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LICHTEN

NOVEMBER

uit aan

i D 6.33 16.19
2 w ti. i j lö.l y
3 D b.3b 1 6.36
4 V 6.38 16.14
5 z 6.39 16.12
6 z 6.41 16.10
7 M 6.43 16.09
8 D 6.45 16.07
9 W 6.47 16.06

10 D 6.48 16.04
1 1 V 6.50 16.03
12 z 6.52 16.01
13 z 6.53 15-59
14 M 6.55 15.58
15 D 6.5 7 15.57
16 W 6.58 15.56
1 7 D 7.00 15.54
18 V 7.02 15.53
19 Z 7.03 15.52
20 Z 7.05 15.5’
21 M 7.07 15.50
22 D 7.08 15.49
23 W 7.10 15.48
24 D 7.1 1 15.47
25 V 7.13 15.46
26 7 7.14 15.45
27 z 7.16 15.44
28 M 7.17 15.43
29 D 7.19 15.42
30 W 7.20 15.42

H E T  V I S S C H E R U B I A D

- W E T E N S C H A P .  N I J V E R H E I D .  H A N D E L  .

HOOG

WATER

NOVEMBER

1 D 5.49 18.18

? W 6.54 19.28
3 D 8.02 20.35
4 V 9,. 06 21.32
5 z 9.58 22.22
6 z 10.45 23.05
7 M 1 1.25 23.47
8 D — .— 12.05
9 W 0.30 12.48

10 D 1.12 13.31
1 1 V 1.59 14.18
12 z 2.48 15.07
13 z 3-37 15.59
14 M 4.30 16.56
15 D 5.31 18.03
16 W 6.42 19.20
1 7 D 7.59 20.34
18 V 9.08 21.36
19 z 10.04 22.27
20 z 10.49 23.09
21 M 1 1.28 23.47
22 D — 12.06
23 W 0.24 12.44
24 D 1.01 13.18
25 V 1.37 13.55
26 z 2.14 14.34
27 z 2.53 15.11
28 M 3.31 15.50
29 D 4.13 16.33

30 W 4.59 17.23
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Vergadering van den Hoogen Raad

W aarom  schuift het Beheer van het Zeewezen alles op de lange baan? 

Onbevoegde ambtenaars hebben daar het contingenteeringsstelsel in 

handen. W aarom  iaat men thans sprot invoeren ? W a t gewordt er van 

onzen uitvoer naar Engeland, Frankrijk  en Italië ? Treurige toestand, 

waarvoor we krachtdadig protest aanteekenen. Zware en noodlottige 

gevolgen voor handel en nijverheid. Een beroep op M inister Marck. De 

eenige oplossing is, de leiding aan een bevoegd ambtenaar toe vertrouwen.

De geleidelijke en voortdurende aanpassing 
van de wijze van verdeeling der contingenten 
aan de steeds evolueerende eischen van het 
ekonomisch leven, maakt een van de moei
lijke vraagstukken uit van de economische 
regeeringspolitiek.

Tal van contingenteeringsbesluiten werden 
in de laatste jaren gewijzigd, de eene met 
nuttige, de andere met zeer nadeelige gevol
gen voor den handel en de voortbrengers.

Tengevolge van die contingenteeringen en 
die van den visch, die er een typisch voor
beeld van is, zijn verschillende firma’s niet 
alleen in hun bedrijvigheid gestremd, maar 
cie onbehendige wijze waarop ze toegepast 
werden, verrichtte veel kwaad aan de be
trokken industrie.

Om hieraan te verhelpen, werd onlangs 
door den minister van Economische Zaken, 
Middenstand en Landbouw, een raad van ad
vies voor verdeeling der contingenten opge- 
ncht, welke alle voorstellen zou onderzoeken,

SAMENSTELLING. VAN HET NEEUW 

ORGANISME

Hij bestaat uit: de hh. G. Eyskens, profes
sor aan de universiteit te Leuven, gewezen 
/egeeringskommissaris voor de Contingenten, 
die het voorzitterschap zal waarnemen; J. 
Yernaux, directeur der Mijnschool te Bergen 
L. Frateur, professor emeritus van de uni
versiteit te Leuven; plaatsvervangers zijn: de 
hh. H. Criekinge, professor aan de univer
siteit te Leuven; M. Drechsel, bestuurder 
van het Hooger Handelsinstituut van de pro
vincie Henegouwen; F. Smeyers, professor 
aan de universiteit te Gent.

Deze heeren kunnen knappe leeraars zijn, 
maar of ze iets afweten van handeldrijven, 
is een andere paar mouwen.

EN DE VISSCHERIJ ?

In gansch die raad zetelt natuurlijk nie
mand welke iets van visscherijzaken afweet. 
Nochtans mag het wel gezegd, dat door den 
aard van dit voedingsmiddel en de ongere
geldheid waarmede het in alle landen aange
voerd wordt, er geen enkel contingenteering- 
stelsel meer bevoegdheid vergt van diegenen 
die het toepassen, dan dit.

De eerste jaren van het in voege treden 
van het stelsel kenmerkten zich door een 
geleidelijke aanpassing. en een zoeken naar 
volmaking, welke naderhand de heilzaamste 
gevolgen had op onzen in- en uitvoer van 
visch en garnaal.

Door den heer H. Devos, werd van in den 
beginne een bevoegd ambtenaar hiermede ge
last en voor alles werd naar een practische 
en meestal rechtvaardige oplossing gestreefd. 
Alles werd naar de omstandigheden aange
past.

Zagen we onzen invoer vàn visch niet met 
millioenen kg. verminderen?

Zagen we ons kwantum gewone en fijne 
visch naar Frankrijk niet volledig uitgeput 
en kwamen er tezelvertijd in de meest on
gunstige omstandigheden langs onze kust 
geen garnaalpellerijen tot stand, waardoor 
niet ajleen honderden gezinnen een brood
winning meer verdienden, maar daarenboven 
de visch en garnaal aan redelijke prijzen be
houden bleven?

Sedèrt anderhalf jaa,r heeft men niet alleen
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01] zult tevreden zljtu

gansch het werk van jaren arbeid en onder
vinding vernietigd met alles in handen van 
onbevoegden te geven, maar heeft men de 
stelsels zoo gewijzigd, dat de visch- en gar- 
naalprijzen en dus ook visscherij en uitvoer
handel er een geweldig verlies door onder
gaan hebben. Niettegenstaande dit alles, is 
men voor de groote fout weike men begaan 
heeft, blind gebleven en heeft men tevens de 
leiding van dit alles gelaten in handen van 
onbevoegden en Vlaamschonkundigen, dus 
menschen die van onze streek niets kennen 
en nog veel minder voor onze visscherij iets 
voelen. Het volstaat dan voor dergelijke hee
ren, dat iemand die zich voorzitter noemt 
van een hoopje vischleursters, uit .persoon
lijke wrok tegen anderen, met groote (??) 
voorstellen voor den dag komt, om de zaken 
nog meer in de war te zien sturen in zoover, 
dat men er zelf niet meer wijs uit geraakt.

Zoo is het gegaan met den uitvoer van 
fijne visch naar Frankrijk, zoo gaat het 
thans met den uitvoer naar Engeland en zoo 
heeft dit ventje gemeend hetzelfde te moeten 
betrachten voor den in- en uitvoer van gar
naal, waarvan hij nog nooit een kg. op onze 
markt gekocht had.

We herinneren ons nog hoe diezelfde voor- 
I zitier enkelen tijd geleden eens probeerde 
j visch naar Engeland te sturen, maar het een 
j tweede maal niet meer aandurfde het te doen.
« Nochtans won men er veel geld, beweerde 
j hij !

We herinneren ons hoe diezelfde heer over 
den uitvoer van visch naar Engeland en 
1* rankrijk wil meepraten en vroegere expor
teurs aanvalt, maar er zelf geen durft uit
voeren en wij herinneren ons ook nog hoe 
diezelfde heer elke week over dit alles zijn 
geliefkoosd blad «De Zeewacht» in rep en 
roer stelt en nu en dan enkele journalisten 
bijeenroept, die daarna met veel lawaai een 
stelsel verdedigen, waarvan het thans bewe
zen is, dat het de ruine is van onze visscherij 

I en exporthandel. Dit alles wordt bekroond 
met een zootje visch voor den journalist en 
de wereld is behoorlijk ingelicht over het 
nut van het voorgeschoteld stelsel.

Zoo laten zich onbevoegde ambtenaars na
tuurlijk ook beetnemen en de adviezen die 
van uit zekere bureelen naar Brussel overge
maakt worden, zijn niet altijd ingegeven cloor 
de zucht om de visscherij te dienen, maar wel 
om den particulier. Petit Louis zou soms tot 
aardige vaststellingen kunnen komen.

Dit hebben we enkele jaren geleden al eens 
kunnen ondervinden.

O N Z E  U IT V O E R  N AAR 

FRANKRIJK

Sedert meer dan zes weken heeft, onder 
leiding van den heer Directeur-Generaal van 
het Zeewezen, een commissie vergaderd 
waarin de kwestie van den uitvoer van fijne 
visch besproken werd.

Practische voorstellen werden er gedaan, 
waardoor aan beginnelingen de mogelijkheid 
gelaten werd uit te voeren en aan de vroe
gere exporteurs ook gedeeltelijke voldoening 
werd geschonken, waardoor onze uitvoer- 
niogelijkheden tot het maximum rendement 
zouden opgevoerd kunnen worden.

MEKANIEKE TOUW- GAREN -^ 
EN WETTENFABRIEKEN

Van uitvoering is er nog geen sprake. En 
waarom?

Omdat er van een voorzittertje, die 1 7 kg. 
tong in een gansch jaar gekocht heeft, een 
brief i3 toegekomen, dat hij het met de voor
genomen besluiten niet eens is.

Het besluit van die commissie, waarin be
voegde en vooral onpartijdige ambtenaars 
zetelen zooals de heer Velthof, bestuurder der 
visschershaven, telt dus niet meer en met al 
dergelijke stommiteiten houdt het Zeewezen 
zich bezig.

Op 20 October jl. waren er van de 33 dui
zend kg. uit te voeren fijne visch nog 2 7 
duizend niet uitgevoerd en had men zelfs in 
de bureelen te Oostende aan een vroegeren 
exporteur, die vroeg duizend kg. meer te 
mogen uitvoeren, geweigerd hem die te ge
ven. Treurige mentaliteit !

Nu dat er hieromtrent een onderzoek in
gesteld is, wil men dit loochenen.

W ij bevestigen nochtans die gezegdens en 
herhalen dat op 10 October aian een firma 
door den bevoegden dienst geweigerd werd 
1000 kg. tongen te laten uitvoeren, op een 
oogenblik dat er nog minstens 30.000 kg. 
over waren. Het is een bewijs te meer van 
hunne bevoegdheid of partijdigheid!

Men brengt thans in dat de huidige econo
mische omstandigheden gansch anders zijn 
dan vroeger en de devaluatie van den Fran- 
schen frank allen uitvoer belet. Maar telt dit 
argument ook niet voor de vroegere expor
teurs, die steeds verlangen meer te kunnen 
!uitvoeren ?

Flet zal volstaan een statistiek te maken 
van wat de vroegere exporteurs uitvoeren 
om tot het besluit te komen, dat men zoo 
maar geen vroegere firma’s uitschakelt voor 
anderen die het alleen wagen uit te voeren 
wanneer er iets te verdienen valt en anders 
geen klienteel bezitten. _

Niettegenstaande de tongenaanvoer veel 
kleiner is dan vroeger, blijven ze uiterst goed
koop en wie lijdt er onder?

De visscherj en onze handel op het buiten
land, waar we meer en meer onze klienteel 
verliezen ten voordeele van andere landen.

Ziedaar dus de gevolgen van een onbezon
nen contingenteeringspolitiek van de laatste 
jaren, waaraan in ’t belang van de visscherij 
een einde dient geäteld, want afgunst en het 
persoonlijk belang «van enkelen, mag niet 
blijven domineeren. En dat heeft men te 
Brussel te gemakkelijk uit het oog verloren.

D E  SPRO T IN V O ER

Heden Zaterdag vergadert de Hoogere 

Raad voor Zeevisscherij te 10.30 uur onder 

voorzitterchap van den heer gouverneur 

Baels met als dagorde :

1. Toepassing van het Verdrag van Lon

den van 2 7 Maart 193 7 aangaande de wijdte 

der netmazen en de minimumlengte van den 

visch.

2. Bespreking van het nieuw reglement in 

zake de Visschersscholen.

3. Allerlei.

Wij maken van deze gelegenheid gebruik 

te doen opmerken dat nog talrijke belang

rijke vraagstukken in zake visscherij, han

gend zijn en onzen spijt uit te drukken dat 

alle zaken steeds maar op de» lange baan 

geschoven worden.

De Hoogere Raad voor Zeevisscherij wordt 

aanzien, zooals zooveel commissies als een 

stuk papier, waar weinig of niets verricht 

wordt of waarvan de besluiten maanden na

dien nog geen begin van uitvoering gekre

gen hebben.

Wij hopen dat in de toekomst deze raad 

wat meer bijeen zou geroepen worden en 

dat zijn besluiten sneller ten uitvoer zouden 

gébracht worden.

en

Plechtige Uitreiking van 
Premies, Leerbeurzen 
Prijzen aan Schippers en 

V isschersjongens

GEBRUIK

T E X A C O
Gas-Olie 

Benzine en Olie

om Uw onkosten te verminderen.

DEPOT O OST EN DE  :

---  T ELEFO O N  71462 ---

Practische Propaganda te Gent
— t»—

ons nummer van vóór 14 dagen meld- 

vve hoe door den heer Terreyn te Gent

/ischdemonstratie gehouden

N. V.

■ REEDERIJKAA I, O O ST E N D E

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart. Zeevisscherij en 
— Openbare Werken —  

Mazout «Purftaa»
Diesel Motoren «Sulzer»

Onze lezers weten hoe door onze visschers 
reeds zoo dikwijls gevraagd werd den invoer 
van sprot VOOR November niet toe te laten.

Onlangs nog werd door de Zeebrugsche 
visschers hiervoor aangedrongen.

Dit heeft ook voor onze kustvisschers zijn 
groot belang.

Rookerijen en conservenfabrieken zien 
hiertegen geen bezwaar in van het oogenblik 
dat de maatregel algemeen is.

Zoo zouden onze kustvisschers, welke be
gin November sprot binnen brengen, nog 
loonende prijzen kunnen ontvangen, terwijl 
nu reeds de markt bedorven wordt.

Wat zien we echter?

(Zie vervolg blz. 3).
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In

den

een practische 

zou worden.

Deze demonstratie werd dus verleden week 

gehouden voor een 250-tal toehoorders, na

dat in de Gentsche pers een oproep was ge

daan.

Door den heer Arsène Blondé werd een 

'20 kg. makreel gratis opgestuurd, welke 

bereid en gratis uitgedeeld werd.

Het schoolkomiteit, welke de heer Terreyn 

uitgénoodigd had, was vertegenwoordigd door 

den heer Callant, de ouders, door den heer 

De Poorter, en het propagandakomiteit van 

Gent door de heeren Hallemeersch en Roos.

Gedurende meer dan één uur hield de 

voordrachtgever de menschen op een inte- 

lessante wijze bezig en velen waren niet 

weinig fier na deze demonstratie met een 

drietal makreelen naar huis te kunnen l&e- 

ren om, daar de proef op de som te zetten en 

ze voor eigen gebruik te bereiden.

Hulde werd tenslotte gebracht aan den h. 

Blondé voor zijn mooi gebaar en aan den 

h. Vandenberghe en « Het Visscherijblad » 

voor zijn ijverige werking ten voordeele van 

onze visschers en de propaganda welke er 

rnede gepaard gaat.

De voordrachtgever werd warm toege

juicht en terug uitgénoodigd om op 2 7 Maart 

te 7 uur ’s avonds een voordracht te geven 

over' onze vischconservennijverheid, waaraan 

de firma Globus te Denderleeuw zeer waar

schijnlijk zijn medewerking zal verleenen.

We kunnen den heer Terreyn, eere-voor- 

zitter van het Gentsch propagandakomiteit, 

slechts geluk wenschen met zijn initiatief, dat 

zeer practisch en eenvoudig opgevat een veel 

nuttiger resultaat heeft, dan al wat tot hier

toe soms zoo theoretisch en weinig doeltref

fend verricht werd.

De S.S.0.222 verkocht

TE O OST EN DE

Zondag jl. had op het stadhuis te Oos

tende dez© jaarlijksche plechtigheid plaats.

Onder de talrijke aanwezigen, bemerken 

we: Gouverneur Baels, de heer Claeys, kabi- 

netshoofd van minister Marck, schepenen 

Vroome en Edebau, talrijke gemeenteraads

leden en personen uit de zeevaart- en vis- 

scherijwereld.

Op te merken valt nochtans, dat geen en

kele volksvertegenwoordiger noch senator 

deze plechtigheid bijwoont, wat eens te meer 

hun groote liefde aantoont voor de visscherij 

waarvan zooveel duizenden langs onze kust 

moeten leven.

Eerst werd het woord genomen door den 

heer schepen Vroome, die in een zeer door

dachte en goed gedokumenteerde rede de 

contingenteering besprak en onder meer wees 

op het verzuim van de regeering tegenover 

de visscherij welke een nijverheid is, die op 

het oogenblik het meest den steun van de 

openbare besturen noodig heeft.

Daarna wees hij ook op de noodzakelijk

heid van de verlenging van de vischhalle, 

gezien er thans dikwijls treilers zijn welke 

niet kunnen lossen bij gebrek aan plaats.

De heer schepen Vroome toonde tevens 

aan welke onvergeeflijke fout begaan werd 

door de vlotkom te verlengen zonder te zor

gen voor de plaveiing langs beide kanten, 

waardoor het laden en lossen feitelijk niet 

kan geschieden.

Tenslotte sprak hij in naam van 3000 

Oostendsche visschers, vischknechten en be

dienden, om den wensch uit te drukken de 

veerdienst zoo spoedig mogelijk te zien her

stellen.

Deze gegronde opmerkingen werden gretig 

aanhoord en oogstten dan. ook veel bijval, 

terwijl de kabinetsoverste van Minister Marck 

de heer Claeys, de verzekering gaf dat hij 

deze wenschen zou doen kennen opdat er 

aan de aangeduide tekortkomingen in de

rede voor de vuist uitsprak, zonder de min

ste documentatie noch voorbereiding, kunnen 

we ongelukkig den tekst niet geven van deze 

zoo schitterende voordracht, welke eens te 

meer het bewijs leverde, dat voor den heer 

Baels de Zeevisscherij niet een onverschillig 

onderwerp is, zooals er zoovele door over

heidspersonen worden behandeld in vooruit- 

geschreven redevoeringen waaraan zij zelfs 

niet hebben meegewerkt.

Dat de Zeevisscherij hem nauw aan het 

hart ligt, heeft ieder toehoorder van den 

heer Baels kunnen merken aan de vele ge

gronde opmerkingen en juiste gegevens, 

welke hij verschafte om den toestand van 

de zeevisscherij te schetsen.

Was gouverneur Baels slechts aan het 

hoofd van de Zeevisscherij, de klachten wel

ke thans aan alle kanten oprijzen, zouden 

al een bevredigende oplossing hebben gevon

den, maar te Brussel is men ver van de kust 

en er moet een bond bestaan, zooals de 

Vlaamsche Zeevaartbond, om de gemoederen 

in de hoofdstad wakker te schudden en be

langstelling te wekken voor de eigenlijke 

scheepvaart.

Ook bracht gouverneur Baels hulde aan 

den pas gestichten bond, waarvan hij veel 

lieil verwacht.

Hij wees op den steeds grooteren vooruit

gang van onze visschersvloot, maar er is 

geen land in de wereld aan de zee gelegen, 

waar men zoo weinig voelt voor de zee!

Voo’r den landbouw wordt veel gedaan. We 

hebben het recht hetzelfde voor onze zee

visscherij op te eischen.

In 193 7 bedroeg de aanvoer van visch 

reeds 125 millioen frank, waarvan 91 mil- 

hoen frank voor Oostende alleen.

Onze visschersscholen tellen thans 780 

leerlingen, waarvan 416 te Oostende alleen.

De wetenschappelijke voordrachten, welke 

ingericht werden, gaven het eerste jaar een 

treurigen uitslag. Daarvoor werden 40 prij

zen van 100 fr. uitgeloofd, zooals dit jaar 

mate van het  ̂mogelijke een verbetering zou j °°k 40 prijzen zullen uitgeloofd worden voor

SS.0.222 van de P. N. is verleden week 

uit Oostende vertrokken naar Grimsby, waar 

hij verkocht werd aan de firma Rhondda 

Fishing Cy Ltd.

Het is jammer dat zoo’n prachtig schip 

naar den vreemde moest verkocht worden. 

Daarmee bewijst dit eens te meer dat we in 

de huidige economische omstandigheden 

moeten terugkeeren tot het collectivisme en

\
worden gebracht.

Daarna werd het woord verleend aan den 

heer Julien Poll, voorzitter van den Onder

zoeksraad, die Directeur-Generaal Devos ver

ontschuldigde en in zijn naam een korte uit

eenzetting ten beste gaf over wat voor onze 

visschersjongens gedaan wordt.

Tenslotte nam de heer gouverneur Baels 

het woord om op de gemoedelijke wijze hem 

eigen en met een schat van woorden die te

vens meer schoonheid gaf aan een zeer rij

ken bloei van gedachten, te wijzen op de 

vele vraagstukken welke nog een oplossing 

vergen en op al wat door de provincie ge

daan werd en in de toekomst nog gedaan zal 

worden om de visscherij te helpen herop- 

beuren.

Ook hij beloofde zijn invloedrijken steun 

om van de regeering te bekomen, dat er een 

einde zou worden gesteld aan den ellendigen 

toestand waarin thans het verlengde dok ver

keert.

Daar de heer gouverneur Baels gansch zijn

HUIS DEBRA?
Specialiteit van $

GARNALEN 
MOSSELEN
VISCH
GEPELDE 4
GARNALEN !

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Te!. ZEEBRUGGE 44033

de reeders welke slechts over één vaartuig 

beschikken moeilijk de twee eindjes aan 

mekaar zullen blijven knoopen, daar bij een 

onverwachte slechts reis, er heel wat goede 

reizen moeten geboekt worden om die slech

te reisl of gebeurlijken tegenslag goed te ma

ken.

de beste zeeverslagen.

In de visschersscholen zal een dieptemeter 

en radiogoniometer geplaatst worden, want 

zeer veel visschers kennen; er de waarde nog 
niet van.

Hij hoopt dat al deze krachtinspanningen 

naar waarde zullen geschat worden, want de 

vooruitgang van onze visscherij beteekent 

den bloei van onze economie en ons land.

In ’t kort, het was een zeer verheugende 

gebeurtenis voor allen die in de zeevisscherij 

belang stellen en de heer Callant, de wak

kere secretaris van de jury, mag terecht fier 

zijn over zijn flinke prestatie en den bijval 

die Zondag bekomen werd.

Een verdiende hulde brengen wij ook nog 

aan den heer Gustaaf Lefèvre, die als voor

zitter van de jury een man op zijn plaats is 

om in volle onafhankelijkheid en onpartijdig

heid de prijzen toe te kennen aan die ze 

verdienen.

TE HEIST

Zondagnamiddag had deze plechtigheid 

plaats op het stadhuis onder een grooten 

tqeloop van volk. De raadzaal was prop- 

pensvol. Ook dient vermeld dat nog nooit 

zooveel lavers bekroond werden, wat voor 

de toekomst van de visscherij hier een ge

ruststellend feit is op gebied van personeeL 

(Zie vervolg Iblz. 3).

Op alle 
bevaarbare 
wegen in België 
vindt u
STANDARD GASOLIE

STANDARD

A merican Petroleum Company n. v.
101, Frankrijklei, Antwerpen
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Alle Bankverrichtingen —  Voordeelige interesten voor geldbeleggingen. —

Tegen de voorgestelde Taksver hæglngen
f  en einde de kosten der jongste mobilisatie

--ongeveer 1 65 millioen fr. —  te dekken,

overweegt de Regeering eene reeks belastin

gen en taksen te verhoogen, waaronder ook 

lie overdrachttaks, die met 5 %  (l/20e) zou 

verhoogd worden.

Zoo iedereen het eens is dat deze mobili- 

.satiekosten op de eene of andere wijze moe- 

te.i gedekt worden, twijfelen wij er ook niet 

aen dat iedereen het met ons eens zal zijn 

cm vooral tegen de voorgenomen verhooging 

der overdrachttaks te protesteeren.

Gewis zou eene verhooging met 5 % op

t i ;h zelf niet veel beduiden -- het zou aldus

2,62 Z2 %  worden instede van 2,5 %  —  maar 

d».ï verwikkelingen zonder einde die daaruit 

zouden voortspruiten, zouden deze taksver- 

hooging nog meer hatelijk en onpopulair 

maken dan wel het percentage zelf der ver- 

h>oging.

Eene belasting moet in de eerste plaats een

voudig van toepassing en gemakkelijk te be

rekenen zijn. Ofschoon de toepassing der 

overdrachttaks, wegens de vele afwijkingen, 

*r*iet altijd zoo eenvoudig is, zijn we er toch 

slilaan aan gewoon geraakt, maar als men 

nu, door eene verhooging met 5 %, de be

rekening moeilijker en ingewikkelder gaat

maken, opent men de deur voor heel wat 

plagerijen en be'boetingen, die in de huidige 

omstandigheden best achterwege zouden mo

gen blijven.

Verder wordt ook gezegd, dat de verhoo

ging met l/20e van bedoelde belastingen en 

taksen, maar voor een jaar zou geldig zijn, 

maar de ondervinding heeft ons geleerd dat 

I we geenszins op die tijdelijkheid van zekere 

belastingen mogen vertrouwen. De crisistaks, 

die destijds maar voor een jaar was inge- 

, steld,, heeft vijf jaar lang bestaan, werd in 

193 7 afgeschaft en minder dan een jaar la

ter opnieuw in gesteld \

Daarom vinden wij het vanwege de Regee

ring uiterst onbehendig om met zulke taks- 

verhoogingen uit te pakken, ten einde de 

mobilisa'tiekosten te dekken. En het pleit ze

ker niet voor de vindingrijkheid der ambte

naars van Financies, dat zij er niets anders 

hebben kunnen óp bedenken om de gevraag

de 165 millioen te vinden.

Doch zal men het protest van handels- en 

nijverheidskringen aanhooren? En zal er in 

de Kamer tegenstand genoeg zijn om, de Re

geering te dwingen, de benoodigde inkomsten 

elders te zoeken en in de eerste plaats door 

I bezuinigingen op de Staatsuitgaven?

Allerlei Visscherijnieuwsjes

Openstaande Betrekkingen

Camille Willems ZEEVTSCH- 
Groothandel 

gesticht in 1889 
O OST EN DE

DAGELIJKSCHE VERZENDING:
BELGIE — BUITENLAND

Tel Adr. Willemsco. Oostende 

Tel. 73876-73875-73877-73878
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Vergadering der Marine-akademie 
te Antwerpen

Zaterdagnamiddag laatstleden vergaderde 

de Akademie der Marine in de St. Ignatius 

Handelshoogeschool te Antwerpen, onder het 

voorzitterschap van den heer Devos. Zooals 

naar gewoonte was de belangstelling zeev 

bevredigend te meer daar de dagorde zeer 

belangwekkend kon worden genoemd. In zijn 

inleidingswoord verontschuldigde de voorzit

ter eerst eenige leden die onmogelijk de ver

gadering konden bij wonen; vervolgens sprak 

hij vereerende woorden uit (aan het adres van 

de hh. Pater De Bruyn, Dr. Beukeleers en 

h. Vranckx. De schrijver-schatbewaarder h. 

Vranckx kwam daarna aan het woord om 

het jaarlijksch verslag voor te lezen; in pas

sende bewoordingen zette hij de werking der 

verschillende afdeelingen uiteen en herinnert 

tevens aan de talrijke stichtende voordrach

ten welke door de zorgen der Akademie in

gericht werden.

De h. Devos kondigde daarna aan, dat er 

een afdeeling van oceanografie in de school 

der Akademie zal worden gesticht; terloops 

zette hij de wetenschappelijke waarde die 

deze afdeeling zal bekleeden, kortbondig 

uiteen.

Daarna kwam Prof. Dr. De Saedeleer, van 

de Rijksuniversiteit van Gent, aan het woord 

om de vergadering te onderhouden over «De 

toekomstige Proefnemingen van Prof. Pic

card». Het nieuw werkterrein van Prof. 

Picoard, aldus spreker, is de Oceaan. Binnen 

kort zal de bekende stratosfeervlieger in een 

bolvormigen gondel (bat3̂ sfeer) in den 

Oceaan afdalen om eerstens de versnelling 

c!er zwaartekracht te meten en tweedens wil 

hij het leven der dieren en visschen die op 

zeer groote diepten verblijven verfilmen. De 

plaats der proefnemingen zal meer dan waar

schijnlijk rond de Azoreneilanden gelezen 

zijn en alle technische maatregelen zijn ge

troffen zoodat er van een ongeluk praktisch 

geen sprake is. Verder wijdde de voordracht

gever uit over de buitengewone puike toe

stellen waarmede Prof. Piccard zal voorzien 

zijn en waarmede hij hoopt volledig de be

oogde doeleinden te bereiken.

Deze leerzame voordracht van Prof. De 

Saedeleer oogstte bij de toehoorders een wel

verdiend sukses. Vooraleer de vergadering te 

sluiten bedankte de voorzitter den h. De 

Saedeleer voor zijn interessante voordracht 

en werd er overgegaan tot de stichting van 

de afdeeling voor Oceanografie.

De Werken van het 
Albert Kanaal

-«»-

De vrees is uitgesproken geweest dat, we

gens de massale bezuinigingen op de buiten

gewone begrooting, de voltooiing van het 

Albertkanaal eenige vertraging zou kunnen 

lijden.

Naar thans van officieele zijde wordt mede

gedeeld, is juist het tegenovergestelde waar. 

Door den impuls gegeven aan deze werken 

opdat het kanaal uiterlijk tegen de opening 

der Watertentoonstelling te Luik zou kunnen 

in gebruik gesteld worden, is het crediet van 

! 80 millioen fr., dat op de buitengewone 

begrooting van 1938 voor het Albertkanaal 

was voorzien, al geruimen tijd uitgeput en 

voorziet men dat, vóór het einde van het 

j jaar, bijkomende uitgaven van ongeveer het

zelfde bedrag zullen moeten gedaan worden,

In afwachting dat de buitengewone begroo

ting van 1939 goedgekeurd weze, zal men 

dus moeten vooruitloopen op de credieten 

die trouwens reeds principieel door de wet

geving werden toegezegd; de opbrengst der 

jongste premieleening van 1 miljard heeft 

daartoe ruimschoots de noodige geldmiddelen 

verschaft.

