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LICHTEN

JUNI

ttlt aan

1 W 3.35 19.46

2 D 3.34 19.47

3 V 3.34 19.48

4 Z 3,33 19.49
5 z 3.32 19.50
6 M 3.32 19.51
7 D 3.31 19.52
8 W 3.31 19.52

9 D 3.30 19,-53
10 V 3.30 19.54
1 1 Z 3.29 19.55
12 z 3.29 19.55
13 M 3.29 19.56

14 D 3.28 19.57

15 W 3.28 19.5 7
16 D 3.28 19.58
17 V 3.28 19.58

1» Z ' 3.28 19.58
19 z 3.28 19-59
20 M 3.28 19„59
21 D 3.28 19.59
22 W 3.29 20.00
23 D 3.29 20.00
24 V 3.29 20.00
25 z 3.30 20.00
26 z 3.30 20.00
27 M 3.30 20.00
?8 D 3.31 20.00
29 W 3.31 20.00
30 D 3.31 20.00

Deze tabel geeft
het we? enlijk uur
(rolgfeni d e zon . .WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL _

HOOG-
WATER

JL'NI

i w 1.43 14.11
2 D 2.30 14.59
3 V 3.19 15.46
4 z 4.08 16.36
5 z 5.03 17-33
6 M 6.06 18.39
7 D 7.17 19.55
8 W 8.30 21.00
9 D 9.29 21.56

10 V 10.20 22.42
1 1 z 1 1.03 23.21
12 z 11.40 23-58
13 M — 12.16
14 D 0.34 12.51
15 W 1.06 13.26
16 D 1.42 14.01
17 V 2.17 14.37
18 z 2.55 15.14
19 z 3.32 15.53
20 M 4.31 16.38
21 D 5.02 17.31
22 W 6.03 i 8.3 7
23 D 7.23 19.57
24 V 8.44 21.14
25 Z 9.54 22.18
26 Z 10.51 23.11
27 M 11.40 23.59
28 D — 12.28
29 W 0.46 3.10
30 D 1.30 3.55

Vanaf 26 Mmrt
tot 1 October tea-
nun da uurwsrkwi
u n  land een uur
'ater.
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van
De Miserie 
de Scheepstim
merwerven

Sedert eenige dagen is het bagger- 
schip bezig met het weghalen van de 
aarde die ten Zuiden van het verleng
de dok opgehoopt was om daar een 
dam te vormen ter bescherming van de 
werken aan de helling die voor; de 
scheepstimmerwerven bestemd is. Deze 
helling zit dus gedeeltelijk onder wa
ter en de scheepsbouwers kunnen reeds 
hun voorbereidselen maken om daar 
kielen op te timmeren en later vaartui
gen te water te doen loopen.

W ij herhalen echter steeds maar de
zelfde bedenking over de engheid van 
de werven die daar samengedrongen 
zijn en sléchts in t geheel over een 
honderdtal meter beschikken.

Voorwaar deze plaats kan niet be
stendig zijn en wij vreezen dat er na 
enkele jaren zal moeten uitgekeken 
worden naar een betere plaats ergens 
ten Noorden van de nieuwe visscners- 
haven.

W a t al plaatsen aangeduid werden 
voor de scheepswerven sedert er spra
ke is; van de demping van het derde 
dok !

W ij herinneren ons nog dat hoofdin
genieur Van Gansberghe in Februari 
1899, een plaats voorstelde op den 
Oostelijken oever van de voorhaven, 
tusschen de sluizen van de nieuwe 
spuikom en het afvoerkanaal van de 
Noord Eede.

De handelskamer was met dit voor
stel niet akkoord en in April van het
zelfde jaar, stelde zij voor die wer
ven te verplaatsen achter het onlangs 
afgebroken stapelhuis langs de verbin- 
dingsvaart, die zoo pas gedempt werd.

Het Beheer van Bruggen en Wegen 
deed echter opmerken, dat de vergroo- 
tlng van het eerste dok zou moeten 
uitgevoerd worden om daar een kom te 
vormen dienende voor de yachten, het
geen ook later uitgevoerd werd, toen 
de Brandariskaai gebouwd is gewor
den.

Tensloßte trad de handelskamer toch 
Het voorstel bij van hoofdingenieur 
Van Gansberghe en toen de groote 
havenwerken werden uitgevoerd, werd 
ook gezorgd voor een behoorlijke plaats 
voor al de scheepswerven langs de 
Noord Eede.

Het graven van een zwaäikom ten 
Zuiden van de nieuwe dokken, deed 
echter een derde, voorstel ontstaan en 
weï de scheepswerven te verplaatsen 
naar den Zuidelijken oever van het 
niéuwe zwaaidok.

Veel reeders waren met dit voorstel 
ingenomen en de handelskamer bracht 
dan ook een gunstig advies uit. Dit was 
in 1902.

Het Beheer van Bruggen en Wegen 
nochtans, kon dit nieuw voorstel niet 
goedkeuren. Immers langs den oever 
van het zwaaidok was er hoogstens 
250 à 300 m. grond beschikbaar op een 
breedte van 85 m. en dit scheen toen 
niet voldoende.

Men moet zich echter thans tevre
den stellen met amper 100 m. ! !

Het voorstel om de werven naar 3e 
Noord Eede te verplaatsen, had in elk 
geval dit voordeel, dat de schepen de

werven gemalckeTïjk zouden kunnen be- 
réfken, vermits er slechts één brug in 
den weg komt, namelijk die van de 
voorhaven.

Integendeel om het zwaaidok te be
reiken, zouden de schepen telkens door 
twee groote bruggen van de Demey 
sTufs en dan verder de spoorbrug, moe
ten varen, wat niet zonder veel opont
houd van het verkeer zou kunnen ge
schieden.

Het beheer van Bruggen en Wegen 
liet ook opmerken, dat achter het 
zwaaidok er een vervormingsstation 
voor den spoorweg zou opgericht wor
den met werkhuizen en loodsen groot 
genoeg om 100 locomotieven te kun
nen, plaatsen, een stapelplaats voor ko
len, een creosotagewerf, enz...

Kortom besloot" het betoog : er moe
ten daar 50 Ha. overgehouden worden 
voor de spoorwegen en in zulke voor
waarden, zal het onmogelijk zijn, de 
scheepswerven gemakkelijk te bereiken 
en te bedienen.

Om de scheepswerven alle gemak te 
geven langs 'den Noord Eede, heeft 
men dit afvoerkanaal verbreed, vanaf 
de Blauwe Sluis tot aan de voorhaven 
en men heeft zeïts gezorgd, dat de sche
pen gemakkelfjk dit kanaal zouden 
kunnen opvaren.

Daar is eFlneer dan 80(3 meter van 
den oever Beschikbaar voor de werven 
en daarom moet de verhuizing in elk 
geval naar ginder geschieden.

W ij hielden er aan de uiteenzettin
gen van vroeger hier eens samen te 
vatten, omdat He Tectuur ervan, beter 
doet begrijpen in welke moeilijkheden 
men thans geraakt is en hoe men mis
schien toch nog een gelukkige oplos
sing zou kunnen vinden.

MEKANIEKE TOUW- GAREN 
EN NETTENFABRIEKEN ---

Smartelijk Geval
We vernemen dat de heer Robert Verschel

de, O.-directeur bij het ministerie van Xee- 

wezen, zijn jongsten zoon komt te verliezen; 

die als leerling aan de Brusselsche Hooge- 

school, zijne artsenijkundige studiën bijna 

voltooid had en beloofde een element van 

groote waarde te worden.

Het afsterven van dezen ernstigen jonge

ling van achttien jaar en half, die in twee 

dagen weggerukt werd aan zijn beminde ou

ders, treft ons des te meer daar wij hem 

persoonlijk zeer1 goed kenden en zoowel zijn 

breeden geest en zijn innemend karakter had- 

de kunnen waardeeren.
Het is alsof sommige menschen voorbeschikt 

zijn om door hun gratievolle jeugd slechts 

vrienden te kennen en overal sympathie te 

wekken om dan heel plots weggerukt te wor

den aan allen die hen beminden.

Aan Mr en Mevrouw Verschelde en hun 

bei del kinderen bieden we ons innig rouw- 

belcTag aan.

De begravingsplêchtigheid had heden Don- 

derdagnamjddag te 15 uur op het stedelijk 

kerkhof van Sint Joost ten Noode plaats.

Aan de Visschers 
die op,

Portugal varen
---- 1----

Men melcït ons uit Portugal dat door de 

Regeering evenals andere jaren aan de kust 

de beweging van de tonijn wordt gevolgd. 

Te dien einde zijn er tonijnen voorzien van 

een merkteeken, dewelke bestaat uit een me

talen plaatje vastgehecht aan de staart van 

deze visschen met de inschrijving «Aquario, 

Lisboa, Portugfel, fT38» gevolgd door een 

rangnummer.De vangers van tonijn voorzien 

met genoemd merkteeken, kunrtenj dit laat

ste op het Waterschoutsambt te Oostende 

binnenbrengen, watr de Waterschout het 

noodige zal doeni om hen in het bezit te 

stellen van de uitgeloofde premie. De plaatjes 

in kwestie kunnen ook rechtstreeks met de 

noodige inlichtingen (plaats waar het gevon

den werd, of waar men de tonijn ving, da

tum, enz.) âan het «Aquarium Vasco de 

GAMA» te Lissabonne (Portugal) opgestuurd 

worden. ”

Oostende, den 21 Juni 1938.

De Waterschout der haven Oostende, 

J. BARBE.

De Haven van Zeebrugge
of de Plannen 

van Oud-Minister Van Caeneghem

N. V.

► REEDERIJKAAI, O O ST EN D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
—  Openbare Werken —  

Mazout «Purflna»

Diesel Motoren «Sulzer»^, 

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Men weet dat de heer ingenieur Van Cae

neghem, afgevaardigde-beheerder is van de 

Brugsche Zeevaartinstellingen. Ons blad had 

trouwens reeds meermalen de gelegenheid te 

wijzen op de groote en nuttige bedrijvigheid 

van dezen ingenieur, die niet alleen een mid

del tegen de verzanding van de haven heeft 

uitgedacht, namelijk den bouw van een twee

den muur, maar ook een grootsch plan heeft 

ontworpen am de haven van Gent te verlos

sen van de ko.ntrool en de welwillendheid van 

de Hollandsche overheden die immers Ter- 

neuzen in handen hebben, zoodat ons land 

met de Gentsche haven eigenlijk is als ie

mand die een schoon rijk huis heeft, maar 

waarvan hij den sleutel niet mag bezitten en 

telkens aan zijn buurman moet vragew voo* 

hem de deur te willen opendoen.

Nu denke men niet dat deze vergelijking 

geen steek houdt en dat de Gentsche haven 

niet heeft te klagen over Temeuzen, want 

het is al jaren dat de noodzakelijkheid van 

een nieuwe zeesluis bewezen is en toch komt 

er niets van.

Het kanaal van Gent naar Zeebrugge zou 

ons niet alleen een uitweg naar de zee be

zorgen, maar zou zelfs een oplossing geven 

aan het vraagstuk der afwatering in het 

Noorden van beide Vlaanderen.

Maar am dit te verwezenlijken zou de mon

ding van de Brugsche Zeehaven moeten in or

de zijn en hiervoor stelt ingenieur Van Cae

neghem den bouw voor van een tweeden

Voor een Spoedigen bouw van de 
Nieuwe Vischmijn te Nieuwpoort

PRODUKTEN 

QAS-OLIE —  ESSENCE 

PETROLEUM 

SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

Reeds veel werd over dezen bouw ge

schreven en getwist. De gemeenteraad is 

in zijn laatste zitting na een tusschenkomst 

van raadslid Fryns tot meer toegeving ge

komen, zoodat; de visschers alhoewel niet 

volledig, toch grootendeels voldoening! beko

men en het daarmede uit moet zijn met de 

betwistingen tusschen’, concessiehouders en 

hen.

Dat de koopvaardij- >en visschersschepen 

aan dezelfde kaai konden voort lossen, was 

voor de goede ontwikkeling van deze laat

sten en in ’t belang van het handelsverkeer 

op Nieuwpoort, een onmogelijkheid gewor

den.

De handelskamer heeft dus best gedaan in 

zijn zitting van 8 Juni jl., zulks in te zien 

en meteen de verplaatsing van alle conces

sies, mits zekere voorwaarden, naar de nieu

we kaaimuur te aanvaarden.

Dat voor de concessiehouders dient ge- 

zorgid en zij gronden en gemakkelijk ver

voer bekomen op hunne nieuwe terreinen, is 

maar billijk en in ’t belang van de stad 

Nieuwpoort zelf.

Of zij daarenboven een billijke vergoeding 

dienen te ibekomen voor deze verplaatsing, 

die voor de uitbreiding van verschillende fir

ma’s al even noodzakelijk was, echter een 

zaak, welke we liever aan de beoordeeling 

van den gemeenteraad overlaten.

We kunnen wel aannemen, dat ze gemak

kelijk gronden verschaft worden, waar ze 

zich zonder moeite kunnen organisieren, dat 

de concessies voor 30 a50 jaar verleend 

worden en dat zij daarenboven over de noo

dige sporen en moderne werkmiddelen be

schikken, maar g!eld toegeven, is wat an

ders. Dit is ten andere ook niet het geval ge

weest te Oostende en Zeebrugge, waar wel

iswaar lange pachten of goedkoope gronden 

werden ter hand gesteld, maar meer niet.

Zijn o. m. de kosten van de verplaatsing 

der scheepsbouwwerven te Oostende, niet 

veel grooter, dan om het even wat, en welke 

vergoeding hebben de scheepsbouwers er 

voor ontvanglen ?

Een plaatsje aan de nieuwe visschershaven 

voor den duur van 50 jaar en... *t is al.

Een voordracht door hem onlangs gehouden 

te Brugge in aanwezigheid van den heer 

Gouverneur Baels, burgemeester van Hoes- 

teiÿberghe en anderen gaf aan ingenieur Van 

Caeneghem de gelegenheid nog eens zijn 

plannen uiteen te zetten en tevens de dwa

lingen aan te wijzen, die door sommige sen- 

sationeele berichtgevers begaan werden, wan

neer ze in enkele dagfbladen spraken van de 

haven van Zeebrugge als van een millioenen- 

kolk.

Ingenieur Van Caeneghem toonl aan hoe de 

hydro-technische wetenschap ten tijde van in

genieur Demey, meer e'en theoretische dan 

een empirische ontwikkeling had bekomen en 

hoe thans door de inrichting vart hydrau- 

8che laboratoria alle theoretische gegevens 

gekontroleerd worden door miniatuurhavens 

te bouwen waarin de werking van tij en ebbe, 

stroom en zandbank kon nagegaan worden 

tot in de minste bijzonderheden toe.

Aldus is het te verklaren dat vroeger de 

oorzaken van de( aanslibbing niet bespeurd 

werden en in plaats van 60 à 70 cm. per 

jaar, de aanslibbing 30 maal g'rooter is ge

weest.

Vandaar baggerwerken, die ongeveer 7 

millioen per jaar beloopen en die zelfs niet 

volstaan om een voldoenden diepgang te be

houden.

De proefnemingen gedaan in het labora

torium van den Waterstaat te Delft hebben 

bewezen, dat om de verzanding te weren, 

men zorgen moet dat er geen strooming 

meer in de reede aanwezig zij.

Nu is dit slechts te bereiken door een 

tweeden muur te bouwen, • waardoor de hoe- 

veeïKeld water tot een minimum herleid zou 

zïjn en de gevormde slibbanken als door 

een gordel omringd. Aldus zouden nieulwe 

kaaien ontstaan en men zou beschikken over 

een kaai van vijf kilometer en half lengte in 

plaats van een lengte van vijfhonderd meter 

zooals thans.

Ingenieur Van Caeneghem heeft ook aan- 

gedrongen op het belangl van de Brugsche 

zeeKaven in geval van oorlog en beweert 

dat zij de eenige is van geheel de ku3t die 

dienden kan om de bevoorrading van zoowel 

de burgerlijke als militaire bevolking te ver

zekeren.

Geen enkele andere haven zoo verzekerde 

hij, kan deze rol vervullen, omdat deze geen 

andere voldoende toegangsdiepte aanbieden 

kan.

Over Ket nut van de Brugsche Zeehaven 

in oorlogstijd, kan men onzes inziens niet 

twijfelen, maar het is ook een wapen ‘dat 

langs twee kanten wondt en het nut ervan 

gedurende den wereldoorlog was vooral voor 

de Duitschers.

Trouwens we zijn nog zoover niet en men 

maakt immers vooral havens voor vredestijd

Dit zij gezegd zonder aan de waarde van 

deze schitterende voordracht ook in het 

minste te willen afbreuk doen.

De zaak van de gestolen 
“Rita’s,, voor de

Br ugsche.Rechtbank
Vrijdagvoormiddag heeft de h. Substituut 

Mathys zijn advies verleend nopens de aan

stelling der burgerlijke partijen : Spaansche 

regeering eenerzijds, de eigenaar der (booten, 

h. Rossel, anderzijds.

Aangaande de eerste aanstelling, deze der 

Speansche Regeering, onderlijnt spreker het 

onderscheid dat bestaat tusschen bezitting en 

eig<endom. De Spaansche regeering heeft de 

twee booten in haar bezit gehad, maar Mar

cia Erena is er eigenaar van gebleven ; deze 

laatste was dus gemachtigd om de booten te 

verkoopen. Wel verklaart de Spaansche re

geering dat de verkoop der booten enkel een 

schijnverkoop was ; alleen telt de koopakte 

in de oogen van, de rechtbank.

Verder onderlijnt spreker nog dat, moest 

de rechtbank de thesis der Spaansche re

geering volgen,, de ware eigenaar, de h. Ros

sel, moeilijkheden zou hebben om de verze

keringsmaatschappij te doen betalen.

Marcia Erena was wel de eigenaar en de 

Belgische rechtbanken hebben niet te beslis

sen in welke maat de opeisching door de

ST A N D A R D  

GAS-OIL

Heel de wereld door 
beroe nd en gepreaen.

American Petroleum Company

Spaansche regeering wettelijk waarde heeft. 

De bezitting door de Spaansche regeering 

heeft geen gevolgsrecht.

Anderzijds bestaat er geen samenhang tus

schen het nadeel dat de Spaansche regeering 

zou ondergaan hebben door de muiterij, en 

deze zelf ; er werd noch moreele noch stof

felijke schade berokkend aan de Spaansche 

regeering.

Er kan ook geen spraak zijn van geveinsde 

verkoop daar Marcia Erena die eigenaar dor 

booten was en de verkoop geschiedde, alsook 

de inschrijving in het hypothekenkantoor te 

Antwerpen vooraleer de Spaansche regeering 

beslag deed leggen op de booten.

Daaruit besluit de h. Substituut dat de bur

gerlijke partij, Spaansche regeering niet ont

vankelijk is en dat deze van Rossel wel ont

vankelijk is. Hij vraagt dat de plichtige mui

ters tot het maximum der straf zouden ver

oordeeld worden cji dat akte zou verleend 

worden aan de burgerlijke partij Roseel voor 

verder vervolg.

GEBRUIKTShelll
PRODUCTEN

Olj zult tevredm r lfa .

Nog eenige 
Belgische Visscherijalmanakken

De personen welke nog niet in het bezit zijn van een Belgische Vissche- 
rijalmanak voor het jaar 1938 kunnen deze bekomen ten bureele van het blad, 
bij de waterschouten en bij boekhandel Devriendt.

De prijs is 30 fr, plus één frank voor verzendingskosten. Difi bedrag 
kan gestort worden op postcheckrekening 1070,98 van den heer Vandenber
ghe Prosper, Oostende.

De|Ophefmakende Zaak der 
Mosselvergiftiging in het 
Kanaal Zeebrugge-Brugge

Sedert vele jaren was er geen voorval in 

onze streek, dat zoozeer de tongen gaande 

hield, dan de zaak der massa-vergiftigingen 

veroorzaakt door het eten van mosselen, 

voortkomend uit het zeekanaal van Brugge 

naar Zeebrugge. Dat is natuurlijk niet te 

verwonderen als men bedenkt, dat de mosse

len voor het volk een zeer geliefde kost zijn 

en menigeen nu betreurt van de geneugten 

van een smakelijk «mosselsoupétje» voor lan

gen tijd verstoken te zullen zijn ; scherts van

GEBRUIK

T E X A C O
Gag-Olie 

Benzine en Olie
om Uw onkosten te verminderen. 

DEPOT  O O ST EN D E  : 

T ELEFO O N  462

kant gelaten, nemen de gevolgien van de ver

giftiging nog altijd grootere afmetingen I

Er waren tot hiertoe drie slachtoffers ver

meld als zijndej overleden. Een vierde is er 

bij te voegen, zoodat het treurig bilan van 

sterfgevallen als volgt luidt : één doode tc 

Lissewegie, twee docden te St Andries en één 

doode te Brugge.

Het spreekt van zelfs dat het parket van 

Brugge niet ongerept is blijven toezien.

NASPORINGEN IN HET ZEEKANAAL

Pas hadden de geneesheeren vastgesteld 

dat de vergiftigingen door het eten van mos

selen veroorzaakt waren en dat de gebruikte 

mosselen uit het zeekanaal genomen waren, 

of reeds Vrijdag! 1 7 Juni begaven zich de 

heeren Rechter Moeneclaey, Dr Peeters, 

Waterschout Carlier en Alb. Vossaert der 

Rechterlijke Brigade meti het noodige per* 

soneel naar het zeekanaal en scheepten zich 

in op de «Minister Baels».

Van Zeebrugge tot aan Brugge werden van 

afstand tot afstand stalen genomen, en van  
de mosselen die er te vinden waren, en van  
het water. De imosselstalen werden zorgvul

dig in zakjes gedaan, het water in fleêchj«*



■ '"H sm c H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

MARKTBERICHTEN

OOSTENDE
Vrijdag 17 Juni 1938

0.201 Silverput 8 d. 11.400.—

0.173 Witte Bank 12 d. 10-264,50

0.214 Witte Bank 14 d. 22.135,—

Een vaartuig met 50 manden kreeftjes en 

2 vaartuigen met kleine vangst pladijs, tarbot 

en tongen worden ter markt gebracht. 

