belgische als ver
bondene, vergezeld van “een wacht van twee 
man zullen bij het eindigen der plechtigheid 
defileeren voor het gedenkteeken en de Ko
ninklijke Familie, voorafgegaan door de 
vaandels en afvaardigingen van het leger.

Na het vertrek van de Koninklijke Familie, 
de overheden en de groot-invaliden, zullen de 
Belgische en verbonden oud-strijders de door 
hen bezette terreinen verlaten; zij zullen zoo
als het tegenwoordig publiek,- het gedenk
teeken mogen bezichtigen.

BERICHT AAN HET PUBLIEK 

Dienst der tramrijtuigen Oostende-De Panne
Zondag 24 Juli, gedurende de ceremonie 

van de inhuldiging, hetzij van 10 tot 14 u., 
zal de dienst der tramrijtuigen onderbroken 
zijn tusschen Lombardsijde en Nieuwpoort 
Stad.

Bijgevolg zullen de tramrijtuigen Oos
tende-De Panne van 9.30 tot 13 u. inbegre
pen van Oostende stad hunne terminus heb
ben te Lombardsijde. De tramrijtuigen De 
Panne-Oostende van 9.50 u. tot 13.20 u. uit 
De Panne zullen hun terminus hebben te 
Nieuwpoort stad.

Tusschen Oostende en Lombardsijde, even
als tusschen Nieuwpoort stad en De Panne, 
zai de normale dienst volgens uurtafcel be
houden worden.

Blankenberge
PRIJSUITDEELINGEN

Gedurende de vorige week hadden de prijs
uitreikingen plaats in de verschillende scho
len van de stad. In iedere inrichting brachten 
de leerlingen iets voor, ’t zij tooneelstukjes, 
voordrachten, kooren en dansen, en overal 
oogstte het jonge volkje overgrooten bijval.

De uitslagen der wedstrijden en examens 
gaven :

ïn de Rijksoefenschool

le leerjaar :/ 1. lAdam Am. ; ,2. f rennet 
Freddy; 3. Cantineau Maurice. -- 2e Leer
jaar: 1. Rotsaert Jacques; 2. Abbeloos W.;
3. Jansoone Jacques. 3e leerj. 1. Staelens 
Jacques; 2. Vermeulen Willy; 3. Soetaert 
Paul. —  3e en 4e Leerjaar (2 afd.), 3e jaar: 
1. Van Esch André; 2. Pillen Frans; 4e jaar:
1. Bergen René; 2. Bollaert Adolf. -- 4e
Leerjaar: 1. Davelooze Roger; 2.. Derolez 
Jacques; 3. Doetch Rogevr. -- 5e Leerjaar:
1. Popelier Pierre; 2. Couwenberg) Paul; 3. 
Adam Josef. —  6e Leerj.: 1. Wittesaele 
Louis; 2. Vanbeveren Jan; 3. Koster Jan. —  
7e Leerj. (4e graad): 1. Mestdagh Piet;
2. Mylle Raymond; 3. Frederick Maurice. --
8e Leerj. (4e graad): 1. Marmenout Geor
ges (imedaille) ; 2. Lambert André; 3. Tryp- 
steen Louis. -- Diploma’s: met,' onderschei
ding: Marmenout Georges, Lambert André, 
Trypsteen Louis; met voldoening; Maréchal 
Frans, Vanhoutte Alfred, Blondiau Jan, Goet- 
hofs Louis, Govaert Roger.

De heropening der klassen is bepaald op 
1 6 September.

Rijksmiddelbare Jongensschool

Voorbereidende afd. 5e studiejaar: 1. Brû
lez Wilfried; 2. Lenoir Fernand; 3. Van 
Quathem Maurice. —  6e studiejaar: 1. Ren- 
son René; 2. Derolez Christiaan; 3. Ghewy 
Charles.

Middelbare afdeeling. -- le studiejaar A,
Latijnsche afd.: I. Van Heesen Herman; 2. 
Welvis Damien; 3.- Bailyu Guy. —  Weten
schappelijke afd.: L Schoeters Raymond; 2.
Desmet Gustaaf; 3. Knudde André. -- le
studiejaar B: 1. Ballegeer Marcel; 2. Dalle 
Lucien; 3. Vermandel Maurice. -- 2e studie
jaar: Grieksch-Lat. afd.: 1. Devos Karel; 2. 
De Slypere Paul; 3. Schepers Jan. Weten
schappelijke afd.: 1. Lerou Gaston; 2. Van
Kersschaever Robert; 3. Pettens Georges. --
3e studiejaar, Grieksch-Lat. afd.: 1. Wybauw 
Alexis; 2. Rousseau Gilbert; 3. Pecher Char
les. Wetenschappelijke afd.: 1. Poppe Mar
cel; 2. Vos Paul; 3. Van Gompel H. —  4e 
studiejaar: 1. Decuyper Florent; 2. Weedon 
Victor; 3. Tumson Robert.

Rijksmiddelbare Meisjesschool

Voorbereidende afd., 5e studiejaar: 1. Ka- 
moen Lina; Renwart Hélène; 3. Rotsaert
Simone. -- 6e studiejaar: 1. Van Meteren
Francine; 2. De Rycker Godelieve; 3. De- 
rycker Lina.

Middelbare afd. —  1 e studiejaar, Latijn
sche afdeeling : 1. Reyns Maria ; Wetenschp 
afdeeling: 1. Baert Florida; 2. Deruyn* 
Nora; 3. Van Puyvelde Solange. -- 2e stu
diejaar, Grieksch-Latijnsche afd.: 1. Bailyu 
Andrée; buiten klassement: Brûlez Hélène. 
Lat. Wisk. afd.: 1. Leroy Jeanne; 2. Claes- 
sen3 Juliette. Wetenschappelijke afd.: 1. Van 
den Briele Maria; 2. Neirynck Marceline; 3.
Staelens Denise. -- 3e studiejaar, Grieksch-
Lat. afd.: 1. Kamoen Frieda. Wetenschappe
lijke afd.: I. Declerck Theodorine ; 2. De 
Groote Marg. ; 3. Derleyn Anna.

Eindexamens. —  Jongensafdeeling : met de 
grootste vrucht: 1. Poppe Marcel; 2. Vos 
Paul; met groote vrucht: 3. Wybauw Alexis;
4. Van Gompel Hendrik; 5. Lefief Frankie; 
6. Rousseau Gilbert; met vrucht: 7. Provoost 
Etienne; 8- Van Caeyzeele Joris; 9,. Pecher 
Charles; 10. Juchtmans Romain; 1 1. Verbert 
Willy.

Meisjesafdeeling: Met de grootste vrucht: 
î. Declerck Theodorine; 2. De Groote Mar
guerite; 3, Kamoen Frieda; met groote 
vrucht: 4. Derleyn Anna; 5. Van Severen 
Hélène; 6. Provoost Irène; 7. Cobbaert Jean
ne; 8. Van Hecke Christiane; 9. Asaert Jac
queline; 10. Gurdebeke Lea; met vrucht: 11. 
Eerebout Paula.

**
CINEMA’S

CASINO-KURSAAL. —  Iedere week twee 
verschillende programma’s, afwisselend in na
middag- en avondvertooning: «Sa Dernière 
Chance» met Robert Taylor, Barbara Stan- 
wich en Victor Me. Laglen. — «Prince X», 
met Sonja Henie en Tyrone Power. —  Pathé 
Journal, Documentaire, enz.

COLISEE. -- Pathé-Journal. Gekleurde
teekenfilm. —  «Cent Hommes et une jeune 
Fiîle» met Deana Durbin.

PALLADIUM. —  Pathé-Journal —  «Seule 
dans la Vie» met Anna Sten. -- «La Tenta
tion», met Mary Bell en H. Rollan.

Handelsberichten
«Copcd&k, Comptoir Ostendais des Pêcheries 

de TOuest», N. V. te Brugge 
Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 500.000 fr.
Winst en verlies 14.127 fr.

«Armement L. Hermans» N. M. te Brugge 
Bilan op 31 Dec. 1937: ,
Kapitaal 3.000.000 fr.
Uitbatingsuitslag 354.740 fr.
Winst 102.113 fr.

«Soc. An. brugeoise d’Arrivage et de Répa
rations de navires» te Brugge 

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 1.500.000 fr.
Uitbatingsuitslag 418.970 fr.
Winst 83.836 f r.

«Zeebrugge ColaJ, Bunkering Station», N. M. 
te Zeebrugge

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 4.494.868 fr.
Bruto winst 2.465.2 73 fr.
Te verdeelen winst 1.161.437 fr.
Buiten Fransche en Engelsche beheerders 

is Brugge in den raad vertegenwoordigd door 
de heeren Jules Van Caeneghem, ingenieur 
en Adolf Claeys, advokaat-

«Verreries de Dampremy-Zeebrugge»
Bilan op 30 April 1938:
Kapitaal 1 7.000.0Ö0 fr.
Overdracht van het vorig dien3tjaar :

5.772.369 frank.
Bruto winst 408.119 fr.
Netto winst 156.401 fr.
Te verdeelen winst 5.928.771 fr.

«Zeevisscherij Koning Albert», N. V. te 
Oostende

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 500.000 fr.
Nadeelig saldo 1937: 78.675 fr.
Verlies per I Januari 19,3 7: 43 7.250 fr. 
Blijft totaal verlies 515.925 fr. 
Samenstelling van den beheerraad en den 

raad van commissarissen. —  Beheerraad: van 
Cappellen Johan, wonende te Slikkerveer 
(Holland); Kooyman Dirl te Ysselmonde 
(Holl.) en Spruijt Arie, te Ysselmonde (H.). 
Commissaris: van Cappellen Cornelius, te 
Krimpen-aan-de-Lek (Holland).

«Ferronnerie et Fonderie du Littoral»,
N. M. te Nieuwpoort

Bilan op 31 Maart 1938:
Kapitaal 5.632.5 1 8 fr.
Bruto winst 1.283.085 fr.
Netto winst 507.145 fr.

«Soc. Commerciale et Immobilière J. et C. 
Snauwaert», N. M* te Oostende

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 7.000.000 fr.
Bruto winst 3.51 7.086 fr.
Saldo 1.659.253 fr.

«Soc. générale immobilière et financière»,
N. M. te Oostende 

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 5.000.000 fr.
Bruto winst 508.267 fr.

Saldo 3.508.634 fr. over te dragen. 
Overdracht van 1936: 2.309.3 76 fr.
Saldo van 1937: 1.199.257 fr.

«Ostende Littoral» N. M. Immobilière te 
Oostende

Bilan op 31 Dec. 1937:
Kapitaal 2.572.353 fr.
Overdracht vorig dienstjaar 281.469 fr. 
Winst dienstjaar 1937, 1 72.510 fr. 
Beheerraad: de heeren Henry Baels, gou

verneur van West-Vlaanderen ; John, Brussel; 
Jean Bouckaert, Gent; Louis Bauwens, Oos
tende; Prosper Decloedt, De Munter, Ukkel. 
Commissarissen: Jules Baels, Oostende; Eu-, 
gène Van Velthem, Brussel.

«Janssens en Cie», S. M. te Blankenberge
Deze maatschappij is ontbonden sedert 16 

Januari 1936, datum waarop de maatschap
pij alle /bedrijvigheid heeft stop g'ezet.

« Arbeid Blankenberge », S. M. te Blanken
berge, in vereffening

De ontbinding der S. M. «Arbeid Blanken
berge» werd uitgesproken den 8 Maart 1938, 
op de daartoe bijeengeroepen algemeene ver
gadering.

De rekeningen werden nagezien en goed
gekeurd door een college van twee commis
sarissen, commissarissen die aangesteld wer
den als likwidators en aanvaarden. Het slui
ten der likwidatie op 8 Mei 1938 uitgespro
ken op de daartoe bijeengeroepen vergade
ring keurt het verslag der likwidators goed 
en ontslaat dezelfde van hun verantwoorde
lijkheid.

De boeken en bescheiden zullen gedurende 
viif jaar bewaard worden in het Central Flo- 
real, Jules de Troozlaan, Blankenberge, uitér-
Iijk( tot 1 Juni 19,43.

De rievolmachtio'de /beheerder-likwidator 
René De Corte. De commissaris-likwidator : 
Van Wulpen Pieter.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN
-«o»-

HOLLAND

Ijsselmeer. Nabij Urk. Wrak. Wrakbeton- 
ning.

O p pi .m. 52 gr. 38,1 min. Nb. en 0 gr. 
44,5 min. El. A ’dam pl.im. 2 zm. SSW. van 
Urk, is een scheepje gezonken, waaiibij wrak- 
betonning is gelegd.

l i lL iÉ IR IS .#«

„.-■RK.5TRAAT Ooste; 
lenoçene depot nou 
jnoulojoreo f; Dl/Oh

lo j  W A A R D Q D Q

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O RD T  DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE

STEUND. W EEST  ES ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT 

O O K  DE BELGISCHE NIJVERHEID EN  BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

C s t r e l s  van Gent
Aanbestedingen

A A N G EK O N D IG D E
AAN BEST ED IN GEN

2 AUG. —  Te II 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 tr., op postch. 35484 van den 
Rekenplichtige der Paketbooten te Brussel.

10 Aug. -- Te 1 1 u., in de Magdalena-
jaal St. Jansstraat Brussel, leveren, montee- 
ren en oprichten van palen, daarin begrepen 
^undeeringsbokken, ankeringen, trekschoren 
en toebehooren, in het Radio-electrisch cen
trum te Ruiselede en in het Radiostation te 
Middelkerke (2 loten). Bijz. lastkoh. Nr 3765 
RC, prijs 19,50 fr., Loxumstraat, 16, Brussel.

28 JULI. -- Te 10 u., ten gemeentehuize
te Boezinge, aanleggen van voetpaden. Be
stek 15.587,70 fr. Stukken, prijs 10 fr. bij 
ar.-ingr. A. De France, Malöuiaan, leper 
(postch. 405663).

3 AUG. —  Te 11 u., in de Magdalena- 
7aal, St-Jansstraat, Brussel, optrekken van 
een telefoongebouw te Oudenburg. Bijz. last
koh. nr 3/984, prijs 24 fr.

6 AUG. —  Te 10 u. 30, voor h. M. De
Zeine, afdeelingshoofd bij het Provinciebe

stuur, Burgplaats, Brugge, aanleggen van een 
rijwielpad in beton langs de provinciebaan 
Brugrge-Torhout, vak Heidelberg-Torhout. 
Bestek 5 71.151,90 fr. Stukken, franco tege.i 
7 fr. op postch. 828.08 van h. G. Claeys, 
provinciebestuur Brugge. Techn. inlicht 13, 
Kastanjeboom3tr., Brugge.

MILITAIRE GEBOUWEN 

(Bureelen: 2 7, Hooistraat, Brugge)
25 JULI. —  Te 11 u., 1) vernieuwen van 

deuren en vensters in het Mil. Hospitaal te 
Brugge; 2) leveren van keukentoestellen in 
de Gl. Mahiekazerne te Oostende. Lastkoh. 
nr 961, prijs 4 fr., Loxumstr., 16, Brussel; 
3) buiten- en binnenschilderen van het Mil. 
Instituut voor Zeekuur te Oostende. Aan get. 
inschrijv. 22 Juli.

UITSLAG A AN BEST ED IN GEN

12 JULI. -- Te 1 1 u., voor h. Schauten,
e.a.w. ingr., 1 7, Leuvensche weg, Brussel, 
aanbesteding-wedstrijd voor het optrekken 
van een seinhuis ter statie Brugige (Bloc 51).

Goetinck Gebr., Brugge, 156.630,19 (65 
dagen) ; Hof gebr. en Zr. St-Joost-ten-Oode, 
159.983,18 (65 d.); J. Van Coillie, Oosten
de, 163.190 fr. (65 d.).

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

BATTERIJEN

j f iU P O R
Oostende-Radiofonie en onze Visscherij

In onze nummers van 14 Mei en 6 Juni 11. 
handelden wij over onze visscherij en Oos
tende Radiofonie.

Wij vrezen er toen vooral op dat onze vis- 
•chera klaagden over de zwakke uitstraling 
van ons kuststation en zij daardoor van op 
fc-een grooten afstand genoeg met hun ree
ver* in aanfluiting konden komen, wat hen in 
vele gevallen groot nadeel berokkende.

Zij dreven den spot met de miniatuur van 
ons eenig kuststation er gedurig op wijzende 
in äunne gesappige taal dat de fameuze O. 
S. V. een «zoetekoeke post» was.

Wij van onzentwege in ons Visscherijblad 
weaen er op dat de uitstralingsenergie naar 
den grond geradieerd werd over de reusach- 
tiye zendantenne der radio-telegrafie, die bo
ven de krotwoning hangt langs den Gistel- 
schen' steenweg.

Heden 20 Juli zijn we zoo gelukkig de 
belanghebbenden te kunnen mededeelen, dat 
de uitßtraling van O. S. V., niet langer n*tar 
den grond gericht wordt van voornoemde 
krotwoning, maar over de nieuwe inrichting 
van Middelkerke.

Vandaag hoorden we in onze radio een 
gesprek tusschen Oostende Radiofonie en een 
motorschipper, die zich op 200 mijl afstand 
van Ccstende bevond.

De c;j-erator van het kuststation vr.ie# 
onder meer : «s:hipper mag ik U vragen '»f 
onze uizending sterker c*n klaarder is, dan 
naar gewoonte;»- ?

We konden moeilijk het antwoord van 
den schipper opnemen, wegens stoornis ver
wekt door de Engelsche politieposten.

O. S. V. had het evenwel verstaan en 
herhaalde : «Goed verstaan, schipper, dat gij 
U op 200 mijl van Oostende bevindt en dat 
ge zegt dat, wij donderend sterk bij U toe
komen en dat het een plezier is zoo te kun
nen ontvangen en dat gij den. wensch uit
drukt, dat het voortaan steeds zoo zal we
zen».

De operator bedankte den visscher voor

The International Paint 
& Compositions C° Ltd

LONDON

,LLE SOORT SCHEEPSVERWEN 
>* Wereldbekend* «Copp^rpalnt» voor

Heuten SelHtpea

De « Trawlers Compositions Paints» 
1* en 2* kous voor Stalen Scfiepen 

De Speciale Verf < Galvex »
— voor Bronze Schro*v«n —  

Agenten m  Depothouders :

OSTEND STORES *  ROPEWORKS 
N. V.

zijn inlichting en zegde dat voortaan O. S. 
U. altijd met dezelfde sterkte zou werken.
«Het Visscherijblad» heeft gemeend te moe

ten dingen naar een betere uitrusting van O. 
S. U. en de draak gestoken met de krotwo
ning in de hoop dat aan dezen wantoestand 
zou verholpen worden.