OOSTENDE 

PLAATSEN VAN POLITIEAGENT

Het College van Burgemeester en Schepe

nen der stad Oostende brengt ter kennis van 

de belanghebbenden dat tien plaatsen van 

politieagent te begeven zijn. Vier agenten 

zullen onmiddellijk in dienst treden, de ove

rigen naarmate van de noodwendigheden.

Te vervullen voorwaarden:

1) Belg zijn;

2) van onbesproken gedrag zijn;

3) zijn actieven dienst bij het leger vol

bracht hebben ofwel a) bepaald vrijgesteld 

zijn; b) houder zijn van een onbepaald uit

stel; c) ontslaging of ontheffing van actiçven 

dienst in vredestijd bekomen hebben;

4) minstens 21 en hoogstens 30 jaar oud 

zijn in den loop van 1938. Voor degenen die 

kunnen aanspraak maken op de wetten van 

3-8-19 en 21-7-24, wordt de maximum-leef- 

tijd gebracht op 35 jaar;

5) minstens 1,72 m. groot zijn;

6) voldoening schenken bij het examen dat 

zal worden afgenomen, en waarvan het pro

gramma na indiening der aanvraag( zal wor

den toegestuurd;

7) voldaan hebben aan een door de stad 

ingesteld geneeskundig onderzoek.

De aanvragen om op de lijst der candi

daten te worden ingeschreven moeten aan 

het College van Burgemeester en Schepenen 

worden gestuurd ten laatste op 1 2 November 

1938. Na dien datum komen de aanvragen 

riet meer in aanmerking. De certificaten be

treffende 1, 2, 3 en 4 moeten bij de aan

vraag worden gevoegd.

De candidaten die in aanmerking komen 

zullen worden aangesteld als agent op proef 

met een jaarwedde van 12.460 fr. (index 

700) benevens eventueel gezinsvergoeding.

Voor de schriftelijke en mondelinge proe

ven zal een schiftingsexamen plaats grijpen 

nopens de lichamelijke geschiktheid van den 

candidaat. Dit examen zal behelpen: 100 m. 

hardloopen, 1000 m. uithoudingsloopen, 100 

m. zwemmen, velorijden.

Om tot de schriftelijke proef toegelaten te 

worden mogen de deelnemers hoogstens 1 5 

sec. gebruiken voor het hardloopen, 4 min. 

voor het uithoudingsloopen en 3 min. voor 

het zwemmen.

BRUSSEL

WERVING VAN EEN DEURWACHTER

In November e.k. wordt een vergelijkend 

examen afgenomen, met het oog op de wer

ving van één deurwachter bij de Koninklijke 

Bibliotheek.

Het vergelijkend examen omvat:

A. Een klassieke proef van drie uur, loo- 

pend over de volgende vakken: 1) Neder

landsche of Fransche spelkunst: 20 punten; 

2) Begrippen van practische rekenkunde: 20 

p.; 3) Begrippen van aardrijkskunde van 

Belgie en van de vijf werelddeelen : 20 p.

B. Een practische rangschikkingsproef : 

rangschikking van 30 steekkaarten, in alpha

betische orde (de beoordeeling geschiedt naar 

de juistheid en de snelheid) : 30 p.

De vragen om deelneming aan het verge

lijkend examen zijn te stellen op het voor

geschreven formulier dat in de postkantoren 

verkrijgbaar is en waarop een postzegel van 

20 frank, tot kwijting van het inschrijvings- 

lecht, dient geplakt. Zij moeten verplicht, ten 

laatste op 3 November 1938, onder gefran- 

keerden omslag, toekomen aan het Vast 

Wervingssecretariaat, Middaglijnstraat, 29, 

Brussel (III), en vergezeld gaan van het door 

de bevoegde schooloverheid afgeleverd ge

tuigschrift van lager onderwijs.

PROVINCIAAL BESTUUR VAN BRABANT

Een examenzitting in de Fransche taal, om 

tot de betrekkingen van gewestelijk gemeen

teontvanger in Brabant te worden toegelaten, 

zal in den loop der aanstaande maand No

vember geopend worden.

Borgtocht: 50.000 frank.

Aanvangswedde, op index 700: 18.000 fr.

Om aan de bekwaamheidsproeven deel te 

nemen, moeten de candidaten voldoen aan de 

volgende vereischten :

1) Van Belgische nationaliteit zijn;

2) Volle 21 jaar en minder dan 35 jaar 

oud zijn op datum van 25 November 1936.

De hiervoren bepaalde leeftijdsgrens van

35 jaar is gebracht op 45 jaar voor de beni- 

ficianten der wetten van 3 Augustus 1919, 

21 Juli 1924 en 28 December 1931, en op 

50 jaar voor de definitief benoemde gemeen

teontvangers;

3) Van onberispelijk gedrag zijn.

Programma en inlichtingen moeten ge

vraagd worden aan den heer gouverneur der 

provincie Brabant, 22, Eikstraat, te Brussel.

TOELATINGEN TOT DE KONINKLIJKE 

MILITAIRE SCHOOL

Het getal toelatingen tot de Koninklijke 

Militaire School in 1938, sectie Artillerie en 

Genie, is van 60 op 70 gebracht.

VAK- EN HANDELSSCHOOL, HEVERLEE

Voor de vak- esn handelsschool: lesgeefster 

in huishoudkundige vakken.

Voor de normaalafdeeiing voor huishoud

kundig onderwijs: lesgeefsters in algemeene 

vakken, wetenschappen en huishoudkundige 

vakken.

Voorkeur aan de waarnemende leerkrach

ten.

ANTWERPEN —  TECHNISCH ONDERWIJS

Middelbare handelsschool voor Meisjes : 

twee leeraressen in handelswetenschappen, 

met 12 uren les per week.

Voorwaarden: Beige; licenciaat in handels

wetenschappen, het grondgebied der stad be

wonen.

Aanvragen te zenden aan het college van 

burgemeester en schepenen, bureel van on

derwijs, Hofstraat, 15, Antwerpen, vóór 28

WERVING VAN SCHRIJVERS

In December e.k. worden uitsluitend voor 

mannelijke candidaten toegankelijke verge

lijkende examens afgenomen voor de wer

ving van:

Bij het bestuur van posterijen : 200 

schrijvers (100 van Nederlandsche en 100 

van'Fransche uitdrukking, daarbij verstaan 

zijnde dat 20 plaatsen van beide categories 

zullen worden voorbehouden aan de candi

daten, die terzelfdertijd deelnemen voor het 

gebied hunner keuze en voor het tweetalig 

gebied en tevens voldoen bij een aanvullende 

afzonderlijke proef over de tweede landtaal). 

De candidaten, die wenschen aan die aanvul

lende proef deel te nemen, gelieven zulks 

op hun aanvraagformulier te vermelden;

Het programma van het vergelijkend exa

men omvat: de Nederlandsche of de Fransche 

taal (spelkunst, samenvatting van een tekst, 

opstel); wiskunde (rekenkunde, stelkunde, 

meetkunde); geschiedenis van Belgie; aard

rijkskunde (Belgie, Belgisch Congo en Eu

ropa) .

De leerstof stemt overeen met die van het 

officieel programma van het middelbaar on

derwijs van den lageren graad (Rijksmiddel

bare scholen).

De vragen om deelneming aan het verge

lijkend examen behooren gesteld op het voor

geschreven formulier, dat in de postkantoren 

is te verkrijgen en waarop een postzegel van 

20 frank dient geplakt tot kwijting van het 

inschrijvingsrecht. De vragen moeten ver

plicht ten laatste op 5 November e.k., onder 

gefrankeerden omslag, toekomen op het Vast 

Wervingssecretariaat, 29, Middaglijnstraat, 

Brussel (III), en vergezeld gaan van een door 

het gemeentebestuur of de schooloverheid 

eensluidend verklaard afschrift van het ver

eischte diploma of getuigschrift.

LEEST E N  VERSPREIDT  

« HET  V ISSCHERIJBLAD »

Raphael Huysseune

ZEEBRU G GE

Tel. Heyst-Zeebrugge 441.41

---- O----

Verkoop in ’t groot van 

gepelde en ongepelde GARNAAL

V ERSCH E V ISCHH ANDEL.

DE WETENSCHAP ÏN DIENST VAN DE 

VISSCHERIJ

Vroeger geloofde men niet, dat door na

tuurkundige opzoekingen men kon uitmaken 

hce visch, op den bodem der zee, broedt en 

leeft, welke hun vijanden waren, enz. Het is 

natuurlijk veel gemakkelijker om dit vast te 

stellen bij de dieren, weike aan land leven. 

Uu  bewijst eens te meer hoe veel moeilijker 

de taak van den visscher is vergeleken bij 

aeze van den boer, omdat zijn werkterrein 

cnder de oppervlakte van de zee ligt.

Gelukkig heeft de geleerde zich in dienst 

gesteld van de visscherij. Te Plymouth heeft 

men het Zeelaboratorium dat van bijzondere 

beteekenis is voor de wetenschap der zee en 

die de heele wereld door bekend is. Beroem

de professors stonden er achtereenvolgens 

aan het hoofd, onder anderen Dr Kemp, die 

een werk uitgaf over den vooruitgang in de 

visscherij sinds 1895. Dit boek is de vrucht 

van een onvermoeibare en harde studie en 

geeft bijna de volledige levensbeschrijving 

van vele vischsoorten.
*

VISSCHERIJVOORSPELLINGEN

Als de visch uit de eieren komt, gelijkt ze 

in ’t algemeen op kleine zachte draden, zeer 

beweeglijk, welgemaakt, met oogen, hart en 

hersenen, doch niet bestand om tegen den 

stroom op te zwemmen.

Gewoonlijk worden de eieren gelegd op 

plaatsen, waar de normale strooming ze naar 

veilige bewaarplaatsen drijft. Doch in som

mige jaren is de strooming niet normaal en 

slechts een klein gedeelte van het broedsel 

blijft leven.

Men moet ook rekening houden met de 

vijanden, onder anderen een soort wormt die 

zeer gevaarlijk is*

Het is dus niet te verwonderen dat door al 

deze omstandigheden de hoeveelheid visch in 

sommige jaren wel de helft verschilt bij an

dere jären.

Dit maakt de basis uit voor de visscherij- 

voorspellingen, omdat de natuurkundigen ge

woonlijk kunnen nagaan hoe succesvol het 

broedsel, twee of meer j.aren voor dat ze 

voor de visscherij waarde heeft, geweest is.

VISCHSOUPERS IN EEN DIERENTUIN

Bezoekers van den dierentuin van Belgrado 

kunnen voor hun avondmaal visch vangen en 

ter plaats bereiden.

Groote hoeveelheden Californische forel 

werden in een vijver gelaten, en vischlijnen 

worden kosteloos aan de bezoekers geleend.

Voor een vangst betaalt de bezoeker acht 

pence. Een dichtbijgelegen restaurant bereidt 

de visch en dient ze op als avondmaal.

Het schijnt dat dit veel succes heeft en een 

degelijke propaganda voor meer vischver- 

bruik uitmaakt.

BOEKBANDEN UIT VISCHHUID

Het Belgisch Boekbindersgilde herdenkt het 

50-jarig bestaan van zijn vakschool met een 

tentoonstelling, waarvoor het Staatsmuseum 

Koptische in leer gebonden folianten uit de 

8e eeuw zond. Er zijn ook papyrus-fondsen 

van zeer ouden datum. Het belangrijkste van 

de tentoonstelling is intusschen de nieuwe 

werkstof voor den boekbinder: de gereedge

maakte vischhuid.

JAPAANSCHE WALVISCHINDUSTRIE

Japaansche dagbladen meldden onlangs de 

stichting van een handelsonderneming die 

zich speciaal op de walvischvangst en de bij

komstige nijverheden zal toeleggen. Deze 

maatschappij waarvan het kapitaal op 20 

millioen yen gebracht is, zal over een vlot

tende fabriek van 22.000 ton en 9 jagers- 

vaartuigen beschikken om de walvischvangst 

te bedrijven. De ultra-moderne uitrusting van 

deze vaartuigen zal een sterke mededinging 

op dit gebied mogelijk maken. -- F.

VERDAGING VAN DE HAMBURGSCHE 

VISCHTENTOONSTELLING

De eerste vischtentoonstelling die binnen

kort te Hamburg zou worden geopend onder 

\ de benaming «Zegening der Zee» is tot on- 

 ̂bepaalden datum verdaagd zonder dat de 

: reden daarover werd medegedeeld. —  F.

1 VERDRINGT HET ALUMINIUM HET BLIK 

IN DE CONSERVEFABRIEKEN ?

Gezien de voortdurende stijging van de 

blikprijzen wordt er in de conservemiddens 

ernstig aan gedacht doozen uit aluminium te 

vervaardigen daar deze het voordeel hebben, 

alhoewel even duur, lichter te zijn en bij

gevolg de vervoerkosten merkelijk zullen 

doen verminderen. Aluminiumdoozen hebben 

in de Vereenigde Staten een spoedig sukses 

? gekend, die vooral toe te schrijven is aan 

; de intense publiciteit door Noordsche firma’s 

gemaakt en die reeds zulke doozen als ver

pakking hebben aangewend. —  F.

HET MERKEN DER TONIJNEN

Door de zorgen van Portugal werden dit 

jaar verscheidene tonijnen gemerkt, dit met 

het doel de verplaatsingen dezer visschen zoo 

goed mogelijk na te gaan. Het merkteeken 

bestaat uit een metalen plaat aan.de staart 

van den visch bevestigd. Een belooning is 

voorzien voor eenieder, die een dergelijk 

merkteeken terugzendt aan het aquarium 

«Vasco de Gama» te Lissabon.
i'
i VISCHVANGST BIJ DE KUSTEN VAN 

AUSTRALIE

j Geruchten doen de ronde als zou Japan 

i overgaan tot het oprichten van vlottende fa

brieken die zich .zouden bezighouden met het 

verwerken van tonijn, sardienen en andere 

visschen gevangen bij de Oostelijke kusten

van Australie. Een Australische bevoegdheid 

op dit gebied, meldt dat in deze wateren de 

mogelijkheid voorhanden is groote hoeveel

heden conserven te bereiden, gezien de ge

weldig groote banken tonijn en sardien welke 

men er aantreft. —  F.
4

PRAKTISCHE KOOKLESSEN

Ten gerieve der huisvrouwen worden er te 

Dresden, Leipzig en Chemnitz praktische on

derrichtingen gegeven voor wat het bereiden 

van vischwaren aangaan; deze dagelijksche 

lessen duren ongeveer 3 uur. In kleinere 

centra’s worden eveneens regelmatige cur

sussen voorzien; lessen voor koks van groote 

instellingen zooals het leger, de werkdienst, 

instellingen van openare liefdadigheid enz., 

zullen eveneens gegeven worden. Bijzondere 

aandacht wordt verleend aan de bereiding 

van die vischsoorten voor dewelke weinig vet 

van doen is.

GEBRUIK VAN VISCHOLIE

Een onlangs ontdekte Japaansche uitvin

ding laat toe haaienolie als brandstof voor 

vliegtuigmotoren en motoren die op lage 

temperatuur (45 graden onder zero) wer

ken, te gebruiken. De haaienolie van goede 

hoedanigheid wordt in dit land eveneens ge

bruikt om staal te temperen, huiden te 

looien; de mindere kwaliteit wordt met wa

terstof vermengd en dient ter bereiding van 

siccatief of drogende olie.

HET NUT DER DRAADLOOZE

Hier gaat een voorbeeld uit de duizende, 

dat eens te meer het onomstootbaar nut aan

toont van de draadlooze. De vuurtorenwach

ter van Dassen Eiland, bij Cape Town, viel 

plotseling zwaar ziek. Door het ruwe weder, 

dat onverwachts opstak, kon er met het land 

geen verbinding meer tot stand komen; tot 

toppunt van tegenspoed was de voorraad 

levensmiddelen erg uitgeput. Toen alle moge

lijke middelen zonder gunstig resultaat ble

ken te zijn om de vuurtoren te bereiken, be

sloot de ambtelijke geneesheer van Cape 

Town bij middel van de T.S.F. in verbinding 

te treden met de vrouw van den zieke het

geen hem dan ook volkomen gelukte. De ver

eischte behandeling voor den torenwachter 

werd overgemaakt, bericht dat hem het leven 

redde.

ONTEVREDENHEID DER VISCH

HANDELAARS VAN HULL

Men weet dat verleden Winter te Huil tus

schen handelaars en reeders een overeen

komst werd gesloten om de visscherij rond 

Ysland, Witte Zee en Bereneiland te beper

ken, daar de aanvoer veel te groot was. Het 

gevolg van deze maatregel was, dat de vaar

tuigen van deze visscherijgronden afkomstig, 

aan een vangstbeperking onderworpen wa

ren. Gedurende de laatste maanden echter 

zijn er van hiandelaarszijde verschillende pro

testen tegen den te kleinen aanvoer gerezen ; 

immers gedurende de Oogstmaand was de 

vangst tot 45 t.h. toegelaten, voor de maand 

September was dit cijfer op 50 t.h. gebracht. 

Gedurende dê se twee laatste maanden was de 

dagelijksche gemiddelde aanvoer 13.000 kits 

wijl de normale vraag rond de 1 7.000 kits 

beloopt. Deze 4.000 ontbrekende kits stellen 

de handelaars in een moeilijken toestand ge

zien de vraag niet voldaan kan worden; de 

prijzen worden dan zoodanig opgevoerd, dat 

zij niet meer in het bereik vallen van de fri

turen die tot een der belangrijkste klienten 

van Huil mogen gerekend worden.

IERSCHE ZEEVISSCHERIJ

De Iersche Vrijstaat heeft besloten dat 

vreemde vaartuigen in Ierland niet meer met 

hunne vangsten mogen komen markten. De 

Regeering tracht de Iersche zeevisscherij in 

stand te houden door duurdere prijzen voor 

de visch te bekomen. De gevolgen van dezen 

maatregel zullen zich slechts binnen eenige 

weken veropenbaren; de handelaars denken 

dat gedurende het slecht weder, wanneer de 

visscherij onmogelijk of moeilijk voor de 

kleinere trawlers zijn zal, de Regeering deze 

maatregel zal moeten intrekken of wijzigen.

MOTORTREILER?ROEF TE MILFORD 

HAVEN

Onlangs hebben wij melding gemaakt van 

de proefvaart der Celtic 0 .1 19, toebehoo- 

rende aan de Oostende reederij Brunet en 

Co, die te Milford Haven voor rekening van 

eeri plaatselijke firma doorging. Wij hebben 

verder uiteengezet waarom eene tweede 

proefreis met hetzelfde vaartuig niet meer 

mogelijk was.
Dat men te Milford Haven zoo spoedig den 

moed niet op geeft t wordt bewezen door het 

feit, dat een nieuwe Fransche motortreiler. 

de «Teresante», is Milford is aangekomen. 

Dit vaartuig werd herdoopt onder den naam 

«Miss Elaine» en met allen spoed wordt er 

gewerkt om dit vaartuig zoo snel mogelijk 

uit te rusten en naar zee te sturen. Deze on

derneming gaat nu door onder het bestuur 

en de medewerking van M. J. C. Ward, die

BELGISCHE REEDERS,

GIJ W O R D T  D O O R  D E  BELG ISCHE BEVOLKING  GR 

STEUND. W E E ST  ER  ERKENTELIJK  V O O R . —  STEUNT 

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

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

vcmhil Gen<

i bestuurder is van de Milford Steam Fishing 

! Co Ltd. De «Miss Elaine» zal de grootste 

trawler zijn, die te Milford Haven werkte. 

Hare afmetingen zijn: lengte 150 feet, groot

ste wijdte 24 feet.

Dat de uitslagen van deze proef met groo

te belangstelling te gemoet gezien worden, 

hoeft geen betoog en zij zullen tevens dienen 

om een rechtstreeksche vergelijking te ma

ken tusschen kolen- en mazoutverbruik. Te 

Milford Haven verwacht men dat deze proef 

een zeer duideliiken en verstrekkenden in

vloed zal hebben op de toekomstige ontwik' 

keling van de zeevisscherij.

Autobanden in Dépôt
Oud gekende firma C. SO EN EN

opvoiger: Jules Defever
131, T H O U RO U T SC H E  ST EE N W E G , 131

TELEFOON 73034

O OST EN DE

O CCA SIEBAN DEN  IN  ALLE M AT EN
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Voor gezonder opvattingen 
in zake In- en Uitvoer van 

Visch en Garnaal
(Vervolg van blz. 1)

Verleden week werd door een firma, die 
noch rooker.j noch conservenfabriek is, uit 
Zweden een lading sprot ontvangen. Nooit 
voorheen had die firma sprot ingevoerd. Ge
zien de slechte kwaliteit werd ze aan een 
vischmeelfabriek afgestaan.

£n daartegen worden niettegenstaande al- 
lej geen maatregelen genomen om onze 
kleine kustvisschers, die het al niet breed 
hebben, te beschermen.

EN  O N Z E N  U IT  V O E R  NAAR 
EN G ELA N D  ?

Op 14 October werd door het Zeewezen 
met het oog hierop, een vergadering belegd, 
waar na een lange bespreking besloten werd 
aan den heer minister te vragen den heer 
Verschelde af te vaardigen met een afvaar
diging van vischhandeiaars en reeders om te 
Lenden voetstappen aan te wenden om of
wel:

1 ) de overschotten van vorige jaren in 
1938 te mogen voortgebruiken;

2) de hoeveelheid niet uitgevoerde haring 
gedeeltelijk door visch te vervangen;

3) indien de twee eerste niet gelukken, 
een voörschot op het kwantum van 1939 te 
kunnen ontvangen.

Tot op heden is van deze beslissing niets 
in huis gekomen.

Had men nochtans den heer Verschelde 
zijn opdracht laten vervullen zonder dat 
daarom een afvaardiging van reeders of han
delaars nocdzakelijk was, dan wist men reeds 
waaraan de Engelschen zich zouden houden

Ondertusschen zijn opnieuw 1 4 dagen ver- 
loopen en komt er van al deze besluiten 
evenails van de andere niets in huis en is 
thans ook de Engelsche markt voor onzen 
uitvoer gesloten.

Waarop wacht men te Brussel?
Of is men zinnens onze visscherij voort 

aan zijn lot over te laten om zich alleen met 
stommiteiten en kleinigheden bezig te hou
den, terwijl alle groote visscherijvraagstuk- 
ken op een dringende oplossing wachten en 
visscherij en vischhandel blijven bloeden?

ONZE UITVOER NlAAR ITALIE?

Elkeen weet dat Italie destijds van uit Oos
tende zeer veel visch ontving.

Op een zeker oogenblik werd de uitvoer 
naar Italie geschorst en werden verschillende 
firma’s schaakmat gezet.

Achteraf werd door ditzelfde land, aan de 
vreemde regeeringen die daartoe den wensch 
uitdrukten, een zeker getal lires voor uitvoer 
ter beschikking gesteld. Hiervan maakte men 
in Duitschland, Frankrijk en Engeland dank
baar gebruik. Onze regeering deed er voor 
geen stap.

De reden was: men vraagt ons niets.
Wij kennen nochtans firma’s die niet beter 

zouden vragen te mogen uitvoeren en zich 
reeds dikwijls daarvoor met Italië in betrek
king hebben gesteld. Hieronder volgt textueei 
wat een Italiaansche vischhandelaar hierom
trent schrijft:

« PERMIS. —  Encore pour la Belgique ii 
n’y a pas de permis d’importation. C ’est in
compréhensible. Tous les pays peuvent ex
pédier du poisson en Italie en défaut de la 
Belgique, qui a expédié toujours régulière
ment et a été une des premières à découvrir 
les marchés italiens.

J ’ai fait des pressions près le Consulat Gé
nérale de Belgique à Milan mais je suis cer
tain que le plus gros effort doit être fait à 
Bruxelles. C’est à eux de tâcher à arriver 
à une heureuse conclusion.

HOLLANDE. -- De cette provenance on a
distribué des permis pour L. 400.000 (lires) 
valables jusqu’à la fin de cette année. »

Dat zegt meer dan honderd vergaderingen, 
welke belegd worden om alles daarna in de 
kartons te doen verdwijnen.

In andere landen heeft men daarmee zoo
veel geen last als ten onzent, omdat men 
consekwenter is met zichzelf.

»
DE GARNAALINVOER

Voor de regeling van den garnaalinvoer, 
welke thans ook afhangt van het ministerie 
van Economische Zaken, heeft men niet be
ter gevonden dan dit in handen te geven van 
twee tijdelijke bedienden, die natuurlijk hier
van niets afweten.

Daardoor komt het, dat de garnaalinvoer
ders verleden week op het laatste oogenblik 
een bericht lazen in «Het Visscherijblad», 
waardoor ze te weten kwamen, dat om in 
het vervolg garnaal te mogen invoeren, ze 
minstens 50 percent aan de kust moesten 
koopen.

Alle bewijsstukken moesten vóór 25 Oc
tober op het ministerie van Economische Za
ken ingediend zijn.

Dit bericht was waarschijnlijk naar een 
weekblad gezonden, waarin het in elk geval 
door geen enkel handelaar van de kust op
gemerkt werd en alleen het toeval onze aan
dacht er deed op vestigen.

Indien het stelsel door de commissie een 
tweetal maanden geleden aangenomen, uitge
voerd wordt, zal dit ongetwijfeld voor de 
garnaalvisschers nuttig zijn, maar wat zal er 
van geworden in de handen van menschen, 
die volstrekt geen benul hebben van wat onze 
visscherijnijverheid voor de economie van 
ons land beteekent.

E E N  BEROEP OP M IN IST ER  
M ARCK

Mijnheer de Minister,

G ij hebt sedert uw ministerschap 
reeds zoo dikwijls het bewijs geleverd 
van uwe activiteit en krachtig optre
den.

Gij hebt een maand geleden te Zee
brugge stellig beloofd, dat vóór het 
einde van het jaar de zaken van in- en 
uitvoer van visch en garnaal,- de kleu
renblindheid, de motoristen, de vissche
rijscholen en zooveel andere dingen die 
ons aanbelangen, een oplossing zouden 
krijgen, welke ons allen bevrediging 
T.OU schenken.

W ij zijn allen overlfuigd van uwen 
goeden wil, maar wij zijn niet over
tuigd van de rechtzinnige wijze waarop 
men U als minister voorlicht.

Talrijke feiten leveren ons integen
deel de stellige verzekering, dat men U 
onjuist voorlicht, wel wetend dat een 
minister niet alles kan onderzoeken en 
van alles niet kan op de hoogte zijn.

Om aan dit voortdurend lastig vallen 
een einde te stellen en het groot mis
noegen, dat sedert meer dan één jaar 
in visscherij- en vischhandelskringen 
bestaat, is het noodzakelijk, dat U door 
een bevoegd ambtenaar bijgestaan 

wordt.
Gansch de visscherij en ook uw de

partement kunnen er slechts de heil
zame gevolgen van ondervinden.

Bij uw bezoek te Zeebrugge heeft 
men dezen wensch herhaald, omdat dan

tilleen de toekomst met gerust gemoed 
J an tegemoet gezien worden.

Nu wordt alles geregeld door onbe
voegden in zake v sscherij, onverschil
ligen in zake de nooden van ons 
Vlaamsche volk en zijn belangrijke nij
verheid.

Brussel ligt inderdaad voor die men
schen te ver van de kust om te weten 
wat haar toekomt !

Heeft onze nijverheid dan geen recht 
op een behoorlijk bestaan?

Is de toekomst van ons land dan niet 
gelegen op zee?

O f moet deze bij uitstek grootste 
Vlaamsche nijverheid geslachtofferd 
worden voor de onbeholpenheid van 
een administratie?

W ij vragen in naam van die duizen
den welke er moeten van leven, dat 
recht ons wedervare en dat U met de 
noodige krachtdadigheid zoudt willen 
de leiding onzer zeevisscherij in handen 
geven van iemand, die er de noodige 
bekwaamheid voor bezit.

Die iemand kunt ge vinden !
Eens dat gedaan, zult ge aan de gan

sche visscherij een onschatbaren dienst 
bewezen hebben en zult U ondervinden 
dat onze soms heftige taal alleen het 
gevolg was van de vele mistoestanden 
welke thans bestaan.

iV IS S C H E R S ! Weet U i a t ï

DE BESTE GA.S01.La

Een Visscher vertelt over zijn 
Reis naar Portugal

(vervo]g)

ZATERDAG

We zullen hier mogen onze matten oprol- 
len, geloof ik, want er is maar middelmatig 
visch meer te vangen. Het is nog niet slecht, 
maar het kan beter. Misschien dat we mor
gen om mooie meiden zullen gaan, dan ware 
het gedaan met ons mooi leventje. Kan het 
altijd zoo goed gaan?

Neen, want dan zou iedereen wel willen 
varen, en zoo ware het ook iets. En daarbij, 
wij hebben reeds genoeg rust gehad, we kun
nen er dus reeds tegen. Wij heb'oen dezen 
nacht een grap gehad die bijna onze boei 
kostte. Die verdoemde Spanjaarden hebben 
namelijk het licht dat op onze boei stond, 
stukgeslagen en zijn daarna weggevaren, ’t 
Is nogal mooi van hen, zooiets te doen. Ge 
ziet van hier dat wij onze boei bijna verloren 
hadden, wij hebben wat moeten zoeken om. 
hem terug te vinden. Nog een geluk dat wij 
hem niet in den grond gekord hebben, het 
had dan nog properder geweest. Denken die 
gasten dan dat hen alles toegelaten is? Ne
gen maal op tien dat, moest men het hen 
vragen, zij het zouden loochenen, hoewel het 
hen niet veel zou kunnen baten. Misschien 
hebben ze deze zelfs wel willen stelen, dat 
kan ook zijn, want zij zijn tot alles in staat, 
die schoelieslj! We kunnen nu echter wel 
praten, het is nu toch gebeurd, maar dat ze 
maar nog eens aan boord komen achter visch 
ze zullen weten aan welken prijs.

