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HAVENKAPITEIN TE OOSTENDE

Zooals wij in een onzer vorige num-
mers gemeld hebben,-is de heer René
Becu, kapiöein-van het Belgisch school-
schip -«Mercator» • bij Koninklijk Be-
sluit van-22-10-37 benoemd tot haven-
kapitein van Oostende.

Ter inlichting aan onze lezers willen
wij -hier vermelden dat 'het tot ëe be-
voegdheid van den gemeenteraad be-
hoort, twee kandidaten voor deze plaats
voor te stellen. Luidens art'. 3 van de
Wet van 5 Mei 1936, is het de Koning,
die-op voorstel van zijn Minister, \iit
deze twee kandidaten dein havenkapi-
tein kiest en benoemt.

Sedert Woensdag l December jl. is
de heer René BECU dus in .functie ge-
treden .v.

Zonder de verdiensten-van wie ook
,te willen verminderen kunnen wij van
harte deze benoeming toejuichen.

René BECU, zoon van den alomge-
achten meester Romain Becu, is thans
37 jaar, oud en heeft reeds een schitte-
rende loopbaan achter den rug. Na zijn
studiën... aan het Kon. Atheneum hier
ter ,stede.. in, de ^wetenschappelijke af-
deeling^voltooid.te .hebben,:trok hij in
1919 naar het schoolschip «Comte de
Smet de Naeyer», ging in 1920 als eer-
ste van Zijn promotie -. over naar het
schoolschip .«L'Ayenir», onder bevel
Kommandant W-ennemaeck-ers, alwaar
hij gedurende vier jaar het harde leven
van de -kadetten heeft meegemaakt en
zijn zeevaartkundige .studiën op schit-
terende wijze heeft voortgezet. In 1924
werd hem de eerste officierstïeep toe-
gekend en had hij het geluk van langa
jaren te diehen onder de Kommandan-
teïi Meuremeester, h'uidig havenkapitein

te Antwerpen, Lemaire en Vandesan-
de.

Met de grootste onderscheiding leg-
de hij de violgande examens af en werd
reeds in 1927 eerste officier. Hij maak-
te zich tevens zeer verdienstelijk als
professor in de Wiskunde en in Navi-
gatie. Sedertdien bleef hij ononderbro-
ken in dienst; bij het schoolschip, thans
«Mercator», en gedurende al die jaren
heeft hij zijn -beste krachten besteed
aan de Vorming van toekomstige zee-
officieren. Zijn tallooze reizen naar
vreemde havens, zoo van Europa als
van de andere werelddeelen, hebben
hem in de gelegenheid gesteld ezn rijke
ervaring en veel menschenkennis op te
doen. Kapitein Becu staat overigens
als een onzer bekwaamste zeeofficieren
aangeschreven en geniet de grootste
waardeering in alle bevoegde middens.

Voor diensten bewezen aan de
scheepvaart werd hij onlangs tot Rid-
der in de Kroonorde bevorderd.

Zooals voor alle zeelieden die derge-
lijke loopbaan in alle zeeën 'en vooral
op zeilschepen, achter den rug hebben,
zouden boekdeelen te schrijven zijn
over zijn \vedervaren (welk typisch
woord dat zooals zooveel anderen aan-
toont hoezeer onze Vlaamsche taal met
de zeevaart vergroeid is).

«Het Visscherijblad» is overtuigd dat
de benoeming van den nieuwen haven-
kapitein gunstig zal onthaald worden
door al wie met onze haveninrichtingen
in betrekking staat en wenscht hem een
lange en vruchtbare loopbaan te Oos-
tende en de bewerkstelling van de her-
opbeuring onzzt havenbelangen.

DeZeebrugscheVissehershaven

en de Uitvoer van Visch naar Frankrijk

Kadettenkorps van den Belgischen Zee vaart bond

Het! water <en.de z*e, de zeevaart en de
Marine, die -ome jeugd -aantrekken en in
vervoering brengen,, die hen soms tot dwaze
handelingen . drijven • omdat ze, hdlaas, voor
hen niet te berejken wa», • wekken som» bij
iedereen een ongekend verlangen op>. Waav-
ean door gebrek aan middelen niet te vol-
doen w&«.

onder on» h«eft nooit een Oogenblik
in Het leven gewenscht zeeman te zijn ?
Doch zelden werd deze wensch vervuld.