Zaterdag 18 Juni 1938

0.2 1 5 Witte Bank 14 d. 23.166.—

0 .1 12 Witte Bank 14 d. 25.71 7,50

0.237 Kanaal 14 d. 30.568,50

0.240 Oost 6 d. 9.055,—

0 .1 1 6 West 7 d. 5.905,—

0.130 Silverput 8 d. 9.485,—

0.322 Witte Bank 13 d. 1 7.090,—

Heden werd slechts een kleine hoeveelheid 

visch ter markt gevoerd; zij bestaat vooral 

(lit tongen, tarbot, ieksoortçn en wat varietei- 

len door Kanaalbooten geleverd. De vorzor- 

L ing laat niets te wenschen over ; er is ech

ter gebrek aan rondvisch en ïogsoorten. De 

wfzet is vast voor de kleine sorteering! tongen.

Maandag 20 Juni 1938 

0.335 Witte Bank 13 d. 22.947,—

S0.222 Ijsland 21 d. 66.590,—

( .232 Kanaal 14 d. 29.775__

(>.217 Moray Firth 16 d. 36.620,--

0.54 Kanaal 14 d. 28.850,—  

0.275 Marokko 22 d. 52.848,—  

0.282 Spanje 20 d. 51.194,- 

0.67 Oost 10 d 14.030,- 

O. I 2 I W»“ e Bank 1 4 d. 11.070,--

Alhoewel de aanvoer van heden heel mid

delmatig is, kan hij volstaan: De verscheiden

heid is bevredigend, doch de kwaliteit niet. 

Slechts een 3500 kg. tongen waren ter 

markt; bij den aanvang was de afzet vast 

maar bij einde markt daalde deze. Ijsland le

vert alle gewone soorten doch echter alles 

i«i kleine partijen; de vraag naar koolvisch 

i* levendig doch gezien de slechte hoedanig

heid dezer waar, kan deze vangst geen loo- 

nende besomming (bereiken. Kanaalvanysten 

leveren de gewone zeer gevraagde soorten, al

les eveneens in zeer beperkte mate mec een 

t< kort aan tongen, roggen en kabeljauw. De 

Marokkaa.nsche vangst is goed verzorgd en 

Inat veel roobaard, zonnevisch, baarzen en 

een mooie partij roggen en schaten. Spaan- 

s ;he vangst levert veel tongen, roggen en 

«chaten bijna gteen ibijsoorten. Roggen ken 

den bij het einde der markt een gevoelige in

zinking.

Dinsdag 21 Juni 1938

0.235 Witte Bank 

0.336 Witte Bank 

0.320 Witte Bank 

0.187 Oost 

0.2 74 Witte Bank 

0 .1 89 Witte Bank 

0.22 7 Witte Bank 

0.326 Witte Bank 

0 .1 35 Witte Bank

12 d. 

12 d.

13 d. 

6d.

14 d. 

14 d. 

14 d. 

12 d. 

12 d.

23.595,—

18.205.50 

15.8S0,—

7.870,—  

19.795,—  

20.220,—

24.822.50

19.264.50 

1 3.325,—

De aanvoer van heden alhoewel niet groot, 

is voldoende; spijtig echter dat sommige soor

ten niet in voldoende hoeveelheid worden 

aangeboden vooral witte kabeljauw, rogsoor

ten en schoone iek Veel vaartuigen zijn van 

de Witte Bank en Oost visscherij gekomen. 

De aanvoer tongen is daarom niet groot, ge

zien de geringe vangsten. De Kanaal vissche- 

rij geeft benevens de gewone soorten er. 30 

manden haring 40-50 manden goed verzorgde 

jonge schelvisch. Moray Firth levert veel 

mooie meid; de aanvoer kabeljauw' is onbe

vredigend. Alleen de mooie soorten kondei 

een vasten afzet noteeren; kleine visch onbe

stendig.

0.86 Ijsland 19 d. 85.261,—  

0.160 ijsland 18 d. 80.162.—  

O. I 79 Moray Firth 1 I d. 27.238,—  

0.223 Witte bank 13 d. 1 9.2 70,—  

<>.108 Moray Firth 10 d. 2 7.585,—  

0.316 Moray Firth 12 d. 31.047,—  

0.73 Witte Bank 13 d. 17.145,—  

0.350 Kanaal II d. 34.398,50 

0.145 Witte Bank 12 d. 19.585,—  

( .105 Witte Bank II d. 20.449,,—  

0.333 Witte Bank 1 1 d. 14.225,—  

0.311 Kanaal TT â. 19.854,— 

O .I3I Witte Bank 12 d. 12.660,—  

0.282 Overschot gisteren .......  510,--

De aanvoer van heden heeft een gansch an- 

«1er uitzicht als gisteren ; immers wordt ro:i- 

<le yisch (kabeljauw, groote en kleine gullen, 

inooie imeiden) redelijk overvloedig aang.fi- 

1 «oden, terwijl er bijna geen rogsoorten wor

den aangeboden. D«e omvang der IJslandsche 

\ angsten is door den band dezelfde als giste- 

len; de kwaliteit is wel ietwat beter doch 

i og niet gansch bevredigend. De Moray Firth 

A angsten zijn dank hunne korte zeereizen 

\ an heel goede kwaliteit ; deze booten leveren 

wel mooie meiden en totten, maar nog g(een 

\ oldoende partijen witte kabeljauw. Kanaal 

en Witte Bank visscherij geven bestendige 

% angsten. De aanheft der markt was vast om 

zeetr onstandvastig te sluiten.

Woensdag 22 Juni 1938

Donderdag 22 Juni 1938.
0.65 Wttte Bank 13 d.
0.334 Oost 7 d.
0.2 79 Witte Bank 13 d.
0.210 Oost 8 d.
0.66 Oost 8 d.
0.138 Witte Bank 13 d.
0.127 Witte Bank 13 d.
0.152 Oost 8 d.
0.244 Witte Bank 13 d.
0.340 Nauw van Kales 7 d.

1 7.153,—  
6.5 10,—

Voor uwe

E l e c t r i s c h e  I n r i c h t i n g e n
en alle

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

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

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

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Alhoewel 10 vaartuigen ter markt zijn 
de aanvoer klein gezien vele vangsten on
benullig zijn. De hoedanigheid is door den 
band bevredigend ; de keuze beperkt zich tot 
tongen, tarbot, iek, wijting en gullen. Groo
te kabeljauw en roggen ontbreken. Vangsten 
van de Witte Bank zijn klein.

Donderdag 16 Juni 5581 kg.

Vrijdag 17 Juni 6166 kg.

22.1 20i__* Zaterdag 18 Juni 7258 kg.

9.1 18,— ' Zondag 19 Juni 5 703 kg.
5.975, Maandag 20 Juni 405 kg.

1̂9 5 4 2 ' (Dinsdag 21 juni 5007 kg.

10.500,__  Woensdag 22 Juni 5816 kg.
1 6.943,’—
13.31 5,—

ïh  iip t M l
V.schtactoor in alle soorten 

/Ei? SCI1EN —  G E R O O R T E N  

V ISCH  E N  GARNAAL 

Vischhandel in t groot en t klein

V IS U iM IJN , 2 - M ECH ELEN  

Tel. 789

4.30— 5.60 

2.10— 5,

3.50— 4.40 

2.60— 4.—

5.50— 6.30

3.50— 4.ÖU 

3.20— 4.50

UMU1DEN

B r i t i s h  R o p e s  L t d

LONDON

- —«o*--

0.328 Kanaal 11 d. 24.61 7,—
0.346 Moray Firth 11 d. 20.625,—
0.309 Kanaal 12 d. 37.405___

.kSO. 159 Moray Firth 12 d. 31.002,50

t /. 78 Oost 6 d. 4.513,—

Verwachtingen
Zaterdag 25 Juni. —  0.239 van de Witte 

Bank.
Maandag 27 Juni. —  SS.0.97 van de 

Noordzee met 4 bakken totten, wipting, ma
kreel, tarbot en kabeljauw. 0.85 van het Ka
naal van Bristol met 120 b. visch en ,250 kg. 
tongen. 0.286 en 0.241 van Spanje. 0.296 
van het |Kanaal van Bristol. 0.293 van de 
Moray Firth.

Dinsdag 28 Juni. SS.0.163 van Ysland met 
15 bakken, waarvan 850 kabeljauwen, 1000 
kools, 175 b. gullen, 160 b. groote schel
visch, 625 b. totten, wijting Schotsche schol 
en mixed, 50 lengen, 20 b. lengen, 35 b. 
boonen, 17 b. heilbot. SS.0.149 van de Mo
ray Firth met kabeljauw, totten, wijting en 
mixed. 0.292 van het Kanaal van Bristol. —  
0.195 van Spanje. O .l 18 van de MorayFirht.

Woensdag 29 Juni. SS.0.158 van de Noop 
Head. SS.0.157 van de Noordzee met veel 
Schotsche schil. SS.0.80 van Ysland met 
2500 kabeljauwen, 400 b. gullen, 600 kools, 
150 b. kools, 175 b. boonen, 10 b. wolven, 
totaal 14 bakken. 0.82 van het Kanaal van 
Bristol met 20o b. visch en 300 kjç. tong’en. 
0.290 van het Kanaal vein Bristol.

Verder worden verwacht . 0.228 en 0.1,95 
van Spanje. 0.345, 0.231, 0.305, 0.278, 

nO. 155 van et Kanaal ,van Bristol. 0.256 
van de Kreeftenput. 0.287 0.114, 0.175 
0.246, 0.265 , 0.272, 0.323, 0.255, O.I41 
0.166 0.304, 0.246, 0.329, en 0.102 van 
de Witte Bank.

Consortium der Beste Engelsche

---  Staaldraadfabrieken ---
De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Bulivant», «fillis», cru. 
---- 0----

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust ; 

OSTEND STORES & ROPEW ORKS

N. V.TEEDERIJK^AI — OOSTENDE

BRUSSEL
VISCHMIJN

13— 18 Juni 1938. —  Baars, 1,90 ; zee
duivel 5.95 ; kabeljauw 6.43 ; gullen 2.80 ; 
zeezalm 2,71 ; zonnevisch 3.65 ; schelvisch 
2.47 ; zeehonden 2.33 ; steur 5.86 ; heilbot 
17.23 ; schaat 4.17 ; knorhaan 0.95 ; poers 
1,05; kreeft 12 ; latour 7,13 ; schar 3.55 ; 
leng 2,83 ; makreel 2,94 ; wijting 2,07 ; heek

In de week van 16--22 Juni 1938 kwa

men aan de Rijksvischhallen 26 soomtrei- 

Iers, 50 motors en 3 Denen hun vangsten 

versehe visch verkoopoen.

De vangsten van de groote stoomtreilers 

zijn zeer groot, maar bestaan zeker uit 90 

t. h. makreel. In een paar dagen visschen 

worden vangsten van 100— 1400 bennen 

buitgemaakt. Bijvisch wordt niet gevangen, 

vandaar dat deze vangsten makreel niet op 

prijs gesteld worden door den handel. De 

reederijen dienen hun schepen meer naar 

verschillende vischgronden te zenden, De 

vangsten makreel werden buitgemaakt op de 

Ellebocht-Spit en Tal-End vischgronden.

Schoone vangsten, die uitmunten in ver

scheidenheid worden verkregen bij het Horn- 

Riff. De verscheidenheid bestaat uit mooie 

schol, schelvisch, gullen en witte kabeljauw.

Van de Moray Firth : een schoone vangst 

mooie -meiden ; kwaliteit zeer £/oed verzorgd.

De rest van de treiiers hadden als vang

sten schelvisch, totten en wijting en kwamen 

hoofdzakelijk van het Clijdiep.

De kabeljauwaanvoer was de geheele week 

week onbevredigend.

De motors hadden, alle onbevredigende 

vangsten. Hun visch die in de Rijksvisch

hallen wordt uitgestald, laat veel te wen

schen over. Droeviger is het te zien, hoe 

deze motors de Noordzee uitmoorden. Vang- 

ste van 150-300 bennen pufschol en schar 

zijn elke dag te aanschouwen. De naam van 

roofjbouwvis3chers is hier op de rechte 

plaats en het is te hopen dat de regeering

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

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

Levering van alle benoodigdheden :
Oiiïn, Verven, Kettingen, Chil&els, Katoen, Carbure, enz., enz. 

Tel. 741 en 1781 Poati&ecis 99136 Handelsregister 95

LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

I J S
GEMAALD EN IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch 

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

2,94 ; koningsvisch 3,73 ; pladijs 3.31 : rog i , , . , , . . . , .
4.42 ; riviervisch 1,80 ; roobaard 2,08 ; geep . dnnSend het Pufverbod zal eischen, want de 
3.13 ; vervroren zalm 8,07 ; klipvisch 4.14; 2e schepen verdienen niet de naam van vis- 

12— 78 ; forel 12,37 j tarbot 9,49

Over te nemen
welgekende M O D E W IN K E L  (Modes 
Lydie) uit oorzaak van dubbel be
drijf. Inlichtingen en voorwaarden : 
Nieuwpoortsche Steenweg, 145a, Oos
tende. (38)

tong
pieterman 8.1 9 fr. p»er kg.

VISCHMARKT 

13— 18 Juni 19,38. —  Griet 8— 15 ; zee
duivel 9— 12 ; kabeljauw 10--16 ; gullen
8--10 ; zeezalm 4--7 ; zeepaling 4--6 ;
zonnevisch 8--9 ; schelvisch 4--9 ; schaat
8— 12 ; knorhaan 3— 4^ latour 8— 12 ; scha 
4— 6 ; leng 2— 4 ; malcreel 3— 5 ; wijting
2--4; heek 4--6; geep 4— 6; gladijs 3— 9V
rog 3— 7; roobaard 4--6; vervroren zalm 18
--20 ; klipvisch 3--4 ; forel 16--20 ; tar
bot 9— 18 ; pieterman 10— 12 : tong 11 —
18 fr per kg.

VISSCHERS !

DE BESTE
Weet U dat

GASOïL 1

! HET BESTE MAZOUT 2
voor VISSCHERSVAARTUIGEN 

GEFABRICEERD wordt door (te

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

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

BESTEL BIJ DE B. C. C. &

’RiJS PER KILOGRAM TOEOEKEND AAN DE 
/ERKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTBNDE,

VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
WEEK VAN 18 TOT 25 JUNI 1938.

Zaterdag Maandag
Turbot —  Groote tarbot .................................13.00-- 10,—  12,00— 10,—

Mid. tarbot .............................9,00—  8,—  8,50—  8,—
Kline tarbot ................... ............. 8,00—  8,00-- T,--

Barbues —  Griet ............................................. 14,00— 10,—  9,00— 7,—
Soles —  Allergroote tongen ........................ 14,00— 16,—  14,00— 17,—

Groote tongen ...............................14,00-- 16,-- 14,00— 16,--
Midd. groote tongen ....................14.00— 16,— 14,0— 15,—
Voorkleine tongen ........................ 16,00— 19,—  17,00— 19,—
Kleine tongen ........................ ....... 17,00--21.-- 16.00— 19.--

Carrelet* —  Gr. pladijs (schol) ...................................................................
Mid. pladijs .............. ...............  6,00—  6,50—  5,—
Deide slag pladijs ....................  5,00—  4,—  4,50—
Kleine gladijs ............................. 2,00—  .2,00—  1,50

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

Kieine tongschar ............  3,50—  4,00—
Soles d'Ecosse —  Gr. Schotsche schol .......  3,50—  4,—  4.25—  3,50

Kl. Schotsche schol ...........  3,50—  3,50—
Flottes —  Schaten .......................................... 3,00—  2,—  3,00—  ]_,50
Raies —  Groote rog .....................................  3,00-- 2,—  4,00—  2,00

Kleine rog ......................................  1,50—  1.25—
Tncauds —  Steenposten ................................. ..................................................
M«rlans —  Gr. wijting .................................  2,00—  2,50—  2,—

Kleine wijting ..................... . 1,25—  1,50—
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ................................... .... 9,00—  6,—

Dinsdag
15.00— 1 I,—
10.00—  9,—
9.00—  8,—

10.00—  7,—  
I 7,00— 20,—
17.00— 19,—
16.00— 17,—  
I 7,00— 19,—
17.00— 19»—
7.00—  5,—
9.00—  6,50
5.50—’-T,50
2.50—  1,50
4.00—  2,—
6.00—  4,50
4.00—  2.50
4.00—
3.50—
3.00—  2,—
4.00— 2,—
1.50—

4,50 r.oo—
3,00-

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

Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw ............................... .....2,00—
Gr. gullen .................................................2,00—
Kl. gullen .............................................. .....2,00—

Sébastes —  Klipvisch ............................................................. .....1,25—
Charbonnier —  Koolvisch .........................................................2,00—
Lieus —  vlaswijting 
Lingues —  Lengen

1,75

1,50

3,00—  2,—
Eglefins —  Gr. schelvisch ....................................................  5,00—

Gr. mid, schelvisch 
Kl. mid. schelvisch

3.50-
4.50—

Kl. schelvisch ....................................................  4,50-

Colir
3.00—  2,—
6.00—  4,—
3.00—  2,—
2.00—  1,75

Vives —  Pietermannen ........................................................  10,00—  6,— .

Braadschelvisch (totten) ....... ............
Gr. mooimeisjes ............................. 5,00—
Mid. mooimeisjes ........................  3,00-
KI. mooimeisjes 2,00

4___
-2,—

Grondins —< Knorhaan ................................. 1,00—  0,50—
Grondins rouges —  Engelsche soldaten ... 2,00—  3,00—  2,- 
Rougjets —  Roobaard ..................................... .......................  2,50—  2,-
Emissoles —  Zeehaai .....................................  1,50—
Roussettes —  Zeehonden ............................. 1,50—
Dcréos —  Zonnevisch ..................................... .......................
Lottes —  Gr. zeeduivel (steert) .......  ...... 6,00—  5,—

Kl. zeeduivel ................................. 4,00—
Ccngres -- Gr. zeepaling ............................. 3,00--

Kl. zeepaling ............................. 2,00—
Maquereaux —  Malcreel ................................. .......................
Harengs —  Haring .................................................................
Esturgeons -- Steur ..................................... .......................  I 7,00--
Flétans —  Gr. heilbot ................................. .......................

Kl. heilbot ..................................... .................— ..
S^revissea —  Kreeftjes ................................. 7,'00—  4,—

1.50—
1.50—
4.00—  2,—
6.00—  5,—
4.00—
3.00—
2.00—

17.00— 15,—
14.00—  9,—  

4,00—

2.50—  2,—
1.00—  1,50
9.00— 6,—
5.00—  4,—
3.00—  2,50
4.50—  5,--
4.00—  3,50
2.50—
1.25—  1,75
3.00—  2,—
4.00—
3.00—  I,—
5.00—  6,—
4.25—  4,50
4.00—
4.00—
3.00—  2,—
5.50—  3,50
3.00—  2,—  

,00—

" löö— .......
3.00—  1,75

'"i.'sö— 2,—
1,50— 2___
4.00— 2,50 

6,'00—  5,__
4.50—  4__

2,0 0— .......
3.00— 2,50

18.00— 13,—
12.00— _9___

3,00—

W oensdag 
1 3.00— 10,—
9.00—  8,—
8.00—
9.00—  7,—

17.00— 21,—
15.00— 18,—  
1 7.00'— 18,—
19.00— 20,—  
1 7,00— 20,—

8.00—- 6,—
5.00—  4,—  
2,25—  1,50

6.50— 5,50
4.50—  5—  
4,'00—
3.50—
4.00—  3__
5.00—  3,—
2.00—

2,00-*-̂
1.50—

10.00—  7,—
5.00—  4,—
3.00—

Donderdag
12,00— 10,—
9.00—  8,—
8.00—  7—
9.00—  7,—

22.00— I 7,—  
1 7,00— 19,—
18.00— 1 9,—  
1 7,00— 1 9,—
18.00— 19,—

6.50— 5,—
4.50—  4,—
2.00—  1___

3,50—  3.25

4,00— 2,50 
4 . 0 ^  2,—
i;5 o ^

Slechts 3 Denen

scherijschepen.

Buitenlansche aanvoer : 

met schol en schar.
De vischprijzen hebben zich, ondanks d 

warmte, zeer goed gehouden. Dat de ma

kreel voor spotprijzen werd verkocht valt 

te begrijpen.

Verwachting toekomende week : 25 stoom

treilers en 50 motors.

Donderdag 16 Juni 1938.

De aanvoer was heden middelmatig groot. 

De aangebrachte soorten waren : schelvisch 

schol, tarbot, tong gullen en veel makreel. 

Kabelj auw was schaarsch vertegenwoordigd. 

De visch werd aan dure prijzen afgfezet.

Ym. 10 Clijdiep 

Ym. 59 Tal End 

Ym. 85 Horn-Riff 

Kw. 76 Horn-Riff 

Kw. 74 Witte Bank 

Kw. 38 Ameland 

Ro. I Terschelling 

EE.436 Denemarken 

E.45 Denemarken

Vrijdag 1? Juni 1938

De aanvoer is klein,, maar voldoende ;

I stoomtreiler van Horn-Riff met een vangst 

mooie verscheidenheid en 3 groote Scheve- 

ningsche motors van de Witte Bank met vol

doende tongen, tarbot, wijting en schol- 

vangsten. De visch werd aan goede prijzen 
afgezet.

Ym. 4 HornJRiff 

Sch. 341 Witte Bank 

Sch. 1 2 1 Witte Bank 

Sch. 250 Witte Bank 

Zaterdag 18 Juni 1938 

Stechts 5 motors waren aan den afslag. 

De aangeboden soorten bestonden uit tar

bot, tong, schol en kleine wijtingf. De visch

prijzen vertoonden een gevoelige daling.