Zonder zoo verwaand te willen zijn te 
schrijven, dat het door onze tusschenkomst 
alleen is, dat deze gelukkige verbetering ver
wezenlijkt werd, hebjben we toch gemeend 
de zaak te mogen aanhalen en hopen eefM» 
te meer voor onze visscherij daarmede nut
tig werk te hebben verricht.

Tenslotte doet het ons ook genoegen dat 
de regie van telegraaf en telefoon haarvt bij
gezet heeft om voldoening te geven aan de 
zoo zeer gegronde klachten vanwege de be
langhebbenden ter visscherij.

Ons SKunst- en Let
terkundig Hoekje

COMMANDANT G. BLY

heeft zoo pas in het tijdschrift van het con
sulaat van Portugal te Antwerpen, een 
reeks artikeis laten verschijnen over een reis 
van een doggerschip, de St. Antonius van 
Padua, die op Donderdag 30 Januari 1727 
uit Oostende vertrok naar Brazilië. Het reis
verhaal werd eigenlijk onder den vorm van 
een scheepsjournaal geschreven door den 
super-cargo Castelain en Ct. Bly heeft zich 
vergenoegd met een inleiding te schrijven en 
hier en daar aan den tekst een duidelijker 
vorm te geven.

DE HEER WATERSCHOOT

de schrijver van het merkwaardig boek over 
de Vlaamsche Kustvlakte, waarvan wij de 
publicatie hebben vermeld in ons nummer 
van verleden week, heeft thans in het tijd
schrift «De Vlaamsche Gids» een zeer dege
lijk artikel laten verschijnen ovèr het Dui
nenlandschap aan onze Vlaamsche Kust.

De schrijver, die heel de kustvlakte afge
zocht heeft en zeer op de hoogte is van geo
logische vorming van onze streek,' spreekt 
ook over het afhalen van onze duinen en 
hij toont aan, dat naarmate de Fransche 
kust afbrokkelt en het Nauw van Kales ver
der wordt uitgleschuurd ook onze kustlijn 
meer en meer wordt aangetast, terwijl vroe
ger de duinen slechts ten Oosten van Oos
tende in gevaar waren, wordt thans ook het 
strand ten Westen van» Oostende tot aan 
Westende aangetast en er is alle reden om te 
gelooven dat de beweging zich nog; verder 
Westwaarts zal uitbreiden.

Van Breeduinen tot Nieuwpoort komt de 
hoogwaterlijn stilaan dichter bij den duinvoet 
en van Zuidkote tot Breeduinen is de zee 
een vijf en twintigtal meter vooruitgescho-

Voor een GOEDE GELUIDDEMPER

PLAATST EEN

VisschersBURGESS
Voor beter rendement der motor

BURGESS
ALLEENVERKOOPER WERVEN A. SEGHERS



H E T  V ISSC H E R IJ B L A D

Marktberichten
L' OOSTENDE

Vrijdag 15 Juli 1938.
0 .1 1 4 Witte Bank I 3 d. 16.245,—

Slechts een vaartuig, met kleine doch gfoed 
verzorgde vangst, is ter markt.

Zaterdag 16 Juli 1938.
0.287 Witte Bank 14 d. 24.520,—
0.175 Witte Bank 14 d. 22.455,—
0.246 Witte Bank 13 d. 18.360,—
0.229 Silverput 8 d. 13.931,—
0.67 West 9 d. 14.833,
0.244 Silverput 8 d. 19.183,—

Slechts 6 vaartuigen met redelijke vang
sten zijn terug. De vraag naar tongen, tar
bot en ieksoorten is zeer groot, vandaar 
mooie afzet voor deze soorten. De vangsten 
van de kreeftenput leveren veel kreeftjes, 
die duur verkocht worden.

Maandag 18 Juli 1938.

Bank vangsten schenken, algeheele bevredi
ging voor wat tarbot en ieksoorten betreft. 
Spaansche vangst levert meer bijsoorten dan 
vorige vangsten. De gewone soorten en de 
kleine visch zijn heel goedkoop.

0.289 Kanaal 
0.290 Kanaal 
0.254 Witte Bank 
0.336 Witte Bank 
0.342 Spanje 
0.302 Witte Bank 
0.286 Spanje 
0.295 Kanaal 
'0.334 Oost 
0.88 Noord 
0 .1 02 Witte Bank 
0.36 Kreeftenput

14 d. 27.065,—  
12 d. 31.087,—  
12 d. 17.125,—  
12 d. 15.720,—  
19 d. 56.405,—  
12 d. 15.870,—  
19, d. 55.674,50
15 d. 35.919,50 
5 d. 4.225,—

10 d. 27.572,—
12 d. 14.777,—
7 d. 8.199,—

Tegen alle veiwachtingen in, is de aan
voer van heden maar klein; de soorten zijn 
talrijk en goed gesorteerd; de kwaliteit is 
inaar middelmatig. Kanaalvangsten mogen 
bevredigend worden genoemd alhoewei de 
vangsten kleiner zijn dan naar gewoonte. 
Witte Bank vangsten zijn even omvangrijk, 
als vorige week. De va^rtuiL/en van Spanje 
geven voldoening voor aanvoer tongen en 
roggen; schaten, roobaard en zonnevisch ont
breken grootendeels.. De vangst van het 
Noorden heeft eenige mooie kabeljauwen 
buitgemaakt, daarbij veel koolvisch en kleine 
gullen en totten. Alhoewel de aanvoer eerder 
klein mag werden genoemd, waren de afzet- 
prijzen maar middelmatig1.

Dinsdag 19 Juli 1938.

VISSCHERS !
DE BESTE

W*et U dat
GASOIL I

I
«

y HET BESTE MAZOUT
•  voor VISSCHERSVAARTUIGEN 

GEFABRICEERD woriït door (te[Belgian Cracking Cy !
die nooit de belangen van den kooper uit het oog verliest 

Al hare producten komen voort van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

GEWICHT EN 
GEDURENDE

PRIJZEN DER GARNAAL
DE VERLOOPEN WEEK

SS.O. 76 Ysland 19 d. 67.-574,—
0.179 Kanaal 1 1 d. 28.181,—
0.241 Spanje 19 d. 43.260,--
0 .1 09 Witte Bank 12 d. 14.755,—
0.294 Kanaal 12 d. 30.5 71,—
0.282 Spanje 18 d. 59.830,—
0.350 Kanaal 12 d. 18.670,—
SS.O. 104 Noordzee 7 d. 18.195,50
0.2 72 Silverput 7 d. 12.372,—
H.77 Witte Bank 12 d. 1 7.098,—
0.54 Kanaal 10 d. 1 7.600,—
0.187 Noord 4 d. 4.820,—
0.2 78 Kanaal 12 d. 18.873,50
0.214 Witte Bank 12 d. 18.435,—
0.198 Witte Bank 5 d. 1.165,—

De gezien Je ge
en luidt door-

Donderdag 14 Juli 
Vrijdag 15 Juli 
Zaterdag 16 Juli 
Zondag 1 7 Juli 
Maandag 18 Juli 
Dinsdag 19 Juli 
Woensdag 20 Juli

3 778 kg. 
4020 kg. 
3989 kg. 
4087 kg. 
1250 kg. 
4417 kg. 
3997 kg.

4.90— 6.10
4.80— 6.20
4.90— 6.50
4.80— 6.20
5.80— 7,00 
■4.20— 6.00
3.90— 6.2o

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

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

I "  iliUUSt ÏÉ9
\ .schtactoor in alle soorten 

/FJ. SCIIEN — GEROORTEN 

VISCH EN GARNAAL 

Vischhandel in t groot en t klein

VISUiMIJN, 2 - MECHELEN
Tel. 789

aanvoer van heden is, 
ringe vraag ruim voldoende 
gaans alle verlangde soorten met een ge
voelig tekort aan groote tarbot, tongen en 
tongschar. De Yslandsche vangst is zeer uit- 
t'ebreid in omvang en soorten. De kwaliteit J 
kan echter niet bevredigen. Vangsten van 
Spanje, Witte Bank en Kanaal hebben welfde 
vangsten buitgemaakt als vorige week. De 
makreel is van heel goede hoedanigheid, doch 
echter klein van stuk; de bijvangst is onbe
duidend en bestaat in hoofdzaak uit «kleino 
visch».

Woensdag 20 Juli 1938

Verwachtingen

0.3 1 1 Kanaal 12 d. 14.698,—
SS.O.262 Ysland 19 d. 49.547,50
0.108 Kanaal 12 d. 21.515,—
0.32 7 Kancal 12 d. 34.275,—
0.328 Witte Bank 12 d. 1 7.258,—
0.2 75 Moray Firth 12 d. 43.875,—
0.86 Fladen 7 d. 38.1 59,—
0.320 Kanaal 12 d. 1 5.660,—
0.285 Spanje 18 d. 47.440,—
0 .1 1 2 Witte Bank 11 d. 30.1 55,—
0.281 Oos‘ 6 d. 5.1 08,—
0.195 Spanje 18 d. 57.696,—
0.303 Witte Bank 12 d. 1 9.91 0,—
0.249 Silverput 9 d. 6.829,—
0.137 Silverput 9 d. 7.306,—
0 .1 2 1 Silverput 9 d. 5.635,—
0.127 Witte Bank 13 d. 18.224,—

Heden is de aanvoer merkelijk grooter dan 
de twee vorige marktdagen; keuze en kwa
liteit kunnen ruim bevredigen.

Benevens de mooie partijen kreeftjes, wer
den er een 300-tal levende Fladen haringen 
ter markt gebracht; de bekomen prijs (90 fr. 
voor een mand) stemt heel pessimistisch 
voor het begin van het haringscizoen; het
zelfde vaartuig had daarbij een mooie bij
vangst g;oed verzorgde makreel buitgemaakt. 
De Moray Firth vangst is buitengewoon. 
Mooie vooraanvoer van meiden, kabeljauw 
en platvischsoorten. Alhoewel de tongen- 
aanvoer heel gering was, daalden de een
heidsprijzen der groote sorteeringen ; vanaf 
bloktongen was de prijs heel duur. Witte

Zaterdag 23 Juli. —  0.135, 0.270, van 
de Witte Bank; 0.256 van de Kreeftenput.

Maandag 25 Juli. --SS.O. 157 van de F la
den, met 450 b. haring, 500 kool, gullen, 
:n mixed; SS.O. 146 van de Moray Firth en 
iet Noorden, vangst niet opgegeven; 0.166 
an de Witte Bank, 0.296, 0.85 en 0.87 

/an het Kanaal van Bristol. i
Dinsdag 26 Juli. —  SS.O. 158 van de Fla

den met 350 b. haring, 500 kools, gullen, ka- j 
beljauw en mixed; SS.O. 161 van de Fladen’ 
met 300 b. haring, 600 kools, kabeljauw, f 
gullen en mixed; 0.307 en 0.227 van het 1 
;*Canal van Bristol; 0.189 van de Witte Bank, i 
0.231, 0.237 en 0.288 van Spanje.

Woensdag 2 7 Juli. —  SS.O. 75 van Ys- j 
land met 10 bakken, soorten niet opgegeven;
55.0. 149 van het Kanaal van Bristol met 150 
kabeljauwen 200 lengen, en kongels, 100 b. 
mixed, 50 b. kreeftjes; in totaal 4 bakken.
55.0. 147 van Ysland met 800 kabelj’auwen, 
1200 kools, 230 b. mixed, 70 b. schelvisch, 
70 b. boonen, 120 lengen, in totaal 10 bak
ken; 0.3090 van het Kanaal van Bristol. j

Verder worden verwacht: 0.124, 0.232, j 
0.250, 0.235, 0.224 en 0.122 van Spanje; 1 
0.155, 0.263, 0.236, 0.192, 0.325, 0.168, 1 
0.317 en 0.310 van het Kanaal van Bristol; 
0.65, 0.25, 0.225, 0.340, 0.115, 0.220, » 
0.176, 0.243, 0.265, 0.276, 0.323 en O. * 
326 van de Witte Bank; 0.152 en 0.203 van i 
de ^est; 0.73 van de Kreeftenput.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakken» anders gezegid do 
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.

ZEEBRUGGE
*

Zaterdag 16 Juli 1938.
Groote tongen 28— 30 ; bloktongen 28—

30 ; fruittongen 25--28 ; sch. kl. tongen 26
-*-30 ; kl. tongen 12--25 ; pieterman 8.25
— 9 ; gr. platen 7--7,50 ; midd. platen 6,50
--7,50 ; platjes 5,50--6,50 ; schar 4--4,50;
rog 2,50--5 ; tarbot 10--19 ; griet 10--16;
garnaal 4— 5.60 fr. per kg.

Maandag 18 Juli 1938.
Groote tongen 24— 2 7 ; bloktongen 24—

27 ; fruittongen 25--27 ; sch. kl. tongen 26
--28 ; kl. tonden 12--25 ; pieterman 8,50—
9 ; gr. platen 6,50--7 ; midd. platen 6,50--
7.50 ; platjes 5,50--6 ; schar 4— 4,50 *. rog
2.5 0 4,50 ; tarbot 12--19 ; griet 10--16 ;
gemaal 5.80— 7 fr. per kg.

Dinsdag 19 Juli 1938. —  Gr. tongen 23—
25 ; bloktongen 23— 25 ; fruittongen 24—
26 ; sch. kl. tongen 24--27 ; kleine tongen
12--24 ; pieterman 8,50--9 ; gr. platen 6
—  7 ; midd. platen 6--6,50 ; platjes 5--6 ;
schar 3,50— 4 ; rog 2,50— 4,50 ; tarbot 12 
— 19 ; griet 10— 16 ; garnaal 4.20— 6 fr. 
per kg.

Woensdag 20 Juli 1938.
1 Groote tongen 27-—29 ; bloktongen 25—
28 ; fruittongen 26— 28 ; sch. kl. tongen :

( 2 7— 30 ; kl. tongen 12--25 ; pieterman 7,50
— 8,50 ; gr. platen 7--7,50 ; midd. platen

j 5.25--6.25 ; platjes 5--6 ; schar 3,50— 4,50;
rog 2,50--4,50 ; tarbot 12--19 ; griet 10—
1 7 ; garnaal 4.20—6,50 fr. per kg.

ANTWERPEN

VISCHMARKT

Vrijdag 15 Juli 1938.
Pieterman 10; heilbot 20; kabeljauw 7-

10 netto, 6--7 bruto; gul 3--4; koolvisch
3— 5; klipvisch 3; leng, 5; pladijs 3--10;
rog 7; roodbaard 3--4; schar 4; vleet 9—
10; schelvisch 3— 8 ; schotsche schol 4--5;
4teen3chol 3; tarbot 13--15; tong 16--32;
wijting 2; haringshaai 6— 7,50; garnaal 8 ; 
krab 5; kieeftjes 10; mosselen 1,25; zalm 
(bevrozen) 24; paling 12— 18 per kg.

1938 kwa-
stoomtrei-

ALTONA

WEEK VAN 11 TOT 16 JULI 1938

Toevoeren:
37 Noordzeetreilers 
5 Yslandtreilers 

I 7 Hoogzeetreilers 
1 8 Riviervisschers

kgr. 1.980.500
566.400
51.600

700

Samen :

Inzendingen

kgr

van binnen-

2.599.200

en buitenland:
kgr. 41.200

Uit ter hand verkoop:
4 Hoogzeetreilers 

54 Riviervisschers 
Haringinvoer:

3 treilers uit Engeland 
3 treilers uit Noorwegen

Samen :

kgr. 3.200
2.200

kgr 1.367.400
393.700

kgr. 1.761.100

De markt was met versehe visch genoeg- 
» zaam verzorgd. De haringvangsten zijn nog 
steeds; zeer klein. De aangebrachte versehe 
haring was niet voldoende; Engeland en 

! Noorwegen moesten het tekort aanvullen, 
j Ook de schollenvang'sten waren weinig be- 
» vredigend. Ven de Hoogzeevisscherij werd 
buiten schollen, kabeljauw en fijne visch aan 

I de markt gebracht.
j Vergeleken bij de vorige week was het 
j totaal aanlandingscijfer grooter.

•RHS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
i/ERKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTB NDE, WEEK VAN 16 TOT 23 MEI 1938.

Zaterdag
Turbot —  Groote tarbot .................................18.00— 12,—

Mid. tarbot ..................... . ] 2,00— 11,-—
Kline tarbot ..................................  | 1,00— 10,—

Barbues —  Griet .............................................. ......................
Soles —  Allergroote tongen ........................  31,00— 28.—

Groote t,ongen ............................... 31,00— 28,--
Midd. groote tongon .................... 28.00--
Voorkleine tongen .................  ....  29,00—
Kleine tongen ................................ 31.00—

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) ................ 7,50—
Mid. pladijs ........................... . 6,50—  5,—
Deide slag pladijs ....................  4,00—  3,50
Kleine pladijs ...........................  1,50—
Schar .........................................  ......................Limandes 

Limandes soles

Maandag
I 7.00— 1 3,—  
12 ,00— 1 1 ,—  
10,00—  8,—

9.00—  6,—
23.00— 26,—
25.00— 23,—
25.00— 23,—
25.00— 22,—
25.00— 21,—

7.50—
7.50—  5,50
4.50—  4,—
2.00—  1,50
3.00—  2,—  

5,—Groote tongschar ...........  ............. ....... .... 7,50—
Kleine tongschar ............ ............ .............. 4,00—  3,

Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol ...... ...................... .....2,75—  3.25
Kl. Schotsche schol ........... .............................2,00—  1,75

Flottes —  Schaten .................................................................. .... 3,00—  1,—
Raies —  Groote rog .....................................  2,50—  1,50 3,00—  1,—

Kleine rog ...................................... .............................0.75--
Tacauds -- Steenposten ................................. ............................ 1,00___
Merlans —  Gr. wijting ...........  ....................  1,50—  1,50—

Kleine wijting .................... ■•.••■...................... .....0.50—
7.00—  4,50
3.00—  2,50
2.00—  1,50

Cabillaud blanc —  Witte karbeljauw ...........  5,00__4
Gr. gullen ....................  2,50—
Kl. gullen ......................  1,00—

Cabillaud dTsïande —  Ysl. kabeljauw ....... ...................
Gr. gullen ....................
Kl. gullen ......................

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

Charbonnier —  Koolvisch ................................................
Lieua -- vlaswijting .............................................................. 4,00—
I.ingues —  Lengen .................................................................. 1,00—
Eglefins —  Gr. schelvisch ......................................................................