En nochtans een juiste en telere kennis
van d« zaken zou zonder twijfel vele ont-
goochelingen vermijden. Om hieraan te ver-
helpen heeft de Belgische Zeevaaribond on-
lang» «en organisme opgericht die zoowel
ontwikkeling alt vermaak medebrengt, en
de steun geniet van het Beheer van het Zee-
wezen.

Het it het Kactetfenkorpa van 'den Belgf.
•chen Zeevaartbond, alle jongelieden van 14
tot 18 jaar, mogen hiervan Ir<! worden, zi/
volgen dan theoretische en praktische cur-
*u»ien. Ze kunnen zich op de . wat«r»porten

toeleggen en kennis nemen van het zee-
mansleven. Hier zal de werkelijkheid bij ve-
len .hun droom vernietigen of vcrwezcntlij-
ken voor hen waarbij dit leven een roe-
ping i».

De praktische oefeningen van de drie reed»
opgerichte afdeelingen, te Oosiende, Brussel
en Antwerpen, worden iederen Zondag ge-
houden «n behelzen ' een uitstekende licha-
melijke oefening.

Meerdere inlichtingen kunnen bekomen
worden bij den Belgischen Zecvaartbond, 03
Yzeren Kruisstraat, Brussel. — Te Oostende
in de Rijksmarinosehool j te Antwerpen in
de Hoogere Zeevaartschool.
••*«•••••••••••••§••*••••*•••«••••••*•••*•»••

«Het Visscherijblad,,

is verkrijgbaar in alle

boekwinkels

In ons laatste nummer hebben wij de re-
denen uiteen g>edaan van de vermindering
van den verkoop van visch en garnalen in
de vischmijn te Zeebrugge : daling van den
garnaalprijs en buitengewoon omvangrijke
verkoopingen van Zeebrugsche en Heystsche
vischvangsteri in de vischmijn l« Oostende,
als gevolg van een nieuw stelsel van verdee-
ling der vergunningen toegepast sedert l
Maart van dit jaar. Wij zeiden ook dat door
de stad Brugge uitleggingen gevraagd waren
aan het Ministerie van Verkeerswezen.

H!ER VOLGT HET ANTWOORD

«Naar aanleiding van de menigvuldige
aaAVifagen van nieuwelingen om tot den
uitvoer van f.'jne visch naar Frankrijk toe
gelaten te worden, en die onder het oud
stelsel niet i-.i aanmerking konden komen,
heeft de hoogere overheid besloten vanaf l
Maart 1937 een nieuwe verdeeling tot stand
te brengen, om in Je mate van .het moge-
lijke hulp te bieden aan den kleinhandel.

«Dez« nieuwe regeling komt het meest
het beoogde doel nabij, bevordert den wed-
ijver tusschen de koopers en beantwoordt
aan het verlangen der visscherij».

De sedert l Maart bereikte uitslagen too-
nen de mislukking van het nieuwe regiem
aan.

Er wordt beweerd dat dit regiem in zwan;
gebracht werd om aan de nieuwelingen d
gelegenheid te geven naar Frankrijk uit te
voeren.

Wat verstaat men door nieuwelingen ?
Onbetwistbaar hen die sedert de contingen-
teering den handel begonnen .hebben. Wel-
nu, het nieuw reglement verdeelt de vergun-
ningen onder AL cTe handelaars, die voor
een bedrag van 50.000 frank per jaar fijne
of gewone visch koopcn in een Belgische
mijn. Een firma die zich voor den uitvoer

i van fijne visch niet interesseerde wanneer
J den handel ervan vrij was, bekomt aldus
(vergunningen en dringt heel eenvoudig bin-
nen op een marfct, die andere firma's ten
koste van veel moeite geschapen hebben en
waarvan deze firma's door een daad van de
Regeering, gedeeltelijk verdreven werden.

Er kan niet worden gezegd dat de nieu-
welingen in de volstrekte onmogelijkheid ge-
weest zijn om naar Frankrijk uit te voeren,
aangezien sedert 1935 vergunningen uitge-
reikt werden -aan de handelaars die zekere
aankoopen van fijne visch deden in de Bel-
gische mijnen.

Heeft dit nieuw regiem den wedijver on-
der de handelaars opgewekt ?

Dat .kan grootelijks betwijfeld worden.—
Immers in den loop van de maand Octo-
ber, werden te Oostende alle vergunningen
niet benuttigd.