280 2411,—

595 2228,—

300 3 183,—

150 1 492,—

100 1475,—

50 468,—

45 639,—

150 1 010,—

45 1 66,—

235 2262,—

100 838,—

100 1183,—

80 705,—

Kw. 59 West 30 389,—

Kw. 75 West 20 328,—

Maandag 20 Juni 1938

5 booten van de vischgronden Ellebocht- 

Spit en Tal-End met overvloedige vangsten 

makreel. Deze vangsten werden verwezen

lijkt in 4 à 5 dagen tijds. De kwaliteit was 

zeer levendig, maar de aanvoer te groot en 

de prijzen voor dit soort visch stortten in

één. 1 schoone vangst van de Moray Firth 

bestaande uit prachtige mooie meiden, voorts 

6 vanglkten van Clijdiep, Tal-End en Horn- 

Riff .met veel schelvisch, totten, schol, tar

bot en gullen. Kabeljauw was zeer schaarsch.

36 motors waarvan de meeste van de 

We8tvisscherij met zeer schrale vangsten. —  

Uitgezonderd de makreel, werden alle soor

ten visch goed verkocht.

Ro. 46 Moray-Firth 

Ro. 53 Ellebocht-Spit 

Ym. 9, Tal-End 

Ym. 12 Ellebocht-Spit 

Ym. 38 Clijdiep 

Ym. 60 Horn-Riff 

Ym. 196 Ellebocht-Spit 

Ym. 46 Clijdiep 

Ym. 87 Clijdiep 

Ym. 147 Clijdiep 

Ym. 24 Ellebocht-Spit 

Ym. 161 Witte Bank 

E. 404 Denemarken

36 Katwijker motors laagste 150,— , hoog

ste 905,—  florins besomming.

Dinsdag 21 Juni 1938

3 machtige vangsten makreel, die tevens 

oorzaak waren dat de prijzen belachelijk wa

ren : 20 à 25 fr. voor 50 kg. ; 1 vangst van 

de Witte Bank bestaande uit voldoende tar

bot, tong en kleine schol en een schoone 

vangst van Horn-Riff, welke wederom uit

muntte in verscheidenheid. Uitgezonderd de 

makreel werden de overige soorten goed 

verkocht.

Ym. 71 Tal-End 

Y:m. 135 Witte Bank 

Ym. 17 Ellebocht-Spit 

Ym. 2 Ellebocht-Spit 

Ym. 72 Horn-Riff

Woensdag 22 Juni 1938

Wederom veel makreel, gelukkig niet in 

die hoeveelheid van de vorige dagen. De 

prijzen kenden dan ook een lichte verbe

tering. De overige vangsten bestonden alle 

uit schelvisch, totten en wijting. Kabeljauw 

was zeer schaarsch. De motors hadden alle 

schrale vangsten, vooral voor tongen. De 

vischprijzen waren zeer bevredigend.

Ym. 26 Ellebocht-Spit 900 1981,—

505 3 742,—

750 1 529,—

1265 2462,—

1440 2444,—

595 2275,—

230 191 8,—

850 1988,—

340 2459,—

215 1958,—

215 1 703,—

1250 2098,—

180 1619___

150 883,—

Ym. 98 Tal-End 340 2440,—

Ym. 54 Tal-End 320 2746,—

Ym. 8 Tal-End 500 2201,—

Ym. 39 Ellebocht-Spit 1050 1685,—

Sch. 225 Witte Bank 100 1315,--

Kw. 1 9 Ameland 45 577,—

Kw. 4 1 Ameland 35 4 18___

Kw. 3 West 10 196,—

Kw. 144 West 30 4 70,—

Kw. 23 West 25.—

Ym. 201 West 50 523.—

GENT
1 1— 18 Juni 1938. — garnaal 7 ; griet

14 ; kabeljauw 1 1--13 ; makreel 6 ; pla-
rog

zee-
dijs 10 ; paling 16--24 ; schelvisch 10
6— 9 ; tarbot 14— 15 ; tong 16--19 ;
post 8 ; zonnevisch 8 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
. Zaterdag 18 Juni 1938

Groote tongen 13— 14 ; bloktongen 13—* 

14 ; fruittongen 16— 17 ; sch. kl. tongen 

16— 17 ; kleine tongen 8— 14 ; gr. platen

5— 5,50 ; midd^ platen 5,50— 6 ; platjes 5 

— 5.25 ; schar 3— 4 ; pieterman 8— 8,25 ;

tarbot 10--13 ; griet 8--i2 ; rog 2—-3,50 ;

garnaal 3,50— 5 fr. per kg.

Maandag 20 Juni 1938 

Groote tongen 15— 15,50 

1 5— 1 6 ; fruittongen 1 6— 1 7 

1 6--1 7 ; kleine

6— 6.25 ; midd.

; bloktongen : 

sch. kl. tongen 

tong) 8— 14 ; gr. iplaten : 

platen 6— 6,50 ; platjes 5

815 18ó3,—

110 1 553,—

1395 2 1 55,—

910 1314,—

175 1900,—

— 5,25 ; schar 3— 4 ; pieterman 8.25--6.50;

tarbot 10— 14 ; griet 8— 12 ; rog 2— 3,50 ; 

garnaal 2,50— 5.10 fr. per kg.

Dinsdag 21 Juni 1938

Groote tongen 14— 15 ; bloktongen 14—  

15 ; fruitton^jert 16— 17 ; sch. kl. tongen 16 

— 17 ; kleine tongen 8— 14 ; gr. platen 6—  

6,25 ; midd. platen 6— 6,50 ; platjes 5— 5.25; 

schar 3— 4,50 ; pieterman 8— 8,50 ; tarbot 

10— 14 ; griet 9— 13 ; rog 2— 3,50 ; gar

naal 2,50— 4.30 fr. per kg.

Woensdag 22 Juni 1938

Groote tongen 16— 17 ; bloktongen i 7—

18.75 ; fruittongen 20--21 ; sch. kl. tongen

20— 21 ; kl. tongen 8--16 ; gr. platen 6—

6.50 ; midd. platen 7,25— 7,50 ; platjes 6,50 

— 6.75 ; schar 3— 3,5’0 ; pieterman 10,25—

10.50 ; tarbot 10— 15 ; griet 10— 15 ; rog

2.50— 4 ; garnaal 2,50— 4 fr. per kg. 

Donderdag 23 Juni 1938

Groote tongen 16,50— 19 ;

16— 17 ; fruittongen 17— 18 ; 

gen 17,50— 19 ; kl. tongen 8- 

t.en 5,50— 6 ; midd. platen 6—

5— 5,50 ; schar 3,50— 4 ; pieterman 8,50—  

9„50 i taÿbot 10— 15 ; griet 10— 14 ; rog

2.50— 3 ; garnaal 3— 3.80 fr. per kg.

bloktongen : 

sch. kl. ton- 

— 15 ; gr. pla- 

-6,50 ; platjes

FROID INDUSTRIE

Kw. 159 Witte Bank 150 13 78___
Kw. 39 Norderney 65 847,—
Kw< 5 Norderney 45 660,—

IJS
REBDERIJKAAI, 36, O O ST E N D E

MODERNE
F A B R I E K

T ELEFOON  4 0 1 

Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323890

DagelijkiehB voertbranfst > 250.000 kUot H O FLEV ERA N C IER

Donderdag
.32,50— 14.—

1,50—  
1,00—

5.00—
3.00—

5.00— 3__
4,00— 2,—

6,00— 5,—
3,00— 4___
2,25— 4.—
5,00— 3,50
3,00— 2,—
1.75—

1,25— 1,—
3,00— 2,—

2,00__
2,00—

6,00— V,—
4.50—

4.50—  3,-
2.50—

9,00—  5,- 
1,00—

2.50—

4Ü0—  2,50
5.50—
3.50—

3,00—

3,00—

Zaterdag
40.50— 12,—  
26,00— 13,—  
1,06—  1,—  
0.9,1—  0.81 
0.91—  0,82 
0,92—  0,86 
0.90—  0,74 
0.30—  0.06

Maandag
29.00— 14,—
28.00— 15,— 
1,16—  1,01
1.00—  0.90 
1,02—  0.94
1.00—  0.92 
0,94—  0.82 
0.52—  0.32

21.50— 16,—
14.50— 11,—
12.00—  4.70
6.00—  2.40

19.00— 17,—

0.60—
4.10—  3.10

52.00— 24.—
11.50—  8,50
8.00—  6.50 
6.20—  2.70

14/00—  
10,50—  9,— 
8,00—  7.30 
1,26—
0.70—  0,65

26.00— 1 7,—
21.00— 11,—
18.00—  9,—
15.00—  4.10 
6,00—  1,50

28.00— 13,—

"b .39—  Ó.10 
3.90—  0,80

51.00— 27,—  
16,50—  6,—  
1 1.00—  4.60
4.60—  2.70

22.00—

Ttrbot ..................................................
Griet ............................................... ...............28,00— 14.
Gjoote tongen ..................................................  0,98-- 0.90
Gr. mid. tongen .............................................. 0.80-- 0.73
Kl. mid. tongen ..............................................  0.90—  0.78
Kl. tongen ................. ........................ ...... 0.90—  0,80
Kl. tongen {gr. slips) .....................................  0,76—  0,70
Kl. tongen (kl. slips) ....... ............................ '0.46—  0.20
Gr schol ...........................................................26.00—
Mid. schol ........................................................ 23.00—
Zet schol .............................. ...........................22,50--19,—
Kl. achol ...........................................................21,50— 11,50
Ki. scKol 11 ...................................................... 17,00—  5.80
Kl. schol 111 ......................................................  7,00—  2.40
Tongschar .................................................... 26,00— 18,—
Rog ................. ....................................... .............................
Vleet ...............................................................  1,92—  1.90
Poontjes ......................................................  4.80—  2,20
Kabeljauw ............................................... .....b0,00— 26,00
Gr. Gullen ........................................................ 14,00—  9,—
KI. Gullen ......................................................  9„00— 4.80
Wijting ........................................................... 5.70—  2,70
Gr. schelvisch .................................................. ........................
Gr. mid. schelvisch ......................................... ........................
Kl. midd, schelvisch .................................... 24,00— 1 7,—
Kl. schelvisch ...... ..........................................13,00-- 11,—
Braadschelvisch ............................................ 8,60-- 7.30
Heilbot ...........................................................  1.28—  0.80
Leng ...............................................................  1,20—
Koolvisch...............................................  .......................
Makreel ....................................... ' • . 5.10—  3.80
Wolf ............................................................... 15,00
Schartong ...................................................... ..........
Zalm ............................................................. 1.30—
Steur .......................................
Gr. roode poon ..............................................
Mid. rood« poon ............................................
KI. roode poon .......................... 14,'00— 12,—
Schar ....................................... ......10,50—  2.60
Bot ................................................................ 12,00—  4.90
Hammen ..............................................................................
Lom ............................................................... .......................
Haring ........................................................... .......................
Kreeft .............................................. ........... ........................
Gr. Heek ............................................... ....................................  ....................... 30*00— 27,—
Mid. Heek ..........................................................................................  27,00— 24,—

Alle» in gulden aangeduid. Een gulden ii enge veer 16 fr. /

Dinsdag
27.00— 1 7,—
25.00— 1 5___

1,14—  1,10 
0.94—
1,06—  1,02 
1.03—  1,02 
0.94—  0,84 
0,72—  0,06

25.50—
22.50— 22,—
2 1,00— 18,—
19.00— 13,50
15.00—  5.40 
5.80—  2,60

26.00—  25,—

Woensdag
32.00— 14,50
33.00— 15,—  

1,12—  1,03
1.10— 0.93
1.10—  0.96 
1,01—  0.92 
0.90—  0.66 
'0.30—  0,07

2 9.0 Ô——Ï4 j——
25.00— 14,50
19.00— 10,—
14.00—  6.30 
5,00—  1,50 

2600— 20,—

3.30— 0,90
54.00— 32,—
15.00—  9___
12.00—  4,10 
5.20—  2,80

2.60—  I —
76.00— 42,—  
21,50— 15,50
17.00—  4,50 
6,10—  3,10

25.00— 20,—
21.00— 17,50   21,00— 17--
17.00—  9,—  17,00— 12,— 17,00—  %—  

12,50—  8 , _  9,50—  5,50
7,10—  3.60 7,20—  5,50 
1,24—  6,10—  4.60
1,15—  '0.07 1,00—  0,83

9,00—  7,—
7.40—  3,50 
1,20—  1.10
1.40—  I,—

7,50—  4.20—  1,30
-13,50 ......................  16,00— 10,50

.................  19,00— 10,—

2,50—  1.15 
14,00— 13,—

8,00-
5.6Ö-
6,50-

4.80 
2,—
2.80

15.00—  4.25 
7,00—  3.30

21.00—-6,30

1,30—

7.00—
9.00—  2,—  

12,00—  9,—

2.70—  1,20 
15,50— 14,—

1,20—  1,05

12,00—  8,—  
12,00—  1,10

1.40—  0.85 1*80—  1,60 1,05—

per .' 0 kg. 
>

per k ».

>
>
»
»

per 50 kg. 
»
»
»
>
>
»

p. 20 stuks 
per stuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 

s 
>
>
>
>
>
>

per kg. 
por «tuk 
P. 125 kg. 
p«r 50 kg.

>
»

P«r kg.
>

per 50 kg.
»
>
»
»
>
»
>

por otuk
p. 12£> kg. 

>
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W E R V E N  GESTICHT IN  1829

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

MODERNE DWAR3H£LLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temscbe Telefoon : 10 en 157

Handelsregister ; S t  Niklaas 1018

Oostendsch Nieuws

ANTWERPEN
Vrijdag 17 Juni 1938. —  Pieterman 10—  

I I ; griet 7— 1 I ; heilbot I 1— 22 ; kabel
jauw 12— 15 (netto) ; 9 (bruto) ; gul 4—

; inooie meid 4 j pladijs 4— 10 ; poor 3 
K g 8 ; koningsvisch 5 ; roobaard 5 ; scha.r
? ; vleet 11-12 ; schelvisch 4--9 ; Schot-
fthe schol 6 ; tarbot II — 15 ; tong 12— 18 ; 
'rfijtiog 2 ; harmgshaai ÎÜ ; makreel^3— 5 ; 
I leeftjes 7,50 ; garnaal 8 ; mosselen 1,25 ; 
; »lm (bevroren) 15— 24 ; paling 12— 18 fr. 
1 er kg.

DUINKERKE
Donderdag 16 Juni 1938.

Levendige markt. (Men noteerde : Tong 

* 1— 24 ; tarbot-griet 14— 16 ; pladijs 6 ; 

schor 7 ; wijting 3...4 ; rog 3,50— 4.50 ; 

ïoobaaard 4— 8 ; pieterman 10 ; makreel : 

1,75—2 ; garnaal 8— 9 fr. per kg.

Vrijdag 17 Juni 1938

Veel beweging. Men noteerde : Tong 24—  

26 ; tarbot-griet 14—-16 ; pladijs 7 ; schar 

7— 8 ; roojbaard 5— 10 ; wijting 3— 4 ; pie

terman 10--12 ; rog 4— 4,50 ; makreel 1,50

ft. j er stuk ; mosselen 2 fr. per kg.; garnaal 

6— 8 fr. per kg.

Z iterdag 18 Juni 1938

Men noteerde de volgende prijzen : Tong 

24— 25 ; tarbot 13— 15 ; pieterman 10-12 ; 

iog 3,50—4 ; wijting! 3— 4 ; roobaard 6—

8 ; pladijs 6--6,50 ; schar 7--8 ; makreel

1,25 fr. per stuk ; garnaal 7— 8,50 fr. per 

kg.
Maandag 20 Juni 1938

Men noteerde de volgende prijzen : tong 

10—.24 volgens grootte; tarbot-griet 12—  

16 ; pieterman 10 ; rog 3,50— 4,50 ; wijting 

3—4 ; roobaard 5— 10 ; makreel 0,60— 1 

ft. ; garnaal 7— 10 fr. per kg.

Dinsdag 21 Juni 1938

Onveranderde prijzen. Men noteerde: tong

Onveranderde prijzen. Men noteerde: tar- 

1 ot 12--13 ; tong 20--22 ; schar 7 ; pla

dijs 6 ; rog 3— 3,50 ; roobaard 4— 5 ; ma- 

kieel 1 fr. per stuk ; wijting 4 fr. per kg.

Woensdag 22 Juni 1938

Men noteerde de volgende prijzen : tar

bot 14— 15 ; tong 24— 25 ; schar 7— 8 ; 

pladijs 5— 6 ; roobaard 6— 7 ; rog- 4— 5 ; 

makreel 1 — 1,25 ; wijtingi 3,50— 4 ; gar

naal 8 fr. per kg.

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

LUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

BOULOGNE
Donderdag 16 Juni 1938.

1 5 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht : 2546 kisten wijting 1,50— 5,50 ; 187 

kisten koolvisch 2— 4,50 ; 304 kisten vlas

wijting 5 ; 426 kisten mooie meiden 5— 8 ;

61 ksiten rooboonen 3— 5.10 ; 14 kisten 

knorhaan 1,50 ; 109 kisten roobaard 2— 5 ; 

3)7 kisten totten 2 ; 134 kisten schar 3--

7.50 ; 19 kisten leng 4 fr. per kg.

Zaterdag 18 Juni 1938

De aanbrengst van eenige kleine kustboo- 

ten werd verkocht aan de volgende prijzen :

1 v)3 kisten van 40 kg. makreel 12 fr. per 

k,̂ . Verder eenige partijen gemengde soor

ten.

Maandag 20 Juni 1938

14 treilers en 1 kustvisschersboot deden 

do haven aan. Men verkocht : 3445 kisten 

van 26 kg. makreel 1,50— 2,50; 1519 kis

ten van 25 kg. wijting I— 4 ; 36 kisten van 

26 kg. koolvisch 5 ; 3 kisten vlaswijting 6 ;

62 kisten van 26 kg. kabeljauw 3— 6 ; 215 

kisten van 25 kg. schar 3— 8 ; 1236 kisten 

v in 26 kg. mooie meiden 3— 6 ; 148 kisten 

van 25 kg. rooboonen 2,50— 6,50 ; 187 kis

ten van 25 kg. roobaard 1,75— 3 ; 1 1 kisten 

van 26 kg. leng 4 ; 76 kisten van 2 b kg. 

totten 2— 3 ; 156 kisten van 26 kg. knor

haan 1 ; 32 kisten van 26 kg. zeepaling

5.50 fr. per kg.

insdag 21 Juni 1938 

10 treilers hebben dé markt bevoorraad. 

M*.n verkocht : 8796 kisten van 26 kg. ma- 

kieel 1,50— 2 ; 1646 kisten van 25 kg. wij

ting 1— 4 ; 112 kisten van 26 kg. kabel- 

jat' v 4— 7,50 ; 32 kisten van 25 kg. schar 

5- j  ; 673 kisten van 26 kg. mooie meiden 

3— 6 ; 26 kisten van 25, k$. pladijs 3 ; 7 

kisten van 25 kg. rog 3 ; 5 kisten van 26 

kg leng 4 ; 132 kisten van 26 kg. totten

2 ; 34 kisten van 26 kg. knorhaan I ; 621 

kisten van 140 haringen 3.25 fr. per kg.

Woensdag 22 Juni 1938 

12 treilers, 1 kustvisschersboot en 1 boot 

zij i de haven binnengevaren. Men verkocht

29/5 kisten van 26 kg. makreel 1,50--2 ;

2115 kisten van 25 k;gl wijting 1,50--4.25 ;

1017 kisten van 26 kg. koolvisch 4 ; 48 kis

ten van 26 kg. kabeljauw 5--7 ; 44 kisten

von 25 kg. schar 4— 6 ; 655 kisten van 26 

kg. mooie meiden 3— 7 ; 12 kisten van 25 

kg. rooboonen 4— 8 ; 150 kisten van 25 kg. 

roobaard 1,50— 2 ; 10 kisten van 26 kg. 

len,* 4 ; 150 kisten van 26 kg. totten 1,75 

— 2 fr. per kg.

Over te nemen
welgekende M O D E W IN K E L  (Modes 
Lydie) uit oorzaak van dubbel be
drijf. ïnlichcingen en voorwaarden : 
Nieuwpoortsche Steenweg, 145a, Oos
tende. (38)

NIEUWPOORT
Zooals voorzien was er deze week zeer veel 

visch op de .markt. De prijzen voor alle soor
ten visch was zeer goed. De markt werd re
delijk voorzien van garnaal, die insgelijks 
goede prijzen kende.

Tongen : groote 1 I — 14 ; midd. I I — 15 ; 
voorkleine 12— 18 ; kleine 8— 11 ; tarbot
9--12 ; kleine 7--9 ; griet 5--7 ; platvisch
gr. 6,50— 8 ; midd. 4,50— 6,50 ; kleine 1,50 
— 3 ; schar 4— 5 ; rog 3,50— 5,50 ; klein« 
1,50— 3 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN 

Donderdag S uni 1938.

N.38, 3585 fr. ; N. 16, 1771 fr. ; N.55,

3530.50 ; N.40, 2691 ; N.26, 2302 ; O.D.15

6592.50 ; P.86, 2207 fr. ; N.53, 2353 fr. ; 

N.22, 1030: fr. ; N.20, 1755 fr. ; N.35,

2301.50 ; N.4 1, 4021 ; P.4, 4542 fr. ; N.43, 

5533 fr. } N.3 I , 2235 fr. ; N.59. 4778 fr.

Vrijdag 10 Juni 1938 
N.49, 1981,50 fr. ; P.2, 444 fr. ; P.86, 240 
fr. ; N.48, 5016 fr. ; N.22, 209 fr. ; N.4, 
1812 fr. ; N.50, 4453,50 fr. ; N.26, 436 fr.

Zaterdag 11 Juni 1938 
N.58, 3430.50 fr. ; N.38, 82 7 fr. ; N.44,
3192.50 ; N.20, 282 fr. ; N.54, 1955 fr. ; 
N.51, 3303 fr. ; N.42, 1558 fr.