Gr. mid. schelvisch .......................................................
Kl. mid. schelvisch ............................................................
Kl. schelvisch ..
Braadschelvisch (totten)' .......  1,50—

0,50-
2,50

4.00—  3,—
2.00—  1.50

Colins —  Gr. mooimeisjes .....................................................  7,50—  4,__
Mid. mooimeisjes .................................................  3,00—  2.50
Kl. mooimeisjes .....................................................  1,00--

Vives —  Pietermannen ................................. II ,00—  6,.... .......................
Grondins —. Knorhaan ............................................  1,00__
Grondin* rouges —  Engelsche soldaten ......................... . 2,00—  I,__
Rougets — Roobaard .............................................................  4,00__  3,__
Emissoles —  Zeehaai .............................................................  1,00__
Roussettes —  Zeehonden ..................................................... J ,00-__
Dorées —  Zonnevisch .............................................................  4,50__ 3 __
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......  .............................. 5,50__  4,__

KI. zeeduivel ......................................................... 3,50__
Congres —  Gr. zeepaling ....................................................  2,50__

K1- zeepaling ....................................................  l ’oO—
Maquereaux —  Malcreel ..........................................................................
Harengs —  Haring .................................................................  4.00__
Esturgeons —  Steur .............................................................  18,00__16,__
Flétans —  Gr. heilbot ............................... ......................... 20[00__m '__

Kl. heilbot ..................................................... 14’00— 10.’— ,
^«•«visses —  Kreeftjes ................................. 7,50__  4,__ 7,00__ 3,__

Dinsdag
18,00— 16,—
12 ,00— 10,—
9.00—  8,50
18.00—  9,—

25.00— 24,—
25.00— 24,—
25.00— 24,—
25.00— 24,—
25.00— 24 —

8.50—  7,—
8.50—  5,50
5.00—  4,—
2.00—  1,50
2.00—  1,50
6.50—  5,—
4.00— 3,—
3.25—  2,75
2.00—  1,50
3.00—  1,50
3.25—  1,—
1 .00—
1 ,00—
1.50—  0.75 
0,50—
7.50—  4,50
3.50—  3,—
2.00—  1,50
4.25—  3,—
2.50—  1,50
1.00—  1,50
1.00—

0,50—
3.00—  2,—
1.00—  0,50
6.00—  5.30

5.50—  5,—
4.50—  4,—
3.00—  2,50
1.50—  I,—
7.50—  5,—
3.00—  2,—
1.00—

ö,5o— ........
3.00—  1,—
4.50—  3,—  
1 ,00—
1,00—
5,00—  3,—

5.00—  4,—
3.00—

2 .00—
I.O'O—
1.50—  1 ,—

2 i.ó'ó— .......
10 .00— 20,—
9.00—  8___
6.00—  3,—

3.25

I,—
1,50

I,—

4.50
3.50

Woensdag
20,00— 16,—
13.00— 12,—  
I 1,00— 10,—

100,—  9,—
20.00— 24,—
2 2 .00— 2 1 ,—
24.00— 23,—
25.00— 24,—
26.00— 24,—
9.00—  8,—
8.00—  6,50
5.50—  5,—
2 .00—
2.50—  2,— 
5,60—  6,—
4.00—
3.00—
2.50—
3.00—
3.50—
1 .00—
1 ,00—
1.50—
0,50-
6.50—
2 ,00—  
2 ,00—
3.75—  2.75
1.75—  1,50
1.50—

1 ,00—
1.00—  0,50
4.50—  2,—
1.00—  0.50
7.00—

6.00—
4.50—  
3.30—
2.00—  1.50
6.00—  4,—
2.00—  I,—
1.00—  0,50

0,50— .......
2 .00—  1 ,—
5.00—  3,—
1.00—
1 ,00—
5.00— 3,—

5.50—  4.—
3.00—

2 ,00—
1 .00—
1.50—  2,—
1.75—  I,—  

20,00—  
20,00— 16,—  
1 2 ,00— 1 1 ,—
4.50—  2,—

Donderdag

UMU1DEN
ln de week van 14 tot 20 Juli 

men aan de Kijksvischhallen 3 I 
Iers, 3ö motors eni 2 Denen hun vangsten 
versehe visch en haring verkoopen.

L)e aanvoer van versehe visch op tongen 
en tarbot uitgezonderd, was de geheele week 
ruim voldoende. Alle stoomtreilers kwamen 
van de INoordzee ; hun vang;sten /bestonden 
uit veel verscheidenheid en vooral de aan
voer van witte kabeljauw was ruim bevre
digend. De groote makreelvangsten zijn af
geloopen en veie trawlers zijn er nu op uit
getrokken om de versehe haring te verschal
ken. 2 booten zijn deze week binnengeko
men van de Maden met kleine vangsten ha
ring. Het schijnt dat de laatste dagen de 
visscherij veel verbeterd is, want voor Don
derdag en Vrijdag hebben wij booten te 
verwachten met vangsten van ö00 à 900 b. 
versehe haring. Deze haring is prachtig van 
stuk en de kwaliteit is levendig, daar de 
reis zeer kort is.

Vanwege het verbod; dat uitsluitend Ier- 
sche en Engelsche treilers hun vangsten mo
gen verkoopen in Ierland, hebben enkele 
treilers van Ymuiden die daar geregeld hun 
vangsten verkochten, dit moeten opgeven, 
zoodat wij deze week 1 treiler äan de markt 
hadden met een vangst van 200 b. mooie 
meiden, die aan goede prijzen werden afge
zet.

De) buitenlandsche aanvoer bestaat uit 2 
Denen met vangsten schol en schar.

De vischprijzen voor de meeste ronde 
vischsoorten wairen g'oedkoop. Tong en tar
bot kenden hooge prijzen, tengevolge van 
den geringen aanvoer.

Verwachting toekomende week : 25 stoom
treilers en 40 motors.

Donderdag 14 Juli 1938.
7 stoomtreilers 2 Denen en 1 motor brach

ten zeer veel visch aan de markt. De vang
sten van de treilers bestonden uit schelvisch, 
totten, wijting,, koolvisch, makreel, gullen 
en witte kabeljauw. Er was van alle soorten 
ronde visch, tongen en tarbot echter tekort, j 
Buitenlandsche aanvoer : 2 Denen met schoi 
en schar. De platvisch kende hooge prijzen ; 
de overige soorten waren zeer goedkoop.
Ro. 53 Noorden 1100 2774,—
Ym. 83 Witte Bank 130 1 1 96,--
Ym. 135 Witte Bank 150 1396,—
Ym. 38 Tal End 575 1 729,—
Ym. 60 Clydie.p 2 70 1582,—
Ym. 73 Ellebocht-Spit 600 1787,—
Ym. 24 Ellebocht-Spit 600 1966,—

Vrijdag 15 Juli 1938.
1 stoomtreiler van de Fladen met 400 b. 

versehe haring »en 90 tonnen steurharing ; 
de haring wa^ van goede kwaliteit en de 
prijzen zeer hoog.

Voorts 2 stoomtreilers met schoone vang
sten verscheidenheid en 1 motor met een 
slechte vangst. De vischprijzen waren goed
koop.
Ym. 19 Fladen 400 3786,—
Ym. 95 Tal End 235 1297,—
Ym. 72 Tal End 155 1015,—

Zaterdag 16 Juli 1938*
Schrale aanvoer ; slechti

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

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

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

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

IJS  FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. VGroote koelkamers voor bewaring van visch, eieren bevroren vleesch enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Ym. 82 Fladen 450 3180,—
Ym. 1 Tal End 800 3070,—
Ym. 86 Clijde 190 2200,—
Sch. 118 Witte Bank 200 1380,—

Woensdag 20 Juli 1938.
8 stoomtreilers en 2 motors spijsden de 

markt voor een Woensdag ruim voldoende. 
De vangsten van de stoomtreilers bestonden 
uit makreel, totten, wijting, schol, schelvisch 
gullen en witte kabeljauw.

De vangsten van de motors bestonden uit 
wat tarbot en veel kleine schol met gullen. 
Tongen werden zoo goed als niet aange
voerd.

De vischprijzen voor schelvisch, totten. 
wijting en makreel waren gjoedkoop. de ove
rige soorten werden goed verkocht.
Ym. 167 Tal End 250 2000,—
Ym. 147 Tal End 300 1430,—
Ymm. 71 Ciijdiep 600 2540,—
Ym. 49 Tal End 445 2600,—
Ym. 4 Tal End 325 1 700,—
Ym. 54 Tal End 205 1400,—
Ym. 130 Ciijdiep 330 1 710,—
Ym. 196 Ciijdiep 500 2200,—
Sch. 107 Witte Bank 45 870,—
Sch. 130 Witte Bank 150 1290,—

BOULOGNE
Donderdag 14 en Vrijdag 15 Juli 1938.
Geen visch.
Zaterdag 16 Juli 1938-
5 treilers en 2 booten deden de haven aan. 

Men verkocht: 423 kisten van 26 kg. ma
kreel 1,50— 1,75 per kg.; 2369 kisten van 
26 kg. wijting 1 — 1,50; 405 kisten van 140 
haringen 5,— ; 61 kisten van 26 kg. kool
visch 145 fr. per kist; 128 kisten van 26 kg. 
mooie meiden 3,50— 11; 142 kisten van 26 
kg. knorhaan 0,75; 17 kisten van 25 kg. 
schar 5— 5,50; 86 kisten van 26 kg. kajbel-
jauw 3--5,50; 1 7 kisten van 26 kg. totten
1,75 fr. per kg.

Maandag 18 Juli 1938.
1924 kisten van 26 en 40 kg. makreel 

2— 4; 5429 kisten van 26 kg. wijting 1 —  
2.50; 2000 kisten van 40 haringen 4,— ; 230
kisten van 26 kg. koolvisch 5,--; 975 kisten
van 26 kg. mooie meiden 4— 12; 285 kisten 
van 20 kg. rooboonen 7— 8 ; 178 kisten van
25 kg. schar 4— 9; 225 kisten van 26 kg. 
kabeljauw 4— 7; 200 kisten van 26 kg. tot- 
len 2,50— 3 per kg.

Dinsdag 19 Juli 1938.
12 booten deden de haven aan : Men no

teerde volgende prijzen : Tong 28— 32 ;
rog 3— 4.25 ; pladijs 5--5,50 ; schar 6,50
--7 ; knorhaan! 2--2,25 ; makreel 2,75--
3.25 ; zeehonden 1 — 1,75 fr. per stuk.

Woensdag 20 Juli 1938.
1 6 treilers en 1 ;boot deden de haven aan. 

Men verkocht: 1349 kisten van 26 kg. en
400 kisten van 40 kg. makreel 2--3; 5018
kisten van 26 kg. wijting 1--2.50; 2284 kis
ten van 140 haringen 2.50--4; 155 kisten
van 26 kg. koolvisch 5,— ; 1200 kisten van
26 kg. mooie meiden 5--12; 43 kisten van

BRUSSEL

2 motors met 
zeer weinig visch ; de verkoopprijzen waren 
echter duur, vooral de tongen en tarbot.
Ro. 9 Witte Bank 80 1071,—
Maandag 18 Juli 1938.

Groote aanvoer van ronde visch, 8 stoom- 
treilers komende van de Noordzee hadden i 25 kg. schar 3— 5; 260 kisten van 26 kg
alle groote vangsten, waarvan de verschei- I kabeljauw 4--7.50; 150 kisten van 25 kg,
denheid niets t-e wenschen overliet. Vooral de 1 kleine roobaard 1,25; 140 kisten van 26 k« 
sanvoer van witte kabeljauw was zeer be- I knorhaan 0,75; 135 kisten van 26 kg rotten 
vredigend. 2— 2,25 per kg.

30 motors met schol. Alleen tarbot en tong 
waren verzorgd. De vischprijzen waren .'ede
lijk.
Ro. 15 Tal End
Ro 46 Noorden 
Ym. 85 Tal End 
Ym. 77 Tal End 
Ym. 384 Ciijdiep 
Ym. 26 Ciijdiep 
Ym. 12 Noorden 
Ym. 59 Ciijdiep

30 motors: laagste 350 ; hoogste 1420 
florins besomming.

Dinsdag 19 Juli 1938. 'i 
1 vangst van de Fladen. De vangsten blij

ven zeer klein, maar de kwaliteit is zeer 
verbeterd. 1 vangst van het Tal End, be
staande uit totten, schelvisch, makreel en 
wijting en I vangst van de Clijde, bestaande 
uit schoone mooie meiden. De vischprijzen 
waren zeer verbeterd.

390 2650,—
810 3100,—
310 I860,—
250 21 60,—
335 1 9/0,—

1260 3500,—
1 100 3690,—
535 2020 ,—

VISCHMARKT

11— 16 Juli l'J38.
Griet 8--13; zeeduivel 8--12; kabeljauw

8— 14;^ gullen: 5--7; zeezalm 2— 5; zee
paling 3— 5 ; zonnevisch 5--8 ; schelvisch 4
— 8̂ ; schaat 6--10 ; knorhaan 2--4 ; lauour
7--10; schar 3— 6; leng 1--2; makreel 1 —
4; wijting I--4; heek 4— 6; p.' dijs 3— 9;
rog 3--7; roobaard 2--4; klipvisi.n 2--4;
forel 17--19; tarbot 10— 16; pieterman 7
— 10 ; tong 12— 26 per kg.

VISCHMIJN.

11— 16 Juli 1938.
Baars 1,53; zeeduivel 4,86; kabeljauw 

3,63; gullen 1,91; zeezalm 1,01; zonnevisch 
3,86; schelvisch 3,61; zeehond 1,13; z.apa- 
ling 1,08; heilbot 9,40; schaat 3,77; knor
haan 1,43; latour 4,05; schar 2,75; leng 
1,13; makreel 2; wiiting 1,77; heek 1,50; 
koningsvisch' 2,53; pladijs 3,45; rog 4,47; 
riviervisch 2,70; roobaard 1,76; klipvisch 
1,64; tong  ̂ 15,58: tarbot 8,20; pieterman 
8,46.

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van Blankenberghe, van 14 tot 19 Juli
1938:

fr. I 1.783,30 
3.130,75 

21.325,85 
7.502,95 

11.168,80 
gedurende dit tijd-

Donderdag 14 Juli 
Vrijdag 15 Juli 
Zaterdag 16 Juli 
Maandag I 8 Juli 
Dinsdag! 19 Juli

Verkoopprijs per kg. 
perk:

Tarbot 14— 20; griet 10— 12; groote ton
gen 16--18; bloktongen 22--28; fruittongen
25--30; kleine tongen 18--20; groote pla
ten 8,50; kleine platen 6,50--7; kleine visch
5; scharren 5--6 ; pieterman 8--10; kabel
jauw 6; wijting 2— 3; rog 4— 5 ; garnaal 
5— 7 fr.

GENT

10— 16 Juli 1938.
Garnalen 7; griet 10— 1 1 ; kabeljauw 10

--13; makreel 6 ; pladijs 9--1 I; paling 16--
24; schelvisch 9; rog 7--10; tarbot I I --13;
tong 20— 25; wijting 5; zeepost 7 per 'gr-

NIEUWPOORT

Deze week werd de markt redelijk met 
garnaal en visch bezet. De prijzen mogen 
als zeer goed beschouwd worden.

Tongen • groote 24--30 ; midd. 24—28 ;
voorkleine 23— 32 ; kleine 10— 15 ; tarbot
12--16 ; kleine 8--10 y griet 6--7 ; schol
groote 5,50--7 ; midd. 4— 6 ; kleine 1,50—
3 ; schar 3— 6 ; rog 2,25— 3 ; kleine rog 
1,25— 2 fr. per kg.

F R O I D  I N D U S T R I E !
REBDERIJKAAI, 36, OOSTENDEMODERNE

IJSF A B R IE K
TELEFOON 72291

Handelsregister N r 9) 
Postcheckrek. 323890

Dagalijkache voortbrengit : 290.000 kilos HOFLEVERANCIER

Donderdag
50.00— 18.—  

3,50
Ttrbot ................................. ..............
Griet ...................................-........................... 32.00
Gioote tongen ..................................................  2.20—  1.90
Gr. mid. tongen ..............................................  1.80-- 1.46
Kl. mid, tongen .....................................  ...... 1,75—  l.3'4
Kl. tongen ..................................................  |.34-- 1.14
Kl. tongen tgr. slips) .....................................  1.14-- 0.80
Kl. tongen (kl. slips) ...................................  0.42—  0.08
Gr schol ...........................................................25,50— 24,50
Mid. schol ........................................................ 21.50___19,__
Zet schol ...........................................................17,50___15,__ !
Kl. schol ...........................................................1 6,00—  9,—
Ki. schol 11 ...................................................... 13,00—  4.90
Kl. schol III ......................................................  6,20—  2.40

Zaterdag Maandag Dinsdag
59.00— 13,—  58.00— 15,—  52,00— 13,__
33.00— 13,50 32.00— 14,— 25,00— 12,50
2.50—  2.30 2.10—  1,75 1,80—
1.90—  1.80 1.80—  1,50 1,60—  1,50
1.70—  1,60 1.80—  1.40 1,55—  1,16
1.40—  1,26 132—  1.24 1.34—  1,32

0.96—  0.86 1,00—  0,88 0.94—  0,82
0.20—  0.10 0.34— 0,16 0.16—  0,08

18,50— 16,—  24,00— 21,—   
18.00— 15,—  21,00— 15,50   25,00-
14.00— 12,—  20,00— 10,50   21,00
12.00—  8,—  15,00—  9,—  14,00— 13 
12.00—  2.90 13,00—  5,—  12,00—  5,—
4.50—  2.10 5.50— 2,10 6,10—  2,80

-16,—  ......................  41,00— 17,—

I ......................  2.17—  0,05
1.80—  0.85 3,50—  0,70

..................... 40,00— 14,—
4.60—
4.30—  2.50 
2.70—  2,20

9,00- 
6.70—  
3.10—

4,- 
2,20 
1,60

Tongschar .................................................... 28,00
Rog ......................................................................... ........
Vleet ...............................................................  1 ,50-- 0
Poontjes ......................................................  4,00—  2,10
Kabeljauw ...............................................••••52,00— 13,—
Gr. Gullen ..................................... ...................10,50—  4.60
Kl. Gullen ......................................................  6,00-- 1,50
w ‘i t in g .......................................................................... 4.10—  2,50
Gr. schelvisch ........................  .............. ........ _
Gr. mid. schelvisch .......................................................................... ...............16 00______ 13__
Kl. midd. schelvisch ..................................... 15,00— 10,— i ........................ 14,00__  8,__
KI. schelvisch .................................................. 10,50—  6,50 ........................  7.60__ 4.40
Braadschelvisch ............................................ 7,00-- 4.90 5,50—  4.80 6,00_____  3,______
Heilbot ...........................................................  1,10—  1,02 1,00—  1.28—  0,88
LenS ...............................................................  1.10—  0,43 ....................... 0.80—  0,49
Koolvisch ........................................................... 4.10—  2,80 ......................  7,50__ 4,2'0
M-kreel .......................................................  3.40—  2,35 ....................... 10,00—  2.20

1,50—
4.80—  0,70

40.00— 18,—
10.00—  6,25
8.00—  3.20
4.00—  1,90

Woensdag
52.00— 26,—

1,8(3— .......
1.80—  1,70
1.80—  1,60 
1.45—  1,35 
1,02—  0.91 
0.42—  0,10

2Ö,—  
-1 7,—

16.50— 12,50
16.00—  5.80
6.00—  3,40

40.00— 21,—

I,i 0— 0,13 
2,30—  1,20

64.00— 18,—
13.50—  7,—  
7,50—  2,—
3.00—  2,20

19,50— 15,—  ......................  18,00—

Wolf ...
Schartong ...................................................... ........
Zalm ............................................................  1,12—
Steur .......................................................  ...........................
Gr. roode poon ............................................. .......................
Mid. rood« poon ........................................... 34,00___
Kl. roode poon ............................................. 13,00—  5,50
Schar .......................................................i]; 6,50—  2,70
Bot ............................................................... .......................
Hammen ......................................................14,50— 10.50
Lom .............................................................. .......................
Haring ......................................  .................