Die wee schepen die aan Mondigo vischten 
waren vannacht bijna gesnapt. De koolbak 
was om 3 uur in den nacht uitgevaren, en 
was zonder lichten te voeren tot aan Mon
digo geloopen, waar die twee vaartuigen nog 
altijd binnen de limieten aan het visschen 
waren. Hoe het kwam weet ik niet, maar de 
twee booten waren juist aan het winden toen 
de kustwachter daar was. Zij hebben insge
lijks hunne lichten uitgedaan en zijn op de 
vlucht geslagen achtervolgd door den kool 
bak. Hij heeft gedurig naar hen geschoten, 
zonder gevolg echter. De Vlaamsche visschers 
zijn niet uit zulk hout gesneden dat zij zich 
zoo licht zouden overgeven! De bevelhebbers 
van de kustwachters weten er alles van. En 
ook, als zij bij voorbeeld reeds gepakt zijn, 
dan nog hebben zij niets van hunne koel
bloedigheid en moed verloren. Laten wij 
eens het voorbeeld aanhalen van een kapi
tein, die opgeleid was naar een Portugeesche 
haven, ook om in de grenswateren gevischt 
te hebben. Toen ze van het gerechtshof kwa
men, hij en de gezagvoerder van het oorlog
schip, vroeg de commandant aan hem: «Wat 
denkt ge van onzen kanonnier?», doelende 
op het groote aantal schoten dat hij had

van de Belgische W e r k h u i z e n  moeten 1.°Jssen- ’ïv ?,a r °P de ande,re ‘*k,oniLek
. v _____ j____^  antwoordde: « Jullie kanonnier? Wel, hij

schiet met cigaretteblaadjes ! !» De bevelheb
ber kon een glimlach niet onderdrukken, en 
wenschte de Vlaamsche kapitein geluk om 
zijn moed die hij betoond had, toen hij ge
vlucht was voor den kustwachter. Hij schonk 
hem daarna een zeekaart die betrekking had 
op het gebied waar hij gepakt geweest was. 
«'Nooit, zegde hij, zou een Portugees zoo ge
handeld hebben, en ik bewonder den moed 
en stoutmoedigheid van u en uwe landge- 
ncoten! Maar plicht is plicht en ik moest 
hem volbrengen», waarna* hij hem de mili
taire groet bracht.

•  S E I  BESTE MAZOUT J
#  voor VISSCHERSVAArtTUIGLN •  
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Nog de 
Hoogere Raad

Even voor het ter pers gaan, worden we 

in het bezit gesteld van het ontwerp in zake 

het statuut van ons Visscherijonderwijs.

Bij een vluchtig overzicht er van, stellen 

we vast dat talrijke fouten van belang er in 

voorkomen, in zoover ^elfs, dat, moesten ze 

aangenomen worden, ze den dood beteekenen 

van onze visscherijscholen.

Daaruit leiden we eens te meer af, dat de 

hierin bevoegde personen volstrekt niet ge

raadpleegd werden.

I We hopen dat de Hoogere Raad, welke ons 

r iet bevoegd schijnt om dit schoolvraagstuk 

op te lossen, tot het besluit zal komen, dat 

vooraleer dit ontwerp aan te nemen, het ad

vies van de bevoegde leerkrachten onzer 

visscherijscholen en van inspecteur Lefèvre 

zal ingewonnen worden.

The International Paint 

& Compositions C0 Ltd
LONDON
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De Plechtige Uitreiking van Premies, 
Leerbeurzen en Prijzen aan Schippers 

en Visschersjongens
(Vervolg van <blz. 1)

Onder de aanwezige overheden vermelden 

we GouverneLir Baels die we zoo graag te 

Heist begroeten, M. Claeys, vertegenwoordi

ger van minister Marck ; Burgemeester De- 

myttenaere en tal van zijn raadsleden ; M. 

en Mevr. Huysseune ; de hh. Lefèvre, Loze, 

Couteaux, Willems, Sorel, Billet, Boehme, 

Callant, allen uit Oostende ; Pastoors Mas- 

scheleyn, Bondu en waterschout Carlier.

Het feest werd opgeluisterd door het voor

dragen van een paar gedichtjes en liedjes 

over de visschers en de zee door de school

meisjes en jongens.Daarna werden de spreek

beurten ingezet door Burgemeester Demyt- 

tenaere, gevolgd door den Heer Claeys, ver

tegenwoordiger van den minister en den h. 

Loze, vertegenwoordiger van den Directeur- 

Generaal.

Dan kwam Pastoor Mascheleyn aan het 

woord. Tijdens zijn rede hield hij er aan 

de jongens aan te moedigen met nog meer 

ijver de lessen te volgen ten einde in de 

examens met meer gemak te slagen. Waren 

er dit jaar wat meer mislukten dan vroeger, 

dan moeten die jongens den steen niet wer

pen naar de Jury die dit jaar wel wat stren

ger is opgetreden, maar dat ze daaruit het 

beste moeten rapen en inzien dat de fout 

alleen bij hen ligt. Spreker steunde ook bij

zonder op den eerbied tegenover de over

heid. Hij had verder ook een bijzonder 

woord van dank voor gouverneur Baels die 

er verder naar streeft de visscherijscholen 

van het noodige leermateriaal te voorzien.

Laatst kwam gouverneur Baels aan het 

woord. Deze wist het zoo gemoedelijk aan 

boord te leggen dat het een plezier was 

naar hem te luisteren en iedereen naderhand 

kon zeggen «we hebben weeral iets bijge

leerd». Geen droge opsommingen of uit- 

brieschen van holle alledaagsche woorden, 

maar een oprecht vaderlijk, leerrijke toe

spraak, waaruit elk het zijne kon rapen en 

waaruit blijkt dat gouverneur Baels de vis- 

scherijbelangen en het visschersvolk door en 

door kent en er steeds naar streeft hun be

langen te verdedigen.

Spijtig dat we dit niet van meerdere hoo

ge oomes kunnen zeggen, niet tot* ons spijt

maar tot dit van gansch de visscherijbelan- 

gen.

Gouverneur Baels gaf ons dan een over

zicht van het visscherijbedrijf te Heist en 

Zeebrugge in den loop van de eerste acht 

maanden. Verder had hij het nog over de 

kleurenblindheid en deelde daaromtrent mee 

dat die kwestie weldra een definitieve op

lossing zou krijgen.

Dan werden door secretaris Gobert de 

premies en getuigschriften uitgedeeld, waar

na elk tevreden naar huis terugkeerde. Het 

was oprecht een aangename namiddag.

Uit het Oosten.

(Voor de Uitslagen: zie zevende blad.)

PR IJZEN  V A N  «HET V ISSCHERIJ. 
BLAD»

Sedert enkele jaren heeft «Het Vis
scherijblad» de moeite niet ontzien, 
gelden in te zamelen om aan de jongens 
extra nuttige prijzen te kunnen schen
ken, dank zij de milde giften van tal
rijke personen. Dit jaar zouden we nog 
een duwtje meer willen doen en doen 
dan ook een warmen oproep in de eer
ste plaats tot de schippers zelf, die elk 
jaar toch belangrijke premies ten ge
schenke krijgen, zonder zich daarvoor 
veel moeite te moeten geven ! Dat is 

i voor elk een kleintje en voor de jon
gens een aangenamen dag.

De giften mogen gestort worden op 
postcheckrekening 1070.98 van den h. 
Vandenberghe Prosper, met de vermel
ding : premie scheepsjongens.

Aan allen dank bij voorbaat.

« Het Visscherijblad ».

G IFT EN  W E L K E  O N S N O G  
T O E K W A M E N

Henri Lambregt 100,—
Van Hoestenberghe, burgemees

ter van Brugge 100,—  
G. Van Nieulande, depothouder 

der firma P. Vermeire-Van den

Wij hebben ook nog het geval van een 
schipper, die gesnapt zijnde, zich aan boora 
moest begeven van de koolbak. 1 oen hij aan 
het kustwachterschip kwam moest hij naar 
de hut van den gezagvoerder gaan, om daar 
het bevel te krijgen een briet te ondertee- 
kenen. Daar dc kapitein echter vermoedde 
dat er onraad v as, en hij toch die brief niet 
kon lezen, vermits hij in het Portugeesch op
gesteld was, weigerde hij. Toen de comman
dant twee matrozen liet binnenkomen met de 
bajonet op hét geweer, weigerde hij nog en 
met zijn vuisten op de tafel slaande riep hij 
uit: «(Kill me, I shall’nt sign it|», wat wil 
zeggen: Dood mii, ik teeken toch niet! 
hij heeft dat stuk niet geteekend, ook niet 
teen zij reeds in de haven binnenlagen.

Er zijn zooveel staaltjes te vertellen over 
zulke gevallen, waar de koppigheid en moed 
van onze Vlaamsche visschers tot uiting 
kwamen.

Maar wat zou ik zeggen, de Chief heeft 
ons hier een weinig voor den aap gehouden. 
Hij heeft nog een filmrol aân boord !!| Hij 
heeft het ons niet willen zeggen, omdat wij 
ons te rap zouden willen laten fotografeeren. 
Nu, hij heeft er geen kwaad mee gedaan. 
We zullen nu maar seffens beginnen trekken. 
Hij doet het, bereidwillig en knip! daar staan 
we er op. Nog tijd genoeg, zegt hij, de reis 
is nog niet ten einde, wat wij tenvolle be
amen, we zullen de andere nog een weinig 
sparen.

Hebben de Portugeezen dan nog geen Ko
dak gezien dat ze er zoo verwonderd naar 
staren? Ze vragen om ook eens getrokken 
te worden. Een mooi portret geloof me vrij, 
ze zien er nog slechter uit dan Spaansche 
vluchtelingen.

(wordt voortgezet)

Aanvaring te Blankenberge
Vrijdag 21 October 1.1. hod in de haven 

van Blankenberge een aanvaring plaats tus

schen de Bouchautsche mosseltrekker Bou.2 Î 

en de B.21, toebehoorende aan Louis Ma- 

rannes.

Te 8 uur ’s avonds lag de Bouchautsche 

mosseltrekker Bou.2 1 ten anker op ongeveer 

5 metor van het Oosterhoofd. Het schip lag 

W. S. ongeveer en was voorzien van een 

witte bollantaarn geheschen aan bakboord

zijde cn ter hoogte van het want, tusschen 

deze en de mast. Het vaartuig was onder

hevig aan lichte deining, wat voor gevolg 

had, dat de ankerlamp> nu eens voor dan 

eens achter de mast slingerde.

Te 9 uur had de schipper van Bou.2 1 zijn 

vaartuig ten anker gebracht in het midden 

van het vaarwater, klaar om met den vloed, 

rond 9 à 9.30 uur, weg te zeilen. Terwijl 

het schip daar zoo lag kwam de B.21, schip

per Louis Marannes, de haven van Blanken

berge binnengevaren. Gekomen tusschen de 

staketsels verminderde hij zijn vaart en 

stuurde S. W. ten einde de rechterkant 

van het vaarwater te nemen, toen de 

matroos, die op uitkijk stond riep : « Meer 

stuurboord, ik zie een licht recht vooruit !» 

Te laat echter, want het vaartuig kwam in 

botsing met de mosselschuit, die het vaar

water op zijn heele lengte belemmerde.

B.21 nog hetNa de aanvaring raakte de 

Westerstaketsel.

De schipper poogde* nog de zingende mos

seltrekker op sleeptouw te nemen, doch ge

lukte er niet in daar het sleeptouw brak. 

De twee mosseltrekkers zijn met hun roei

boot binnengekomen.

Door waterschout Carlier werd een on

derzoek ingesteld en het geval kwam heden 

Vrijdagnamiddag reeds voor den Onderzoeks

raad.

fiWEKT DE GAL VAN 

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

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

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

HAN DELAARS E N  PART IKU LIEREN  !

© Voor het HERSTELLEN  en SCH ILD EREN  van 
CA M IO N S  en LU XE  A U T O ’S, wendt U  totM. LATESTE

N IEU W ST RA A T , 17 O SLYKENS-OOSTENDE ® Tel. 731.80

V r o u w e n k r o n i e k

A A N

U  V RAA GT  ?...

W IJ  A N T W O O R D E N  !...

AL ONZE ULZERESSEN. —  U kan

ons, in alle vertrouwen —  zelfs zonder U 

kenbaar te maken -- vragen stellen in ver

band met de huishouding, recepten, opvoe

ding, schoonheidswenken, enz... In het mo

gelijke zullen wij U zoo vlug en zoo goed 

mogelijk antwoorden. Op geneeskundige 

vragen kunnen wij echter geen antwoord 

verstrekken, daar deze niet tot onze be

voegdheid behooreri. Stuurt uwe vragen, 

raadverzoeken, enz... onder gesloten om

slag, aan «Tante Barbara», Spaarzaamheid- 

straat 28, Oostende. Beleefd verzoek er een 

zegel van 70 centiemen bij te voegen voor 

het dekken van onze onkosten.

Broeck, Hamme 
Chapel Karel O .M9 
Rigaux Maurice 0.200

50,-
20,-

20,-

Vrouw R. vraagt ons: « Ik meet 1 m. 65 

en weeg slechts 55 kilo. Ik ben veel te ma

ger, en zou moeten vervetten, op beve! van 

den geneesheer. Het is reeds 15 jaar dat ik 

meer gewogen heb. Wat zou ik moeten doen 

en eten om 300 tot 500 gram per week te 

verzwaren. Het zijn de buikorganen die geen 

minste vet hebben. Mijn bloed meet ook 

maar 11. Mijn geval is typisch, verklaart de 

geneesheer, daar ik een goeden lichaams

bouw heb. Daar ik niet houd van medika- 

ir.enten, zou ik mijn gewicht willen winnen 

zonder dokter. Het is geen papvet dat ik 

mag kweeken, maar wel wat men noemt re

serve». -- Dit is een geneeskundige vraag,

waarop we eigenlijk geen antwoord zouden 

mogen geven. Doch we willen eens een uit

zondering maken. We geven uw schrijven 

door aan een goeden geneesheer, en zullen 

u eerstvolgende week het antwoord mede- 

deelen. Wij vermoeden dat u heilgymnastiek 

zult moeten doen. Indien dit het gevial is, 

zullen we u meteen de noodige inlichtingen 

daarover verstrekken, doch dan rechtstreeks 

aan uw adres.
Milicien vraagt ons: «Zou u m ij een middel 

kunnen verschaffen, om den loop van een 

geweer, dat wat geroest iü. terug in normalen 

staat te brengen, het is te zeggen blauw ge

polierd zooals een geweer is wanneer men 

het nieuw koopt». —  Een militaire wapen

maker, aan wien we uw schrijven hebben 

medegedeeld, heeft ons het volgende ant

woord gegeven: « Vooraf moet den loop goed 

gekuischt worden, met een stukje hout ofwel 

desnoods met een stukje schuurpapier, ot 

zandpapier zooals ze dat noemen. Daarna be

gint men den loop te polijsten met een baget, 

totdat alles schoon effen is. Dan houdt men 

den loop over een gasvuur, terwijl men hem 

been en weer beweegt en stilletjes rond- 

ciraait. Er zal eerst een geelachtige kleur op

komen, die weldra zwart blauwachtig zal uit- 

s’laan. Men wake er echter over dat den loop 

niet te heet worde en er rood door worde. 

De nieuwe geweren zien er nu meer zwart

achtig dan blauwachtig uit. Wanneer u de 

gewenschte kleur bekomen hebt, dan laten 

koud worden en goed inwrijven met wat pe

troleum of olie. Het is natuurlijk dat op het 

fabriek de geweren niet aldus behandeld wor

den : daar wordt het gewenschte kleur erop 

gespoten. Doch persoonlijk ga ik steeds zoo

als hooger gemeld te werk, en bekom er 

zeer mooie resultaten mee».
M. VAND. : Uw vraag is doorgegeven. 

Eerstvolgende week antwoord.

LENA en L. V. en Bérengère, nog een 

weekje geduld: antwoord verschijnt eerstvol

gende week.

W A T  DRA AGT  D E  PARISIENNE?

De frissche herfstdagen, althans de fris

sche herfstochtenden en -avonden zijn er 

weer. De zomergarderobe verdwijnt langza

merhand voor goed in de kast en mantel- 

costuums en lange mantels komen weer te 

voorschijn.

In Parijs draagt men momenteel echter de 

tailleurs niet enkel; over de mantelpakjes 

wordt een lange sportjas gedragen, een kort, 

recht manteltje ofwel een cape.

De lange sportiassen hebben een ruimen 

rug, welke meerendeels aan een empiècement 

is gezet en een eenvoudige versiering van 

doen heeft. De knoopen bevinden zich in *t 

bovenste gedeelte van het voorpand en de 

mantels zijn zóó ruim, dat zij over alle klee- 

dingstukken gedragen kunnén worden.

De rechte, korte manteltjes zijn nieuw

I c!oor het materiaal, dat er voor wordt ver- 

1 werkt. De mooiste tinten suède worden er

voor gebruikt, ook wel bont en kalfsleer. 

Wat het model betreft, zij zijn van boven in 

den rug ruim en omsluiten de heupen vrij 

strak. Ze reiken tot ongeveer ’t midden van 

het dijbeen en worden in negen van de tien 

gevallen precies in t midden met knoopen 

gesloten.

De nieuwe cape-modellen zijn lang, maar 

?ij vallen niet ruirn, noch in t voorpand, 

noch in den rug. Twee splitjes in de voor

panden dienen om de handen en de armen 

door te steken, tij staan heel elegant, mits 

vooral het schoudergedeelte goed valt. Zij 

worden ook wel van geruite wollen stof of 

van Schotsche ruiten gemaakt.

Verder ziet men in Parijs zeer veel flu- 

weelen vestblouses in warme tinten.

K O M K O M M E R  ALS
SCHOONHEIDSM 1 D D E !

De goedkoope schoonheidsmiddeltjes die 

onze grootmoeders met sukses. reeds aan

wendden hebben niet allen uitgediend. Er 

zijn er die nu weer worden gebruikt, en die 

beter resultaten geven dan verscheidene mo

derne pomaden en poeders. Een van deze 

oude schoonheidsmiddeltjes die nu in de 

buitenlandsche groote bladen, geprezen, wordt 

boven potten nachtcrème, dagcrème en va- 

nishing-cream van dure samenstelling noodig 

om een mooie huid te hebben en te behou

den, is de komkommerlotion.

We maken zelf een heel goede komkom

merlotion, welke vele andere lotions in kwa

liteit verre overtreft. We koopen een groote 

komkommer en schillen deze dun. Daarna 

snijden we hem in stukken, die in een pan 

worden gedaan. Deze pan met de stukjes 

komkommer worden in een grootere pan met 

water geplaatst, dat aan den kook wordt ge

bracht. Dit noemt men au bain marie koken. 

Het is wel begrepen dat men in de pan waar

in de komkommer zich bevindt geen water 

bijvoegt.

Als de komkommer zacht is geworden, 

wordt zij * uit de ;pap genomen en gezeefd 

door een dun doekje, zoodat al het vocht 

zorgvuldig bewaard blijft. Nu voegt men bij 

het komkommervocht een vierde deel alcohol 

en een derde deel rozenwater.

Na deze toevoeging wordt het mengsel 

goed geschud en in flesschen gedaan. Er 

gaat een stevige kurk op en een etiket met 

den naam wordt erop geplakt. Den eersten 

tijd kunt u dezen lotion verschillende malen 

per dag gebruiken. Wanneer de huid lichter, 

zuiverder en schooner is geworden, behoeft 

het gezicht er alleen s morgens en ’s avonds 

mee te worden bevochtigd. Vergeet niet te 

schudden voor het gebruik.

Dank zij deze zelfgemaakte lotion zullen 

de dames niet langer hoofdpijn en kommer 

hebben van dure flesschen lotion, wiaarvan 

de rekening altijd omzichtig moet betaald 

worden, omdat het den heer des huizes niet | 

aan het verstand te brengen is dat zijn 

vrouw zich niet even goed met water kan 

wasschen.

W IL T  I I  HEERLIÏK  E N  RUSTIG  
SLAPEN ?

Wilt u heerlijk en rustig slapen, volgt dan 

de volgende tien geboden op:

1) Neem nooit verdoovende middelen in 

ln het uiterste geval zullen een paar drup

pels Valeriaan wellicht helpen. Maar neem 

ze alleen op raad van' den dokter! Probeer 

e erst het volgende :

2) Stop watjes in de ooren om niet door 

geluiden van uw slaappogingen te worden 

afgeleid.

3) Neem voor ’t naar bed gaan een glaasje 

sap van grapefruit, dit kalmeert bijzonder.

4) Of, als u dit meer aanlokt, een beker 

heete melk met een schepje suiker erin.

5) Vijf diepe ademhalingen voor het open 

raam kalmeeren de zenuwen en vormen een 

goede voorbereiding voor een gezonden slaap,

6) Bent u nerveus, probeer ’t dan eens 

met wartnwaterverbandjes om de enkels.

7) Nu komt het belangrijkste: zet uw zor

gen op zij. Roep al uw kleine bezwaren één 

voor één voor u open, stel u voor dat u ze 

met een langen bezem wegveegt.

8) Herhaal tot het oneindige een waarheid 

als een koe, bijvoorbeeld: de aarde draait om 

de zon... Dit is veel beter dan tellen.

9) lAls u erg moe naar bed gaat tenge

volge van lichamelijke inspanning, neem dan 

een aspirientje.

10) Hebt u wel eens neiging tot snorken? 

Reinig dan goed uw neus door het opsnuiven 

van wat zout water, dat ge door den mond 

weer uitspuwt. Want van ’t snorken word;- 

u zelf telkens wakker en ’t kan hinderhjk 

zijn voor anderen.

W A T  D E  M A N N E N  N IET  K lIN  
N E N  U ITSTAAN

Een vrouw die er prijs op stelt, dat de 

heeren in t algemeen en hiaar man in he 

bijzonder haar «een echte dame» vinden, maw 

wel goed opletten, dat ze het volgende nooit 

doet:
1) ln gezelschap aan haar kleeding zitte i. 

plukken;
2) Zich vertoonen met: slordig hiaar* 

draaiende kousen, blouse die boven den rok 

uitkomt, onderjurk die net een randje te zien 

geeft ;

3) nonchalant ergens tegenaan leunen;

4) de voeten naar binnen zetten bij ’t zit

ten of loopen;

5) zich opmaken in het publiek en «hem» 

voortdurend in de rede vallen.

De Snijschool 
A.-Z. van Brussel
heeft een bijhuis geopend te 
Oostende.

M O D E R N E  M E T H O D E N  

met G E W A A R B O R G D E N  

U ITSLAG

Dag- en avondcursussen in kleine 
groep.

V A N A F 175 Fr. PER CURSUS

Inlichtingen te bekomen, alle 

Maandagen en Donderdagen, 73, 

Koninklijke straat, te Oostende.

EEN  E E N V O U D IG  T O M AT EN  
RECEPT

Voor vier personen neemt men 500 gran; 

rijst, 4 groote uien, 750 gr. tomaten, 80 gr. 

(4 afgestreken eetlepels) boter, 250 gr. b< - 

legen kaas, wat peper en zout, 4 à 5 thee

lepels bouillon aroma.

Zet de gewasschen rijst op met 2J/2 nan:' 

haar hoeveelheid aan water (in dit gev ? .* 

1 Z2 liter) voeg er wat zout bij en laat ze ö[. 

een zacht vuur tegelijkertijd gaar en droog, 

koken (ongeveer een half uur).

Smoor intusschen de gesnipperde uien e\ 

de in plakken gesneden tomaten in de bot .1 
gaar, roer er de geraspte _of in kleine dobbc’ 

steentjes! gesneden kaas door en roer het 

mengsel door de gekookte rijst, echter zó "> 

dat de korrels niet tot pap worden gewreven.

Maak het gerecht op smaak af met c î 

aromia en met wat peper en zout; breng hov 

over in een dekschaal en dien het zoo war. . 

mogelijk op, zoodat de kaas in gesmolte::. 

toestand blijft.

VISCHSCHELPEN  M ET
GERASPTE KAAS

Noodigv (voor 6 à 8 schelpen): ongeveer 

200 gr. koude gekookte visch zónder grater,

2 dl. melk, 25 gr. bloem, 25 gr. boter, 

gr. geraspte oude kaas, zout, peper, noot.

De visch koken en terwijl ze nog warm is, 

neemt men met een vork de graat af en ver* 

deelt de visch in kleine stukjes. Een dikk t 

saus maken van de boter, melk en bloem e*ï 

daarin de stukjes visch dooreenroeren. L\ 

geriaspte kaas er aan toevoegen en pepe 

noot en zout naar smaak. /

De schelpen of soufflée-potjes met botei 

insmeren en het mengsel er in doen. Dc/i 

bovenkant paneeren en een flink stuk bote.- 

opleggen. Ze pl.m. 15 min. in een warmen 

oven zetten tot ze mooi bruin zijn.

Opdienen op een schaal en garneeren n .Vv 

een takje peterselie*



« HET VISSCHERIJBLAD »

M a r k t b e r i c h t e n

OOSTENDE De aanvoer overtreft ver de vraag 
soorten zijn anderzijds te koop en de 
liteit is bevredigend. De tongen zijn zeer 
goedkoop. Het laat zich gemakkelijk aan
zien, dat de Yslandsche vvscherij door het 
aanhoudend slecht weder maar kleine vang
sten kan leveren. Deze varieteiten worden 
echter aan zeer dure prijzen ingemijnd. — 
Vandaar ook dat de besomming van dit 
vaartuig zeer loonend is. Jc-venais gisteren, 
levert de Spaansche visscherij benevens een 
flinke partij tongen veel groote meiden en 
roobaard. Haringaanvoer van verscheidene 
hoedanigheid wordt levendig afgenomen.

Woensdag 26 October 1938.

0.290 Kanaal 12 d. 23.812,50
0.61 Kanaal 12 d. 16.280,—
0.176 Witte Bank 12 d. 21.940 —
0.85 Kanaal 12 d. 18.54ö,5u
0.305 Kanaal 12 d. 17.730,—
0.2 76 Witte Bar.k 13 q. I8.82U,—
0.155 Kanaal 13 d. 19.300,—
0.196 West 5 d. 5.880,—
O*. 140 Witte Bank 14 d. 17.762,50
55.0. 146 Noordzee 9 d. 40'. 1 42,—  
0.237 Spanje 17 d. 45.478,—  
0.287 Witte Bank 15 d. 21.666,50 
0.138 Oost 10 d. 12.402,50 
H.8I Kanaal 12 d. | 7.675,—  
O .l87 West 4 d. 4.215,—  
0 ‘.345 Spanje 19 d. 34.255,—
0.22 7 Kanaal 12 d. 17.950,--
0.189 Oost 10 d. 15.030,50
H.82 Kanaal 14 d. 8.905,—
55.0.75 Fladen 9 d. 28.420,—  
0.191 Oost VS d. 7.320,—
O.l 12 Kanaal 13 d. 12.445,----------
0.295 Kanaal 1 1 d. 24.823,50
0.289 Kanaal 11 d. 23.9,57,50

De markt wordt heden door 24 vangsten 
visch voorzien ; de kwaliteit en de keuze 
geven voldoening. De verkoop 'herneemt 
doorgaans aan dezelfde eindprijzen als Dins
dag, doch rond 1 0 uur is een geweldige da
ling voor vele varieteiten merkbaar. Alleen 
ronde visch, groote mooie uieiden, groote 
tarbot en tongen houden sta d ; Kanaal en 
Spaansche vangsten zijn evenals gisteren zeer 
uitgebreid en goed verzorgd. De Fladen- 
vangsten zijn grooter dan naar gewoonte ; 
spijtig dat vele ijle haring daartusschen aan - ' 
getroffen wordt.

Donderdag 26 October 1938.

Vrijdag 21 October 1938.

0.311 Witte Bank 13 d. 13.678,50 
B.2 Witte Bank 5 d. 4.b75,—
0.86 Fladen 7 d. 42.848,—
0.308 Witte Bank 10 d. 16.202,50 
0.18 Rust 1 d. J 50’“

Benevens een flinke partij goede tr laden - 
haring worden een 3tal goed verzorgde ver
sehe vischvangsten aangeboden. Alle soor
ten die op een Vrijdag gewenscht worden, 
zijn ter markt. Haring 60 à 55 fr. de mc.nd.

Zaterdag 22 October 1938.

0.204 Kanaal 13 d. 1 3.560,—
0.280 Witte Bank 12 d. 1 5.444,—
0.315' Nauw van Kales 8 d. 5.525,—
0.312 Witte Bank 14 d. 1 6.961,—
0.307 Witte Bank 14 d. 1 9.760,—
0 .11 8 Fladen 7 d. 21.875,50
0.296 Kanaal 15 d. 36.3 1 0,—
0.173 Oost 1 1 d. 1 3.765,—
0.225 Witte Bank 12 d. 14.730,—
0.105 Witte Bank 13 d. 1 0.945,—
0..245 West 8 d. 8.305,—
0.317 Witte Bank 14 d. 2 1.469,.—-
0.336 Witte llank 14 d. 1 4.775,—
0.325 Oost 12 d. 9.390,—
0.340 Nauw van Kales 1 1 d. 1 9.975,—

. Alle 
kwa-

15 vaartuigen met goed verzorgde vang
sten en veel soorten leverend, zijn ter markt. 
De aalnvoer overtreft in groote mate de 
vraag en alle soorten, met uitzondering van 
witte kabeljauw, mooie meiden en groote 
tarbot, gaan goedkoop van de hand. Tongen 
worden in flinke partijen aangeboden. Do 
afzet is laag en blijft bestendig rond de 1 3 
De Flaidenvangst heeft tweemaal zooveel ma
kreel als haring buitgemaakt. De prijzen zijn 
zeer kalm.

Maandag 24 October 1938.

0.229 Oost 
0.153 Kanaal 
0.54 Kanaal 
0 .1 78 Kanaal 
0.2 75 Spanje 
0.326 Witte Bank 
0.195 Spanje 
0.272 Kanaal 
0.175 Witte Bank 
0.320 Witte Bank 
0.304 Witte Bank 
0.250 Kanaal 
0.335 Witte Bank 
0.8 7 Kanaal 
0.254 Kanaal 
SS.O. 158 Fladen 
0.2 79 Witte Bank 
0 . 1 1 9, Fladen 
0.246 Witte Bank

19 vaartuigen zijn heden ter markt met 
zeer verscheiden vangsten, waarvan de kwa
liteit tamelijk bevredigend is, alhoewel hier 
en daar eenige partijtjes van mindere hoe
danigheid opvallen. Met uitzondering van 
kabeljauw, groote tarbot en tongschar, wor
den alle varieteiten in voldoende hoeveelheid 
aangeboden. In tegenstelling met vorige we
ken, is de aanvoer tongen zeer zwaar, name
lijk ongeveer 12.000 kg. Daar er voor uit
voer van deze soort maar kalmpjes gekocht 
wordt, werden zij dan ook goedkoop afge
zet. Spaansche vangsten zijn heel zwaar van 
omvang benevens een paar duizend kg. ton
gen, hebben deze vaartuigen mooie partijen 
groote meiden verschalkt. Alhoewel haring 
vangsten niet groot zijn, mogen de besom
mingen zeer bevredigend genoemd worden.