Wat is de wensch van de zeevisscherij?
iRccdcrs en visschars verlangen dat de op-

I brcngst van hun vangst tegen een loonen-
t!en prijs verkocht worde. Welnu, ze bekla-
gen zich bitter over den lagen prijs van de

j visch. Het nieuw regiem had niet den min-
sten invloed op dezen prijs.

j Het volgend feil verdient onderstreept te
worden : vóór het toepassen van ,het nieuw
regiem, geschiedden de verzendingen ten
g root en deele oningopakt ; sedert l Maart
hebben zich de «colisverzcndingen» verme-
nigvuldigd, tengevolge van het groot aantal
kleine verzenders. Welnu, de Fransche lol-
dienst berekent den visch-invoer" op het
brulo-gewicht, inpakking en ijs mcdebe-
grepen. Daardoor ontslaat verlies voor de
L'elgische uilvoermarkt.

Reed» voorgaandelijk hebben wij den na-
druk gelegd op den schadelijken invloed van

het nieuw regiem op het leven dier visschers-
haven van Zeebrugge. Deze toestand wordt
onduldbaar. Overigens hebben wij de over-
tuiging dat dit regiem het algemeen belang
schaadt. .„

De crisis, waaronder de vischreederij lijdt
is toe te schrijven aan het ontoereikend ver-
bruik. Daaraan kan slechts verholpen worden
door de vermeerdering van de behoeften
van de bïnnenlandsche .markt en door de
verruiming van de buitenlandsche markt.
Het eerste punt dient bewerkt door den han-
del zelf, het tweede ligt in de bevoegdheid
van de regeering.

De handel zal blijk geven van initiatief en
zich in den strijd werpen, omdat de wet van
het leven aldus is en op voorwaarde dat hij
vertrouwen in de tokomst hebbe. Maatrege-
len in den aard van deze van l Maart bren-
gen ds markt in de war en verstoren het
vertrouwen. Wij kunnen niet anders dan ze
veroordeclen.

«Het Brugsch Handelsblad»
» * *

Nota d. Red. — Wij zijn het hieromtrent
met «Het Brugsch Handelsblad^ volledig eens
en voegen er aan toe, dat er thans een
zwendel aan uitvoervergunningen tot stand
is gekomen, daar veel kleinen hun vergun-
ningen afstaan aan anderen tegen één en
twee frank per kg-, terwijl de regeering door
deze onaannemelijke maatregel, andere fir-
ma's radikaal geruïneerd heeft.

Het zal volstaan te melden dat de groot-
ste pionier van oen uitvoer die vóór l Maart
57 duizend kg. tongen mocht uitvoeren; er
thans 'nog 7 dujzcnd mag verzenden, zoodat
deze firma ineens door dezen onhebbelijken
en on rechtvaardigen maatregel den nek om-
gewrongen weid.
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PRODUCTEN

Gij zult tevreden

Aan de Uitvoerders

van Tong

naar Duitschland

Er wordt aan de belanghebbenden ter ken-
nis gebracht, dat langs het tolkanloor AKEN
Hoofdstation (Aachen-Hauptbahnhof) voor-
tsan de TONG en de TARBOT in Duitschland
mag ingevoerd worden.

Lengs het kantoor AKEN-Weststation
(Bahnhof-West) integendeel, mag de inkla-
ring dezer beide vischsoorten niet meer ge-
schieden.

I Huis Debra

Specialiteit van

GARNALEN

MOSSELEN

VISCH

GEPELDE

GARNALEN
ZEEBRUGGE-DUINKERKE

Tel. 81

'A1EKANIEKE TOUW- GAREN-
'EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
>REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
—- Openbare Werken —

,/Vlazout «Purfina»
Diecel Motoren «Suizen»

De Garnaalverkoop

te Oostende

Vaart op Spanje

De Spaanschc nationalistische overheden
hebben de belanghebbende zecvaarlautori-
tciten ter kennis gebracht dat de «Zeevaart-
zónc in de wateren van het rechtsgebied tus-
schen de .kapen Nao en Tortosa, sedert l O
vjovember 1937, bezaaid is met talrijke mij-
icn».

PROWiKTPN
GAS-OLIE — ESSENCE

PETROLEUM
SPRFKFN VOOR ZICH ZELF,

Hat beste toestel voor het

ontvangen van de visscherij
o

Hoofdverdeekt voor Oostende :

Radio-Populaire

150, ThourouÉSche Steenweg, 150

OOSTENDE
•••«t««<«l(*<*««««*»«**« ••••«•«»•«•*€*••••»«

Sedert Dinsdragmorgcn geschiedt de gar-
naalverkoop vanaf 8,30 uur in plaats vanaf
8 uur, zooals het onlangs in voege trad.