12,00—  3.70 
5.20—  2.40

19.00— 14,—
14.00—
1 . 1 2—

22,50— 10,50

15.00—
13.00— 1 I__
12.00—  5.85 
6,10—  4,50

' 0.83— ........
7,00—  4.80 
8,50—  3,50

2 2 .00— 12 ,—  
1.34—

13,00—

16.00— 13,—
14.00—  6,80
7.10—  4.80 
4.90—  3,10 
1,18—  '0.90
1 . 10—  0.80
5.00—  4.20 
8,50— 3.60

1 ,00—

11,00—  4.80 
9,00—  3,—

8,00—  2,60 
10,00—  2 ,— 8,00—  3,30

8,50—

Kreeft 
Gr. Heek .. 
Mid. Heelt

12 ,00— 1 1 ,—  8. 10—  6,60

per .‘-0 kg. 
»

per k*.
»
»
»
»
»

per 50 kg. 
»
»
»
»
>
>

p. 2 i' stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 510 kg. 

>
>
>
>

>
»
>

per kg. 
per stuk
p. 125 kg. 
per 50 k».

>
»

per kg.
>

per 50 kg.
»
>
>
»
»
»
>

1,85—  1.43 ......................  1,00—  0,63 1.50—  I,—  ......................  per stuk

Alle* in gruldnn aangeduid. Een gulden is ongeveer 16 fr.

47.00—
45.00— 42,—

12 !>
»
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Ç TEMSCHE Ç
WERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTOR TREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

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

Handelsregister . iit. Niklaas 1018

DUINKERKE

Donderdag 14 Juli 1938.
Geen visch.

Vrijdag 15 Juli 1938.
Levendige markt.. Men noteerde: klein

tong 12— 18; tong 25--30; tarbot-griet 18
— ZÜ; pladijs 7; schar 8 ; rog 4— 5; pieter
man 10— 12; wijting 4; zeehonden 2,50— 3; 
kreeften 28— 30; garnaal 10— 12 per kg.

Zaterdag 16 juli 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd:
Kleine tong 10--20; tong 25— 28; tarbot-

griet 16-17; pladijs 6 ; schar 7; rog 3,50
— ; wijting 4; makreel 0,75— 1 t &tuk; 
zeehonden I — 1,50; garnaal 10— 12 per kg.

P/iaandag 18 Juli 1938*
Men noteerde de volgende prijzen:
Kleine tong’ 14--15; tong 26--28; tarbot-

griet 14--16; sçhelvisch 6 ; schar 7; rog 3,50
— 4; .garnaal 12— 13 per kg.

Dinsdag 19 Juli 1938-
Men noteerde de volgende prijzen : Tong 

24— 25 ; tarbot-griet 15— 16 ; pladijs 6 ; 
schar 7 ; rog 4 ; wijting 3— 4 ; mooie mei
den 8 ; kreeften 28 ; makreel 1 — 1,50 fr. 
per stuk; mosselen 2 fr. per kg. ; garnaal 
j 0— 1 3 fr. per kg.

Woensdag 20 Juli 1938.
Men noteerde de volgende prijzen:
Tong 24-—26; pladijs 6 ; schar 7; rog 3,50

— 4; wijting 3.50--4; pieterman 10--12;
rnakreel 1.50 t stuk; garnaal 10— 12 per kg.

Tusschenkomst van 
den h. Gouverneur 
voor onze Sprot- en 

Karingrookerijen

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

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

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

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64

(

. jW

British Ropes L td
LONDON

-  —«o»------
Consortium der Beste Engelsche

---  Staaldraadfabrieken ---
Da Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «Sills», em.
---- o----

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Baltische Kust ; 

OSTENO STORES A ROPEWORKS

N .  V .
PE2DERIJKAAI — OOSTENDE

Uitgesteld
-<o>-

Het belangrijk proces in zake de aanva
ring van de Belgische mailboot, verleden 
jaar in de reede van Duinkerke, alsmede 
verscheidene andere belangrijke artikels over 
de contingenteering en de medecijnenkisten 
aan boord van visschersvaartuigen, moesten 
wegens plaatsgebrek verschoven worden.

Een Studiecomité
—a-

Op initiatief van den heer Gouverneur 
Baels, is een comité gevormd om de studie 
van de geschiedenis en den toestand van d-.ï 
Zeevisscherij te ondernemen en in een tijd
schrift regelmatig de uitslagen van deze stu
die te laten verschijnen.

Dit tijdschrift zal als tegenhanger zijn van 
hetgeen reeds voor den landbouw bestaat en 
it> geroepen om de aandacht van de weten- 
schapsmenschen, zoowel als van het alge
meen publiek te vestigen op den huldigten 
toestand en den vroegeren bloei van de zee
visscherij.

Op dergelijke wijze zal misschien eens een 
archief tot stand komen, waarin al die be
lang: stellen in de geschiedenis en den econo- 
mischen toestand van de zeevisscherij zullen 
kunnen putten. De leemte welke reeds door 
veie belangstellenden werd erkend, zal aldus 
vroeg of laat kunnen gevuld worden en een 
standaardwerk verschijnen over de Vl.aam- 
sche Visscherij waardig te worden vergele
ken met uitheemsche uitgaven van dien aard.

De Aanvaring van de 
Paketbootj 

Prinses $4arie-José

Naar aanleiding van een nieuw aandringen 
bij den minister van Economische zaken door 
Gouverneur. Baels, werd hem thans hierna
volgende geantwoord :

Waarde Heer Voorzitter,

Ik heb de eer U de ontvangst te melden 
van uw telegram dd. 9 dezer maand, waarbij’ 
LI mij mededeelt dat de Hooge Raad van de 
Zeevisscherij om dringende invoering vraagt 
van de beschermingsmaatregelen voor ge
rookte, gedroogde en gezouten haring.

U moogt er van overtuigd wezen dat deze 
zaak mijn beste aandacht gaande houdt ; 
mede in betrekking tot deze zaak worden 
thans voor meerdere produkten de noodige 
uitvoeringsbesluiten aan den Ministerraad 
onderworpen.

Gelieve te aanvaarden, waarde Heer Voor
zitter, de verzekering van mijn ware hoog
achting.

De Minister,

Nota der Redactie:

We hopen dat de ministerieele belofte 
weeral geen ijdel woord zal zijn, want de 
nijverheid verkeert in grooten nood en de 
visscherij lijdt er geweldig onder.

Het zooeven aangebroken haringseizoen is 
er een bewi|s van.

Rechtbank van 
Brugge

De Nood van onze Hotelnijverheid en de 
Seizoenbelangen aan de Vlaamsche Kust

o m • © • m # •

C a m i l le  W i l l e m s
ZEEVISCH^Groothandel 
gesticht ia 1889 
OOSTENDE

DAGELIJKSCHE VERZENDING: 
BELGIE — BUITENLAND

BELANGRIJKE MEDEDEELIN
GEN VAN DEN HEER 
GOUVERNEUR BAELS

I

DURE CHOCOLADE

de ge-
Damme

Vier jonge snaken uit Oostende, 
naamden Laforce, Verstraete, Van 
en Vergote hadden een middel gevonden om 
kosteloos chocolade te bemachtigen uit kast
jes welke men aan sommige huizen aantreft 
en waar men een frank moet insteken. Daar
voor moesten zij voor de Brugsche recht
bank verschijnen die hen alle vier veroor
deelde tot een gevangenisstraf van 2 maan
den en 350 fr. boete of 15 dagen, voor
waardelijk gedurende 3 jaar.

O o s te n d e

TUSSCHEN TWEE AUTOS GEKNELD
De auto van Verheyden Cyriel, wonende 

Stuiversstraat stond aan de Wapenplaats toen 
zij licht aangereden werd door de auto van 
Hendrik Maekelberghe, wonende Gelijkheid- 
straat. Spijtig genoeg kwam de 13-jarige 
wielrijder Lucien Denys, wonende Stuivers
straat, juist aangereden en geraakte tusschen 
de twee autos gekneld. De jongen liep kneu
zingen op. Er is stoffelijke schade.

EEN NIEUWE AANWINST

Heden Donderdag 21 Juli zijn twee prach
tige stoomtreilers, bestemd voor de Pêch. à 
Vapeur, de haven van Oostende binnenge
varen.

Met de toelating van het Koninklijk Huis 
zullen deze twee eenheden de « Graaf van 
Vlaanderen» en «Prince de Liége» genoemd 
worden.

Over deze vaartuigen, welke de Ysland- 
visscherij zullen beoefenen en de reederij 
welke ze te Huil kocht, zullen we in ons 
volgend nummer meer kunnen vertellen.

***
HET BLOEMENFEEST

Zaterdag had !.n het Park Leopold het 
Bloemenfeest plaats onder bescherming van 
het gemeentebestuur. Plaatsgebrek belet ons 
er breedvoeriger over uit te wijden.

Zeggen we dat de duizenden toeschouwers 
er in verrukking voor zooveel moois zijn op
gegaan en dat de inrichters de beste geluk
wenschen verdienen voor hun lofbaar initia
tief en knappe afwerking.

We vernoemen hier in de eerste plaats 
schoolbestuurder Karei Savonie en zijn dame, 
zijn trouwe medewerkers Aimé Mouqué, Me
vrouw Steyns, Jozef Servaes, Mevrouw Ureei 
en Mevrouw Versyp-Savonie en al de leer
krachten welke in dit schitterend feest aan 
hun zijde stonden.

Graag zien we dergelijke feestjes terug.

OPGEROEPEN VOOR DE 
HANDELSRECHTBANK TE 

DUINKERKE

Voor de handelsrechtjbank te Duinkerke werd 
Dinsdag de aanvaring opgeroepen van de 
Belgisch« paketboot «Princesse Maria-José» 
door feen Engelsch stoomschip.

De zaak werd in beraad gehouden.

DE BELGISCHE STAAT EISCHT 
EEN VERGOEDING 

VAN 400.000 FR.

TEGENE1SCHEN DIE VINNIGE 
DEBATTEN UITLOKKEN

I

De zaak! van de aanvaring van de Belgi
sche maaiboot «Prinses Marie-José» door het 
Engelsche stoomschip «Clan Macneil» tus
schen Oostende en Dover, in Augustus jl. is 
in beraad glehouden door de Duinkerksche 
handelsrechtbank.

Het proces is ingespannen door den Bel
gischen Staat, eigenaar van de maaiboot, met 
een eisch tot schadevergoeding, tegen de ree- 
ci—rij, waaraan de «Macneil» behoort ; de En
gelsche reederij harerzijds heeft een tegen- 
eisch tot schadevergoeding ingediend tegen 
den Belgischen Staat, die ook door een Duin- 
kerkschen sleepdienst wordt aangesproken 
voor de kosten van hulpverschaffing.

Wat den Belgischen Staat betreft, deze 
vraagt een vergoeding van 400.000 fr. voor 
ce herstelling van de schade aan de «Prin
cesse Marie-José»,. alsmede vergoeding voor 
het letsel opgeloopen door de gewonde pas
sagiers, en vergoeding van de onkosten voor 
het aandoen van de haven van Duinkerke.

Reeds van den aanvang af zijn de debat-, 
ten uiterst vinnig geweest.
Plaatsgebrek belet ons hierover breedvoerig 

uit te wijden. We komen dan ook in ons vol
gend nummer hierop terug. <

CINEMAS
RIALTO

Irène Dunn en Alice Brady in éen gees
tige film: HET GELUK TE LEVEN. —  Vic
tor Francen en Line Noro in een prachc- 
film : IK BESCHULDIG! Kind. n. toeg.

REX-CINE
Shirley Temple in n prachtfilm : DE

MASCO f l  E. --jean Galand en Junie Astor
in PASSjlURS D ’HOMMES. Kind. toeg.

RIO-CINE
Ronald Colman in VERLOREN HORI

ZONTEN. —  Paul Robeson in VRIJHEIDS
ZANG. Kind. toeg.

ROXY (gewezen Odéoin)
Zelfde programma als in «Rex».

CAMEO
Marion Davies en Clark Gable in CA1N 

EN ABEL. —  John Codge in VACANTIES.
Kind. toeg'.

STUD1AC
Alle wereldgebeurtenissen.

Kind, altijd toeg.
FORUM

Pathé-J ournal. —  Joe E. Brown in LA 
CIRQUE EN FOLIE, —  Jeanette Mac Donald 
en Nelson Eddy in DE LENTEZANG. K. toeg.

CINE-PALACE
Reportage op het bezoek van HH. KK. HH. 

Georges VI en Koningin Elisabeth te Parijs. 
—  CENT BLAGUES, ultra-geestige comedie 
met Eddy Cantor. —  DE W’EG TERUG, het 
vervolg van «Van ’t Westelijk Front geen 
Nieuws», met Barbara Read en Rich. Grom- 
Well.

CINE OPEX
Journal Gaumont. —  George O ’Brien, Eve

lyn Bostock en Alden Chasse in COW-BOY 
MILLIONNAIRE. —— Georges Milton, in : 
BOUBOULE, EERSTE NEGERKONING.

Kind. toeg.

In het Brusselsch dagblad «Le Soir» is van 
de hand van Fernand Demany een reeks ar
tikels verschenen nopens de Belgische bad
plaatsen. De schrijver die zich een specia
liteit gemaakt heeft van Urbanistische vraag
stukken, begon met een artikel te wijden 
aan de badplaats van Oostende en aldus h Lil
de te brengen aan de oude Koningin der 
badsteden, die toch nog niet oud genoeg is 
om haar kroon af te leggen voor jonge en 
ijverzuchtige mededingsters.

Daarna kwam Blankenberge aan de beurt, 
waar burgemeester, heer Pauwels, heel be
langwekkende opmerkingen wist mede te dee
ien over het badseizoen en de wijze waarop 
er verbetering zou kunnen ontstaan.

Daarna werd de Westkust beschreven om 
te eindigen met een beschrijving! van Knocke 
en de ontzanding die daar zooveel kwaad 
berokkent.

In dit artikel wordt de ontzanding voorna
melijk toegeschreven aan het bestaan van 
de haven van Zeebrugge, die naar de bur
gemeester van Heist, M. Demyttenaere en 
gemeentesecretaris, M. Gobert, uitgelegd heb
ben, al het zand( weghaalt, niet alleen te 
Heist en te Duinbergen, maar zelfs te Knokke 
en het Zoute, waar de badkabienen bij hoog 
water op den dijk moeten gebracht worden.

Zij meenen dan ook de; oplossing van 
deze moeilijkheid te vinden in de oprichting 
van een tweede kaaimuur aan den ingang 
van de haven van Zeebrugge. Tevens maak
ten beiden hun beklag over de voorgenomen 
uitbreiding van de visschershaven te Zee
brugge, die hun inziens meer naar Heist to« 
zou moeten, geschieden, vermits de visschers- 
bevolking daardoor vooral aan deze gemeen
te zal onttrokken worden.

Na aldus een volledig enkwest te hebben 
verwezenlijkt, is de heer Demany ook bij 
den heer Gouverneur Baels gaan aankloppen 
van wien hij allerlei zeer belangrijke inlich
tingen heeft bekomen, die we hier willen 
weergeven :

«Ik ben voorzitter, zegt de heer Baels van 
een Anglo-Belgisch propagandacomiteit, dat 
reeds zeer practische uitslagen gelevérd 
heeft. Ik ben van oordeel dat wij deze pro
paganda moeten uitbreiden tot alle naties. 
Verleden jaar werd met Engeland begonnen 
en de propaganda die wij voerden, langs den 
weg der Engelsche nieuwsbladen, sprak tot 
ten minste 75 millioen Britsche lezers. Het 
Engelsch klienteel blijft ons trouw en ver
leden jaar nog brachten de mailbooten on
geveer 750.000 passagiers aan. Doch het is 
niet voldoende zich tot het Engelsch kliën- 
teel te 'beperken. De Duitschers waardeeren 
ook de Belgische kust en indien ze minder 
komen dan vroeger, dan is dit te wijten aan 
de beperking die hen opgelegd werd in het 
uitvoeren van devisen. Wat kan een Duit- 
scher bij ons doen met 400 mark? Ons land 
knoopte onderbandelingen aan met Duitsch
land opdat deze beperking zou verminderen. 
Niets mag ontzien worden om den vreemden 
toerist naar onze Kust te lokken.

Ook de Franschen zijn een geschikt kliën- 
teel voor onze Kust en op dit gebied blijft 
ook nog veel te doen.

Wie vooral door onze propaganda ver
waarloosd werd, zijn de Scandinaviërs, zei 
de heer Baels, en nochtans zijn het interes
sante kliënten. Eeerst en vooral is hun munt 
zeer gezond; verder, neemt de Scandinaviër 
zijn verlof veel vroeger dan andere vreem
delingen. Hij zou vanaf 1 Juni tot 15 Juli, 
dus gedurende het voor-seizoen, onze Kust 
komen bezoeken. De Scandinaviër reist veel 
en de reismogelijkheden van Scandinavië 
naar België zijn gemakkelijk. Per vliegtuig 
uit Brussel legt men de reis af in 2 uur. En 
dan hebben we nog de prachtbooten die van 
uit Scandinavië te Antwerpen en te Duin
kerke aanleggen.

DE PROPAGANDA
Verder duidt de heer Gouverneur aan 

wie met deze bijzondere propaganda zou ge
last zijn en in de eerste plaats stipt hij het 
Belgisch-Luxemburgsch Verkeersbureau aan. 
Wat hij deze organisatie verwijt is, dat ze 
zich te administratief aanstelt. Hij zou liefst 
zien dat onze Commissie zich zou omvormen 
tot een Vereeniging zonder winstgevend doel, 
waarvan alleen bevoegde personen deel uit
maken en in de eerste? plaats de hoteliers, 
die er rechtstreeks voordeel bij hebben het 
toerisme te zien vooruitgaan. Een dergelijke 
vereeniging, door den Staat gesteund, zou 
met veel minder onkosten, wonderen kunnen 
verrichten.

