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LICHTEN

MEI

att aan

1 Z 4.18 19.02

2 M 4.16 19.04

3 D 4.14 19.05

4 W 4.13 19.07

5 D 4,1 1 19,08
6 V 4.09 19.10
7 z 4.08 19.1 1
8 z 4.06 19.13

9 M 4.04 19.15
10 D 4.02 19.16
1 1 W 4.00 19.18
12 D 3.59 19.19
13 V 3.57 19.20
14 z 3,56 19.22
15 z 3.55 19,24
16 M 3.53 19.25
1 7 D 3.52 19.26
18 W 3.51 19.28
19 D 349 19.29
20 V 3.48 19.31
21 z 3.47 19.32
22 z 3.45 19.34
23 M 3.44 19,35
24 D 3,43 19.36
25 W 3,42 19.37
26 D 3.41 19.39
27 V 3,40 19.40
28 z 3,39, 19.41
29 z 3.38 19.42
30 M 3.37 19.43
31 D 3.36 19.45

Deze tabel geeft
het we? enlijk uur
rolg-ens de zon.

. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL .

HOOG
WATER

MEI
1 Z 0.23 12.48
2 M 1.06 13.34
3 D 1,53 14.22
4 W 2.41 15.15
5 D 3.33 16.05
6 V 4.29 17.02
7 Z 5.31 18.09
i, z 6.43 19.26
9 M 8.00 20.37

10 D 9,07 2 i .35
1 1 W 10.01 22.24
12 D 10.47 23.04
13 V 1 1.25 23.40
14 z 1 1.59 — .—

15 z 0,17 12,36
16 M 0.53 13.11
17 D 1,29 13.48
13 W 2.06 14.26
19 D 2.46 15.05
20 V 3.24 i 5.45
21 z 4.06 16.30
22 z 4.52 17.20
23 M 5,46 18.19
24 D 6.53 19.31
25 W 708 20.42
26 D 9.17 21.45
27 V 10.15 22,38
28 z 11.05 23.24
29 z 11,51 — .—
30 M 0.09 12.39
31 D 0.56 13.24

Vanaf 2G Maart
lot 1 Octobar toa-
nen cU uurwarkau
«au laad a*n nar
'ater.
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in
Een Wijziging

de Hollandsche Haringwet
Binnenfert, vermoeaeïïjTc T Juni a.s. zal dc 

gewijzigde haringwet van kracht worden ver

klaard. Tengevolge van deze wetswijziging zal 

ook Het reglement van de Nederl. Harmgcon- 

trole Worden gewijzi&fcL Wet en reglement 

worden op denzelfdsn dag van kracht.

De voornaamste; bepalingen komen hierop 

neer : Het zal verboden zijn pekel- of steur- 

Karing uit te voeren, indien dié haring niet 

verpakt is op de in het reglement voorge

schreven, wj*ize en de verpakking daarvan 

niet op de eveneens voorgeschreven wijze 

gemerkt is. Het zal verboden zijn pekel- of 

steurharing, waarvan de uitvoer krachtens 

de wet verboden i«i (dus haring niet ver

pakt en/of niet g*emerkt, zooals is voorge

schreven) a. met bestemming, naar het bui

tenland te vervoeren, te doen of te laten ver

voeren ; b. aan een vervoerder of vervoer* 

onderneming of aan een kantoor of ambte

naar de Invoerrechten voor uitvoer aan te 

bieden, t>e doen of te laten aanbieden ; c. 
zonder geleidebrief voor vervoer binnenslands 

in buitenwaartscKe richting te vervoeren, te 

doen of te laten vervoeren binnen den af

stand1 van vijftien meter van de Nederland

sche grens af, ,of van de uiterste grenskan- 

tore.n of doorlaatposten vain den Dienst der 

Invoerrechten.

Het zal verboden zijn pekel- of steurharing 

waarvan de verpakking is gemerkt met een 

2»fdruk van het stempelmerk der controle, 

voorhanden te hebben, te vervoeren, ten ver

voer gereed te hebben, af te leveren of te 

doen of te laten vervoeren of afleveren : a) 

indien de afmeting of inhoud der verpakking 

niet overeenstemt imet de voorgesclireveh ma

ten of gewichten ; b) indien in aldus ge

merkte verpakking zich een kleinere gewichts 

hoeveelheid haring of andere haring, dan 

waarvoor die verpakking is voorgeschreven 

bevindt.

Het bepaalde betreffende; wijze van ver

pakking en merken geldt niet voor hoeveel

heden van imindr dan 250 stuks haring voor 

venters in open verpakking, over de grenzen 

te vervoeren en bij kleine hoeveelheden te 

verkoopen en evenmin voor haring, {bestemd 

om te worden genuttigd aan boord van naar 

het buitenland vertrekkende schepen of in 

andere middelen van vervoer.

Het netto-vischgewicht vain pekel- én steur- 

haring 'moet voor 1 /1 Hollandsche ton ten 

minste 100 kg., voor een 1/1 Schotsche 115 

en voor 1 /1 Noorsche ton 100 kg. (Noor

sche ton alleen voor steurharing) bedragen. 

Onderdeelen van Hollandsche en Schotsche 

tonnen moeten ten minste een evenredige 

hoeveelheid bevatten.

Indien evenwel steurharing wordt verzon

den, zooals zij oorspronkelijk op zee in ton

nen is verpakt, dus in tonnfcn, waarvan de 

du^en ten minste 70 cm. lang zijn, moet het 

netto-vischgewicht ten minste 90 kg. bedra

gen. Zoodra de kantjes niet meer oorspron

kelijk (zooals men gewoon is te zeggen : 

«iorigineele kantjes») zijn, moet, evenals bij 

alle overgepakte steurharing, het vischg'e- 

wicht ten minste 100 kg. of een evenredig1 
deel daarvan bedragen voor */2 en 1/4 ton

nen' of voor nog kleinere verpakkijng.

Voor het merken van origineele steurha

ring yordt een nieuw model stempel inge

voerd, waarop, (behalve de woorden «steur

haring» en «zeepak», «minimum netto 90 kg. 

staat vermeld. Voor het gemak van den han

del zal het dus veel waard zijn,dat reeders hun 

schippers opdracht geven te zorgten, dat hun 

op zee gepakte kantjes steurharing ten min

ste een netto-vischgewicht van 90 kg. heb

ben.

Nieuw zal worden ingevoerd een factu- 

renstempelmerk, dat dient om in nader door 

den minister te bepalen gevallen aan te ge

ven, dat in de ton, keg of in het blik ten 

minste 50 pet. van het aantal haringen be 

hoort tot de soort hommers en de rest tot 

de soort kuiters,
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Gij zult tevreden riji\

W at onze Schippers moeten Een Heistsch Vaartuig in nood
weten

Er wordt ter kennis gebracht van al
le schippers ter visscherij, dat ze ten 
allen tijde de volgende stukken aan 
boord moeten hebben-:

a) Het 'bewijs van eigendom van het 
schip.

b) Het bewijs van deugdelijkheid.
c j Het bewijs van nationaliteit.
d) De meetbrief.
e) De monsterrol.
De opmerkingen vermeld op het be

wijs van deugdelijkheid moeten voldaan 
zijn. Het Logboek M O ET  bijgehouden 
worden en na ELKE REIS op het 
Waterschoutsambt aangeboden wor
den. (Zie onderrichtingen op het eer
ste blad van het' Logboek). Van elke 
buitengewone gebeurtenis of voorval 
of averij moet een verslag gemaakt 
worden.

De schippers moeten zorg dragen dat 
ten alle tijde de num,mer.s duidelijk 
zichtbaar zijn op weerszijden van de 
boeg van hun vaartuig ais op het zeil. 
(Groot zeil).

Nuttige Propagandabezoeken
Alhoewel onze vischnijverheid welke dage-, kunnen wij. toekomstige opvoedsters der

De naam en thuishaven van het schip 
moeten in witte letters op zwarten 
grond op den achterspiegel geschilderd 
zijn

Z IJN  O N Z E  V ISSCHERS IN  

STAAT E E N  VU URPIJL  AF TE 

SCH IETEN  ?

Donderdag 19 Mei jl. verkeerde de

Het is verboden om mazoutafval of >L21 voor Blankenberge in nood, daar 
Olie, alsook alle voorwerpen die het voorste gloeikop van den cylinder 

water kunnen bevuilen of dé> Scheep- | gebarsten was.
vaart belemmeren, over boord tie wer- | e werd opgemerkt door twee
pen in de haven of de kustwateren. [douaniers, die gezien, hadden dat) de 

De schippers worden verzocht om de j *eden yan de bemanning met de armen 
seinen voor het in- en uitvaren van - zwaaiden en om hulp vroegen.
.schepen in de haven in acht te nemen. |  ̂ loodsboot van Zeebrugge, die 
Een streng toezicht zal uitgeoefend j nochtans niet gewoon is op zich te la-

PRODURTEN 

GAS-OLIE — ESSENCE 

X  PETROLEUM

^SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

lijks aan duizenden menschen werk verschaft 
langs} den weg van de pers meer en meer 
bij ons Belgisch volk bekend wordt, toch 
kan niet ontkend worden, dat de inrichting 
van propagandabezoeken van nog veel groo
ter nut zijn, dan lectuur.

Hier werken woord en beeld en heeft men 
de gelegenheid, aan de hand van nuttige 
uiteenzettingen door verschillende bekwaime 
personen alles te laten zien en voor wat den 
visch en g'arnaal betreft, ook te laten proe
ven.

Dit ondankbaar en zeggen we nochtans 
lofbaar pogen van de proipagandavereeniging 
heeft reeds zijn grootste vruchten afgedra
gen.

Dinsdag weer hadden we de geleigtenheid 
vast te stellen hoe nuttig dergelijk werk is 
en wat er de gevolgen van kunnen zijn. 
Daarom is het «niet van belang ontbloot, de 
vischhandelaars eens te meer te wijzen op 
het groot belang van de verzorging der ver
zendingen en de verschheid van (Jen visch, 
want het is een algemeene regel welke we 
bij de bezoeken te hooren krijgen : « Men
heer, in het binnenland hebben we de gele
genheid niet zulke versehe en goedkoope 
visch te eten ».

Vooral over de duurte van visch en gar
naal in de vischwinkels wordt er geklaagd.

Nu ter zake.

HET BEZOEK VAN DINSDAG

Dinsdag werd voor een 75-tal leerlingen 
van de Normaal Beroepsschool voor meisjes 
en Kantnormaalschool van Brugge een be
zoek aan o,nze vissclierijinstellingen ingericht 
Dit bezoek ging door onder leiding van den 
heer Prosper Vandenberghe. Ook Mejuffer 
Van Dorpe, opzienster van het beoepsonder- 
wijs had er in ’t bijzonder aan gehouden 
de reis mee te maken.

’s Morgens werden leerlinge,n en leerares- 
sen ontvangen door den heer Velthof be
stuurder der visschershaven, die hen ter visch 
halle overal rondleidde en met de bekwaam
heid hem eigen, de leerlingjen een algemeen 
idee gaf van wat de viscberij voor ons 
land reeds beteekent. Daarna werd de groep 
door den heer Vandenberghe Gustaaf, be
stuurder van de ijsfabriek « Froid indus
triel » ontvangen, waar de vervaardiging 
van het ijs uiteengezet werd. Vervolgens 
ging het naar de moderne instellingen van 
Ostend Stores, waar het touwwerk voor vis
schersvaartuigen onze aandacht gaande hield 
Nadien kregen de leerlingqn de gelegenheid 
den heer Vandervorst, bestuurder van den 
Arctic, op practische wijzq het vervriezen 
van visch te zien aantoonen.

Hier werd de proef bij de som gevoegd 
en de leerlingen beloofd een kostelooze zen 
ding vervroren visch toe te sturen.

Tenslotte werd de welgevulde morgen ge- 
eindigd met teen bezoek aan ons prachtig 
tehuis voor oude zeelieden, waar de be
stuurster Mevrouw Rombouts ons, zooals al
tijd, bereidwillig te woord_stond en waar de 
aanwezigen de gelegenheid hadden vast te 
stellen, hoe gelukkig onze oude afgesloofde 
zeebonken er hun laatste jaren kunn*en door
brengen.

HET MIDDAGMAAL

Een lekker vischdiner met de fijne voor
gerechten van de firma Gloims te Dender
leeuw werd opgediend.

Tijdens het diner gaf de heer Vanden
berghe een klein overzicht over het nuttig 
werk dat door de toekomstig! opvoedsters in 
verband met de vischpropaganda kan ge
daan worden en deelde hij mede dat voor de 
ontwikkeling van het onderwerp s « Hoe

jeugd, het visch- en garnaalverbruik in Bel
gie helpen verhoogen »# een viertal prijzen 
zullen geschonken worden.

’s Namiddag werd een bezoek gebracht 
aan de kreeftenputten van de firma Ver- 
meersch, waar hen interessante bijzonderhe
den over het leven der kreeften werden 
medegedeeld.

Niai een frissche wandeling naar de badin- 
stellingen, werd. koffie en garnaal bereid
willig door de huizen Lingier en Cornellie 
geschonken, opgediend, zoodat de leerlingen 
mogen zeggen dat hun reisje nuttig en aan
genaam is geweest. Tot slot wees Mejuffrouw 
Van Dorpe de leeringen op de krachtinspan
ning door de propagandacommissie en in het 
bijzonder door Gouverneur Baels gedaan om 
het visch- en garnaalverbruik in Belgie te 
doen verhoogfen en op de fjelangrijke rol, 
die de leerlingen in de toekomst in verband 
hiermede hadden te vervullen. Zij bedankte 
den heer Vandenberghe voor zijn bereidwil
lige medewerking, waarop de terugreis aan
gevangen werd.

Mag een Visschers
vaartuig waarop 

schuld is, naar den 
vreemde 

verkocht worden ?

worden en ALLE inbreuken aan deze 
schikkingen zullen gestraft worden.

Schippers van visschersvaartuigen 
die de visscherij beoefenen ten Noor
den van 55° Noorder Breedte en ten 
Westen van START PO IN T  zullen 
vanaf 1 Januari 1941 in het bezit moe
ten zijn van een diploma of een ver
gunning van Schipper ter Visscherij le 
klas.

Voorloopige toelatingen zullen niet
0?geven worden.

Schippers 2e klasse die op 28 Mei 
1938 den ouderdom van 36 jaar niet 
bereikt hebben moeten zich zoo gauw 
mogelijk laten inschrijven voor het D i
ploma van Schipper le klas.

Schippers 2e Klasse die op 28 Mei 
ouder waren dan 26 jaar moeten een 
vergunning van schipper le klas aan
vragen die ze zonder examen zullen 
verkrijgen.

Alle inlichtingen die gewenscht wor
den zullen gegeven, worden op het W a 
terschoutsambt.

Oostende, den 19 Mei 1938.

De Waterschout der 
haven Oostende,

J. BARBE.

ten wachten, kwam slechts een half 
uur later, waardoor de H.21 riskeerde 
op de Bank van Blankenberge te stran
den. Gelukkig was het schip op een 
honderdtal meter van de Pier van Blan
kenberge ten anker gekomen.

Als noodsignaal had de schipper, 
Dobbelaere Emiel een blauwe vlag bo
ven een bol geheschen.

De schipper had ook volgens zijn 
verklaring vuurpijlen .afgeschoten.

Een lid van de bemanning, bij wien 
we toevallig waren, vertelde ons hoe 
er aan boord zes rockets waren die om

ST A N D A R D  

GAS-OIL
e o e e e so e e e e e e e e o e i

Heel de wereld door 
beroa nd en gepreaen.

A .
P .
C .

American Petroleum Company

afgeschoten te worden, moeten vastge^ 
zet worden op een dun stokje dat in de 
daarvoor speciaal geboorde gaten v.an 
de verschansing, aangebracht zijn.

De schipper had echter niet beter 
gevonden, dan een rocket te nemen, 
die lichtjes op den stok te schuiven, 
terwijl de lichtmatroos Fernand Jan- 
nain gelast was, het uiteinde van die 
stok horizontaal in de handen te hou
den.

De fusée werd daarna bij middel 
van stekjes aangestoken met het gevolg 
dat deze eenige meter van den stok 
wegvloog, zoodat hij nog riskeerde zijn 
aangezicht te verbranden.

E EN  LES

Der gelijk avontuur kon veel slechter 
afgeloopen zijn, dan op het eerste zicht 
kan worden vermoed. Het bewijst de 
onbehendigheid van onze schippers in 
het afschieten van vuurpijlen, de on
volmaaktheid van onze jaarlijksche red- 
dingswedstrijden, waar de schippers 
het bewijs van hun kunde zouden moe
ten leveren en de onvolmaaktheid 
van onze examens voor schippers, waar 
ook het practische een grooter rol zou 
moeten spelen. Er is hier voor ons Zee
wezen iets nuttigs te doen.

^MEKANISKB TOUW- SASUN-4 J [EN NETTBNFABHÎEKBH ---

i : Sstiid Stores I  Ssiewerls
N. V.

REEDERIJKAAI, O O S T IN D B

De Regeling van het Verkeer 
in de Oostendsche Vischmijn

Thans dat er een nieuwe krisis in onze vis

scherij herrscht en opnieuw verschillende vis

schersvaartuigen naar den vreemde verkocht 

worden, is het van belang de schuldeischers 

er op te wijzen dat ingevolge een Koninklijk 

Besluit van 27 Feruari 1935 geen enkel vi»- 

schersvaartuig naar den vreemde mag ver

kocht worden zonder de toelating van den be

voegden minister. Elke buiten de in artikel 1 

van dit Koninklijk Besluit gedane toelating, 

is nietig.

Art. 2 meldt dat de overtredingen van art. 

1 gestraft worden met een gevangenisstraf 

van acht dagen tot drie maanden en met een 

geldboete van 26 fr. tot vijftig duizend frank 

of enkel met één van die straffen.

DAARENBOVEN MOETEN ALLE HYPO

THECAIRE OF ANDERE SCHULDEN OP 

DIT VISSCHERSVAARTUIG, VEREFFEND 

ZIJN.

De schuldeischers doen dus wel wanneer ze 

te weten komen, dat een vaartuig verkocht 

zal worden den h. waterschout der haven 

waar het vaartuig thuis hoort, te verwittigen

Het Visscherijblad zal anderzijds de vaar

tuigen welke naar den vreemde zullen ver

kocht worden, telkens vermelden.

VISSCHERSVAARTUIG 

NAAR DEN VREEMDE

De 0.264 « Christus Salvator » toebehoo- 

rende aan Gïïljs Charles wordt aan den 

vreemde verkocht.

Eindelijk is het gemeentebestuur na 
lang aandringen er toe gekomen een 
regeling in heö verkeer ter nieuwe visch 

* mijn te treffen.

Deze regeling luidt :

Art’. 1 . —  De toegang tot de Visch
mijn wordt onäzegd aan alle ingespan
nen voertuigen. Alleen de personen die 
met den vischhandel of het visscherij- 
bedrijf verwant zijn, mogen er met 
andere voertuigen binnenkomen voor 
zoover de draagkracht van 4000 kg. 
niet overschreden wordt.

Art. 2. —  De enkele richting wordt 
ingevoerd : van Zuid naar Noord tus
schen de twee rijen pakhuizen en van 
Noord naar Zuid langs de zijde van 
den spoorweg.

De weg langs de verkoophalle mag 
door de handkarren in beide richtingen 
gebruikt worden maar door de andere 
voertuigen slcehts van Noord naar 
Zuid en zonder in de nabijheid van den 
afslag gebracht te worden of deze door 
geluidsignalen te storen.

Art. 3. —  Het stationneeren is ver
boden in dej dwarsverbindingen tus
schen de drie hoofdwegen. Alleen de 
huurders der vakken mogen hun voer
tuig vóór hun pakhuis opstellen. —  De 
andere voertuigen moeten gesteld wor
den op de plaatsen door het bestuur 
der Vischmijn daartoe aangewezen.

Voor het laden en lossen wordt 
slechts den tijd verleend die volstrekt 
vain noode is.

Art. 4. — De handkarren in de visch
mijn benuttigd moeten voorzien zijn 
van een plaat waarop de naam van den 
eigenaar op zichtbare en leesbare wijze 
is aangebracht. Z ij zullen door de ge
leiders steeds achter zich getrokken 
worden en mogen onder geen voor
wendsel, plaats nemen waar de visch 
nog moet verkocht worden. Z ij zullen 
ook geen geruchtf maken en het ver
keer niet belemmeren.

Art. 5. —  De eigenaars van honden 
moeten er voor zorgen dat deze niet 
vrij in de vischmijn rondloopen gedu
rende de uren dat de visch uitgestald 

ligt).

Art. 6. —  De snelheid in de visch
mijn wordt beperkt tot ten hoogste 10 
Km. per uur voor alle voertuigen.

Art. 7. —  Voor verplichtingen niet in 
de huidige verordening voorzien en in 
hoogdringende gevallen moet men zich 
gedragen naar de bevelen van het Be
stuur der Vischmijn.

Art. 8. —  Strafbepalingen. —  De 
overtreding van de hierbij bepaalde 
verordeningen zal gestraft worden met 
politiestraffen. De personen die, over
eenkomstig art. 1384 van het Burger
lijk Wetboek verantwoordelijk zijn om 
de schadevergoeding zijn eveneens 
Verantwoordelijk voor de boete (wet 
van 1 Augustus 1899).

Art. 9. —  Het tegenwoordig ver
keersreglement maakt een geheel uit 
met de verordening van Inwendige Or
de en van Politie, goedgekeurd door 
den Gemeenteraad in zitting op 12 Oc
tober 1934, bekrachtigd door de Be
stendige Deputatie in zitting op 2 No
vember 1934.

GEBRUIK

T E X A C O
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om Uw onkosten te verminderen. 