Zoo denkt men én garnaalhandelaars en
visschers tevreden te zullen stellen.

Belgische Reeders en

Kapiteins opgepast!

VAART OP SPANJE

De vraag stelt zich te weten hoe tfe sche-
pen in bestemming van Spanje de inscheping
in de aangeduide havens, van een officier-
waarnemer 'aangesteld door het comiteit van
Niet-inmenging moeten aanvragen.

Wanneer het schip uitgerust ia met eene
inrichting van draadlooze telegrafie, wordt
de aanvraag telegrafisch gericht aan den
Administrateur van het Comiteit van Niet-
inmenging in de bedoelde haven ; in tegen-
overgesteld geval geschiedt de aanvraag vol-
gens de meest gepaste middelen.

De vlag der Niet-inmenging — een witte
wimpel van ongeveer 2,40 of 2,90 m. met
twee horizontaal geplaatste zwarte bollen —
mag in geen geval geheschen worden als
signaal tot aanvraag van een waarnemer. De-
re vlag ,mag niet gebezigd worden dan pp
bevel van den ingescheepte:! officier-waarne-
mer, of in geval van tekort aan waarnemers,
door den kapitein beveihebber van het schip,
cïan echter volgens de onderrichtingen die
hem worden verstrekt door den Administra-
teur van het Comiteit van Niet-inmenging
uit de haven waar de waarnemer had moe-
ten ingescheept worden.

Om het inschepen gedurende de nachturen
te vergemakkelijken, zullen de bootjes, bij
middel van welke de waarnemers aan boord
worden gezet, mei de aanvragende schepen
lichtsignalen uitwisselen, onder vorm van
vier herhaalde lange morse schitteringen
(The signal would be four long flashes
flashcd between the vessel and the non-in-
terv-ention boars, as used in the Morse code
of signallin as»...)

GEBRUIK

i T E X A C O j

Gas-Olie

Benzine eri Olie

om Uw onkosten te verminderen. ]

DEPOT OOSTENDE:
TELEFOON 462

Normalisten op bezoek

Zooals we in onze vorige uitgave aankon-
digden, werd Maandag door niet minder dan
70 Normalisten, dus toekomstige onderwij-
zeressen en regentessen en hunne leerares-,
sen, onder leiding van den heer Vandonbcr-
ghe, een bezoek gebracht aan verschillende
instellingen, die onze vischnijvcrheid aanbe-
langen.

DE ONTVANGST TER VISSCHERSHAVEN

Ter visschershavcn werd de groep ontvan-
gen door den heer Vcllhof, die hier —de lei-
ding waarnam en allen gedurende 'meer dan
een uur rondleidde. Achtercenvolgcn werd
de vischmijn, hel sprotkot, hel bestuursge-
bouw, de slip en de sluizen bezocht, waar
door den heer Velthof met de vaardigheid
Hem eigen, breedvoerig uitleg verschaft werd
over al wat hen imaar belang kon inboeze-
men.

De vriend Dewulf, beter gekend onder den
naam van «Conlre la Vie cher» was zoo
vriendelijk om een extratje in den vorm van
een levende zccrob te tooncn, die met veel

S tandard

Gas-Oil

Heel de w«>rel«l Joor f .
bercw nd en geprezen. ^^«

American Petroleum Company

smaak de hem toegeworpen sprot opat en
zich goed thuis scheen te gevoelen in het
zccbad voor hem bestemd.

OP HET
ZEEWETENSCHAPPELIJK INSTITUUT

De wetenschappelijke afdceling van do
sectie bracht ondcrtusschcn een bezoek aan
het Zccwetcnschappelijk instituut, Wt».v. zij
ontvangen werden door den heer Professor
Gilson en zijn knappe assistent Mr Gilis.

Daar werd hen door r-iofessor Gilson over
hrt doei van .het inst :luul gesproken en de
proeven v.ilke et genomen werden. Verder
werd uiteengezet, waar een nieuw Zcewclen-
schappclijk Instituut tol —sland zou komen
en op het krediet welke er reed» voor be-
stemd was.

Ondertusschen hadden de andera leerlin-
gen een bezoek gebracht aan de scheepswerf
van den heer A, Seghers, die persoonlijk
de leerlingen een algemeen denkbeeld gaf
over het bouwen van visschersvaartuigen.