Maandag 13 Jujii 1938 
N.20, 1269 f r . ; O.D. 15, 5 138,50 ; N.4I, 
3546 fr. ; N:T6,; 1370 fr. ; N.l 6. 1251 fr. ; 
N.4. 529,50 fr. ; N.3I, 2005,50 ; N.55, 3086 
fr. ; N.38, 1082 fr. ; N.46, 3430,50 fr. ; N.59
4858.50 fr. k 

Dinsdag 14 Juni 1938
N.35. 2044.50 ; N.53, 4583 fr. ; N.50, 3435 
tr.; P.4 4371 fr.; N.40, 3294 fr. |

Woensdlag 15 juni 1938 
N.43, 6152 fr. ; P.2, 525 fr. ; N.58, 3847 fr.; 
N.22, 653 fr. ; P.86. 769 fr. ; N.51, 2771 lr.

Donderdag 16 Juni 1938 
N .l6, 1449, fr. ; P.86, 681 fr. ; N.35, 2004 
fr. ; N.38, 2062 fr. ; N.20, 339 fr. ; N.4, 
2041 fr. ; O.D. 15, 3124 fr. ; N.26, 1043 fr. ; 
N.31, 1709 fr.

Vrijdag 17 Juni 1938 

N.22, 434 fr. ; N.56, 1000 fr. ; N.42, 3623 
fr. ; P.2, 772 fr. ; N.49, 3063 fr. ; N.54, 2266
fr.

Zaterdag 18 Juni 1938

N.38, 1274 fr. ; N.26. 1465 fr. ; N.59, 4712 
fr. ; N.4, 741,50 fr. ; P.86, 969 fr. ; N.I6, 
1212 fr. ; N.22, 413 fr. ; P.2, 269,50 ; N.35 
93 7 fr. ; N.20, 1315 fr.

PRIJZEN DEK GARNALEN
9 Juni 1 775 kg. 3.40— 5,50
10 Juni 1989 kg.
11 Juni 193 7 kg.
13 Juni 889 kg.
I 4 Juni 265 I kg.
15 Juni 2335 kg.
16 Juni 2377 kg.
17 Juni 1879 kg.

18 Juni 2047 kg.

HET EINDE VAN DE «ANITA»

DE GRIEKSCHE STOOMBOOT ZAL 

TE OOSTENDE VERKOCHT WORDEN.

Het Grieksche stoomschip «Anita» dàt de 

haven binnenvoer voor enkele imaanden met 

aan boord een ztevental verstekelingen en na

dien aan den ketting werd gelegd op aan

vraag van tal van schuldeischers, zal op i 

Juli openbaar verkocht worden.

Men zal zich herinneren, dat er nog een 

geding hangend is, waarbij de bevrachter van 

het schip de terugbetaling vraagt van den 

vrachtprijs, dien( hij beweert uitbetaald te 

hebber, aan de re-ederij, die zulks loochent. 

Sinds langen tijd bevonden er zich geen man

schappen meer aan boord van dit 'ichip.
•  • •

EEN MILD GESCHENK VOOR ’T MUSEUM 

werd door den heer Henri Van Coillie aan

geboden en bestaat uit een bronzen bas relief 

voorstellend Napoleon te paard omringd door 

de vele trofeeën van zijn zegepralen.

Dit geschenk werd gegeven ter herinnering 

aan de feesten welke in het kwartier van den 

ouden vuurtoren plaats hadden en die, zooals 

men weet, zeer veéï bîjvâî genoten.

De Heeren Varç Espen en Leune, de pro- 

I motors van deze feesten, hebben zich zeer 

verdienstelijk weten te maken, bij de herle

ving van deze oude wijk.
•  •  •

EXAMENS VAN HET ROOD KRUIS 

VAN BELGIE ~----

De jury, welkë dit jaar de examens van 

ambulancier (ster) en volksgezondheidsassis- 

tent(e) heeft afgenomen, bestend uit de hee

ren Dr Van Wynendaele, voorzitter; Dr Vân 

Nïeènen, afgevaardigde van den heer Min s 

ter van Volksgezondheid; Dr Luitenant Seu- 

rynck, afgevaardigde van den Heer Minister 

van Landsverdediging en Dr. W. Verdonck 

afgevaardigde van het Belgisch Rood Kruis 

De Heer V. Vanhoutte nam het ambt van 

secretaris van de jury waar.

Hier volgen de uitslagen ;

1. Vlaamsche afdeeling. —  Hebben het 

examen afgelegd ;

a) Met de grootste onderscheiding M. 

Aspeslagh K.

b) Met groote onderscheiding : M. De- 

meyer M., Mej. Huisseune S., Borrey I., Bor- 

rey M.

c). Met onderscheiding : Mej. Van Steen- 

kste A., Van Gaver J.

d) Met voldoening : Mej. Defever A., Pa- 

nesie F., Abbeloos E., Lams Y., Lama ivï.

It. —  Fransche afdeeling —  Hebben her 

examen afgelegd :

a) Met groote onderscheiding : Mej. Ser- 

ruys, L., Mevr. Jans A., Mej. de Brouwer, 

F. Huighe ds Mahengé; M. L., Rousseaux “

(b) Met onderscheiding : Mej. Van Damme 

S., Sweetman J., Rédélé H., Mevr. Lankszner 

C., Mej. de Besterfield M. L.

c) Met voldoening : Mej. Lepage Th., De

vos M. R., Keusters, A. M., Depoorter A., 

delà Hamayde M. L.

3.90— 5.20
4.20— 5.90
4.60— 5.80
3.00— 4.40 
3.10— 4.60
2.9.0— 3.90 
1.70— 3.70 
2,50— 3.60

ONZE KINEMA’S

«NOVA» Ma,rkt, Nieuwpoort.
Zaterdag 25 Juni te 8.30 u., Zondag 26 

te 3, 5.45 en 8.30 u. (doorlSópend) ; Maan- 
dag 27 Juni, tet 8 u. 30: twee prachtige 
pfujspooQ 3Q) OA3H31IN •» : 8UI[HPJoo4 
van een onderzeeër), met Harry Baur en 
Marcelle Chantai. —  2. DE STRAATZAN
GER (Le Chanteur de Rue), met Anna Nea- 
gle, Arthur Tracp. (bijgenaamd dei Engelsche 
Kiepu ra). —  3. Journal Gaumont. Kind. t.

KINEMA ZANNEKIN, Kokstraat, Nieuw1 
poort. —  GEEN VERTOONINGEN. —  Ter 
gelegenheid van St. Janskermis op Zondag 26 
Maandag 27, Dinsdag 28, alsook op koeke- 
zondag, 3 Juli, telkens om 8 uur *s avonds, 
GROOT BAL met prachtig orkest.

BLANKENBERGE
Verkoop van versehe visch in de mijn van 

Blankenberge gedurende de weck van 16 tot 
22 Juni 1938.
Donderdag 16 Juni 25.329,90
Vrijdag 17 Juni 3.984,50
Zaterdag I 8 Juni 11.842,35
Maandag 20 Juni 8.365,50
Dinsdag 21 Juni 3.205,60
Woensdag 22 Juni 9.270,45

Prijs per kg. van de verkochte visch : 
Tarbot 15 ; griet 10 ; gr. tongen 14— 15 ; 

bloktongen 16— 17; fruittongen 18— 20 ; 
kleine tongen 13— 14 ; gr. platen 7,50 ; kl. 
platen 6,50— 7 ; kleine visch 5 ; schar 5— 6; 
pieterman 8— 1 1 ; kabeljauw 7 ; wijting 2 
- 3 ; rog 4,50— 5,50 ; garnaal 4— 6 fr. per 
kg.

ALTONA
WEEK VAN 13 TOT 18 JUNI 1938.

T oev oeren  :
8 Noordzeetreilers kg. 415.500
3 Barentzeetreilers 442.300
3 Yslandtreilers 481.200

28 Hoogzeetreilers 77.800
12 kustvisschers 1.400

EEN JEUGDIGE ACCORDEONIST.

De 15jarige Maurice Vansteenkiste, wo

nende Stuiverstraat, 61, Oostende, die reeds 

verscheidene Eere-Diplomas met medalies 

behaalde, komt nu alweer een Eersten Prijs 

met de allergrootste onderscheiding, Diplo

ma en gouden medalie, weg te kapen in den 

Internationalen Wedstrijd voor Accordeons te 

Luik in de categorie Beroepspelers, Er waren 

3 7 mededingers..

Onze beste gelukwenschen aan dezen 

knaap die het ver zal brengen.
* * *

FEESTELIJKHEDEN OP DE CONTERDAM

Programma der feestelijkheden 1938, inge- 

richt door de Neringdoeners bond, met de 

medewerking van het gemeentebestuur.

Zondag 26 Jû Ïl Opening der Feestelijkhe

den door kanongebulder.

Om 15 u. : Velokoers voor alle beginnelin

gen (oud-juniors uitg/esloten), 60 km. In

schrijving van Ch. Gunst. Aankomst bij Dob- 

belaere Zenobie. Prijsdeeling bij Zonnekin 

Julien.
Maandag 2 7 Juni: om 16 u., Valiezenkoers 

voor Conterdammers, 300 fr. prijzen. In

schrijven bij Schaken Franç. Aankomst en 

prijsdeeling bij Jos. Zwaenepoel.

Dinsdag 28 Juli: om 18 u., Velokoers voor 

Conterdamsche vrouwen, 225 fr. prijzen. —  

Inschrijven bij Jodts Gasp. Aankomst en 

prijsdeeling! bij Perdaens Jean.

Woensdag 29 Juni: om 18 u. Groote Voet

balmatch. 200 fr. prijzen. Inschr. Dubois 

François. Prijsdeeling Van Steenkiste Léonce.

Donderdag 30 Juni: om 15 u., Groote Prijs 

Impérial voor juniors B.W.B. 100 km. 2001

fr. prijzen en premiën. -- Inschrijven bij

Chaffaert Louis. Aankomst Lekkerbek.

Zondag 3 Juli, om 15 u. Velokoers voor 

alle beginnelingen, (oud juniors uitglesloten) 

60 km. 500 fr. prijzen. Aankomst, Knoc

kaert Pieter. Prijsdeeling (bij Dufour Leon.

Maandag 4 Juli, om 17 u. : Tandemkoer» 

per plank op kloefen, 200 fr. Prijzen, voor 

mannen en vrouwen Conterdammers; ieder 

gelieve zijn eigene kloef mede te bren

gen. Inschrijven bij Sylvie Gunst. Aankomst 

bij Ed. Van Iseghem.
Om 21 u. Groote zangwedstrijd voor alle 

liefhebbers gegeven door den lokalen Oud- 

Strijdersbond in ’t lokaal « De Garre », 1 00 

fr. prijzen. 1 fr. inleg.

Tot slot: begraving van het Hammebeen.

HET DERDE INTERNATIONAAL DAMES- 

rURNTORNOOI TE OOSTENDE

Dit tornooi dat alhier verleden week plaats 

had, behaalde een ongemeen, en we willen 

er aanstonds bijvoegen, een verdiend sukses.

De rythmische oefeningen, die door deze 

flinke turneressen uitgevoerd werden, ver

wekten bij het publiek een aigemeene bewon

dering en de inrichters hebben daar eens be

wezen dat de turnbeweging ook bij de vrou- 
Aan al de nieuw gediplomeerden onze b e s - '^  geen tegenstanderg noch ongeloovigen

te geiukwenscTien. j meer v;n(Jt en dat voor de ontwikkeling van

lichaam als geest, het turnen in dezen zin 
DE INHULDIGING | o p g e v a t i  een van beste methoden is onj

der nieuwe installaties van de Cinema Forum ' meei ievensschoonheid en meer levensblijheid 

zal plaats hebben heden Vrijdag 24 Juni om ' verwekken. Oostende als badplaats is ook

8 u. 30 stipt. bijzonder geschikt voor dergelijk tornooi en
Op het programma : « De verbazende het dan ook hopen da{ de toekom3t« De verbazende 

Mijnheer Cavallini » en « De leugen van Nina 

Petrovna », film van V. Tourgansky, met 

Fernand Gravey en Isa Miranda.
* * *

DE AANVARING TUSSCHEN DE MXÎL- 

BOOT « PRINSES MARIE-JOSE 

ENGELSCHE STOOMBOOT.

Het bepalen van He verantwoordeliinuer4 

betreffende de aanvaring tusschen een Engel

sche stoomboot en de Belgische mailboot 

« Prinses Marie-José », vóór de haven van 

Duinkerke, in 1937, verscheen Zaterdag eens 

te meer vóór de Burgerlijke rechtbank van 

Brussel. Het geval werd evenwel Veraaap; 

tot 19 Juli e.k.

De hierbij betrokken partijen zijn : Ds B c 

gische Staat, eigenaar van de mailboot, dan 

c!e ! Engelsche maatschappij waaraan 3e

onze stad nog dikwijls zal gekozen worden 

als zetel van zulke wedstrijden.

Maandag werden op̂  het stadhuis de uit

slagen bekendgemaakt en de prijzen uitge 

reikt, terwijl een afscheidsgroet uitgesproken 
EN EEN wercj door schepen Van Glabbeke, die ook in 

’t voorbijgaan zijn gelukwenschen aanboo. 

aan t inrichtend comité.

Wij voegen ons ook volgaarne bij deze 

hulde en richten ons vooral tot de heeren 

Budts, Valcke, Louis Reilzen, Gust Baken, Du- 

caté, Verbur^h en Van Welssenaers van het 

inrichtend comité ; Boddaert, Brusseel, Cop 

pejans, Mevrouw Coutelle, Mej. Irène Ver- 

straete, G. Bourgoignie van het technisch co

mité ; Jozef Verburgh en Jozef Jonckheere 

evenals Frans Van Campo, A. Luyens, L. 

Tibbe en J. Vermote, die door hun prachtige 
stoomboot toebehoort, en de MaatsÆappîj j samenwerkin.=r den bijval van dit schitterend 

voor Sleepdienst uit Duinkerke, welke een tornooi hebbe„ verzekerd, 
aanzienlijk fbedrag aan onkosten voor hulp- ! 

verleening te ontvangen heeft. j

Overiijcfiens
We vernemen het overlijden van Mr Albert 

Coppieters, zoon van den verdienstelijken en 
gedienstigen afdeelingschef van het provin
ciaal bestuur, de heer Jozef Coppieters. Die 
jongehng was pas 22 jaar oud.

Aan zijn geëerde familie ons innig rouw
beklag.

4» * *

We vernemen ook het overlijden van de 
zuster van den heer Sylvain Van Praet, den 
zeer verdienstelijken bureauchef van het se
cretariaat van ons gemeentebestuur.

Aan den heer Van Praet en aan de familie 
Bourgoignie onze oprechte rouwbetuiging.

* • j»

Het afsterven van de dochter van den ta
lentvollen journalist en romanschrijver Hans, 
die in den ouderdom van 28 jaar aan haar 
familie ontrukt werd, heeft diepe treurnis te
weeggebracht bij de vele vrienden van deze 
in gansch Vlaanderen geachte familie.

Hooge Raad voor de 
Zeevaart

Een koninklijk besluit van 12 Mei 1938 

wijzigt als volgt artikel 2 van het koninklijk 

besluit van 30 October 1928, houdende in

richting van den Hoqg/en Raad voor de Zee

vaart :

« De Hooge Raad voor de Zeevaart is, bui

ten Onzen Minister ibelast met het Zeewezen 

en den directeur-generaal van het Zeewezen, 

van rechtswege onderscheidenlijk voorzitter 

en toégevoegd voorzitter van den Raad, sa

mengesteld uit vijf en twintig leden door Ons 

benoemd, voor een termijn van vier jaar. »

HERNIEUWING DER MANDATEN.

Bij koninklijk besluit, eveneens gedagïtee- 

kend van 12 Mei 1938, zijn benoemd tot lid 

van den Hoogen Raad voor de Zeevaart voor 

een termijn van vier jaar aanvang nemende

op 30 October 1937 :

De heeren Alexander, M., reeder

Boel J., scheepsbouwer;

Geurts, René, reeder;

Goor, M.-A.-P.-A.-G., commandant der 

Staatsmarine, nautisch adviseur, directeur b 

het Bestuur van het Zeewezen ;

jussiant, C., voorzitter van de Handelska

mer van Antwerpen;

Naesen, L., afgevaardigde van de Chris! e 

ke Centrale van Vervoerarbeiders ;

Woestyn, H., directeur-generaal van den 

Dienst' der binnenscheepvaart.

Hetzelfde besluit hernieuwt, voor een ter- 

rriÏjrPvan vier jaar aanvang nemende op 3 

October 1937, het mandaat van lid van den 

Hoogen IRaad voor de Zeevaart der:

Heeren Bauwens, J., voorzitter van de Ve. 

eeniging der Reeders ter Visscherij ;

Becu, O., secretaris van de Vereeniging der 

Officicren'iîêr Belgische Koopvaardij;

ChapêTle, J., (Algemeen secretaris van <3en 

Belgfcschéir (Zeemansbond ;

Collard, J., advokaat, te Antwerpen;

De Bosschere, A., bestuurder der Vereeni

ging der Reeders;

Dens, L., senator, reeder, gewezen voor

zitter der Vereeniging der Reeders;

de Smet de Naeyer, M.;

Crisar, Arm., afgevaardigde-beheerdei.' van 

de «Compagnie maritime belge»;

Hennebicq, L., advokaat bij het Hof van 

beroep te Brussel, gewezen stafhouder van 

de Orde van Advokaten;

eenkomst betaald worden in leveringen van 

stokvisch. De « Vega » is een ware zeereus 

tegenover de « Black Prince » die eerder als 

een yacht kan beschouwd worden.

Beide schepen wekken de bewondering van 

alle deskundigen door hunnen sierlijken, bouw 

en uitstekende inrichtingen.

ENGELAND
EN GELSCHE H A R IN G V IS ' 

SCHERS BANG V O O R  N E D E R 
LANDSCH E CO N CU RREN T IE

ZAAK IN LAGERHUIS BESPROKEN.

Tîjdans de behandeling in derde ïezïïig^van 

het wetsontwerp op ae haringvisscherij heeft 

de conservatieve afgevaardigde Boothby in 

het Lagerhuis verklaard, dat een ernstige be

dreiging voór'^dft bedrtjr gelegen is in de 

scEérp concurreerende prijzen, die de Neder

landers vragen op buitenlandsche markten. 

Voorts zei spr. te gielooven, dat de regeering 

gedwongen zal zijn maatregelen te nemen om 

de bedrijfskosten der in de haringvisscherij 

gebruikte stoomschepen te verlagen, aange

zien men anders niet kon verwachten, dat het 

bedrijf tegen de Nederlanders zou kunnen 

concurreeren. Wat de Nederlandsche concur

rentie betreft, zei Boothby verder, dat, dank 

zij de lagere prijzen, die de Nederlanders no* 

teeren zîj « verleden jaar er in gteslaagd zijn 

honderdduizend vaten af te zetten in Lithau- 

en, Polen en Duitschland. Wanneer de Neder

landers niet in staat waren geweest dit te 

doen, zouden wij heel onzer verduurzaam

den voor raad zonder eenige moeilijkheden 

hebben kunnen afzetten. »

Boothby deed een beroep op den minister 

om de aandacTTt der nieuwe haringcommissïes 

te vestigen op de dringende wenschelijkheid 

van een overeenkomst met de Nederlandsche 

regeering, teneinde, zooals spr. zeide, een ein

de te maken aan deze moordende concurren

tie. »

De volgende spreker, Sinclair, afgevaardig

de der oppositioneele liberalen, verklaarde, 

dat het een groote fout was de Nederland

sche concurrentie als onoverwinnelijk teT)e- 

schouwen. Spr. hoopte, dat de haringvissche

rij op een basis geplaatst zou worden, welke 

concurrentie met andere landen mQg<elijk zou 
maken.

De Haringvisscherij
------ <u>------

SHETLANDSCHE HARINGVISSCHERIJ

LERWICK, 18 Juni. Dinsdag jl. is hier do 

haringvisscherij begonnen en het succes ge

durende deze week was groot. Dinsdag kwa

men 1 5 1 booten binnen met gemiddel I 4 cr., 

prijs 21— 23/6 sh. Woensdag was de gemid

delde vangst van 175 booten 23 cr., prijs 

21— 31/6 sh. Donderdag kwamen 145 boo

ten aan, met gemiddeld 29. cr., prijs 20— 23 

sh. Vrijdag v/as de vangst minder, gemiddeld 

5 cr. door I 75 booten, terwijl heden Zater

dag 181 booten aankwamen met gemiddeld 

34 cr. Prijzen op Vrijdag en Zaterdag 28— 

31 sh.

Twee booten verloren 50 netten door te 
overvloedig*e vangst.

De vleet is beperkt tot 6 netten per opva

rende.

KLONDYKING HARINGVISSCHERIJ.

LERWICK, 18 Juni. Ook de haringvissche

rij voor verschverzending is deze week met 
Hervy-Cousin, Ch., advokaat bij het Hof g r o o t  SUCCès voortgezet. Verscheept weiden

Samen
Inzendingen van binnen- en 

56.400 kg.
Uit ter hand verkoop :
5 Hoogzeetreilers:

49 Ku8tvis8chers 
Haringinvoer :

2 treilers van Noorwegen 
5 treilers van Engeland 
7 treilers samen :

De treileraanlandingen zijn gedurende de be 
lichtweek ietwat vermeerderd. Tengevolge 
van het koeler weer zijn de prijzen gestegen. 
De Hoogzeetreilers brachten voornamelijk 
schol, kabeljauw, en fijnvisch op de markt, 
welke aan goede prijzen werden afgezet.

1.418.200
buitenland :

kgr. 3.900 
1,9,40

kgr. 120.700 
249.875 

1.370.575

O n z e  k l e i n e  

A a n k o n d i g i n g e n

Over te nemen
welgekende M O D E W IN K E L  (Modes 
Lydie) uit oorzaak van dubbel be
drijf. Inlichtingen en voorwaarden : 
Nieuwpoortsche Steenweg, 145a, Oos
tende. (38)

Waarheen ?

Te koop
OCCAS1EKABIEN IN  IJZER, 

dienstig voor pistoolschildering, alsook 
een blaasbalg, 15 tot 20 vierkante me
ter kurk van 20 mm. dikte. Zich wen- I HET GEHEIM DER ROODE ZEE, met Harry 
den Thouroutsche steenweg, 107, Stee- Baur, Charles Deschamps en Gaby Basset.