DEPOT  O O ST EN D E  : 

T ELEFO O N  462

Alle benoQdi(?dheden voor 
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Mazout «Purfina»

Diesel Motoren «Sulzer» Æ,

Voor wanneer 
Staatssteun aan 
onze Visscherij 2

-€Ö»-

Door den heeç Gouverneur Baels werd 
den minister onlangs nogmaals gewezen op 
de voorstellen door de,n Hoogen Raad voor 
Zeevisscherij ingedxend en o)p de noodzake
lijkheid van ee,n spoedige staatstu »sehen« 
komst.

Als gevolg hiervan, heeft de minister, den 
heer Gouverneur laten weten, dat als gevolg 
van het indienen der voorstehen, door de 
diensten van het Bestuur van het Zeewezen 
overgegaan werd tot een onderzoek van den 
financieelen toestand der kleine, middelslag 
en groote visscherijen, waarvan de gevolg
trekkingen moeten toelaten om, met kennis 
van zaken aan de regeering passende voor
stellen te doen.

Dit onderzoek, aldus den minister, dac 
door den (bijzonderen aard der betrokken on 
dernemingen, zeer omvangrijk ia geweest# 
zal binnen korten tijd kunnen voltooid wor
den.

Wat aangaat de kredieten waarop de 
Staatstusschenkomst aan de visscherij zou 
kunnen toegekend worden deelt de minister 
mede dat over de totale opbrengst der ver* 
gunningstaksen, welke door de Belgische Lu*» 
xfemburgsche gemengde administratieve com 
missie worden igfeind, niet kan beschikt wor 
den, en dat anderzijds de opbrengst der ver- 
gunningjstaks op den vischinvoer ontoerei
kend zou zijn om de uitgaven te dekken, 
die een dervgielijke maatregel zou teweejz 
brengen.

***

NOTA DERi RED AKTIE —  Wij nemen 
aan dat het onderzoek nopens den financiee
len toestand der visschersvaartuigen veel 
werk vraagt, maar dit onderzoek duurt nu 
al van in November 1937 en nog is het niet 
ten einde.

Hierin vinden we eens temeer het bewijö 
van de vlugheid (? ?) waarmede adminis
tratieve diensten te werk gaan wanneer het 
gaat om hul̂ p te verleenen.

Wij zijn het anderzijds eens dat de op- 
brengst vani de vergunningtaks op den 
vischinvoer ontoereikend is, maar dit is geen 
reden om het met een kredielj er aan toe
gevoegd niet aan te wenden om toch <een 
teruggave te geven op de mazoutprijzen.

Van ministerieele zijde wordt te dikwijld 
te veel beloofd en te weinig gegeven en dat 
doet de sukkelaars op hoop van zegen, le
ven. Hopen we dat iminister Marck, die de 
man schijnt van de daad, er toch iets zal op 
vinden om in den huidigen ongelukkigen toe
stand verbetering* te brengen.



2 « H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

B A N K  V A N  B R U S S E L
N A A M L O O ZE  V EN N O O T SCH A P  

BIJHUIS O O ST EN D E  —  3, W A PEN PLAA TS 

BUREEL : V ISCH M IJN  : BESTUU RSGEBOUW  

Alle Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen.

Het Verbod van Vischverkoop 
te Berchem en Borgerhout
Wanneer grijpt de Hoogere Raad en de 

iPfopagandacommissie in 1

Voor veertien dagen hebben wij er op 
gewezen dat de vischverkoop op de markten 
te Borgerhout en te Berchem gedurende de 
Zomermaanden zou geschorst worden.

Zooalj medegedeeld zou er een ondercom- 
missie van den Hoogeren Raad voor Zee
visscherij opgericht worden teneinde/ deze 
kwestie rechtstreeks te regelen met de be
langhebbende gemeenten. Wellicht als ge
volg daarvan, heeft de gemeente Berchem 
reeds tweemaal een maand uitstel verleend, 
zoodat op deze markt nog tot einde Juni de 
versehe visch mag verkocht worden

Te Borgerhout zou echter na den 15 Mei 
geen visch meer ter markt mogen gebracht 
worden en was he£ dus Vrijdag jl. den 20nr 
dezer de eerste marktdag dat het verbod van 
kracht was. De vischhajridelaars. eensgezind 
vereenigd in het «Vakverbond der Vischhan- 
delaars der Wekelijksche Markten van Groot 
Antwerpen» en aangesl°ten bij de Syndi- 
kale Kamer van Vischhandel in Belgie, had
den toch als naar gewoonte hun kramen op
gesteld, maar zich houdend aan het verbod, 
werd geen visch te koop gesteld, maar waren 
op elk kraam twee plakkaten aangebracht, 
de eerste uitgegeven door de Propaganda- 
commissie waarop de forsche visscher een 
prachtkabeljauw en flinke tarbot toont en

daarnevens een eigen protest :

« IN THEORIE : EET MEER VISCH.

« IN PRAKTIJK : VERBODEN VER3CHE 

VISCH TE VERKOOPEN AAN REDE

LIJKE PRIJZEN OP DE OPENBARE 

MARKTEN.

HUISMOEDERS, STEUNT ONS 1

Onnoodig te vermelden dat de toeschou
wers, die openlijk sympathiseeren, niet ont
braken. Maar de toeschouwers, noch  ̂ de 
huismoeders hebben eenigen invloed en daar
om is alle hoop gesteld op de hoogere pe
sturen die de Gemeenten op de onwettigheid 
van dezen maatregel zullen wijzen. Laat ons 
hopen dat er spoedig verandering koma. Dit 
in het belang der Nationale Visscherij en 
allen die er van afhankelijk zijn.

Wij zijn ten andere van oordeel dat de 
propagandacommissie en de Hoogere Raad 
reeds krachtdadig moesten ingrijpen. Dit te 
traag osptreden, is in alle opzichten voor de 
vischhandelaars en het vischverbruik te scha
delijk.

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SO EN EN

opvolger: J t i le s  D e f e v e r
131, T H O U RO U T SC H E  ST EEN W EG , 131 

T ELEFO O N  1034

O O ST EN D E

OCC ASIEB A N  D E N  IN  ALLE M A T EN

Bericht aan Zeevarenden

BELGISCHE REEDERS.

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

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

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

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

v a n  G e n t

Het Tweede Nationaal 
Congres van de Zee te Gent

Zondagmorgen had te Gent in de aula der 
universiteit de openingszitting plaats van het 
tweede nationaal kongres jvan de zee.

Aan het bureel hadden plaats genomen : 
de hh. Fredericq, gouverneur der provincie 
Oöst-Vlaanderen Devos, algemeen bestuurder 
van het ministerie van Zeewezen, processor 
Aug. Piccard, hoogleeraar te Brussel, A. 
Schoep, beheerder opziener van de universi
teit, prof. Isi Gunzburg, van de universiteit 
van Brussel, Ramelot voorzitter van den Bel
gischen Zeevaartbond, A. J. J. Vande Velde, 
hoogleeraar te Gent en raadsheer Poll, voor
zitter van den Onderzoeksraad voor Scheep
vaart.

Verder bemerkten we nog de hh. Verschel
de, van het ministerie van Zeewezen, kom- 
mandant Goor, nautisch adviseur, schepen 
Cliffer, enz.

De heer H. Devos, gaf een inleidende toe
spraak en verzocht de congressisten den h. 
h. Fredericq, gouverneur der provincie Oost- 
Vlaanderen, tot voorzitter van het kongres 
aan te stellen.

Daarna nam de heer gouverneur het woord 
Hij verwelkomde de congressisten en sprak 
over de beteekenis der Gentsche haven. Hij 
weea op het feit dat de belangstelling vóor 
de zeevaartaangelegenheden toeneemt en wat 
er in de universiteit gedaan wordt op z.ee- 
vaartgebied.

Vervolgens houdt Dr Declercq van de 
Gentsche Hoogeschool een lezing over de 
verteerbaarheid van visch en bewijst dat de 
eiwitstoffen van den zeevisch veel gemakke
lijker en sneller opgenomen worden dan de 
der andere voedingstoffen.

Daarna verleent de voorzitter het woord 
aan professor Piccard die handelt over op
zoekingen in de diepzee. Hij wijst op het 
wetenschappelijk belang van het diepzee-on- 
derzoek en op zijn practisch nut.

DE LUNCH

Een lunch werd den kongressiten aange

boden in het Sint-Joris-Hof.
Aanspraken werden gehouden door de HH. 

Fredericq, en De Vos. Een heildronk op Z. 
M. de Koning werd ingesteld.

De h. Gouverneur dankt de bezielers van 
het kongres, de HH. De Vos en Van Hal, en 
had een vriendelijk woordje voor de per3 
over.

Vervolgens werd door kunstschilder De 
Pauw een interessante voordracht gehouden 
over «Zee, Kunst en'r olklore» die zeer in den 
smaak viel van de toehoorders.

Hierop verleent de voorzitter het woord 
aan Prof. Isi Gunzburg, Hoogleeraar te Brus
sel, die het heeft over behandeling van ziek
ten door reizen in hooge zee.

Spreker wijst er op dat heel dikwijls “een 
zeereis in de plaats van een sanatoriumkan 
voorgeschreven worden.

DE SLOTZITTING

Vervolgens wordt door den h. Van Hal, 
voorlezing gedaan van de gevolgen Verleend 
om de wenschen op de kongressen van 1936 
en I 93 7.

De voorzitter doet hierop voorlezing van 
een telegram om, den Vorst te bedanken 
voor de belangstelling die hij steeds voor 
alles wat met zeevaartaangelegenheden ver
band heeft, betoont en verklaart da/arna het 
kongres voor gesloten.

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, I45a, Oos
tende. (38)

Nederland. Ijsselmeer. Scheepvaartroute 

langs Schokland.

Ligging plm. 52 £jr. 38 min. Nb en 0 gr. 

55 min. El A ’dam In verband met de werk

zaamheden aan den dijk beZuiden Schokland 

wordt het bevaren van het Ensgat bezwaar

lijk. De roode drijfbakens Nos I e,n 2 van 

den toegang tot het Zwelsche diep zijn op

genomen. Men vare nu beWesten het onder

broken licht op den dijk in aanleg en Schok

land.
Nederland. Midden Hellegat. Wijziging be- 

tonning.
Op 51 gr. 4 1 min 4 sec Nb en 4 gr. 22 

minuten 35 seconden El is in het Midden 

Hellegat bijgelegd een rood drijfbaken No I 

Het roode drijfbaken No I is vernummerd 

in No 2. De minste diepte bedraagt hier 

thans : middenvaarwaters 26 dm, spitsetonu 

kant 16 dm stompetonskant 16 dm.

Ijsselmeer. Vi^scherijgrenzen.

Ter aanduiding van een gedeelte der grens 

van het voor de kuilvisscherij verboden ge

bied in het Ijsselmeer zijn geplaatst :

Op de lijn van den hoek van de Nek naai

de Oostpunt van Marken 4 palen, op onder

lingen afsland van circa 4000 m., met dien 

verstande, dat de eerste paal gerekend vanaf 

den hoek van de Nek is geplaatst op een af

stand van 2000 m. uit den wal. De palen op

jn zijn doorloopend genummerd van 

./m  4, te beginnen aan de zijde van den

deze

' V
hoek van de Nek.

Op de. lijn van de Oostkust van Marken 

naar den toren van Doornspijk I 3 palen, op 

onderlingen afstand van circa 3000 m. : de

ze palen zijn doorloopend genummerd van 

I t/m I j  te beginnen aan de zijde van Mar

ken.

Op de lijn van de lichtboei van het Spijk 

naar de lichtboei van het Roggebot 2 palen 

op onderlingen afstand van circa 4000 m., 

genummerd I en 2 .

Op de lijn Noordpunt van Schokland naar 

de lichtboei van Steile Bank 6 palen op on- 

derlingen afstand van circa 3000 m. ; op deze 

lijn zijn de palen genummerd van I t/m Ó, 

te beginnen aan de zijde van Schokland.

Alie palen zijn voorzien van een zwart ge

schilderd kruis als dagmerk en van zonson

dergang tot zonsopgang worden de even ge

nummerde palen voorzien van een wit !icht( 

terwijl de oneven genummerde palen voor

zien worden van een rood I cht, met uitzon

dering van paal No I beNoorden de lichtboei 

van het Spijk, welke voorzien is van een wït 

licht.

In October 1938 zullen deze palen weer 

worden verwijderd waaromtrent nader be

richt volgt.

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
MIEUWBOUW WENDT U TOT DE VEBKHUIZEN

BELIAPD.CRIGHTOfkC
OOSTEMDE S. A f

Oostendsche Belangen
D E  A U T O SN E LW E G .

In het tijdschrift der Openbare Werken 
van Belgie, is een zeer belangwekkend arti
kel verschenen over de autosnelwegen in 
Belgie. Allerlei bijzonderheden worden er in 
verstrekt over de wijze waarop deze wegen 
worden aangelegd en ook een plan van de 
stad Oostende komt er in voor met de aan
duiding van de richting die door de baan 
gevolgd zal worden van Steene tot aan de 
aanlegkaai welke door Citravo gebouwQ 
wordt.

Zeer belangrijk is vooral de aanduiding 
aangaande de vertakking van deze baan naai 
de Elisabethîaan, die aldus dienen zal om het 
verkeer gedeeltelijk om te leiden.

We hopen toekomende week hierop nog 
! terug te keeren.

, D E  SCH O O LK O LO N IE

We vernemen dat na de zitting van den 
gemeenteraad, waarover wij een verslag pu- 
bi/ceeren, nog een vergadering plaats had 
van het Schepencollege met een afvaardiging 
van Oostende-Baden en de ingenieurs Ver- 
schoore en Dooms. Naar we vernomen heb
ben, zou het voorstel van effenmaking der 
duinen, verwezen zijn om liever de uitgra- 
ving van het dok wat te vernauwen, ten
einde meer ruimte te laten voor de barakken 
van Oostende-Baden.

Intusschen zijn deze barakken bijna onder 
het zand bedolven en moeten allerlei aanne
mers die zand noodig hebben, er komen weg
halen om een weinig aan den toestand te ver
helpen. Dit i3 toch maar een halve maatre
gel en men zou veel beter doen, die hoopen 
zand weg te nemen, want van duinen kan 
hier geen sprake zijn, vermit3 het zand niet 
door gewas vastgehouden wordt en steeds 
maar volgens de grillen van den wind, hier 
en daar zich neerzet. De duinen bestaan ei
genlijk slechts aan den Noordkant, van het 
krijgsgasthuis en al de beplantingen van Brug 
gen en Wegen, zullen daar niets aan veran
deren, want de halmen worden in den Zo
mer door de spelende jeugd steeds maar uit
getrokken en in zulke voorwaarden kan daar  
niets groeien.

D E  PLA V E IIN G

van de oude visscherskaai is reeds zoover 
gevorderd, dat men zich heel goed reken
schap geven kan, van het uitzicht dat deze 
kaai zal hebben, wanneer de werken zullen 
voltooid zijn. Voor het gebouw van den loods 
dienst is het voorland reeds in orde en de 
tra’mriggels liggen in rechte lijn tot aan de 
oude vischmijn.

Een prachtige verbetering, voor de kaai, 
waar de huizen ook steeds veranderingen on
dergaan, ten bewijze van het nieuwe leven 
dat er daar gekomen is.

De kortzichtige politiekers hadden zich 
hieraan niet verwacht.

D E  O U D E  V ISCHM ARKT

waarover reeds zoo dikwijls gesproken 
j werd met de verdwijning er van aan te kon- 
I digen, wordt toch nog altijd in die armza
lige voorwaarden uitgebaat en nu de vis
scherskaai zooveel verbeterd en zelfs de vis- 
schersplaats zooveel verfraaid wordt, zou het 
toch tijd zijn dat er een beslissing gftnomen 
worde, aangaande de verhuizing, zooniet de 
herinrichting van de bestaande markt.

Onzes inziens mag men niet te ver willen 
zoeken en zou het gewaagd zijn de markt te 
willen verplaatsen naar een ver afgelegen 
wijk.

Men moet in elk geval dicht bij de haven 
blijven.

D E  ELECTRISCHE V ERL ICH T IN G  
V A N  D E N  ZEED IJK

door middel van sodiumlampen is thans 
ook begonnen en bij wijze van proef is, zoo
als op de Leopoldlaan, slechts een gedeelte 
van de lantaarnen van zulke lampen voor
zien, terwijl de andere hun gewone lampen 
hebben behouden.

Het verschil is heelemaai ten gunste* van 
de nieuwe verlichting want het gedeelte van 
den dijk, dicht bij den Kursaal, waar slechts 
een sodiumlamp brandt per lantaarnpaal is 
beter verlicht dan verder, waar ieder' paal 
twee lampen heeft die branden.

Ook schijnt het stroomverbruik van deze 
lampen veel kleiner te zijn.

M O D ELY A C H T E N
zullen van Zonda,g af in het foyer van den 

schouwburg, boven het inlichtingsbureel, ten 
toongesteld worden.

We vernemen dat er een Veertigtal mo
dellen zullen te zien zijn waaronder zeer 
merkwaardige exemplaren, vervaardigd door 
de marineschool en de heer Vanderbiest, Bor- 
rat, Monteyne, Legein, Asaert, Dasseville, 
enz__

Een tentoonstelling welke een bezoek over
waard is.

IN  HET  LEOPOLDPARK

staan een vijftiental varieteiten van boo
men en struiken en wij hadden reeds den 
wensch uitgedrukt deze boomen te zien 
prijken met een bordje waarop de weten
schappelijke naam, zou aangeduid zijn, doch 
de heer Verhuist is ons voor geweest, want 
hij heeft ons verzekerd dat hij daaraan reeds 
bezig is.

Voor de vele scholieren, die langs of door 
het park trekken, zou dit een les zijn in de 
botanika, en dat zij deze les noodig hebben, 
hoeft wel geen betoog want van de meeste 
pJante.n kennen ze heel zeker den naam niet 
en nog minder van de boomen. Ook langs de 
Jungblutnlaan, waar de struiken zoo prachtig 
opschieten en zoo degelijk beschermd zijn 
door afsluitingen, zouden deze aanduidingen 
zeer nuttig zijn en hier zou Mijnheer Ver
huist niet moeten vreezen, dat de plaatjes 
zouden afgerukt worden.

Het schijnt dat in het park, waar Rhodo
dendrons geplant zijn, die verleden jaar met 
hun roode bloemen zooveel bekijks hadden, 
dit jaar reeds het bezoek kregen van jonge 
vandalen, die de ontluikende knoppen af
rukten om ze natuurlijk wat verder weg te 
gooien.

D E TRAM  Nr 3-

zal naar we vernemen binnenkort een stil
stand hebben aan den hoek van de Reede
rijkaai en de Blankenbergestraat.

Zoo zullen dan de menschen gemakkelijker 
naar de Opexwijk kunnen.

D E V1SSCHERSTUINW IJK

Het schijnt dat de inschrijvingen voor de
ze nieuwe wijk, reeds meer dan het voor
ziene aantal huizen .bereikt, zoodat de pro
motors van dit nieuw kwartier nu de handen 
uit de mouwen zullen moeten steken om hun 
programma te verwezenlijken.

D E U IT G RA V IN G EN

op het oefenplein zijn reeds zoover gevor
derd, dat de betonnen onderstand, door de 
Duitschers bij de batterij Hindenburg ge
bouwd, thans in den weg is en binnen enkele 
dagen met dynamiet zal vernield worden.

C IT RA V O

De firma die de aanlegkaai bouwt foor de 
car-ferry en een schema van den bouw had 
doen schilderen op de afsluiting rond de 
oude vischmijn, heeft thans op deze schil
derij, eenige aanduidingen gebracht nopens 
de lengte van de gebezigde betonpalen en de 
diepte die ze bereiken zullen.

Zoo ziet men daar dat de betonnen kaai, 
12,50 meter breed zal zijn.

Palen van 20 m. lengte, zullen een kaai
muur vormen en tot 14,50 m. respectievelijk 
1 6 m. diepte bereiken.

Twee betonnen palen zullen verder land
waarts in schuine richting ingeslagen wor
den en 23 m. lang zijn.

E EN  M O O I GESCHENK

Aan het museum van het Fort Napoleon 
werd een borstbeeld geschonken van Laurent 
Delvaux, die zelf een groot beeldhouwer was. 
Dit beeld vervaardgd door Godecharle, is 
eigenlijk een hulde van dezen beeldhouwer 
aan zijn leermeester.

Laurent Delvaux werd geboren te Gent in 
J 695 en stierf te Nijvel op 24 Februari 1 778. 
In 1717 werkte hij te Londen in de West
minster abdij. In 1727 trok hij naar Italie 
en ging terug naar Engeland, waar hij in 
1734 beeldhouwer was aan het hof van Ka
rei VI. Voor Prins Karei van Lotharingen, 
vervaardigde hij het borstbeeld in marmer 
van Maiia-Theresia, welke vorstin zoo te
vreden was over zijn werk, dat zij hem den 
titel van keizerlijk beeldhouwer gaf, met een 
salaris van 400 gulden.

Ook het borstbeeld van Karei van Lotha
ringen werd door hem. vervaardigd en als 

I belooning bekwam hij een gouden ketting 
met een medaillon, waarop Marie-Theresia 
verbeeld was. Op het geschonken borstbeeld 
ziet men hem met dezen ketting en het me
daillon getooid.

HUIS DEBRA
Specialiteit van

GARNALEN 
MOSSELEN 
VISCH 
GEPELDE 
GARNALEN

ZEEBRUQQE-DUINKERKE
Tel. ZEEBRUGGE 44033

Blankenberge
NIEUW STADHUIS.

De jury, aangesteld tot het keuren van de 
ontwerpen voor het bouwen van het nieuw 
stadhuis kon geen enkel project aanvaarden 
van de zeven die ingebracht werden. Ook 
werd er beslist een nieuwen wedstrijd te 
openen waaraan al de bouwkundigen van de 
stad kunnen deelnemen.

De nieuwe ontwerpen moeten vóor 20 Juni 
overhandigd zijn.
PIER.

Het is dus de «Ancienne Belgique» van 
Brussel die de Pier zou in uitbating hebben 
dezen Zomer. Onder andere voorwaarden zou 
de stad de twee derden van de opbrengst der 
ingangskaarten ontvangen, en één derde er 
van zou aan den uitbater toekomen.