Verder wijst de heer Baels er op dat de 
Oblut ook wel propaganda voerde bij middel 
van ontelbare aanplakbrieven, brochuren enz. 
maar of het verspreiden er van degelijk 
verzekerd is, staat niet vast. Gedurende de 
vele reizen van den heer Gouverneur naar 
den1 vreemde ontmoette hij bijna geen en
kele reklame voor België.

Nochtans, is het heel dikwijls de herinne
ring aan een affiche of een film die den toe
rist naar een streek lokt.

De film vooral is een schitterend propa
gandamiddel. West-Vlaanderen zal er een 
uitgeven, waarvan de verwezenlijking’ in han
den gegeven werd van een der beste kineas
ten, M. Storck, een West-Vlaming.

De film, tezelvertijd documentair en poë
tisch, zal de voornaamste uitzichten van 
Vlaanderen weergeven: historische steden, 
zijn kuststreek, zijn landbouw waaronder de 
hoppe-, taibak- en vlasteelt. Deze film zal 
eiken dag in het Belgisch paviljoen van de 
aanstaande wereldtentoonstelling te New- 
York vertoond worden.

Dergelijke propaganda, zegt de h. Baels, 
dient niet alleen de Kust maar ook gansch 
België, waarvan de Kust alleen de toegangs
poort is.

Men vergeet maar al te dikwijls dat het 
toerisme een reusachtige industrie is, die tal
rijke andere takken van onze economische 
activiteit doet leven. Door deze verwaarloo- 
?.ing staan wij ver ten achter bij de andere 
landen. Wij hebben onze luxe-cliënteel ver
loren, de Russen* de Polen en onze gasten 
van Midden-Europa. De rijken, welke vroeger 
onze Kust bezochten, blijven weg omdat het 
spelen bij ons door de wet verboden is. Men 
zou een regeling van de spelen kunnen vast
stellen, welke normale voorwaarden daar- 
stelt. Hetzelfde zou kunnen gedaan worden 
voor wat het verbruik van alcohol betreft, 
zonder daarom in de toestanden van vóór 
den oorlog te vervallen. Op dat gebied heeft 
de wet veel goeds gedaan.

Dit zijn, zoo eindigde de heer Gouverneur, 
punten die dienen onderzocht en bestudeerd 
te worden. De Staat zou zich een opoffering 
van een tiental millioenen moeten getroosten 
en dit is, me dunkt, niet te veel geëischt 
voor een zoo voorname industrie. Er dient

toerisme in België terug zijn vroegeren bloei 
zou kennen. Wezen we optimistisch; een ver
betering in de internationale toestand zal er 
ook veel toe bijdragen om onze taak te ver
gemakkelijken

Deze gezonde maar zeer belangrijke over
wegingen van onzen Gouverneur verdienen 
een krachtdadigen steun en we hopen dat de 
pers van de Kust, van welke opinie men c*ok 
is, deze gedachten zal ondersteunen en dee
ien.

Ze zijn voor onze hoteliers en dus ook voor 
onze visscherij, die er onrechtstreeks door 
leeft, van het grootste belang.
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Hollandsche
NIEUWE HARING VOOR HET 

BELGISCHE KONINGSHUIS

De N. V. Reederij, Harmg- en Bokking- 
handel «Hollandia», te Scheveningen, heeft 
Koning Leopold van België twee vaatjes 
nieuwe Hollandsche haring aangeboden. De 
vaatjes waren met de Belgische en Neder
landsche kleuren versierd.

De firma heeft van Koning Leopold een 
brief ontvangen, waarin Z. M. laat weten, 
dat hij zeer gevoelig was voor de hoffelijke 
attentie.

B u it e n la n d

DE EERSTE REIS VAN HET SEI
ZOEN IN AANWEZIGHEID VAN 

MINISTER MARCK

Zooals onze lezers weten, heeft het bestuur 
van het Zeewezen onder leiding van Direc
teur Generaal Devos, enkele jaren geleden, 
de goede gedachte opgevat, goedkoope excur
sies naar zee in te richten met de mailbooten.

Deze excursies welke gewoonlijk naar En
geland plaats hebben, zijn een zeer groot suk--* 
ses geworden, zoodat het Zeewezen terecht? 
mag zeggen, dat het in zijn toeristische pro
paganda ten volle geslaagd is.

DE EERSTE AFVAART

Dinsdagi jl. had de eerste afvaart plaats, 
waarop talrijke overheden en de pers uitge
noodigd waren.

Aan boord van de «Prins Albert», ons 
jongste en modernste vaartuig van de lijn, 
bemerkten we o. m. Minister Marck met zijn 
iamilie, Mevrouw De Vleeschhouwer, oud 
minister Heyman, Directeur Generaal Devos 
en verschillende andere personaliteiten.

Het was ö. 15 uur stipt toen Ct Vanhulle 
het sein tot de afvaart gaf en het prachtig 
vaartuig bij mistig weder, de haven uitgleed.

Alles deed voorzien, dat we met wat ver
traging zouden aankomen. Nu en dan gilde 
de sirene het uit, alsof hij misnoegd, waa 
over dergelijke mist op dezen tijd van hot 
jaar.

n c D c n i f iM r  xTat^T i >l-v  I Er was geen briesie> want de zee was als
BEPERKING VAN DEN VISCH- een tapijt. Langzaam klaarde het wat op en 

AAN VOER IN IERLAND  ̂ailes liet een prächtigen dag voorzien.
De regreering van Eire (Ierland) heeft de j Ln inderdaad, het werd zoo, 

Nederlandsche regeering medegedeeld, dat na ! Rond 9.30 uur werd de pers door den h. 
12 Juli slechts treilers, die onder lersche of Peeters, restauratiehouder op een aperitief 
Britsche vlag varen in Ierland versehe zee- uitgenoodigd, en daar werd door Directeur 
visch mogen aanbrengen. j Generaal Devos in breede trekken medege-

Een gelijkluidende mededeeling is gezon- deeld hoe de reis zou verloopen. 
den aan de regeeringen van Frankrijk, De j le 1 1.30 uur had een dejeuner plaats, 
nemarken, Ijsland en Noorwegen. \ waa* op de minister en de pers uitgenoodigd

Of dit voor Belgie het geval is, weten we waren, 
niet. We denken van ja. I Enkele minuten nadien landden we te Do-

n i  T n p C r^ L J f  A M n  1 ver aan’ waar een strenge kontrooldienet de
L / U l  1  O v r l L i r ^ l x i /  ! verdere reis wat deed vertragen.

EEN VISCHVANGST-TENTOON- ‘ Vroegere jaren was men hier wat vlugger, 
STELLING TE HAMBURG maar de ondervinding heeft geleerd, dat on-

Een vischvangst-t en toonstelling, de eerste Brenschten telkens van dergelijke reisjes 
van dien ;.ard in Duitschlar.d, zal va., 30 •'»'brulk maakten om Engeland binnen te dnn- 

September tot 1 6 October te Hamburg wor- gen ,met T  _fevolg de strenSe en traSe kon' 
den gehouden. Zij zal den nadruk leggen op trCï? Vf n, n% ,?n' . . .
de rol, weike de vischvangst speelt in het' R™ »dl 2.30 'uur g,„8 het eene gedeelte 
Vierjarenplan. Zoowel aan de vischvangst ter waaronder de pers, naar Folkestone, terwijl 
zee, de vischvangst ols sport, de teelt der mlnlster met ZIJn gevolg Canterbury uit- 
visschen, enz., zal de noodige aandacht wor- °2,a' _ „
den geschonken. Ook de walvischvangst zal Te Folkestone wachtten een vijftal auto- 
vertegenwoordigd zijn. i lars het gezelschap op om gedurende twee

_ _ j volle uren de aangenaamheden van het
ENGLLAND naburig ia:zdschap te leeren kennen.

iNil, W L  Y N  ! echter naar Folkestone reist, moet
________  er ook het stedelijk park bezoeken, dat een

MOEDIGr. REDDINGSPOGING juweeltje1 is van smakeliiken aanleg en
De sloep « Asthore » kwam onlangs te bloemenweelde.

Newlyn binnen met de ^lag halftop. , 0 p te merken ook, zijn de talrijke prach-
De «Asthore» in yoed weder uitgevaren tige speelterreinen, welke als biljarts effen 

werd op Ö4 mijlen van Lamorna door eene zjjn>
zware zee overvallen; de beschansing werd 
gedeeltelijk weggeslagen en 2 mannen gin
gen overboord. De eene was een goede 
zwemmer en deed al wat mogelijk was om 
zrjn maat te redden. Binst tien minuten kon 
hij hem bovenhouden niettegenstaande beider 
zware kleeren.

Het is te veronderstellen dat een der lijnen 
juist uitgeworpen een der visschers gevat had 
en ondertrok. De zwemmer kon den last niet 
meer houden en moest ongelukkiglijk zijn 
makker loslaten; deze verdween in de golven.

ENGELAND S FISH AND CHIPS
a n o ro

In een vorig nummer mieken wij gewag 
van de oneenigheid tusschen de Engelsche 
vischrruiters en den bond van Aardappel- 
handel, aanleiding gevend tot eene staking i 
der vischtruiters vai Newcastle.

Gelukkiglijk is er aan deze staking een I 
spoedige einde gekomen door een aanzien- I 
iijke daling van de aardappelprijzen, die van 
2,20 fr. op 0,95 fr. de kilo gezakt zijn.

Is deze uitslag te danken aan de fruiters 
of hebben de aardappelverkoopers, hetzij de 
Bond of de voortverkoopers, het schandelijke 
aanzien hunner handelwijze in het opjagen 
der prijzen van onmisbare voedingswaren?

Er valt hier niet veel te onderzoeken; het 
rechtvaardig opkomen der fruiters heeft al
leszins deugd gedaan en eene ‘nuttige les ge
geven aan de uitbuiters.

Einde goed, alles goed.

N ie u w p o o r t
BIJNA VERDRONKEN.

De genaamde Paap Frans schipper aan 
boord van het mazoutschip «Brugas» glleed 
uit, viel over boord, doch bleef haperen met 
een der broekpijpen aan een haak. Hij hing 
langs de zijde van het schip met het hoofd 
in het water. Hij zou zeker verdronken zijn 
had men het ongeluk van aan wal niet zien 
gebeuren en dat spoedige redding opdaagde. 

***

ONS GARNIZOEN.
Op 1 I September komen de soldaten te

rug. Men spreekt van een duizend man. De 
soldaten zullen nog voor een tweetal jaren 
in Nieuwpoort logeeren.

*

LICHTTORENS OP DE STAKETSELHOOF- 
DEN.

Verleden week werd de eerste lichttoren 
geplaatst op het staketselhoofd. De tweede 
lichttoren is nu toegfekomen en werd aan 
boord van de sleepboot «Zeeland» geladen 
die de toren van de kaai naar het staketsel 
brengt.

**
TENTOONSTELLING.

Donderdag laatst werd de tentoonstelling 
geopend van kunstschilder André Lynen. —  
Deze schilder, die reeds voor den oorlog re
gelmatig bij ons kwam leven en werken, stelt 
prachtige stukken tentoon van Nieuwpoort, 
vóór en na den oorlog.

t f regelmatig, methodisch gewerkt- opdat het

FEESTEN AAN DE SLUIZEN.
Zondag laatst was er veel volk aan de slui

zen. Zwemoefeningen en volksspelen te wa
ter hadden plaats in de Veurnevaart, snel
heids- en aflossingfswedstrijden in den Yzer 
en kanovaren in de Brugsche vaart. Dit laat
ste vervangt het kuipjevaren vàn vóór den 
corlog.

Ä
CINEMAS.

CINE NOVA. —  «De Volkszanger» met 
Arthur Tracy. «Baranco» een groote Fransch 
gesproken klucht met den bekenden Tramei. 
Journal Gaumont. Kinderen toegelaten.

Te 16,15 uur werd de terugtocht per trein 
aangevat en zeer voldaan over het prachtig 
reisje landden we te 1 7.30 uur te Dover aan 
waar de «Prins Albert» te I 7.45 uur het 
anker hefte.

Te 18 uur riep ons een schitterend diner 
naar de restaurant.

Niets was er tekort en al hebben we reeds 
veel dergelijke partijtjes medegemaakt, toch 
mogen we hier ronduit verklaren dat het 
diner zeer fijn wasi en ter eere strekt van 
den knappen restaurateur.

REDE VAN MINISTER MARCK

Op het einde van dit zoo welgeslaagd 
tochtje nam de minister ’t woord om de pers 
te bedanken voor zijn talrijke aanwezigheid 
bij de inhuldigingsreis der « Belgische-En- 
gelsche Vriendschapsexcursies».

Hij meldt hoe de ondervinding geleerd 
heeft, wat er kan verwezenlijkt worden door 
een onderneming, wanneer zij pers en ra
dio in, haar zeilen heeft, inzonderheid wan
neer het gaat over een zaak van nationaal 
belang.

Verder zegt hij :
Deze excursies dragen geenszins een ka

rakter van commercieelen aard ; ze beoogen 
inzonderheid het verspreiden der zeevaart- 
gedachte onder de massa. Het volk dient in 
de gelegenheid gesteld nauwe voeling te 
krijgen met de zee zoodat het belang kunne 
stellen in zaken die er betrekking mede heb
ben, onder meer met het vraagstuk van den 
dag nopens de noodzakelijkheid een sïerke 
en bloeiende koopvaardijvloot te bezitten.

TOERISME EN BETAALDE VERLOFDAGEN

Zonder twijfel zal het toekennen van be
taalde verlofdagen er toe bijdragen de jonge 
werkkrachten aan te sporen tot deelneming, 
in grooten getale aan deze reisjes en mag 
men, op 'die wijze, verhopen dat de vruchten 
het aangename wordt gepaard —  zich spoe- 
het aangenome wordt gepaard —  zich spoe
dig zullen uitbreiden, met het doel de zee- 
vaartkwesties beter door de rnassa te zien 
begrijpen.

Om daarin bijval te genieten, dient ons de 
medewerking van allen verzekerd. W ij heb
ben die der pers, de machtigste, alsmede die 
der Nationale Maatschappij <3er Belgische 
Spoorwegen dewelke gevoelige vermindering 
toestaat aan personen die zich naar Oosten
de .begeven om aan de excursies deel te ne
men. Maar het is van kapitaal belang dat 
al diegenen die deze( zeereisjes hebjben me
degemaakt er een aangenamert indruk over 
behouden, er met hun vrienden en kennissen 
over spreken en zoodoende, ;conder het te 
vermoeden, waarlijke propagandisten wor
den der zeevaartidee.

Het is om die reden dat ik aan de eerste 
excursie van het seizoen 1938 heb deelge
nomen ten einde mij te kunnen vergewissen

over de degelijkheid der inrichting, het com
fort waarvan de deelnemers genieten, als
mede het belang der autoritten in het Her
togdom Kent, dit alles rekening houdende 
met de lage prijzen die er werden voor be
rekend.

WAAROM DIE ZEEREISJES BESCHERMEN?

Misschien zullen enkelen wel verbaasd 
staan over het feit dat de Minister voor Toe
risme zijn bescherming verleent aan zee
reisjes die aanleiding geven tot een trek der 
landgenooten naar het Buitenland. ^

Er dient evenwel in acht genomen dat do 
duur van elk dezer excursies niet meer dan 
één dag bedraagt en dat het verblijf m het 
Verneenigd-jKoninkrijk! hoogstens 5 uur in 
beslag neemt waarvan 1 uur ongeveer per 
trein wordt doorgebracht.

Men mag ze rangschikken in die reeks van 
uitstapjes ingericht bij vertrek uit Oostende 
naar Brugge, leper of Middelburg. Ze maken 
een bijkomende aantrekkelijkheid uit voor 
de bezoekers onzer badsteden.

Bovendien, stellen ze onze medeburgers in 
de mogelijkheid, op gemakkelijke wijze, in 
aanraking te komen met hun Engelsche 
vrienden. Hoeveel Belgen zrjn er niet die 
Engeland niet kennen en voor wie dit land 
sléchts een onbekend eiland daarstelt ? Hun 
meening over dit uitgestrekt land '—— onze
gebuurstaat--gaat niet verder dan hetgeen
door gebruikelijke gemeenplaatsen wordt 
uitgedrukt en waarvan gelukkiglijk niets 
overblijft bij hun eerste aanraking met den 
Engelschen bodem. De ééndaagsche zeereis
jes hejbben het voordeel onze landgenooten 
de gelegenheid aan te bieden zich er van te 
overtuigen van het werkelijke leven in het 
Vereenigd Koninkrijk, zijn karakter, zijn 
manifestaties, zijn tradities, kortom, ze zul
len een volk leeren beminnen dat groot is 
en zijn stempel over heel de wereld heeft 
gebrandmerkt. Zoo komt het dat ze onder 
het teeken slaan der . Belgisch-Engetsche 
Vriendschap.

Ik durf den wensch uitdrukken dat deze 
reis een gelukkige indruk bij U zal laten ; 
tnoest U evenv.el verbeteringen kunnen voor
stellen, gelieve met te aarzelen) ze kenbaar 
te maken opdat het Bsstuur van het Zeewe
zen er rekemng kunne mede houden tijdens 
het opmaken van zijn programma voor 1939 
om de inrichting zooveel mogelijk naar den 
algemeene wensch i.e schoeitn.

HULDE AAN HEI PERSONEEL EN DE 
RESTAURATEUR

Volgaarne breng ik hier een openbare 
hulde aan het varend personeel der paket-,, 
booten dat voornamelijk gedurende de Zo^ 
merperiode een zware taak heeft te voibrerv ** 
gen in het belang onzer nationale zeevaart- 
lijn en van het toerisme in het algemeen.

Onze dank gaat insgelijks tot M. Peeters, 
vergunninghouder van den spijsdienst, die ons 
welwillend consumpties heeft aangeboden 
waarop een eerste rang restaurant mag bo
gen.

HULDE AAN DEN HEER DEVOS

Bij die hulde past het tenslotte ook den 
onvermoeibaren werker en de man van ini
tiatief niet te vergeten, namelijk Directeur 
Generaal Devos, die met hart en ziel deze 
dienst tot in de puntjes verzorgt.

***

Een warme ovatie begroet deze woorden, 
waarop de minister zijn glas heft tot heil 
van onzen Koning en hen die belang stellen 
in de’ zeevaartgedachte.

EEN WOORD VAN LOF

Om te eindigen kunnen we onze lezers niet 
genoeg wijzen op het belangrijk en nuttig 
werk door ons zeewezen verricht. Wij slui
ten ons dan ook ten volle bij de mimsterie- 
rieele lofbetuigingen aan en brengen ook nog 
graag hulde aan den knappen ambtenaar, 
die gelast was met de regeling van dit uit
stapje, namelijk den heer Antoine De Pauw 
van het Zeewezen.