CINEMAS

RIALTO
Een groote aandoenlijke film, DE BAR IN 

HET ZUIDEN, met Charles Vanel, Tania Fe
dor en Jean Galland. —  Een film om zich 
kreupel te lachen : DE LASTIGE BABY, met 
Gary Grant en Katharina Hepburn. Kind. t.

R&X-CINü.
Een groote film vol lieftalligheid, HET 

LAATSTE SLAVENSCHIP, met Warner Bax
ter, Wallace Beery en Elizabeth Allan. —  
Een militair kluchtspel, met Fernandel : DE 
DOORTRAPTEN VAN HET 2e met André 
Lafaur en Pauline Carton. Kind. n. toeg.

RIO-CINB
Een groote muziekale film met Prince pearl 

en Harry Roy en zijn orkest : DE MAN MIJ
NER DROOMEN. —- Een groote film der zee,

van beroep te Brussel, voorzitter ten eeretite! 

van den Belgischen /Teevaartbond ;

Le Jeune A., verzeker&ar, voorzitter van 

het Internationaal Scheepvaartcomiteit;

Pauwaert, M., secretaris van de « Union in

ternationale du Yachting automobile »;

Rotsaert, A., doctor in de rechten en in 

de Staatswetenschappen, advokaat;

Sheid Christian, reeder;

Smeesters, C., advokaat;

Sohr, F., hoogleeraar aan de Universiteit 
te Brussel;

Van de Vliet, J., kapitein ter lange om

vaart, bijzitter van den Onderzoeksraad voor 

de Zeevaart;

Verbeeck, G., bestuurder van de Conferentie 

der Scheepvaartlijnen naar Brazilië en La Pla

ta.

sa&'ï

Buitenland

ne. (42).

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

P .  H a n c o c k  a n d  S o n s
Reeders en Vischafsiagers Scheep- en- Motor Reparation

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

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

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64

7ï

A G EN T EN  G EV RA A G D
Een of twee agenten te Oostende ge

vraagd voor Verzekering tegen brand, 
ongevallen, leven voor de verzekerings
maatschappij « Le Phare ».

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

(46)

Z E E B R U G G E  

U IT  TER H A N D  TE KO OP

Een terrein groot 400 vierkante M.; 
waarop :
G R O O T  N IE U W G E B O U W D  PAK
HU IS  —  BUREEL en W O O N G E L E 
G E N H E ID  (5 Kamers) gelegen Visch- 
mijnstraat 12 te Zeebrugge.

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

Blankenberge. (46)

Kinderen toegelaten.
ROXT (flcwMeo OéL»®«)

Een groote aandoenlijke film : DE BAR IN 
HET ZUIDEN, met Charles Vanel,, Tania Fe
dor en ean Galland. —  Een film o,m zich 
kreupel te lachen : DE LASTIGE BABY, met 
Gary Grant en Katharina Hepburn. Kind. t.

C1NE-PALACJ5

1. Actualiteiten Paramount. —  2. PARA
DIJS DER VROUWEN. Een geestige film 
van grooten rang met Hortense Raky, Ivan 
Petrovitch, Georg Alexander. —  3. HET IN
DISCHE GRAF. Een film met rijke enscenee- 
ring, met Alice Field, Roger Ducheste, Clau
de May en Roger Karl. —  Kinderen toegel.

FORUM
I. Pathé Journal. —  2. Jack Hulbert in :

TAKE MY TIP. -- 3. Fernand Gravey en
Isa Miranda in : DE LEU.GEN VAN" NINA 
PETROVNA. —  Kinderen niet toegelaten.

3TUDIAC
De reis om de wereld in 60 minuten.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMBG
Duvallès en Charpin in : DE DAME VAN 

VITTEL. —  Dick Sheridan in : HET GE
HEIM DER GELE GROT. --- Kind. niet t.

NOORWEGEN
NOORWEGENS VISCHVERVOER

Schrijver die de eerste reizen meemaakte 

van twee voorname motorschepen, spreekt al

len lof óver hunne waardevolle diensten voor 

den vischvervoer. Deze schepen de « Vega » 

van de Berg.en Stoomschipmaatschappij en de 

« Black Prince » van de reederij Fred Olsen 

hebben benevens wel ingerichte visscherij- 

plaatsen, rijke lokalen voor reizigersvervoer 

en worden gedreven door Dieselmotoren. Zoo 

worden meer en meer reizigersbooten varend 

tusschen Engelsche en Noorweegsche havens 

voorzien van motoren met binnenverbran- 

ding. De eerste reizen van de twee voormelde 

schepen laten vermoeden dat zij hoogst in 

den maak vallen van vischhandelaars en rei

zigers, die op deze proefreizen in groot ge
tal aanw*ezig waren.

De « Vega » zal wekelijks vier reizen doen 

tusschen Newcastle en Bergïen en aanleggen 

in de havens van Stavanger en Hau gesund. 

Benevens de « Vega » zal de « Venus » in 

1931 voltooid en destijds het grootste en 

snelste schip in vaart, den Noorder scheeps- 

vaartdienst waarnemen.

De «Black Prince» deel makend van een 

vloot van 24 schepen aan de firma Olsen be- 

hoorend, is het eerste motorschip, dat regei- 

•matig in dienst gesteld wordt tusschen Oslo 

en Newcastle. Een tweede schip de « Black 

Watch » zal dezelfde lijn bevaren. Zoo zul

len de havens van Bergen en Oslo met deze 

van Newcastle verbonden worden door vier 

snelvarende schepen, de vlugste in gebruik.

Deze vier schepen zijn voorzien van uitste

kende koelinrichtingen voor vischvervoer.

De kleine ruimte door de motors ingeno

men, bijzonderlijk op de «Vega», bewijst hoe 

gemakkelijk het is zware drijfkracht op te 

stellen in bekrompen plaatsen. Zooals vroeger 

reeds vermeld, de « Vega » gebouwd op een 

Italiaansche werf, zal volgens een ruilover-

in de nu afgeloopen week : met het stoom

schip Hernia 5039 kisten ; met het stoom

schip Frieda Rehder 2254 kisten, met het 

stoomschip Anna Rehder 3332 kisten en met 

het stoomschip Helmsdale 3913 kisten.

Het stoomschip Haarlem neemt thans d*i 

eerste lading in dit seizoen voor Hamburg 

aan boord en zal daarmede spoedig vertrek

ken,

DUITSCHE HARINGSCHEPEN TE 

LERWICK.

LERWICK, 1 8 Juni. Zeven Vegesacker ha

ringschepen kwamen Vrijdag in de haven 

alhier om hun lading aan elkaar over te ge

ven. Als jagers zullen dienst doen de motor- 

loggers Schavenburg, Lippe en Westfalen. 

Deze schepen vertrokken naar Vegesack met 

totaal 1590 ktj. haring aan boord.

NOORWEEGSCHE HARINGVISSCHERIJ.

Volgens bericht van den Directeur der Vis

scherij en in Noorwegen heeft de vangst van 

vette en kleine haring aldaar opgieleverd 

345.600 H.L., waarvan versch verzonden 

werden 40.600 H. L., gezouten werden 935 

H.L., aan de oliefabrieken werden verkocht 

289.100 H.L., aan conservenfabrieken 

10.500 H.L.

NOORWEEGSCHE HARINGEXPORT.

ln de week, eindigende 4 Juni, werd uit 

Noorwegen verzonden 168 ton vaarharing, 

709 ton vetharing, 228 ton sloeharing en 9 

ton IJslandsche haring. Het totaal geduren

de dit jaar steeg hierdoor tot 14.332 ton 

vaarharing, 9916 ton vetharing, 76.5 73 ton 

sloeharing en 4052 ton IJslandsche haringu

HOLLAND 

DE STAKING IN DE HARINGVISSCHERIJ

Het was Maandagmorgen vroeg al heel 

druk aan de Scheveningsche haven. De ge

ruchten hadden de ronde gedaan, dat lommi- 

ge haringschepen zouden worden bemand met 

lieden v*\n andere gemeenten. Inderdaad leek 

het diét» morgen of de schepen door de' 

schippers voor het vertrek in gereedheid 

zouden worden gebracht. Om de honderden 

stakers op een afstand te houden, patrouil

leerde politie langs den havenkant ; ook wa

ren motoragenten aanwezig, terwijl poiitie te 

paard voor de afzetting van de haven had ge
zorgd.

Na gehouden overleg weigerden echter 

sommige schippers het werk op de schepen, 

terwijl aleen werkwilligen bleken te komen, 

zoodat tegen den middag de afzetting weer 

Werd opgeheven.

VRIJ VAN OMZETBELASTING.

In de Donderdag gehouden vergadering 

van de Tweede Kamer der Staten Generaal 

is aangenomen een amendement van den hr 

Ter Laan, om gerookte haring vrij te stellen 

van omzetbeIa*tingr.
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C^stendsefi Nieuws
DIEFSTAL MET INBRAAK.

Onbekenden zijn in het huis gedrongen van 

den heer Musseley in de Clementinesquare en 

zijn er met een belangrijke soim geld van on

der getrokken.
***

NOG DIEFSTALLEN.

Lemahieu G. heeft klacht ingediend bij de 

politie tegen C. B. wegens diefstal.

Anderzijds werd het rijwiel van Vander- 

borren G. op straat door een onbekende me

degenomen.
***

GEVALLEN

De aannemer Gustaaf Smis liep ernstige 

verwondingen op aajn~Ket been bij een val in 

een in opbouw zijnde huis aan den Zeedijk.
* *4r

CONGRES VAN DE VEREENIGING 

VOOR DIERENBESCHERMING.

De Vereeniging voor dierenbescherming 

heeft Zondag laatstleden te Oostende een Fe- 

deraaî 'Congres gerrbuden.

Afgevaardigden uit talrijke steden waaron

der Antwerpen, Brussel, Blankenberge, Brug

ge, Gent, Luik, Leuven, Mechelen, Bergen, 

Namen, Doornik, Verviers enz. waren aanwe

zig.
De congressisten werden aan het station 

verwelkomd door de inrichtende afdeeling 

« Het Blauw Kruis der Kust » en werden naar 

het stadhuis geleid waar een officieele ont

vangst plaats had. De heer Van Glabbeke, 

schepen van Openbaar Onderwijs verte

genwoordigde het stadsbestuur.

De heer Verenghen, voorzitter vah de fe

deratie stelde de congressisten vooi en bracht 

hulde aan het stadsbestuur voor de tusschen 

komst betreffende de bespannen fietsbakken.

De heer Van Glabbeke kwam daarop aan 

het woord en liet uitschijnen dat de liefde 

voor de dieren, wil ze krachtig1, zijn, van 

jongfeaf moet aangeleerd worden aan de 

jeugd.

Daarna had een congreszitting plaats in het 

inlichtingsbureau waar de hiernavolgende 

wenschen werden geuit :

1. Dat de gemeentebesturen op hun grond

gebied de voorstellingen met afgerichte die

ren zouden verbieden, en ook dat aan de 

schoolkinderen onder geleide van schoolmees

ters de toeg'ang tot dergelijke voorstellingen 

zou ontzegd worden.

2. Dat afgevaardigden van de federatie 

zouden gemachtigd worden door het bevoeg

de ministerie om in de mijnen neer te dalen 

ten einde vast te stellen hoe de paarden er 

behandeld worden.

3. Verbetering van het huidige statuut op 

de vogelbescherming, door inkrimping van de 

vangperiode, door het bezigen van netten bij 

de vangst, door de bevolking der kooien te 

beperken, door uitbreiding van de volstrekte 

beschermingsregeling tot de muschachtige vo

gels, door de kleinste afmetingen der vogel

kooien te bepalen, door een betere behande

ling van vinken en vlasvinken, alsmede door 

een ruime propaganda ten bate van den 

vrijen vogel.

4. Tegen de misbruiken van de vivisektie, 

door een wijziging van de bestaande wetteks

ten, en tegen het gebruik van gevangen die

ren als schietschijf. Hieromtrent wordt de in

diening van een wetsvoorstel gevraagd.

5. Dat de regeering het voorgestelde regle

ment aangaande het gebruik van het honden- 

gespan, door de federatie bewerkt, in overwe

ging zou nemen, dat het inspannen van hon

den aan driewielvoertuigen met mecanische 

bewegüng en het gebruik van voertuigen ge

trokken door honden voor het personenver

voer uitdrukkelijk zou verboden worden.

Na de zitting werd een banket aan de con

gressisten aangeboden.

Namiddags brachten de deelnemers een 

bezoek aan de Thermen.
***

OP DE LIJN OOSTENDE— DOVER.

• Op 19 e.n 20 Juli zullen ter gelegenheid 

van den Nationalen Feestdag, uitgifte van.uit- 

stapkaartjes tegen verminderde prijzen, naar 

Dover en Londen, geldig 1 7 dagen.

—  Dagfelijksche vervoerdienst voor auto’s.

a) met de gewone passagiersbooten.

Afvaarten uit Oostende te 10.50 u. en te

16.20 u.; uit Dover te 16.55.

b) met de car-ferry « London-TstariouT"» 

afvaart uit Oostende te I u. en uit Dover 

te 1 1.30 uur.
** *

HET BESTENDIG FESTIVAL

Het inricKtend komiteit van het bestendig 

festival te Oostende schrijft een wedstrijd 

voor marschen uit, voor fantaren en harmo- 

niën. Vereenigingen van ten minste 35 uit

voerders tamboers en klaroenen niet inbegire- 

pen kunnen deelnemen. Vaste vergoedingen 

en bijzondere prijzen. Inlichtingen: Bestendig 

Fc.iI r.!, t :  C_ct::v,o.

DE ZAAK OPEX-LEBLEU.

De talrijÏce zalen T)pex-Lebleu en Comp

toir, d’Ostende Est-Lebleu, waarover al veel 

{.lesproken en geschreven werd, hebben voor 

de handeïsrechtbank een einde genomen.

Het eerste geding Lebleu tegen Opex C. O. 

E. nam een aanvang einde 1933. Deze talrijke 

zaken, waarvan voor Mr Le,bleu verscheidene 

advokaten gepleit hebben, hadden een des

kundig onderzoek gevergd.

Tengevolge van het verslag van den des- 

kundiye, door de handelsrechtbank aange

steld, werden vier uitspraken geveld in datum

van 10 December 1936 en̂  22 Juli 1937, 

op vraag van de Mij. Opex en C. O. E. 

waardoor de heer Lebleu veroordeeld werd, 

tot betaling aan deze laatsten der som van

meer dan 750.000 fr.

Deze vier vonnissen hadden betrekking op 

Mij Opex en S. O. E. tegen M. Lebleu.

Mr Lebleu van zijn kant eischte van de Mij 

Opex en C. O. E. sommen welke gezamen

lijk meer dan één millioen frank bedroegen.

Na verzet tegen deze uitspraken aangetee- 

kend te hehjben en na alle rechterlijke for- 

mülen uitgepluisd te hebben, werd de zaak 

voor de handelsrechtbank gebracht op 2 Ju

ni J 1 936. De eisch van den heer Lebleu werd 

afgewezen.
* * *

MUZIEKCONSERVATORIUM

De openbare prijskampen, zullen plaats 

hebben in de Witte Zaal van het stadhuis op 

volgende data :

Maandag 2 7 Juni te 3 u. : Blaasinstrumen

ten.

Woensdag 29 Juni te 3 u. : Snaarinstru

menten.

Vrijdag 1 Juli te 3 u. : Klavier (Hoogere 

Graad}.

In den Kon. Schouwburg :

Dinsdag 28 Jurïï te 2.30 u. : Fransche 

Voordracht en Tooneel.

Donderdag 30 Juni te 2.30 u.: Vlaamsche 

Voordracht en Tooneel.

De toegang is vrij en kosteloos.
H 9 *

TOELATINGEN TOT BOUWEN.

Coppin Alfons, bouwen huis, Nieuwpoort- 

stw. —  Blondé Aug, bouwen huis, Congol. 

—  Lobeau M., bouwen huis, hoek St Anto

nius e,n Werktuigkundigestr. —  Dewulf Hilai

re, bijbouwen keuken, Timmermanstr. 20. —  

Pauwels Med., veranderingswerken, Westhin- 

derstr. 3. —  Lambregt Henri vergrootings-

werken, Reederijkaai. -- Huyghebaert Jer.,

veranderingswerken, Stuiversstr. 181. —  W\ 

Vanhoorne, veranderingswerken, Kroonlaan, 

33. —  Serreyn Karei, bijbouwen W. C., E. 

Beernaertstr. 43. —  VandenbrouckéT" ver-

grootingswerken, Cirkelstr. 21b. -- Viaene

Theofiel, bouwen huis, Blauw Kasteelstr. —  

Vyncke Robert, bouwen huis, Leffingestr.

• * v

APOTHEEKDIENST 

OP ZONDAG 26 JUNI 1938

Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Willaert, Nieuwpoortsche stw. 74.

Dienstdoende tot Î2.T0: Apothekers Go- 

deaux, Groenseimarkt 2 en Delang Opex.

De andere apotheken blijven gansch den 

dag gesloten.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.
• * •

WERKRECHTERSRAAD VOOR ZEELIEDEN 

BENOEMINGEN.

Bij koninklijk besluit van 12 Mei 1938, wor

den aan^eduid in hoedanigheid van werk- 

rechters zeelieden, voor een termijn van vier 

jaar aanvang nemende op voormelde datum:

I. —  Ter kamer voor scheepsgezellen :

a) In hoedanigheid van werkrechters- 

scheepsgezellen :

1. Schrickx, G.;

2. Pellens, C. ;

3. Muys, P.;

3. Lucas, J.

b) In hoedanigheid van werkrechters-ree- 

ders :

Î. Bremers, G.-C.;

2. De Bruyn, J.-F.-M.;

3. Good, F.-W.;

4. Zellien, H.-T.-L.

II. —  Ter Kamer voor officieren.

a) ln hoedanigheid van werkrechters-offi • 

eieren :

1. Demey, G. ;

2. Van Herwegen, E.-F.-L.;

3. Budts, J.-A.;

4. Van Swinderen, J.

b) In hoedanigheid'»van werkrechters-ree- 

ders :

1. De Bosschere, E.-E.-A. ;

2. Stroobants, F.-M.;

3. Wahl, M.;

4. Lejeune, J.

ism sm asasa

V I5501E B 5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEIÏ EM 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE VEPKhUIZEM

BEL1 APD _CP IGUTOriaC
GO STEMDE S. A!

LANDDAG N. S. B. 1938 

TE OOSETENDE OP 25-26-27 JUNI

ALGEMEEN PROGRAMMA:

ZATERDAG 25 Juni 1938 :

Te 11 u. Opening Tentoonstelling van 

Kunstwerken van Oudstrijders in de Konink

lijken Schouwburg, (ingang Inlichtingsbu- 

reel).

Te 16 u. Samenkomst der leiders N.S.B. en 

V.S.K. op het Stadhuis (Wapenplaats.

Te 16.30 U .  LANDELIJK CONGRES van 

N.S.B. Derivière, Verfaille voor V.S.K. 

ding van H. Em. Vroome.

Woordvoerders: HH. Lohest, De Praetere, 

Hubert, Vandenbulcke e,n Seeldraaiers voor 

N.S.B. Derivière voor V.S.K.

Te 2 1 u. Concert in de Kursaal aangeboden 

door het beheer van de Kursaal, met ae me

dewerking van den Beroemden Belgischen 

zanger Richard van de Muntschouwburg, 

Brussel.

Ingang vrij op vertoon van herkenningstee- 

ken van den Landdag.

ZONDAG 26 JUNI 1938 :

Te j!0  u- Ontvangst en bijeenkomst van de . 

afgevaardigden der deelnemende afdeelingen 

nabij het Zeestation —  officieele afgevaardig

den zulle,n bij aankomst met trein, tram of 

autobus de congressisten verwelkomen —  

herkenningsteekens te bekomen bij de afge

vaardigden.

Te 10.30 u. Zeereis naar Duinkerke langs 

de kust} met Staatspaketboot «Prins Boude

wijn». Aanlegplaats: Zeestation.

*Te 10.3t) u. Vaandeloptocht : neerleggen 

van bloemen aan het monument der gesneu

velden —  bijeenkomst der vaandels, elk met 

tweie afgevaardigden, aan de Brandariskaai 

nabij het Zeestation.

Wegwijzer : Brandariskaai, Ooesteribank- 

straat, Vrijhavenstr., de Smet de Naeyerlaan, 

Monument 3e Linie, de iSmet cïe Naeperlaan, 

Kapellestraat, Jozef II straat, Monument Ge

sneuvelden, Visscherskaai, monument Zeelie

den, Zeedijk, Oostramp, Kursaal, Leopoldlaan 

(Westkant), Charles Janssenslaan, Witte 

Nonnenstraat, Kapellestraat, Wapenplaats, 

Ad. Buylstraat, ontbinding.

...Te 13 U .  OFFICIEEL BANKET in het ba-

denpaleis, per inschrijving: 3d fr. per per*' 

soon (drank inbegrepen).

Te 14.30 u. Bijeenkomst der deelnemers en 

VORMING VAN DEN STOET, op de hoogte 

van het Palace Hotel, in de richting Maria

kerke (Zeedijk).

Te 15.15 U . :  OPTOCHT DOOR DE STAD.

Wegwijzer: Palace Hotel, Generaal Jung

bluthlaan, Koninginnelaan Klein Parijs, Aï- 

fons Pieterslaan, Vindictivelaan, Visschers

kaai, Zeedijlc, Louisa ramp en -straat, Wa

penplaats.

Te 17 u. OFFICIEELE ONTVANGST ten

stadKuize door den Burgemeester Dr. Mo

reaux.

Te 21 u. Openluchtfeesten waaronder groot 

turnfeest op de Groenseimarkt door het K.

V.G.T).

MAANDAG 2 7 JUNI 1938 :

Bijeenkomst Vanderzweepplaats (statie). 