EEN PRACHTIG MUSEUM

Te I O . Ü 5 uur werden de leerlingen en Hun
leeraressen ontvangen in het Museum Van
het Fort Napoleon, waar ze de uitzonderlijke
eer hadden er door onren knappen stadsar-
chivaris, den heer Carlo Loontiens zelf. onl-
vangen en gedurende een uur, rondgeleid te
worden.

Wal de leerlingen hier te zien en te Hoo-
ren kregen, was uiterst interessant, ja vol-
gens het algemeen oordcel, te inleressant
om er slechts een uur (e kunnen verblijven.

Maar zooals dit het geval i» bij dergelijke
bezoeken, moet zooveel gezien worden en de
tijd is voor alles geregeld1.

In Het voorbijgaan brengen we dan ook



< HET VISSCHEK1JBLAD »

Bank van Brussel
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

B1JHUIS OOSTENDE — 3. WAJPENPLAATS

BUREEL : VISCHMIJN : BESTUURSGEBOUW

Alle Bankverrichtingen — Voordeclige interesten voor geldbeleggingen.

. ,een korte hulde aan het hier in zoo n kor-
ten tijd spanne verwezenlijkte werk. dat te-
recht als een bewonderenswaardig staaltje
van initiatief en durf van onzen stadsarchi-
varis mag genoemd worden.

Een woordje va:» hulde ook aan den huis-
bewaarder, die hier waarschijnlijk zeer veel
ijver aan den dag moet leggen om dergel-jk
prachtmuseum in degelijkvn staat te bewü-
ren en steeds maar te verbeteren.

Vlug werd er met de belofte zeker te zul-
len lerugkeeren, te 1 1 . 1 5 uur in den auto
gestapt om te 11 ,30 uur in onze mooerno
sp;otconservenfabriek «Oslendia» ontvange-i
te worden door den actieven bestuurder Mr

van de kreeften welke men aan 't koken
was, ceed ons nog wat blijven.

DE OOSTENDSCHE ZEELUCHT

Tenslotte stapten we het af langs d*i v;s-
scherskaai en den Zeedijk tol aan het Kur-
•saal, van waar de leerlingen lerug naar de
reslaurant der vischmijn reden, waar hen
een nieuwe verrassing te wachten stond.

EEN LAATSTE VERRASSING

Inderdaad benevens lekkere warme koffie
met broodjes, werd gansch de groep ver-
gast op 15 kg. lekkere versche garnaal ge-
schonken door het huis CorneilHe VicU>r en

"De Zeewachtw

Bron van Inlichtingen

Arme Kustvisschers

VEROORDEELD

ALTIJD KWAAD OP j t);nsda„ moesiea Richard Verburgh. eige-
t-HET VISSCHERUBLAD» >uaat van het gamaalvisscherSvaartuig O.46.

«De Zeewacht» die er zich op beroemt cn jQn eDckmyn. .eigenaar van de O.96, te
het toonaangevend Oostendsch weekblad te £jrugge voor de boetstraffelijke rechtbank
zijn en es-n tancfelijke onfeilbaarheid te te- vcrscnijncii om bij het huitenvaren niet op
zittei sr.r-ï:jft onder meer in zijn nummer ĵ  s;gnaaj geiet te hebben, dat Ket buiten-

STAD OOSTENDE

van 2 7 November. varen aan de schepen verbood en om langs
Vrijdag 2t. om 20.30 u. spreekt Lange- ^ linkerzijde van het pas gevaren te hebben

hart van Alkmaar, en Zaterdag 27, om 20.30 ,erwijj Je maalbool de haven kwem binnen-
A. De Ruoder. gevaren.

Lai:ji/-ber3 sprak echter op Donderdag 25. j)e twee v;sschers moesten reeds voor den
Op Vrödag 26 was het de beurt aan Eli- Onderzoeksraad vóór Scheepvaart verschij
schol (De Rudder) en Zaterdag 27 nam de f»ï.-i *
h. F. Memeis het woord.