Varieteiten en familievertooningen zouden 
er gegeven worden.

* * TT

CONGRES DER GEMËENTEBEDIENDEN.

Op de Sinksendagen zal liet jaarl jksch con
gres der gemeentebedienden i nonze stad 
plaats hebben. Zittingen en feesten worden 
ingericht.

* * *

EEN EN ANDER.

De B.2 die verleden Vrijdagnamiddag onze 
haven binnenvaarde na een lange reis, had 
1320 kg. tongen mede, alsook veel platvisch, 
Een goede vangst maar een slechte markt, 
daar voor het oogenblik de visch heel goed
koop is. Een nieuw en grooter schroef, over
eenstemmende met de kracht van den motor, 
wordt opgezet.

* * *

EEN WELDADIGHEIDSFEEST

wordt nogmaals ingericht ten voordeele van 
de families van de verdronken visschers van 
de H.83, en v/aaronder onzen stadsgenoot 
A. Scharre zich bevond. Ditmaal i9 het een 
cinemavoorsteliing in de zaal Coliste, op Dins
dag 31 Mei a. s. die zal doorgaan.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS.

De apotheke Pamelard. Kerkstraat zal Zon
dag 29 Mei, gansch den dag open zijn.

Van af I Juni, zullen al de apotheken 
iederen Zondag open zijn, en dit voor het 
geheele Zomerseizoen.

* * •

CINEMA’S. \

PALLADIUM. Kerkstraat. —  Actualiteiten. 
«Een kereltje van een millioen Dollars», met 
den kleinen Jimmy Fay. «L’Homme à abat
tre» vervolg van 2« Bureel) met Jean Murat, 
Jules Berry, Viviane Romance. Kinderen 
niet toegelaten.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Journal. 
Kroniek. «De Weg Terug» (vervolg van in 
't Westen geen nieuwe) naar het werk van 
E. M. Remarque.

CASINO-KURSAAL. —  Twee verschillende 
programma’s iedere week. Avondvertoonin- 
gen en namiddagvert. «Le Prince X  met Ty
rone Power en Sonja Henie (de wereldkam
pioene in het schaatsen). «Slave Ship» (le 
dernier Négrier) met Wallace Beery en War
ner Baxter. Actualiteiten en Documentatie.

Nieuwpoort
MOTORRIJDER DOOR AUTO GEGREPEN.

Neudt Jan van Nieuwpoort kwam längs do 
kaai gereden met zijn motor uit de richting 
van Oostende. Hij was gevolgd door Gevaert 
Jacques uit Auveines (Frankrijk).Naar rechts 
zwenkende om de Havenstraat in te rijden, 
werd hij door den auto gegrepen. Hij werd 
ten gronde geworpen evenals zijn, zoontje 
van 8 jaar, dat op de duozitting zat. Geen 
van beiden liep verwondingen op en de stof
felijke schade aan beide voertuigen is gering. 

•  • *

ONS GARNIZOEN.
Van de 250 mannen van de Genie, die wij 

alhier verwachten, zijn Dinsdag 1.1. de voor
posten aangekomen. Zij zullen de telefoon 
plaatsen tusschen Koksijde en Westende voor 
den dienst van het leger.
NIEUWE REEDERIJ.

Een nieuwe reederij «Nieuwpoortsche Ree
derij», firma Vyaene» werd gesticht. Een 
nieuw schip is in aanbouw bij de firma Ju
les Denye te Oostende. ;

Heti schip is gebouwd in hout en is van 
de Lorient type. Het meet 25 m. lengte, 3.60 
m .diepte en 22 m. waterlijn. Het zal voor
zien zijn van een Dëutz Diesel motor van 
200 HP. Het schip, de «Hendrik» zal einde 
Oogst van stapel loopen en moet in October 
aanstaande zeeklaar zijn.

Het doel van de reederij is de visch te 
Nieuwpoort te verkoopen en de be3teiling 
werd gegeven met het oogi oip de nieuwe 
vischmijn die tegen dan moest klaar zijn. 
Gezien echter de mogelijkheid van de groo
te opbrengst voor schepen van deze grootte, 
van 100 tot 200 vischmandjes, zal het voor 
de re*ederij bij groote vangsten onmogelijk 
zijn in Nieuwpoort te verkoopen in de oude 
mijn. Het is 3us van het grootste belang dat 
de nieuwe vischmijn zonder uitstel gebouwd 
worde, en dat er geen verdere hinderpalen 
in den weg geplaatst worden.

'j
DIEVEN GESTRAFT.

Alderweirelt Marcel en Van Craynest An- 
toon uit Nieuwpoort, hadden verscheidene 
voorwerpen ontvreemd uij. de ttverronneries 
du Littoral» waar zij werkzaam waren. De 
tweede had deze voorwerpen daarbij geheeld 
en was nadien voor eigen rekening beginnen 
te werken. Dit kost den eerste 4 maanden 
gevangenisstraf en 350 fr. boete voorwaarde, 
lijk gedurende 5 jaar ; de tweede twee maan
den, driemaal 15 dagen en 350 fr. boete of 
15 dagen. Deze straffen zijn voorwaardelijk. 

» • •

CINEMA’S.
K1NO ZANNEKIN. —  Zaterdag 28, Zon

dag 29 en Maandag 30 Mei : «Een Avond op 
de Planken» met Irène Dunn en Donald 
Woods. «Door het Tempeest» met Henri Fon
da, Rochelle Hudson, Slim Summerville.

Kinderen toegelaten.
CINE NOVA. —  Zaterdag 28, Zondag 29 

en Maandag 30 Mei. «De Engel van dén 
Haard» met Lucien Baroux en Betty Stock- 
field. Fransch sprekend. Vlaamsche teksten.

«Oip den Drempel der Hel», een sensatio- 
neele film, met Richard Dix, Engelsch ge
sproken, Fransch-Vlaamsche teksten.

Kinderen niet toegelaten.

Allerlei
IN SC H R IJV IN G E N  IN  HET 
HAN DELSREG ISTER.

De minister van Financiën brengt ter ken

nis van de handelaars, die zich nog niet lie

ten inschrijven in het handelsregister,dat hun 

een termijn, onherroepelijk verstrijkend ein

de Juni, toegestaan wordt om hun inschrij 

ving, aan te vragen, zonder de door de wet 

voorziene boete van 100 frank te moeten 

betalen.

Die gunst betreft insgelijks de wijzigende 

verklaringen, die door de reeds ingeschreven 

handelaars hadden moeten gedaan worden.

Het is aanjbevolen zich ten spoedigste te 

wenden tot de griffie der handelsrechtbank 

of bij onstentcnis, tot de griffie der recht

bank van eersien aanleg van iet arrondisse

ment.

G R O O T E  W A L V IS C H V A A R D E R
Aan de Nieuwe Matex te Vlaardingen is 

aangekomen een van de grootste walvisch- 

vaarders der wereld, het Japansche s.s Ni- 

shin Maroe II, met 20.000 ton walvischtraan. 

Het schip, dat bij binnenkomst in den Wa

terweg een diepgang had van 35 voet, heeft 

een bruto inhoud van 49.750 m3. Het is lang 

164 m., breed 23 m. en diep 15 m.

D E  M A A N  E N  D E  H ARIN G .
Door lange ondervinding weten de visschers 

tamelijk juist waar en wanneer hunne net

ten uit te zetten voor de haringvangst. Er 

wordt verklaard, dat de maan een grooten 

invloed heeft op den haring.

Groote vangsten worden gemaakt te East- 

Anglia bij maanlicht, maar in Schotsche 

waters stelt men het tegenovergestelde vast.

De reden daarvan is, dat te East-Anglia 

gedurende den maantijd, zware tij het wa

ter omroert en met zand belaadt. De haring 

zwemt naar bove.n op zoek naar licht en 

g'eraakt alzoo in de netten.

Echter op de rotsachtige kusten van Schot

land blijft het water klaar en dringt het 

maanlicht tot op den zeebodem waar de ha

ring zich veilig houdt.

D E  O M LE ID IN G  V A N  D EN  W E G  
BRUSSEL— O O ST EN D E  TE 
M A LD EG EM .

Kortelings zal een aanvang worden gemaakt 

met het aanleggen van een omleiding van 

den weg Brussel-Oostende (N r 10) °P het 

grondgebied der gemeenten Maldeghem en 

Adegem, inbegrepen de aansluiting met den 

weg naar Knokke.

Deze aanneming, die op 3 Juli a.s door 

Bruggen en Wegen wordt aanbe3teed, om

vat hoofdzakelijk allerlei grondwerken het 

bouwen van alle kunstwerken in verband 

met deze omleiding het aanleggen van ver

hardingen en het aanbrengen eener borst

wering op de toegangshellingen der brug 

over de Bogaerdstraat.

De borgtocht ervan is bepaald op Z08.000

frank; de werken moeten voltooid zijn bin

nen een termijn van 275 werkdagen.

EEN  D A G  N A A R  LO N DEN , 
HAM PTON-COURT  en W IN D S O R

Door de Nationale Maatschappij der Belgi

sche Spoorwegen wordt op 5-6 Juni een ex

cursie ingericht met speciale treinen en boot 

naar Londen, Hampton-Court en Windsor.

Vertrek Brussel (Noord) op 5 Juni te 22 

uur 20 Gent (St. Pi.) te 23 uur 5; Brugge 

V. te 23 uur 35, Oostende (Kaai) V. op 

6 Juni omstreeks I uur. Terugreis op 6 Juni 

vertrek Londen (Ch. Cross) omstreeks 15 
uur 20.

Uitstap per autocar (5 uren) - een toert

je van 45 minuten door Londen, daarna 

naar Hampton-Court en Windsor met gids 

—  tegen 41,75 fr.

Het aantal plaatsen is beperkt.

Biljetten en bewijzen voor autorit en mid

dagmaal kunnen besteld worden in om het 

even welk station van de Nationale Maat
schappij.

4e P R O V IN C IA LE  H AN DELSFOO R  
V O O R  W E S T  -VLAANDEREN IN  
PARK RUM BEKE.

De Vierde Provinciale Handelsfoor voor 

West-Vlaanderen gehouden in Park Rumbeke 

wordt gecpend op Zondag 10 Juli 1938, om 

2.30 uur namiddag.

De Heer Minister van Economische Zaken 

die ten aanzien der belangrijkheid der Jaar

beurzen gehouden in Park Rumbeke, deze 4e 

Provinciale Handelsfoor onder zijn bijzonder»; 

bescherming genomen heeft, en hel Eerevoor- 

zitterschap er van heeft aangenomen, zal zich 

bij de openingsplechtigheden laten vertegen

woordigen door den heer Van Caillie, Di

recteur Generaal van de Administratie0 van 

het Middenstandswezen.

G ET U IG SCH RIFT EN  V A N  M ID 
DELBARE HAN DELSSTU DIEN .

De Afgevaardigde van de Regeering zal, op 

het Provinciaal Bestuur (Bureel 12) te Brug 

ge, van 10 tot 12 uur, gedurende hiernaver- 

melde tijdperken, Zon- en Feestdagen uitge

zonderd, de inschrijvingen op de voorberei

dende proef tot de kandidatuur in de han- 

de’swetenschappen opnemen, en de getuig

schriften van middelbare handels«8tudien, ter 
aanvaarding door de Commissie, in ontvangst 

nemen :

1 ) Voorbereidende proef : a) eerste zittijd 

van 1 5 tot en met 25 Juni ; b) tweede zit

tijd : van 4 tot en met 13 Augustus.

2) Overleggen van de getuigschriften • van 

1 tot en met 9 Juli.

Na deze termijnen worden de lijsten on

herroepelijk gesloten.

De kandidaten die den afgevaardigde am 

inlichtingen verzoeken, moeten bij hun ver

zoek, een postzegel voor het antwoord voe

gen.



MARKTBERICHTEN

« H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

OOSTENDE
Vrijdag 20 Mei 1938, 

0.326 vervolg 
0.78 Oost 
0.132 Witte Bank 
0.3 1 2 Witte Bank 
0.114 Witte Bank 
H.I3 West

Zes vaartuigen zijn

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER 

DAG GEDURENDE de verloopen WEEK.

9, d.
12 d.
14 d.
13 d.
5 d.

ter markt met visch

3.053,50, Donderdag 19 Mei 
6.330,—  Vrijdag 20 Mei 

11.235,—  'Zaterdag 21 Mei 
12.130,— Maandag 23 Mei 
9.973,—  Dinsdag 24 Mei 
6,685“,—  Woensdag 25 Mei

van Keel goede kwaliteit. De aanvoer bestaat 
in hoofdzaak uit tongen, kleine pladijs, wat 
tarbot en rog. De afzetprijzen zijn doorgaan3 
gelijkwaardig aan deze van Donderdag. Voor 
morgen worden .veel vaartuigen van de Witce 
Bank verwacht met allen een mooien tongen- 
buit.

Zaterdag 21 Mei 1938

180.847,—
50.514,50

124.577.50
284.796.50
377.238.50 
282.730,—

1.300.704,—

0.176 Witte Bank 14 d. 21.4/2,—
0,346 Noordzee 14 d. 18.960,50
0.301 Witte Bank 14 d. 23.680,—
0,240 West 6 d. 5,955,—
0.200 Witte Bank 14 d, 13.5 15,—
0.2 79 Witte Bank 14 d. 1 6.440,—
0.81 Witte Bank 14 d. 1 7.123,—
0 .1 64 Oost 8 d. 8.622.—

De aanvoer is evenals gisteren heel een
vormig en bestaat in hoofdzaak uit tongen 
en klei-.e pladijs. Sommige' vaartuigen van 
de Witte Bank hebben tot over de 1500 kg. 
tongen buitgemaakt. De gingst van d^ Noord 
zee is heel klein alhoewel redelijk keusrijk. 
De afzetprijzen jijn heel goedkoop.

Maandag 23 Mei 1938
0.249 Witte Bank 12 d.
0 .31 6 Kanaal I 1 d.
0 .1 I 5 Witte Bank 1 2 d.
0.328 Witte Bank 15 d.
0.256 Witte Bank 13 d.
0,2 88 Spanje I 9 d.
0.324 Witte Bank 13 d.
0.186 Witte Bank 13 d.
0.196 West 3 d.
0.336 Witte Bank I | d.
0.21 1 Witte Bank 15 d,
0.320 Witte Bank 10 d.
0.310 Kanaal II d.
SS.0.222 Ysland 18 d.
0.280 West 3 d.

16.895,—  
24.440 —  
f0 7 5 ,—  
16.600,50 
18,9.30,—  
3T, 158,50 
16.825,—  
\57770 — 
2.905,— 

18.310 —

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

LONDON
- — «o»---

Consortium der Beste Engelsche,

---  Staa!draadf«brieken --- *
De Wereldberoemde Stalen 

Korretouwen «Sulivant», «Bills», enx. 
-----o----

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust : 

OSTEND STORES A R0PEW0RK8 
N. V.

PEEDERIJK /hAI —  OOSTENDH

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL 

GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

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 nuis

D. & 0. 0PDEDRYNCK
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

De aanvoer va.i heden is middelmatig en 
er worden weinig soorten aangeboden. Niet
temin is de algemeene tendenz heel slap ge
zien de matige vraLag. Een 12000 kg. tongen 
worden aangeboden en btkomen heel latge 
afzet. Vangst van Spanje geeft voldoening 
voor aanvoer van tongen en roggen. Kanaal- 
vangst ia maar s?enng en kan niet bevredi
gen. Vangst van \sland is heel uitgebreid en 
goed verzorgd ; deze vangst levert veel ka
beljauw en mooi gesorteerde schelvisch en 
tongschar. Andere soorten zooals lengen, 
schaten. heilbot _en koolvisch ontbreken 
grootendeels ; de besomming is echter onbe
vredigend voor een zoo grooten buit.

Dinsdag 24 Mei 1938.
SS.O.I47 Ysland 
0.3.09 Kanaal 
ÖT295 Spanje
0.302 Witte Bank 
0.245 Witte Bank 
0.220 Witte Bank 
0.3(14 Witte Bank 
H.75 Wet 
O,>4 Kanaal 
0.233 Kanaal 
0.89 island 
0.287 Witte Bank 
0.285 Spanje 
0,2 75 Spanje

14 vaartuigen zijn 
aanvoer veel grooter en eveneens beter ver
zorgd en keusrijker is dan Maandag. De 
vanb«ten van Ysland hebben dezejfde samen
stelling als die van gisteren ; hetzelfde geldt 
voor de vangsten van Spanje. Witte Bank 
geBTt "meer en meer mooie pladijs en wat 
ronde visch ; de aanvoer van tongen 13 nog 
immer bevredigend., Vangst van de West 
munt uit door haal* verzorging' en schoone 
soorten.

Woendag 25 Mei 1938.

Donderdag 1 9 Mei 
Vrijdag 20 Mei 
Zaterdag 21 Mei 
Zondag 22 Mei 
Maandag 23 Mei 

. , Dinsdag 24 Mei

! 2 005 I W °en8<fog 25 Mei 

1 3!óoo!—  *
58.615,— j 

1.525,-

4958 kg. 3.90— 5.40
4500 kg. 4.30— 5.80

geen aanvoer
3298 kg. 4.30— 6,50 
5445 kgr. 2.80— 4.70
5697 kg. 3.40— 4.80
5751 kg. 4.20— 5.60

1 8 d. 58.707,50
12 d. 22.1 60.—
17 d. 35.390,—
1 1 d. 16.442,50
1 1 d. 12.410,—
14 d. 18.083,—
12 d. 14.181,—
1 1 d. 14.315,50
1 1 d. 16,685,—
12 d. 16,434,50
19 d, 537858,—
12 d. 1 8.080,—
18 d. 38.260,50
7 d. 37.953,—

V.schtactoor in alle soorten

A S C H E N  — ÇEROOKTEN 

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

VIS LI i MIJN, 2 - MECHELEN 

Tel. 789

Verwachtingen

ter markt zoodat de

0 .1 4 1 Witte Bank 12 d. 12.298,—
0.282 Spanje 19 d 29,840,—
0.36 Witte Bank 12  d.' 9.350,—
SS.O. i 55 Noordzee 17 d. 49.959,—
0.67 Oost 8 d. 9.190,—
0,246 Witte Bank 13 d. 14,3 08,—
H. 77 Oost 6 d. 1 1.043,—
0.323 Witte’ Bank 14 d. 19.612,50
H .81 Oost 9 d. 13,042,50
0.345 Kanaal 1 14 d. 29,778,—
0.2 72 Witte Bank 12 d. 13,625,—
0.255 Witte Bank 13 d. 1 6.640,—
0.265 Witte Bank 12 d. 10.300,—
0175 Witte Bank 14 d. 16.855,—
0,24 7 W'itte Bank 12 d. 8,620,—
0.166 Witte Bank 12 d. 14.938,—

De aanvoer van heden is ongeveer gelijk 
aan deze van gisteren ; er worden benevens 
de gewone groote aanvoer van tongen mooie 
partijtjes witter kabeljauw aangeboden die 
zeer gewild zijn, Rogjye'visch wordt eveneens 
graag afgenomen aan goede prijzen. Andere 
soorten zjin maar middelmatig. “"D'e kwaliteit 
is bevredigend. docK de keus beperkt.

Zaterdag 28 

Witte Bank.

Mei 1938. —  0.81 van de

Maandag 30 Mei. —  0.241 en 0.307 vari 

het Kanaal van Bristol. 0.86 van Ysland 

met 4000 kabeljauwen, 750 koolsf 200 b- 

gullen, 260 b. schelvisch, 125 b. platvisch 

en Schotsche schol, 25 b. boonen, 45 b. 

wijting, ln totaal 20 bakken.

Dinsdag 31 Mei. —  0.89i van Ysland 

met 3500 kabeljauwen, 120 b. schelvisch en 

mixed. In totaal 12 bakken.

SS.0.147 van Ys-îand met 5800 kabeljau

wen. 190 b. schelvisch, 150 kools, 90 b. 

mixed, 20 b boonen, totaal 15 bakken.

0.270 en 0.215 van de Witte Bank. 0.82 

van het Kanaal van Bristol (vangst n:e

gegeven.

o p -

deWoensdag 1 Juni. —  SS. 0 .9 7 v 

Noordzee met makreel, kabeljauw, totten, i;i 

totaal 5 bakken. 0.85 en 0.347 van het Ka

naal van Bristol. SS.0.159 van de Noordzee 

met kabeljauw, totten, plavisch, makreel, -in 

totaal 4,5 bakken.

0.189 van de Witte Bank.

Verder worden verwacht : 0.73, 0.152, 

0.225, 0.32 7, 0.276 en O.l 12 van de Witte 

Bank. 0.122 van Spanje. 0.263 en 0.303 

van het Kanaal van Bristol.

GENT
15— 21 M-ei 1938. —  Garnaal 7— 8 ; geriet 

10— 13 ; kajheljauw 12 ; makreel 6 ; pladijs 
8— 10 ; paling 16— 24 ; schelvisch 8— 12 ; 
rog 6— 9 ; tarbot 10— 14 ; tong 13— 15 ; 
zeepost 8 ; zonnevisch 7 fr. per kg.