Dinsdag 25 October 1938.

12 d. 13.060,—
15 d. 3 1.230,—
14 d. 1 9.001,—
12 d. 1 3.486,—
20 d. 42.855,—
13 d. 1 5.495,—
20 d. 43.702,—
13 d. 1 6.5 1 0,—
14 d. 1 6.189,—
12 d. 24.1 65,—
12 d. 18.555,—
15 d. 44.915,—
13 d. 19.1 18,-
12 d. 20.89 ,—
14 d. 18.620,—
1 1 d. 49.945,50
14 d. 20.200,—
10 d. 44.410,—
13 d. 20.055,—

Voor uweElectrische Inrichtingen
en alle

Electrische Toestellen
het gekende huis

D. &  0. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers

Nieuwpoortsteenweg, 195 - Tel. 72813 

Visscherskaai, 17, Tel. 72003, Oostende

0.289 vervolg 
0.36 West 
0.334 West 
0.152 West 
0.78 West

8 d.
7 d.
6 d.
3 d.

2.670,—
5.7 I —  
5.4 75,—  
8.295,—- 
4.155,—

! De aangeboden vangsten zijn i 
korten duur zoodat zij onbelangrijk zi n, 
kwaliteit is zeer bevredigend; afzetp.-ij: n 
dezelfde als gisteren.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP GEDU
RENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Verwachtingen
Zaterdag 29 Oct. —  0.293, 0.294, 0.316 

van het Kanaal van Bristol.
55.0. 159 van de Fladen met 700 bennen 

haring en mixed, in totaal 1 1 bakken.

Maandag 3 1 Oct. —  0.88 van de Fladen 
met 450 bennen haring en 1 bak mixed; 
SS.O.98 van het Noorden, met 200 bennen 

akreel plus 250 kools, 60 kabeljauwen en 
200 bennen mixed; 0.217, 0.239 en 0.2ÖÖ 
van Spanje; 0.297 van het Bereneiland met 
1500 kabeljauwen, 3000 kools, 750 bennen 
gullen, 50 bennen schelvisch, 80 bennen boo
nen.

55.0. 1 61 van de Fladen met 480 bennen 
haring, 50 jennen mixed, 70 bennen gut- 
visch, 250 kools, 35 kabeljauwen.

Dinsdag 1 November is er geen verkoop.
Woensdag 2 Nov. —  SS.O.80 van Ysland 

met 450 kabeljauwen, 3500 kools, 120 ben
nen gullen, 150 bennen boonen, 70 bennen ! 
mixed, in totaal 12 bakken; SS.O.76 van de I 
1 Jeden met 250 bennen haring, 550 koolu, 
50 kabeljauwen en 50 bennen makreel; 0.86 
van de Fladen, met 900 bennen haring plus 
mixed; 0.25 van het Kanaal van Bristol, ook 
0.292 en 0.309; 0.286 van Spanje, 0.55 
van de West.

55.0. 1 60 van de Fladen: vangst niet op
gegeven; SS.O. 1 62 van Ysland met 6 bakken 
mixed.

Verder worden verwacht: 0.73, 0.2 78 
0.263, 0.318, 0.327, Ö.285, 0.236, 0 .232 , 
0.323, 0.263, 0.192 van het Kanaal van 
Bristol; Ö.231, 0.224, 0.330 van Spanje: 
0.114 van de Oost; Ô. 135, 0.256, 0.166, 
0.270, 0.223, 0.277, 0.141, 0.329, 0.65 
0115. 0.168 0 .131, 0.36, 0.214, 0.301, 
0.186, 0.154 en 0.73 van de Witte Bank.

UMUIDEN

Donderdag 20 October 
Vrijdag 21 October 
Zaterdag 22 October 
Maandag 24 October 
Dinsdag 25 October 
Woensdag 26 October

0 .275 overschot 1 75,—
0.122 Spanje 19 d. 35.595,—
0.328 Kanaal 13 d. 20.435,50
0.241 Spanje 21 d. 57.005,—
0.302 Witte Bank 13 d. 18.740,—
SS.O. 15 7'Fladen 12 d. 55.575,5 o
0 .1 98 Witte Bank 13 d. 15.682,50
0.215 Witte Bank 14 d. 1 3.767,—
0.244 Oost 1 1 d. 12:580,—
0.200 Witte Bank 12 d. 13.71 5,—
0.249 Witte Bank 13 d. 1 7.842,—
SS.O.9 7 Fladen 12 d. 30.465.—
0.137 Oost 12 d. 13.892,50
0.282 Spanje 19 d. 44.655,—
0.310 Kanaal 13 d. 20.967,—
0.265 Kanaal 12 d. 1 7.1 75,—
0.128 Witte Bank 12 d. 12.330,—
0.350 Kanaal 12 d. 23.877,50
0 .1 02 Witte Bank 13 d. 1 8.205,—
H. 70 Oost 7 d. 8.940,—
SS.0.92 Ysland 18 d. 99.1 35,—
0.226 Kust 4 d. 5.702,—
0.281 Kust 3 d. 4.69,5,—
0.203 Kust 4 d. 5.5 75,—-

9 J .680,—  
78.61 0,—  

250.970,—  
496.453.50 
5 7 i .550,—
4 76.820,50

1.966.084,— ■
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GEWICHT EN F;RIJZEN DER GARNAAL 
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

P Inst ïanMer-
\ .schtactoor in alle soorten
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V ISCH  E N  GA RN  A AL

Vischhandel in t groot en < klein

V ISU iiv lIJN . 2 - M ECH ELEN  

Tel. 789

BLANKENBERGE

Staat van verkoop van versehe visch in de 
mijn van Blankenberge, van 21 tot 26 Oc
tober 1936:

Donderdag 2Q 
Vrijdag 2 1 
Zaterdag 22 
Zondag 23 
Maandag 24 
Dinsdag 25 
Woensdag 26

5989 kg. 
6030 kg.

5154 kg. 
3144 kg. 
3342 kg.
4 I 82 kg. • 
6229 kg.

1.80— 4.80
1.30— 3,501.10— 3.00 
1.50— 2.50 
1.00— 2.60 
1.90— 2.80
1.10— 2,50

Vrijdag 21 October 
Zaterdag 22 October 
Maandag 24 October 
Dinsdag 25 October 
Woensdag 26 Oct.

f]■. 774,25 
8.385,10 

1 1.445,85 
5.075,5*0 
1.305,80

Gemiddelde verkoopprijs, per kg. voor heL- 
zelfde tijdperk:

Tarbot 12--14; griet 8— 10; gr. tongen
10— 12; bloktongen 1 1 — 13; fruittongen 12
--13; kl. tongen 8; gr. platen 5— 6; kleine
platen 5 ; kl. visch 4 ; schar 3— 4 ; pieter
man 8— 10; kabeljauw 7; wijting 2— 3; rog
gen 3— 4; garnaal 3— 3.50 fr. per kg.

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH 
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 22 TOT 25 OCTOBEr !

Turbot —  Groote tarbot 
Mid. tarbot .. 
Kline tarbot . 
Griet ............Barbues 

Soles —

Carrel«ets

Groote tongen ..............
Midd. groote tongen ..
Voorkleine tongen ......
Kleine tongen ...............
—  Gr. pladijs (schol) 

Mid. pladijs ..............

Limandes

Kleine gladijs 

■ Schar ............

Kleine tongschar __
Soles d’Ecosse —  Gr. Schotsche schol 

Kl. Schotsche schol ..
Flottes —  Schaten ...................................
Raies —  Groote rog ...............................

Kleine rog ................................

T«cnuda —  Steenposten ..........................
Merlans —  Gr. wijting ..........................

Kleine wijting ...................
Cabillaud blanc —  Witte kabeljauw ...

Gr. gullen ............

C&billaud d’Islande —  Ysl. kabeljauw
Gr. gullen ........
Kl. gullen ............

Sébastes —  Klipvisch .............................
Charbonnier —  Koolvisch ....................
Li eus -- vlaswijting .............................
Lingues —  Lengen ............................................  2 00__

Eglefins —  Gr. schelvisch ....................
Gr. mid, schelvisch ......
Kl. mid. schelvisch ........
Kl. schelvisch ....................
Braadschelvisch (totten)"

Colins —  Gr. mooimeisjes ....................
Mid. mooimeisjes ...............
K lt mooimeisjes ....................

Vives —  Pietermannen ........................
Grondins ——< Knorhaan ........................

Zaterdag Maandag. 18.00 1 1,— 15.00— 12,—. 10.00 8,— 1 1,00— 10,—7,— 9,00—  8,—. 7,00 6,— 8,00—  6,—• 13,00— 1 | ,0 0 — 1 0,i—• 13,00— 1 1,00— 12,—■ 13,00— 12,00— 1 1,—■ 1 3,00— 14,— 13,00— 12,—1 6,00— 13,— 12,00—  13,—
- 5,00— 4,50 6.00—  4,50• 3,50— 3,50—  4,—1,00— 1,00—  1,50■ 2,00

6,00—  5,—
3,00—■ 2,75— 2.50 2,25—  2__• 1,50— 1,50—  2,—• 3,00— 1,— 3,00—  1,50• 3,00— 1,— 3,00—  1.25• 1,00— 1,00—. 1,50— 1,— 1,50—  | , _. 2 ,50— 2 ,— 2,50—  2,—. 1,50— 1,— 1,50—. 8,00— 5,— 9,00—  5,—

. 3,00— 4.50—

. 2,00 3.00—  2.50

Dinsdag Woensdag Donderdag
1 3.00— __ 15.00— lu ,— 15,00— 1 i , ~10.00— 9„— 8,00—  6,50 9,00—  7,—8, J0--- 7,— 7,00—  6,50 8,00—  6,—
ö.OO— 7,— 7,00—  5,—9,00— lü,— 8,00— 10,— 10,00—10,00— 9,— 8,00—  9,— 1 1,00—9,00— 10,— 9,00—  i 0,— 14,00— 12,—9,00— 10,— 10,00— 1 1,— 12,00—9,00— 1 1,— 9,00— 1 1,— 1 2,00—6,00— 6,00—6.00— 5,— 6,00—  4,504,00— 3.25 4,00—  3,50 4,00—  3,501,50— 1,— 1,50—  1,— 1.00—3,00— 2,— 4,00—  2,—

5,5 0 —  4,50
2,50—  3,—2,50— 2.25 2,50—  2,—2,00— 1,00—  1.253,00— 1,50 3,00—  1,502.75— 1,— . 2,50—  1,— 3,00—  1,50

0.75— 0.75—  0,50 1,30—
1.50— 1,50—  1,— 1,50—
2.50— 2,— 3,00—  2,— 2,50—
1.75— 1.25 1,50—  1,—8,00— 6— 8,00—  6.—
4.00— 3,50 4,50—  3,50
3,00— 2,— 3,00—  2.—

In de week van 20— 26 October 1933 
kwamen aan de Rijksvischhallen 36 stoom
trawlers, 32 motors en 35 drijfnetvisschers 
hun vangsten versehe visch en haring ver
koopen.

De geheele week is de aanvoer van ver
sehe visch zeer bevredigend geweest, De 
Noordbooten hadden alle groote vangsten be
staande uit makreel, schelvisch, wijting, gul
len, kabeljauw, zwarte en witte koolvisch, 
dus vangsten met vele verscheidenheid.

De overige trawlers komende van de Leng- 
bank, Pats en Klaverbank hadden als vang
sten schelvisch, gullen en wijting.

De Witte Bank geeft vele tarbot, wijting 
en vele kleine schol.

De Westvisscherij, voldoende tongen; bij
vangsten kleine schol en wijting.

De Haringvisscherij voor de stoomtrawlers 
loopt ten einde. Nog enkele zijn op deze 
visscherij en met sukses. De meeste haring 
wordt nu aangebr'acht door de Hollandsche 
en Engelsche drijfnetvisschers. Tengevolge de 
export, zijn de verkoopprijzen van den ha
ring zeer vast.

De verkoopprijzen van den visch zijn zeer 
duur geweest, zoodat alle trawlers zeer goede 
resultaten hebben verkregen.

De visscherij naar de Barentszee heeft sen 
aanvang genomen. De Ijm. 12 is Zaterdag jl. 
vertrokken; de Ijm. 24 vertrekt a.s. Zater
dag. Deze verre visscherij wordt zooals noo
dig, gesteund door de regeering.

Verwachting toekomende week: 40 stoom
trawlers en 35 motors.

Donderdag 20 October 1938.

De aanvoer bestond vandaag uit 2 stoom
trawlers van de Klaverbank met versehe ha
ring, 3 stoomtrawlers van het Noorden met 
vele makreel en de bijvangsten bestonden uit 
een weinig schelvisch, gullen en kabeljauw. 
Ten slotte 2 motors van de West met zeer 
geringe vangsten.

Verkoopprijzen, zoowel van de haring en 
versehe visch: zeer duur.
Ym. 73 Klaverbank 1 100 343 7,—
Ym. 39 Klaverbank 800 2718,—
Ym. 37 Noorden 1050 3622 —
Ym. 196 Noorden 1000 5300,—
Ym. 58 Noorden 800 3605,—
Sch. 132 West 10 156,—
Sch. 266 West 10 160,—
Kw. 50 Engelsche Wal 500 1336,—  
Kw. 20 Engelsche Wal 100 444,—

Vrijdag 21 October 1938.

De versehe visch aanvoer bestond uit .2 
motors komende van de Witte Bank en West; 
hun vangsten bestonden uit tongen, tarbot, 
schol en wijting.

I stoomtrawler van de Klaverbank en 5 
motors, brachten 3000 bennen versehen h i
ring aan de markt.

Prijzen versehe visch uitgezonderd de ton
gen: duur; haringprijs 100 fr. de 100 kg.
^ m. 24 Klaverbank 

I Kw. 74 Witte Bank 
Kw. 1 1 4 Witte Bank 
Kw. 86 Engelsche Wal 
Kw. 65 Engelsche Wal 
Kw. 130 Engelsche Wal 
Sch. 328 Engelsche Wal 
Ym. 268 Engelsche Wal

Zaterdag 22 October 193<3.

De versehe vischaanvoer was hedenmorgen 
van geringe beteekenis, eveneens de haring- 
aanvoer: ongeveer 1000 kisten.

Prijzen haring: vast; vischprijzen, vooral 
van de tongen, goedkoop.
Kw. 103 Witte Bank 100 1565,—
Kw. 125 West 35 584,--
Ym. 204 West 35 553,—
Kw. 134 Engelsche Wal 100 390,—  
Kw. 79 Engelsche Wal 200 663,—  
Kw. 42 Engelsche Wal 300 860,—  
Kw. 144 Engelsche Wal 200 440,—

Maandag 24 October 1938.
14 stoomtrawlers, 24 motors en 8 drijfnet

visschers brachten vele versehe visch en ha
ring aan de markt.

De stoomtrawlers komende van het Noor
den hadden alle zware ladingen versehe visch 
bestaande uit makreel, schelvisch, wijting, 
koolvisch en kabeljauw. De vangsten van de 
Witte Bank hadden vele schol en tarbot; de 
Westvisscherij, ruim voldoende tongen en 
schol.

Stoommachienen - Motoren -Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkend« Vennui>tachap 

Reederijkaai (rechtove ie Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Aiie mekanieKe vermaKmj>en en constructies 

Alie smids-, plaat-, koper- cn zinkwerk voor schepen 

Levering van alle Lenoodigdheden :
Olsen, Verven, Kemnjjen, CiiiKScis, Katoen, Carbure.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136

enz., Cïlt.
Handelsregister 95

LES FRIGORIFE® DU LiKORAL
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G E M A A L D  EN  IN  ÜLQKKEN

Groote koelkamers 

voor bewaring van 
visch, eieren 

bevroren vleesch
enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Haring aanvoer: ongeveer 8000 kisten; ci- 
haring van de Klaverbank kende prijzen va:. 
100 fr. per 100 kg., vaste Engelsche Wal ha 
ring 125 fr. de 100 kg.

Uitgezonderd de tongen, werden alle ver 
sche vischsoorten duur verkocht.

Ym. 117 Lengbank 250 1 767,—
Ym. 6 Noorden 1445 6709,—
Ym. 1 79 Witte Bank 160 1 887,—

Ym- 46 Klaverbank 215 21 1 4,—
\ m. 94 Klaverbank 350 2522,—
Ym, 98 Clondijke 700 3645,—
Ym. 2 Pats 620 3918,—
Ym. 9, Klaverbank 1800 5020,—
\ rn. 1 7 Klaverbank 1 750 4972,—
Ym. 1 06 Witte Bank 1 70 1 658.,—
Ym. 29 Witte Bank 145 1 633,—
Ym. 72 Witte Bank 165 1859,-—
\ rn. 1 1 6 Noorden 900 4528 —
Ro. 46 Noorden 800 4405,—
V.L. 56 Engelsche Wal 60 1 53,—
Sch. 1 5 Engelsche Wal 700 2053,—
Sch. 25 Engelsche Wal 400 1 060,—
Kw. 1 73 Engelsche Wal 350 887,—
Kw. 153 Engelsche Wal 400 1 1 76,—
Kw. 36 Engelsche Wal 400 945,—
Kw. 33 Engelsche Wal 175 389,—
Kw. 44 Engelsche Wal 600 1247,—

24 Katwijker motors komende van de

1 100 2879,--
150 1 705,—
4J 575,—

200 584,—
500 1 1 00,—
500 1 159,—
300 700,—
650 1886,—

sommmg.

Dinsdag 25 October 1938.

1 boet van het Noorden met makreel en 
schelvisch, I van de Klaverbank met levende 
schelvisch, gullen en schol en 5 booten van 
de Witte Bank met vele schol en tarbot.

Haringaanvoer groot: 1000 bennen. Prij
zen 130-200 fr. de 100 kg. Voor ronde visch 
werd veel geld betaald; de platvischsoorten 
kenden een gevoelige daling.
Ym. 64 Witte Bank 
Ym. 135 Witte Bank 
Ym. 85 Klaverbank 
Ym. 59 Noorden 
\ m. 88 Witte Bank 
Ym. 103 Witte Bank 
Kw. 76 Witte Bank'
Sch. 84 Engelsche Wal 
L.7. 207 Engelsche Wal

Woensdag 26 October

7 stoomtrawlers van het Noorden, alle met 
groote vangsten makreel, zwarte en witt-j 
koolvisch, hammen, schelvisch, gullen, kabel
jauw en wijting; de visch was zeer goed ver
zorgd. 1 stoomtrawler met een schoone 
vangst schelvisch en gullen van de Kla/er- 
bank. Een prachtige vischaanvoer. De handel 
v/as zeer willig en deze trawlers maakten 
prachtige besommingen.

Haringaanvoer : groot 
koopprijzen 130 fr. de 
naar Duitschland.

Ym. 31 Noorden 
Ym. 49 Noorden 
Ym. 25 Klaverbank 

I Ym. 82 Noorden 
i Ym. 77 Klaverbank 
Ym. 167 Noorden 
Ym. 195 Noorden

105 1812,—
100 1 807,—
230 205 7,—
640 3558,—
185 1639,—
70 1363,—
80 1516,—

500 1389 —
500 1 1 69,—

1938.

9000 bennen, ver- 
100 kg., vele export

Ro. 1 5 Noorden 500 3000,—
Ro. 53 Noorden 700 3020,—
Kw. 15 Engelsche Wal 500 1 280,—
kw. 167 Engelsche Wal 550 1 180,—
Sc.h. 268 Engelsthe Wal 700 1670,—
F.R. 29 Engelsche Wal 500 810 —
P.D. 159 Engelsche Wal 600 1 4 1 0,—
L.T. 1158 Engelsche Wal 400 750,—
L.T. 746 Engelsche Wal 600 1 590.—

NIEUWPOORT

Deze week was er veel visch op de markt 
welke goedkoop afgezet werd. Ook was er 
redelijk veel garnaal welke goedkoope prij
zen kende'. De markt was tevens goed voor
zien van drijfharing welke van 26 tot 55 fr. 
per 200 stuks betaald werd.

longen : gr. 8--12 ; midd. 8— 13 ; kleine
10--14 ; tarbot gr. 9— 13 ; kleine 6— 7 ;
griet 5— 6 ; platvisch 4— 5,50 ; midd. 2.25
--3.25 ; kleine 0,50— 1,25 ; schar 2— 3 ;
wijting 1,25--1.75 ; rog 3--4 ; kleine ro?

1 — 1.75 fr. per kg.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 20 October 1938.
N.53, 2212 fr.

Vrijdag 21 October 1938.
O.D. 16, 568 fr. ; N.4, 745 fr. 
fr. ; N.27, 439 fr. ; N.26, 740 
7 4 1,3 0 fr; O.D. I 5, 1191,50 fr. 
fr. ; N.36, 621,50 fr. ; N.22 
530 fr. : N.l 6, 640.50 fr.

; P.4, 863
fr. ; N.35, 
N.50, 906 

340 fr. ; N.40, 
N.9, 286 fr. ; 

P.9, 403 fr. ; P.2, 288,50 fr. ; N.25, 527 
fr. ; N.44, 678 fr. ; P.86, 576,50 fr. ; N.59, 
1484 fr. ; N.46, 799 fr.

Zaterdag 22 October 1938.
O.D. 16, 246 fr. ; P.86, 329 fr. ; N.25, 441 
fr. ; N.55, 1920,50 fr. ; N.36, 333 fr. ; N.l 6 
251 fr.; N.35, 246 fr.; N.41, 2578 fr.; N.43 
1502 fr. ; N.38, 587,50 fr. ; N.22, 387 fr. ; 
N.31, 1146 fr. ; N.26, 361 fr. ; N.50, 454
fr.

Maandag 24 October 1938.
N.49, 3572 fr. ; N.53, 2616 fr. ; O.D.I5, 
1046 fr. ; N.48, 2303 fr. ; N.56, 3362 fr. ; 
N.42, 4177 fr. ; N.4, 1556 fr.

Dinsdag 25 October 1938.
N.41, 3365 fr. ; N.25, 749 fr. ; N.44, 4972 
fr. ; N.43, 1869 fr. ; P.4, 4736,50 fr. ; OD. I 6 
349 fr. ; N.27, 529 fr. ; N.36, 237 fr. ; N.9, 
526 fr. ; N.62, 4226 fr. ; P.86, 380 fr. ; 
N.22, 494 fr. ; P.9, 196 fr.

Woensdag 26 October 1938.
N.59, 3292. fr.; N.22, 514 fr. ; N.27, 362,50 
fr. ; O.D. 16, 433 fr. ; N.l 6, 1450,50 fr. ; 
N.26, 1 157 fr. ; N.35, 1043 fr. ; N.51, 4183 
fr. ; N.55, 24 74 fr. ; P.9; 600 fr. ; N.3S,
I i 96 fr. ; P.86, 559 fr. ; N.31, 1183 fr. ; 
N.25, 445 fr. ; P.2, 478 fr. ; N.9, 615 fr.

1 000 3680,—
PRIJZEN DER GARNALEN

1 100 4470 — 20 Oct. 630 kg. 2.10— 3.30
1400 4 770,— 21 Oct. 523 kg. 0.90— 1.60
69,0 3810,— 22 Oct. 456 kg. 0.50— 2.80
475 3870,— 24 Oct. 772 kg. 1.00— 2.40
800 4200,— 25 Oct. 326 kg. 1.80— 2.70
630 3060,— 26 Oct. 775 kg. 1.60— 2.00
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Dagelijksche vooiibrengat i 250.000 kilos H O FLEV ERA N C IER

Donderdag
66.00— 20,—

Rougets

Roussettes —  ZeeTïonden
Dorées —  Zonnevisch ......
l.otte* —  Gr. zeeduivel (

Crngres —  Gr.

Maquereau-, —  Ma1<re«l
! ;nrensfs — Haring ......

Er-turgeom •— Steur .. 
Hétan» — Gr. heilbot 

Kl. heilbot ... 
—  Kreeftj««

3,00— 2.50
• • 3,00— 1.50 4,00— 3,—

4.00— 2,—

. 6,00— 5,50 7,00—
,. 5,50— 5,— 6.00— 5 —
.. 4,00— 3,50 4.50— 4 —
.. 3,00— 3,00— 2,75
..10,00— 6,— 9,00— 6,—
.. 4,00— 5,— 4,00— 3 —
.. 2.25 2.50—

9,00— 6,—
.. 1,00— 1.00—
.. 2,00— 1,— 2,50— 1,—

3,00— 1,50
.. 1,00— 1.00—
.. 1,00 1.00—

5,00— 2,—
.. 6,00 4,50 6.00— 4,50
.. 3,00 4.00— 3,—
.. 2,00— 2,50—
.. 1,00— 1.00—
.. 0,50— 1,50— 0,50

1,— 1,50— 1 —

6.00—  5,—  
4.25—  3,—  
2,50—
3.00—
3.00—
4.00—
4.00—

2,—
2,—
3,—
2,—

7.00—  6,—
5.00—
4.00—
3.00— 2.50
7.00—  5,—
4.00—  3,—
2.50—

1.00— 0,50
3.00—  1,50
3.00—  1,50
1.50—  l , _
1.00—
4.00—  2,—
6.00— 4,—
3.50—  4,—
2.50—  2,—
1.50—
0.75—
1.75—  1.25

I 6,00—-12.—  
12,00—  9 —

3,00— 2,—
5,00— 3,—
3,50— 2,—
7,50—
6,00—
5,00— 4,50
4.25—
3,00— 2,—
7,00— 5,—
4,00— 3,—
2,00—

10,00— 7,—
1,00— 0,50 1,00—
2,50— 1,—
3,00— 1,—
1,00— 1,00—
1,00— 1,00—
5,00— 2,50
5,00— 3,50
3,00—
2,00—
1,00—
1,00—
1,00— 0.60

1.70—  1.60
1.70—  1.40 
1.12—  0.94 
0.70—  0.56 
0.56—  J,26

Trrbot ..................................................
Gr'et ............................................................... ..............
Ci cote tongen ..................................................  \.75__
Gr. mid. tongen .....................................
K!. jjjfiid. tongen .....................................
Kl.' tongen .......... ...............................
KI. tongen (gr. slips) ............................
Kl. tongen (kl. slips) ..........................
Gr schol ..................................................
Mid. schol .......................................................

Zet schol ...........................................................34,50— 33,--
Kl. schol .......................................................... 26,00— 19,—
KI. schol II ........................................  ........... 22,00— 12,—
Kl. schol III ......................................................  9,50—  6,—
Schar ............................................................12,50—  4.20
Bot ................................................................18,00—
Tongschar ............................................
Rog ......................................................
Vleet .................. ...................................
Poontjes ..............................................

Kabeljauw ................. :........................
Gr. Gullen .................................................. _̂__1 4,00— 12,—
KI. Gullen ...................................................... 11,50— 7,50
Wijting ........................................................... 6.60—  2,90
Gr. schelvisch .................... ............................. 25.00—
Gr. mid. schelvisch ......................................... 22,50--19,50

Zaterdag
77,50— 18,50
35,00— 12,501.80—  

1.32—  
1.20—  
0.96—  
0.60—  
0.40—

1.70
1.20
1.03
0,900,53
0,18

26.00— 25,—
39.00— 20,—
28.00— 13,50
18.00—  5.60
7.00—  1.20
5.00—  1,60 

13,50—  5,—
35.00— 19,50  
21.00— 17,50  
2,00—  0,42 ......................
6,60—  5.20 ......................

60.00— 27,—  31,00— 29,—
12.00— I 1,50
12.00—  9,—  
5.80—  0,90

Maandag
67.00— 18,—
35.00— 13,50 

1.60—  0.96 
1.14—  0.95 
1.16—  0,96 
0.88—  0.20 
0,50—  0,33 
0,26—  0.15

34.00— 24,—
2 7,50— 18,—
47.00— 19,—
27.00— 13,—
17.00—  5.40 
6.00— 1,60

11.00—  2,50

18,50— I 5,—  
1 5,00— 1 3,—  
9.20—  8.10
1.24—  0.64
1.25—  0,62

Kl. midd. schelvisch ....................
KI. schelvisch .................... .
Braadschelvisch ..................... .
Heilbot ...........................................

Leng ............................................
Koolvisch ...........................................................24,00--11,--
Makreel ........................................................  5,50-- 2,—
Wolf ............................................................... 20,00— 17,—
Schartong ...........  .........................................22,50— 13,—
7alm ............ ..............................................................................
Steur ..........................................................................................
Hammen ...........................................................15,5 0— 10,50
ï vOm ....................................................... ................................
Haring ...................................... ..................... 4.60—  2.40
Kreeft ...........................................................  2,20—  1,50
Gr. Heek ............................................................... .........................
Mid. ................ .............................................................
KI. roode poon ...............  ...............................10,50— 6.50
Gr. roode ooon .................................................................................
Mid. roode poon .............................  ............. ................... ..........

Allw* in jruldeij o «rei geduid. Een (pelden ia ongeveer ! £ fr.

4.30—
1.30—

3.20

4,00—  1.80

44 ,00— 23,—
24,00— 1 6,—

2 . 10— 0,30
5.30— 1.25

52,00— 24,5,-)
1 5,50— 9,5 i12,50— 6,—
6.80— 1,70

26,00— 18.—
23,00— 1 8,—-
1 8,00— 10,—
13,00— 8.50
10.00— 7.3fl

1. 10— 0,60
1,65— 1,—

22,00— 10,50
10,50— 3.1 5
1 9,00—

25,00— 8,—

1 7,00— 7,50
4,00— 2,20
1.75— 1,15

30.00— i19,50

Dinsdag
47.00— 19»—
31.00— 16,—  

1.06—  0.98 
0.98—  0,88 
0.94—  0.84 
0.76—  0,71 
0.56—  0,44 
0.36—  0,16

28.00— I 7,—
36.00— 22,50
32.00— 27,50
21.50— 13,-5o
16.50—  4.60
7.00—  1,50
8.00—  1,25

16.00—  6,—  
38.00— 25,—

4.10—  3.40
52.00— 22,00
15.00— 10,50 
10,50—  5,50
7,00—  1.60

1 9,00— 16,50 
16,00— 13,50 
9,50—  7.10 
1.08—  0.74 
1.80—  0.58 

1 7,50— 15,—  
5.60— 4.60 

1 7,50—

1 7,00— 15,—

VV oensdag
5 1 , 0 0 - 1 5 , -

4 —  
I,—  0,90 
0.96 
0,66 
0,40 
0.22

24.00—
1.08—

0.96—  
0.98—  
0.80—  
'0.55—  
0.34—

24.00—
' 24 ,5 J—

25.00— 21,—  
I 8,00— 1 4,—
14.50—  6.60
8.00—  4.30

12.00—  1.30
15.50—  5,—
42.00— 1 6 ,—
22.00—  8,50

4.50—  0.39
6.00—  3,—

68.00— 25,50
12.50—  8,—
10.50—  6 ,— 
6.30—  1.25

30.00— 21,—
27.50— 16,—
23.00— 12,50
15.00—  8.80
9.50—  5.8'> 
0.90—  0.54 
1.70—  0.80

17.00—  9,—  
1 1,00—  ?,90
16.00—  éi—

18,00- 7.50
5.90—  3.85 5,00—  2,05

9,00—  5,— 6,00—

per .v0 kg. 
>

por k j.