—  Per inschrijving (25 frank per persoon), 

lechtgevend op :

a) Te 9,.30 u. Uitstap naar 2-eët>rugge —  

Bezoek aan Mole en Oorlogsmuzeum —  hul- 

dejbetoon aan het gedenkteeken en verhaal 

over de heldhaftige aanval van de Engelsche 

Vloot, (door L. Devriendt).

b) Te 11.45 u. Reis naar Knocke.

Te 12.15 u. Officieele ontvangst door de 

I Stadsoverheden van Knocke.

Te T3.30 u. Lunch te Knocke.

c) Te 16 u. Vertrek naar Blankenberghe.

Te 16.45 u. Officieele ontvangst door de

Stadsoverheden van Blankenberghe.

Te JI8.30 u. Afreis.
** *

OwGEWENSCHTE GASTEN.

Ten einde tej kunnen nagaan indien sommi

ge personen in regel zijn met de schikkingen 

op de vreemdelingen heeft de politie een on

derzoek ingesteld aan het zeestation. Enkele 

« pisteurs » of hotelaanbevelers hebben het 

dan ook geraadzaam gevonden uit den om- 

trek van het station te verdwijnen. Of dit 

echter lang zal duren is moeilijk te gelooven. 
***

EEN NIEUWE GOLFBREKER

aie gebouwd wordt voor het pensionnaat van 

het H. Hart te Oostende, is zijn voltoon ig 

nabij en reeds is ons verzekerd gewoiue 

d*at de uitwerking er van, om de ontzanding 

te keer te gaan, zeer groot is.

Men weet dat deze g/olfbreker veel grooter 

afmetingen heeft dan de gewone en dat reeds 

èen oandhoofd van dien aard gebouwd were 

bij liet strand te Mariakerke, waar het onge- 

twijreÏd een zeer günstigen invloed heeft uit- 

geöëfend op het getij, vermits de strook 

droog~zand daar erg is toegenomen.

Men noopt dat Hij het Palace Hotel ook een 

strook droog zand zal ontstaan, zooals dit 

eertijds het geval was, vóór het Palaoe Hotel 

opgietrokken werd.

Aan den overkant van de haven, waar het 

strand eveneens enkele jaren geleden zeer 

dun was geworden, heeft men een gansche 

reeks golfbrekers gebouwd en sindsdien is er 

daar ook een strook droog zand te vinden.

Te Knokke is men er erger aan toe.

De dagbladen melden immers, dat men 

thans bezig is duizenden kubieke meter zand 

te vervoeren tot voor het Van Bunnenplein. 

dit is aan het uiteinde van de Lippenslaan, 

waar de ontzanding zoo erg was, dat men 

vreesde voor de instandhouding van de bn 

inrichting*.

Door het vervoer van zooveel zand, is hf* 

gevaar natuurlijk geweken, maar dit kan oo 

als geen beslissende oplossing gelden en der

gelijke methode om het zand aan te vullen,

kost trouwens zeer veel geld.

VECHTLUSTIGEN.

Een vechtpartij is ontstaan tusschen ci: ge

naamde Arthur Dewit, uit Brussel, en J03. 
Bastin uit Oostende.

***

ËEN BAKKELEIT JE IN DE TERRASSE

Verleden week deelden we mede hoe een 

visscher Donderdaynacht in plaats van Vrij

dagnacht door politiecommissaris Beauprez 

naar het politiebureel van de markt werd op

geleid, omdat hij zich niet al te welvoeglijk 

zou gedragen hehfben.

Wij weten niet of de verkregen inlichtin

gen juist zijn, maar naar het schijnt zou be

langhebbende zijn geldbeugel met elf honderd 

frank verloren hebben en zou hij wat al te 

hardhandig behandeld zijn.

Verder vernemen we, dat die persoon vol

strekt niet in bedronken toestand verkeerde 

en dat hij slechts s nachts rond drie uur 

cloor bedoelde politiecommissaris werd losge

laten.

Wij stellen tevens de vraag, waarom de 

politieofficier van wacht hierbij niet tusschen- 

kv/am en waarom door deze geen onderzoek 

naar de reden van deze opleiding werd inge

steld.

Het gaat hier over de waardigheid van ons 

politiekorps.

Indien deze visscher in fout is, dan dient 

hierover door de politieofficier van de wacht 

ee,n onderzoek ingesteld en moet hij vervolgd 

worden.

In tegenovergesteld geval, moet zulks ook 

gedaan worden, maar dan mag de betrokke

ne er het slachtoffer niet van zijn.

Wij stellein de vraag, wat is er dus gebeurd 

en waarom werd door de politieofficier van 

wacht geen rapport gemaakt ?
• • • •

EEN MIJN IN DE KOR.

Zondag is de 0.43 de haven van Oostende 

binnenge/aren met een Engelsche mijn aan 

boord, welke in de netten terecht was geko

men, terwijl het vaartuig zich op vischvangst 

bevond op drie mijl Noord-West van het 

lichtschip « Wandelaar ».

Het tuig dat zeer gevaarlijk bleek te zijn, 

werd Maandag door de bevoegde diensten 
wegg}ehaald.

•mm
DOOD IN ZIJN KAMER GEVONDEN.

Gust. Morgers, 79 jaar oud, wonende Ver- 

lorenstraat, werd door geburen dood op zijn 

kamer gevonden. De dood is aan een natuur

lijke oorzaak toe te schrijven.
9 ¥ •

IN DEN GEMEENTERAAD.

De gemeenteraad is gisteren, Vrijdag te 1 6 

uur bijeengekomen voor de bespreking over 
een 20-tal punten.

* **

VERBETERING

Het College van Burgemeester en Schepe

nen der Stad Oostende brengt ter kennis van 

de belanghebbenden dat de aanvrayen naar 

de vacante plaats van boomsnoeier, aan het 

Schepencollege moeten worden toegezonden 

uiterlijk op 2 Juli 1938 en niet, zooals het 

bericht verkeerd aanduidde, uiterlijk op 
1 Augustus. 1938.

***

GIFTEN

Den Heer Burgemeester werd volgende som 

gestort : 200 fr. door de S. A. Nouvel Essor, 

Koninklijkestraat, I/S. Dit bedrag komt ten 

goede :

1) 100 fr. aan het Moederhuis;

2) 50 fr. aan het Werk van de Kom Melk;

3) 50 fr. aan het Nationaal Werk van de 

Teringlijders.
•  •  •

VERBOND VOOR VLAAMSCHE AKTIE —  

OOSTENDE

1 1 -JULI-HERDENKING

Zooals de voorgaande jaren richt het V. V. 

V., A. een 1 1-Juli-viering in voor de leden 

der aangesloten vereeniging en en voor alle 

Vlaamschvoelende Oostendenaars.

Programma:

ZONDAG 1 0 JULI :

Te 1 1.30 u. wordt een H. Mis opgedragen 

in de H. Hartkerk tot lafenis der overleden 

Vlaamsche strijders. Tijdens de H. Mis gele- 

genheidspreek.

MAANDAG 1 1 JULI :

Te 21 uur op de Groote Markt Concert 
door de stedelijke Harmonie.

Uitvoering van muzieknummers onzer 

Vlaamsche toonkunstenaars.

Te 22.30 u. in Keriinga FEESTAVOND.

Concert, liederen, declamatie, samenzang, 
enz.

Feestrede door onzen stadsgenoot dichter 

Ferdinand Vercnocke.

Als slot een gezellig samenzijn naar oud- 
Vlaamsche wijze.

LEEUWENVLAGGEN

Oostendenaars, laat op onzen nationalen 

feestdag een leuwenvlag aan uwe huizen wap

peren. Wij verhuren deze « klauwende leeu

wen » aan de geringe prijs van tien frank. 

Wacht niet om uw bestelling te doen, in Ker

iinga, Ibis of bij den Voorzitter Joris Dekey- 

zer, Ste'enbakkerstraat 84.
***

VLAAMSCH NATIONAAL ZANGFEEST

Het V.V.V.A. doet ook een dringend be

roep op de leden der aangesloten vereenigin

gen om in groot getal het VI. Nat. Zangfeest 

op 3 Juli te Gent bij te wonen. Inschrijvingen 

en ingangskaarten in Ibis, Keriinga of bij den 

Hr Maés, 2 1 4, Nieuwpoort steenweg (Maria
kerke).

De reis gaat per trein. Vertrek te 9.20 

(om in den voormiddag de bezoeken ingericht 

door V.T.B. mee te maken) of te 13.20 u.

Prijs : 1 7.50 fr. per persoon.

Zingende menschen zijn gelukkigte men

schen, daarom kom en zing met ons te Gent.

Camille Willems ZEEVISCH- 
Groothamdel 

gesticht ia 1889 

OOSTENDE

V

DAOELIJKSCHE VERZENDING:

BELGIE —  BUITENLAND

Tel- Adr. Willernsco, Oosiendt 

Tel. . 85 - 11)35 - 175 - i«M

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

CASINO - KURSAAL 
OOSTENDE

-€0>-

Program'ma van 15 Juni tot 3 Juli.

ALLE DAGEN :

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

3.30 tot 4.30 u.: Symphonisch Concert; van

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

Symphonisch Concert; na het Concert, Soi

rée dansante.

Zaterdag 25 Juni, 9 u.: LOUIS RICHARD.

baryton van den K. Muntschouwburg.

Zondag 26 Juni: 9 ù. MADELEINE WIBIN,

kunstzangeres.

Zaterdag 2 Juli : 9 u. : TINA BARI TZ A, 

van den (K. Muntschouwburg.

Zondag 3 Juli: 3 u. : THE LOUISIANA 

STATE UNIVERSITY (orkest en koor). Or

kestleider: Dr. H. W. Stopher.j 9 u. : CH. 

COUSSART, van de Opera van Lyon.

Op de namiddag-concerten, Thé-Dansant 

en ’s avonds : ELOWARD en zijn orkest.

Vanaf 2 Juli, alle dagen in de « NIEUWE 

AMBASSADEURS » ’s namiddags en s 

avonds : EEN BUITENGEWOON MUSIC- 

HALL PROGRAMMA :

GARRET, excentrieke akrobaat.

HELENE en SERGE RENN, fancy-dancers. 

DE VIER PARISIENNES ballet.
* •  *

Na het pruilerig weer van den laatsten tijd, 

dat maar niet scheen te willen opklaren, ko

men we stilaan aan de zomer-stabilisatie. De 

vreemdelingen dagen in stijgend aantal op. 

vooral onze trouwe vrienden, de Engelschen. 

Zij zullen in het Casino-Kursaal het gul ont

haal vinden waaraan ze sedert lang zijn ge

woon geraakt, en ook keurige verstrooiing.

Op het week-end van Zaterdag en Zondag 

25-26 Juni zullen de avondconcerten worden 

opgteluisterd door de medewerk ng van M. 

Louis Richard, baryon van den K. Munt

schouwburg (25 Juli) en van Mej. Madeleine 

Wibin, kunstzangeres (26 Juni). Op Zaterdag

2 Juli zingt Mevr. Tina Baritza van den K. 

Muntschouwburg, ’s Anderendaags, Zondag

3 Juli, om 3 u., zal men met sympathieke 

nieuwsgierigheid komen luisteren naar net or

kest e.n de koren van de Louisiana State Uni

versity, onder leiding van Dr. H. W. StQpher. 

s Avonds, concert met de medewerking van 

den h. Ch. Coussart, van de Opera van Lyon.

Qp de namiddag-concerten, na het orgel

concert van M. L. Vilain, en vervolgens op 

de Thé-Dansant en s avonds zullen Eloward 

en zijn orkest uitgelezen programma’.; ten 

gehoore brengen.

Vanaf 2 Juli zullen in de « Nieuwe Ambas

sadeurs » attracties van allereersten rang op

treden, en wel : Garret, excentrieke akrobaat, 

Hélène en Serge, fancy-dancers, en het Bal

let der « Vier Parisiennes ».

ELOWARD EN ZIJN ORKEST.

Het Eloward-orkest, dat vanaf 2 Juli 's na

middags en ’s avonds in hefc Casino-Kursaal 

zal optreden, is het nieuwste, meenen wij, on

der de meest befaamde Belgische jazz-ensem- 

Mes.

Te Brussel is de slanke, zwarte figuur van 

Eloward, sedert lang populair geworden. Zijn 

succes en dat van zijn orkest zijn in de eer

ste plaats te wijten aan hun nauwgezetten, 

rusteloozen arbeid, aan hun zucht naar vol

making. Daarvoor werden zij beloond door 

schitterende bijval in Belgie en in den vreem

de, waar zij geruimen tijd hebben verbleven. 

Hen wackt ook tei Oostende, in de Kursaal, 

een allersympathiekst onthaal.

Blankenberge
ALARM

Woensdag morgen, rond kwart voor eif 

verwekte de alarmfluit eenige opschudding in 

de staa. Er moest bran*# uitgebroken zijc. daar 

men na eenige oogenblikken brandweerman

nen per rijwiel zag in allerijl voorbijtrekken 

en eindelijk de motorwagen met kleine wa

terpomp het stationplein overrijden. Het was 

echter maar een oefening die moest toelaten 

aan hoogere brandweerofficieren de kunde 

van onze pompiers na te gaan. Het stadhuis 

werd bestraald met een paar lansen en... al

les was gedaan. Ambulances van het Rood 

Kruis, die ook aan een gebeurlïjTce rantp ge- 

loofSen, waren ook afgekomen bij het eerste 

alarm. Dit alles is toch een geruststelling voor 

de bevolking.
¥ 9 9

VOOR d e  DANSLIEFHEBBERS.

Théo Dewilde, de gekende baas uit het 

« Hôtel Freyatt », Iaat weten aan zijn talrij

ke vrienden en klanten dat er ten zijnent 

zal gedanst worden de drie dagen van Môle- 

kermis. Een prachtige Jazz-band zal er den 

moed in houden ; verrassingen en tombolas 

van allen aard zullen zorgen dat leute en 

vermaak uit de lucht niet zijn! Alles gratis 

«Pro Théo»! Bij Théo is het de rendez-vous 

der Heistenaren... en van alleman !

(45)
• » w

CINEMA’S

COLISEE, Langestraat. Pathé Journal. —  

Une certaine jeune fille, met Robert Taylor 

en Loretta Young. —  Capitaine Janvier, met 

Shirley Temple en Slim Summerville,

CASINO-KURSAAL. —  Twee verschillen

de programma’s per week afwisselend in na

middag- en avondvertooning : Yvette Yvette 

met Simone Simon. —  Pension d’artistes met 

Katherine Hepjbur, Ginger Rogers, Adolphe 

Menjou. —  Documentaires —  Partie Journal.

Internationale 
Handelsfoor te 

Brugge

Binnen enkele weken zal te Brugge de vier

de Handelsbeurs plaats grijpen. Deze jaar

beurs zal thans een internationaal karakter 

vertoonen. Inderdaad, de vreemde deelneming 

is uiterst belangrijk. Frankrijk. Eag*eland, 

Nederland, zijn flink vertegenwoordigd.

De Brugsche Handelsbeurs gaat door in de 

ruime zalen van de Stadshalle, Groote Markt, 

vanaf 15 tot 25 Juli. Een demonstratie-salon 

zal ter beschikking staan van de tentoonstel- 

lers. Deze Internationale Handelsfoor van 

Brugge, zal dit jaar bu'tengewoon belangrijk 

zijn. Onze lezers zullen niet nalaten er een 

bezoek aan te brengen.

WEKT DE GAL VAH 
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 
monter en frisch uit het bed tpringan.

De lever moet eiken dag één liter gal 
In  de ingewanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voc'.lssl 
niet verteren; het bederlt. Kwade gr.f- 
sen doen uw lichaam zwellen; U lijd t 
aan'‘ verstopping. Uw organisme worde 
vergiftigd en O ls zwaarmoedig en. ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhulp. 
Een gedwongen stoelgang bereikt hst 
doel niet. Alleen de KI,EINE CARTERS 
PILLEN voor de LEVER kunnen het 
vrij toevloeien van de aal verzekeren, 
wat U er weer bovenop zal helpen. Het 
z ijn  zachte plantenuiureksels, die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. Eischt 
de Kleine Carters Pillen voor de Luvec 
l n  alle apotheken : fr. 12.50.

Nieuwpoort
BERICHT AAN DE VISSCHERS 

VAN NIEUWPOORT

Ter gelegenheid van van de onthulling van 

het Albertmonument op 24 Juli e.k. worden 

al de visschers verzocht hunne schepen te be

vlaggen en te versieren.

2.000 frs, premiën zullen hiervoor toege

kend worden, onderverdeeld in Ie, 2e en 3e 

categorie naar gelang de aangebrachte ver

siering.

Van schepen die onvoldoende versierd zijn 

zal geen rekening gehouden worden.

Men kan inschrijven voor 19 Juli bij den 

heer Waterschout te Nieuwpoort, die ook de 

premiën zal toekennen en uitbetalen.

Namens het Schepencollege :

De Secretaris, De Burgbmeester,

H. Van Hecke. E. Deeren.
9 9 9

ONVOORZICHTIGE WIELRIJDSTER. —

Het dochtertje van Antoon Vandenabeele, 

oud 7 jaar en wonende St Jacobstraat begaf 

zich naar de school en bevond zich in de 

Schipstraat op het voetpad rechtover het huis 

«Het Kruiske». Juffrouw Declerck, wonende 

Marktstraat, reed met haar fiets op het voet

pad en reed het kindje ten gronde.

Het meisje kloeg van pijnen. Dr. Vandamme 

werd bijgeroepen en stelde vast dat het been 

gebroken was.

De politie stelde een onderzoek in.

Dit ongeval zal misschien het rijden per 

fiets op de voetpaden doen verbieden. Er 

wordt tegenwoordig evenveel op de voetpa

den als op de straat gereden tot groot gevaar 

voor de voetgangers en kinders.
9 9 *

AANRIJDING

Zondag laatst kwam de motocyclist Noreul- 

lie Pieter op den hoek van de Langestraat en 

Schipstraat in aanrijding met een andere mo

to. Beiden werden ten gronde geworpen. Al

les beperkte zich bij enkele schrammen. ...

VERGIFTIGE MOSSELEN.

De twee sterfgevallen veroorzaakt door het 

eten van mosselen voortkomende uit het Ka

naal van Zeebrugge hebben een nadeelig ge

volg voor den verkoop van onze mosselen. 

Zekere frituren van onze stad hebben de on

dervinding opgedaan, dat bezoekers absoluut 

geen mosselen willen. Hetzelfde heeft zich 

voorgedaan te De Panne, waar veel Nieuw

poortsche mosselen verbruikt worden.

Mogen wij de aandacht van de verbruikers 

trekken op het feit, dat de vergiftiging van 

de mosselen uit het Kanaal van Zeelbrugge te

weeggebracht is door oxydatie van het koper 

geibezigd in de iKunstwerken van het Kanaal. 

Te Nieuwpoort is dit het geval niet, te meer, 

dat de mosselen te Nieuwpoort in geen ka

naal groeien im aar in het zeewater dat ge

stadig vernieuwd wordt.
• **

KONING ALBERT MONUMENT

Het voetstuk van het ruitersbeeld is daar

omtrent afgewerkt.

Het aanvoeren van zand gaat rap vooruit 

en nu brengt men reeds de vette aarde bij 

die het zand moet bedekken.

Het nieuwe huis voor den bewaker van de 

Pijlschans zal einde van de week .met pan

nen bedekt zijn.

Wij vernemen dat den Heer Soenen, oud

strijder en wonende te Nieuwpoort-Baden 

aangesteld is als bewaker van het Koning Al- 

bert-monument.
9 9 9

ZEEWIJDING-

Morgen Zondag om 15.30 uur zal de So- 

lemn*eele Processie Ingericht in het jaar 1 4B3, 

ten dankbare herdenking aan het opbreken 

van het beleg der stad, doon onze straten 

trekken en om 16.30 u., zal de Plechtige 

Zeewijding ter kaai plaats hebben.
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tiechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken van 
ons land, van Zweden esi Finland 

Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 

Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Garnaaldoozen en zakken. —  Papierafrolmachienen 

Verpakkingen met en zonder druk. 

Thuisbestelling franco door onzen autocamion.

Vraagt het bezoek van onzen agent. Tel. 333.22
Huis van vertrouwen, gesticht in 1885. Handelsreg. Brugge 2

Zeebrugge-Heist
KERMIS ZEEBRUGGE-MOLE

Het inrichtend comiteit der jaarlijksche 

kermis op Zeebrugge-Mole, de Bond der Ne- 

ringdoeners, heeft per strooibriefje het alge

meen programma der feestelijkheden bekend 

gemaakt. Sedert; zijn echter tal van verma

kelijkheden bijgekomen en in de andere ze

kere wijzigingen aangebracht. Het comiteit 

verzocht ons derhalve hier het VOLLEDIG 

en eenig OFFICIEEL verloop der vermake

lijkheden te willen mededeelen die dit jaar 

een buitengewonen luister zullen kennen!

Op ZATERDAG 25 JUNI : Officieele ope

ning der Foor aan de Môle door het inrich

tend comiteit en met medewerking van het 

flinke muziekkorps van Heist «Willen is Kun

nen», uitstap in de buurt.

Te 7 uur: Wedstrijd in het BIEDEN in het 

café «Den Hollander» de Maerelaan no 12. 

Vooruit 200 fr. prijzen, vermeerderd met de 

opibrengst van het inlegigeld.

Te 9, tur: Concert en volksbal op den zee

dijk.

OP ZONDAG 26 JUNI :

Te 3 uur, Groote BESCHRIJVING OP DE 

LIGGENDE WIP bij Alexander Robert, Café 

«Flandria», de Maerelaan. 500 lr. pri.izen, 

150 fr. gratis en beker. Beschrijvers Ploeg 

« De mooie Molen ».

Te 2 uur: Beschrijving op het GAAIBORD 

voor mannen en vrouwen, 800 fr. prijzen ge

waarborgd tbij M. Pladijs «Hotel Vindictive» 

Zeedijk. Bovendien 2 premiën van 25 fr. voor 

verstkomende groep en een voor talrijkste 

groep. Inschrijving van 2 tot 8 uur. Uitbe

taling 'bij M. Raes «Hotel Maritime», Dijk.

Te 7 uur: Concert en volksbal op den dijk.