ANTWERPEN
Vrijdag 20 Mei 1938. —  Pieterman 10 ; 

griet 8— 9; heilbot 22 ; kabeljauw 6— 10 ; 
(netto) ; 5 (bruto) ; gul 4 ; knorhaan 2,50; 
koolvisch 3 ; mooie meid 3 ; pladijs 2— 10 ; 
rog 5— 9 ; roobaard 5 ; schar 3— 5 ; vleet 
10— 13 ; schelvisch 5— 11 ; Schotsche schol 
5— 6 ; oteenschol 7--9 ; steenpost 4 ; tar
bot 6 ; tong 1 1 — 14 ; vlaswijting 5 ; ge
rookte haring 0,75— 1,50 fr. ’t stuk ; ge
stoomde haring '0,75 fr. ’t stuk ; makreel 
3— 4 ; geeip 6 ; garnaal 8— 9, ; zalm (bevro
ren) 24 ; paling 12— 17 fr. per kg.

m VISSCHERS ! W eet U lat f
DE BESTE GASOIL "

! HET BESTE MAZOUT !
.oor V ISSC H ERSV A A irrÜ lG B N  

f Ü E FA B R IC EE RD  wordt door Ce

Belgian Cracking C y f
die nooit de belangen van dei, 
kooper uit het oog verliest 

Al hare prodücten konien voort 
van de Belgische Werkhuizen 
te Langerbrugge. gt

BESTEL BIJ DE B. C. C. 1

BRUSSEL
VISCHMIJN

16— 21 Mei 1938. — Baars 2,58 ; zeedui
vel 5.08 ; kabeljauw 2,96 ; gullen 3.13 ; zee
zalm 1,78 ; zonnevisch 4.07 ; schelvisch 
3.42 ; zeeaal 1,44 ; steur 10.23 ; knorhaan 
2,11 ; latour 5.4 7 ; schar 4.22 ; 1-eng 0.91 ; 
makreel 1,91 ; wijting 2,64 ; heek 4.27 ; 
g’eep 4.85 ; pladijs 2.49 ; rog 3.81 ; rivier- 
visch 5.67 ; roobaard 3.33 ; vervroren zalm 
15,26 ; tong 9.53 ; tarbot 7.90 ; pieterman 
7.84 fr. per kg.

VISCHMARKT

16— 21 Maart 1938. —  Griet 10— 14 ; 
zeeduivel 8— 10 ; kabeljauw 5— 1~1 ; gullen 
5— 6 ; zeezalm 4--5 ; zeepaling 3--5 ; zon
nevisch 5--8 ; schelvisch 4--7 ; schaat 5--
II ; knorhaan 3— 4 ; latour 8— 12 ; schar
4--6 ; leng I— 4; makreel 3--5; wijting
2--4 ; heek 4--6 ; geep 5--7 ; pladijs 3--
9 ; rog 3— 7 ; roobaard 4— 6 ; vervroren
zalm 18--22 ; klipvisch 2--4 ; forel 15— 20;
tarbot 8--16 ; pieterman 8— 12 ; tong 10--
16 fr. per kg.

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)

IJMUIDEN

In de week van 19— 25 Mei 1938 kwamen 
aan de Rijksvischhallen 21 stoomtreilers, 48 
motors en 4 Denen hun vangjsten visch ver
koopen.

De vangsten van de stoomtreilers beston
den alle uit veel witte kabeljauw, makreel, 
totten, schelvisch, tongschar en zeewolf, De
ze vischsoorten gevonden op de Groote Vis
schersbank, Pats en Clijdieip.

De motors kwamen van de West, Terschel
ling, Ameland, Norderney en Witte Bank, al
le met schoone vangsten tongen en schol.

Daar de O. L. V. Hemelvaartdag zeer on
gelegen komt voor den vischhandel, werden 
alle vischsoorten zeer goedkoop afgezet, zoo
dat alle treilers en motors slechts besommin
gen verkregen.

De buitenlandsche aanvoer bestond uit 
schol en schar aa,ngevoerd door de Denen, 
Voorts eenige consignatiezendingen, geep en 
schelvisch, uit Noorwegen.

Daar vele reederijen hun schepen tijdeïjk 
uit de vaart hebjben genomen voor repara
ties te doen ondergaan, is het aantal varende 
stoomtreilers ingekrompen tot 40 stuks. Na 
de feestdagen zal dit aantal wederom ver
groot worden.

De staking in het hâringvisscherijbedrijf is 
voor Ymuiden van geen beteekenis, Wel geldt 
dit voor de plaatsen Scheveningen, Vlaardin- 
gen en Katwijk aan Zee. De schepen die op 
zee vertoeven gev‘e,n melding van slechte 
vangsten. 1 stoomharinglogger is Maandag 
gearriveerd met 100 kantjes nieuwe haring, 
welke verkocht werden aan prijzen van 2200
--1500 fr. per kantje (100 kg. maatjes-
haringl). Dit schip is tengevolge van de sta
king niet' meer vertrokken.

Verwachting toekomende week 25 stoom- 
i.reilers en 65 motors.

Donderdag 19 Mei 1938.

2 vangsten van Clijdiep en 1 vangst van 
de Groote Bank spijsden de markt ruim vol
doende met makreel ,gullen kabeljauw en 
schelvisch. 7 motors met zfeer vele tongen en 
schol en I Deen met een. schoone vangst 
schar. De vischprijzen waren evredigend,
Ym. 3 7 Clijdiep 
Ym. 26 Clijdiep 
Ym. 94 Bank 
Ym. 204 Amelnd 
Kw. 89 Ameland 
Kw. 159 Norderney 
Kw. 22 Ameland 
Kw. 158 Ameland 
Kw. 29 Ameland 
E.238 Denemarken

Vrijdag 20 Mei 1&58.

I stoomtreiler van de Clijdiep met vel tot
ten, lcabeljauw en makreel, 3 motor.s met 
voldoende tongen en 1 Deen met een ac'noone 
vangst schar en schol. Vschprljzen goedkoop.
Ym. 384 Clijdiep 695 19Û6,—
E. 329 Denemarken 100 kisten 700,—

940 31 08,—
1015 3225 —
305 1828,—
70 629 —
70 699,—

150 1738,—
50 725,—
45 6b6,—
50 641,—

75 kisten 458,—

60
30
45

Kw. 56 Ameland 
I Kw. 18 West 
Kw. 69 West

Zaterdag 21 Mei 1938.
Slechts 3 motors met schoone 

schol, gullen en tongen spijsden

.,*RU8 PER KILOÖRAM TOEQKKEND AAN DB VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VEKKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTB NDE, WEEK VAN 22 TOT 27 MEI 1938.

Zaterdag Maandag
Turhot—  Groote tarbot .................................15.00-—I 3,00 15,00— 12,-

Mid. tarbot .............................. 10,00—  9,—  10.00—  9.—
Kline tarbot ..................................  9,00—  9,00—  8,—

Barbues —  Griet .............................................. 8,00—  8,00 7.—
Soles -- Allergroote tongen ........................  9,00--10,—  8,50 I I ,-----

Groote tongen ............. ................. 9,00—  8,00—
Midd. groote tongen ....................  9,00—  8,00—
Voorkleine tongen ........................  9,00-- 8,00—
Kleine tongen .................................  8,00—  9,—  8,00—

Carrelets —  Gr. pladijs (schol) .... ..................................
Mid. pladijs ......................... . 5,50—  5,—
Dei de slag pladijs .................... 5,50—
Kleine gladijs ...........................  0.7 5—  I ,—

Limandes —  Schar .................................................................
Limandes soles--Groote tongschar .............  5,00-— "

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

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

Kleine rog ......................................  1,00—  1,25—
Tacauds--Steenposten .............................................................................
Merlans -- Gr. wijting .................................  2,50—

Kleine wijting ..................... . 2,00—  1,50
Cabillaud blanc--Witte kabeljauw ............. 5,50— 4,—

Gr. gullen ..................... 2,75—
Kl. gullen ......................  1,50—

Cabillaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw .......
Gr. gullen ............................................  1.25—
Kl. gullen ............................................... I.'OO—

Sébastes —  Klipvisch .............................................................  2,00—

Charbonnier —  Koolvisch ....... ............................................  2,,00—
Lieus —  vlaswijting ..................................... ...................................................
Lingues —  Lengen ......................................... .......................  2,0 0—  I ,—
Eglefins -- Gr. schelvisch ....................................................  4,00 

Gr. mid, schelvisch ..............  ......................  3,00—  2,75
Kl. mid. schelvisch .................. .......................  3,00—
Kl. schelvisch .................  . . .__  3,5 0—  3,0 0—
Braadschelvisch (totten) .......  2,00—  3,—  2,50 —

Colins —  Gr. mooimeisjes ............................. 5,00—  4,—  4,00—  3,—
Mid. mooimeisjes ........................  2,50—  2,00—
Kl, mooimeisjes ............................. ........ ..............  2,50—

Vives —  Pietermannen ................................. ..................................................
Grondins ——« Knorhaan ................................. 1,00-—
Grondins rouges--Engelsche soldaten ... 2,00—
Rougjets — Roobaard .................................. v. ...................
Emissoles —  Zeehaai ........ »........................... f,00—
Roussettes —  Zeeïionden ............................. 1,00--
Dorées —  Zonnevisch ..................................... ........................
Lottes —  Gr. zeeduivel (ateert) ................ 4.00—  4,50

Kl. zeeduivel ................................  2,50—  3,—  3,00—  2,50
Ccngres —  Gr. zeepaling ...........................-..................................... ..............

Kl. zeepaling .... ....................... . . ...............  ,,...
Maquereaux —  Malcreel ................................. 2,50—  1,5'0 ........ ..............
Harengs Haring ................................. ...........................................
Esturgeons —  Sfeur ................................. ................ .  
Flétans —  Gr. hellbot ..................................................................................

Kl. heilbot . . . . : ........................................... . 12,00  7.______
Ecrevisses —  Kreeftjas ........................... . ................ ........... . . . . . . . . . . . . . . .

5,5>—  5 —  
4.50—  4,—
1.00—  0.75

4.00—
3.00—  2,—
4.00—
4.00—  3,—  

1.50 
2 .—

4 00—  
2,50—  2,—
5.00—  4 —
3.00—  2.50
2.00—  1,50 
1.25—

I,—

1,50

1,50—  
2,00—
3.00—
1 .00—  
1,00—  
4,00— 
5 00—

I,—
1.50
1.50

2___
4,—

Dinsdag
18.00— 13,—  
12..00—  9,—
10.00—  8,—
9.00—  7,—
9.00— I 1,—
8.00—  9,—
8.00—  9,—
8.00—  9,—
8.00—  9,—
6.00—  5,—
6.50—  5.50
4.50—  4,—
1.50—  0.75 
.3,00—  1,50
4.00—
3.00— 2,—
4.00—  3,50
4.00—  2.50
3.50—  2___
3.50—  1,50 
1,25—  1,—
1.50—  2,—
3.50—  2,50
2.50—  2 —
7.00—  5 50 
400—  3,—
2.00— 
1.00—
1.00—  0.75
1.00—

3.00—  2,—
1.50—  I,—
3.00— 2,—  
1 00—
3.00—  2,75
3.00—  3,50
3.50—  5 —
3.00—
2,75—
4.00—
2.50—
2.00—
8 50—  5 _
1.50—  I,—  
2,00—
3.50—  1,50
1.00—  1,50
1.00—  1,50
3.50—
5.'00—
3.00—
2.50—  2,—‘
1.50—

Woensdag
18.00— 13,—  
I 1,00—  9,00
10.00—  8,—
9.00—  7,—
9.00—  I I,—
8.00—  9___
8.50—
8.50—
8.50—
6.50—  5,—
8.00—  5,—
4.00—
1.00—  0.50
2.50—  1,50
6.50—  4,50
3.00—
3.50—
3.00—  2 50
3.00—  2,—  
4 00— 2,00
1.50—

2.50—
2.00—
8.50—  6 00
4.00—  3,—
2.00—

Donderdag

617 
294|—  
422,—

vanglsten 
de markt

ruim voldoende. De vischprijzen waren zeer 
goedkoop.
Kw. 74 Sylt 250 1527,—
Kw. 124 Amelnd 70 727,
Kw. 5 Ameland 85 7/4,

Maandag 23 Mei 1938.
10 stoomtreilers en 30 motors brachten al

le veel visch ter markt ; de stoomtreilers 
hadden als vangsten zeer veel makreel, tot
ten en witte kabeljauw. Van de makreel wer
den vele afgekeurd, daar de kwaliteit van 
dit soort vich veel te wenschen overliet.

De motors brachten veel tong en schol 
mede, welke verwezenlijkt zijn aan de Witte 
Bank en West.

De vischprijzen, wa 
goedkoop.

Ym 39 Clijdiep 
Ym. 54 Clijdiep 
Ym. 19 Groote Bank 
Y’m. 130 Noorden 
Ym. 6 Noorden 
Ym. 24 Noorden 
Ym. 70 Witte Bank 
Ym. 1 7 Noorden 
Ym. 12 Noorâe.n 
Ym. 38 Noorden 
Kg. 103 Witte Bank

voor alle soorten

780
400
520
850
510
865
245

1200
1230
885
145

2195,—  
2026,—  
2407,—  
2687,—  
2294,—  
3022,—
1372___
2946,—  
3079,—  
3017,—  
1025 —

Stoommachienen- Motoren- Stoomketels

INDUSTRIELLE PECHERIES
Samewtrkende Vennootschap 

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

Alle mekanieke vermakingen en constructies 

Alle Ê.mids-, p!aat-, koper- en zinkwerk voor schepen 

Levenng vaa aile tcROodiguhtden :
Üfiën, Verven, Kettingen, Onkfceäs, Katoan, Carbure, enz., ent 

Tel. 741 en 1781 P913Ö Haaé»ku%£}«ier 85
— O— — — — i  CT---T ~ T T T T t im » p lt i

LES FRIGORIFERES DU LITTORAL
N. V

I J  s
GEM ÀALD  E N  IN  BLOKKEN

Groote koelkamers 
voor bewaring van 

visch, eieren 
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1030

Sch. 225 Groote Bank 200 1731,—
Sch. 15 Groote Gank 125 13 75f—

en een dertigtal Katwijksche motortreilers.
Dinsdag 24 Mei 1938.
2 stoomtreilers, 1 Deen en 5 motors brach

ten voldoende visch aan de markt, waarvan 
de verscheidenheid niets te wenschen over
liet.

De vischprijzen waren tenauwernoocl be
vredigend.
Ym. 195 Clijdiep 670 2482,—
Ym. 161 Groote Bank 260 1558,—  
Ro. 1 Ameland 45 461,—
Kw. 38 Ameland 50 569,--
Kw. 16 Ameland 50 606,—~
Kw. 44 Ameland 35 414,—
Kw. 23 Ameland 40 469,—
E. 458 Denemarken 100 kisten 550,—

Woensdag 25 Mei 1938.
4 stoomtreilers alle met schoone vangsten 

waarvan de verscheidenheid) niets te wen
schen overliet. Hun vangsten witte kabel
jauw waren allerbest verzorgd. 1 Deen met 
cen schoone vangst schar en 3 motors met 
veel tong en schol.

De vischprijzen vertoonden over de gehee- 
le linie een groote verbetering.
Ro. 46 CJijdrep 
Ym. 115 Clijdiep 
Ym. 1 0 Clijdiep 
Ym. 4 Clijdiep 
E. 404 Denemarken 
Kw. 34 Witte Bank 
Kw. 1 44 Ameland 
Kw. 86 Ameland

735 2842 —  
320 1 706,—  
45f> 2939,—  
300 25.*6,—  

1 00 kisten 950,--
55
70
40

770,—  
1029,—  
558,—

ZEEBRUGGE

Zaterdag 21 Mei 1938.
Groote tongen 8— 8,5; bloktongen 8— 8,5 

fruittongen 9— 9,25; schoone kleine platen 
9— 9,5 kleine tongen 5— 9; Pietermannen
7,50--8; Scharren 3— 3,25; gr. platen 5,5
mid. platen 5.5— 6; platjes 4— 4,25; roggen 
2— 3,5; tarbot 13— 18; griet 12— 16; gar
nalen 6,4--7,5;

Maandag 23 Mei 1938.
Groote tongen 8— 8,5; blok tongen 8— 8,5 

fruit tongen 8,5--9; schoone kleine tongen
8. 5 9,5; kleine tongen 5—-8,5; Pieterman-
7,5— 7,75; Schane 3— 3,25; groote piaten
6; mid. platen 6— 6,25; platjes 4,75--5 rog
2— 3; tarbot 12— 18; griet 10— 14; garna
len 4— 5 ;

Dinsdag 24 Mei 193S.
Groote tongen 8,5; blok tongen 8,5; fruit 

tongen 9— 9,5; sch. kl. tongen 9— 9,5; klei
ne tongen 5--9 ; Pietermannen 7,5--ó schar
1. 5 3; gr. platen 5,5; mid. platen 6— 6,5;
platjes 5— 5,5; rog 2— 3,5; tarbot 14— 18 
griet 12— 16; garnalen 4,2— 5,8;

Yvoeni/j.g 25 ïvïei 1938.
Groote tongen 9; blok tongen 9; fruit

tongen 10— 1 1 ; schoone kleine tongen 1 1--
12; kleine tongen 6— 10; pietermannen 7,25 
—  7,5; schar 3; yr. platen 6 ; mid. platen 6,5
platjes 5.5; rog 2--4; tarbot 15--18; griet
12— 16; garnalen 4,5— 6.

BERICHT AAN DE VISSCHERS I 
Um goed da «Koolxakken» anders gesegd ds 
kustwachter* te ztan afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van <te

LUNETTERIE BELGE
U4t KAPELLESTRAAT, *4 —  OOSTBNDH

és C4noma Cfian^o)

AiUe v e r nra Mng »n aan dier genadigste prij^an. 
Groot» keu« van Barometer».

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van Blankenberge gedurende de week
van" 1 9 tot 25 Mei 1938.

Donderdag 1 9 Mei 
Vrijdag 20 Mei 
Zaterdag 21 Mei 
Maandag 23 Mei 
Dinsdag 24 Mei 
Woensdag 25 Mei

fr. 4602.15
1.200.15 

22.530,55
594,60

10.621,05
7.801,—

Gemiddelde prijs per kg’ verkochte visch : 
Tarbot 13— 15 ; griet 9— 10 ; groote tong 
8 ; bloktong 9 ; fruittong 10 ; kleine tong 
8 ; gr. platen 6,50— 7 ; kl. platen 5— 5,50 : 
kleine visch 3 ; schar 4 ; pieterman 8 ; wij
ting 2— 3 ; rog 3— 4 ; glnrnaal 5— 6 fr. per 
kg.

ALTONA

VISCHMARKTEN ALTONA-HAMBURG 

Week van 16 tot 21 Mei 1938

Toevoeren :
5 Noordzeetreilers 224.300 kig*.; 2 ijsland- 

Lreilers 262.200 kg; 2 noorsche kusttrei ers
226000 kg; 4 Barentzeetreilers 598200; 52 
Hoogzeevaartuigen 139.200 kg.; 14/ rivier- 
visschers 27.800; totaal 1.478,300 kg.

Inzendingen van binnen en buitenland : «
148.100 kg.

Uit ter hand verkoop 7 hoogzeevaartui- 
gen 6000 kg.; 35 riviervisschers lu00 kg.

Haringmvoer : 2 treilers van Engeland : 
86.925 kg; 9 treilers van Noorwegen oI j .à j O 
Totaal 720.1 75 k,g.

Gedurende de berichtweek waren er aan 
landingen uit de visschersvaartu gen toerei- 
gend. 1  engevolge van de plotseling kouder 
geworden temperatuur was den verkoop ge
durende de laatste da^en levendiger.

De toevoeren levende schooien, waren in 
vergelijking met de vorige week fel gestegen

De prijzen voor Noordzeewaren daaidea 
tengevolge van den overvloedigien schoüen- 
aanvoer.

Door de riviervisschersi werd nog steeds 
meivisch op de markt gebracht.

De van binnen en buitenland op de 
markt gebrachte waar, bestond hoofdzakelijk 
uit schollen, heilbot, doornhaai» dorsch en 
zoetwatervisch.

è

I
%

i

F R O I D  I N D U S T R I E L
REBDERIJKAAI, 36, O OST EN DE

MODERNE
F A B R I E K

TELEFOON 4 0 1

Handelsregister N r 9) 

Postcheckrek. 323290

250.000 kilo. H O FLEV ERA N C IER

2,00-

3.—

5,—

2 ,—
4,—

2,5,0—
15", 00— 13, — 
12 ,00—  
11,00—  9,—

4.00—  
4,015—

, 2,5D—
2 .00—
1 25—
7,ffÜ- 
2 ,'00—
3.50—  2,—  
1 ,00—  
f,00—

.3,00—  2 —
5.50—  4,—
2.50—

2,50—  1,50

17.00—
14.00—
10.00—  8.—

Donderdag
.............35,00— 10,50

............. ................28,00— 10,—
....................  .......  0.66—  0,62
....................  ............. 0 60—  0,54.

.................  0,64—  0,55
.... 0,56—  0,46

iiPS) .............................0,42—  0,35
......................  '0.32—  0,16

V-.. snps) ...... ......30;00— 24,

ch ........................................  ......... 30,00-2 7,-
.......36,00— 35,
.......30,00—  9,-

Tcrbot ..........
Griet ..............
Gioote tongen .. 
Gr. mid. tongen 
Kl. mid. tongen 
Kl. tongen 
Kl. tongen t § r- ! 

I Kl. tongen (kl. 
Gr
Mid. schol 
Zet schol

Dagelijksche voortbrengst !

Dinsdag
42.00—  8.70
27.00— 18,—  
0.74—  0,66 
0.83—  0,56 
0.62—  0.56

Zaterdag
35.00— 10,50
28.00— 1 I —  
0,72—  0,66 
0 66—  0,60 
'0,72—  0,62 
0 62—  0,56 
0,52—  0,44 
0 26̂ — 0,22

4.70—  0.90 
19,00— 13,—

1,7,50—  9,—  
10,00—  3,90 
3.80—  1,30

Maandag
41.00—  9..50 
21,J0— 10,50
0,76—  0,64 
0,72—  0,54 
0,72— 0,60 
0 50—  0,48 
0|45—  0,38 
0,32—  0,17

36.00— 28,00
29.00— 21,—
24.00— ï 1,—
20.00—  7,50 
16,50—  3.70
4.40— 1,30

19.00— i 3,—

2.35—  
7,50-

0.30
1,20

S :  ^Eoî »  ......< m a° -  3-80
Kl. schol III ...............................................
TongSchar ............................................