>
>
r
>

pei 50 kg. 
»
*
>
»
>
>

p. 20 stuks 
per f tuk 
per 50 kg. 
p. 125 kg. 
per 50 kg. 

>
>
»
»
»
>
>

per kg. 

per stuk
p. 125 
per 50 k*.

>
»

per kg.
»

per 50 kg.
>
>
>
»
>
>
»

per «tuk 
p. 12b kg.

»
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Jos. BOEL & Zonen:'
q TEMSCHE «I
W E R V E N  GESTICHT IN  i£29

BOUWEN: M OTOR I FEILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN , PASSAGIERSCHEPEN. EN Z .

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Teleijramadres : Boelwerf Terns db 2 Telefoon : 10 en 157

Handelsregister . St. Niklaas 1018

GENT
16— 22 Oct. —  Garnalen 5— 6; grist 13; | 

kabeljauw 15; makreel 5; pladijs 9— 1 1 : pa- |
ling 16--22; schelvisch 8; rog 7— 9; tarbot
14; tong 18— 22; zeepost 6 fr. per kgr.

ANTWERPEN
Vrijdag 21 Oct. —  Pieterman 12; griet 8; 

heilbot 12— 20; kabeljauw 10— 12 netto,
7— 9 bruto; koolvisch 5— 6; pladijs 3.50--
10; poor 2.50; rog 5--8. koningsvisch 4;
roodbaard 5.50; schar 5; vleet; 10--12;
schotsche schol 2.50-6; steenschol 9; tarbot
10— 12; tong 9— 20; wijting 2— 4; harings-
haai 9; haring 2.50; bakharing 0.50--1 stuk;
gerookte haring 0.75--1.25 id.; gestoomde

8;

ALTONA
WEEK VAN 17 TOT 22 OCTOBER

Toevoeren:
45 Noordzeetreilers met kgr. 4.03 7.100
4 Yslandtreilers 349.000
1 Noorsche kusttreiler 144.300
2 Barentinhamtreilers 244.500

14 Hoogzeetreilers 23.500
47 Riviervisschers 8.700

Samen : kgr. 4.807.100
Inzendingen van binnen- en buitenland :

kgr. 109.200

haring I id.; makreel 2.50; spiering 7 
garnaal 8; mosselen I; zalm (bevrozen) 
piling 8--14 fr. per kg.

25-

BRUSSEL
VISCHMARKT

17-22 Oct. -- Griet 10— 15; zeeduivel
8— 12; kabeljauw 10--16; gullen 8--10;
zeezalm 5— 7; zeepaling 4— 6; zonnevisch 
5— 8; schelvisch 5— 9; zeehonden 2— 3;
schaat 4--10; knorhaan 4— 6; haring 2--3;
latour 6— 10; schar 3--5; leng 2--5 ; ma
kreel 1.50— 3; wijting 2— 4; heek 6--8; pla
dijs 2.50— 8; rog 3— 7; roobaard 5— 7; 
vervroren zalm 15— 18; klipvisch 3— 4; tar
bot 10;— 18; pieterman 12— 14; tong 10—  
25 fr. per kgr.

VISCHMIJN.

17— 22 Oct. —  Baars 0,95; zeeduivel 
5,05; kabeljauw 731; gullen 5,50; zeezalm 
2.72; zonnevisch 4.87; schelvisch 4,53; schel
visch 0,80; zeepaling 3,49; garnaal 1,75: 
knorhaan 1,79; versehe haring 1,67; latour 
6,28; schar 2,63; leng 4,36; majereel 1,40; 
wijting 2,36; heek 3,76; koningsvisch 1,96; 
pladijs 3,33; rog 3,34 ; riviervisch 2,67; roo
baard 4,32; bokking 1,28; vervroren zalm 
9,30; klipvisch 3,54; tong 14,67; tarbot 
11,98; pieterman 10,57 fr. per kg.

ZEEBRUGGE
Vrijdag 21 October 1938.
Gr. tongen 12— 12,50 ; bloktongen 13—  

14 ; fruittongen 13— 15-; sch. kl. tongen 13 
— 15; kl. tongen 6— 12 ; pieterman 9—
9.50 ; gr. platen 4,50--5 ; midd. platen
4.75--3.25 ; platjes 4--5 ; schar 3--3,50 ;
iog 2--4 ; tarbot 10--15 ; griet 10--15 ;
garnaal 1— 4.10 fr. per kg.

Zaterdag 2,2 October 1938.
Gr. tongen 11,50-12 ; bloktongen 12--

13 ; fruittongen 13--14 ; sch. kl. tongen <
1 4 15 ; kl. tongen 6--12 ; pieterman 8--j
8.50 ; ^r. platen 4,50— 5 ; midd. platen 5—  !
5.50 ; platjes 4.25— 5 ; schar 3--4 ; rog |
2.5 0 4 ; tarbot 10--16 ; griet 10--15
garnaal 1— 4.10 fr. per kg.

Maandag 24 October 1938.
Gr. tongjen 9--10 ; bloktongen 9— 10

fruittongen 1 1 — 12 ; scK. kl. tongen I 1 —
13 ; kl. tongen 6— 1 1 ; pieterman 8—-8,50 
gr. platen 4,50— 5 ; midd. platen 4,50— 5 
platjes 3,50--4,50 ; schar 2,50— 3,50
3.5 0 4 ; tarbot 10--16 ; griet 10—
garnaal 1.50— 4 fr. per kg.

Dinsdag 25 October 1938.
Gr. tongen 7.75— 8,25 ; bloktongen 

— 8,25 ; fruittongen 1 1 — 12 ; sch kl. tongen 
1 i — 13 ; kl. tongen 6— 10 ; pieterman 9—
9.50 ; gr. platen 4— 4.50 ; midd. platen 4
--4,50 ; platjes 3,50— 4,50 ; schar 3— 3,50;
iog 3— 4,50 ; tarbot 10--15 ; griet 10— 14;
garnaal 1.20--4 fr. per kg.

Woensdag ,26 October 1938.
Gr. tongen 8-8J50 ; bloktongen 9--10;

fruittongen 10,50— 12 ; sch. kl. tongen 11
— 12 ; kl. tongen 4-10 ; pieterman 10,50
— 11 ; gr. platen 5,50--5.75 ; midd. platen
5,50—*5.75 ; platjes 4,50-5 ; schar 3—
3.50 ; rog 3--4 ; tarbot 10--16 ; griet 10
— 14 ; garnaal 1.40— 3.50 fr. per kg.

Donderdag 27 October 1938.
Gr. tongen 8— 8,50 ; bloktongen 8— 9 ; 

fruittongen 10.50— 11.50; schoone kleine 
tongen 1 1 — 12; kleine tongen 4— 10; pieter
man 10--11; groote platen 4.75--5.50;
middel platen 4.75— 5.50; platjes 3--3.50;
schar 2.50— 3.50; rog 3— 4; tarbot 10— 15; 
griet 10— 14; garnaal 1.60— 3.70 fr. per kg.

kgr 1.100

49.800

*» rog
-15 1

7,75

Uit ter hand verkoop:
22 Riviervisschers 

Haringinvoer:
1 Treiler van Noorwegen
De verzorging der plaatselijke viscnmark 

met versehe vischsoorten was deze week be
duidend beter dan verleden week. Bijzonder 
rijk waren de toevoeren vn rooboonen, ka
beljauw en koolvisch van Ysland en de Noor
sche kust.

Van de Noordzeetreilers waren er viif die 
de versehe vischvangst beoefend hadden en 
zeer goede soorten, waaronder makreel, klei
ne schelvisch, wijting en koolvisch, bemach
tigd hadden.

Ook de aanlandingen van de motorvissche- 
rij waren ten gevolge van het betere weder 
veel beduidender dan de vorige week.

De toevoeren der kleinvisscherij zijn ge- 
ringer geworden. De van deze vaartuigen 
aangebrachte zoetwatervisch werd zeer ge
vraagd.

Gedurende gansch de week was een zeer 
regelmatige kooplust aan de Altona-Hambur- 
ger te bespeuren.

DUINKERKE
Donderdag 20 October 1938.
Vischaanvoer: gering. Men noteerde: tong

26— 28; tarbot-griet 15--17; pladijs 6--7;
schar 7--8; rog 4--5; garnaal 4.50— 6.50
fr. per kgr. 10.000 haringen werden ver
kocht aan 130--175 fr. per 416 stuks.

Vrijdag 21 October 1938.
Overvloedige aanvoer. Men noteerde: tong

20--24; tarbot 14— 16; pladijs 6; schar 7;
rog 5; roobaard 6; pieterman 12; garnaal
4— 4.50 fr. per kgr.

Zaterdag 22 October 1938.
Kalme markt. Men verkocht: tong 18--

25; tarbot griet 13--15; pladijs 6; schar 7;
rog 3.50--4.50; garnaal 4— 6; sprot 2 fr.
per kgr. 1500 haringen à 100— 105 fr. per 
4 I 6 stuks.

Maandlstg 24 October 1938.
De volgende prijzen werden genoteerd:

tong 22— 24; tarbot griet 12--14; piadijj 6;
schar 7; rog 3— 4; roobaard 5--6; garnaal
5— 6. f5.000 harin gen werden verkocht aan 
1 10--130 fr. per 416 stuks.

j Dinsdag 25 October 1938.
I Levendige markt. Men noteerde: 10.000 
i haringen: 110— 120 fr. per 416 stuks; ton~ 

(volgens grootte) 12— 24; tarbot-griet 12—
14, pladijs 6; schar 7; roobaard 5--6; rog
3— 4; wijting 2*50--3.50; zeehonden 1.50—
2.50 per stuk; krabben 3— 5; garnaal 4— 6 
fr. per kgr.

Woensdag 26 October 1938.
Weinig beweging. Men noteerde: 5.000 ha

ringen: 160 fr. de 416 stuks; tong 16--22;
tarbot-griet 15; pladijs 7; schar 8; wijting 4;
zeepaling 3--4; zonnevisch 8; roobaard 6:
rog 4— 4.50; garnaal 6— 6.50; geparkeerde 
mosselen 2; zeehonden 2.50— 3 per stuk; 
krabben 5— 6 fr. per stuk.

zijn betrouwen in zijn nieuw gekozenen, en 
vocral in de jongeren die de rangen zijn ko
men aanvullen.

**

ZEEBRUGGE VISSCHERSHAVEN
De uitbreidingswerken door de aannemers 

Casteleyn en Verheye vorderen zeer snel.
Men mag van nu af reeds verhopen dat 

het nieuw dok voor den bepaalden tijd zal 
klaar komen. De gebruikte werkmethode le
vert de beste uitslagen.

Hen aanbrengen van nieuwe wrijfhouten 
en ̂  meer ijzers aan de Zuiderkaai door de 
Entreprises Hanssens en Zoon uit Brugge, 
sedert jaren aannemers der onderhoudswer- 
ken van de kust, vordert eveneens snel. Deze 
zal in een paar dagen haar beslechting krij
gen en zal zeer dienstig zijn voor de talrijke 
vischvaartuigen, die dagelijks aan deze kaai 
aanleggen.

Oostende
TRAMS VOOR VOETBALWEDSTRIJDEN

Op de dagen dat er een voetbalmatch ge
speeld wordt op het plein van A. S. O. te 
Mariakerke zal er te beginnen met Zondag 
30 October een tram ingericht worden van 
Slykens, Brugsche Steenweg naar het voet- 
balplein. Vertrek van Slykens om 13.57 uur, 
vanaf 13 November om 13.23 uur.

Heist
-«O»-

BOULOGNE
Donderdag 20 October 1938.
24 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 9990 kisten van 160— 220 hairingen 
en 880 kisten van 55 kg., niet geijsde haring 
0.50— 2; 39,1 6 kisten makreel 1— 2.75; 3119 
kisten wijting 1.50— 4.50; 44 kisten vlaswij
ting 6— 7.50; 228 kisten kabeljauw 5— 7i fr. 
per kgr.

Vrijdag ,21 October 1938.
Geen visch.
Zaterdag 22 October 1938.
6 treilers hebben de markt: bevoorraad.

Men verkocht: 3402 kisten van 150--180
haringen 1— 2; 1 7 1 8 kisten van 26 kg. ma
kreel 1— 2; 163 kisten van 26 kg. wijting
1.50— 3.75 fr. per kgr.

Maandag 24 October 1938.
2 ft treilers en 3 booten hebben de markt 

bevcorraacl. Men verkocht: 12.000 kisten van 
1«0- -220 haringen 1 — 1.50; 347 vaten van
85 kgr. gezouten haring : 1350--1595 per
1000 kgr.; 3160 kisten van 26 kg. makreel 
1 —  !.50; 2314 kisten van 26 kgr. wijting
1— 4; 88 kisten van 26 kg. knorhaan 0.5Ó 
— 0.75; 135 kisten van 26 kg. vlaswijting
5.50— 6; 223 kisten van 26 kg. koolvisch 
5.25— 5.50; 98 kisten van ,26 kg. kabeljauw 
5— 7.50; 28 kisten gullen 2.50; 224 kisten 
van 26 kg. totten 2.50— 3; 48 kisten van
25 kg. rog 3--4; 34 kisten van 25 kg. schar
2— 6 fr. per kgr.

Dinsdag 25 October 1938.
15 treilers deden de haven aan. Men ver

kocht: 10.200 kisten van 1 60——220 haringen 
en 2 750 kisten van 50 kg. niet geijsde harin
gen 1 — 1.50 per kgr.; 1300 kisten van 26 
kgr. makreel 1.75— 2.50; 3500 kisten van
26 kgr. wijting 1— 2; 25 kisten van 26 kgr. 
koqlvisch 5— 5.50; 35 kisten van 26 kgr. 
rooboonen 6— 8; 75 kisten van 25 kgr. schar
4— 5; 150 kiéten van 26 kgr. kabeljauw 5--
6.50 fr. per kgr.

Woensdag 26 October 1938.
20 treilers en 2 booten deden de markt 

aan. Men verkocht: 12.041 kisten van 160 
tot 200 haringen en 1295 kisten van 55 kg.
niet geijsde 1--2; 163 vaten van 85 ki?r.
gezouten haring 1180— 1355 fr. per 100) 
kgr.; 863 kisten van 26 kg. makreel 3—  
3.50; 2540 kisten van 26 kgr. wijting 2— 4; 
28 kisten van 26 kg. knorhaan 0.50— 0.75;
4 kisten van 26 kg. koolvisch 6.25; 48 kis
ten van 25 kg. schar 5— 8; 93 kisten van 26 
ke. kabeljauw 5— 8; 21 kisten gullen 2,75: 
62 kisten van 26 kg. totten 3— 4; 36 kisten 
van 25 kg. zeehonden 3 fr, per kgr.

DE H.7 ZINKEND
De H.7, toebehoorend an Arts Jozef, werd 

Woensdagnamiddag de haven van Zeebrugge 
binnengetuid door de Zinnia. Het schip was 
in zinkenden toestand aangetroffen op 9 mijl 
in het N.W. van het lichtschip «Maas».

Tengevolge van het aan stukken slagen 
van de schroefas, was er een lek in den romp 
geslagen, welke aanvankelijk gestopt werd 
met vodden.

De Zinnia kwam rond 9.30 uur s mor
gens ter plaats en al pompend kon men het 
schip vlot houden tot in de haven waar men 
s namiddags rond 15.30 uur aankwam.

Alles is dus gelukkiglijk bij stoffelijke 
schade gebleven.

« * *

NIEUWE KERK
Met het bouwen der nieuwe kerk te Duin

bergen werd een anvang genomen. De aan
nemer koestert de hoop in den kortsten tijd 
met dit kunstig werk klaar te komen.

Deze wordt gebouwd enkele meters ten 
westen der tramstatie.

w * *

MUZIEKSCHOOL

De kostelooze muzieklessen ingericht dooi
de muziekmaatschappij «Willen is Kunnen», 
Oude Markt 1 3, werden heropend. De ouders 
die het voor hunne kinderen verlangen kun
nen deze laten inschrijven in het lokaal iede- 
ren Woensdag om 7.30 u. ’s avonds.

« « •

MEER EERBIED
Het eenig aantrekkelijke waarop Heist ma % 

bogen is wel het boschje. Het is dan des te 
I betreurenswaardiger, dat door menig kwade 
hand vele jonge boompjes en planten ver
nield worden. Aan de ouders er hunne kin
deren op attent te maken, het zelfde voor de 
beglaasde schuilplaats langs den Zeedijk, 
mooie aanrekking voor den vreemdeling in 
den Zomer, alwaar ieder jaar nutteloos zoo
veel kostelijke ruiten stukgesmeten worden.

Een beetje meer oog in ’t zeil door de po
litie ware ook gewenscht.

Nieuwpoort
V1SCHT OEV OER

Gedurende de maand September werd in 
de stedelijke vischmijn voor 292.840 fr. visch 
en voor 54.356 fr. garnalen verkocht of in 
totaal voor 34 7.196 fr.

In September 193 7 voor 299,.453 fr. visch 
en 39.1 14 fr.; garnalen of ongeveer hetzelfde 
als dit jaar wat den vischverkoop betreft en 
een vierde meer wat de garnalen betreft.

Tijdens de eerste negen maanden van het 
jaai 1938 werd er voor 4.2 76.058 fr. visch 
en garnalen gemijnd tegen in hetzelfde tijd
vak van 193 7, voor 3.432.077 fr. of een 
aanwinst van 843.981 fr.

’ *

CINEMA’S
NOVA. -- Zaterdag 29, Zondag 30, en

Maandag 31 Oct.: Fernandel in «Een man
van het Legioen». -- «Ik huw mijn vrouw»,
Duitsch gesproken. Journal Gaumont.

Dinsdag (Allerheiligen), Woensdag (Aller
zielen) : Marcelle Chantai, Renoir in «Het 
Eiland der Weduwen». - «Ik ben Malbrough;> 
met Tom Walls. Journal Gaumont. K. toeg.

KINO ZANNEKIN. —  Fox actualiteiten.
«De Waaghals»t klucht. -- Norma Shearer,
Leslie Howard in «Romeo en Juliette», naar 
het meesterwerk van William Shakespeare.

Kind. niet toeg.
Dinsdag (Allerheiligen), Woensdag (Aller

zielen) : «Het Noodlottig Bericht», met Bar
bara Kent. —  «Het Traktaat van Londen», 
met Freddie Bartholomew, Tyrone Power en 
Madeleine Caroll. Kind. toeg.

* *•

DE LANGE BRUG
Binaen kort zal er aangevangen werden 

met de herstellingswerken aan de Lange 
Brug. Dwarsliggers, vloer en voetpaden wor
den vernieuwd. Langs den Westerkant zal het 
voetpad tot op 1 m. 80 breedte gebracht wor
den. Gedurende het tijdperk der werken zal 
het verkeer langs de sassen omgeleid worden. 

**

HET STEDELIJK MUSEUM
De Commissie van het Museum heeft in 

leen ontvangen van Kolonel Thys, schrijver 
van het boek «Nieuport», een 500-tal clichés 
van Nieuwpoort tijdens den oorlog en van 
de overstroomingen. Deze zichten zullen in 
het Museum tentoongesteld worden.

★ *• *

DE HANDELSKAMER
In zitting van 25 dezer heeft de Handels- 

kamer beslist het 15-jarig bestaan van deze 
instelling te vieren. De datum van dit feit 
zal binnen enkele dagen vastgesteld worden. 

***

HET GARNIZOEN
De soldaten behoorend aan het voetvolk 

zijn Dinsdag laatst vertrokken. Ongeveer 
700 mannen van het luchtafweergeschut zijn 
denzelfden dag aangekomen en in de gewone 
lokalen ondergebracht.

* * *

ARM GEBROKEN
Het dochtertje Monique van Asaert Valere, 

wenende Hoogstraat te Nieuwpoort, viel van 
haar rijwiel en brak een arm. Dr. Loonens 
heeft de noodige* zorgen verleend.

Holland

KORTERE R E IZ E N  V A N  D E  
T RA W LERS D ER  V ERRE 

V ISSCHERIJ ?

Zaterdag laatst is de eerste Hollandsche 

trawler in dit seizoen ter verre visscherij uit

gevaren, n.l. d E r in  IJM. 12, die ook ver

leden jaar de eerste was, doch toen pas 5 

November vertrok. Ongetwijfeld zullen bin

nenkort meer booten volgen, zoodat spoedig 

een regelmatige aanvoer van kabeljauw,schel

visch, roobaard enz., uit de wateren, die zich 

slingeren rondom de 72e graad van het 

Noordelijk halfrond, verwacht kan worden.

Het is algemeen bekend, dat de kwaliteit 

van den visch die het vorige seizoen uit het 

hooge Noorden werd aangevoerd, nog al iets 

te wenschen overliet, hetgeen bij een reis- 

duur van een drietal weken niet te verwon

deren valt.

Het schijnt dat er dit jaar ernstige po

gingen zullen worden aangewend om de reis- 

duur zooveel mogelijk te bekorten en dat 

men ook met een betere behandeling der 

visch wil trachten, de kwaliteit te verbete

ren. Voor dit doel is de Erin met 7 matrozen 

vertrokken, terwijl in Noorwegen nog vier 

matrozen zullen worden opgenomen.

Daar ook nu weer ten aanzien van het 

procentengeld de regeling geldt, dat elke 

reis naar een besomming van ten minste 

f 8000 wordt afgerekend, zijn wanneer in

derdaad kortere reizen gemaakt worden, ook 

de loonvoorwaarden voor de opvarenden 

gunstiger.

D E  B O U W  V A N  HAL D  TE 
IJM U ID E N  V O RD E RT  SNEL

Het gaat snel met den bouw van hal D, 

waarmee betrekkelijk nog maar kort geleden 

begonnen werd. Het grootste werk, de bouw 

van de zware stijlen en steunbalken van ge

wapend beton is al gereed en op een zestal 

spanten en den Oostelijken gevel na, is het 

bouwwerk «dicht». Ook met den vloer schiet 

men flink op, zoodat men door het een en 

ander reeds een goeden indruk kan krijgen 

van de groote ruimte, waarover het bedrijf 

door dit vierde afslaggebouw de beschikking 

krijgt, vooral wanneer men het van de per- 

ronzijde bekiikt in de richting van hal C en 

het havenstation komt de enorme lengte dui

delijk naar voren.
De pilaren in de nieuwe hal zijn veel ele

ganter dan de zware pilaren van de andere 

halgebouwen ; ze zijn rond, veel lichter van 

constructie en daarbij met bruine tegels 

bekleed.

Er moet echter nog al het een en ander ge

beuren voor dat het werk af is en de eerste 

visch in de nieuwe hal verkocht kan worden. 

Dit geldt niet alleen het halgebouw zelf, 

maar in het bijzonder het werk aan de ach

terzijde, waar het verhoogdfe perron van hal 

C ever de geheele lengte van de nieuwe hal 

moet worden doorgetrokken.

Wanneer zal de Oostendsche halle ver

lengd worden ?

W a a r h e e n  f

SCHOUWBURG
TOONEEL

Zondag 6 November opent de tconeelaf- 

deeling van de trambedienden, in haar lokaal 

« i rar ihuis», Nieuwpoortsche steenweg, hét 

tojne ïlseizoen met een blijspel in drie be

drijven: «Een halsbrekend huwelijk». —  O.

TOONEEL TOURNEES BARET

Wij vernemen dat het definitief program

ma van de Tournees Baret voor dezen win

ter zes vertooningen voorziet, en zulks op 

volgende dagen:

Donderdag 24 November: «L’Ecurie Wat

son», het beroemde stuk van Térence Ratti- 

gan, bewerkt door de h. Pierre Fresnay en 

Maurice Sacha.

Donderdag 28 December: «Quadrille», van 

Sacha Guitry, met Walther in de rol door 

hem te Parijs geschapen.

Maandag 23 Januari 1939: «Le Cap des 

Tempêtes», van Henry Bernstein.

Donderdag 9 Februari: «La Sonnette d’A- 

larme», het geestig stuk van Maurice Henne- 

quin en Romain Coolus

Woensdag 15 Maart: «Le Train pour Ve

nise», het groote lachsucces van Louis Ver- 

neuil.

Woensdag 29 Maart: «Les Jours Heureux», 

het overgroot succes van Claude André Pu- 

get. «

Zooals men ziet was het onmogelijk tel

kens een Donderdag vast te stellen voor de 

vertooningen. Dit vloeit voort uit het feit dat 

alle steden het volledig programma van Baret 

niet aanvaard hebben. Daardoor ontstaan le

dige dagen voor dewelke men verplicht is het 

gezelschapi soms naar ver afgelegen steden 

te zenden.

Binnen kort zullen wij mededeelen vanaf 

wanneer de abonnementen zullen kunnen*on- 

derschreven worden. Zij zullen afgeleverd 

worden bij den Schouwburgbewaarder, Chris-' 

tinastraat. Men kan zich nu reeds laten in

schrijven en alle inlichtingen bekomen. Ook 

M. A. Bouchery 1 1, Marie-Joséplaats houdt 

zich ter beschikking van het publiek. Tele-, 

fooh van den schouwburg nr. 73 730. Telef. 

van M. Bouchery nr. 71623.

Loon naar werk

ERGE AL
De vader van Mevrouw Humendt^ bestuur

ster van de Staatsmiddelbare Meisjesschool, 
wandelende in de Willem de Roolaan, strui
kelde over de borduur van het voetpad en 
viel. Hij liep een gapende wonde aan het 
hoofd op en ontving de eerste zorgen van 
Dr. Vandamme, waarna hij huiswaarts 
voerd werd.

ge-

APOTHEEKDIENST
De apotheek Lamoral zal op Zondag 

dezer geopend zijn gansch den dag.
30

DE GEMEENTEVERKIEZINGEN
De verkiezingen, waarvoor dank een zeer 

eperkte campagne gevoerd werd, zijn achter 
den rug. Om uit de gewoonte niet te gero
ken deden deze week alle soort vertelseltjes 
de rpnde die hoegenaamd geen vat hadden. 
Dank zij eene openbare verklaring van de 
nieuwe gekozene meerderheidsgroep, zijn de
ze eindelijk gestild.

Het is maar redelijk, eens de verkiezingen 
voorbij zijnde, dat alle politiek geklets ge
weerd worde.

Zooals bijna overal, heeft het Heistsche 
volk zich uitgesproken voor verdraagzaam
heid en eerbied.

Men koestert de hoop dat Heist binst deze 
nieuwe periode van zes jaren, zal kunnen re
kenen op vooruitgang en aanpassinpr volgenö 
de noodwendigheden voor een degelijke kust
plaats noodig. Het Heistsche volk stelt r!

VLAGGEFEEST
Zondag a.s. wordt de vlag der Christelijke 

Kajottersjeugd plechtig gewijd. Deze wijd:n~ 
geschiedt om 9.45 u. in de Parochiekerk.

Een tooneelavond wordt ’s avonds om 5 u. 
gegeven in de zaal van het Davidsfonds. 
«Liefde» door Pieter Magerman, tooneelspel 
in drie bedrijven, begeleid door enkele grap
pige kajottersnummertjes, zal opgevoerd wor
den.

Steunkaarten 5 fr. Gewone kaarten 2 fr.
«.* i* *

DOOR HET DAK GEVALLEN
Herstellingswerken uitvoerende aan het 

dak van zijn werkhuis, viel August Deplan- 
ter, schilder, wonende Langestraat, door het 
dak. Hij bekwam verwondingen aan de beide 
beenen en kloeg over inwendige pijnen.

* * f

KNIE BEZEERD
Bonjé Julient dokwerker, was werkzaam 

aan boord van het Nederlandsch motorschip 
«Katharina». Een klas cimentzakken viel om 
en raakte Bonjé aan het been dat onder de 
zakken bedolven werd. De knie was erg ge- 
zwTcllen en werd geneeskundig verzorgd.

** *

BIJ ONZE VISSCHERS
Het visschersvaartuig N.40 «Madeleine» 

heeft een boel verloren.
—  Het schip N.25 schipper Ghys G. ha

perde met de kor aan een anker dat hij kon 
bovenhalen. Het was een anker dat nog niet 
zeer lang verloren is geweest en dat nog 
bruikbaar is.

—  Dinsdag morgen stak een dikke mist 
op en de schepen N.3I, N.4I, N.51, N.55, 
N.9, N.22, N.8, N.28 en N.59 liepen vast of 
bl even uit voorzichtigheid aan een der drie
pikkels in de haven liggen.

—  Woensdag morgen om dezelfde reden 
liepen de volgende schepen vast: P.45, P.4 7, 
N.2 en N.58.

—  Het visschersvaartuig N.51, schipper 
Desaever Georges, op vischvangst zijnde, be
merkte een groot voorwerp op de zee drijven. 
Men dacht eerst met een groote visch te doen 
te hebben, maar stelde daarna vast dat het 
een rubberballon was met koord!adders om
kruist. Het was voorzien van een bonbonne 
o m de noodige gasstof te verschaffen. Het 
moet een proefballon zijn en is van Engel
sche afkomst.

PRIJSKAMP IN HET BIEDEN
Morgen Zaterdag, prijskamp in het Bieden 

man tegen man, in café «Ons Huis». 200 fr. 
prijzen gewaarborgd. Inleg 2 fr. I n sehr ij vin- 
om 6.30 u.