Buiten hem vernoemen we ook nog de 
restauratiehouder, de heer Peeters, die hier 
een verbluffend staaltje van zijn kunnen 
heeft gegeven en zijn personeel uit de res- 
tauratiezaal namelijk de heeren Arthur Van 
Aelst en Roger Vandevoorde, Tackoen Jean, 
Nihar Georges, Deschepper Gilbert, Van- 
duyfhuis Pierre, Kieken Pierre, Thooft Ro
bert, Minsart, Ossiaux en DeVliegher.

Buiten hen vergeten we den heer Isidoor 
Dasseville niet, die de lastige taak van 
Boordcommissaris met zooveel takt wist te 
volbrengen en tenslotte gaat ook een harte
lijk woordje naar den ouden, knappen bar
man Vantroostenberghe, die hier reeds se
dert veertig jaar onafgebroken dienst doet.

Het was een dag vol genoegten, welke zoo 
licht niet vergeten wordt.

Belgisch Jacht op de 
Nederlandsche Kust

ONTREDDERD AANGETROFFEN 
EEN KOTTER

DOOR

-i— *

De kotter «Twee Gebroeders» uit IJmuiden 
vond in den nacht, ten Noorden van Zand- 
voort, in ontredderden toestand, het kleine 
Belgische jacht «Vega», aan boord waarvan 
zich drie personen bevonden.

Het jacht had te lijden gehad van een 
storm en de motor was defekt geraakt. De 
« Twee Gebroeders » nam het vaartuig» op 
sleeptouw tot IJmuiden.

S E E
Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 18S6MEFF BROTHERS
REEDERS EN VISCHAFSLAGERS ABERDEEN

Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 

Bijzondere aittentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen

Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529
Na bureeluren 78*56
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OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

t

DE D I E P T E M E T E R '
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 

VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEMSOCIETE ANONYME INTERNATIONALE DE TÉLÉGRAPHIE SANS FIL
OOSTENDE, Reederijkaai Tel. 72628 

, ZEEBRUGGE, Vischmijn, Tel. 440.44
A N TW ER PEN  BRUSSEL

Oostendsch Nieuws
1 POTHEEKDIENST OP 24 JULI 1938.

Lienstdoende gansch den dafe! Apothekers 
erard, Kerkstraat, 16 en Dewuif, Marie- 

 ̂ »séplaats, 7. Dienstdoende tot 12,30 uur : 
potheker Delang (Opex).
Nachtdienst : /Apoth. Gerard, Kerkstraat,

i *•
 ̂ .ilJe apotheek Halewyck blijft eiken Zon- 

; *;.̂ inorg»en van 8 tot 12.30 uur open.
! ♦ ♦ *

1 ITSLAG DER EXAMENS AAN DE 
* UKbUNIVERSlTElT TE GENT.
1 Faculteit van wijsbegeerte en letteren

Romaansche philologie : eerste candida- 
iur : Guy Descanips, met onderscheiding. 
Licenciaat in de geschiedenis : eerste proei 
if. Nelly Teirlinck, met voldoening.

Faculteit der wetenschappen : 
Scheikunde : eerste candidatuur : Karei 
cket met voldoening.
Wiskunde : eerste candidatuur : Robert 
almeyn, met onderscheiding, tweede can- 

.datuur : Maurits Gerard met voldoening. 
Licenciaat in de wiskunde : tweede proef : 

ïif ndproef) Pol Dingens met groote onder 
"fiieiding.

Faculteit van de geneeskunde 
Eerste candidatuur : Fernand Reynr*ertss 
et voldoening.
Graad van apotheker : derde proef : Wil- 
m James met voldoening.

Faculteit van de rechten :
Doctoraat in de rechten : tweede proef . 

ibert Maertens, met onderscheiding.
Technische scholen 

Graad van burgerlijk bouwkundig inge 
eur : eerste proef : Albert Soete met gi 

rV ; '•scheiding ; derde proef : Albert Sehe 
^ et gr. onderscheiding ; (eindproef) Jar

f.'l y h met onderscheiding.
Hoogere handelsschool 

' Candidatuur in commercieele wetenschap 
sn : eerste proef : Ward Gallier, met vol- 

Waning ; tweede proef : Jan Osaer, met on-
'•.rscheidingj.
' Pol Dingens legde met vrucht het examen 

leidend tot het agreaat van het nooger 
hddelbaar onderwijs.
OLONIALE HOOGESCHOOL TE 
NTWERPEN.
Derde jaar : eindproef : Leon Billiau, met 

iderscheiding.
.ATHOLIEKE UNIVERSITEIT TE LEUVEN
Faculteit in de geneeskunde : Eerste can- 

idatuur : Pieter Vyncke, met groote on 
prscheiding.
RIJE UNIVERSITEIT TE BRUSSEL.
i Faculteit van de geneeskunde : Eerste can- 
idatuur : Jan Reuse : met groote onder- 
heiding.

ERETEEKENS.
Bij K. B. van 29 Juni 1938 ia de Herinne- 
ngsmedalie van Congo toegekend aan den 
er COLLARD G. F. uit Oostende.
Onze beste gelukwenschen.

* * *

AS- EN ELECTRICITEITSD1ENSTEN. —  
ILICHTINGSDIENST.
1) van 8.30 tot 12 u. en van 14 ':ot 18 

i r, alsook de Zon- en Feestdagen van 9tot 
I uur. Telefoon 710.55.
2 ) op de andere uren, ’t zij na het ope- 
ngsuur van dê  bureelen, 9, Wittenonnen- 
Iraat, Telefoon 72697 en 71389.

* * *

EENINGEN.
Bij koninklijk besluit van 16 Juli 1938 
jn beslissingen goedgekeurd van de ge- 
(eenteraden van Bornem, Itegem, Turnhout 
Tiekevorst, Ardooie, Kortemark, Oostende, 
otegem en Beven (Roeselare) strekkende 
•t het opnemen van leeningen bij de Maat* 
happij van het Gemeentekrediet.

m * •

OELATINGEN TOT BOUWEN.
Maurus Jos., veranderen vitrien, Fr. Or- 
instraat, 213. —  Vanhoutte V., inrichten 
ïphtabak en pomp, Spaarzaamhedstraal,58. 
pnloo, bouwen bergplaats, Prof. J. Ver- 
mlliestraat. — Knockaert Ch., bouwen huis 
onoré Borgerstraat. —  Germeyn Jules, 
>uwen huis, Bouwkundigestraat. Pyra Gus- 
àf, verbouwen huis, Torhoutsteenweg, 192. 

•  •  •

Fe r f g e v a l

We Vernemen het afsterven te Brugge van 
î weduwe Vandecasteele, moeder van den 
iwaardeerden bureauchef van het informa- 
ebureau te Oostende.
Onze innige deelneming aan de familie 
londé en Vandecasteele.

*  9

UTO OP HET VOETPAD
Een auto is terecht gekomen op het voet- 
ad van de Kapellestraat en heeft de lonne- 
nt van de «Bazar de l’Yser» beschadigd.

BENOEMING
M. Toussaint-Dezutter, de voormalige di

recteur van onze muziekacademie, werd zoo 

pas benoemd tot briefwisselend leeraar 
van de Kon. Academie voor Schoone Kun 

sten, Wetenschappen en Letteren.

Eere wien eere tcekomt.
• « «

GOUDEN UURWERK EN KETTING 
VERDWENEN

Aan den ingang van een groot warenhuis 
aan de Kapellestraat werd Jules Debergh, 
wonende Cairostraat 77, van zijn gouden 
uurwerk en ketting, waarde 1600 fr., ont
last.

• * *

DOOR EEN HOND GEBETEN
De kleine Edgard Gosselin, wonende Ste- 

phanieplaats, werd gebeten door den hond 
/an M. Teimote, Koninklijke straat 59. Ge
neeskundige zorgen werden aan het kind. 
verleend. De hond werd in observatie ge
plaatst.

•  9  9

TWEE KINDEREN VERDWENEN
Uit de ouderlijke woning» zijn Roger en 

Remi Vrielinck, 14 en 9 jaar oud, verdwe
nen. Hun persoonsbeschrijving werd in alle 
richtingen, rondgezonden.

* * *

ilJ SLOEG OP DE VLUCHT
Gustaaf Terneu, wonende Nieuwpoortsche 

iteenweg 71, werd door een wielrijder om- 
ergeworpen en liep verwondingen op aan 
iet hoofd. De wielrijder1 is er vandoor ge- 
okken zonder naar zijn slachtoffer om te

-N DE HOVINGEN TERECHT
De auto van Alfred Roisaert, uit Brugge, 

is in de hovingen aan de Demeybrug terecht 
gekomen. Enkele boompjes werden vernie
tigd. De autovoerder kwam. er heeihuids 
van af.

HIJ WOU NIET MEER NAAR ZEE GAAN
Vrijdagavond kwam er zich een jonge ke

rel ten politiebureel aanbieden bij commis
saris Ameel.

De jongen verklaarde zonder middelen van 
bestaan te zijn en wenschte zich ter beschik
king te stellen van de politie. Tevens vertelde 
hij hoe hij er toe gekomen was zoo te suk
kelen.

De jongen, Ghyselen Odiel, geboren in 
1921, waarvan de ouders aan den leper- 
steenweg te Zonnebeke wonen, was vroeger 
op school geweest in de Staatsmarineschool 
te Oostende, maar voelde zich weinig aange
trokken tot het zeemansleven. Zijn vader 
hield er nochtans aan.

Zoo kwam het dat de jong'en ingescheept 
werd op een vaartuig dat naar Amerika voer 
maar bij de terugkomst te< Antwerpen had 
Ghyselen volkomen den «Zeeduivel» gezien 
en zegde zijn vaart op om terug naar huis 
te trekken.

Daar was hij nochtans niet welkom en de 
jongen werd teruggezonden door zijn vader 
naar Antwerpen, maar kon er zich niet terug 
doen aanmonsteren.

Sedertdien is hij op den dool. Zijn ouders 
werden verw'ittigd en Odiel Ghyselen werd 
Zaterdagmorgen op den trein gestoken met 
bestemming naar Zonnebeke.

• • •

DOOR AUTO AANGEREDEN

ln de Kapellestraat werd Filiep Deveuster, 
uit Brussel, aangereden door de auto van 
Marceli Grosjean, insgelijks uit Brussel, en 
aan den arm gewond.

9 •  •

BOTSING
ln de Christinestraat kwam het tot een 

botsing tusschen de auto van Dieudonné da 
Corbeekoverloo, uit Corbeekloo, en de auto 
van Arseen Govaert, uit Oostende. Stoffe
lijke schad'e.

9  9  •

RIJWIEL GESTOLEN
Het rijwiel van Arthur Denecker, dat on

beheerd stond aan de Visscherskade, is zoek
geraakt.

***

BRAND DOOR VUURWERK

In de woning van kommandant A. Aspe- 
sla ĵh, wonende Beernaertstraat, is brand ont
staan door het feit dat een vuurpijl, aange
stoken door jongens die op straat speelden» 
door het open venster terechtkwam in de 
kamer. Het vuur deelde zich mede aan de 
gordijnen en had weldra een groote uitbrei
ding genomen. De brandweer was spoedig 
ter plaatse en slaagde er in het vuur te be
dwingen.

AFT ROGGELARIJ
Enkelen tijd geleden, werd de stad over

rompeld door strooibriefjes, waarbij zekere 
Debouge Gustaaf, herkomstig uit Mechelen, 
maar die als woonplaats opgaf, Clementine- 
plaats te Oostende, een aanlokkend voorstel 
deed voor het leveren van meubelen met be
taling van een voorschot bij het onderteeke- 
nen van het contract en het saldo bij de 
levering.

De h. Jacques Delanghe is op dat voorstel 
ingegaan, betaalde een voorschot maar wacht 
nog steeds op zijn meubels, zoodat hij klacht 
inyediend heeft wegens aftroggelarij. Het 
luidt dat er nog andere soortgelijke gevallen 
zijn.

Debouge is, samen met zijn vrouw, uit 
zijn woonst verdwenen, en wordt opgezocht.

* ♦ •

ZELFMOORD
Uit de jachtkom werd het lijk opgehaald 

van Marguerite St., echtgenoote Arthur S., 
oud 46 jaar, wonende Nukkerwijk, te Bree
dene. De vrouw had reeds vroeger gepoogd 
een einde aan haar leven te stellen. Zulks 
is haar thans gelukt.

**★

KONINKLIJK BEZOEK
Bij gelegenheid van de inhuldiging van het 

monument te Nieuwpoort, op 24 Juli, zal de 
Koning', vergezeld van Koningin Elisabeth, 
even na 10 uur ’s morgens in het station 
Oostende-kade toekomen. Hij zal er verwel
komd worden door burgemeester Moreaux.

Na de troepen in oogenschouw te hebben 
genomen, zal de Koning per auto naar 
Nieuwpoort vertrekken.

De schoolkinderen zullen langsheen de 
Alfons Pieterslaan opgesteld worden.

Na de plechtigheid te Nieuwpoort keert de 
Koning terug naar Oostende. Een eetmaal 
zal opgediend worden in het Chalet, waarop 
de hoogere Belgische en vreemde officieren 
zullen uitgenoodigd worden. De Koning zal 
zich nadien te voet langs den Zeedijk naar 
de paardenwedrennen begeven.

* * *r

FEESTELIJKHEDEN
Zondag 24 Juli. -- Om 11 u. en 20 u. :

Concert door de Fanfare du blanc four, van 
Roncq.

Woensdag 2 7 Juli. -- Om 20.30 u. : Con
cert door de Harmonie Ste-Cecilia van Heyst.

Zaterdag 30 Juli. —  Om 21 u.: Fakkel
tocht door de Harmonie Willen is Kunnen, 
van Heyst.

» * *

ONTVANGST
Ter gelegenheid van het Nationaal Feest 

werd heden Donderdag te 1 1 uur een ont
vangst op het stadhuis ingericht. Te 1 1.30 u. 
had in de St. Petrus en Pauiuskerk een Te 
Deum plaats.

★ **

SCHOOLBEZOEKEN
Deze week kregen onze visschershaven- 

instellingen het bezoek van twee scholen.
De eerste school is deze van Eecloo waar

bij niet minder dan tachtig leerlingen aan
wezig waren.

Het bezoek ging hier door onder leiding 
van den heer Velthof, bestuurder der Vis
schershaven.

Een tweede school van O. L. V. Thielt, 
Brabant, werd geleid door Inspecteur Van 
Hecke.

Daarna werd een vischdiner opgediend, 
welke door de leerlingen zeer gesmaakt werd.

Door de firma Corneillie werden als nage
recht lekkere kreeft jes aangeboden, zoodat 
ze in alle tevredenheid terug zijn heenge
gaan.

• « *

BEZOEK VAN Z. M. DEN KONING 
OP 24 DEZER

Ten einde het bezoek, dat Zijne Majesteit 
de Koning aan onze stad zal brengen, zoo 
luisterrijk mogelijk te maken,) worden de 
ouders vriendelijk verzocht hun kinderen op 
Zondag 24 Juli, naar school te sturen, van
waar zij, onder het geleide van den leeraar 
zich naar de plaats van den doortocht rcullen 
begeven.

Deze oproep geldt ook voor de ouders van 
kinderen van het Middelbaar onderwijs. De 
leerlingen worden tegen ten laatste 9.15 uur 
in hun school verwacht.

Wij hopen dat de ouders hun plicht tegen
over het Vorstenhuis zullen begrijpen en dat 
zij zullen gevolg geven aan deze uitnoodi- 
ging.

V I 5 5 C M E D 5  !VOOR UWE SCHÉEPSttERSTELÜHGEH EU NIEUWBOUW WENOT U TOT DE WERKHUIZEN
B E L IA B D .C R IG nm C
OOSTENDE S.A?

j KNOCKOUT GESLAGEN
j In een music-hall aan de Van Iseghemlaan 
v/ilde een Hollander, die nadien beweerde 

* dat hij officier van de Compagnie was, met 
een vrouw dansen, alhoewel men hem be
leefd deed opmerken dat zulks verboden 
was.

Een kellner, August L., die hem tot kalmte 
aanmaande, kreeg plots een kopstoot. Deze 
reageerde en zette den Hollander knockout.

De politie was er spoedig bij om verdere 
moeilijkheden te vermijden, daar stoelen 
dreigden door de lucht te vliegen.

9  9  9

FOTOAPPARAAT GESTOLEN
Joseph Verken diende klacht in tegen on

bekenden wegens diefstal van zijn foto-appa- 
raat.

**

STEEDS RIJWIELDIEFSTALLEN
Twee nieuwe slachtoffers komen zich bij 

de lange lijst voegen. Het geldt Walter De- 
bruyne en Marcel Wauters.

***
BOTSING

Het kwam tot een botsing tusschen de 
autos van Léon Truyen en Albert Miny. 
Stoffelijke schade.

HANDTASCH VERDWENEN
Edna Bridd stelde het verdwijnen vast van 

haar sacoche, inhoudende een som geld en 
allerlei kleinooden.

•  •  •

VECHTPARTIJ
De politie heeft moeten ingrijpen om een 

einde te stellen aan een vechtpartij tusschen 
Pieters Adolf, Léon Verbiest en Alfons Ver
biest. Alles bepaalde zich tot wat blauwe 
f lekken.

* **

VENSTERRUIT INGEWORPEN
René Lussyne moet iets tegen de herberg 

«Shirley Temple», in de Cadzandstraat, heb
ben, vermits! hij de vensterruit ingteworpen 
heeft.

AAN DE BEVOLKING
Bij gelegenheid van de inwijding van het 

Koning Albert Gedenkteeken te Nieuwpoort, 
zal Zijne Ma j estait de Koning onze stad be
zoeken op Zondag 24 Juli 1938, te 8.45 u.

Het Gemeentebestuur verzoekt beleefd de 
ingezetenen hun huizen te willen bevlaggen 
met de nationale kleuren, als blijk van de 
genegenheid Zijne Majesteit toegedragen. 

Oostende, den 19, Juli 1938.
Bij bevel :

De Secretaris, De Burgemeester,
M. Surmont. Dr. E. More aux.

Ickfe

GIFTEN
Bij den heer Burgemeester werd volgende 

som g-estort: 500 fr. door den h. Pottier H.
Dit bedrag komt ten goede: 250 fr. aan 

het Werk der Teringlijders en 250 fr. aan 
het Werk der Koim Melk.

* * *

TOMBOLA
De Oudstrijdersbond richt zooals elk jaar 

een tombola in ten voordeele der noodlij
dende leden. Deze, begiftigd met duizenden 
irank prijzen, gaat zooals voorheen een waar 
sukses te gemoet. Iedereen kan het zijne bij - 
brengen om dit edel werk te steunen.

***

GENEESHEERENDIENST
Op Zondag 24 Juli zal den dienst waar

genomen worden door Heer Dr. Alexander 
- telefoon 51152.