5 ?s , ...................................................... 24:o— 'o,i8 ..........................>.......
X * .  ....................  ....................... 5.70—  1 70 4.70—  3,70
^ ° ° n,t?e3 ........................................  32,00— 13,50   25,00—  7,50
Kabeljauw ............................................... , 0 00_  6 30 6.80— 6—  8,00—  3.60

b i r i i  ................................................. 12,00__  2,90 7.00—  3 —  9,00—  1.40
JU. Uuilen .....................................................  3 30—  l 55 3,90—  l,lo  4. 10—  I,—
\v ijting ........................................................... 26,00—  ................... 21,00—  9,50
Gr. schelvisch .................................................. | 6 00— 10,—    15,00— 10,50
Gr. mid. «chelvisch .........................................  r ’XX n ca i 2 z z ^
Kl. midd. schelvisch ..................................... 9,50 .......................  i l , 00 5,5°
Kl. schelvisch ..................................................  9,00—  8.—  ........................ 7.90

Braadschelvisch ............................................ n’22“  ........................ ’
Heilbot ...........................................................
Lerig ............................................................... I ' l l
Koolvisch ...........................................................
Mfckreel .......................................................
Wolf ............................................................... 7’80
ScHartong ...................................................... ..........
Zalm .............................................................
Steur ...................................... ................ .•••
Gr. roode poon ..............................................
Mid. roode poon ............................................
Kl. roode poon .....................................
Schar ...................................................
Bot ..................................................... -

4.20 
2.50

'0.74 ......................  0.84—  0,62
0.27 ......................  1.15—  0.35
4.10 ....................... 11,00—  3.20
110 ......................  9,00—  1,35
5^20 ......................  7,50— 3,6o

0,52—  0,47 
0.46—  0,37 
0,25—  0,18

32.00— 24,—
30.00— 2____2 
23.00— 18,—
20.00—  '8,—
14.00—  4.90 
5,50—  0 85

18.00— 14,50

2.80—  1,30 
30 00— 12,—

7.00—  5,—
6.00— 2,10 
4.60-

17,50—
1 5,00—
1 1,50- 
8,00-  
6,n3- 
0 4 —
0.63- 

11,00—  5',50 
3,50—  0 80 
7,00—  4.80

2,20

8.40
5,60
4.20
0,62
0,15

Woensdag
42.00—;1 I ,—  
2 1,0Ó— 14,50

0 88—  0,76 
0*84—  0,66 
0.80—  0,66 
0.64—  0.52 
0,58—  0,46 
0.34—  0.2(1

28.00— 25,50
25.00— 23,—
32.00— 23,—
22.50— 14,—
19.00—  8,50
5.60—  2,40

21.00— 14,—

’ Ü 5 Ö  — Ï.25 
5.10—  1,60

33.00— 12,—
10.50—  6,—
12.00—  4,—
4.60—  2.40

19.50— 18,—
20,öir—-13,—
f5 ,00—  7,60
9.00—  5.40 
7,50—  4,50 
0,92—  0,72 
1.30—  0,50
8.00—  4.80
7.50—— 1,80
3.00—  4.80

par SO kg.
»

per k,}.
.»
»
»

16,00— 12,—  ......................  24,00— 14,50

7,00—  1,55 
12,00—  7,—

3,50—  
6.25—

1,55 
3.70

10,50-
4.90-

1,50 9,00-
5.90-

1,10
3,70

9,00-
13,00-

. 1.40 
3,50

per 50 kg. 
»
»
»
»
»
»

p. 20 Stuks 
per stuk 
per 50 kg.
P. 125 kg. 
per 50 kg. 

>
P

P
»
»
»
»

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

T>

*
per kg.

»
per 5*0 kg.

»
3»
2>
%

Lom 
H® ring, 
Kreeft 
Gr Hei 
Mid. Heek

5,50— ......................  10,00— ............ . 4.10—  1,90
3,10— 1 20—  1,—  ..................... ' 1,<J5—

............................ p. 125 kg.

Ailes în gulden aangjeduid. Een gulden is o ngeVeer î 6 ft.



« H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

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

Jos. BOEL & Zonen ».
q  TEM SCH E q

W E R V E N  GESTICHT IN  1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN , EN Z .

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

DUINKERKE

Donderdag 19 Mei 1938.
Weinig beweging. Men noteerde : long 20 

-—22 ; tarbot-griet 13— 15 ; pladijs 6— 6,50 ;
schar 7--8 ; rog 3,50— 4 ; pieterman 10 ;
wijting 4— 4,50 ; zeepaling 8— 9 ; gernaal 7 
— 7,50 fr. per kg. , ür;.

Vrijdag 20 Mei 1938.
Meer beweging. —  Men noteerde : Tong 

20— 21 ; tarbot-griet 13— 14 ; pladijs 6 ; 
schar 7 ; pieterman 10 ; wijting 3— 4 ; zee- 
pailng 8 ; gullen 8 ; garnaal 6— 7 fr per kg.

Zaterdag 21 Mei 1938.
Geen visch.
Maandag 23 Mei 1938.
Slechts enkele loten garnaal werden ver

kocht aan 6,50— 7,50 fr. per kg. Verder 
geen visch.

Dinsdag 24 Mei 1938.
Wéinig beweging. Men noteerde Tong 18 

— 20 ; tarbot 13— 15 ; pladijs 5— 6 ; schar 
6— 7 ; garnaal 5— 7 fr. per kg.

Woendag 25 Mei 1938.
Goeden aanvoer Tongen 20— 22 fr. ; tar

bot griet 14— 16; schol 6 ; schar 7; rog 3,50 
— 4; wijting 5; roobaard 6— 9; garnaal 6,5 
7 5 per kg.

O n z e  k l e i n e  

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

H AN DELSHU IS  TE H UU R, ge
heel of gedeeltelijk, 43, Noord-Eede- 
straat, Opex. —  Te bevragen Nieuw- 
poortsteenweg, 41, Oostende.

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 )

Te koop

w m m  m m
UWE LEVER OP-

Zonder calomel en s morgens zult gij 

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

ln  öe ingrwanden uitstorten. Wanneer 
de gal niet vrij toevloeit, kan uw voedsol 
niet verteren; het bederft. Kwade gas
sen doen uw lichaam zwollen; U lijd t 
aan ■ verstopping. Uw organisme wordu 
Vergift, ^d en U is zwaarmoedig en ter
neergeslagen. U wordt een zwartkijker.

Een laxeermiddel is een noodhuip. 
Een gedwongen stoelgang bereikt het 
cloel niet. Alleen de KLEINE CAitTKKS 
PILLEN voor de LEVER kunnen hst 
vrij toevloeien van de gal verzekeren, 
■wat U er weer bovenop aal helpen. rfee 
z ijn  zachte plantenuittreksel*. die wer
kelijk op verrassende wijze het toe
vloeien van de gal bevorderen. EischtS 
de Kleine Carters Pillen voor de Leven 
ïft alle apotheken : fr. 12.50.

BOULOGNE

Donderdag 19 Mei 1938.
20 treilers en I boot deden de haven aan. 

Men verkocht : 6487 kisten van 26 kg. ma
kreel I--2 ; 2800 kisten van 26 kg. wijting
1.50— 7 : 397 kisten van 26 kg. koolvisch 
2,75— 3 ; 390 kisten van 26 kg. kabeljauw
2.50— 4 ; 83 7 kisten van 26 kg. ijle treiler
haring i— 2; 170 kisten van 55 kg. mooie 
meiden 2— 6,50 ; 87 kisten van 22 kg. roo-
laoonen 4--8 ; 2 7 kisten van 26 kg. leng
2,75 ; 130 kisten van 26 kg. schar 3— 7 ; 
39 kTsten van 25 kg. roobaard 2— 7 ; 335 
kisten van 26 kg. zonnevisch 1,25— 1,75 ; 
48 kisten van 26 kg. zeepaling 5 fr. per kg.

Vrijdag 20 Mei 1938.
Men heeft slechts 21 kisten van 40 kg. 

makreel verkocht aan 3 fr. per kg. en en
kele partijen gemengde soorten.

Maandag 23 Mei 1938.
1 ö treilers en enkele motorbooten deden 

de haven aan. Men verkocht : 2663 kisten
van 26 kg. makreel 2--3,50 ; 2766 kisten
van 26 kg. wijting I— 6 ; 589 kisten van 
26 kg. ijle treilerharing 3--3,50 ; 897 kis
ten van 26 kg. koolviscn 3— 3,50 ; 199 kis
ten van 26 kgi. viaswijting 4 ; 455 kisten 
van 26 kg. mooie meiden 2,50— 9 ; 21 kis
ten van 22 kg. rooboonen 2,50— 3 ; 400 
kisten van 26 kg. kabeljauw 2,50— 4 ; 120 
kisten van 26 kg. schar 2— 6 ; 138 kisten 
van 25 kg. roobaard 1— 3 j 394 kisten van 
26 kg. zonnevisch 1 — 1,50 ; 9,0 kisten van 
26 kg. knorhaan 0,75 fr. per kg.

Dinsdag 24 Mei 1938.
9 treilers en twee booten deden de haven 

aan. Men verkocht : 1710 kisten van 26 kg.
makreel 3,50--4.50 ; 645 kisten van 26 kg.
wijting I— 5,50 ; 66 kisten van 26 kg. kool
visch 2,75— 3 ; 112  kisten van 26 kg. ka
beljauw 2,50— 5 ; 514 kisten van 26 kg, 
ijle treilerharing I — 1,50 ; 5 kisten van 26 
kg. leng 4 ; 297 kisten van 26 kg. totten 
0,75--1,25 fr. per kg.

Woendag 25 Mei 1938.
7 stoomtreiiers, twee korders en kustvis- 

schers waren ter markt met :
2117 kisten makreel van 26 kg 2 ,5— 3,5 

fr.; 1472 kisten wijting I--6,25; 190 kis
ten kabeljauw 2,5— 4; 264 kisten haring 
1,5— 2; 34 kisten mooie meiden 4— 12,50; 
2 kisten van 20 kg. koningvisch 10 tr'.; 2 
kisten lengen van 26 kg. aan 4fr. ; 1367 
kisten kleine schelvisch 1,5— 2 ; 42 kisten 
knorhaan 1 fr per kg.

NIEUWPOORT

Deze week was er minder visch aange
voerd dan anders. Hij werd van normale 
prijzen afgezet.

Veel garnaal werden aan voldoende prij
zen afgezet.

Tongen : groote 7— 9; middelslag' 8--10
voorkleine 10— 13; kleine 6— 8 ; tarbot 10 
14; griet 6— 8 ; platen groote 5,5— 7; mid-
delslag 4--4,5; kieine 2--3; schar 3--4 ;
rog 3— 4,5 kleine rog 1,5— 2,5 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 19 Mei 1938.
N.31 1248 fr.; N,43 5992; N,40 4007 ; 

Od 15 2521 fr.
Vrijdag 20 Mei 1938.
N.49 1505 fr.; P.9 357; N,22 531; P.86 

908; N.4 770 fr; N.35 406 fr;
Zaterdag 21 Mei 1938.
N.51 716 fr; N.57 252 fr; N.59 3569 fr; 

N.40 570 fr; N,50 3560; N.31 598,50; N.41 
987;

Maandag 23 Mei 1938.
Od. I 5 1436 fr.;

Dinsdag 24 Mej 1938.
N.41 1332 fr; N,58 4134 fr.; P.86 1315; 

N.35 816 fr; N.49 1234; N.20 523; P 2 271 
fr; N.22 338 fr; N, 16 620;

Woendag 25 Mei 1938.
P.86 667 fr; N,55 4451; N.49 926 fr; Od 

15 2327; N,53 1834,50; N.22 659,50 fr; 
N.26 1496; N,35 732 fr; N 31 1554 fr. : 
N.51 2424 fr.; .i

O PEN  BOOT  0.113 in goeden 
staat, motor Anglo-Belge 15— 18 P.K. 
volledig uitgerust materiaal.

Zich wenden Nukkerwijk 3, Bree
dene. (40)

Konsulaat voor Duitschland Gevestigd 1886

[ E F F  B R O T H E R S
REEDERS EN V ISCHAFSLAGERS ABERDEEN

Agenten voor de voornaamste vreemde maatschappijen. 

Bijzondere attentie aan alle vreemde schepen die in de haven komen

Telegram : Meff Aberdeen. Telefoon Aberdeen 529 
Na bureeluren 7856

B u i t e n l a n d

Te koop gevraagd
OCCASIE  K R O M H O U T  M O T O R

80 PK, of anders. Aanbiedingen met 
opgave van motornummer,prijs en waar 
te bezichtigen aan Machinefabriek ]. 
A. Lever, Wapenstraat, 15, Antwerpen 

Tevens te koop vierblad schroef 
brons voor Kromhout motor 100 P K, 
diameter 1250,

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

Sarrazyn Jerome, van Marcel en Vanbeve- 
ren Leonie —  De Decker Daniel van Bou- 
dewyn en Devacht Elza.

OVEkUJDEN 

Decoster Louisa, Wwe Neudt Frans, 75 j. 
—  Debaeke Eliane van Aimé en Cordenier 
Madeleine 5 jaar —  Vandewalle Julianus, 
Wedn. Hindryckx Marie 73 jaar.

HUW ELI JKS AFKON DlGiN GEN 

Deman August, werkman en Lestaibel 
Yvonne z.b. beiden van Nieuwipoort —  Po- 
peye Marcel werkman te Nieuwpoort en Del- 
piace Germaine z.b., te Vlamertinghe.

Te begeven plaatsen
TE BEGEVEN PLAATSEN TE ROESELARE

Het stadsbestuur maakt bekend dat «r zal 
overgegaan worden tot de aanduiding van 
kandidaat-politieagenten die indien zij de 
gestelde voorwaarden vervullen, zullen kun
nen als (politieagent aangeworven worden 
naarmate er plaatse,n te begeven zijn.

De aanvragen moeten ingestuurd worden 
aan het college van burgemeester en sche
penen voor 6 Juni 1938.

De aanvragers moeten onder meer voldoen 
aan de volgende voorwaarden :

1) Minstens 25 jaar en hoogstens 30 jaar 
oud zijn op 1 Juni 1938, voor oud-strijders 
35 jaar; 1

2) Mintsnes 1 m. 70 groot zijn.
Voor verdere linlichtingen zich wenden 

sekretariaat stadhuis te Roeselare.

De Prijzen van het 
Mazout

Talrijke Belgische visschersvaartuigen 
gaan thans naar Duinkerke om mazout te 
laden. Dit wordt gedaan omdat naar het 
schijnt, he tmazout er slechts 65 à 66 cen
tiemen in Fransch geld of 53 cen
tiemen Belgisch geld, pe...hsc y;l ta 
men hier nog steeds 66 centiemen moet be
talen.

En zeggen dat de fransche reederijen daar 
enboven nog een premie terug1 ontvangen 
van den Staat voor het aankoopen van 
brandstoffen.

PRIJZEN DER GARNALEN :

19-5-38
20-5-38
23-5-38
24-5-38
25-5-38

1989 kg. 
485 kg. 

2218 kg. 
2337 kg. 
2064 kg.

3,50— 4,90 
4,‘00— 5,90 
2,40— 4,30 
2,70— 4,50 
3,60— 5,30

if te* Bekwame 
Motoristen 

noodzakelijk
—---- «o»------

Fvustvisschers, bemanning van motortrei- 

Iers, cTriîters enz. klagen dikwijls over hun 

ontoereikende winst, vergeleken met de ge

maakte o,nkosten en de geloopen gevaren.

Indien ten minste één lid der bemanning 

moet bedreven zijn in de zeevaartkunde, 

waarom wordt er geen bekwaamheidsbewijs 

vereischt van den motorist ?

Na vele jaren ondervinding heb ik vast

gesteld, zoo schrijft een deskundige, dat het 

onderhoud van een scheepsmotor kostelijker 

valt dan van gelijk welk ander machien. Dit 

komt voor uit onwetendheid en soms, het 

spijt mij het te moeten zeg|g/en, uit onver

schilligheid, niettegenstaande de gevaren aan 

dewelke «en slechte leiding de manschappen 

blo,otstelt.

Een motorist, ekwaam geoordeeld, zal wei

ten waaraan hij zich te verwachten heeft, 

wanneer ee,n ongeluk voorvalt en het bewe

zen is dat zijn nalatigheid er de oorzaak van 

is.
De Fabrikanten 3ie machien en buwen en 

leveren, hebben hunne vooruitzichten. Alhoe

wel herstellingen een goede bron van wni- 

■8ten beteekenen, toch hebben zij liever meer 

nieuwe motors te verkoopen die, dank aan 

een goede leiding, de schtepen meer winst

gevend maken en zoo hun onberispelijke 

faam vrijwaren.

N O G  D E  INPAKKISTEN
Er schijnt in Engeland geen einde te ko

men aan de redetwisten over de inpakkisten 

voor visehverzending uit de havens naar de 

voo r t ve r k o ope rs.

Moeten deze kisten door de ontvangers be

houden en betaald! worden ofwel mogen zij 

naar de zenders teruggezonden worden } Bei

de verondersfelîîngen hebben hun voor- en 

nadeel.

In het eerste gevaï, zal er om kosten te 

sparen .geforuik gemaakt worden van lichte 

kisten, die in het vervoeren en overladen zoo 

danig zullen te lijden hebben, dat vele zen 

dingen geschonden en beschadigd zullen toe 

komen, tot groot nadeel van de ontvangers. 

Neemt men daarentegen zware kisten, waar

van de kosten van terugzenden gedeeltelijk of 

tenvolle terugbetaald worden, dan staat men 

voor een langdurig gebruik, groote moeilijk

heden voor het degelijk reinigen en al het 

slameur dat mei de terugzending gepaard 

gaat.
Elke handelaar moet zelf oordeelen wat 

hem best .aanstaat en voordeeligst is : Ge

lijk wij vroeger zegden moet de groote leus 

zij,n : levert zuivere visch waarvan het uit

zicht de verbruikers bekoort en aanspoort in 

volle vertrouwen te koopen.

N O O D IG  O N D E R Z O E K
Het komimteit voor Nijverheidsuitbreiding 

van Grimsby dringt er op aan te onderzoeken 

hoe de nijverheidsbevolking kan bevoordee- 

ligd worden door het bewerken van visch in 

verschillige nijverheden.

Een gelijkaardig onderzoek werd ingericht 

voor de koler nijverheid en gaf aanleiding tot 

het vinden van nieuwe benuttigingen die aan 

de bevolking werk verschaffen Het ontdekken 

Van nieuwe vakken in de vischnijverheid zou 

aan de visschers ten goede komen en levens 

de landbevolking helpen een broodwinmg te 

vinden.

ROBBENPLAAG
Een ondezoek over de robben en de ver

woestingen, die zijn aanrichten, werd bespro

ken in vergadering van de visscherij Raad 

van Warkworth.

Kapitein Fait liet opmerken, dat volgens 

inlichtingen ontvangen te Hauxley er zooveel 

geleden werd vanwege grijze als van gewone 

robben. De Tarne Visscherijbond en' andere 

vereenigingen schijnen niet genegen maatre

gelen te nemen.

M. J. Archibald rs van oordeel dat indien 

er getracht wordt grijze robben uit te roeie 

rond de Tarne Eilanden, men er meer schad 

dan voordeel zal uit strekken. De vervolgde* 

visch zal langs geheel de kust een uitvlucht 

zoeken, tot groot nadeel van de visschers.

DUBBEL IS N O G  Z O O  D IK
E'en lijnvisscher van Horsen vertelt, dat 

hij kortelings in een trek, twee snoeken 

van gde.
Hij had dan eersten snoek beet genoemen 

en bemerkte hoe bij het inhalen een 

tweede den eersten nazwom.

Hij liet zijn vangst in het water en de 

vervolger be^jon er mede te vechten. Na 

korten tijd stopte het gevecht; de gevangen 

snoek zwom terug weg maar werd aan

stonds achtervolgd door zijn vijand.

De lijnvissicher liet de twee snoeken zich 

vermoeien en lukte er nadien in ze beiden 

ini zijn net te scheppen. De eerst gevangen 

snoek woog drie kg. en de vervolger 7 kg.

G ELU ID M A K EN D E  BOEI
Er werd onlangs vermeld dat ee,n fluiten

de boei geplaatst werd te Filey, tot groote 

voldoening der plaatselijke visschers, die se

dert lang zulk een nuttig seinj begeerden.

De inwoners nochtans klagen over het ge

rucht, dat *lun nachtrust stoort en vragen, 

dat de boei enkel overdag zou fluiten. Maar 

de visschers beweren dat deze boei een der 

nuttigste veiligheidsmiddelen is langs de 

kust en verzetten zich tegen alle onderbre? 

king. Zij verzekeren ook, dat de vreemde 

bezoekers door dd fluitboei niet zullen ge

stoord worden, aangezie,n zij binst de zo

mermaanden om zeggen niet in werking ge

steld wordt.

Het is moeilijk altijd elkeen tevreden te 

stellen, maar veiligheid gaat voor alles.

EET M EER  H A R IN G
De haringvïsscnerijbond te Yarmouth liet 

door een bekwame kokin lessen geven over 

het bereiden van haring, om er een voed

zaam en smakelijk gerecht van te maken.

Deze vrouw verklaarde, dat hariiïg niet 

veel begeerd wordfvoor de reuk waarmede, 

door het bereiden het huis vervuld wordt en 

ook omdat er te veel graten in zijn.

De reuk kan gemakkelijk tegen gewerkt 

worden, als de haring gebraden wordt in een 

kleine hoeveelheid botelr en bloem die zich 

gemakkelijk ^let het natuurlijk haringvet 

vermengd.

Er werd ook bewezen hoe eenvoudig het 

is voor of na het braden de haring van 

de graat te ontdoen.

Er mag wel eenige moeite aangewend 

worden om de haringnijverheid, te bevoor- 

deeligen. Indien er door ieder maar een ha

ring per week gegeten werd zou de nijver

heid ,geeerd zijn.

De visschers zullen ten andere door éen 

grooter verbruik beloond worden voor hun 

lästigen arbeid en zijt verdienen het, want 

binst den grooten wereldoorlog waren zij de 

eersten om vrijwillig den vijand te bestrij

den; zij waren ook de laatsten na den oor

log om vergoeding te vragen voor hun held

haftige tusschenkomst.