Te 9 uur: Groot KOSTELOOS BAL met 

Jazz-band bij Théo Dewilc^e «Hotel Freyatt». 

Om 12 uur verrassingen en Tombola.

Op 'MAANDAG 27 JUNI :

Te 4 uur: Hoepeibolling voor VROUWEN, 

300 fr. prijzen. Inschrijving bij Fir. Blieck, 

de Maerelaan. 1 2 prijzen te verbollen (waar

onder een onjbekende) te verloten onder de 

verliezende spelers. Inleg 2 fr. voor 6 bollen 

en recht op twee inschrijvingen.

Te 5 uur: Groote BESCHRIJVING OP DE 

LIGGENDE WIP bij Jean Thill «Café du Mô

le». 500 fr. prijzen en 125 fr. gratis en be

ker. Beschrijvers: de ploeg van « De Vis

schers ».

Te 7 uur: Groot OPENBAAR TURN FEEST 

met BALLETEN en DANS onder begeleiding 

van het Muziek van Blankenberge.

Te 9 uurT^Concert en Bal op den Dijk. 

Ook GROOT KOSTELOOS BAL in het «Ho

tel Freyatt» bij Théo Dewilde.

Op DINSDAG 28 JUNI:

Te 7 uur: GROOTE OPENBARE VER

TOONING door de wereldberoemde lucht

acrobaten « De Drie Donald s ». Kunsttoeren 

op den ijzerdraad, luchtacrobatiën en schit

terend JAPANEESCH VUURWERK. Rit imet 

een MOTOCYCLE op den ijzerdraad op 12 

meters hoogte.

Na de voorstelling: TAPTOE door de har

monie «Willen is Kunnen van Heist.

Op de Foor zullen zeer talrijke barakken 

allerlei nieuwe attrakties ten ibeste geven: de 

AUTOSKOOTER o.m. geeft een kostelooze 

Monstertombola aan zijn klanten ten beste 

den Dinsdagavond om I 1 uur.

Voetstappen werden aangewend om een 

EXTRATRAM op deze dagen naar Heist en 

2iaar Blankenberge in te schakelen, om in het 

latte avonduur de talrijke vreemde bezoekers 

terug naar huis te voeren.

Zeebrugge.
•  •  •

NAKLANK DER RAMP VAN DE H.83.

Zooals wij destijds vermeld hebben was 

tre Heist een steunkomiteit tot stand gekomen 

om hulj^ te verleenen aan de behoeftigen 

onder de nakomelingen van de schipbreuke

lingen. Dit komiteit was gesticht en stond 

onder voorzitterschap van M. Willem Dhauw, 

gemeenteraadslid ; het komt zijn werkzaam

heden te beëindigen en op Zondag 2 7 Juni, 

zullen ten stadhuize de komiteitsleden en de 

familieleden der slachtoffers vergaderen, ten 

einde een overzicht der werkzaamheden van 

het komiteit te nemen en de sommen in ont

vangst te nemen, welke bijeen gebracht wer

den en de boeken voor gesloten te verkla- 

ren.

Zonder afbreuk te doen aan de gtoede in

zichten van dit komiteit, 'blijven we jbij on* 

vroeger standpunt en zeggen dat zulks on- 
inoodig was.

We hopen dat deze heeren voor de toe

komst zullen inzien, dat thans een rechtma

tige steun gegeven wordt aan de slachtof

fers van de Zee en de menschen daarna las

tig vallen, niet meer noodig is.

zullen steeds de eersten zijn om recht

matige hulp te steunen, maar! ook de eer

sten om dergelijke initiatieven onnuttig te 

verklaren.
* * •

EINDELIJK !

Sedert jaren was de tramstilstand op Zee- 

hrug^e-MoIe derwijze geplaatst dat geen en

kel persoon den tra-m nog halen kon, als hij 

er op zat te wachten in een der nabijgele

gen drankgelegenheden, als de tram in het 

•zicht kwam. Eindelijk is men er toe besloten 

daar verandering in te brengen. Een nieuwe, 

mocÏérne tramhalte zal gebouwd worden aan 

cTe kruising der de Maerelaan, de Lisseweeg- 

scKe baan en de Koninklijkelaan, juist voor 

de tuintjes tusschen dezte laan en het bureel 

van Tol- Post- en Museum.

Helaas, al wat goed is heeft zijn verkeer

de zijde... Met het ontstaan der nieuwe halte 

.moet de oude verdwijnen en dus ook het van 

«edert de vroegste jaren van het bestaan van 

Zeebrugjg’e bekende huis, gehouden door «la 

Mêre Vachez» die dan, ook besloten heeft 

definitief Zeebrugge te verlaten. Met Mada

me Vachez verdwijnt een der oudste typi

sche figuren van Zeebrugge der ©erste jaren 

en tevens een der laatste barakken van het 

opkomend Mólekwartier.
♦ * *

SAMENORDENING VAN DIENSTEN.

Wanneer men eindelijk eens in ons landje 

het zoover zal gebracht hebben de admini- 

stratiesi te doen inzien dat samenordening 

van diensten en werken aan het land en aan 

den handel een grooten dienst zouden kun

nen bewijzen, dan zal een grooten vooruit

gang verwezenlijkt zijn. Wij kennen allen se

dert lang het systeem van straten te kalsij- 

den en ze veertien dagen nadien weer open 

te breken om de riolen of de gasbuizen te 

plaatsen ! Met het bouwen van de nieuwe 

tramhalte te Zeebrugge-Móle is het ook iets 

van dien aard 1 Er zijn drie honderd vijf en 

zestig dagen in het jaar en er wordt niets 

gedaan. Er zijn vier dagen kermis en foor op 

Zeebrugge-Môle en het zijn natuurlijk die da

gen dat het Beheer van Buurtspoorwegen 

heeft moeten uitkiezen om den straatweg open 

te simijten, het uitzicht te bederven en het 

verkeer aan de Môle te belemmeren !

De tram heeft er ten andere een handje 

van.
* * *

OORLOGSTUIG OPGEDOLVEN.

Bij het graven voor de fondaties van de 

nieuwe tramhalte te Zeebruylge-Mole zijn de 

arbeiders op een paar bijzonder zware obus

sen gekomen die aldaar ingedolven zaten. De 

kopstukken waren er van afgevezen maar de 

hulzen zaten nog vol poeder. Ieder stuk had 

ongeveer 30 op 65 cm. hoogte. Hoeveel ja

ren nog zal van dit onheilsgoedje gevonden 

worden ?...
•  9 m

GESUKKEL AAN DEN OVERWEG.

In de wijk der visschershaven, langs de 

groote baan naar Heist, juist tegenover het 

« Café du Centre », gehouden door heer 

Baert, is het dagelijksch een algemeen ge

sukkel voor de velorijders die Zeeibrugge- 

dorp in moeten. Op een punt waar het ver

keer met den dag drukker wordt, moeten de 

fietsers van hun rijwiel springen eerst over 

de tramsporen, dan den ijzerweg door den 

« traver » om weer op de goede baan ie ko

men. Willen zij zulks niet doen, omdat het 

met ontegensprekelijk gevaar gepaard gaat, 

dan moeten zij per fiets eerst tot aan het 

tramhalthuisje, om dan weer zoover terug te 

keeren. Ware het niet mogelijk den overgang 

daar te vergemakkelijken door het voetpad 

gelijk te brengen met den beganen weg en 

de tramsporen ? ’t Zou veie menschen ple

zier doen.

• • •

GÄÄIBÖLLING.

Ter geîegenheid der Môle-kermis, op Zon

dag 26 Juni, groote Gaaibolling voor mannen 

en vrouwen in het Hôtel Vindictive, Zeedijk,

bij Mr Pladys. 800 fr. prijzen gewaarborgd. 

Inleg 4 fr. per serie van 7 bollen. Begin om 

13 uur. Afkamping om 20 uur. Uitbetaling 

bi L. Raes 86, Zeedijk. Op losse gaaien.

(43)
• * »

LIGGENDE WIP.

Ter gelegenheid der Môle-kermis, op 

Maandag 27 Juni, allen naar de Beschrijving 

op de liggende wip, in het Hôtel du Môle, 

bij Mr Jean Thill. 500 fr. prijzen en 125 fr. 

gratis en Beker. Beschrijvers: de ploeg van 

de Visschers. (44)
• * •

VOOR DE DANSLIEFHEBBERS.

Théo Dewilde, de gekende baas uit het 

« Hôtel Freyatt », laat weten aan zijn talrij

ke vrienden en klanten dat er ten zijnent 

zal gedanst worden de drie dagen van Môle 

kermis. Een prachtige Jazz-band zal er den 

moed in houden ; verrassingen en tombolas 

van allen aard zullen zorgen dat leute en 

vermaak uit de lucht niet zijn! Alles gratis 

«Pro Théo» ! Bij Théo is het de rendez-vous 

der Heistenaren... en van alleman !

(45)

Dames en Heeren.
Hier liebt qe het aoede adres indien 

U Ceinturen nooditi hebt zooals Buik- 
banden voor nier,maag en baarmoeder- 
zakkincren. alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeratie’s.

■§»AuPara®§si
G. MADELEIN-BUYS

Bandaaiste 
A D O n ?  BUYLSTRAAT, 53 

Hoek Mnne-Joséplaats en Madridstr.) 

O O ST EN D E  
Spreekdraad 1740 

Onze specialiteit! : naar maat werken 
volgens het geval.

BERICHT AAN 

ZEEVARENDEN

HAVEN VAN OOSTENDE

Ter kennis der zeevarenden wordt gebracht 

dat vanaf T Juli a., s. de seinen tot in- en uit

varen der havengeul, IN TOP van den groo

ten seïnmast o;p het Oosterhavenhoofd zul

len getoond worden.
Zooals tot dusverre, worden deze seinen 

herhaald op den seinmast op de kaai der 

Ze*estatie.

HOLLAND

Noordzee. Lichtschip «Haaks» tijdelijk ver

vangen door lichtbrulboei.

Op plm. 52 gr. 57,5 min. Nb en 4 gr, 19

min. El is het lichtschip «Haaks» voor een 

tijd van ongeveer 4 weken tijdelijk vervan

gen door een roode lichtbrulboei, gemerkt 

HS, toonende een, wit onderbroken licht, elke 

4 sec. helder 2 sec., zichtjbaar 6 zm. De 

beide waaktonnen zijn blijven liggen.

ZW EDEN

Kattegat. Lichtschip «Fladen» wordt ver

vangen.

Ligging plm. 57 gr. 13 min. Nb. en I 1 gr. 

51 min. El. "Omstreeks 10 Juni wordt het 

lichtschip «Fladen» tijdelijk vervangen door 

èen reserve-17c,htschip, toonende eenzelfde 

licht e.n gevende! eenzelfde bovenwatermist- 

sein, doch niet uitgerust met een O.M.S.

DU IT SCH LA N D

Noordzee. Mond Weser rivier. Lichtschip 

«̂ Aussen Jade» verlegd.

Naar 53" gr. 52 min. 18 sec. Nb. en 7 gr. 

55 mih. 42 sec. EH., plm. 0.4 zm. beN. de 

vroegere plaats, is verlegd het lichtschip 

«Aussen Jade».

I! Radio ■ Installaties
voor Visscherssloepen

Eenvoudig van bediening 
en

van de beste hoedanigheid 

Talrijke referentiën

B e ll Te le p h o n e  M fg . C
N. V .

4, Boude wijnstraat, Antwerpen
♦ 111 i m  Tel. 778.00

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ +  

Voor de Vrouwtjes

m a r

Depot brouvjuerjj Desu)ö.eJ-
1 2  Wellington Ü>tröÄ.t 12

I Oostende -------- Tel. 1o6
A .Gba.ye.

U VRAAGT ?... WIJ ANTWOORDEN.

TVÎ. S. B. P. vraagt ons : Hoe verwijdert 

men uit beste kleeren, grovene plekken voort

komende van gras ?

Bede in het vervolg met inkt op gewoon 

papier te schrijven : uw potloodschrift op 

het stukje boterpapier was bijna onleesbaar. 

Grasvlekken uit linnen stoffen, uit gekleurde 

en uit zijden stoffen worden verwijderd door 

gewoon uitwasachen of door het gebruik van 

bleekmiddelen. Soms verwijderen ze reeds 

door ze in zuiver water uit te spoelen. Wacht 

er echter nooit te lang mee : hoe vlugge 

men ze uitspoelt hoe beter. Wrijf altijd van 

buiten naar het midden van de vlek, om al

dus te vermijden dat de plek nog grooter 

worde. Oude1 vlekken zijn moeilijk te ver

wijderen en zijn er zelfs in het geheel nooit 

meer \iit te krijgen.
B. L. vraagt ons : Hoe wascht men stroo- 

hoeden ?

Vooraf uitETorstelen met zeepwater, en 

daarna in schoon water naspoelen. Dan lost 

men 6 deelen versehe chloorkalk op in 200 

Seelen water en laat daarin den hoed een 

poosje staan. Dan voegt men bij de chloor- 

oplossing nog 2 deelen zoutzuuï en legt den 

nöêcf dàar daâelîjk in. De pot of het kuipje 

waarin de Jióécl ligt, moet goed worden toe

gedekt, en de hoed 'blijft zoolangl in deze 

oplossing staan, tot het strooi geheel wit is 

gewórden. Eindelijk wordtj de hoed goed 

schoon in water afgespoeld, gedroogd en ge

appreteerd. De oplossing is voldoende voor 

een half dozijn hoeden.
Men kan de stroohoeden ook reinigen op 

<îe volgende manier : de hoed wordt met een 

wollen lap, met in water opgelost zuringzout, 

flink afgewreven en te droogen gelegd, of 

metT tan  den hoed met een spons met een 

oplossing van vijf percents citroenzuur was- 

sehen, wat men bij eiken drogist kan beko

men. Na deze laatste behandeling moet de 

hoed in schoon water afglespoeld en op een 

luchtige plaats gedroogd worden. Op deze 

manieren gewasschen worden de hoeden wit, 

ter dan met zwavel.
M. D. vraagt on* : Kunnen alle sproeten 

verwijderd worden, zelfs degene die gansch 

het jaar bijblijven ?
Sproeten -- men heet ze veelal zomer

sproeten -- ontstaan door een opeenhooping

van pigmentkorreltjes, dit zijn aanwezige 

kleurstoffen die in den vorm van de kleinste 

korreltjes in de bovenste huidlagen zitten 

Zij kunnen op het geheele lichaam voorko

men. Bij masale; ophooping in de huid van 

het aangezicht werken zij sterk mismakend 

Meestal komen zij in den Zomer voor, en 

verdwijnen in den Winter. Alle sproeten kun

nen echter verwijderd worden., Maar zulke 

kuren mogen alleen volgens geneeskundige 

voorschriften plaats hebben, daar de daartoe 

vereischte middelen de huid sterk prikkelen. 

Immers er worden daartoe sterke zalven 

( schil pasta ) gebruikt die de huid en daar

mede de sproeten tot afstooting brengen. Ook 

Röntgenstralen komen in aanmerking. Op 

rijperen leeftijd verdwijnen de vlekken door

gaans van zelf. In elk geval, indien u van 

de sproeten wilt verlost zijn wendt u tot een 

huidspecialist. Uw gewone geneesheer !;an L 

wel een goed’ adres bezorgen. Mogen wij 

nog eens iets van u vernemen ?

P. D. vraagt ons : Wat moet men doen om 

bruine plekken (workten) uit het aangezicht 

te doen weggaan ?

Bedoelt u een gepigmenteerde moedervlek 

of wratten ? Een gepigmenteerde moedervlek 

wordt door uw geneesheer met het mes ver

wijderd. Wratten worden meestal verwijderd 

door wegbijten met salpeterzuur of helsche 

steen, nadat de bovenste hoornlagen met het 

mes bij vlakke sneden zijn weggenomen. Een 

uiterst gemakkelijke en geheel pijnlooze me

thode is het aanstippen met waterstofsuper- 

oxyde, dat meermalen dagelijks met een wat- 

tekussentje gedurende eenige minuten op de 

wrat gebracht wordt. Over eenigen tijd laat 

zich de wrat van de huid afnemen, die men 

voorzichtigheidshalve nog1 enkele malen met 

de vloeistof aanstipl, teneinde een terugkeer 

te beletten. In elk geval doet er niets aan 

zonder uw geneesheer voorafgaandelijk ge

raadpleegd te heb|ben. Anders loopt u veel 

gevaar de zaak te verergeren. Uw genees

heer daarentegen zal u met sukses pijnloos 

en het goedkoopst helpen.

C. J. vraagt ons: Hoe bereid ik een tusschen ■ 

gerecht van salade en tomaten ? Wat dien 

ik er bij op ?

Zie onze gerechten, in onze rubriek van 

eerstvolgende week.

H. L. vraagt ons : Hoe geraak ik de mieren 

kwijt uit mijn keukenkast ?

De mieren hebben een afkeer van doode 

visschen, teer, traan, vliervloemen, peterselie

en kervel, zoodat men ze daarmede verdrij

ven kan. Daar zij vooral gesteld zijn op al

les wat zoet is, en een verwonderlijke scherp

zinnigheid 'bezitten in het bemachtigen van 

die dingen, zal men die dingen een tijdje uit 

de keukenkast houden, cn er de hooger op- 

gesomde verdrijvingsmiddelen in plaatsen.—  

Vooraf imoet men echter de keukenkast 

grondig] schoon maken om er da minste 

kruimelrestjes uit te verwijderen.

HET N, I. R. EN DE VROUW.

HET JEUGDUUR. —  Na één jaar van in

nige samenwerking tusschen de medewerkers 

van het Jeugduur en de jonge luistervinkjes 

zal op Woensdag! 29 Juli, te 1 7.30 uur, het 

laatste jeugduur van het seizoen 193 7-1938 

onder leiding van Jozef Contrijn uitgezonden 

worden.
«Dit afscheid», zegt Jozeg Contrijn, zal niet 

in een weemoedige stemming plaats grijpen, 

want we weten dat in September het Jeugd

uur mooier dan ooit te voren zal herbegin

nen met tal van nieuwe hoorspelen, praat

jes, moppen en spelletjes, kortom met alles 

wat meisjes en jongens maar kunnen Jroo- 

men».
Het laatste Jeugduur van dit seizoen zal er 

dus een feestelijk zijn : bij den aanvang hoo- 

ren wij het afscheid van Meneer Louis, Juf

frouw Jeanne, en Meneer Gaston, die zulks 

op hun gewone manier doen, en op het einde 

der uitzending komt ook Jefke Malheur af

scheid nemen, doch nieti vooraleer hij ver

teld heeft van zijn pogingen om het tot bak

ker te brengen, iets wat hem natuurlijk mis- 

lulct is.

rTet lToorspel dat opgevoerd wordt is ge

titeld : «De Groote Onbekende » ; het is van 

de hand van Gerard Walschap en wordt be

schouwd als een zijner beste Jeugduurbij- 

dragen.
Verder worden nog liederen van de fijn

ste soort voorgedragen, en de geheele uit

zending zal als ’t ware de kroon zetten op 

een seizoen dat rijk is geweest aan gezellige 

Jeugduurtjes.

HET UUR VOOR DE VROUW. —  Nu het

schooljaar op zijn, einde loopt en menige 

moeder zich met angst afvraagt wat ze zal 

aanvangen imet haar dochter, die «school af» 

is ,komt tijdens het UUR VOOR DE VROUW 

op Zaterdag 2 Juli, te 1 7.35 uur, een praatje 

over beroepskeuze voor meisjes zeker niet 

ongelegen.

■jufffrouw Snick van Antwerpen zal de 

moeders en dochters wijzen op het gevaar 

dat er bestaat in een al te eenzijdige be

roepskeuze, en door haar bijdrage ongetwij

feld een goede richting geven aan vele jonge 

meisjes die een beroep willen uitoefenen.

Een ander nummer van het programma is 

het vraaggesprek met Mevrouw Leysen, een 

der eersfè vrouwen in Belgie die hun vlieg- 

tuigpiloot-brevet hebfeen thuis gehaald. Hoe 

de vrouw zicü thuis voelt in de «cockpit» 

van den stalen vogel zullen de Iuisteraarsters 

vernemen uiï clen mond van deze onderne

mende vrouw.

Verder worden een paar onlangs versche

nen Doeken over pedagogie en lichamelijke 

opvoeding besproken. De huisdokter doet zijn 

veertiendaagsche ronde en IN DE KEUKEN 

heeft Kaatje weer wat nieuws in de pan.

MODEWENKEN

DE NIEUW GELANCEERDE BLOEMPA- 

TRONEN laten bijzonder mooie effecten be- 

wonaeren, dank vooral aan het nieuw druk- 

procédé, waardoor de verschillende kleur

nuances harmonisch ineen-vloeien.

DE FANTASIE-STOFJES bedrukt of be

wertet met poppetjes, scheepjes, vlaggen, 

postzegels en zelfs tot in alle finesses uitge

werkte plattegronden en stadsbeelden worden 

eveneens flink gelanceerd, en bekomen nu 

reeds, wat bijval, die echter niet algemeen 

schijnt te worden.

BADMODE 1938 kondigt zich nu reeds 

volop aan in een overvloed van fleurige pa

troontjes als bloemen, sterren, strepen en 

stippels op effen fond. Blijft marine-iblauw 

het meest populair, toch zien we ook veel 

bleu, geel, rood, wit en andere kleuren. Don

kerblauw wordt aangeraden als de kleur die 

het best afkleedt. Er wordt voor gewaar

schuwd dat geel en wit bij nat worden ge

vaar tot doorschijnen kunnen opleveren. Be

denk ook even dat hoe beter de kwajiteit 

van een badpak is, des te mooier de pas

vorm zal zijn.

MEDISCHE WENKEN.

We hebben met ve^l interesse een voor

dracht voor Vrouwen bijgewoond, waar het 

woord gevoerd werd door den bekenden Dok

ter Ferdinand Vandevoorde, uit Sint-Niklaas. 