R a d i o  ■ In s t a l l a t i e s
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voor Visscherssloepen
Eenvoudig van bediening envan de beste hoedanigheid 

Talrijke jreferentiën
Bell Telephone Mfg. C°

N. V.4, Boudewijnstraat, Antwerpen Tel. 778.00
TE DEUM

Ter gelegenheid der verjaring’ van de Bel
gische onafhankelijkheid zal er op Zondag 
24 Juli in de parochiale kerk, na de Hoog
mis, eeni plechtig Te Deum gezongen wor
den.

De burgerlijke en militaire overheden, als
mede de plaatselijke maatschappijen, worden 
uitgenoodigd tegenwoordig te zijn.

Om 10.30 u.: vergadering voor het Stad
huis.

Om 10.45 u.: optocht in stoet naar de 
kerk.

Na het «Te Deum», uitvoering van liede
ren door de schoolkinderen voor het gedenk
teeken op de Statieplaats en ontbinding van 
den stoet.

EERE-MIS
Verleden Zondag werd alhier om 9 u. een 

Eere-mis opgedragen ter eere van onze Mis
siezuster in leven Maria Gobert, dochter van 
heer Rich. Gobert, gemeentesecretaris, die 
eerlang zal vertrekken naar den vreemde.

Het sermoen werd gehouden door E. H. 
Pater Walgraeve van Heyst. Een omhaling 
ten voordeele van Zuster Gobert werd ge
daan.

•  • •

ONGELUK OF ZELFMOORD?
Dinsdagnamiddag’ werd op den koer het 

vermorzeld lijk aangetroffen van den heer 
Degeldere, uitbater van het pensioen Mimosa, 
Zeedijk alhier. De ongelukkige was van een 
vijftiental meters hoog door een venster naar 
beneden gevallen. Niets kon nog doen ver
moeden of het hier een ongeluk of zelfmoord 
is. Onmiddellijk na de droeve mare was er 
groote toeloop van belangstellenden, zoowel 
vreemdelingen als Heystenaren. De ongeluk
kige was hier zeer goed gekend om het dui
vensport, en genoot van de talrijke liefheb
bers steeds groote waardeering.

A l g l e  ~  B e l g l c a
FIJNSTE BIEREN

HET SEIZOEN

De laatste dagen vooral hebben groote ver
betering aangebracht, al is het niet voor de 
groote hotels; de talrijke pensioenen kregen 
toch de voorkeur. Het is immers «Gentsche 
feest» en de stroppen vooral houden er van 
voor enkele dagen aan zee te komen. Men 
mag er aan toevoegen, dat voor hen, het ge
liefkoosde verblijf wel Heyst is. Die het nog 
niet weet zal het dadelijk gehoord hebben, 
want als men 10 personen ontmoet, zijn er 
al acht van: «kijk hem kijken —  ’nen twie- 
dekkerel». De stropkens zoeken vooral hun 
intrek te nemen in de volkswijken en houden 
er ook aan nen ferme pint te drinken in 
een klein cafétje. Deze laatste maken dan 
ook vooral binst die dagen goede zaken. 
Deze drukte zal zoo nog enkele dagen aan
houden. Ondertusschen maken de billetaksen 
ook goede zaken. Met volle hoop kan er nu 
nog gerekend worden op de maand Oogst, 
die als het weder van de partij is, nog heel 
wat goed kan maken.

Zooals telkenjare zullen onze Gentsche be
zoekers iblijgemoed huiswaarts keeren met 
de goede herinneringf van ons Heyst en 
vooral van onze visschers, welke zij liefst 
verkiezen voor hun zootje versehe visch en 
wel met de overtuiging om ten jare terug te 
keeren.

9  9  9

IN DE VISCHMIJN
De vischmijn te Zeebrugge krijgt' vooral 

veel bezoek van de talrijke vreemdelingen, 
die aan de kust verblijven. Het is voor die 
menschen een eenige gelegenheid zooveel 
versehe visch en garnaal welke onze vis
schers dagelijks binnen brengen, bijeen te 
zien. Het bezoek is soms zoo groot dat de 
visschers er last door hebben, en niettemin 
wat betreft het beschermen der aangebrachte 
garnaal. Iedereen wil er zijn poot uitsteken 
om een proef te doen, en zoo komt het dat 
enkele kilos garnaal onvergeld weggaan.

Die menschen weten vooral niet wat een 
visscher moet doen om een vangst ibinnen te 
brengen, anders zouden zij zich wel zwichten 
er zoo lichtzinnig over te gaan. Meteen ook 
benadeelen zij de kleinhandelaars die hun 
waar! moeten verkoopen.

Van hier uit vooral dient er wat meer re
klaam gemaakt en aanwijzing waar imen de 
visch en gjarnaal in ’t klein verkoopt. De be
zoekers worden ten zeerste aangetrokken 
door versehe visch en garnaal en velen we
ten niet waar ze die in ’t klein kunnen aan- 
koopen.

Enkele adressen aangebracht in de visch- 
mijni zouden vooral de kleinhandel kunnen 
bevorderen en meteen ook den last en zorg 
der visschers verminderen, en een algemeen 
reklaam voor onze visch en garnaal bij bren-
gen-

Dat men niet uitstelle en er onmiddellijk 
aan beginne!

WERKEN VISSCHERSHAVEN ZEEBRUGGE

De vermeerderingswerken van het dok der 
visschershaven vorderen snel. Het talrijk 
modern materiaal en de goede leiding is 
vooral te danken aan de snelle vooruitgang 
der werken.

De talrijke vreemde kijklustigen die er 
hunne aandacht op vestigen zullen bij een 
nadere terugkeer verbazend kunnen zien 
naar de nakende voltooiing. De steeds uit
breidende visschersvloot zal er meest baat 
bij vinden, om gemakkelijk een degelijke 
aanlegplaats te kunnen vinden.

***

BIJ DE BALIE
Voor den tuchtraad der Balie bekwamen: 

de aftredende stokhouder Mter Louis Vander 
Meersch, 3 7 stemmen; Mter Arthur Van de 
Maele, van Oostende, 35 st.; Mter Amédée 
D ’Hondt, van Blankenberge, 36 st.; Mter Jos. 
Schramme, zoon, 38 st.; Mter Ad. Claeys, 
30 St.; Mter Thiers, van Tielt, 25 st.; Mter 
André Valcke, van Oostende, 24 st. en Mter 
Robert Ancot, 25 stemmen.

CASINO - KURSAAL
PROGRAMMA VAN 25 TOT 31 JULI

Orkestleider: Ed. Van Beinum
Alle dagen. — Van 3 u. 30 tot 4 u. 30: 

Symphonisch concert; van 4 u. 3U tot 5 u. : 
Orgelconcert door M. L. Vilain; van 5 tot 
/ u. : 1 hé-Dansant. Attracties. Om 9 u,: 
Groot Symphonisch Concert. iNa; het concert, 
Soiree Dansante. Attracties.

Maandag 25 Juli. —  9 u. : Maurice Che
valier en Nita Raya.

Dinsdag 26 Juli. —  9, u. : Derde Klassiek 
Concert met Richard Odnoposoff, violist.

Woensdag 27 Juli. —  9 u.: Ruth Horna, 
soprano van het Concertgebouw van Amster
dam. Orkestleider: M. E. De Vlieger.

Donderdag 28 Juli. —  3 u.: Kinderbal, on
der de leiding van Mevr. Hanicq; 9 u. : Lau- 
ritz Melchior, tenor van de Metropolitan van 
New-York.

Vrijdag) 29 Juli. —  3 u. 30: Vierde Klas
siek Concert, met Alfred Cortot, pianist; 
9 u.: Concert door de Kapel van het 3e 
Linieregiment, onder de leiding van Luitenant 
Gasia. Na het Concert, Soirée dansante.

Zaterdag 30 Juli. -- 9 u. : Mercedes
Capsir-Tanzi, van de Scala van Milaan.

Zondag 31 Juli. —  9 u. : René Maison, 
van de Metropolitan van New-York.

In de «NIEUWE AMBASSADEURS»; alle 
dagen bij het Thé-Dansant (van 5 tot 7 u.) 
en s avonds na hefc concert, een buitenge
woon music-hall programma: Ray Ventura 
en zijn Collégiens, Eloward en zijn Orkest.

Verandering van programma: tweemaal in 
de week.

De attracties die in de «Nieuwe Ambassa
deurs» zullen optreden van, 25 tot 31 Juli, 
zullen, zooals altijd trouwens, van meer dan 
gewoon gehalte zijn.

Den! 25 Juli zal men, in haar zangnum
mers, een artiste kunnen toejuichen die door 
de Engelschen « The Lovely Hildegarde » 
wordt genoemd, en die tevens een zeer groote 
gramofoon-vedette is.

Van 25 tot 28 Juli zullen op het podium 
verschijnen: The Vocal Kings, vermaarde 
jazz-zangers; Jeanne Manet, een uitmuntende 
fantaisiezangeres ; Maxime Herman, naboot
ser van kinema-sterren, in zijn sketch: «Tien 
minuten te Hollywood»; Bob en Eula, dan
seurs mondains; het ballet: The Riviera Fol
lies.

Van 29 tot 31 Juli, Josephine Baker en 
haar gezelschap, die zullen verschijnen, eerst 
óp het Gala-diner van 29 Juni, vervolgens den 
3 en 4 Augustus, in de «Nieuwe Ambassa
deurs» ; Carmen Romero, Spaansche danse
res ; de 3 Rays, comedy knock-about, Short 
end Long, Amerikaansche parodisten ; en het 
ballet The Riviera Follies.

PAARDENSPORT

HIPPODROOM W ELLINGTON
Zondag 1 7 Juli. —  Veel volk. De grootste 

brok van den dag : «Prix Chevalier de Stuers»
50.000 fr. werd voor de vierde maal naeen- 
volgendj gewonnen door Bénévole II, toebe- 
hoorende aan den heer Rom. Dat is een feit 
die omzeggens eenig is in de annalen van 
de turf.

Zondag 24 Juli. —  Naar een officieel be
richt, zal koning Leopold III, na dei inhul
diging van het Monument, opgericht ter na
gedachtenis van zijn vader koning Albert I» 
te Nieuwpoort, de wedstrijden op Wellington 
met zijn tegenwoordigheid vereeren.

PROGRAMMA VAN ZATERDAG 23 TOT 
DONDERDAG 28 JULI 1938.

13e dag : Zaterdag 23 Juli : «Prix Punt- 
zatt» (mixte) 20.000 fr. 2.900 m. (ki. en 
g. p.). «Prix Sire d’Halewyn» 20.000 fr., 
1.600 m. (gr. p.)

14e dag : Zondag 24 Juli : «Prix de la 
West-Flandre» 20.000 fr. 2.000 m. (gr. p.) ; 
«Grand Critérium d’Ostende» 150.000 fr., 
I OO'O m. rechte lijn ; «Prix Hafiz» (handi
cap) 20.000 fr. 2.400 m. (g. en kl. u.) ;

15e dag : Maandag 18 Juli : «Grande 
Course de Haies d’Ostende (handicap),
30.000 fr. 3.500 m. (gr. p.)
I 6e dag : Donderdag 28 Juli.

HIPPODROOM BREEDENE
Dinsdag 26, Woensdag 2 7 en Vrijdag 29 

Juli Vlucht- en Drafkoersen.

Dames eti Heeren.
Hier hebt qe het aoede adres indien U Celntureu noodiij hebt 2 0 0 als Buikbanden voor nier,maag en baarmoeder- 

zakkinopen. alsook allerlei Ceinturen na Kraambedden en Ooeratiea.

» J s A u P a r a ^ B
G. MADELEIN-BUYSBandagiste ADOLF BUYLSTRAAT, 53

( h o e k  M a r i e - j o s é p l a a t s  e n  M a d r i d s t r . )  
O O S T E N D E  

S p r e e k d r a a d  7 3 7 4 0  
Onze specialiteit;
siaar maat werken volgens het geval.

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

PARKET DER RECHTBANK VAN EER
STEN AANLEG TE CHARLEROI

Een plaats van klerk is te begeven bij het 
parket der rechtbank van eersten aanleg te 
Charleroi.

Vereischte voorwaarden:
1 ) Belg zijn;
2) Desgevallend voldaan hebben aan d» 

militiewetten;
3) Ten minste 18 en ten hoogste 35 jaar 

oud zijn, 45 jaar voor de oudstrijders (be- 
aluit-wet van 17 September 1934);

4) Vrij zijn van ziekte of gebrekkigheid 
welke met den dienst niet kan samengaan;

5) Houder zijn van een getuigschrift van 
volledige middelbare studies van den lageren 
graad of van elk ander ,bewijs dat door den 
Minister van Justitie gelijkwaardig wordt 
geacht.

y\anvangswedde : 1 i .000 frank per jaar.
L>esgevallend, toepassing der samengesoha 

kelde wetten van 3 Augustus 1919 en L I Juli 
19,̂ 4, betreffende de oorlogsverminkten, oud
strijders, enz.

De aanviagen moeten, binnen de veertien 
dagen te rekenen van de tegenwoordige be- 
kendmakiny, aan den heer procureur des 
Konings bij de rechtbank te Charleroi toe
gezonden worden.

STAD ANTWERPEN

Middelbare beroepsschoo! voor jongens.
Afd. Kipdorpvest, 24.

Een leerares haarkapster-manucure.
„Een leeraar in kleermaken.
Een leeraar in drukken.

Middelbare beroepsschool voor meisjes nr 4
Een leerares voor de afd. « winkelperso

neel ».
Voorwaarden: minimum leéftijd: 25 jaar. 

De noodige practijk en bekwaamheid bezit
ten. Het grondgebied der stad Antwerpen 
bewonen.

Stedelijke nijverheidsschool

Eeri leeraar in hout- en marmerschilderen 
(Zondaglessen van 9 u. tot 12 u.).

Voorwaarden: minimum leeftijd: 25 jaar. 
Houder zijn van een diploma eener nijver
heidsschool of vakschool: ten minste vijf jaar 
practijk. Het grondgebied der stad Antwer
pen bewonen.

Aanvragen te zenden, aan het college van 
burgemeester en schepenen, bureel van on
derwijs, Hofstraat, 15, voor 1 Aug. 1938.

WIJZIGINGEN AAN DE AiANNEMINGS- 
VOORWAARDEN VOOR DE PLAATS ViAN 

VELDWACHTER TE DE PANNE

Gestalte: 1,68 m. in plaats van 1,70 m-, 
vast te stellen door het geneeskundig onder
zoek.

Verplichtend examen in het arrondisse- 
mentscommissariaat, waarbij een proef om
trent de elementaire kennis van de Fransche 
taal voorgeschreven is, in plaats van de drie
bekwaamheidsvereischten.

STAD ROESELARE —  PLAATS VAN 
ADJUNCT-POU i IElKOMMlbSARlS

Het college van burgemeester en schepe
nen der stad Roeselare maakt bij deze open
baar bekend dat een plaats van adjunkt- 
politiekommissaris, te Roeselare, te begeven 
is.

De personen die verlangen hun kandida
tuur te stellen moeten hunne schriftelijk» 
aanvraag! sturen, per aangeteekenden brief, 
ten laatste ter post neergelegd op Zaterdag
30 Juli 1938.

Voor het vervullen* dezer bediening wor
den onder meer volgende voorwaarden ge
steld:

Ouderdom: minstens 25 jaar en hoogstens 
35 jaar oud zijn op 1 Augustus 1938 (40 
jaar voor de oudstrijders). Deze leeftijds
grens mag verhoogd worden in verhouding 
van den werkelijken duur der diensten waar
van sprake in artikel 10 van het koninklijk 
besluit} van 30 December 1933 (Staatsblad 
van 1-2-3 Januari 1934), betreffende de 
aangenomien diensten tot het verwerven van 
een pensioen ten laste van de omslagka» 
voor gemeentelijke pensioenen, zonder noch
tans den ouderdom van 40 jaar te mogen 
overschrijden. De kandidaten moeten dus op 
65-jarigen ouderdom een aantal dienstjaren 
tellen groot genoeg om in pensioeng'enot te 
treden ten laste van de omslagkas voor ge
meentelijke pensioenen.

Diploma’s:
?) Diploma voorgesdhreven door konink

lijk besluit van 6 Maart en 13 September
1935.

2) Einddiploma van bestuurswetenschap
pen.

Voor verdere voorwaarden en voor te leg
gen getuigschriften zich wenden stadssekre- 
tariaat, te Roeselare.

ALLERLEI

HOOGER ONDERWIJS —  CENTRALE 
EXAMENCOMMISSIE —  2e ZITTIJD 1938

De afgevaardigde van de Regeering zal, op 
het Provinciaal Bestuur (Bureel 12) tö 
Brugge, van 20 tot en met 31 Augustus 1938* 
Zon- en feestdagen uitgezonderd, tusschcn 10 
en 12 uur, de inschrijvingen opnemen van 
de kandidaten die, gedurende den tweeden 
zittijd 1938 (Oktober-November) zich ten 
overstaan van de door de Regeering inge
stelde Centrale Examencommissie wenschen 
aan te melden, met het oog op het bekomen 
van een wettelijken academischen graad.

Al de examens moeten volgens het 3telsel 
van de wet 21 Mei 1929 worden afgelegd.

De inschrijvingen moeten persoonlijk of 
door een gevolmachtigde genomen worden. 
Schriftelijke aanvragen om inschrijving1 wor
den streng geweigerd.

De kandidaten die, bij brief, den afgevaar
digde om. inlichtingen verzoeken, dienen er 
een postzegel voor het antwoord fcij te voe
gen.



6 « H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

Burgerlijke Stand
OOSTENDE

GEBOORTEN

9 Juli. —  Christiana Persyn ‘/an Willy en 
Margnta Goethais, Metseiaarstraat, Zb. —  
Jacqueline De Veirman van Frans en Marga
reta Vandergunst, Thouroutsteenweg, 2 I 3, 
Jacques Lemonne van Frans en Maria Vle- 
iiiinx, Alfons Pieterslaan, 46.

10. —  Françoise Barbaix van Frans en 
Cornelia Mae3, Oude Molenstraat, 2. Victo- 
rio Sibilia van Remo en Simonne Vandecas- 
teele, Veldstraat, 85. —  Nicole Rondelez v. 
Marcel en Maria Belpaeme, Vaartstraat, 21. 
Arnold Devnendt van Gerard en Maria Op- 
staele, Schapenstraat, 20. —  Rosa Maes van 
Willy en Irena Pieters, woont te Blankenber
ge. —  Victor Heschburg van Roland en Si- 
donia Hubrechsen, Lijnbaanstraat, 3 7.

1 1. —  Madeleine Vandierendcunck van 
Jaak en Yvonne Bauwens, Nieuwstraat, 7.

12.   Nicole Debruyne van Louis en Ger-
mana Boussy, woont te Steene. —  Pierre De* 
wulf van Maurice en Victoire Ernes, Nieuw- 
poortsteenweg, 3.