H A R IN G N O O D  IN  HET  KANAAL

In de jaarlijksche vergadering van de Sut

ton Harbour maatschappij, sprak opperv-oor 

zitter M. R. Hansforth Worth, over het mis

lukken van het iiaringiseizoen 193 7-1938 

te Plymouth.

Na een vergelijkende opsomming der vang

sten te Sutton Harbour gedurende de laat

ste zes jaar binneng<ebracht liet hij opmerken 

dat er geen gedachte kon gevormd worden 

over het groot tekort van verleden jaar.

Dit tekort werd aan verschillende oorza

ken toegeschreven, maar volgensf hem is 

de eenige reden te wijten aan het vernieti

gen der zaadgronden.

De vermindering spruit ook grootendeels 

voort uit het feit dat in veel gevallen de ha

ring gevangen werd juist vooraleer de kult- 

schieting kon plaats grijpen.

Er mag niet uit het oog verloren worden 

dat de zee geen haringvijver is en het Ka

naal maar een klein deel van de zee verte

genwoordigt.

LEVENSKRACHT V A N  
H A R IN G ZA A D

Wanneer, niettegenstaande genomen voor

zorgen, kunstmatige bevruchting soms mis-  ̂

lukt, toch volgt bevruchting dikwijls bui

tengewone omstandigheden h. Ewart verhaalt 

dat hij drie pakjes eieren uit een levende 

wijfjes1 haring in glazen plaatste en dekte 

met water, dat genomen werd op een plaats 

waar geen levende haringen aanwezig waren 

Zonder toevoeging van melken werden de 

eiers rijp.
In een vischkar werden eieren gevonden 

uit opeeengestapelde haringen geperst. In 

een studeerlokaal onder water gebracht kwa

men zij tot rijpheid en broedden uit. Vis

schers hebben bemerkt, dat haringeiers le

ven voortbrachten in het water van hunnen 

(boot. Niet alleen de eieren maar ook de 

melken behouden een durende levenskracht. 

Eieren zijn bevrucht geweest door de melk 

va,n eenen manr.etjesharing, die sedert uren 

gevangen en levensïoos was.

Diepte en waterdruk schijnen ook geen in

vloed te hebben op de levenskracht. Ewart 

liet in Loch-Fine eieren dalen tot op hon

derd vademen diepte; de waterdruk was er 

gestegen tot opi 20 atmosferen. Later op- 

gevischt, werden veel eiers leefbaar gevon

den en op het punt uit te broeden. Verder 

werden eieren opgevischt uit een diepte, 

waar de waterdruk 15 atmosferen was, en 

in ondiepten verplaatst waar de drukking 

maar één atmosfeer bedroeig. Deze eieren 

kwamen tot rijpheid en broedden uit. Haring 

eieren hebben ook niet te lijden door veran

dering van de warmtegraad van het water.

Alleen houdt kouder water het rijpen en 

uitbroeden tegen. Zoo duurt het rijpen in 

den Winter bij 4 graden waterwarmte om

trent een maand, terwijl in den Zomer met 

14 graden waterwarmte de eieren na veer

tien dajgen uitgebroed zijn.

Daaruit blijkt dat de eieren geen bepaal

den warmtegraad noodig' hebben om uit te 

broeden. Nog een bewijs dat de waterdiepte 

niet in aanmerking komt voor het rijpen en 

uitbroeden is, dat schelvisch gevangen 

werd op 80 vademen diepte waarvan de 

maag gevuld was met haringkuiten. De harin

gen schieten hunne kuiten o<p alle diepten tus

schen zes en tachtig vademen en zeer dik

wijls op het zaad reeds door andere haringen 

uit^)eworpen, zoodanig, dat het leven opschiet 

oip verschillende tijdstippen uit een zelfden 

zaadbank.

H O E  Z IC H  H A R IN G LA R V E N  
G ED RA G EN

Haringlarven die in een zwemkom verblij

ven gedragen zich op eigenaardige wijze. Nu 

en dan zwemmen zij loodrecht op naar de op

pervlakte en zinken daarna kopi voor. In het 

algemeen door het licht aangetrokken, wrin

gen zij zich in levende bewegingen aan den 

voorkant van de kom oip en neer over het 

glas, om nu en dan onbeweegiiijk te vlotten. 

Eward bespiedde duizenden haringlarven aan 

de oppervlakte van Ballentraebank waar- 

tusschen groote hoeveelheden kleinel schaal- 

visschjes, schelvischeiers, en andere diertjes 

leefden.

Op zekeren dag begin October bemerkt ka

pitein Gault van Lossiemouth, op 24 Tnijlen 

van de Spurm, dat de zee zoo effen als een 

spiegel en als met zand bestrooid was. Hij 

schepte een emmer water en vond een over

vloed van vischlarven, die bij onderzoek er

kend werden als haringlarven.

De volgroeide haringen, dan gevangen, 

waren aan het kuitschieten. Het g»ebeurf dat 

de mazen der vischnetten vol geplakt zijn met 

haring- en siprotzaad.

Zeebrugge-Heist
NOG DE AANVARING VAN DE H.42 
EN DE H.65.

Er wordt bij ons aangedrongen om hier
over een artikel te schrijven en te wijzen 
op de onrechtvaardigheid van hei: vonnis in 
deze zaak. Alhoewel dit vonnis ons ook ver
wonderd heeft, daar de snelheid van het 
varend schip veel te groot was, toch kunnen 
wij hier niet op ingaan en wachten we lie
ver het vonnis af, waaruit de reden van deze 
beslissing moet blijken.

Wij zullen dit vonnis volledig inlasschén.

LUISTERLIJKE PRIJSBOLLING.
Op Zondag 29 Mei zal alhier een luister

lijke boiling plaats grijpen, begiftigcl met 600 
frank prijzen. De boiling heeft plaats te 2 u. 
stipt en de kamping te 8.30 uur. De inleg is 
bepaald op 4 fr. voor zes bollen. De boiling 
geschiedt op losse gaaien en per punten. De 
inschrijving heeft plaats bij Theo De Wilde 
en de prijsuitdeeling bij Jean Thil. De prij
zen worden verdeeld als( volgt : 120 , 100, 
90, 80, 70, 60, 50 en 30 fr. Zoowel mannen 
als vrouwen worden uitgenoodigd om aan 
deze monsterbclling op het Gaaibard deel te 
nemen... want er is gezorgd voor uitspan
ning en vermaak tijdens de partij. Voor de 
deelnemers komende van buiten Zeebrugge, 
afstappen aan de tramhalte Zetebrugge-Môle.

FEESTAVOND.

Zaterdag 2 1 Mei nam Juet seizoen een einde 
van de biljartclub der «Môle», gévestSgd dit
maal in de «Café du Môle».

De laatste avond was bedoeld als een ge
zellig samenzijn met uitreiking/ der prijzen 
aan de spelers, die aan den winterwedstrijd 
hadden deelgenomen.

Spijtig genoeg hadden de matadoren van 
het edele biljartspel, die verleden jaar, als 
de club in de «Palace» gevestigd was, zooveel 
interesse aan het «concours» hadden bijgezet, 
zich over hel algemeen dit jaar onthouden, 
zoodat de ontmoetingen zich hebben afge
speeld tusschen de mindere goden.

Er werd dien laatsten avond een flink 
glas gedronken en het ware zeker «heel wèl» 
geweest, als de inrichters van den avond geen 
blijk hadden gegeven van een totaal gemis 
aan onderscheid tusschen geestige vroolijk- 
heid en beleedigende onbeschoftheid in het 
kiezen en toekennen der prijzen.

Mogen zij al gemeend hebben voor hen 
zelve een uitbundige leutigheid geschapen te 
hebben, dan is het ook waar, dat zij op het 
afgeloopen seizoen een zwarte vlek hebben 
geworpen die niet zal nalaten voor de toe
komst haar ndaeelige uitwerking te hebben. 

• # ♦

EEN MIJNPEELDER A.U.B.

Te Oostende heeft men de visschers twee 
mijnpeelders. Te Blankenberge waarvan het 
belang der vischmijn toch geen het minste 
vergelijk met deze van Zeebrugge kan 
staande houden, is er ook een mijn- 
peelder. Te Zeebruggfc is er geen; En noch
tans ware een mijnpeelder hier een drin
gende noodwendigheid. De mijnpeelder is 
de persoon die bij den verkoop vaststelt wel
ke,. soort visch en welke hoeveelheid van 
deze soort in eens zal afgeslagen worden. 
Nu wordt zulks gedaan door den Mijnmees- 
ter; maar men vergete niet dat dienzelfden 
mijnmeester gedurende den verkoop reeds 
meer dan voldoende aandacht te besteden 
heeft met alles dan op den koop toe nog 
visch te moeten keuren. De aanwezigheid 
van een mijnpeelder zou vele betwistingen 
onder koopers en verkoopers voorkomen en 
de gang van den verkoop ongetwijfeld aan
zienlijk bespoedigen.

STRAATNAMEN TE ZEEBRUGGE
Onlangs besloot de Gemeenteraad van 

Brugge de naam van Dr Maurits Sabbe den 
pas overleden Vlaamschen geleerde en schrij
ver aan een straat van Brugge, zijn geboor
testad te geven. Nadien bedacht men zich 
en oordeelde men dat dit verwarring zou 
kunnen brengen aan^ezien er te Brugge 
reeds een Julius Sabbe straat bestaat, ter 
eere van den Vlaamschen dichter-redenaar 
Maurits 'vader. Om de verwarring te voor
komen besloot nu de gemeenteraad de Julius 
Sabbestraat te herdoopen in Julius en Mau
rits Sabbestraat. Wij vinden deze oplossing 
zeer ongelukkig. Niemand zal die twee voor
namen tegelijk bezigen en nog veel min ze 
schrijven, de naam eener traat kan niet kort 
genoeg zijn. Er ware een veel betere en veel 
passender oplossingi geweest 1 Het voornaam
ste werk van Julius Sabbe voor Bruggei is 
ontegensprekelijk geweest wat hij deed voor 
het scheppenj van Brugge-Zeehaven en dus 
het bestaan van Zeebrugge. Dat men te Zee
brugge aan een laan plaats of kaai de naam 
geve van Julius Sabbestraat en te Brugtge de 
naam : Maurits Sabbestraat geve aan de Ju
lius Sabbestraat.
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OVERLADING IN VOLLE ZEE
Verleden jaar kwam het stoomschip «Lan- 

castria » op de reede liggen. De passagiers, 
meestendeels Amerikanen werden overge
bracht op een staatspaketboot om dan te 
Oostende aan wal gezet te worden.

O d  31 Mei zal de «Lancastria » opnieuw 
voor de havengeul aanleggen en de passa
giers komende uit Boston (Amerika), zul
len overgeladen worden in volle zee aan 
boord van de staatsipaketboot « prinses Ma- 
rie-José » die ze naar Oostende brengen 
zal.

* * *

AANBESTEDING
Maandag 13 Juni 1938 te 10 uur in de 

bureelen van de Rijksmarineschool, de Smet 
de Nayerlaan te Oostende; levering te Oost
ende der levensmiddelen noodig, tijdens het 
tweede halfjaar 1938 voor het schip belast 
met het toezicht over de visscherij in de 
Noordzee en voor de Rijksmarineschool te 
Oostende.

Inlichtingen Rijksmarineschool, de Smet 
de Nayerlaan Oostende en kantoor der aan-, 
,bestedingen Loxumstraatl 16 te Brussel

t

[ « 
la£ 

cis 

iee 

rar

F

un

.ng

rei

I *
an

ieEren

UW

Waarheen ?
CINEMAS
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The International Paint 
& Compositions C0 Ltd

LO N D ON

lechiULCli Nieuws^ 
&voor de Yisschers’

Vele visschers-reeders zullen zich in den 
laatsten tijd al wel afgevraagd hebben, hoe 
het komt dat de dechargen van schepen zoo
als : 0.192, 0.31 1, 0.164, 0.309 enz. bijna 
onhoorbaar zijn, in tegenstelling met het 
onaangenaam gerucht op hun eigen vaartui
gen.

De oorzaak hiervan is te’ vinden in het 
feit, dat de bovengenoemde schepen uitge
rust zijn met de onovertrefbare ^geluiddemper 
« B U R G E S S  » door dewelke de gassen 
vrij uitgelaten worden. Deze uitlaat gebeurt 
zonder tegendruk op den motor, hetgeen de 
werking van dezen laatste aanzienlijk verbe
tert.

Visschers-reeders ; de oplegtijd voor de 
schepen is aangebroken.

Laat U niet overtuigen, maar overtuigt U 
zelf met de uitslagen der bovengenoemde 
schepen na te gaan.

“BURGE$S„
wordt zonder grot te onkosten geplaatst op 
de uitlaat der motor. Het is niet alleen een 
verbetering, maar een noodzakelijkheid.

Voor verdere inlichtingen wende men zich 

tot de scheepswerven A. SEGHERS, Slipway- 

kaai, Visschershaven Oostende.

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN

)* Wereldbekende «Copperpaini» voor
Houten Schepen

De < Trawlers Compositions Paints » 
I* en 2* kous voor Stalen Schepen

De Speciale Ver! « Oalvex »
—  voor Bronze Schroeven —  

Agenten ta Depothouders :

OSTEND STORES *  ROPEWORKS 

VL V.

PROGRAMMA VAN VRIJDAG 27 MEI , , 
TOT DONDERDAG 2 JUNI g

O N E - P A L A C E  nt,

«College Holiday » muzikale camedie met..2 
Jack Benny en Gracia Allen. ntr

« Zielen der Zee » machtige zeefilm met q 
Gary Cooper Georges Raft Francis Dee. 

Kinderen toegeiaten 1
C A M E O  h

Raimu —  Pierre Fresnay —  Orane —  Daev 
mazis —  Charpin in « Fanny van Marcef 
Pagnol. p

« Dubbele Wraak » met Spencer Tracy 
en Virginia Bruce :en

FORUM
Joe Brown in ■* Paardenkoorts »—  « Ma-en 

rie Walewska £ de laatste triomf van Greta £ 
Garbo en Charles Boyer. f  ,

.Kinderen toegeiaten
STUDIÀC pa

Alle wereldgebeurtenissen. I-

CASINO - KURSAAL L
PINKSTERFEESTEN 1938. ^o

Alle dagen : om 3 u. orgelconcert door M. 
Léandre Vilain. Van 3.30 tot 4.30 u. : Sym-®8 
phonisch concert onder de leiding van M. AJei 
Mouqué. Van 4.30 tot 6.30 u. in de «Nieuwe 
Ambassadeurs» Thé Dansant met attracties ; 
om 9 u. Groot Symphonisch Concert, onder 
de leiding van M. Emile De Vliegher. Na heten 
concert in de «Nieuwe Ambassadeurs» Soi-an 
rée dansante. Attracties. Twee orkesten.

Zaterdag 4 Juni om 9 u. : Yvonne Ysaye, 
van den K. Muntschouwburg. >clî

Zondag 5 Juni om 9 u. : V. Resnik van 
den K. Muntschouwburg. [

Maandag 6 Juni om 9 u. Hermette Clairy, 
van den K. Muntschouwburg van Gent. [ar 

IN DE NIEUWE AMBASSADEURS ! J 
Zaterdag 4 Juni en Zondag 5 Juni, *s na- ( 

middags en s avonds : GEORGES MILTONj  ̂
de internationale Kinema-vedette.  ̂ «

«Kin Kong Perdue» komische akrobaten' 
«Chandra Kali» en zijn vermaarde hindoe- C 

sche danseressen en andere attracties. i E
JAZZ-ORKESTEN : The Rectors Club Ori  ̂

chestra», «Ach. Zanders ans his boys». | ^

V I S S C H E R S
Eischt goede waar voor uw geld. De 

bestse Zeelaarzein Dunlop Latex, Ball 
Band, Humber enz., vanaf 100 Fr.

Eerste kwaliteit Engelsch dubbel 
Oliegoed, bet beste dat er bestaat. Pri
ma IJslandsche Breiwol voor baaien en 
zeekousen.

E E N  EN KEL ADRES :

J u l e s  V E R P O U C K E

29, Lijndraalerofltraat, 29 

Hazegras —  OOST BN DB { 4
I
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DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ

OMIN  A l l f  WEERDE PI A ATS 

VAN HET SCHIP TE BEPALEN

DE RICHTINGZOEKER

OM STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 

STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL 

&

t — ■

DE D I E P T E M E T E R
OM GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUIDING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN ZEEBODEM

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

O OSTEN DE , Reederijkaai, T d. 188 

ZEEBRU G GE , Vischmijn, Tel. 440.44 

A N T W E R P E N  BRUSSEL

In den
3ostendschen Gemeenteraad
De gemeenteiaad is Vrijdag laatstleden 20 

g lei te 16 uur bijeengekomen. Mw Vroome 

ti Mr Deceuninck hadden zich laten veront- 

^ ïhuldigen.

»! Verder waren de hh. Coolen, Goetghebeur 

t- fi' Feys afwezig alsook Mej. Tratsaert.

13 De interpellaties aangevraagd door de hh. 

•evriendt, Porta en Smissaert zullen op het
18 inde van de openbare zitting doorgaan. De 

n blgende wijzigingen aan het PolitieregJement 

e p het verkeer worden goedgekeurd :

1 1. —  « Wat betreft het verkeeren van ve- 

>zetels eri dergeïijke rijtuigen, zijn de ver- 

g.uurders gehouden op een zichtbare plaats 

an deze rijtuigen met duidelijken druk het 

(olgeiid berich'c aan te brengen in de F.nyel- 

£he taal : Belgian îaw —  keep to the right, 

j- Pass on the left. »
2 — « Het parkeeren van alle automobil- 

lm in en gelijk welk andere rijtuigen gebruikt 

t)t handels- nijverheids- of pubhciteitsdoel 

i" inden, in welken vorm ook, is verboden op 

e e Wapenplaats, Leopoldlaan, Leopold I pl.

Jlarie-Joséplaats en Albert I Promenade, 

i-f« Dit verbod ge.dt niet voor de Wapen- 

1- laats gecîurendî de marktdagen waar de han- 

n iels- en nijverheidsvoertuigen mogen station- 

leeren tijdens een strikt noodigen tijd om de 

raren af en op te laden.

Het besluit van den Gemeenteraad, op 2(> 

uni 1928 met betrekking tot de eenige iicl- 

^  ng op de Oosthelling van den Kursaal 

j„ferd eveneens gew jzigd als volgt : 

st « Het oprijden van de oostelijke helling 

an den Kursaal is aan alle voertuigen ver- 

j.e loden vanaf den ingang van de auto-garage 

en Oosten dezer helling gelegen ».

Er was voorgesteld beroep in te slaan bij 

Koning tegen het besluit van de Besten 

lig'e Deputatie dat de laatstgestemde politie

verordening op het verkeer op de handelsha 

en heeft geschorst. Dit punt wordt na mede- 

eeling verzonden naar de Commissie.

In afwachting dat de toelagen door Staat en 

'rovincie voor openbare werken toegestaan 

uilen uitbetaald worden zullen de hiernavot- 

ende discontoleeningen worden aangegaan 

iet de Bank van het Gemeentekrediet van 

lelgie :

.880.100 fr. voor den duur van vijf jaar. 

litrest 4,00 fr. ’s jaars. 

et;.276.000 fr. voor den duur van vijf jaar. 

ntrest 4,50 fr. ’s jaars.

043.000 fr. voor den duur van vijf jaar. 

ntrest 4,50 fr. ’s jaars.

Het totaal van deze leeninyen bedraagt bij

gevolg 4.19,9.100 fr. aan 4,5 t.h. ’s jaars is 

e‘»ngeveer 189.000 fr. interest ’s jaars.

,J De rekeningen der verschillende kerkfabrie- 

;en over het dienstjaar 1937 worden goedge 

:eurd. Behalve de Capuciemenkerk sluiten al 

a-en met een batig overschot. 

ta De rekening over het dienstjaar 1937 van 

fe Nijverheidsschool alsook deze van de Rijks 

lïHdeibare Meisjesschool worden aanvaard.

Het programma der leening van 6.000.00Q 

t. wordt gewijzigd als volgt : Volgende pos

en worden verhoogd :

iroeikas Beplantingsdienst 26.975,--

perste aanleg — gas- èn electriciteit 

n<;asketel oprichtingskosten 31.585,38 

A.Ierstelleii sluisdeuren Demey 6.429,75 
-ye ____________

" l E'len

de-Plage tegen het wegnemen van grond op 

de plaats waar de jaarlijksche schoolkolonie 

wordt ingericht zal gesteund worden.

De wijziging aan de rooilijn te Oostende- 

West wordt goedgekeurd en het Schepencol

lege krijgt machtiging de noodige formalitei

ten te vervullen om een Koninklijk besluit 

ut te lokken voor deze wijziging'.

De heer gemeentesecretaris geeft vervol

gens lezing van de ingekomen stukken.

De heer Devriendt omt vervolgens aan de 

beurt mei zijn interpellaties. Hij dringt aan 

om gebrekkigen toe te laten in stadsdienst 

te treden, stel voor die fietsers toe te laten 

op den zeedijk te rijden op een daartoe aan 

te duiden plaals, vraagt de inrichting van 

avondleergangen in de Nederlandsche taal, 

enz...

De interpellaties van de hh. Smissaert en 

Porta worden verzonden naar een volgende 

zitting.

Rond 1 8 uur werd de openbare zitting ge

heven om over te gaan tot de bespreking in 

openbare zitting.

Er wordt van het geding afgezien inzake 

Mevrouw Demey voor wat betreft het inbe- 

slagnemen van mobilaire voorgerpen terwijl 

langs een anderen kant er beroep zal inge

slagen worden tegen de uitspraag van de 

Rechtbank van eerten aanleg te Brugge. De 

terugvordering van de som van 3 7.000 fr. ver 

tegenwoordigende de ontvreemde som, al 

worden gevraagd.