Gezien het nu Zondag 30 a.s. voor «Help 
mee ’t zal wel gaan» den grooten dag is: 
«Inhuldiging van het Vaandel» en er reeds 
zooveel over geschreven werd, trok ik mijn 
stoutste schoenen aan, om als reporter van 
«Het Visscherijblad» te trachten een inter
view van een Gillis der Zee af te nemen. 
Beter kon het niet, want ik kreeg den Feest
leider als Hors-d’œuvre. Voorzitter en de an
dere achtbare bestuurders zouden weinige 
oogenblikken daarna hunne intrede doen. U 
spreken over de Maatschappij, over de Gil
lissen I Ja, met liefde, want dit grootsche werk 
is het onze. Twee en een half jaar werk heeft 
het gevergd om dit alles met eigen handen 
te vervaardigen. De hoeden, echte pracht
stukken, zijn door ons gemaakt en geschil
derd door mannen, vrouwen, jonge juffers, 
bezield met den maatschappelijken gees!:, 
steeds wedijverend, steeds mooier, steeds 
hooger.

Het ontstaan: op 3 Februari 1936, rond 
9 uur s avonds n het «Zwart Cafétje» op 
het hoekje (maar nu reeds een juweel van 
een café) door een handvol durvers, werd 
een maaschappijtje gesticht om verzet, ont
spanning en reizen aan de leden te verschaf
fen.

Ledenaantal: van 3 tot 84 gekostumeerde 
leden, daarbij eereleden en steunende leden 
tot 107.

De groepen: Eerste verbeelding die was 
Belgie, Kongo en de 9 provincies; 3 eerste 
prijzen, 4 vijfde. Tweede verbeelding: de 
folkloristische groep, een hedendaagsch won
der: «De Gillissen der Zee», die overal waar 
ze zich vertoonden, de eerste prijzen, de 
eeremetalen, wisten weg te kapen. Aalst, 
Oostende, leper, ,Kortrijk, Geeraardsbergen, 
Zelzaete, Duinkerke, ;Kales, Rijssel, Robaais, 
Toerkonje, Belle-Cassel enz.

De vooruitzichten: Wat de maatschappij 
zelf betreft: ze houden zooals ze is, niet min
der in getal en ook niet meer. De liefdadig
heid aanvatten ten voordeele der weduwen 
en weezen der Slachtoffers van de Zee. Door 
verkoop van kaarten (beeltenis der Gillissen) 
en alle voortkomende gelden (zuiver) te stor
ten in de kas van dit edel werk. Wij zijn 
kinderen der Zee, kennen de gevaren er aan 
verbonden en zullen trachten het leed dier 
ongelukkigen zooveel mogelijk te verzachten.

Het Vaandel: Iedereen, groot en klein, 
heeft gewerkt, gezwoegd, gedanst en ge
sprongen voor leus hebbende: het is voor 
ons Vaandel.

Het vaandel zelf, een meesterstuk ge
maakt door het vermaarde huis Cattry of 
Van Labbeke te Brugge, naar teekening van 
den zoo gunstig gekenden volksvriend en 
kunstenaar, de heer Jozef Dewulf, die met 
enkele woorden op papier hem door den 
Feestleider overhandigd, een ontwerp in 
kleuren wist te vervaardigen, dat eer deed 
aan onze maatschappij en ten volle de goed
keuring bekwam van alle leden en bovenal 
van hem die het Vaandel had te maken.

Inhuldiging: Stoetsgewijze met het stadâ- 
muziek en ook ons muziek, want wii bezitten 
een muziek Menheere, en ik vind geen woor
den machtig genoeg om ons aller bewonde
ring en genegenheid voor onze muziekantjes 
uit tel drukken, naar het Stadhuis. Bezoek 
der verschillende monumenten met neerleg
ging van bloemengarven. Ontvangst in het 
lokaal der afgevaardigden. Eerewijn ^n uit
reiking der herinneringsmedalies. Daarna 
Banket in het Hôtel du Limbourg, de Eere
leden en Leden aangeboden. Dit is het slot 
heer Reporter.

Mijn beste Feestleider, ik wensch U, uw 
Bestuur en de gansche Maatschappij, veel ge
luk en veel genoegen.

Leon Camie! Arthur.

ABONNEMENTEN. —  Het is vanaf Maan

dag 3 1 October dat de oude abonnenten van 

de Tournées Baret hun kaarten zullen kun

nen laten vernieuwen voor den winter 1938-

1939.

Onnoodig er nog op te wijzen dat de abon

nementen allerlei voordeelen aanbieden zoo- 

j als# bij voorbeeld, een vermindering op de 

.' plaatsprijzen en een verzekering tegen gelijk 

welke eventueele prijsverhooging gedurende 

het winter seizoen; het recht immer de plaats 

in te nemen waarop men gewoon is; het 

recht toelating te geven aan een andere per

soon om deze plaats in te nemen; prijsver

mindering op de vertooningen die geen deel 

uitmaken van de aangekondigde reeks.

Dit laatste geval zal zich dezen winter 

voordoen vermits de Tournées Baret op 

Maandag 7 November een vertooning buiten 

de abonnementreeks zullen geven. De per

sonen die hun abonnement zullen vernieuwd 

of er een genomen hebben, zullen voor deze 

vertooning een ^pri jsvermindering bekomen 

op voorwaarde hun plaatsen op voorhand te 

bespreken, ten laatste op 7 November, voor 

ï 7 uur, bii den schouwburgbewaarder, Chris- 

tinastraat. Er zal geen prijsvermindering toe

gestaan worden op biljetten die denzelfden 

avond genomen worden.

Men zal opvoeren: «Le Valet-Majtre», een 

lief tooneelstuk dat sinds meer dan een jaar 

zonder onderbreken gespeeld wordt in het 

Théâtre de la Michodière te Parijs en er een 

overgroot succes kent.

LE VALET-MAITRE. —  Op Maandag 7

November gaat dus de buitengewone vertoo

ning door van de Tournées Baret. En hét 

stuk dat uitgekozen werd is insgelijks buiten

gewoon vermits het sinds jaar en dag, zon

der onderbreken, opgevoerd wordt in het 

Théâtre de la Michodère te Parijs.

«Le Valet-Maître» is een meesterwerk van 

de rijpe inbeelding van de hh. Armont en 

Léopold Marchand. Het richt zich bijzonder 

tot de bridge-spelers. En v/ie speelt er thans 

geen bridge? De bridge heeft de wereld ver

overd en, na tot in de hoogste standen bin

nengedrongen te zijn, thans ook haar heer

schappij stelt op de planken.

Geen enkele bridge-speler mag nalaten dit 

stuk te gaan zien in den Schouwburg op 

Maandag 7 November. Het mag trouwens 

door iedereen gezien worden en is uiterst 

aantrekkelijk.

Wij herhalen het: deze vertooning wordt 

buiten de abonnementreeks gegeven en de 

nieuwe abonnementen zullen de gewone prijs

vermindering bekomen op voorwaarde dat 

zij hun plaatsen op voorhand bespreken bij 

den schouwburgbewaarder. Den avond zelve 

zullen er geen vermindering toegestaan wor

den bij het afnemen van biljetten.

DE VRIENDEN VAN HET 

NEDERLANDSCH TOONEEL

De prachtige en eendrachtige samenwer
king van alle Oostendsche cultureele gezind
heden heeft zelden schitterender werk ver
richt, dan het initiatief van «De Vrienden 
van het Nederlandsch Tooneel».

Na de bestuurszitting, welke deze week 
plaats greep, is het dan ook tot voldoening 
van alle jQostendsche kunstliefhebbers en 
tooneelvrienden, dat wij kunnen mededeelen, 
welke heerlijke avonden er ons in den Ko
ninklijken Schouwburg te wachten staan.

Er zal dit ja/ar niet alleen beroep worden 
gedaan op het puik van onZe Vlaamsche 
Schouwburgen, doch —  en dit verklappen 
v/ij gaarne —  wij zullen hoogstwaarschijn
lijk in de gelegenheid worden gesteld met 
één van Nederland s beste theatergroepen 
kennis te maken. Deze vertooning zou het 
seizoen sluiten. Hiervoor dient echteY een 
kleine inspanning gedaan en moeten nog een 
paar abonnenten worden aangeworven. Het 
plan van de kaartenbespreking ziet er thans 
zoo uit, dat op alle plaatsen nog enkele zeer 
goede zetels te verhuren zijn. Hij, die zich 
zoo spoedig mogelijk tot het secretariaat

wendt, Rogierïaan 21, zal ondervinden, hoe 
verstandig hij is geweest.

Het seizoen wordt plechtig, doch zeer aan
genaam geopend met de opvoering van «Elck 
wat Wils» (As you like it). Dit geestige blij
spel munt uit door een rijke en gemakkelijk 
te volgen handeling, een zeer biijmoedigen 
en levendigen dialoog en een aanschouwe
lijkheid, die door de waarde van Joris Diels’ 
groep tot in de fijnste schakeeringen zal wor
den uitgebeeld.

Wie een hoogstaande kunstgebeurtenis in 
het teeken van humor en verfijnd genot wil 
bijwonen, kome « Elck wat Wils » zien. 
Shakespeare, de leider van den Kon. Ned 
Schouwburg van Antwerpen en de Vrienden 
van het Ned. Tooneel deden er hun best voor.

CINEMAS
CINE-PALACE

Paramount actualiteiten. —  DE WIT TE 
HEL, met Leni Riefenstahl en Gustav Diesel. 
—  GOLDWYN FOLIES, geheel in kleur, met 
Mac Carthy, Ritz Brothers en een heele'* 
schaar vooraanstaande artisten. Kind. toeg.

RIALTO

John Boles, Rosalind Russnell in: DE OB
SESSIE VAN MADAME GRAIG. —  Fernan- 
del in: BARNABE met Roland Toutain en 
Marguerite Moreno. Kind. toeg.

REX-CINE

Elvire Popesco, Jules Beery in. DE CLU3 
DER ARfSTOCRATEN. —  Paul Muni, Mi
riam Hopkins in een liefdedrama: DEGENE 
DIE IK BEMIN. Kind, niet toeg.

RIO-CINE

Een gewaagde doch aan te bevelen film: 
ENGEL l JESMA AK STERS. —  Claire Tré vor, 
Ralph Morgan in een politiefilm: MENSCHL- 
LJJKE LAST. Kind. streng verboden

R O X Y  (gewezen Odéqn)

Duke Elligton en zijn orkest in THE HI 1 
PARADE. —  Jules Beery, Renée St. Cyr in: 
DE WOLVEN ONDEREEN. Kind. toeg.

FO RU M

Frank Morgan in EEN VOLKOMEN GEN
TLEMAN. -- Victor Francen en Vera Ko-
rène in: DUBBELE MOORD OP DE LIJN 
MAG1NOT. Kind. toeg.

STUDIAC

Alle laatste wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

• CA M EO

Clark Gabis en Jeanette Mac Donald in: 
SÀN FRANCISCO. —  TUNDRA, een ver
wezenlijking van Norman Down. Kind. toeg.

OP HET SPORTPLEIN

VOETBALWEDSTRIJD

Heden Zaterdagnamiddag heeft te 14.30 u. 

een interessante voetbalwedstrijd plaats tus

schen de ploeg van het Casino Kursaal en 

de knappe jongens van de Vischmijn.

Deze wedstrijd gaat door op het plein van 

het K.V.G.O. en zal ongetwijfeld veel voet

balliefhebbers er heen lokken.

ALLERLEI
VERBOND VOOR VLAAMSCHE AKTIE

Kalender van vergaderingen, feesten, enz., 
der aangesloten vereenigingen :

Zaterdag 29 Oct. —  20.30 u., Ibis, Jaar
lijksch feestmaal van T'bis-Whistclub.

Maandag 31 Oct. —  20.30 u., Kerlinga, 
K. V. Burgerbond: Voordracht door Dichter 
Wies Moens over «IKunstenaar en Volk». —  
20.30 u., Ibis: Aanvang der wekelijksche 
kaartavonden.

Donderdag 3 Nov. —  20.30 u. : Aanvang 
der November wekelijksche kaartavonden in 
Kerlinga.

Zaterdag 5 Nov. —  20.30 u. Ibis: Leden
vergadering V.N.V.

Zondag 6 Nov. -- Voetbalwedstrijd S.K.O.
tegen Hofstade. —  20.30 u., Ibis: Whist- 
Drive.

BERICHT AAN DE VISSCHERS

Om goed de «Koolzakken» anders gezegid de 
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de 
verrekijkers van deLUNETTERIE BELGE
4, KAPELLESTRAAT. 84 —  OOSTENDE

(rechtover de Cinema Caméo)

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

Blankenberge
LEERGANGEN IN TALEN

De 2-ja,rige leergangen in Nederlandsch, 
Fransch, Engelsch en Duitsch, ingericht door 
het stadsbestuur in de lokalen van de Rijks- 
middelbarei school zijn hervat. Lessenroostei : 
Maandag- en Vrijdagavond: van 5 tot 6 u.# 
Fransch le jaar en Engelsch le jaar; van 
6 tot 7 u., Fransch 2e jaar en Engelsch 2e 
jaar. Leergangen in Nederlandsch en Duitsch 
biĵ  een voldoende aantal inschrijvingen. 
Voorwaarden: 50 fr. per leergang (25 fr. 
voor werkloozen en leden van een kroostrijk 
gezin); voor een reeks van 40 lessen. In
schrijvingen bij den h. Derolez, directeur.

* * *

DGODENHULDE
Zooals ieder jaar zullen de dooden plech

tig herdacht worden op 1 November. Te 9 
uur, lijkdienst en om 9.45 uur vorming van 
den stoet om met muziek naar het kerkhof 
te gaan, waar het Eerepark der Gesneuvelde 
Soldaten en der Slachtoffers van de Plicht 
zullen bezocht worden met de stedelijke over
heid en de verschillende maatschappijen van 
de stad. Te dier gelegenhedi zal het IJzer- 
bloempje verkocht worden ten voordeele van 
de onderstandskas van den Nationalen Strij- 
dersbond.

ZONDAGDIENST DER APOTHEKERS
Zondag 30 October zal de apotheek Vo

gels, Bakkersstraat, den geheelen dag open 
zijn.

NATIONALE STRIJDERSBOND
Zaterdag 29 October, te 19.30 uur, jaar- 

lijksche algemeene vergadering in het lo
kaal. Zooals gewoonte eindigt die gezellige 
bijeenkomst met een tombola van nuttige 
prijzen, gratis aangeboden aan de leden. Het 
is een plicht, voor de oudstrijders tegen
woordig te zijn op die vergadering.

o • *

CINEMA’S.
PALLADIUM, Kerkstraat. —  Journal. «Le 

Postillon de Longjumeau» luimig zangspel 
met Willy Eichberger en Lucie English. «La 
Fille de la, Madelon» met Henry Garat en 
Minon Vallin.

COLISEE, Langestraat. —  Pathé-Journal. 
«Super Détective» met Jack Oakie en Ann 
Sotherns. «Le Chant du Missouri» met May 
Robson en Bobby Breen.
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DRIE ONMISBARE HELPERS VAN ZEEVAART EN VISSCHERIJ
O M  IN  ALLE W E E R D E  P L A A T S  
V A N  HET S C H I P  TE B E P A L E N

DE RICHTINGZOEKER
m

O M  STEEDS MET KUST-EN SCHEEPS 
STATIONS IN VERBINDING TE BLIJVEN

HET RADIO TOESTEL

DE D I E P T E M E T E R ^
O m  GEDURIG NAUWKEURIGE AANDUID ING TE 
HEBBEN VAN DE DIEPTE ONDER HET SCHIP EN 
VAN DE GESTELDHEID VAN DEN  ZEEBO D EM

SO C IET E  A N O N Y M E  IN T E R N A T IO N A L E  

D E  T É L É G R A P H IE  S A N S  F IL

O OST EN DE , Reederijkaai Tel. 7262S 

ZEEBRU G GE , Vischmijn, Tel. 440.44 

A N T W E R P E N  BRUSSEL

O o s t e n d s c h  N i e u w s
APOTHEEKDIENST

Op Zondag 30 October:

Dienstdoende gansch den dag: Apotheker 

Deketelaere, Torhout Steenweg 76. Dienst

doende tot 12 u. 30: Apothekers Degraeve, 

Kaaistraat 14b en Delang (Opex). Nacht

dienst: Apotheker Deketelaere, Torhout Stw.

Op Dinsdag 1 November (Allerheiligen) :

Dienstdoende gansch den dag: Apotheker 

Dewulf, Marie-Josépl. 7. Dienstdoende tot 1 2 

u. 30: (Apothekers Welter, Torhout Stw 254 

en Delang (Opex). Nachtdienst: Ap. Deke

telaere, Torhout Steenweg 76.

De apotheek Halewyck blijft eiken Zon

dagmorgen van 8 tot 12.30 uur open.

WIELRIJDSTER VALT TEN GRONDE

Mejuffer Marthe Vandercruyssen, wonendt# 

in de Vlaanderenstraat, reed per fiets langs 

den steenweg op Torhout, toen een hond, 

waarvan de eigenaar niet; gekend is haar 

een val veroorzaakte. Het slachtoffer dat ge

kwetst werd aan het hoofd en het gezicht, 

werd n(aar het gasthuis overgebracht. —  O. 

**
MOTORRIJDER GEWOND

De genaamde Walther Rosseneu, wonende 

Parmentierlaan te Knocke, die thans zijn 

dienstplicht vervult bij het 3e linieregiment 

hier, kwam metj zijn motorfiets s avonds uit 

Middelkerke gereden, om zijn garnizoen te 

vervoegen, toen hij ter hoogte van de Tribu- 

nenstraat, uitgleed, en tegen een elektrische 

paal terecht kwam. Rosseneu werd opgeno

men met ernstige wonden aan de handen en 

de beenen. Hij werd verzorgd door Dr. Sey- 

rynck. —  O.

AANVALLER ZELF AFGERANSELD

Arthur Devaux, wonende Visscherskaai, die 

twist zocht met Arthur Dewulf, heeft deze 

laatste op de Vischmarkt hard geslagen. Ka- 

miel Desomer wilde tusschenkomen, maar 

toen daagde John De Gezelle op, die het op

nam voor Dewulf en die Devaux op ziin 

beurt zooi toetakelde dat hij eveneens zooals 

Dewulf, de zorgen van den dokter noodig 

had. Nadien werden zij opgesloten tot den 

invloed van den drank geweken was. —  O. 

**
WIELRIJDER GEWOND

De jonge wielrijder Ed. Aspeslagh, 1 2 jaar 

oud, wonende Torhoutsche steenw. 5 7, werd 

op den hoek van de Euphrosina Beernaert- 

Straat en de Hendrik Serruyslaan, omverge- 

worpen door de auto van Pierre Vansteeger, 

wonende Aartshertogstraat 1, toen deze wilde 

Voorbij rijden. De jongen werd gewond aan 

het hoofd en ontving de eerste zorgen van 

dokter Maertens. —  O.

Â
, OVERLEDEN

Woensdag 26 October jl. had te 10 uur 

de begrafenis plaats van wijlen Gustaaf De

paepe, 43 jaar, vischhandelaar.

Gustaaf Depaepe was als vischhandelaar 

door elkeen gekend. Hij was oorlogsvrijwil

liger en vereerd met het oorlogskruis met 

palm.

Nooit werd te vergeefs op hem voor lief

dadige doeleinden beroep gedaan.

Zondag is hij plotseling overleden.

Aan zijn achtbare familie bieden wij onze 

innige deelneming aan.
«at f*

BEZOEK AAN ONZE VISSCHERSHAVEN

Dinsdag kreeg onze visschershaven het be

zoek van enkele reeders, ingenieurs en stede

lijke overheden van Dieppe. Zij werden er 

ontvangen door den heer Velthof, bestuurder 

der haven en door den heer Cnmiel Willems, 

voorzitter der Oostendsche vischhandelver- 

«‘eniging.

Dit bezoek had voor doel na te gaan op 

Welke wijze de groote veranderingen welke 

in de visschershaven van Dieppe zullen plaats 

hebben, dienen uitgevoerd om met een maxi

mum practisch nut gebruikt te kunnen wor

den.
Inderdaad al is de nieuwe visschershaven 

van Oostende een vlotdok, het mag gezegd 

worden dat dit dok en zijn vischhalle een 

der meest practische is van Europa.

Dit bezoek is er een prachtig bewijs van. 

***
SCHAAKKAMPIOENSCHAP

Het schaakseizoen is weder aangebroken 

en tevens de bedrijvigheid van den Oostend- 

schen schaakkring. Op 29 dezer begint de 

bijzonderste verrichting in onze stad: het 

kampioenschap van Oostende, Verscheidene 

nieuwe leden hebben zich reeds laten in

schrijven en het bestuur ziet zich verplicht 

het kampioenschap te laten betwisten in drie 

reeksen. Dinsdag 1.1. had de trekking plaats 

der deelnemers. Het lokaal van de «Oostend

sche schaakkring» is «!n de Beurs», Kerk

straat 12. —  O.

VOOR DE BLINDEN

De tombola ten bate van de blinden heeft 

plaats op 5 November, te 20 uur( in het lo

kaal «Oud Oostende», leperetraat 22. —  O. 
***

GEWIJZIGDE POSTTARIEVEN

Het Bestuur der Posterijen brengt ter ken

nis van het publiek dat, van 1 November af 

het tarief van sommige zendingen voor het 

binnenland en het Groothertogdom Luxem

burg, met 5 centiem zal worden verhoogd.

Hieronder een overzicht der nieuwe tak-

Brieven: 0,75 fr. per 50 gram of gedeelte 

van 50 gram.

Enkele postkaarten: fr. 0,40.

Prentkaarten: fr. 0,30 wanneer zij ree,; 

ander geschrift dragen dan den naam, het 

adres, de handteekening van den afzender, 

den datum van verzending en een beleefd

heidsformule van ten hoogste 5 woorden; 

fr. 0,40 met gelijk welke geschreven meldin

gen.

Zaakpapieren: fr. 0,10 per 50 gram of ge

deelte van 50 gr. met minimum-port van

fr. 0,75.

Voor de brieven en de enkele postkaarten 

worden, binnen den grenskft-ing van 30 kilo

meter (Duitschland, Frankrijk en Nederland) 

dezelfde taksen àls hierboven aangeduid toe

gepast.
* * *

RECHTBANK TE BRUGGE 

OlEhai AL TE OOSTENDE

Vrijdagmorgen verschenen voor de recht

bank te Brugge Lanoy Lecluyse en Beyen, 

beschuldigd van een inbraak gepleegd te heb

ben in den Volksbond te Oostende en een 

som ontvreemd te hebben van 4.000 frank. 

Tevens werden ze vervolgd voor twee andere 

pogingen tot diefstal. Zij werden veroordeeld 

tot 5 maanden gevangenis. ^
♦

DE VEEVERG1FTIGING TE STEENE

Men zal zich nog herinneren hoe verleden 

jaar de landbouwer Richard Vandenberghe 

uit Steene, bij het gerecht een klacht in

diende wegens vergiftiging van zijn vee. ln 

de laatste drie jaren waren 14 zijner dieren 

gestorven, en was zijn oogst tweemaal in de 

vlammen opgegaan. Overtuigd dat er kwaad

willigheid in het spel Wias, temeer toen hij 

op de plaats waar de dieren doodvielen, een 

geel poeder ontdekte. Hij vermoedde dat zijn 

buurman Karel Roose hier de hand in had. 

Een huiszoeking bij deze bracht niets aan 

het licht, maar enkele maanden later, ont

dekte Gaston Vermeirsch, werkman bij Roo

se op de hoeve van zijn werkgever een pak 

poeder dat veel overeenkomst vertoonde met 

wat gevonden werd op de hoeve van Van

denberghe- Dit leidde tot de aanhouding van 

Roose, die echter steeds zijn onschuld staan

de hield. Nadien werd hij weer vrijgelaten, 

en men hoorde over deze zaak geen nieuws 

meer. Vandenberghe stierf inmiddels. De 

verdedigers van Roose hebben echter een be

richt gekregen dat hun klient Dinsdag 1.1. 

voor de raadkamer moest verschijnen, omdat 

de verzending voor de boetstraffelijke recht

bank zou aangevraagd worden, onder be

schuldiging van veevergiftiging. —  O'.

**
DE ZAAK VAN DE V REEiVIDELIN GEN -

KAiARTEN

Wij hebben vroeger meegedeeld, hoe de 

stadsbediende Jan Degroote zich plichtig 

maakte aan onregelmatigheden in den dienst 

waar de vreemdelingenkaarten moesten afge

leverd worden. Men verneemt thans dat de 

h. Oposinsky van Poolsche nationaliteit, die 

op de Van Iseghemlaan een kosthuis open

hield en bekend was als een aanbrenger van 

interessante klienten, te Brussel is aangehou

den geworden, nadat hij uit Oostende ge

vlucht wiss. Hij werd naar Brugge overge

bracht voor den heer onderzoeksrechter 

Fraeys, die zich met de zaak bezighoudt. De 

zaak neemt groote uitbreiding en levert de 

eene verrassing na de andere. —  O.

**
EEN INBRAAK DIE WEINIG OPLEVERDE

Inbrekers zijn binnengedrongen in het huis 

van den heer Jos. Durand, gelegen aan de 

Northlaan. De twee kinderen, die thuis wa

ren, verkozen zich niet te verroeren toen zij 

vreemd gerucht in huis hoorden. Wanneer 

de ouders thuiskwamen, stelden zij vast dat 

de inbrekers, niettegenstaande zij alles door- 

 ̂snuffeld hadden, slechts 7 fr. hadden buit- 

j gemaakt. —  O.
9 •  *

! DOODENHULDE

Op Woensdaig 2 November heeft te 14.30 

ure op het stedelijk kerkhof, de jaarlijksche 

herdenking plaats onzer duurbare gesneu- 

! velden. —  O.

BOTSING

De h. Fortune van Bel, uit de St. Paulus

straat, is met zijn auto in botsing gekomen 

met een motorrijwiel van de politie, op den 

hoek van de St. Paulusstraat en de Kerk

straat. Alles beperkte zich tot stoffelijke 

sch,rde. —  O.

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

H ij IS G E W O N N E N
Er is misschien niemand die het zal geloo- 

ven, maar Mijnheer Elleboudt schrijft het in 

groote letters op het eerste blad van zijn 

Fransche gazet: hij is gewonnen en t zijn 

integendeel de heeren Porta en Smissaert die 

verloren hebben.

Weliswaar hebben beiden veel meer stem

men bekomen dan M. Elleboudt, maar voor 

hem telt dat allemaal nietl Er zijn slechts 

groepeeringen en de volksbond en de katho

lieke kring hebben elk drie zetels gewonnen 

terwijl Kerlinga er maar 2 kandidaten door 

heeft.

M. Elleboudt had een akkoord geteekend 

lang vóór de kiezing, dat na d.e verkiezingen 

alle onderhandelingen zouden gevoerd wor

den door de heeren Deceuninck, Goetghe- 

beur, Tempere, VancaiJlie en Dubois.

Ook dat heeft voor hem niet meer geteld 

en gezien de zege van twee bovenvermelde 

groepeeringen, verhaastte hij zich onderhan

delingen aan te knoopen om een katholiek 

liberaal schepencollege te vormen, waarin hij 

zich zou geslachtofferd hebben volgens zijn 

loffelijke en nooit genoeg geprezen gewoonte 

om den schepenzetel van Openbare Werken 

t.e aanvaarden.
Van de heeren Porta en Smissaert was er 

natuurlijk geen sprake meer en M. Elleboudt 

beloofde dat zeven katholieke gekozenen sa

men met tien liberale gekozenen een uiterst 

gelukkig kontrakt zouden sluiten om den 

strijd aan te gaan tegen zes socialisten en 

twee over hem misnoegde katholieken.

Aangaande het akkoord en de schriftelijke 

overeenkomst, waarbij in art. 4 duidelijk ge

zegd werd dat alle onderhandelingen slechts 

door bovenaangeduide heeren mochten ge

daan worden, dat was natuurlijk van geen 

tel.
Onze konfrater « De Duinengalm » heeft 

verleden wee H zijn verwondering en veront

waardiging over die handelwijze laten ken

nen en zelfs gesproken van een politieke 

smeerlapperij.
Hoe goed de truck ook in mekaar zat, toch 

zal hij niet lukken want men kent hem reeds 

als schepen veel te goed en Oostende weet 

wat al zijn beloften waard zijn.

D E  ELISABETHLAAN
Indien er een laan is, die voor de vol

tooiing van de autostrade zeer veel belang 

heeft, dan is het wel de Elisabethlaan welke 

met de autosnelbafen zal verbonden worden. 

Het is een prachtige laan, welke het verkeer 

van de twee grootste steenwegen van onze 

stad afleidt van het gevaarlijk kruispunt van 

Petit Paris.
De, bouw van deze laan werd in 19,07 vol

trokken ten koste van heel veel geld en de 

vele huizen die sedert enkele jaren langs 

beide kanten opgericht werden, hebben er 

een uitzicht aan gegeven van een buurt van 

een grootstad.

Wat gebeurt er echter?
Bruggen en Wegen hebben voorgesteld de 

breedte van deze laan te vermeerderen, zoo

dat de rooilijn aan beide kanten 8 m. achter

uit zou worden gebracht.

Een K. B. heeft dit voorstel bekrachtigd en 

verscheidene huizen worden nu gebouwd 

acht meter achteruit bij de bestaande ge

bouwen.
Het gevolg is dat de huizen welke reeds 

bestonden, met hun zijgevels aan vochtigheid 

en koude zijn blootgesteld, terwijl de huizen 

die achteruit moeten opgetrokken worden, 

bijna geen zicht hebben op de straat en dus 

hierdoor veel schade lijden, vermits ze eerder 

gelijken op achterhuizen.
De eigenaars van vooruitstaande huizen 

zouden in hun zijgevels vensters kunnen doen 

maken, waardoor ze feitelijk in het huis van 

een ander zouden kunnen binnenkijken, 

maar de meesten zullen die zijgevels verhu

ren voor reklame schilderijen, wat feitelijk 

nog het beste middel is om deze muren tegen 

de vochtigheid te beschutten. Maar het zal 

later een prachtig gezicht zijn, al die rekla- 

men langs de Elisabethlaan.

We kunnen maar niet begrijpen hoe de 

openbare besturen aldus durven te werk 

gaan.
Eenmaal de breedte van een laan aanvaard 

werd, had men zich hieraan hoeven te hou 

den en moest men in de stad op dezelfde 

wijze plots beslissen straten die reeds half 

bebouwd zijn te verbreeden, onze stad zou er 

lief uitzien.
Het stadsbestuur had nooit deze beslissing 

mogen aanvaarden en had moeten protest 

indienen bij de regeering opdat een van de 

schoonste lanen onzer stad aldus niet moed

willig zou verminkt worden.