Op een zeer gemoedelijke manier gaf hij ge

durende een uur eenj groot aantal hoogst 

interessante wenken ten beste. Het is ons niet 

mogelijk hier een geknopte weergave van 

zijn voordracht weer te geven, daar deze sa

menvatting de uit het leven gegrepen voor

beelden zou missen, welke ieder raadgeving, 

ieder praktischen wenk overtuigend illus

treerden. Toch houden we er aan eenige los

se gedachten, meeningen uit deze voordracht 

te publiceeren ; zooals wij ze hebben opge- 

teekend.

De menschen loopen met de gezondheid 

over de straat, met de gezondheid spelen ze, 

maar hoe ze de gezondheid moeten verdedi

gen, daaraan denken ze over 't algemeen 

veel te weinig.

VLEESCHGEBRUIK is noodig voor den 

opbouw van sommige cellen.

CHARCUTERIE is over het algemeen eer. 

afval van sommige vleeschsoorten, bevat 

veelal vergiftigde stoffen. Vandaar veelvuldi

ge lever- en darmontstekingen.

DE MENSCH STERFT EN WORDT OUD 

DOOR DEN DARM. In den darm gebeurt de 

omzetting van het voetsel. Wanneer1 er te 

veel toxatie in is, werkt dit nadeelig op den 

darm, en ontstaat een huidafslag.

DE INGEADEMDE LUCHT dient tot de 

VERBRANDING van sommige schadelijke 

stoffen. Wie niet voldoende lucht inademt 

wordt vergiftigd, blauw.

ZON EN LUCHT moeten regelmatig ver

nieuwd worden in kamers, lokalen en ztjen. 

Wanneer de lucht te droog is, kan men een 

tering opdoen. Aldus gebeurt het veel dat 

bijvoorbeeld een drietal weken na een dans

partij, symptomen van tering merkbaar zijn. 

Daarom is het noodig dat alwie een cinema, 

een theater, een dancing of een drukke ver

gadering' in gesloten zaal bezoekt, eens even 

naar buiten gaat om een gezond luchthapje.

DE KLEED1J dient aan het seizoen aange

past te worden. Er dient een regelmatige 

verhouding te bestaan tusschen de warmte in 

het lichaam en de warmte buiten het lichaam. 

Daarom moet alle brute afkoeling vermeden 

worden door een aangepaste kleedij.

GEMATIGD SPORT i» noodig, maar over

dreven beweging is uit den booze. Het zwem

men is opperbest geschikt om al de spieren 

van het lichaam in beweging te brengen. 

Fietsen is minder gezond dan het zwemmen. 

Marcheeren is ook buitengewoon goed.

ZWEETEN is nuttig, daar het 't slechte 

stof uit het lichaam naar buiten helpt jagen.

OVERTOLLIGE BEWEGING geeft later ge- 

gewrichts-rumatisme. Aldus zal een voetbal- 

speler, na tien jaar spel, door de overtollige 

gewrichtswrijvingen, verkalking of rymatisme 

in de gewrichten hebben, het traumatisme.

WEG MET DE KROTWONINGEN !

DE KEUKEN is doorgaans ae plaats waar 

men het meest in blijft. Dat moet dan ook 

de meest luchtige plaats van het huis zijn, en 

geenszins een donker hokje. De warme lucht 

moet langs boven kunnen wegtrekken, en de 

koude versehe lucht moet onderaan kunnen 

binnenstroomen.

IN ALLE KAMERS moet de verluchting ge

favoriseerd worden : de giftigle gassen moeten 

goed afgeleid worden.

HET IS VERKEERD een pasgeboren kindje 

in warme kamers te leggen, dicht bij een 

brandenden kachel. Pasgeboren kindjes heb

ben vooral versehe lucht noodig, en moeten 

daarom steeds in een frissche kamer gelegd 

worden, waar er een normale warmte-teim- 

peratuur heerscht.

Alhoewel ieder mensch nog geen WATER

LEIDING boven heeft, kan ieder mensch er 

toch voor zorgen dat hij in een proper bed 

slaapt op een propere kamer.

De menschen zouden regelmatig één à 

tweemaal perweek EEN BAD moeten nemen, 

of zich ten minste heelemaal moeten afwas- 

schen. Dit is noodig om de pories van de 

huid open te houden, om afzetting van ver

giften die in het lichaam zijn.

Kleine kinderen —  en groote zeker niet —  

moeten niet met een speentje (een tuutje) 

in den mond opgevoed worden. Dit is eert 

verouderd systeem. Het speentje is een schuil

oord van allerlei mikroben.

(Nadruk, ook gedeeltelijk, verboden).

TANTE BARBARA.
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B u r g e r l i j k e  S t a n d

O O ST EN D E

GEBOORTEN.
1 1 Juni. —  André Geryl van Albert en Cla_ 

ra Ghys, Antwerpenstr. 8. —  Anita Vanroo- 

se van Maurits en Maria du Gardein, Leffin- 

gestr. 67. —  Christiane Lanckriet van Flo

rent en Lucie Lestabel, Torhoutstw. 361. —

12.   Jules Harteel van David en Helena

Rau, woont te De Panne. —  Raymonde Cor- 

nelly van Leo en Maria Van Lier, Vrijheid- 

str. 55. —  Anny en Nicole Pieters van Ca-

miel en Zoë Dejaeghere, Rogierlaan, 24. --

Roger Dewyse van Eugeen en Georgette Gon- 

tier, woont te Middelkerke.

13. —  Arlette Decrop van George en Ma

ria Leyre, Torhoutstw. 33 7. -- Freddy De

clercq van Willy en Hilda Declercq, Torhout

stw. 282. -- Regina Hubrechtsen van Alois

en Lydia Dequick, Elisabethlaan, 200. —  Ro

sa Baert van Leon en Lutgardis Sabbe, woont 

te Oostduinkerke.

14.   Gabriella Calcoen van Silveer en

Augusta Larrange, Vingerlinckxstr. 12 —  

Marie Gllieuz van Willy en Irena Devroe,

Noord Eedestr. 15. -- Christiana Kroothoep

vag Albert en Mariette Maes, woont te Bree

dene.

15. —  Arnold Boes van Ferdinand en Eu

genia Schoonvaere, Nieuwlandstraat 9 .--Ro

land Vanderbeke van Frans en Jeanne Le-

moine, Werkzaamheidstr. 109. -- Rq’bert

Vanthournout van Pius en Elodie Steen,

'Blauw Kasteelstr. 35.

16.   Arlette Corveleyn van Camiel en

Ludovica Vanden Berge, Vredestr. 39. —  Hu

go Arnou van Dominicus en Theresia Boeh

me, Blauw Kasteelstr. 79.

1 7. —  Nadine Tanghe van Jérôme en Ma

rie Van Eeckhoute, Prof. Verkoulliestr. 16.

«— Monique Van Maele van Ricliard ërrBîân^ 

che Vanmaele, Viaaucgang, 23.

K ïN K H OEST  !
op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

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

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

12, Wapenpiaaïs, O O S T E N D E  
T u . 73104

STERFGEVALLEN

1 1 Juni. —  Elisa Delanoeye, 81 j. Wwe 

Gustaaf De Wynter, Romestr. 43. —  Edgard 

De Beau, 62 j. ongeh. Visscherskaai, 32.

14. —  Léa Coenen, 14 j. Prof. Verkoullie-

str. 24.
1 6. —  Honoré Mohn, 68 j. echtg. Valenti

ne Hubert, Veldstraat 100. —  Arlette Cor- 

veieyn, Vredestr. 39.

1 7. —  George Evrard, 62 j. echtg. Joanna 

Vandervorst, woont te Schaarbeek.

HUWELIJKEN

1 3 Juni. -- William Borrey, teekenaar en

Marie-José Allemeersch.

Î 3. -- Albert Valette, verzekeraar en Ju

liette Desmedc. — George Eechaute, tolbe

ambte en Renilde Vandenbroele.

16. —  Léonce Prévotat, verzekeraar en 

Denise Valcke.
T7. —  Vandorpe Oscar, bediende en Ma

ria Van Wouwe.

18. -- Oscar Vermeesch, handelaar en

Maria Van Moerbeke. — Jozef Lepeer, be

eilende en Agnes Wieme.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.

Pieters Gerard, visscher, Schippersstraat, 5̂ 

en Vanslembrouck Elisabeth, Serruysiaan,

Impasse 6. -- Sotiau Marcel, bureeloëdiende,

Timmermansstraat 4, en Meyer Ga,briella, H.

Serruysiaan, Impasse 2. -- Hollevoet Jérôme,

bakker, Hekelsom Alice, Vindictivelaan, 18. 

—  Deschacht Rafaël brouwersknecht en Le-

naerts Irène, St Franciscusstr. 59. -- Laplas-

se Urbanus, schipper, de Smet de Naeyerîaan,

48 en Zecbroek Germaine, Congolaan, 35 .--

Kimpe René, îandb. te Westkerke en Hol- 

lebeke Lea, Passchynstr. 1 6. —  Pauwels Al

bert, visscher, Breedene stw. 36 en Stubbe 

Madeleine, naaister, Breedene stw. 46. —  

Claeys Maurice, visscher, Schaafstr. 29 en 

Meyer Maria, Schietbaanstr. 42. —  Creteur 

Jean, officier-vliegenier, Zandrietstr. 3 en 

Rousseau Adrienne, kunstschiideres, Louisa- 

strEat |1 11
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U
ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte ea rieten MANDEN bij
------ «o»------

CH. DESMIDT-SLEYTER

BLANKENBERÛE

GEBOORTEN

Rau Monique van Albert en Lefevere Eli

sabeth, Parkstraat. 15. Hacke Frieda van Ju- 

liaan en Decramer Anna, de Smet de Naeyer

iaan, 92. Sanders Henri van Jules en Van- 

hixe Ivlargaiena, Zeebrugge. Inghelram Anna 

dochter van Daniel en Debruyne Maria, K. 

De Swertlaan, 29. Maertens Liliana, dochter 

van Maximiliaan en De Clerck Celina, Oud- 

strijdersstraat, 1 1.

STERFGEVALLEN
Keyaerts Joseph, 54 jaar, echt. Debie Jo

anna, Schaerbeek. Brauwers Silvie, 41 jaar, 

echt. Dielman Maurice, Molenstraat, 48. —  

Bronders Rosalia, oud 69 jaar, echt. Pieters 

Edward, Üitkerlce.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN.

Weiss Marcella, dochter van Frans en 

Jaeckx Maria. —  Vanhoutte Beatrice, doch

ter van Omer en Lelieur Judith. —- Declerck 

Daniel, zoon van Firmin en Goens Maria. —  

Byloo Annetta, dochter van Prosper en De

clerck Irma. —  Coolsaet Eduard, zoori van 

Georges en Verheile Martha.

HEYST

GEBOORTEN
Dobbelaei*fe Francine van Frans en Van

torre Ludwina,, Onderwijsstraat. Verhaeghe 

Guido, van Victor en Tanghe Laura, Vuur- 

torenstraat, 8. Gerard Martine van Joseph en 

Le Begge Simonne, Villa Les Barges, Duin

bergen.

HUWELIJKEN

Verminck Aifons, timmeriman te Westcap- 

pëiîë met Mon’baliu Paula-Maria, z. b. te 

Heist.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Bulke René-Prosper, zeevisscher te Heist 

met Sekeet Marie-Louise z. b. te Brugge.

OVERLIJDENS
Vlaeminck Marie-Thérèse, z.b. 72 jaar, 

echt, van Knockaert Petrus z. b. Ramscap- 

pellestraat, 167.

D ie s e l - D e u t z  Scheepsmotoren |

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M E N G E L W E R K

G rietje van den 
Visscher

door A. HANS

Plots dacht ze aan het drama van de « Gou
den Schoof », aan het verdronken meisje, dat 
bij niemand bekend was. Vanmorgen, toen 
ze op het kerkhof in den lijkstoet stapte, had 
Grietje zoo schuw naar het vervallen dooden- 
huisje gekeken. In het lage gebouwtje met de 
scheef gezakte groene deur lag nu en dan 
e'en zeeman, door de giolvgn op het 3crand 
geworpen, een onbekende, die met de starre 
oogen als om een plaatsje smeekte in ge
wijde aarde.... De storm bracht menig lijk 
aan.

Daaraan was Grietje gewoon, dat behoorde 
bij de kust en bij het visschersras. Zoo spoel
den ook jongens van Reigersdamme op 
vreemde strande,n aan. Maar nu lag daar in 
het lijkenhuisje, op den zwarten steen, een 
meisje, een "rijke dame, beweerde men. Er
men sprak van misdaad, van ee.n liefdesdra
ma ; En dît had zich op de «Gouden Schoof» 
af gespeeld. Weer ontstelde het meisje. Waar- 
cn. juist op de «Gouden Schoof», waar haar 
beminde woonde ? David bad de drenkelinge 
helpen ophalen uit den wal. En op den dag 
dat men dit nieuws verbreidde, kwam Willem 
met het verhaal van zijn visioen. Grietje

zocht verband tusschen de twee feiten. Was 
het drama voor haar niet een waarschuwing, 
hoe ontzettend ongeoorloofde liefde in ellen
de kon veryaan ?

Feller joeg haar bloed bij die gedachte. 
Werd ze vermaand ?

—  Maar ik mag David bemmTien ! kreun
de ze. Ik heb Willem nooit iets beloofd.

Ge hieldt hem vroeger voor uw tpekomsti- 
gen man en zoo oordeelt ieder onder de vis
schers,, scheen een inwendige stem te ont- 
woorden. Vrouw Goedhart beschouwde u ais 
haar dóchter. Ge kwaamt er dagelijks aan 
huis. David Gelders is geen visscher... hij is 
niet van uw ras... Zijn oudórs zullen u ver- 
stooten.

Grietje schrok toen ze haar gezicht in den 
spieg’el zag. Waarom keek ze zoo verschrikt?

—  Ik moet kàlm zijn, mompelde ze. ’t Is 
een akelige dag geweest, vol overspanning. Al 
die gebeurtenissen...

Piots hoorde ze haar vader roepen. Ze ging 
vlug in de nevenkamer waar een nachtlichtje 
flikkerde, doch ook zware schaduwen wekte. 
Hagens zat rechtop in de bedstede <%n hijgde 
zwaar1 ; hij had een verweerd gelaat, met 
bulten aan weerszijden van het voorhoofd 
onder het borstelige grijze haar.

—  Grietje... ik heb vrouw Goedhart ge- 
zienj,. kreunde hij. En ik ben ,bang. Ge moet 
bij me blijve«...

Zij stem ibeefde.
-- Maar vader, ge droomt beweerde Griet-

ie --
—  Zit wat bij me...
—  Ja, dat zal ik doen... Wees rustig.
—  Ge»ef me eerst wat water...
Grietje vulde een glas onder de pomp. Ze 

sidderde. Zou nu ook haar vader een visioen 
hebben ? Maar neen, dat was niet echt. Hij 
maalde altijd over oude kennissen, of over
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moeder en familieleden. Hij verwarde zelfs 
levenden met dooden.

Hagens dronk gulzig ; hij* scheen wat 
koortsig.

—  Welk een visscher ligt er nu in het lij
kenhuis } vroeg hij dan ?

—  Een vreemd meisje is het... Maar ge 
rnoet »er nu niet over praten...

—  Ik heb een% een jongen man in het 
lijkenhuisje gebracht... Ik ving hem in mijn 
net op zee... Het was Pauwel Goedhart...

—  Neen... een vreemde...
*■— ’t Was Pauw^, beweerde .Hagens nij

dig'. Ja, ja, Pauwel, de broer van Willem.
—  Pauwel Goedhart is wel verdronken, 

maar nooit /bij ons weten aangespoeld. Ge 
moet ,nu niet aan zulke dingen denken, vader. 
Toe leg u neer.

—  Vrouw Goedhait is iimmers dood. Het 
was een diep graf... ik kon den bodem niet 
zien... Pastoor Van Damme’s stem beetde 
toen hij de gebeden 'ei. .

Vader sprak over een priester, die al wel 
tien jaar dood was.

—  Leg u nu neer! zei Grietje, toch niet
Zijn stem beefde.
—  Ik ben bang... De barnman zou kun

nen komen.
En Hagens doelde cp een spook der vis

schers, waaraanj de jongeren niet meer ge
loofden. Maar Crietje had toch dikwijls hoo
ren vertellen van het mager mannetje, dat 
met een; lantaarn op de borst, over de gol
ven wandelde en alzoo storm voorspelde.

O, waarom moest vader haar nu aan al 
did akelige verhalen herinneren ? Met ge
vouwen handen zat ze naast de bedstede.

Hagens sluimerde in. Grietje poosde nog 
even. Dan ging ze naar haar eigen kamertje 
en huiverend kleedde ze zich uit- Ze deed 
haar avondgebe^ maar het scheen haar of

ze er geen zegen van kon verwachten, omdat 
ze trouweloos was.

—  Ik ben aan Willem niet verbonden ! 
kreunde ze telkens.

Lang lag ze te woelen eer ze insliep.
Toen het morgen was, en Grietje nog' ver

suft ontwaakte, voelde ze, gelijk een druk, de 
herinnering aan den vorigen avond. Ze bleef 
nog even liggen als zag ze erg tegen den dag 
op.

Ze hoorde de klok in de keuken zeven uur 
slaan. Willem Goedhart zou al in zee zijn. En 
Grietje was, eigenlijk tevreden dat hij veer
tien dagen weg (bleef. Toch schaamde ze zich 
dan over dit egoisme. Die goede, eerlijke 
Willem I

—  Maar ik heb David lief, kreunde ze 
weer. Kan ik het helpen ? ’t Is nu zoo geloo- 
pen...

Haar vader rieip.
—  Ik kom, antwoordde Grietje en haastig 

kleedde ze zich.
De oude Hagens zanikte altijd als een las

tig kind, maar vol liefde en toewijding ver
droeg Grietje zijn luimen en grillen en ver
zorgde ze hem. Toten ze wat later de blinden 
opende, kwam buurvrouw Barbara buiten.

—  Goeden morgen... Schoon weertje, zei 
ze.

—  Goeden morgen... Ja ’t zonnetje zit al 
vroeg uit... ’t Wordt nog een zo.mersche dag.

—  Maar Grietje, wat was dat gisteravond? 
Ge stond achter in den tuin... ik hoorde la
waai en riep nog naar u... en ge liept zoo 
vlug naar binnen...

—  Hebt ge geroepen ? Ik moest nog wat 
»vaschgoed inhalen en er zaten van die ver
velende jongens achter de haag. Ge weet wel 
van die flauwe plaaggeesten. Ze deden me 
schrikken... ’t Was zoo’ii vreemde dag gis
teren, die me zenuwachtig had gfemaakt...

__ O ja... de begrafenis van vrouw Goed
hart... en dan die moordgeschiedenis... t 
Zal me verwonderen of ze Mathijs Waals van
daag nog met rust laten. Ze beweren dat het 
verdronken meisje met hem van Brugge ge

komen is...
—  Er wordt dadelijk veel gepraat...
-- In elk geval was Waals eergisteravond

krimineel dronken, hernam Barbara. Ik l̂ eb 
het allemaal hooren vertellen... Gij misschien 

ook...
__ Neen. Ik ben gisteren niet onder de men
schen geweest. Na de begrafenis zat ik aan 
het lijkmaal bij de Goedharts en dan bleef ik 
bij vader thuis.

__ Wel, Mathijs heeft eerst ruzie gemaakt
met David Gelder^, van de « Gouden School » 
die liep op den grintweg in den polder te 
vrijen met Gerda Christiaans... Ja, ja, die 
tvvee zijn het goed eens... En ze kwamen Ma- 
thjis Waals tegen... Al was hij zat, toch her
kende hij het paartje en in jaloezie maakte 
hij ruzie tegen David en kreeg een paar klap
pen... Tusschen,' haakjes, ook niet fijn van 
die verwaande lange lijs van Christiaans, de 
fiere Madam... dat twee mannen om haar 
vechten op den op«enbaren weg-... David en 
Gerda zijn dan door gegaan en Mathijs is ze 
gevolgd... Wat er verder gebeurd is weet ik 
niet.

Grietje voelde zich, vreemd te moede. Da
vid was dus met Gerda Christiaans ’s avonds 
op den eenzamen weg ? Van haar' liep hij 
naar de rijke boerendochter !

—  Neen, neen, dat zal geklets £ijn! meen
de ze. Zoo is David niet...

Maar ze had geen lust langer met buur
vrouw te praten. De zenuwen beroerden haar 
al er^ genoeg.

—  Ik hoor vader... ik moet naar binnen, 
zei ze gejaagd. Tot ziens.

—  Ze wilde niets vertellen van gistera
vond, bromde Barbara. Jong-ens achter de 
haag? Een af andere vrijer natuurlijk, ’t Is 
schoon om daar te staan vezelen en kussen, 
als ze s morgens met een lang gezicht achter 
het lijk van vrouw GoedlTart liep..f En hoe 
staat het dan tusschen haar en Willem ? 
Grietje zwerft ’s avonds veel uit als de « Op 
Hoop van Zegen» in zee is... Dat heb ik al 
lang in de gaten...

Buurvrouw gluurde nog eens rond en trok 
zich dan in haar huisje terug.

DUISTERNIS.

Op de «Gouden Schoof» was het dien och
tend al weer bedrijvig, gelijk altijd. Maar 
boer Gelders drentelde ontevreden rond. Hij 
wist dat het gerecht>yandaag( zou terug keu
ren en al dat geloop ergerde hem. Het waa 
gisteren als een begankenis geweest van 
nieuwsgierigen.

Tegen tien uur reed een sjees het erf op. 
En dadelijk kwam Tilda, de dochter naar bui
ten gesneld. Looi, d$ oude, steeds zwijgende 
werkman, verscheen ook, om het paard af te 
spannen. De bezoeker was immers mijnheer 
Wuis, de verloofds van de dochter, en die 
zou wel een tijdje iblijven.

—  Dag René, zei Tilda en ze kuste den 
knappen, slanken heer, die de teugels aan 
Looi had toegieworpen.

—  Dag schatje, sprak hij. Wat heb ik ge
hoord ? Er is hier een moord gebeurd !

—  Ja, vreeselijk, hé ! O, we zijn er alle
maal akelig van.

(*t v«rvolgt).

(v«rbod*en nadruk).