Na een korte bespreking over het faillisse

ment Les Palaces d’Ostende wordt de gehei

me zitting geheven rond I 8 uur 1 00.

et

Dames en Heerm.

Hier hebt qe het aoede adres indien 
U Ceinturen noodi»? hebt zooals Buik
banden voor nier,maag en baarmoeder, 
zakkingen, alsook allerlei Ceinturen 
na Kraambedden en Ooeratie's.

■fsAuPara^h
G. MADELEIN-BUYS

Bandaoiste 
A D O r F BUYLSTRAAT, 53

Hoek Mane-Joaéplaats en Madridstr.) 

O O ST EN D E  
Spreekdraad 1740 

Onze specialiteit : naar maat werken 
volgens het geval.

Ons 
Politiekorps 

in Feest
HET PROGRAMMA DER GROOTSCHE 

FEESTEN

EEN INTERNATIONALE PLECHTIGHEID.

SPORT EN MUZIEK AAN DE EER 

XVIe KONGRES VAN HET NATIONAAL 

SYNDIKAAT DER BELGISCHE POLITIE 
ingericht door de Afdeeling der Oostendsche 
Politie, onder het voorzitterschap van den h. 
Baels, gouverneur der Provincie West-Vlaan- 
deren en den h. Ed. Moreaux, burgemeester

der Stad Oostende.

OP 9 —  10 —  11 —  12  EN 13 JUNI 193S

PROGRAMMA

Donderdag 9 Juni
Om 9 u. : Aankomst en verwelkoming 

van den Syndikalen Raad en der Congres
leden aan de statie, door de afgevaardigden 
der plaatselijke politie.

Om 11 u. : Zitting van den Syndikalen 
Raad, in het lokaal, Vindictivelaan, 1 7.

Om 1 4 u. : Ontvangst van al de congres
leden door den h. Burgemeester, in het stad
huis en opening van het Congres.

Vrijdag 10 Juni
Om 8 u. : Voortzetting van het congres.
Om I 5 u. : Herneming van de besprekin

gen.
Zaterdag 11 Juni

Om 9 u. : Stichtingszitting van de Natio
nale Sportvereeniging der Belgische Politie.

Om 1 0- u. : Voortzetting van het congres.
Om 12 uur : Slotzitting van het congres.

Zondag 12 Juni 
Van 8 tot 9, u. 30 : Ontvanglst en verwel
koming van al de gesyndikeerde leden *en 
het muziekkorps van de politie van Charle
roi.

Om 9.30 uur : Vorming van den stoet i:i 
de Koninginnelaan.

Om 10 uur : Vertrek van den stoet naar 
het stadhuis. Wegwijzer : Koninginnelaan, 
Alf. Pieterslaan, Vindictivelaan, Visschers
kaai, Van Iseghemlaan, Leopold I plaats, Ka
rei Janssenslaan, Leopoldlaan, Christinastraat 
Jozef II straat, Kapellestraat, Wittenonnen- 
straat, Hendrik Serruyslaan, Ad. Buylstraat, 
Hertstraat, Langestraat, Louisastraat, aan
komst Wapenplaats.

Om II u. : Ontvangst van de afgevaardig* 
den op het stadhuis door de Gemeenteover- 
heden.

Om 12 u. : Gezamenlijke uitvoering van 
het N.S.B.P. door al de deelnemende Belgi
sche muziekkorpsen.

Om 13 u. : Banket per inschrijving in het 
«Splendid Hotel».

FEESTPROGRAMMA :

Donderdag 9 Juni
Van 14 tot 18 u. : Nationale schietwed

strijd in de kazerne «Generaal Mahieu».
Om 16 u. : Ontvangst van het Politiemu 

ziek van Londen de voetbalploeg en Ju-Jutsi- 
team der Londensche Politie.

Om 17 u. : Ontvangst der voetbalploegen 
van de politie van Berlijn en Parijs.

Vrijdag 10 Juni
Om 9 u. : Voortzetting van de nationale 

schietwedstrijd.
Om 14.30 u. : Internationale voetbalwed

strijd tusschen de ploegen van de Politie van 
Londen en Belgie, op het plein van A .S.O.

Om 16.30 u. : Internationale voetbalwed
strijd tusschen de ploegen van de Politie van 
Parijs en Berlijn, 

j Om 21 u. : Fakkeloptocht met politiemu- 
zieken.

Zaterdag 11 Juni
Om 9 u. : Voortzetting en einde van de 

nationale schietwedstrijd.
Om 10 u. : Ontvangst van de politiemu- 

zieken van Antwerpen, Luik en Gent.
Om 11 u. : Wandelconcert door het mu

ziek van de politie van Antwerpen.-
Om 12 u. : Concert door de politie-muzie- 

ken van Gent en Luik.
Om 14.30 u. : Vertroostingssmatch tusschen 

de verliezende voetbalploegen.
Om 16.30 u. ! Pinaal tu/Schen de winnen

de voetbalploegen.
Om 2 1 u. : Groot galafeest in het Casino 

Kursaal van Oostende.
Zondag 12 Juni

Om I 6 u. : Wielrijders-kampioenschap van 
Belgie, voorbehouden aan de Belgische Po
litie. Groot wielerfeest in de wielerbaan.

Om 21 u. : Concert op de Wapenplaats 
en volksbal.

Maandag 13 Juni
Van af 9 uur, bezoek aan de bijzonderste 
merkwaardigheden van de stad.

Om 11 u. : Plezierreis op zee met een 
Satatsipaketboot.

Voor de bijzonderheden van de verschil
lende wedstrijden, zie bijzondere program
ma’s.

Gedurende de dagen van het congres zul
len er concerten gegeven worden door de 
politie-muzieken, op verschillende plaatsen 

in de stad.

Handelsberichten

fy.

Totaal 64.990,23er
Leterwijl de hiernavolgende verminderd worden 

°ï*an het bedrag er nevens aangeduid : 

/ischmijn centrale verwarming 2 ,000,—  

'iaggerkosten der kommen saldo 62.990,23 

an Totaal 64.990,23

De volgende toelagen voor het inrieliten 

Van feesten worden gestemd :

I Soc. Royale des Courses fr. 25.000

laj (Budget opcentiemen ; Casino-Kursaal) 

lNi! Wijk Butterpit 900

I Stoffelijke belangen Mariakerke- 12.000 

)e. Oostende 

1 De kanariemaatschappijen 400

^r> Westerkwartier 1.200
Het bezwaarschrift ingediend door Oosten-

N. V. Scheepswerven Jos. Boel en Zonen, 
Temsche.

Winstsaldo 1937 : 876.966 fr.
«L’Ostreicole ostendaise» S. M. te Oostende, 
in vereffening.

In buitengewone algemeene vergadering 
op 26 April 11. werd de maatschappij ont
bonden verklaard te rekenen van 26 April 
1938. De heer Roaul Halewyck wordt tot 
vereffenaar benoemd.

«Hotel du Parc à Ostende» N.M.
De heer *en vrouw Victor Libert, Maria 

Lefebvre, heer Henri Libert, Mej. Maria Li
bert te Oostende, heeren Leon Beaudeur te 
Antwerpen, Eugène Dupont te Rijssel, Paul 
De Bruycker, te Laerne, Adolphe Schandavel 
te Gent, Jean Kemp te Oostende, hebben een 
naamlooze maatschappij gesticht, hebbende 
voor doel de uitbating, den aankoop, het 
bouwen van hotels, restaurants, cafés en 
soortgelijke inrichtingen, alsook den ver
koop ervan.
«Soc. pour 1’ExpIoitation de* Lignes vicina
les d’Ostende et des Plages belges».

Bilan op 31 Dec. 1937.
apitaal 9.000.000 fr.
Uitbatingsontvangsten 18.774.347 fr.
Winstsaldo : 1.022.848 fr.

«Nouvel Essor» N. M. te Oostende
Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 550.000 fr.
Winst en verlies 322.208 fr.
Verliessaldo : 150.412 fr.

«Crédit général immob. et hypoth. de Belgi
que» N. M. te Oostende.

Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 700.000 fr.
Winst en verlies 79.9,31 r.
Winstsaldo : 43.340 fr.

«Soc. Belgo-Anglaise des Ferry-Boats» Naaml. 
Maatschappij.

Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 300.000 fr.
Uitbstingsontvangsfren 3.606.747 fr. 
Winster: 557.384 fr.

<'Ostende-Thermal, Com. gén. des Eaux min. 
et gaz. (Spontin) N. M. te Oostende.

Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 5.000.000 fr.
Delgingen 7.126.982 fr.
Winst en verlies 66.019i fr.
Winst dienstjaar 48.294 fr.

«Manufact. belge de Couleurs et Vernis» N. 
M. te Brugge.

Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 3.835.21 1 fr.
Bruto winst 3.592.224 fr.
Netto winst 328.034 fr.

«Hotel de l ’Océan à Ostende» N. M. te 
Oostende.

Bilan op 31 Dec. 1937.
Kapitaal 500.000 fr.
Winst en verlies 32.994 fr.
Schädig saldo : 180.028 fr.

Camille Willems ZEE  V I SCH- 
Groothandel 
gesdaht ia 1889 
OOSTENDEIfDAGELijKSCHE VERZENDING:

BELGIE — BUITENLAND
I I  Tel- Adr. Willemsco, Oostemie

Tel. : 85 - 1G35 - 175 - 1814

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

Raphael Huysseune
ZEEB RU G G E

Tel, Heyst-Zeebrugge 22 en 72

---- o----

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GA RN A AL

V E R SC H E  V ISCHH A N D EL.

X

X
♦

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, Boudewijnstraat, Antwerpen
Tel. 778.00

Voor de 
Vrouwtjes

IN  D E  R A D IO

HET KINDERUUR. —  De uitzending van 
het Kinderuur op Zondag 29 Mei, te 1 7.45 

uur is de laatste van dit seizoen.
Het spreekt vanzelf dat Meneer Trott te 

dezer gelegenheid de beste herinneringen zal 
bovenhalen, niet alleen van zijn wereldreizen 
maar van wat gij sinds October in het «Kin
deruur» heeft meegemaakt.

Wat Juffrouw Weetveel zal antwoorden op 
de vragen van Kurieusneusje is niet te voor
zien, want wie kan bv. een antwoord vinden 
op een vraagje als dit : «Waarom hebben de 
katten een staart ?«

Gedurende dit laatste «Kinderuurtje» wordt 
een der opwekkendste hoorspelletjes vanGe- 
rard Walschap opg*evoerd. Het heet «Harle
kijntje» en handelt over een mannetje dat 
vol fratsen steekt en de dolste avonturen be
leeft.

«Last not least» komt prof. Pierlala aan ed 
beurt met een massa feest- en stapliederen 
om tijdens de vacantie door de luistervinkjes 
gezongen te worden.

HET JEUGDUUR. —  Tijdens het Jeugduur 
onder leiding van Jozef Contrijn op Woens
dag 1 Juni te 1 7.30 uurt komt in de reeks 
«Volksliederen uit het buitenland» Denemar
ken aan de beurt met «De Dochters van 
Maarschalk Stigg, hoorspel door Martien Be
versluis.

HET UUR VAN DE VROUW. —  In de
reeks interviews met dames die een beroep 
uitoefenen dat vroeger uitsluitend voorbehou
dend was aan vertegenwoordigers van het 
«sterke geslacht», brengt de uitzending van 
het . «Uur voor de Vrouw» op Zaterdag 4 
Juni, te 1 7.30 uur, een vraaggesprek met 
Juffrouw Betsy Hollants, die zal vertellen 
wat haar heeft aangezet beroep van «journa
liste» en «reporter» te kiezen. Ook zal ze de 
luisteraarsters een en ander over haar be
vindingen als vrouw in haar bedrijf mede
deel en.

Naast het MODEPRAATJE waarin enkele 
avondjaponnen zullen besproken worden,we- 
ze de aandacht der moeders en opvoeders 
gevestigd op het praatje over de wijze waar
op best de feestdagen der kinderen gevierd 
worden. #

Kaatje ibereidt we'er een lekkeren seizoen- 
schotel en verder zullen de nieuwsgierige 
luisteraarsters het antwoord op hun vragen 
vernemen in de «Brievenbus».

Bij gebrek aan plaats moeten verschillende 
interessante artikels verschoven worden tot 
volgende week.

Oostendsch Nieuws

Rechtbanken
-« C A -

RECHTBANK VAN BRUGGE

Wegens het maken van vervalschte faktu- 
ren en oplichting van verscheidene geldsom
men ten nadeele der firma «Copodak», ver
scheen Neut Ed., uit Oostende, thans verblij
vende te Elseneÿ’ voor de’ rechtbank. Hij 
werd veroordeeld tot drie maanden gevang 
en 700 frank boete of 1 maand, voorwaar
delijk 3 j.

HET DUBBEL AUTO-ONGEVAL TE 
OOSTENDE

Donderdag heeft de boetstraffelijke recht
bank van Brugge, na getuigenverhoor uit 
spraak geveld in de zaak Heyten Cyriel die 
enkelen tijd geleden een dubbel auto-ongeluk 
veroorzaakt had te Oostende.

Heyten werd veroordeeld tot 3 maand ge
vangenisstraf hoofdens aanslag op de eer
baarheid met gewelddaden, gepieegd op een 
meerderjarige ; tot 1 maand en 350 fr. of 15 
dagen wegens onvrijwillige verwondingen aan 
Boehme ; tot 2 maand en 3.500 fr. wegens 
onvrijwillige verwondingen aan Galleyn ; en 
tot 2 maand en 3.500 fr. of 1 maand wegens 
vluchtmisdrijf.
Daarenboven worden de burgerrechten hem 
ontzegd voor een termijn van 5 jaar, alsook 
het recht een auto te sturen voor een ter
mijn van 6 maand.

DRIE GETUIGEN TER BESCHIKKING GE
STELD VAN DEN PROKUREUR DES KO

NINGS WEGENS AFLEGGEN VAN 
VALSCHEN EED

Vrijdagmorgen verscheen voor de boetstraf 
felijke rechtbank van Brugge, zekere Br. L., 
scheepsmakelaar te Oostende. Br. werd ver
volgd wegens smaad en opstand tegen de h. 
Hermusse, inspecteur van het ministerie van 
Arbeid, die op 5 April 11. zich te Oostende 
op een boot begaf om de navolging der 40- 
urenwet te kontroIeeren.Br. werd veroordeeld 
tot twee maal 26 fr. boete, voorwaardelijk 
gedurende 3 jaar. Tijdens het getuigenver
hoor kwamen drie getuigenissen onder eed 
afleggen door Van St. Onver, Van H. Jules 
en Van Tr. zoo zonderling voor dat de sub 
stituut Mathys hem op staanden voet ter be
schikking stelde van den heer prokureur des 
Konings.

Zij zullen vervolgd worden voor het afleg
gen van valschen eed.

AFZETTERIJ

Tevens verscheen voor de boetstraffelijke 
rechtbank zekere Sch. van Duitsche natio- 
aaliteit) die verzuimd had zijn logist te be
talen in het hotel «Sin» te Oostende. Sch... 
werd veroordeeld tot 1 maand gevang en 700 
frank boete of 1 maand.

APOTHEEKDIENST. I
Apotheekdienst op Zondag 29 Mei 1938 : 
Dienstdoende gansch den dag : Apotheker 

Degraeve, Kaaistraat, 1 4bis. Dienstdoende tot 
!2 30 uur : Apothekers De Ketelaere, Tor- 
houtstee.nweg( 7o en Delang Opex.

Nachtdienst van 28 Mei tot 4 Juni : Apoth. 
Deyraeve.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon
dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.

*  * *

OPLEIDINGSSCHIP TE OOSTENDE.
Onze haven heeft het bezoek ontvangen 

van het Nederlandsche opleidingsschip «Bes- 
tevaer» dat reeds meermalen onze haven aan
deed.

• • •

EEN DIE VAN GELUK MAG SPREKEN.
ln het station Oostende-Centrum is een 

binnenrijdende trein met geweld tegen een 
der buffers gereden zoodat deze werd stoliL- 
geslagen. Een zwaar gedeelte werd verschil
lende meter ver weggeslingerd e,n kwam te
recht tegen een schuilplaats, die op haar 
beurt erg werd beschadigd. De bediende die 
de reisbiljetten afneemt had juist deze schuil
plaats verlaten zoodat hij aan een gevaarlijk 
moment is ontsnapt.

* * *

FIETSER GEKWETST.
Op den hoek van de Torhoutsteenweg en 

de Sint-Janstraat ia de auto bestuurd door 
den aannemer Van Troyen, uit Steene, in 
botsing gekomen met den wielrijder Torame- 
leyn Emiel. Deze laatste werd met geweld 
tegen de straatsteenen geworpen zoodat hij 
talrijke verwondingen opliep. Hij werd dan 
ook naar het hospitaal overgebracht.

•  * *

WASCHGOED GESTOLEN.
Ten nadeele van Freulens M. wonende Ko-

renstraat, werd een mand met waschgoed,
ter waarde van 300 fr. ontvreemd.

a * »

NOG EEN BOTSING TUSSCHEN AUTO EN
WIELRIJDER. i 1 i_«ÜÉ;

De taxi bestuurd door Leon Loncke, is op 
den hoek van de Groentenmarkt en de Nieuw
straat in botsing gekomen met den wielrijder 
Robert Demoor. Er is gelukkig slechts stof
felijke schade.

* * •

VECHTERSBAZEN.

De cafébaas Thys Frans, uit de Schippers
straat is handgemeen geworden met den ver
bruiker Kamiel Mus. Beiden werden gewond 
en moesten door een geneesheer verzorgd 
worden.

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)

EEN ZONDERLING AFGEVAARDIGDE.
Sinds geruimen tijd ontvingen de hoteliers 

te Oostende het bezoek van een waal, die, 
verklarend een afgevaardigde te zijn van het 
Ministerie, deze verplichtte in te teekenen 
op een aantal kamertarieven. Hij deed na
tuurlijk vooraf betalen met de belofte na
derhand de lijsten toe te zullen sturen.

Daar niets daarvan in huis kwam werd hij 
ingerekend wegens valsche aanmatiging van 
een openbaar rmbt en naar Brugge overge
bracht. Hij noemt Belflamme A. en is af
komstig uit Verviers.

« « •

AANGEREDEN.
De heer Robert Deldick, 25 jaar oud is 

op de de Smet de Naeyerlaan aange:eden 
door een motorrijwiel met zijspan. Hij liep 
verwondingen cp.

•  • •

LOODDIEVEN AAN ’T WERK.
Ten nadeele van aannemer T’jonck Henri, 

is voor de tweede maal lood ontvreemd uit 
zijn in aanbouw zijnd huis, Elisabethlaan. 

mmm

PAKETBOOT «MARIE-JOSE» TERÜG IN 
DIENST.

De Staatspaketboot «Maria-José» die enke
len tijd geleden ter hoogte van Duinkerke 
werd aangevaren, heeft Vrijdag laatstleden 
na de herstelling haar eerste proefreis on
dernomen onder bevel van commandant Tim
mermans.

***

DE SPELLING VAN DE GEMF ENTEN AMEN.
Onder brochurevorm is de spelling ver

schenen van de namen der Vlaamsche ge
meenten van de Vlaamsche namen der twee
talige gemeenten en van de gemeenten uit 
de, Brusselsche aggtlomeratie, te gebruiken 
voor de Staatsdiensten en daarmee gelijkge- 
organismen.

Deze lijst, opgemaakt door den Centralen 
Dienst voor de Satistiek, is verkrijgbaar tegen 
1,50 fr. in de kantoren van het Staatsblad, 
40, Leuvensche weg, Brussel.

HET I.OOZE V1SSCHERTJE NAAR 
LUXEMBURG.

We vernemen dat deze zangmaatschappij 
die ook reeds zooveel gedaan heeft in het 
verleden voor de visscherij, heden Zaterdag 
een reis onderneemt naar Luxemburg, waar 
zij de Oostendsche folkloristische liedjes zal 
ten gehoore brengen.

Wij wenschen haar veel bijval en goede 
reis.

•  • •

PwIJWIEL GEVONDEN.

Een rijwiel met de nummerplaat 206.619, 
werd gevonden door den heer De Graeve 
Albert. ,

* * *

TOELATINGEN TOT BOUWEN. 
TOELATING TOT BOUWEN.

Krekelberghe A. bouwen scheidingtamuur, 

Kollebloemenlaan, 29-30. Dourson, verande

ren ovorgevel, Vlaanderenstraat, 60. Lejeune 

I., bouwen huis, Nijverheidstraat. Delanghe 

O., bouwen huis, Tarwestraat. Hillebrandt 

Ach., bouwein huis, Congol?an. Vanbesein 

Armand, verhoogingswerken, Capucienen3tr. 
29. Mevr. Wed. De Byser, veranderinijswer- 

ken, Dwarsstraat, 6. Rycx Henri vergrootings 

werken, Nieuwp. Steenw., 237. Missuwe J.f 

bouwen huis, Nijverheidstraat. Liétart Hyp- 

poliet, verhoogingswerken, Zeedijk, 182. —  

Bourgoignie, veranderingswerken, St. Peetrs- 

burgstraat, 13. Vandevelde, bouwen afslui- 

tingsmuur, Kroonlaan, 45. Fontaine Mr-dard, 

plaatsen standvensters, Boonenstraat, 15. —  

Van Aelst, bouwen glazen afdak, Vijverstr.

10. Derycke, vergrootingswerken, Spaar- 

zaamheidstraat.

Fastenackel Victor, ,bouwen W. C. Leopold 
I plaats 8. —  Stubbe Is. verhoogen gebouw, 
Smedestraat, 1 7. Beatham, bouwen débarras, 
Frankrijkstraat^ 20. Janssens S., optrekken 
zolder, Steensche dijk, 61. Depoorter Henri 
veranderingswerken, Schapenstraat, 7. Ser- 
ruys Henri, veranderingswerken, Oesterbank- 
straat, 14. Van Hecke J., maken gemeen* 
schapsopeningen, Troonstraat, 2 en 4. Brue- 
nin Jer. maken scheidingsmuur, Passchyn- 
straat. 20. Lauwers Maurice, vergrootings
werken, Langestarat, 20. Derycker Et. maken 
opening in *t voetpad, St Franciscusstraat, I. 
Charlier, veranderingswerken, Sportstraat, 6. 
Soete Maurice, veranderen dak, H. Serruyi- 
laan, 1 8.