Wat ons ook verwondert is tjat totnogtoe 

de toelating geweigerd werd om in het mid

den van deze laan een tramlijn aan te leg

gen, waardoor gansch de wijk zou kunnen 

bediend worden door een tram die steeds in 

dezelfde richting langs de Torhout steenweg, 

de Elisabethlaan en de Nieuwpoort steenweg, 

het volk zou bedienen.
* y 9

VECHTPARTIJ

In een danszaal gelegen in de Kaaistraat, 

kwam het tot een vechtpartij waarbij ver

scheidene personen betrokken waren. Frans, 

Philibert, Edward Deleye en Carolus Martin 

stonden er tegenover ̂ Joseph Lauwereins, A l

fred Lauwereins en Ernestine Goormachtigh. 

Tusschenkomst v.an de politie was noodig. 

Joseph Lauwereins en Ernestine Goormach- 

tigh moesten door een dokter verzorgd wor

den. —  O.

***
INDEX-CIJFER OP 15 OCTOBER 193S

Ingevolge het onderzoek door het Minis

terie van Economische zaken, Middenstand en 

Landbouw, wordt het eenvoudig index-cijfer 

van de algemeene lijn der kleinhandelsprijzen 

in Belgie. on den 15 October 1938 voor het 

Koninkrijk bepaald op 769.

hlETS GESTOLEN

Lcn irieia uragencie de nuiamerpiaai v/esi- 

Viaanderen en toeoehoo rende aan 

Keguic.id ïJansecoer, wunenoe /-̂ msterdam- 

straac /U, werd gestolen, terwijl de eigenaar 

de tiets onbeheerd had gelaten voor een her

berg. - O.

GEMEENTERAADSZITTING

De leden van den gemeenteraad zullen 

Vrijdag toekomende 4 November, te 16 uur 

bijeenkomen in openbare zitting. —  O.

**
IN HEI LEOPOLD ĵ k K

werd verleden week het water uit den vijver 

afgetrokken om daar het slijk weg te bag

geren zooals dit in de vijvers van het boschje 

voor den Zomer gedaan werd.

Men heeft hier echter veel moeite gehad 

met de zwanen, eenden en ganzen, die zich 

maar niet zoo gemakkelijk lieten pakken.

Woensdagmorgen was er nog een zwaan 

die majestatisch rondzwom in den plas welke 

was overgebleven.

Al die dieren werden naar de zwemkom 

overgebracht, waar ze tot na de voltooiing 

van de werken zullen blijven.

Eerst heeft men al de electrische kabels 

weggenomen die dienden voor de verlichting 

van de twee kleine kiosken op het water van 

de twee steenen bruggen, enz...

Langs den oever werden planken opgetim- 

I merd om het slijk er achter te werpen, dat 

daar zal uitleken, drogen en hard worden 

om dan later gemakkelijk met een voerauto 

te kunnen weggehaald worden.

Terwijl men het slijk uitschept, zal men 

goed doen eens rond te kijken om te zien 

of het bronzen medaillon van Edmond Lapon 

niet eertijds in den vijver geworpen werd.

Misschien komt zijn beeltenis aldus nog 

eens te voorschijn en zal men op het ledig- 

staande muurtje het kunstwerk van Oscar 

Declerck weer kunnen vestigen.
* * *

AKELIGE VONDST

De 72-jarige Jan Coenen betrekt een ka

mer in het huis gelegen Distellaan 72a, wijk. 

Mariakerke. Daar hij nog gehuisvest was te 

Brussel, moest hij op 1 6 dezer naar de hoofd

stad gaan om er zijn kiesplicht te vervullen. 

Bij deze gelegenheid zou hij familieleden een 

bezoek brengen. Het verwonderde dan ook 

de familieleden, wanneer zij den bewusten 

dag hun bloedverwant niet zagen. Toen de 

kiesbrief ook onbesteld terugkwa*m, baarde 

dit bij hen onrust. Een neef en een nicht 

kwamen naar Oostende, maar vonden het 

huis aan de Distellaan gesloten. De neef kon 

echter langs achter het huis binnendringen 

en zoo in de kamer van den bloedverwant ge 

raken, waar hij deze levenloos aantrof. Het 

lijk verspreidde reeds een verpestende reuk. 

Een bijgeroepen geneesheer stelde vast dat 

de dood sedert drie weken was ingetreden. 

Het stoffelijk overschot werd naar het doo- 

denhuis overgebracht. —  O.

***
STEDELIJKE BEGRAAFPLAATSEN 

BERICHT

Ten einde de klachten die zich voorgedaan 

hebben te vermijden heeft de Burgemeester 

de eer het publiek bekend te maken dat het 

verboden is schilder- of bouwwerken uit te 

voeren op de stedelijke begraafplaatsen, tus

schen den 30 October en den 6 November.

TOELATINGEN TOT BOUWEN

Melanghe Georges: bouwen 2 huizen, Wa- 

terwerkstraat. — Galleyn Flor.: bouwen huis 

Plakkersstraat. -- Corteille Pierre: verande

ringswerken, Weidestraat 32. —  G. Lebbe- 

Jacobsen: vervangen vast raam, Louisastraat

16. -- Onghena Jos. : oprichten broeikas,

Eschdoornlaan 13. —  Lauwereins G. R.: 

eranderingswerken, St. Sebastiaanstraat. —  

Dufait Jos. : verhoogen gebouw, Th. steenw.

319. -- Hillebrandt A.: bouwen boeikas,

Congolaan. —  Fontaine H.: veranderings

werken, Veldstraat 11.
»

LIEFDADIGHEID

Sommen ontvangen voor de behoeftige 

weezen der Oud-Strijders N.S.B. van Oos

tende :

Omhaling Augustus, Oostende 2632,00

Cercle «Cecilia», Oostende 3000,00

Mme Demoulière, «Osborne», id. 1 000,00 

M. Dierickx, Oostende 100,00

M. A. Serruys, Oostende 100,00

V.G.O. Voetbalafdeeling, Oostende 3 79,00 

Di Coco, Oostende 20,00

O. Verlinde, Oostende 20,00

Stort uwen steun op de postcheckrekening 

nr. 208636 of op het Secretariaat: L. De

koker* Grensstraat 8, Oostende.

ïn naam onzer schamele weesjes, onzen diep- 

sten dank aan de vrijgevige weldoeners.
•  * *

Den heer Burgemeester werd volgende som 

gestort: 1500 fr. door M. G. Depaemelaere. 

eigenaar van den auto skooter. Dit bedrag 

komt ten goede aan: ,a) het Werk der Kom 

Melk (500 fr.); bj het Werk van het «Moe

derhuis» (500 fr.); c) het Werk der Tuber- 

culosen (500 fr.).

BIJ DE LEON’S VRIENDEN
Heden Zaterdag 29 October heeft te 8.30 

uur ’s avonds de algemeene vergadering 
plaats van deze supportersclub bij den vriend 
Leon Vandecasteele.

Op de da;gorde staan verscheidene belang
rijke punten.

Alle leden worden verzocht talrijk op te 
komen.

• * •

KOMMANDANT TIMMERMANS 
VOOR DE MIKRO

Woensdagavond konden de radioluisteraars 
die afgestemd hadden op Brussel Vlaamsch, 
onze stadsgenoot Kommandant Timmermans, 
van de lijn Oostende-Dover, gedurende een 
kwartiertje aanhooren in een interview over 
zeevaartwetenswaardigheden. —  O.

PAKETBOOTEN 

O O S T E N D E  - D O V E R
Op 5 en 6 November, ter gelegenheid van 

het Salon der Motorfietsen te Londen, uit

gifte van uitstapkaartjes tegen verminderde 

prijzen, naar Dover en Londen, geldig 1 7 

dagen.

Bijzondere dagelijksche vervoerdienst voor 

auto’s met de gewone passagiersbooten. Af

vaarten uit Oostende te 10.50 u. en t~ 15.20 

u.; uit Dover te 11.55 u. en te 15.55 u.

VI55CNEG5 !
V O O R  U W E  S C H E E P S H E R S T E L L I N G E N  EH 

N I E U W B O U W  W E N D T  U  TOT D i  W E R K H U IZ E N

BELIABD.CRIGfimC
OOSTENDE S.AÎ

VRACHTAUTO AAN DE SNAESKERKE- 

iïRUG IN HET WATER GEREDEN

Een ernstig ongeluk heeft zich voorgedaan 

op de brug te Snaeskerke, waar een eenige 

richting is ingesteld. Een noodbrug is er 

aangelegd, Voor de ontdubbeling van het ver

keer. De bestuurder van een vrachtauto, in 

dienst van de firma O. Saye en Zoon, uit 

Kortrijk, bemerkte te laat dat hij de ver

keerde brug was opgereden. Hij wilde zich 

nog naar de andere brug begeven en reed 

achteruit, maar botste aldus tegen de borst

wering en kwam in het water terecht. De va 

maakte zoon helsch lawaai dat een herber 

gier uit de omgeving aanstonds kwam toe 

geloopen, die zonder een oogenblik te aar 

zelen te water sprong, met de hoop het por- 

lier van de auto te kunnen openen, en den 

ongelukkigen bestuurder te kunnen redden. 

Hij slaagde echter niet in zijn moedige po 

ging. —  O.

Men moest wachten tot de eigenaar van 

den vrachtwagen ter plaatse was, om de een

zelvigheid van het slachtoffer te kunnen 

vaststellen: het is Jules Van Groenweghe, 41 

jaar oud, wonende 408, Kortrijkstraat, Heu

le. ’s Nachts werden reeds de werken aan

gevat om den wagen op het droge te bren

gen. Een talrijke menigte verdrong zich wei

nige uren later ter plaatse.

Het parket van Brugge, vertegenwoordigd 

door de hh. Buysse, substituut van den pro

kureur des Konings, Moeneclaey, onder

zoeksrechter, Haezaert, greffier en Brondel, 

deskundige, is Woensdag morgen op de 

plaats van het ongeluk geweest. Sporen wer

den gevonden aan het begin van de brug. De 

vrachtwagen heeft eerst de linker borstwe

ring geraakt, is dan schuinsweg tegen de 

rechterborstwering terechtgekomen, om ten 

slotte weer naar links af te zwaaien en thans 

de borstwering door te breken. Het blijkt dus 

wel dat de bestuurder in zig-zag over de 

brug reed voor het ongeluk. Er was slechts 

een getuige, namelijk Mevrouw Depoorter 

uit Mariakerke, die per fiets uit de richting 

van Torhout kwam en juist op het punt was 

over de linkerbrug door te rijden. Woensdag 

morgen was men er nog niet in geslaagd de 

wagen uit het water te halen, evenmin als 

het lijk van het slachtoffer. Men kan ook 

nog niet zeggen of er niet nog een tweede 

persoon aan de ziide van den * bestuurder 

zat. —  O.
Woensdag na het middaguur is men er 

toch in geslaagd de auto zoover uit het water 

te trekken, dat het mogelijk was, het lijk 

van den bestuurder Van Groenweghe boven 

te halen. De bestuurder is niet in staat ge

weest de deur te openen door het feit dat 

deze versperd werd door de ijzeren balken 

die uit den wagen vooruitgeschoven waren. 

Het onderzoek laat uitschijnen dat de auto 

met een groote snelheid moet hebben gere

den. In tegenstrijd met de eerste vermoedens, 

bevond er zich geen tweede persoon in den 

vrachtwagen. Het stoffelijk overschot van 

Van Groenweghe werd naar het doodenhuis 

overgebracht. -- O.

GEVAARLIJKE INBREKER IN DE KNEL
Kommissaris Ingelbrecht is er met zijn 

mannen in geslaagd een inbreker aan te hou
den, die pas sedert Juni uit de gevangenis 
ontslagen werd, en dus niet meer aan zijn 
pioefstuk is. Het betreft hier zekeren Willy 
Vuylsteke, die geen vaste woonplaats heeft. 
Vuylsteke had opgemerkt dat een villa, ge
legen Albert I promenade, en toebehoorende 
aan oud-volksvertegenwoordiger de Lannier 
uit Gent, onbewoond was. In den nacht van 
Zondag op Maandag was hij in de villa ge
drongen, waar hij talrijke kunstvoorwerpen 
vond, die voor hem een rijken buit zouden 
vormen. Een plan werd opgemaakt: hij zou 
verscheidene dagen in de villa verblijven, de 
kostbaarste en gemakkelijkst te ontvreemden 
voorwerpen inpakken, en zou in verschillend;- 
tijden den buit weg brengen. Een eerste pak 
werd aan den man gebracht bij een o p k o o -  

per. Toen hij Dinsdagnamiddag, langs de g 
rage buitengekomen zijnde, weer een wan
deling ondernam met twee kostbare chinee- 
sche vazen onder den arm, stootte hij met een 
dezer tegen een gevel. Zonder omzien zette 
hij zijn weg voort en sprong verder in een 
huurauto.’ De houding van Vuylsteke kwam 
enkele personen uit den omtrek verdacht 
voor; de politie werd gewaarschuwd, die hem 
weldra aanhield. Verschillende der gestolen 
voorwerpen werden reeds teruggevonden. 
Het staat echter vast, dat er nog personen 
van deze gestolen voorwerpen hebben opge
kocht. Ten einde vervolgingen te voorkomen, 
en om hun goede trouw te bewijzen, zullen 
die personen voorzichtig handelen met on
middellijk de politie te verwittigen. Donder
dagmorgen werd Willy Vuylsteke naar Brug
ge overgebracht. —  O.

DE EERSTE NACHTVORST
heeft heel wat schade berokkend aan de 
Chrysanten, welke de heer Verhuist, direc
teur van den stedelijken beplantingsdienst 
voorbereid had voor de versiering van de 
kerkhoven.

Deze teere planten kunnen inderdaad niet 
de geringste koude doorstaan.

HET REVOLVERDRAMA

* Verleden week Donderdagnamiddag had in 
de Rogierlaan voor de kostschool van het 
K. Atheneum, de wedersamenstelling plaats 
van het drama. 1 alrijke nieuwsgierigen ver
drongen zich aldaar, wanneer het parket ter 
plaats kwam. Het parket was vertegenwoor
digd door den heer onderzoeksrechter Van 
Roileghem en substituut Vossen. Tijdens de 
ondervraging verklaarde Bonnet thans dat hij 
het slachtofter pas sedert drie dagen kende. 
Reeds sedert Dinsdag 1 1 Oktober kwam hij 
naar de kust, nadat hij vastgesteld had niet 
in zijn examen te zullen slagen. Den eersten 
nacht had hij doorgebracht in De Panne, 
s Anderendaags was hij naar Oostende ge
komen en logeerde in verschillende hoteis. 
Ondertusschen maakte hij kennis met Lea 
Dyserinck. De hoffelijkheid waarmee hij haar 
bejegende scheen echter weinig in haar 
smaak te vallen, hetgeen de student ten 
zeerste zou gegriefd hebben. Bonnet die na de 
wedersamenstelling terug werd opgesloten, is 
s Vrijdags naar Brugge overgebracht.

De toestand van de slachtoffers. -- De
slachtoffers die men eerst gered waande, wa
ren naar het gasthuis gevoerd. Bij nader on
derzoek bleek de toestand bijlange niet zoo 
geruststellend en zij werden naar de kliniek 
overgebracht. Bijzonder voor wat Suzy, do 
oudste der twee zusters betreft, wordt een 
noodlottige afloop gevreesd. De kogel die 
haar in de keel trof is doorgedrongen tot aan 
de wervelkolom, wat de verlajnming van 
gansch het onderlijf voor gevolg heeft. Her
inneren wij eraan dat Suzy, Bonnet pas voor 
de eerste maal ontmoet had. Lea, die kon 
ondervraagd worden, verklaarde Bonnet voor 
de eerste maal te hebben gezien, den Mam - 
dag voor het gebeurde. De toestand van rS 
jongste betert in kleine mate, alhoewel de 
kogel, die onder het linker oor binnendrong 
en aan de wang uitkwam in den mond een 
leelijke wonde heeft teweeggebracht. Beiden 
hebben veel bloed verloren.

De verdediging. —  De ouders van Bonnet 
hebben de verdediging van hun zoon toever
trouwd aan Mter A. Van Glabbeke, die reeds 
zijn klient in de gevangenis een bezoek heeft 
gebracht. — O.

«|®AuPara«*fH
G. MADELEIN-BUYS

Gebreveteerde Bandagist 
Adolf Buylstraat, 53 —  O O ST EN D E
(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstraat)

Spreekdraad 73740
N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostende

— «O»—

Alles naar maat volgens het geval en 
voorschrift der geneesheeren.

Begeefü zich op verzoek ten huize
langs gansch de kust.

SCHAKEN

Bij het einde van het vorig seizoen werd 
door den Oostendschen Schaakkring een tor
nooi ingericht voor de nieuwe leden samen 
met de spelers van 2e kategorie. Dit met het 
doel de beginnelingen te oefenen en hun 
vooruitgang te bespoedigen. Verschillende 
mooie prijzen waren in dit tornooi te win
nen. De uitslag was :

I • C. Vantuyne, 10,5 punten op 13 par
tijen (80 t.h.); 2. J. Grymonprez, 9,5 punten 
op 13 partijen (73 t.h.); 3. F. Teetaert 6,3 
punten op 10 partijen (65 t.h.); 4. M. Ca
ron, 8 punten op 14 partijen (5 7 t.h.); 5. 
Stevens, 3 punten op 9 partijen (33 t.h.);
6. J. Viane, 3 punten op 9 partijen (33 t.h.);
7. Blomme, 2,5 punten op 9, partijen (2 7 
t.h.); 8. Louant (opgegeven); 9. F. Pepers 
(opgegeven).

Deze uitslag geeft een nogal juiste kijk op 
de waarde van de verschillende mededingers, 
waaronder de hh. Vantuyne en Grymonprez 
mogen gelukgewenscht worden voor hun 
mooien uitslag. -- O.

Kampioenschap van Oostende. —  Dinsdag 
werd door het lot beslist hoe de partijen 
zouden verdeeld worden. De eerste reeks 
brengt de mededingers als volgt tegenover 
mekaar:

le kategorie: Maler-Vanherreweghe; Van- 
tuyne-Vanlierde. —  2e kategorie: Teetaert- 
Via ene; Grymonprez-Linskens; F. Pepers- 
Vanheule; Blomme-Caron ; Louant-Pivert; 
Simoens-Vandevelde. De wedstrijden gaan 
aoor in het lokaal «ln de Beurs», Kerkstraat.
—  O.

STEDELIJKE REINIGINGSDIENST 
OPHALEN VUILNIS

Op 1 November 1 938 (Allerheiligen) zal 
het huisvuil door den Stedelijken Reinigings
dienst niet worden opgehaald. Op Woensdag 
2 November zal de ophaling op gansch het 
grondgebied van de stad geschieden.

PASTER PYPE HULDE

De groote visschersvriend is nog niet ver
geten, zijn nagedachtenis is nog levendig in 
de visschersmiddens. Het strekt de visschers- 
bevolking tot eer dat zij de groote diensten 
van paster Pype ook met groote dankbaar
heid weet te vergelden.

Daarom houdt de visschersgilde er aan een 
bezoek te organiseeren aan het graf van 
paster Pype, en noodigt alle visschers en 
vrienden van paster Pype uit eraan deel te 
nemen.

De stoet, muziek in top, zal vertrekken om 
2.30 ure aan de visschersgilde «’t Zal wel 
gaan», S. Franciscusstraat 53.

VOOR EEN C C O  M O M  IS C  fIC  HERSTELLING
W ENDT U TOT DE G E K E N D E  S C H E E P S W E R F

R E c D E R Y K A A I O O S T E N  DE TEL.2o 36  PRIVAAT 21.1

G E K E N D  V O O R  M A A R  B Y Z O M D E R E  

U I T V O E R I N G  O P  G E B I E D  V A M  E L E C T R IS C l i

z e e r ’v l u g  e n  v e r z o r g d  w e r k



« HET VISSCHERIJBLAD »

Uitslagen der Exam ens voorBescheepte V isschersjongensenPrem ies aan hun Schippers
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Omschrijv ing Oostende
V »Igende scheepsjongens hebben, na een le en 2e onderzoek, telkens 60 % en op elk der voornaamste vakken minstens de 50 % 
ik r punten behaald.

(ic-tal punten

1« 1 2'

' Onderzoek
100 p.

Naam en Voornamen Meester

Premie aan den 
jongen 

geschonke door 
Staat Prov. Stad

Buitengewone 
Bijpremie aan den premie

meester geschonken door aan dein meester
STAAT PROVINCIE STAAT 

Diepz, Kust Diepz. Kust Diepz. Kust

GROOTSTE ONDERSCHEIDING

9 ’• 97 ZWERTVAEGHER Germain O.l 14 Zwertvaegher Arthur 00 100 200 100 200 200

9.< 96 LAPL.ASSE Louis 0.250 Verfoanck André 00 100 200 100 120 120

6 1 93 MAES Marcel 0 . 1 68 Maes Frans 00 100 200 100 200 200

8 • 9 i SMISAERT Eugeen C.I44 Smisaert Alfred 00 100 200 60 120

9;. 90 RGUZEE Maurice.

GRQOTE ONDERSCHEIDING

0.161 Vanderwal Frederik 00 100 200 100 120 120

9,/. &9 AZAERT Henri 0 .87 Van Roose Jeroom 80 80 1 75 80 120 120

9 ! 89 HALLEMEESCH Louis 0.159 Vermeersch Michel 80 80 175 80 200 200

9'[ 89 SCHRAM Camiel 0.32 Schrom Prosper 80 80 175 40 120

« « 87 DEVRIENDT Emiel 0.64 Devriendt Pierre 80 80 175 40 120

6/ 87 VINCENT Pieter 0.286 Lambregt Karei 80 80 1 75 80 200 200

o ; 85 DESAEVER Fernand 0.147 Belpaeme Isidoor 80 80 175 80 120 120

» ) 85 VANBESIEN Louis Ci. 3 09 Rouzée Honoré 80 80 175 80 200 200

f,/ 83 DEV1NCK Pieter 0.308 Zonnekein Karei 80 80 175 80 120 120

M 83 WYI.LIE Karei 0.346 Gonsales Georges 80 80 1 75 80 200 200

b> 82 HUBRECHTSEN Roger 0.314 Blondé Oscar 80 80 1 75 80 120 120

ÎU 82 VANHOVE Pierre 0.147 Belpaeme Isidoor 80 80 175 80 120 120

61 80 DERETTE Julien O 158 Zonnekeyn Arthur 80 80 1 75 80 200 200

8/ 80 MAJOR Emiel

MET ONDERSCHEIDING

0.157 Major René 80 80 1 75 80

i
200 200

e> 79 ■VERMEYLEN Edouard 0.342 Lambregt Henri 60 60 150 60 120 120

t i 78 DARMS Isidoor 0.350 Azaert Edouard 60 60 150 60 120 120

t 5 78 EVERAERT Maurice 0.22 Everaert Julien 60 60 150 20 120

75 78 GHYS Jozef 0.325 Maes Camiel 60 60 150 60 200 200

8} 77 VANHOVE Antoine 0 .198 Coulier Engel 60 60 I5C 60 200 200

85 76 RAU Victor 0.107 Brys Edouard 60 60 150 60 120 120

75 75 MAES Pieter 

MET VOLDOENING

0.318 Raeckelboom Antoon 60 60 150 60 200 200

6 4 67 DUYCK Herman 0.237 Lusyne Arthur 40 40 125 40 120 120

ó i 65 GERYL Alfons 0.89. Beuren Henri 40 40 125 40 120 120

\ olgende 
h mid.

scheepsjongens hebben, na .een eerste onderzoek, minstens 60 % en op elk der voornaamste vakken 50 % der punten

GROOTSTE ONDERSCHEIDING

Eerste
Onderzoek

95 BARBA1X Georges 0.88

e

Verscheidene 125

92 VERLEENE Marcel G.2 1 7 Verleene Karel 125 120 120 100

91 JANSSENS Richard 0.33 Janssens Frans 125 80 80

91 VERANNEMAN Robert 

GROOTE ONDERSCHEIDING

0 .1 79 Verscheidene 125

Ö9 FONTEYNE Leon 0.80 Steenkiste Pieter 100 120 120 80

89 LAMBRECHT Georges Verscheidene 100

88 BEYEN Ferdinand Verscheidene 100

88 EVERAERT Achiel 0.37 Everaert Frans 100 80 80

87 DURE Roger 0.81 Monteny Karel 100 120 120 80

87 OCKET Julien 0.350 Azaert Edouard 100 1?0 120 80

87 SPEE Edouard O.l 12 Vermoote Maurice 100 120 120 80

87 VERHULST Karel C.87 Van Roose Jeroom 100 120 120 80

86 ACKEIN Robert 0.330 Billiaert Pieter 100 80 80

85 DESAEVER Camiel 0.220 Torney Karel 100 120 120 80

84 DEGRAVE Maurice 0.159 Vermeersch Michel 100 120 120 80

84 HOUCKE Oscar 0.294 Dekindt Henri 100 120 120 80

82 COGGHE Achiel 0.305 Salliau Emiel 100 120 120 80

82 MARTEEL Albert 0.25 Barbaix Henri 100 ! 20 120 80

81 BEYEN Arseen

MET ONDERSCHEIDING

0.54 Deschepper Frans

•

100 120 120 80

79 COULIER Roger 0.222 Broucke Alfons 75 120 120 ■ 60%
79 PEERE Jozef 0.79 Peere August 75 80 80

78 LAUWEREINS Alfons 0.75 Hallemeersch Robert 75 120 120 60

78 VANDENABEELE Edouard 0.149 Chapel Karel 75 120 120 60

76 VANDICHEL Pieter Verscheidene 75

74 DESECAMPS Pieter 0.228 Lambrecht Jan 75 120 120 60

72 LABEKE Arthur Verscheidene 75

71 MAJOR Jozef 0.307 Vileyn Maurice 75 120 120 60

71 TORNEY Georgeo 

MET VOLDOENING

0.102 Geryl Julien 75 120 120 60

68 DEPOORTER Camiel 0.97 Dedrie Louis 50 120 120 40

68 SCHOONBAERT Oscar Verscheidene 50

67 DEBRA Marcel 0.303 Martinsen Henri 50 120 120 40

64 HUBROUCK Maurice Verscheidene 50

62 DOLFENE Prosper 0.82 Smissaert Henri 50 120 120 40

62 REYNAERT Julien 0.231 Vieren Alfons 50 120 120 40

62 VANBEVEREN Georges 0.316 Vereecke Remi 50 120 120 40

60 KOOY Eugeen 0.105 Calcoen Rochus 50 120 120 40

60 PINCKET Gustaaf Verscheidene 50

60

40

40

Volgende scheepsjongens hebben het vereischte getal punten niet behaald, maar mogen zich toeqomend jaar opnieuw aanbieden in
dien ze op dien oogenblik de 18 jaar niet overschreden hebben.

GONSALES Maurice 0.346 Gonsaeles Georges 80 80

DESMET Jozef 0.85 Verbiest Frans 80 80

PAUWELS Emiel Verscheidene t

LAUWEREINS Jaak • 0.224 Nassei Frans 80 80

COULIER Hector 0.292 Vanneuville Albert CO 80

Radio » Installaties
voor Visscherssloepen

Eenvoudig van bediening 

en

van de beste hoedanigheid 

Talrijke referentiën

B e l l  T e le p h o n e  M fg . C
N. V .

4, Boudew ijnstraat, Antwerpen 

Tel. 778.00

Om schrijv ing Blankenberghe-Heist-Zeebrugge
Volgende lavers hebben, na een le en 2e onderzoek, telkens en minstens 60 % en op elk der voornaamste vakken 50 %  der punten 
behaald.

Getal punten

le I 2°

Onderzoek 
100 p.

Naam en Voornamen

to
'3
tï
0

>“

Meester

premie aan den' 
sche ep s j o ngen 

geschonken door 
Staat I Provincie

Bijpremie aan den meester 

geschonken door

STAAT PROVINCIE

Diepz# Kust Diepz. Kust Diepz. Kust

premie aan 
den meester ge

schonken door 
den S i AAT

GROOTE ONDERSCHEIDING

:3 85 CREYF Jozef H.72 Vantorre Paulus 80 80 40 80 80

82 85 JOUMAIN Fernand H.19 Vantorre Cesar 80 80 40 120 120

68 85 JONCKHEERE Gerard H.64 Dewilde Jules 80 80 40 80 80

9,1 85 VLIETINGK Augustinus Z.3I Vlietinck Jozef 80 80 40 120 120

72 81 CORDENIER Robert H.24 Cordenier Philibert 80 80 40 80 80

66 81 DAVELOOZE Richard 11.56 Verscheidene 80 80
#

81 80 DEGROOTE Lodewijk H.I2 Degroote Georges 80 80 40 80 80

68 80 UTTERWULGHE Gustaaf 7.37 Utterwulghe Richard 80 80 40 120 120

80 80 VANDIERENDONCK LodewijkZ.53 Vandierendonck René 80 80 40 120 120

MET ONDERSCHEIDING •

69 79 VANDIERENDONCK Maurits Z.68 Vandierendonck René 60 60 20 80 80

77 78 EVERAERT Theofiel 7.50 Everaert Prosper 60 60 20 120 120

65 77 BASSENS Karel Verscheidene 60 60

76 77 JANSSENS Gustaaf Z. 16 Latruwe Pieter 60 60 20 120 120

71 76 VANTORRE René Z.26 Vantorre Louis 60 60 20 80 80

81 76 WELVAERT Jozef Z.72 Vanwynsberghe Th. 60 60 20 80 80

83 75 PAEYE Polydoor Z. 12 Demaecker Henri 60 60 20 80 80

67 75 UTTER WULGHE Germain Z.3 7 Utterwulghe Richard 60 60 20 120 120

71 73 COCKUYT Leon Z. 71 Claeys René 60 60 20 80 80

81 72 COCKUYT Maurice Z.24 Neyts Albert 60 60 20 80 80

60 70 VAN BEVEREN Julien 

MET VOLDOENING

Z.29 Vandierendonck Louis 60 60 20 120 120

67 60 BE1RENS Karel Z.5 Vantorre Victor 40 40 80 80

70 60 VLIETINCK Florent H. 71 Vlietinck Louis 40 40 120 120

Volgende lavers hebben, na een le onderzoek, minstens 60 '7o en op elk der voornaamste vakken 50 % der punten behaald.