13. — Hyacinthe Vandekerckhove van 
Leon en Maria Sanders, Oudenburgstraat, 25. 
Christiane Kerkvoorde van Georges en Ma
ria Mollet, woont te Wetteren.

14.   Emelda Deturck van Joseph en Eu
genia Brysse, Eschdoomlaan, 19. -- Jozef
Clerincx van Frans en Bertha Moermans, Dui- 
venhokstraat, 72.; Liliane Dasseville van 
Basiel en Florida Depauw, Conscienceplaats,
7.

15. —  Martha Vandenboscli van Walter en 
Irma Bostyn, Torhoutsteenweg, 3 78. Roland 
Bojrdens van Georges en Hermenia Boydens, 
Torhoutsteenweg, 79.

Î 6. —  Armand Lanckriet van Philip en 
Irma Vandenbussche, Metseiaarstraat, 4. —  
Jacqueline Declerck van Hubrecht en Maria 
Vanouplines, Molenstraat, 2.

KINKHOEST !
o p  e n k e l e  d a g e n  g e n e z e n  d o o r  d e  
r e m e d i e  H a l e w y c k .

SPEENLIJDERS !
U  k u n t  g e n e z e n .G e b r u i k t  d e  s p e e n r e m e d i e  H a l e 
w y c k ,
B e i d e  v e r k r i j g b a a r  :

Pharmacie N E O S ,  OSTENDE 
o u d  h u i s  E. H a l e w y c k  

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
Tel* 73104

Achiel Tanghe, echt, van Oscar Vanmassen- 
hove, Timmermanstraat, 24. Roland Haghe- 
baert, 1 1 maanden, Thouroutsteenweg, 329.

1 6. —  Esperancia Dufait, 68 jaçir, echt, 
van Augustijn Vanhoucke, Jozef II straat, 39. 
Abraham Prosser, 58 jaar, echt, van Sarah 
Firestone, woont te Manchester.

HUWELIJKEN

m m w m m k *
12 Juli, r— Michel Klein, hulp-koster en 

Laja Szor, z. b. Jérôme Brackx, bouwkun
dige en Lydie D’Hondt, z. b.

1 6 Juli. -- Jérôme Debeen, paswerker en
Rachel Elegeert, z. b. Leon Van Eeckhoute 
vlaswerker en1 Joanna Lagrou, z. /b. Lucien 
Jans, handelaar en Lucette Boeyden, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGING

1 7 Juli. —  Maurice Keters, meubelmaker, 
en Irena Duthoit, Leeuwerikenstraat, 18. —  
Armand Standaert, Staatsbediende, Duiven- 
hokstraat, 36 en Nelly Bordes, onderwijzeres 
Vrijheidstraat, 5. —  Amedeus Werbrouck, 
kolenhandelaar te Zandvoorde en Suzanne
Patey, IJzerenwegstr. 8. -- Bertram L’Abbé,
leeraar, Veldstr. 47 en Maria Coenegrachts.
Wittenonnenstr. 67. -- Henri Devettere,
electrieker, Mijnplaats en Antonia Deswelgh, 
Capucienestr. 12.

•  §

OVERLUDENS

9 Juli. —  Amanda Degeeter, 25 jaar. ong. 
Viaducgang, 1 8.

1 1. -- Elisa Deckmyn, 79 jaar, wed. van
Lodewijk jonckheere, Prof. Vercoulliestraat, 
44. —  Alfons Vermeesch 67 jaar, echt, van 
Leonia Goethals, Steensche dijk, 91. Augrust 
Ghys, 35 jaar, echt, van Diana Vigne, Kris- 
tinastraat, 103.

12. —  Maria Boeykens, 80 jaar, wed. van 
Peter Lambrecht, Koninginnelaan, 29. Fer
nand Taburiaux, 54 jaar, echt, van Angela 
Matton, woont te Luik.

13. —  Carlo D ’hert, 3 maanden, Ho3pi- 
laalstraat, 9. —  Herman Corveleyn, 8 m., 
Nieuwpoortsche Steenweg, 705.

14. —  Alina Pihen, 59 jaar, gesch. van

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 
Qm iwe, wftte ca rfetesi MANDEN bi|
CH. DESMIDT-SLEYTER

HEYST
GEBOORTEN.

De Backere Nicole d.v. Louis en W'itter-
wulghe Germaine, Conscrencestr. 29. -- La-
seure Ivonne, d.v. Victor en Savels Jannetje, 
Pannestraat 58.

HUWELIJKEN

Geene.

Raphael Huysseune
ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

Verkoop in ’t groot van 
gepelde en ongepelde GARNAAL
VERSCHE VISCHHANDEL.

33äS

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Geene.

STERFGEVALLEN

Geeraerts Nathalia, z.b., 83 jaar 1 1 maan
den, echtg. van Vandierendonck Jan, Vis 
schersstraat 15.

WEKÎDEGALVAR UWE LEVER OP-
Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

ln  de ingewanden u itstorten. Wanneer 
de gal n iet vrij toevloeit, kan uw voedsel 
n ie t verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam  zwellen; U l i jd t  
aan«- verstopping. Uw organisme worde 
vergiftigd en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U w ordt een zwartkijker.

Een laxeerm iddel is een noodhuip . 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
doel niet. Alleen de KLEIN E CARTERS 
P ILLEN voor de LEVER kunnen  het 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
■wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z i jn  zachte p lantenuittreksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe- 
Vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
4e K le ine Carters P illen  voor de Leven 
Zn a lle  apotheken : fr. 12,50.

Diesel-Deutz Scheepsmotoren

X VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

VERDONCK- MINNF
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

❖

Vischknechten - Visschers Reeders en Vischhandelaars 
I  Koopt uw RIJWIEL in het
HUIS GENTIL MARES

V

2 8 ,  K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  

Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
BLANKENBERGE

0  
»

1

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER  ELASTIEK W ELKE M EN DAG EN NACHT DRAAGT Z O N 
DER ONGEMAK, BUIKBANDEN VOOR DAML >i EN HEEREN DIE D EN  BUIK OPHOUDEN E N  ALLE LENDEN- 
---------  PIJNEN ONMIDDELLIJK VERW IJDEREN ---------

K UNSTBEENEN  
IN DURALUM IN

DE MODERNSTE EN DE 

STERKSTE TOT HEDEN 

— UITGEVONDEN —

BOLNES Dieselmotoren
worden uitgevoerd met :

Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer 
Met en zander toerenreductor in  de asle id ing

ELASTIEKE KOUSEN  
ALLE KINDER- EN  
ZIEKEN AKI IKELEN —

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

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS
VORMDE BEENEN E N  VO ETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENDERZIEKTE —Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7

Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.
ZELFDE HUIS TE BRUG G E: Z U 1D Z A N D ST R A A T , 25

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

Uiterst gemakkelijk te bedienen.N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN  

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398
Agent voor de Belgische kust :

WILLY LORENZEN Café « De Kust »
Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende

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

HA RINGROOKERIJ

M A R T

t&üßn : MAAGPIJN. DARMPIJN 
V OVERGEVEN,APGANG KRAMP, BUIKPIJN...

Eenige lepe’.s zijn voldöend»» ora onm iddelh)k een 

groote verlichting te bekom en Eisch bij uwen 

apotheker het echte p ijn s tille nd  m idde l M crtou . 

en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7 ,5 0  f r .  ds tlesch

ln elke apotheek en ap  M artou 7* V laamsche 

steenweg

Lijdens aan SPATADERS (Varices) 
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE 

KOUSEN ter trouw tot het gekend 
Huis

+ A U  PARA1# 1
G. MADELEIN-BUYS

Breukmeester 
ADOLF BUYLSTRAAT, 53 

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

GROOTSTE KEUS DER KUST

VISCHCONSERVEN

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN  'T GROOT vaa

r n k  p il ta l  versEliBo i  óerookte
G r e a s e p r o o f  P a p ie rKoop goedkoop MJDE MEULENARE Gebroeders

46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36
GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN  
STEEDS IN  VOORRAAD.

O ?
Brussel

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

MEN BRENGT TEN HUIZE

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

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

LEVERANCIERS van de BESTE KWALITEIT PAKPAPIER ZOOW EL BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, VOOR HET IN PAKKEN V A N  VISCH. KIPPERS, GEROOKTE SPROT — « PAPIERAFROLMACHINES»

MENGELWERK 1 1

G r ie t je  v a n  d e n  

V is s c h e r
door A. HANS

Morgen zou er misschien veel over haar 
gepraat worden. Men was nu op Reigtersdani- 
m« toch in eed kletsstemming.

Weer lag Grietje lang wakker.
DE EERSTE STORM

--Hoe komt ge aan dat blauw oog ? vroeg
’s morgens David Gelders aan Seven, den 
koewachter van de «Gouden Schoof», een 
langen slungel van zeventien jaar.

—  O, ik heb op de tanden van een rijf 
getrapt en den steel tegen mijn kop gekre
gen.

—  Ge moet zorgen dat het gferief ordelijk 
aan den kant staat.

David ging in de schuur.
—  Ik kan hem toch niet vertellen dat de 

verdoemde visschersmeid, met wie hij ’s 
avonds rond zwerft, me een mop heeft ge
geven, siste Seven.

Hij ook behoorde tot de straatslijpers die 
’s avonds rond zwerven om verkeerende 
paartjes te beloeren en te treiteren of een
zame dorpelingen vrees aan te jagen.

Seven kon zijn nederlaag bij Grietje niet 
ver.dragen en hij zon op wraak.

—  Ik zal die visschersmeid eens op de 
tong doen rijden, mompelde hij. En onze

droomer er b-j, die de katjes in het donker 
nijpt. Gerda Cnristiaens moet het weten, dat 
ua/id haar bedriegt... Ha, ik wil den boei 
hier opjagen. Ue baas zal tempeesten. Hoe 
meer stof er viiegt, hoe liever ! ik haat heel 
de «Gouden Schoof*.

Dien dag’ fluisterden de knechten en meiden 
van de hoeve dikwijis met elkaar, iilüa, de 
dochter,, merkte het en ze meende dai het 
GV'er het drama was van den wal. Zou het 
personeel toch nog David durven betichten ?

Tegen den avond luisterde 1 ilda aan de 
deur van de melkkamer, .waar Kee en Maar- 
tje werkten.

—  Ja» ja, de droomer heeft het achter den 
elleboog.

—  Maar van Grietje Hagens zou ik zoo iets 
niet gedacht hebben. Seven liegt misschien.

—  Als hij haar al een paar keer bij David 
gezien heeft _ En Hein ook.

-- Wat zal Willem Goedhart daarvan zeg
gen ? Ieder meent toch, dat hij met Grietje 
verkeert.

—  Willem zit meest op zee en Grietje heeft 
liever een vrijer dichter bij.

Verontwaardigd trad Tilda binnen. De 
dienstboden schrikten en rinkelden met de 
melkemmers.

—  Wat vertelt ge daar van David ? vroeg 
1  ilda bits.

Maartje kon dien hooghartigien toon niet 
uitstaan.

—  't Is toch onze schuld niet, als David 
en Grietje Hagens bij avond samen zijn ! 
snauwde ze.

—  Laster !
—  Dan moet ge dat tegen Seven zeggen ! 

Hij heeft ze gezien.
—  Houd uw brutalen mond !
Kwaad ging Tilda heen. Maar in de gang 

stond ze geheel verbouwereerd stil.

David en Grietje Hagens... Ze kende het 
knappe visschersmeisje wel. En zou haar 
broer zich aan haar vergooien ?

Gisteren had Gerda zoo vreemd over Da
vid gesproken, even maar, want ze wilde 
niet openhartig zijn. Maar ze zei toch, dat 
David bot en grof was tegen haar en mis
schien een dwaze liefde in t hoofd had. Zou 
Gerda iets geweten hebben over zijn omgang 
met Grietje ?

—— Als David zoo iets uithaalt, moet het 
schandaal dadelijk ophouden, sprak Tiida 
bij zich zelve, ’t Is al erg genoeg, dat Ma
thijs Waals probeerde hem te belasteren...

Ze wist dat haar broer in den stal was. 
Ze ging er heen en riep hem buiten.

—  Weet ge wat ze nu van u vertellen? 
vroeg ze driftigf. Dat gij s avonds met een 
visschersmeid rond zwerft.

David schrok eerst. Het was of Tilda hem 
ruw zijn zoet geheim ontwrong. Maar tevens 
kwetste ze hem gevoelig in zijn liefde.

—  Praat eerst fatsoenlijk... Een visschers
meid... Ge zegt dat zoo verachtelijk...

—  Wel, juffrouw Grietje Hagens dan. 
Daarover hebben ze htet

’t Groote oogenblik der bekentenis was 
aangebroken, al had David het zich anders 
voorgesteld.

—  Ja, ik ontmoet nu en dan Grietje Ha
gens en we zijn in stilte met elkaar verloofd, 
zei hij, zoo kalm mogelijk.

—  Verloofd !
Tilda herhaalde het in hoongelach...
—  Om met elkaar te trouwen? vroeg ze.
—  Natuurlijk.
—  Gij, de eenige zoon van de «Gouden 

Schoof» trouwen met zoo’n visschersmeid, 
die naar schol en garnaal ruikt.

—  Hoe gemeen _ Met al uw vervloekten 
hoogmoed...

—  Mathilde is met een advokaat ge
trouwd... Ik zal al gauw de vrouw zijn van 
een groot-handelaar en gij zoudt hier een 
visschersdochter in huis willen brengen.

—  Een net, beschaafd en ontwikkeld 
meisje... en zeer deugdzaam...

-- Die met u door den avond zwerft !
-- Als ik Gerda Christiaans door den

avond naar huis breng, is alles opperbest.
—  Maar meent ge nu waarlijk met Grietje 

Hagens te trouwen? Ga dat een» aan vader 
verteilen ! spotte Tilda.

—  Gij zult het* wel doen... op uw manier... 
Maar ik was van plan er met vader en moe
der over te spreken.

—  David, wees nu toch eens verständigt. 
Ge begrijpt toch, dat vader en moeder nooit 
kunnen toestemmen. Ge lijkt wel stapelgek. 
Die meid wil u in haar net strikken. O, ik 
begrijp al, hoe het volgens haar zal toegaan. 
Ze verlokt u, en als er dan een kind moet 
komen, hoopt ze zich hier binnen te draaien 
en rijk te worden.

—  Ik verbied u zoo te spreken. Ge be- 
leedigt Grietje !

—  Beleedigen !
We'er lachte Tilda smadelijk.
—  Juffrouw Grietje Hagens, vervolgde ze. 

Ha, ik beleedig ze. Ze loopt achter een rijken 
boerenzoon. Ze maakt hem dol op haar. Ze 
weet wat ze wil. Ze versmijt zich aan u.

—  Zwijg! Grietje is zoo fatsoenlijk als 
gij. ’t Is gemeen, wat gfe durft zeggen. Griet
je is mijn verloofde, even eerlijk als gij die 
van René Wuis zijt. En ik verlaat haar voor 
niemand, hoort ge dat!

—  Zot !
Kwaad liep Tilda weg. Dadelijk zóu ze 

alles aan vader en moeder zeggen. David 
moest onmiddellijk gekortwiekt worden. Gel
ders en zijn vrouw zaten in de kamer, toen

hun dochter opgewonden binnen stormde.-
—  O, wat ik nu te weten ben gekomen- 

riep Tilda uit. Ze vertelde alles.
—  Dan zal ik David die gekheid vlug uil 

den kop jagen! zei Gelders.
Maar zijn vrouw was hevig geschrokken. 

Ze had de koele houding van haar zoon je
gens Gerda bemerkt. En plots begreep ze, 
wie er tusschen David en Gerda stond.

—  ’t Is verschrikkelijk, zei ze. JLoopt Da
vid al lang met dit meisje?

-- Voorz’eker een heelen tijd.
-- Is dat de dochter van dien ouden vis

scher, waarover oom Pieter laatst 3,prak. Ha
gens, die kindsch aan het worden is?

—  Ja.
—  Oom zei toch, dat ze met Willem Goed

hart zou trouwen.
—  Maar moeder, ze komt natuurlijk liever 

naar de Gouden Schoof. Later hier de groote 
madam zijn, wat denkt ge?

Gelders beukte met de vuist op tafel.
— O, mijn eenige zoon, mijn opvolger is 

soms als «een gek! sprak hij heftig. Moet die 
mijn »bedrijf voortzetten? Is hij een Gelders, 
de droomer, de leege graanzak, de1 pojeet?

— Kalm, man, vermaande de bazin.
—  Ik heb zijn gekhede lang genoeg 

verdragen. Met ijzeren vuist regeerde ik mijn 
volk en dat is noodig. In den zomer vliegen 
vijftig arbeiders en arbeidsters op mijn wen
ken. Als ik op een graanstuk kom, waar ze 
werken durven ze niet meer spreken. Ze 
wroeten als mieren voor de Gouden Schoof. 
Ze buigen voor hun baas! Maar mijn zoon 
lachen ze uit. Voor hem hebben z*e geen eer
bied. En nu zou David den kroon op zijn 
zotheid zetten door met een visschersdochter 
te verkeeren! Is het dan heelemaal mis in 
zijn hersenkas? Een visschersdochter!

Gelders zei heti zoo minachtend als hij kon.

Nu moet ik handelen, vervojgde hij. 
Met Gerda Christiaans zal hij trouwen eer 
het Nieuwjaar is. De Gouden Schoof en de 
Tempelhoeve worden één hof, het grootste 
van het Noorden. God verleene me nog lang 
de kracht; om het dan te besturen en nog 
van David een Gelders te maken, een konino/ 
van den polder !

Zwaar en heerschzuchtig klonk zijn stem. 

&

David drentelde over het hof rond. Hij 
voelde, dat een storm over hem zou los
breken. Hij moest de| woede, en zeker ook 
den spot van zijn vader trotseeren. En David 
beefde er al voor. Ondanks het oproerige in 
hem, dat allerlei nieuwe (begrippen wekte, 
voelde hij nu toch sterk de macht van zijn 
vader, diens heerschersschap, het onbeperkt 
gezag over de Gouden Schoof.

David vertnoedde niet, dat Hein, de knecht, 
en Seven, de koewachter, hem en Tilda nu 
afgeluisterd hadden. Beiden stonden te grin
niken achter een hoek van de groote schuur. 
Er kwam ruzie op de Gouden Schoof. De 
baas zou nu eens tieren en; uitvaren tegen 
zijn zoon. Het moest niet altijd tegen het 
personeel zijn...

—  En over Grietje zal er gebabbeld wor
den, dat het klettert, fluisterde Seven.;

Hij was een vroeg verdorven knaap, die 
meisjes naliep en gemeenheden toeriep. Nu 
haatte hij Grietje, die hem zoo toettetakeld 
had.

(Wordt voortgeze i

(verbocfen nadrok).