•  •  •

TENTOONSTELLING van KUNSTAFFICHEN

Zondag ahd van 9 uur ’s morgens tot 1 % 

uur ’s avonds, in de Nijverheidsschool een 

tentoonstelling plaats van kunstaffichen.

De «Cercle d’Etudes Typographiques de 

Bruxelles», richtte in den loop van den win

ter 1937-1938 een Internationale Wedstrijd in 

voor het teekenen van een Affiche. Als tekst 

was slechts een enkel woord en alsmotief 

een telektrieke lamp. Ruim 200 mededingers 

namen aan den wedstrijd deel, en meest al

len zijn er goed ini geslaagd een artistiek 

ensemble aan hun werk te geven, shmbolisch 

opgevat. Thans heeft de zusterafdeeling te 

Brussel bereidwillig deze mooie verzameling 

in bruikleen afgestaan om as.n de Typogra

fische Studiekring van Oostende toe te laten 

hier ter stede een Tentoonstelling in te rich

ten.

Te 11 uur ahd een causerie plaats over de 

tentoongestelde modellen.

Zegge,n we terstond dat ze een bezoek 

waard waren en da tde inrichters allen lof 

verdienen.

•  ♦ •  s

CUMULS.

Fonten is heel zeker een braaf mensch al 

zijn er die toch veel braver zijn dan hij. 

Er zijn er echter ook nog veel slechter.

Nu het is niet op zijn ouderdom dat we 

hem nog zullen verbeteren, maar hij begint 

vreesèTïjfc van den ouden tand te gieraken en 

vertelt altijd maar hetzelfde.

Zoo zeevert hij thans weer over de cu

muls, terwijl we h‘em toch neg maar onlangs 

gezegd Kebbén, dat de eerste cumul die we 

nog aanvangen, die van de pronostieken zal 

zijn, waaremöe, zooals hij wel weet heel 

veel geld te winnen is.

Maar we zuïlen geen pronostieken doen op 

het voetalsipel7 want daar wordt et te veel 

onder gekonkeld.

Onze pronostieken zullen de gemeentever

kiezingen betreffen, waar Fonten een buis 

zal krijgen, zooals hij er nog geen gedragen 

heet op de grootste begrafenissen.

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 Vischafslagers Scheep- en- Motor Reparation

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

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

Telegrams : Hancoq Milford Haven. Telefoon Milford Haven 64
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c H E T  V ISSC H E R IJ B L A D  »

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

O O ST EN D E

GEBOORTEN

13 —  Noella Desoete van Adolf en Go
del i eve Decaster, woont te Breedene

14 —  Diana Claeyssens van Frano en 
Mariette Clement Breedenstr. 37 —  Eric 
Lauwers vian Eduard en Irène Vanhoutte 
Kristinastraat 63

15 —  Norbert Lagast van Louis en Ali
cia Robays, Kristinastraat, 86

16 —  Marie Vandenberghe van Oscar en 
Magdalena Hooft Nukkerwijk, 1 —  Nicole 
Pollet van Marcel en Magdalena Van Aelst, 
Werkzaamhfidstraat 9 —  Freddy Blondt van 
Oscar en Lydia Heinderson Congplaan 139

1 7 —— Erna Orymonprez van Lucien en 
Yvonne Lambrecht Veldstraat 5 __  Chris
tiane Tratsaert, van Gustaaf en Adriana 
Nieuwenhuyse, Oesterbankstraat 15 —  Bri
gitte de Soubeyran van Pierre en Odette de 
Renty Albert Promenade —  Oswald Van- 
damme van Max en Angela Van Lancker, 
Rogierlaan, II — i Martha Van Hecke van 
Joannes en Alicia Mombert Steensche dijk, 
48 —  Monique Hautekiet van Oscar en Ma
rie Jacobs, woont te Breedene

18 —  Eric Willaert van Maurits en Ger
mana Cogghe Steenbakersstraat, l'09i

I 9 —  Jenny Van Parys van Marcel en 
Fernande Van Geem, woont te Middelkerke 
—  Thérèse Bossuyt van Alberic en Yvonne 

David, Leopold I plaats 3 —  Wilhelmina 
Rycx. van Marcel en Lydie Gallien, Metse- 
laarsstraat 30

20 -— Jeannine De wilde van Raymond en 
Eugenie Verheyde, Kaaistraat 38

VISSCHERS
D E PO M M A D E  D E RM A T IQ U E

HUW&LJJKEN
1 6 —  René Dumon electrieker en Mariet

te Naess-ens z.b. —  Albert Maes handelaar 
en Elisabeth Vermeire z.b. —  Emiîe Taskin 
werkman en Victorine Devisscher z.b.

20   Henri Dufour, hulpsteward en
Germaine Vangheluw z.b.

21 — Remo Sibilia hotelbediende en Si
monne Vandecasteele z.b. —  Emile Rouzée 
matroos en Maria Chapel z.b. —  Pierre 
Vrambout, schrijnwerker en Esther Hamers, 

z.b. — Joseph Veys bediende en Mary Boeh- 
me z.b. —  Emile Steenkiste behanger e:i Jo
anna Coop man, winkeljuffer —  Albert Van-

thuyne electrieker e.n Herminie Conrieri, 
z.b. —  Ma,urice Vandekerckhove loodgieter
en Alicia Tanghe. bediende -- René Van

Belle postbediende en Alicia Tanghe, bedien- 
da . Henri Impi nes werkman en Marie Mom,

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
22 —  L’Hermingnaux Jérôme werktuigkun

dige en Thoon Maria, Euph. Beernaertstr. 
53 —  De B rauwer Bonaventure waker Ou- 
denburgsche st. 18 gesch. van Sidonie' Van 
Nieuwenhuyze wnr van Paulina Buysse en 
Vanhoutte Anna gesch. van Oscar Janssens
-- Klein Michel hulp-koster Jozef II str. 7
wnr van Herminia Stossel en Szor Laja wnr 
van Szalama Zajfman. —  Schoonbaert Mar- 
oel paswerker Congolaan 41 en Coosemans 
Angela naaister A Liebaertstraat 68

•  •

N E O S
GEN EEST  ALLE H U ID Z IEK T EN  

Bijzonder aan te bevelen tegen 
M O U W V R E T E R S  
Te verkrijgen in d« 

A P O T H E E K  H A L B W Y C K  
12, W>p*aplaate. teL 1184, Ooatende

STERFGEVALLEN

14 —  Magdalena Boudengen 7 mnd Ka- 
pucienstraat 32

I 5 —  Walter Vanwalleghem 2 jaar woont
te Koolskamp ---  Anna Depuydt 2 maand
woont te Aartyke

16. —  Clara Hofman 74 jaar, wed. van 

Pieter Van Nypelseer Witter.onnenstraat 35
I 7 —  Sidonia Deknock, 60 jaar ongehuwd 

woont te Oudenburg! —  Helena Luca, 66 
jaar wed. van Desideer Hoorens, Th. St. 94 
—  Emiel Deltombe 64 jaar wnr van Horten
sia Steenacker echtg van Esther Demulder, 
Metselaarstraat 59

18 —  Suzanna Simons I jaar Vrijheid
straat 1 3

19 —  Maria Eyland 3 mnd Stuiversatraat 
283 —  Eduard Vanderleen 86 jaar wnr van 
Eufrasia Broidioi, woont te Breedene —  He
lena Sanders. 52 jaar echtg van Albert La- 
noye St. Franciscusstraat 61 —  Robrecht 
Vander Ghote 22 dagen Frans Musinstraat,

20 —  Georg Rondelez 37 jaar echtg van 
Prudencia Beuselinck Hospitaalstraat 35 —  
Rosette Daems 10 mnd Schietbaanstraat 52

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte en rieten MANDEN bl|
-«o>-

CH. DESMIDT-SLEYTER

BLANKENBERÜE

GEBOORTEN
Reubens Denise van Jozef en Onderdonck 

Medarda Knocke —  Laseure Jeannette van 
Lodewijk en Huyghebaert Elisabeth Zee
brugge —  Parmentier Jaak van Michiel en 
Dekeirsschieter Marcella Wenduine —  De 
Bièvre Jeane, vani Benedictus en Verhuist

Joanna Marie-Joséplaats 16 —  Do Coninck 
Wilfried van Roger en Van Nimmen Maria 
Vlaamschestr. 35

OVERLIJDEN

De Bruyne Justina 83 j. wed. van De Meu- 
lenaere Michiel Smedestraat —  Bousse Jus
tina 72 jaar echtig De Wulf Edmond Hout- 
hulststr. 3 1 —  Bogaert Juliana 66 jaar wed. 
Van Vooren Martijn Wondelgem

HEYST

GEBOORTEN
Brouckaert Liliane, van Philippe en Mest- 

dagh Clara, Knockestraat, 29T. Bodyn Gus
tave van Achiel eu De Vlieghere Irène, 
Noordstraat, 17. —  Verbeke Gilbert, van 
loseph en Dobbelaere Julia, Visschersstraat
n .

E t a b l .  L E O N  V I A E N E
ULANKENBERGSCHE ST EE N W E G , 15/ —  BRU GGE

Rechtstreeksche invoer van de voOMiaamste papiertabrieken van 
ans land, van Zweden en Finland 

Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van visch. 

Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot. 
Gamaaidoozen 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

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

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

M E N G E LW E R K

Grietje van den 
Visscher

door A. HANS

—  Ze zijn toch van zoogenaamden hoogen 
«tand.

__ Ik hoor iets, ze: Gerda eensklaps ver
schrikt en ze drong zich dichter tegen Da
vid aan.

Ze stonden stil en luisterden even.
-- Iemand die zingt, sprak David.
—  O, ’t is Matthys Waals, ik herken zijn 

ütem. Hij is weer dronken. Hij komt dezen 
kant uit. We zullen de weg vrij laten voor 
hem, want dat zal we! noodig zijn.

Ze gingen op zijde.
De naderende scheen toch esn scherpen 

blik te hebben.
—  Wie z*jn daar ? vroeg hij. Kruip maar 

niet weg I Er zijn hier geen boomen om ach
ter te schuilen. En vrij gerust, ik kan dat zien 
ik houd ook van meisjes, de lieve kinderen. 
Vanmiddag zat ik er iiog bij te Brugge, Toe 
laat uw facia eens bekijken. Is er een lief 
snuitje bij ?

—  Wij hebben met u niets te maken ! 
snauwde David.

— Verduiveld, dat is de drocmer van de 
Gouden Schoof en met een meid in zijn ar
men. Wat zal er me’nu gebeuren _ lk dacht

dat ge alleen met de zon, de maan en de ster
ren verkeerdet. En wie droomt er nu met u 
mee van de liefde ?

Mathijs Waals stak zijn hoofd vooruit en 
om Gerda en David walmde een stank van 
drank.

—  Laat ons doorgaan, ze‘ Gerda op ge~ 
dempten toon.

Maar Mathijs bleek haar stem toch te her
kennen.

__  Gerda Christiaans, zei hij. Dat is valsch
van u, Gelders ! Ga weg ik zal Gerda thuis 
brengen I

-- Ge moest beschaamd zijn ! riep het
meisje uit. Nooit zou ik met u willen mee 
gaan.

—  Dat meent ge met. Eiken nacht droom 
ik van u.

David duwde Mathijs zoo krachtig weg dat 
deze omver tuimelde.

—  Dat zal u leeren fatsoenlijke menschen 
lastig te vallen ! sprak David nijdig,.

Mathijs Waals vloekte van wo-ede.
Ga mee, t.oe ga mee 1 drong Gerda aan.
David vond het ook verstandiger vorderen 

twist te vermijden en beiden stapten snel 
heen. Nog ee,n poosje hoorden ze de lawaai
erige stem van Mathijs.

—  Dat is er nu ook een van onzen hoogen 
boerenstand, zei David. Een prachtig exem
plaar, zoo’n boemelaar en zwierder.Stel htem 
tegenover een visscher, die de stormen trot
seert en voor zijn broodje 2woegt-

—  Mathijs is een slechterik, dat weet ik. 
Wat durfde hij zeggen ?

—  Dat hij eiken nacht van u droomt. Hij 
was jaloersch, dat ik u naar huis leidde.

—  Ge meent toch niet, dat ik hem ont
moet ? Vroeger kwam hij wel eens op ons 
hof, maar vader heeft hem de deur gewezen.
Ik veracht Matthija Waals.Geloof me, David.

Vischknechten -  Visschers, 
Reeders en Vischhandelaars 
Koopt uw RIJW IEL in het

HUIS GENTIL MARES
28, Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis : 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 
_ _  _  B L A N K E N B E R G E

B O L N E S  D ie s e lm o t o r e n
worden uitgevoerd met :

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

Laag brandstofverbruik. Laag smeerolieverbruik.

Zeer geringe slijtage. —  Betrouwbaar.
Uiterst gemakkelijk te bedienen.

N. V. MACHINEFABRIEK “ BOLNES „
voorheen J. H. van CAPPELLEN  

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N ZE N  Café « De Kust »
Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende

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

HARINGROOKERIJ M  VISCHCONSERVEN \

Lijders aan SPATADERS (Varices) 

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

Huis

+ A U  PARA>#>
G. MADELEIN-BUYS

Breukmeester 
A DOLF  BUY LSTRAAT, 53 

(Hoek Mene-Joséplaats en Madridstr.) 
Spreekdraad 1740 

G RO OT STE KEUS DER KUST

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

V ERK O OP IN  *T G R O O T  van

ïe r s È ,  gepilde Gàrnaal

tëüeH  : MAAGPIJN, DARMPIJN 
OVERGEVEN, AFGANG 

I KRAMP, BUIKPIJN...
Eenige lepels zijn voldoend'5 om onmiddelhjk een 

grootft verlichting te bekomen Eisch bij uwen 

apotheker het echte pijnstillend m iddel Martou. 
•n weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend product

PRIJS 7.50 fr. de flesch
ln elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsche

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

D E  M EU LEN A R E  Gebroeders
46, CO U PU REGA N G , 46 G EN T Telef. 320.36

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

STEEDS IN  V O O RRA A D .

OS O

BESTEL UW OESTERS 
EN KREEFTEN BIJ

A .  R a u  &  Z o o n
O O ST EN D E  (Vuurtoren)

¥m brsi»»t t*s» bute«

Tel. 48

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM
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O, wat ben ik blij, dat ge bij mij zij t 1
Weer drong ze zich tegen David aan, maar 

hij week wat uit.
—  Waarom zijt ge soms zoo stug tegen 

me } vroeg ze, na een poosje stilte.
—  Ik stug ? Zoo is dan zeker mijn karakter

—  We kennen elkaar <al van toen we kin
deren waren.

__  Ja, maar dat kan ik zeggen van alle
jongens en meisjes, met wie ik naar school 
ben geweest. Reigersdamme is niet groot.

—  Zoo bedoel ik het niet. Ik kom bij u 
thuis van toen ik een klein kind was.

—  Dat is waar.
Weer stapten ze een!, tijdje voort. David 

vond, dat Gerda zich vanavond zeer vreemd 
aanstelde.

—  Ja, ’t is bij ons stil, hernam 2?e dan, met 
wat b evende stem... Wil ik u eens wat zeg
gen ? Vader zou willen, dat ik trouwde. Hij 
praat er al een tijdje over.

—  Dan zou ik het doen...

•—  Ja... Wij kunnen bij vader inwonen...
—  Wij ? Gij en wie Gerda ?
■—  Och, wat doet ge nu raar 1 Ge wilt me 

plagen...
David liet haar arm los.
—  Gij doet raar., ik niet, hernam hij. Er 

mag g*een misverstand zijn... Met wien wilt 
g;e bij uw vader inwonen ?

—  Maar David, daï weet ge toch...
Hij hoorde haar hijgen en zag als een glans 

die van haar gezicht tegen de duisternis licht
te.

—  Neen, ik weet het niet, Gerda
—  Met u natuurlijk...
En heftig nam ze weer zijn arm...
—  Dat willen uw vader en moeder toch 

ook, vervolgde ze snel. En veel menschen 
praten zoo over ons...

—  Vader en moedei kunnen niet over mij

beschikken, Gerda... Ik zal trouwen, naar 
mijn zin, m a a r  niet met u. Er is zeker vriend
schap tusschen onze families... Maar om te 
trouwen moet er innige liefde bestaan en dat 
is een heel ander gevoel. Ik wil oprecht zijn...

-- David, dat meent ge niet...
—  Vast en zeker meen ik het en God hoort 

me... ’t -s een pijnlijk gesprek geworden,
Gerda...

—  Ik kwam veel bij u thuis... Ieder meent 
dat wij met elkaar zullen trouwen...

—  Daartoe heb ik nooit aanleiding gege
ven... De menschen kunnen kletsen, wat ze 
willen...

David wond zich wat op. Maar dan zei hij :
—  Laten we kalm blijven, Gerda. Wij zou

den nooit gelukkig met elkaar zijn. Maar bo
venal, vriendschap is ge«n liefde.

—  O, ik heb het wel gemerkt, dat ge in 
den laatsten tijd tegen .mij, veranderd zijt 
Vroeger kwaamt ge dikwijls bij ons,verleden 
winter hebben wij middag oip middag schaat
sen gereden. Als ik bij u thuis was, zat ge 
lang in de kamer, nu loopt ge er uit.

—  Nooit heb ik u van liefde gesproken.
—  Gesproken, nee,n, maar uw. houding...
—  Was die van een vriend, meer niet.
—  Uw moeder doelt dikwijls op ons huwe

lijk, uw vader noodigt mij uit om veel te ko
men.

—  Vader en moeder zijn niet meester over 
mijn hart. Er mag geen misverstand zijn, 
Gerda en t is nu goed dat we er over spre
ken. Ik kan uw man niet worden.

Gerda begon eensklaps te weenen.
—  Ge hebt me bedrogen ! kloeg ze.
—  ’t Is valsch dat te zeggen. Wij zijn nooit 

verloofd geweest. Het is alles belachelijk. Uw 
vader krijgt het nu in zijn hoofd, dat ge zult 
trouwen en dan moet ik zeker dadelijk gereed 
staan om met u op te stappen naar het stad

huis en de kerk.Dan heb ik andere (begrippen 
over liefde. En laten wej nu eens een einde 
maken aan dit onaangenaam gesprelc. Alles 
blijft onder ons.

Gerda stapte snikkend mee. Ze kwamen aan 
de oprijlaan van de Temjpelhoeve, Gerda bleef 
staan.

r— En moeten we nu zoo scheiden ? zei ze 
Ge weet niet welk een verdriet ge me doet.

__  Dan toch buiten mijn schuld.Eu uw ver
driet zal zoo ergl niet zijn, Gerda.Ge praat en 
lacht met andere boerenzonen ook en op het 
reedersfeest hebt ge bijna den heele.n avond 
met Paul Lievens g.edanst.

-- Omdat gij er niet waart.

—  Neen naar zulkej dwaze spektakels ga 
ik niet. Maar ge hebt niet om mij getreurd. 
Toe, toe als ge verdriet hebt, zult ge rap ge
troost zijn. Kom nu mee door.

David stapte verder tus/schen de hooge po
pulieren, die als een statige gang naar Chris
tiaans erf leidde. Gerda moest hem volgen.

—  David 1 fluisterde ze. Ge hebt dat alles 
naar gezegd om me te plagen.,

—  Om den dood .niet 1 Ik meen het zoo 
ernstig, als ik kan.

—  O, wat zijt ge ruw 1
—  Gerda, ruw wil ik niet zijn. Luister nu 

eens rustig. Een jongen en een meisje, die sa
men door het leven willen gaan, moeten el
kaar innig liefhebben... om gelukkig te zijn. 
En dat is hier niet zoo. Ik wil u meer ver
tellen : ik bemin iemand anders.

Gerda kree£ als een schok.
—  Een andere ? Wie dan ? kreet ze bijna 

woest.
—  Dat is mijn geheim.
—  Ziet ge wel, dat ge mij bedrogen hebt I 

O, *t is gemeen, door en door gemeen I ver
volgde ze nog driftiger. Valsch zijt ge ge

weest 1 Mij in het gedacht laten, dat ge om 
mij zoude komen en dan met een ander loo
pen. Bij u thuis weten ze er ook natuurlijk 
niets van !

—  *t Gaat ze daar nog niet aan ook. Maar 
u heb ik nooit iets van liefde gezegd en nooit 
iets Deloofd. Nu is het meer dan genoeg.

David liiep tot aan het woonhuis; hij wilde 
Gerda toch niet alleen midden' in de dreef 
laten staan. Sne! volgde ze in een wilde vlaag 
van jaloezie.

—  Wie ijs het ? vroeg ze.
—  Dat vertel ik u niet.
—  Het zal me dan wat zijn I Zeker een 

meid van ’t werkvolk, een slet die op u ver
slingerd is en u in haar macht heeft, die u 
op het veld verlokte.

—  Goeden avond, gie zijt thuis, sprak Da
vid. Snel keerde hij terug het leek wel of hij 
de tempelhoeve ontvluchtte. Aan het hek 
minderde hij zijn spoed.

—  Wat een schepsel ! zei hij. Is ze niet 
beschaamd ? Altijd zulk een fiere madam 
willen zijn en mij op die manier tot haar man 
vragen ! En als ik weiger, schelden en razen. 
Ze kan zooveel bij ons komen als ze wil, maar 
ik breng haar nooit meer weg. Dat is voor al
tijd uit. Dan liever onbeleefd.

Eensklaps hoorde David lawaai.

Om nieuwe ruzie te vermijden, want hij 
was zeer vreedzaam van aard, schuilde Da
vid tegen de haag van de Temipelhoeve. Ma
thijs zwaaide voorbij.

(*t vervolgt).

(verbod'en nadrok).