Eerste
Onderzoek

GROOTSTE ONDERSCHEIDING

90 CA 1 I OOR Robert 

GROOTE ONDERSCHEIDING

B 29 Popelier 89 80 60

89 VANDEP1TTE Firmin H.81 Vantorre Jozef 120 120 80

85 CORDENIER Leopold H.24 Cordenier Philibert 80 80 40

85 SNAUWAERT Leon Z.61 Vandenberghe Th. 80 80 40

84 PAUWAERT Constant H.3 1 Gheselle Karel 80 80 40

82 VANDENHENDE René H.54 Dobbelaere Jozef 80 80 40

80 SNAUW AERT François 

MET ONDERSCHEIDING

Z.62 Ameye Leopold 80 80 40

79 RAPPE Gerard H.69 Rappé Oscar 80 80 20

77 JONCKHEERE Leon H 64 Dewilde Jules 80 80 20

77 LELIEUR Marcel H 74 Devooght Cesar 120 120 .60

77 MARTONY René 7.30 Savels Richard 80 80 20

77 NEYTS Albert H.32 Vandierendonck Jozef 80 80 20

76 DEVOOGHT Lodewijk H.44 Demeulenaere Leon 80 80 20

75 BROUCKAERT Frans 11.39 Utterwulghe Petrus 80 ■ 80 20

75 KEUKELINCK Robert H.47 Vantorre Leon 80 80 20

75 VANTORRE Jan H.14 Boey Pieter 80 80 20

74 AERENTS Albert Verscheidene

74 BULTINCK Omer H. 15 Rammeloo Remi 80 80 20

73 DEVOOGHT Gustaaf H.4 Savels Emiel 80 80 20

73 VANDEPITTE René 

MET VOLDOENING

H.29 Vandierendonck Omer 80 80 20

65 ACKX Victor H.55 Ackx Leon 80 80 —

65 BULTINCK Frans H.22 Vantorre Frans 80 80 —

63 VANDIERENDONCK Petrus Z.3 Verschraegen Kamiel 80 80 —

60 DEGROOTE Alfred H.19 Vantorre Cesar 80 80 —

60 PONJAERT Alfons Verscheidene

60 RYS Camiel H.49 Vlietinck Felix 120 120 40

60 VAN MASSENHOVE Robert 

NIET GESLAAGD

Z.I9 Utterwulghe Jan 80 80 r

59 DF.GRAEVE Arthur H. 79 Desmidt Leon 40 40 --

59 NEYTS Theodoor Z.47 Neyts Constant 40 40 ——

58 VANDIERENDONCK Leon Verscheidene

58 WILLE André B 15 Verscheidene

56 COUWIJZER Richard H.6 Devooght Hypoliet 40 40 — ■

56 VERBURGH Louis Z.27 Vandierendonck Albert 40 40 —-

56 DEROOSE Maurice H.75 Vlietinck Kamiel 40 40 —

54 BE1RENS Maurice Z.34 Valcke René 40 40 --

54 LATRUWE Constant H.5I Vandierendonck August 40 40 —

54 LELIEUR Roger H.80 Vandierendonck Leon 40 40 --

54 SAVELS Leopold H.70 Savels Alfons 40 40 --

54 VANDIERENDONCK René H.20 Couwijzer Bernard 40 40

54 VEREECKE Cyriel 7.33 Demunter Jozef 40 40 --

53 DEMUL Maurits Z.45 Demul Polydoor 40 40 --

51 DEGROOTE Pieter H.76 Savels Jozef 40 40 --

51 VANDIERENDONCK Gustaaf Z.3 Verschraegen Kamiel 40 40 -"

48 Adams Lodewijk Z.41 Vandierendonck Leopold 40 40 *-

48 DEDUITSCHE Albert H.4 6 Vantorre Achiel 40 40 —

Aanbestedingen
A A N G E K O N D IG D E

AAN BESTED IN GEN

3 NOV. -- Te 1 I u„ op den Scheeps-

bouwdienst, Oosteroever der Haven te Oos

tende, onderhandsche aanbesteding voor het 

uitvoeren in 1939, van kalfaatwerken aan 

boord van de Staatsschepen. Inlicht, en stuk

ken o,p voorm. dienst.

3 NOV. -- Te 5 ü. 30, ten gemeentehuize

te Heule, bouwen van een gemeentejongens- 

school, met schoolhuis, en leggen der cen

trale verwarming en electrische verlichting. 

Bestek 900.245,57 fr. (gebouwen), 113.490 

fr. (centr. verw.) en 30.687 fr. (electrische 

verl.). Stukken ter inzage (niet te koop) 

voor 1 ) bij bouwm. A. Latte, 18 St-Amands- 

laan, Kortrijk, en 9-12, ten gemeentehuize; 

voor 2) te koop bij ingr. J. Varendonk, la, 

Fortstraat, Gent; voor 3) ter inzage ten ge

meentehuize.
4 NOV. — - Te 11 u., op den Scheeps- 

bouwdienst, Oosteroever der Haven te Oos

tende, overnemen en wegruimen, in 1939 

van de asch, sintels, enz., voortkomende van 

de Staatsschepen en van de werkhuizen van 

het Zeewezen. Inlicht, en stukken op voorm. 

dienst.
19 NOV. -- Te 1 1 u. voor den h. Ver-

schoore, hoofdingr.-best. van Bruggen en 

Wegen, Langestraat, 69, Oostende, bagger- 

werken, in de reede van Zeebrugge, in de 

toegangsgeul naar de zeesluis en in de aan

grenzende visscherijhaven (Pacht van 3 j.)

Bestek Nr 184 van 1938 (Nederl. tekst). --

Prijs 10 fr.
21 NOV. -- Te 10 U., in de Vrije School

der Parochie van H. Theresia, te Breedene- 

aan-Zee, opbouwen van de nieuwe kerk der 

H. Theresia, nevens de vrije school. Stukken 

prijs 150 fr. bij bouwm. A. Dugardyn, 10, 

Spinolarei, Brugge. Aanget. inschr. 19 Nov. 

aan E. H. Lozie, Pastoor, Samdamlaan, Bree- 

dene.
29 NOV. —  Te 1 1 u., ten stadhuize te 

Oostende, leveren van het materieel voor 

aansluitingen aan de electriciteitsnetten. ln). 

9, Witte-Nonnenstraat. Aanget. inschrijv. 26 

Nov.

UITSLAGEN

21 OCT. —  Te 1 I u., voor den h. Claeys, 

Vrijdagmarkt 12, Brugge, verbreeden van 

brugdekken over den spoorweg Brugge-Gent, 

te Oostkamp. Rijksweg Blankenberge-Valen

ciennes, nr 71.
Heene, Eekloo, 89.444,20 fr.; Casteleyn 

Ad., Gistel, 93.363,53; Vermeulen K., Blan

kenberge, 97.023,59; De Beul O., Oostende, 

114.520,11 fr.; Achtergaele F., Kortrijk, fr. 

117.068,24; Betonal, Gent, 117.271,61: A. 

De Groote en Catrysse M. Oostende, 125.1 19 

fr. 90; De Clercq, Zeebrugge, 139.332,75 fr.

Onze Rechtskundige: 
Kroniek

VOOR AL UW DRUKWERK 

wendt U tot de Drukkerij van

H E T  V I S S C H E R I J B L A D

Nieuwpoort Steenweg, 44 - Oostende

VERZORGD WERK —  MATIGE 

PRIJZEN - SPOEDIGE BEDIENING

RECORD. —  Vraag. —  1 ) Een pacht heb 

ik overgenomen in 1932. Deze pacht liep van 

15-4-1928 tot 14-4-37, plus de jaarlijksche

grondlasten. Die lasten werden per jaar be

taald, waarvan den datum begint van 1 Ja

nuari tot 31 Dec. van 1928 tot 1937. Nu is 

een nieuwe pacht begonnen met 15-4-37, all.-; 

lasten inbegrepen. Mijn eigenaar eischt dat 

nog 3 1 /2 maand grondlasten betaald van 

193 7, niettegenstaande dat 1938 geheel be

taald geweest is en de pacht maar 15-4-25 

begon.

Moet ik dat betalen?

2) Waar kan ik de wetten verkrijgen over 

den handel in 't algemeen over het fabri- 

keeren, koopen, verkoopen en voortverkoo- 

pen van tabak, sigaren en sigaretten?

Antwoord. —  Het blijkt buiten alle gekijf 

dat gij, huurder, tegenover uwen eigenaar, 

een verhaal hebt, voor wat betreft het g< 

deelte aanslagen loopende van I Januari 

1928 tot 15 April 1928, hetzij de 7/24 van

het jaar, gezien de openbare lasten toch 

maar door den huurder kunnen en moeten 

afgedragen worden gedurende den termijn 

van het genot. De eigenaar is hoofdelijk ge

houden tot de betaling. Gij hebt de schul, f 

gekweten van een derde persoon en bezit een 

wettelijke actie tegen hem.

2) Het bestuur der accijnzen kan u f s 

verordeningen op den tabak, enz. voorleggen .
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Burgerlijke Stand
O O ST EN D E

GEBOORTEN

1 6 Oct. —  Marie Vanhoore van Remi en 

Antonia Dewulf, Gistelschest. 36. —  Jacque, 

bne Demulder v. Carolus en Judith Gryzon, 

woont te Oudenburg.

I 7. —  Geprgetta Handschoewerker v. Odo- 

mar en Rachel D’hondt, Nieuwp. st. 395. —  

Liliane Van Speybrouck v. Charles en Ma

riette Devos, Vindictivel. 26.

19.   Koenraad de Pestel v. Octaaf en

Marietta Aelbrecht, H. Consciencepl. 9 . --

Ronald Vanden Broeck v. Marcel en Paula 

Casteleyn, Rietstraat 1 1. -- Denise De

vriendt v. André en Eufrasia Makelberge, 

Yzerwegstr. 26.

20.   Daniel Bordon v. André en Maria

Vanhoorne, Bl. Kasteelstr. 23. —  Roland 

Rys v. Maurits en Paula Lusyne Oost. Haard-

straat 24. -- Albina Sartoris v. Ernesto en

Marguerite Vantroostenberghe, Langestr. 74. 

—  Etienne Willecomme v. Emiel en Simonne 

Easton, Spaarzaamheidstr. 7. —  Gilbert Ver- 

mote v. Oscar en Germaine Decraemer, 

woont te Steene.

2 1. -- Nicole Brecx v. Constant en Marie

Deleersnijder, Louisastraat 1.

22. —  Georges Asmus v. Herman en Marie 

Sys, Ed. Hammanstraat 37.

KINKHOEST !

op enkele dagen genezen door de 
remedie Halewyck. 

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

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

12, Wapenplaats, O O S T E N D E  
Tél. 73104

STERFGEVALLEN

1 6 Oct.--Monica Van Maele, 3 m., Via-

ducgang 28.

1 7. —  Theofiel Defloor, 59 j., wed, van 

Margriet Lingier, echtg. v. Germana Lams, 

Muscarstraat 34.

18.   Alfons Dildick, 5 7 j., echtg. van|

Alicia Devos, Madridstraat 14. —  Albert 

Dispersyn, wed. van Augusta Corveleyn, 

echtg. v. Irma Delanghe, Chaletstraat 8.

19.   Frans Lauwereins, 14 j., Planten-

straat 25.

22. —  Johanna Inslegers, 61 j., gesch. v. 

Amedeus Baete, Veldstr. 78.

HUWELIJKEN

18. —  Raoul Vandemoortel, bediende en 

Alixia Debrouwer, z.b. —  Aindré Vanloo, 

handelaar en Marguerite Van Lerberghe, z.b.

19.   Isaac Kiener, handelaar en Lea

König, z.b. -- Guillaume Tiellin, geneesheer

en Jeanne Coppin, z.b.

20. —  Georges Lambrecht, visscher en 

Odile Verbiest, z.b.

22. —  Maurice Derouf, stoelvlechter en 

Juliana Cheullet, z.b. —  Gérard Broucke, 

electrieker en Mary Vereecke, z.b. -— Jules 

Chevalier, bouwmeester en Marie Lefevre, 

z.b. —  Albert Makelberge, rijtuigmaker en 

Eifrida Lust, z.b. —  Albert Milh, autogelei- 

cJer en Marie-Louise Dits, werkster. -- Geor

ges Vanleke, glasbewerker en Anna D’hont, 

z.b. —  Georges Theys, visscher en Angela 

Eerebout. —  Ferdinand Braem, staatsbeamb

te en Albertine Huysseune.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

23. —  Ostin Jean, zeilmaker, Visschers

kaai 35 en Cornette Henriette. -- Claeys

Emile, werkman, Vredestr. 32 en Seys El

vira, Vredestraat 49. —  Coopman Isidorus, 

paswerker en Aesaert Martha, Werkzaam-

heidstraat 108 .--Dequick Julien, stoker,

Nieuwstr. 31 en Vercruyce Angela, Lange

straat 1 13. -- Dasseville Josephus, klerk,

Weezenhuisstr. 23 en Scherrens Wilhelmina,

Parijsstr. —  Ledent Joannes, dokwerker, 

j Molenaarstr. 1 3 en Poppe Ludovica, Viaduc- 

; gang 24, wed. v. Florimond Duchesnet. —  

Timmerman René, loodsleerling, Maria The- 

resiastr. 42 en Quartier Irena, Groensel- 

markt I 1. —  Van Dycke Fernand, rijksont

vanger en Defloor Germana, Warschaustr. 5.

*--Lauweres Maurice, besteller, Langestr. 63

en Vandicke Irena, handelaarster, Langèstr. 

1 15. —  Beirens Maurice, brievenbesteller en 

j Hautekiet Simonne, Gouweloosstr. 3a. —  

Piessen Albert, bediende, V. Iseghemlaan 2 1 

en Vanhoutte Lydie, Langestr. 53.

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN 

Grauwe, witte esi rfetten MANDEN bji

CH. DESM1DT-SLEYTER

HEYST

GEBOORTEN
Declerck Joseph z.v. Julius en Boedt Alice, 

Herrn. Liebaertstr.

HUWELIJKEN
Turpin Albert, letterzetter te Brugge met 

Serreyn Augusta z.b. te Heist.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN.
Ackx Albert, zeevisscher met De Grande

Mr.rie-Louïse, beiden te Heist. -- Wintein

Marcel Henri, electrieker te Heist met Ans- 

sens Georgine-Alphonsine, dienstmeid te 

Heist.

Geene.

OVERLIJDENS

L. W Y N A N T

Rookerij
—  IN ALLE SOORTEN —
Specialiteit voor markten 
Haring, makreel heilbot, enz. 
J. Moretuslei 586

Wilrijk Antwerpen

BLANKENBERGE

GEBOOR TEN
Lepouter Willy z.v. René en Waeghe Ma

riette, Uitkerke. -- Vande Veire Ivan, z.v.

Michel en Jacobs Julia, Mametstr. 7. —  De- 

bruyne Robert, z.v. Achiel en Geryl Elza, 

Kerkstr. 145. —  De Wilde Edward z.v. Karel 

en Mylle Paula, Molenstr. —  Vandenberghe 

Jacqueline, d.v. Frans en Vanwalleghem Iram 

Houthulststr. 9.

STERFGEVALLEN
Cobbaert Maria, oud 83 j., wed. Vande- 

pitte Leonard, z. De Swertl. 35. —  Vanmas- 

senhove Maria, oud 77 j., wed. Vandenabeele

E.ugeen, Hoogstr. 19. -- Lipouier Eugenia,

oud 85 j., echtg. De Coninck Ferdinand, K.

De Swertl. 47. -- Vanmeteren 'August, oud

65 j., echtg. Degraeve Maria, Luikstr. 22. —  

Van Hulle Guido, oud 48 j., echtg. Miggens 

Melanie, Notebaertstr. 5.
)

HUWELIJKEN
Guiaux Roger, drukker, Audergem met J 

Baudot Jeanne, alhier. —  Linduist Stig, pels- j 

handelaar met Bruggeman Maria, alhier. Î
I

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Clauw Gaston, werkman en Simoens Hen- j
riette, beiden alhier. -- Marmenout Mauritz, *

meubelmaker en Bernaert Maria, beiden al- * 

hier. —  Stubbe Georges, handelaar, Uitkerke j 

en Maes Cesarina, alhier. —  Wittevrongel i 

Jan, visscher alhier en Vantorre Urbanie, j 
Heist-aan-zee (huwelijk te Heist).

N. V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

« R A Y G IIY  H OU SE », 22, Place de Brouckère —  BRUSSEL

Telefoonnummers 12.65.63 —  12.01.10 

LEV ERAN C IERS  van de BESTE K W A L IT E IT  PAKPAPIER 
Z O O W E L  BEDRUKT ALS ONBEDRUKT, V O O R  H ET  IN 
PAKKEN V A N  V ISCH, KIPPERS, GERO OK T E  SPROT —  

« PAP IERAFROLM ACH IN ES»

V e r d o n c k  M in n e
BREUKM EESTERS-ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN  Z O N D E R  STAAL en Z O N D E R  
ELASTIEK W E L K E  M E N  D A G  E N  N ACHT  DRA AGT  Z O N 
D ER  O N GEM A K , BU IKBAN DEN  V O O R  DAM ES EN
H EEREN  D IE  D EN  BUIK O PH O U D E N  EN  ALLE LENDEN  - 
-----  PIJNEN O N M ID D ELL IJK  V E R W IJD E R E N  -----

KUNSTBBENEN 

IN  D U R A LU M IN

DE M O D ERN ST E  EN  DE 

STERKSTE.TOT H EDEN  

—  U IT G EV O N D E N  — 

ELASTIEKE KOUSEN  

ALLE KINDER- EN  

Z IEKEN AK  JIK ELEN  —

O RT H O PED ISCH E  KORSETS 
om scheefgegroeide kinderen teruy 
----- recht te b re n g e n -------

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

— vsx>r V ERLA M M IN G
en BEEN D ERZIEK T E  —

Sprekelijk te Oostende, H . SerruysL, 7
ïeder werkdag van 8 tot 18 uur.

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

i-r.’

$

#

m

Vischknechten — Visschers, 
Reeders e n  Vischhandelaars 

K oopi uw  R IJW IE L  in het

HUIC GENTIL M AREt
2L® , K e r k s t r a a t ,  O O S T E N D E  

Bijhuis : 32, de Sm et de N aeyerlaan, 32
BLANKENBERGE

1
I
BOLNES Dieselmotoren

worden ustgevoerd met :
Krutskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer

Met en zonder toereiireductor in «.L- at.!-.;idsü

Laag brandstofverbruik. Laag smeeroJ.ieverbrmk.

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

N. V. M A C H IN E F A B R IE K  “ BO LN ES  „
voorheen J. H. van CAPPELLEN 

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust :
W IL L Y  L O R E N Z E N  Café « De Kust »

Tel. 72060 Congolaan, 19, Oostende

«j. 4»,

Emène • Rau & Zonen I
♦
A"f
*
*

‘O

/ :. OO STSTRAA T, 7 1 OOSTENDE, TEL. 205

% HARINGRGGKERÏJ jg j VISCHCONSERVEN

s|säääl ß h B h m |a
G. MADELEIN-BUYS

Gebreveteerde Bandagist

Adolf Buylstraat, 53 —  O OST EN DE
(Hoek Marie-Josepîaats en Madridstraat)

Spreekdraad 73740
N. B. Stilstand der autobus Brugge-Oostendè ^

Alles naar maat volgens bet geval en 
voorschrift der geneesheeren. f u r

Begeefi zich,op verzoek ten huize 
langs gansch de kust.

«•oe®®®®®®«®®®®®®®®®®®®®®®®®®®

Adolf V E R R E C A S
Vischmijn ZEEBRU G GE , tel.110 

BRUGGE, tel. 319.59

V ERK O OP IN  'T G R O O T  van

in fis

t ë a m  : m a a g p i j n ,  d a r m p i j n

( f  O V E R G E V E N ,  A F G A N G  

K R A M P ,  B U I K P I J N . . .
Eenige lepels zijn voldoend»* om onmiddellijk een 
groote verlichting te bekomen Eisch bi] uwen 
apotheker het echt® pijnstillend middel Martou. 
en weiger volstrekt eik zoogezegd evenarend product

PRIJS 7,SO Sr. e*® Hesch

Ib elke apotheek en ap Martou 74 Vlaamsch«
steenweg, Brussel

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

BESTEL UW  OESTERS 
EN KREEFTEN Bij

A .  R a u  &  Z o o n
O O ST EN D E (Vuurtoren) Tel. 71048 

MEN BRENGT TEN HUIZE

VALCKE GEBR., N. V.., OOSTENDE ♦
if: V  -«Vit; • * * - » i H h l !

M E N G ELW E R K 22

Grietje van den 
Visscher

door A . HANS

Daban besloot aan David niets te zeggen 
over zijn gesprek met Grietje en haar be
sluit. Zij zou hem immers schrijven. Mathilde 
en haar broer verwachtten Leon met onge
duld en toen deze in de ka,mer zat, zei hij :

-- Ik ben van de «Gouden Schoof» weg
gedonderd geworden... Ja, ’t groot kanon 
bulderde weer, het grof geschut, maar ge 
weet, dat ik niet bang ben voor dat los 
poeder...

Mathilde keek haar man verschrikt aan.
Leon gaf verslag van zijn gesprek.
—  Blijf rustig een paar dagen hier, zei hij 

dan tot David. De tijd koelt veel af... Het 
zal uw vader gauw vervelen, als hij uw hulp 
missen, en zelf alles nadraven moet op het 
land.

—  Zoo ik eens naar huis ging! stelde Ma
thilde voor.

—— Dan wordt gij ook weggedonderd, als 
"ij voor David pleit... Een paar dagen wach
ten, kind !

ALLEEN

Den volgenden dag vond Daban bij zijn 
post een brief voor David.

-- Van Grietje, zei hij. Mijn diplomatie

gelukt... Het is toch een verstandig kind... 
veel verstandiger dan de verwaande ooer van 
de «Gouden Schoof», die denkt dat hij nog 
leeft in den tijd toen ze den Jacobspolder 
indijkten...

Daban verliet zijn kantoor en bracht den 
brief in de huiskamer, waar zijn vrouw en 
David zaten, en ging weer dadelijk heen.

—  Nu heb ik geen tijd om naar de ont
boezemingen van een teleurgestelden ver
liefde te luisteren, mompelde hij. David kan 
eerst wat kalmeeren van de bittere pil.

David ontroerde toen hij den omslag eer
biedig open sneed. Maar zijn vreugde werd 
ontsteltenis bij het lezen.

Geliefde David, 

ik heb met uw schoonbroer, mijnheer Da
ban, gesproken; hij was niet heftig en niet 
grof als uw vader, maar zeer vriendelijk. Hij 
toonde me aan, welke bezwaren er aan een 
huwelijk met u verbonden zijn en ik moet 
hem volkomen gelijk geven. Er is weer veel 
gebeurd sedert ik u schreef en ik mijn be
sluit, om de verloving te verbreken, introk. 
Ik had toen sterker moeten zijn.

Gij zijt nu van uw huis verjaagd. Ik mag 
zulk een offer van u niet aannemen en niet 
tusschen u en uw ouders staan. Alles wijst 
er op dat ik een 'anderen weg moet volgen. 
De verschijning aan boord van de «Op Hoop 
van Zegen» had een groote beteekenis. De 
moord op de «Gouden Schoof» was een waar
schuwing. En nu vaders ongelukkige dood!

Beste David, we moeten elkaar verlaten. 
Keer naar huis terug. Ge zult wel een meisje 
ontmoeten uit uw stand... Maar doe geen 
moeite meer voor mij. Ik ken mijn plicht. 
Ik dank u voor al uw hartelijkheid. Deze 
brief kost mij veel, o heel veel, maar er "H 
rust komen in mijn hart. Ik kies den rechten

weg. Ge moet er in berusten. Zoek troost in 
het gebed en ge zult kalmte krijgen. Twist 
niet meer om mij. Maak het me niet moeilijk.

Wees kloek, David. Ik zal het ook zijn. God 
zegene u verder.

Grietje.

Drie, vier maal las David den brief over.
Mi&thilde was uit de kamer gegaan en 

kwam nu weer binnen.
--Leon heeft valsch gehandeld! riep David

op heftigen toon uit. Hij is een laffe huiche
laar! Hij scheldt op vader, maar doet toch 
met hem mee. Ha, nu weet ik het !

—  Omdat hij bij Grietje Hagens geweest 
is?

—  O, gij wist het! Maar Leon verzweeg 
het voor mij. Achter miin rug heeft hij ge
werkt en Grietje bang gemaakt, ’t Is echt 
gemeen.

—  Leon vindt het dwaas, dat vader u met 
Gerda Christiaans wil doen trouwen. Maar 
hij heeft u toch duidelijk gezegd, dat hij die 
verkeering met een visschersmeisje afkeurt.

—  Grietje schrijft me af...
—  Dan is ze zeer verstandig, en ik bewon

der haar.
—  Natuurlijk... Oh, ge zijt allemaal ge

lijk! Die vervloekte hoogmoed... Ge ligt plat 
voor het geld.

Opgewonden liep David naar het bureel 
van Leon.

—- Ha nu weet ik waarom ge naar Reigers- 
damme geweest zijt! snauwde hij zijn schoon
broer toe. Hoe valsch! Grietje aanzetten mij 
te verlaten... en zoo huichelen !

—  Kalm een beetje, hé!... Ik begin nu ge
noeg te krijgen van die geschiedenis, sprak 
Leon driftig. Ik heb ernstig met Grietie ge
sproken erf 71 j is ctpin îrr
den toestand begrijpt. Wees nu ook wijs, jon

gen! Probeer niet de maan te grijpen. Dat 
lukt nooit.

—  Valsch hebt ge gedaan... Schelden op 
vader, maar ge handelt naar zijn zm. Ge 
doet met hem mee.

David beukte de vuist op de lessenaar.

—  Gij zijt allemaal gelijk, barstte hij weer 
uit. Stinkende hoogmoed, praal en pronk.. 
Valsche streken! Ln ge denkt me zoo klein 
te krijgen, maar het zal niet waar zijn.

—  loom u in! Ik wil hier in mijn eigen 
huis niet beleedigd worden! Ge handelt ^ls 
een klein kind... Dat is zeker door verzen 
te lezen... Daarin eten ze misschien van de 
liefde, maar in de wereld is het anders. Hier 
moet een mensch strijden voor zijn bestaan. 
Wat zoudt ge met Grietje en uw kapitaaltje 
aan vangen? Zes weken verliefd doen... en 
dan in de ellende zitten, kijven en twisten... 
en uw dwaasheid vervloeken! Ga naar huis 
terug... Uw vader zal u niet dwingen met 
Gerda te trouwen... dat koelt bij hem. Zoek 
een meisje op een der hoeven. Er zijn knap
pe dochters genoeg van uw soort.

-- Gemeen hebt ge gehandeld... Ha, dat
is nu de advokaat, die sterk staial tegenover 
een eenvoudig meisje, die haar overbluft en 
bang maakt! Ik geef Grietje niet op, nog 
veor geen tien «Gouden Schooven».

Kwaad liep David naar boven. Wat later 
keerde hij terug in zijn werkpak.

—  Wat wilt ge doen? vroeg Mathilde.
—  Dat gaat u en Leon niet aan! Nu ken 

ik u beiden. Samen spannen met vader en 
met Wuis... David is een onnoozelaar, hé! 
Maar ik zal me wel redden.

Nijdig vertrok hij. En nu? Hij stond al 
leen... Ook Grietje had hem' opgegeven...

—— Maar ik wir» h?j?r ternr, hij. H**., 
durf heel mijn familie en heel Reigersdamme

trotseeren! Onze liefde is zuiver en rein en 
hoog verheven boven ai het geklets en de 
kwaadsprekerij.

Aan een hoek zag David een groepje men
schen staan voor een plakkaat. Hij las een 
oproep tot uitwijkelingen, aan wie men een 
goed bestaan in Amerika beloofde. Men wees 
op de krisis, welke uitbrak, op de ellendige 
sociale toestanden, veroorzaakt door de in
voering der machines in de nijverheid. In 
Amerika lagen groote vlakten, die slechts 
op flinke werkkrachten wachtten. Daar was 
toekomst, en vooruitgang en daar ook was 
vrijheid.

Indien hij eens naar Amerika vertrok ? 
Zich los maken van al de enggeestigheid 
hier! Deze gedachte greep David geweldig 
aan. Naar Amerika en met Grietje... Hij kon 
ginder een andere «Gouden Schoof» bouwen, 
waar hij niet geketend werd aan smadelijke 
voorwaarden. Het plakkaat vermeldde het 
adres van een kantoor, dat nadere inlichtin
gen verstrekte.

Maar eerst moest David naar Reigers
damme.

Onderwege wikte en woog hij het plan. 
Amerika lokte hem. Hij had er al dikwijls 
over gelezen. Een nieuwe wereld met nieuwe 
gedachten en begrippen. Reeds veel Vlamin
gen waren er heen getrokken, moe van het 
beulen in steeds hetzelfde gareel, zonder 
hoop en uitzicht op verbetering.

Tegen den middag bereikte David de «Gou
den Schoof». Hij moest er zijn zondagspak 
afhalen; hij kon niet in zijn werkkleeren 
ronddolen. Haastig betrad hij het hof. Nie
mand scheen hem te zien. Hij ging naar zijn 
kamer en verkleedde zich. M-aar hij wilde nog 
een poging tot verzoening wagen en een? rv t 
zijn moeder praten.

I
Zijn vader stond aan de trapt toen David 

beneden kwam. Gelders’ gelaat scheen nu 
aU uit -arduin gehouwen. De zoon groette, 
bedremmeld toch door deze onverwachte ont
moeting.

—•- Gaat ge mee naar de Tempelhoeve ? 
vroeg de boer op harden toon.

Die vraag joeg bij David het bloed op.
—  Neen, en dat doe ik nooit! klonk het 

even bits terug.
--Wat komt ge dan op de Gouden Schoof

doen? Slaan, dat zal ik u niet meer. Dat mid
del hielp niet. Maak u dus wegj Leon Daban 
heeft u gezegd, op welke voorwaarden ge 
kunt terug keeren.

—  Ik d'acht dat de boeren in den polder 
vrije mannen waren en gij behandelt me als 
een slaaf. Een arbeiderskind trouwt naar 
eigen zin.

-- Niet meer praten. Gehoorzamen of ver
trekken !

Een binnendeur werd geopend en vrouw 
Gelders wilde in de gang komen. M>r.ar haar 
man duwde ze terug.

—  Laat mij nog eens met David spreken * 
vroeg de moeder.

—  Neen, geen zwakheid... geen toegeving!
—  Hij is toch ook mijn kind.
—  Als een oproerige staat hij voor ons.
En Gelders sloot de binnendeur weer voor

zijn vrouw toe.
—  Vader ge stelt u als een tiran aan! Ik 

zal me dan ook een Gelders toonen... en 
oven koppig weigeren! Hier gunt ge me geen 
vrijheid. Ik kan die elders zoeken al ware het 
in Amerika, zei David.

(Wordt voortffezc