Duivenmaatschappij «EENDRACHT»
bij-

Van Coiilie Medard
Thouroutsche Steenweg, 275

Loi.nal Biljartmaatschappij
«Ons Wïntervermaak»

OP ZONDAG 5 DECEMBER 1937
GROOTE

Monster Prijskamp

op den Biljartneii, waar ze. gezien hun rechtzinnigheid
een vermaning opliepen. . - • jj

«Het Laatste Nieuws» schrijft, sprekende Dit was ecKier niet voldoende want niet- Inschrijving Van 4 tot 5 U. 's namiddags
over Je laa.rle gemeenteraadszitting : 'tegenstaande de belofte.in 't vervolg er zorg

«Kei verkeer in de vischmijn wordt op ,e zunen voor dragen, dat niet meer zou
doelmatige wiiz? geregeld^. Verder «Een gebcuren> werden ze voor o'/erlreding van
uis-ow poKUftureaau zal gebouwd worden hef havenregkment nog op den hoop toe
o? de Vuurloïenwijk» — en «tenslotle hoort v<>or de boctstraffelijke rechtbank gedaagd,
men ondervragingen van de HH. Elleboudt waar zeo verdedjgd werden door Meester

Smissaort» ' Carlon, van Bruggö.

f prijzen aan 7.50 fr. per man
i verdeeld als volgt :

140 fr.
100 fr.
80 fr.
60 fr.
50 fr.
40 fr.
30 fr.

grooten vooruitgang welke op dit
veiwezenhjkt werd.

HUT V1SCHD1NKR

Nadat de beer More! een schoone cadeau
van verwerkte sprotten voor de 200 leerlin-
gen meegegeven had, blaasde men te 12,30
u. 'fen aflochl naar de restaurant van dc'z<
vischmijn, waar we de eer hadden den heer j j
Camiel Willems aan het vischdiner te zien j

naar de school van waar velen binnen en- bruUa ^ wor<jen om herstellingswerken e,k aa'„ 500 fr .:ggeni weike zc nog in geen
kele maanden de wijde wereld zullen mge- u-t te vocfcn aa:1 den artesischen put var. die we(.en verdiend hebben,
zonden worden om de jeugd op te leiden. , y^ Lcopold.spark, en dat voornoemde ora

«pet i UT* - te-ürs hun speechen voor een laterea datui:
! hebben xiilgeileld.

Wat wij van dergelijke bezoeken slechts ; «De ?ec\vacht» denkt dat het veel er.jcr
willen onthouden, is niet de wijze waarop Js <Je «Jojcï van een persoon, zoogezegd aa-i

.̂  \s>orden met al de moeilijkhe- twee oorzaken toe te schrijven, dan wel a^n
waarmede zulks heel dikwijls gepaard 2ijn lezers mede te deelen dat een persoon

maar is het feit, dat zij onweer- dood is terwijl deze nog springlevend is.gaa maai i=> _ __v u_ ^ -o jm ___ .._& _i_....=>._
deelnemen en de jonge magen zich lekker j staanbaar moeten bijdragen om de groote ! Kan «De Zeewachl» mededeeleelen waarom

SPROTAANVOER
De sprotaanvoer blijft zeer gering en wan-

te goed deden aan de prima voorgerechten
van de reeds 200 fijn bekende G'obusfabrïe- J
ken te Oendeileeuw, gevolgd van een goede
lomaten?ocp, aardappelen met vïschfilels cn

el-endheid welke er over onze visscherij hij volgende artikels uit «Het Visscherijblad?
over "t algemeen bestaat, uit te roeien en geput Leeft.
te bewijzen dat visch en gamaal —een prac-
tisch, gezond cn goedkoop voedsel zijn wel-'

«Vluchlheisvel» aan de rCapellebrug.
«Verlichting van het V. G- plein bij avonds

«Wielemansbie r» aanbood.

NAAR DE KREEFTENPUT VAN
VERMEERSCH.

Het was 1 5 uur toen allen goed uitgerust
met .het bootje aan een «prizetje» konden
overzetten on; «last not least», een bezoek
te brengen aan de interessante kreeflenput-
ten van de firma Vermeersch'.

Zooeven waren zoo imaar drie duizend kg.
kreeften toegekomen.

De vriendelijke heer Vermeersch legde
ons uit hoe de kreeften gekweekt en in le-
ven gehouden werden, waar ze meest x'an-
daan kwamen, ho-e zc gekookt moesten \vor-!
den, hoe ze leefden, enz...

In een woord zoo interessant dat we er
meer dan een uur verbleven, zonder ons
maar te vervelen, want ook de lekkere geur

Met deze gedachte bij de toekomstige op- \ blijft de: Corr.nvssie van Stedenschoon» e. r..
'

tenslotte een nagerecht. J j.e goed geprepareerd, elkf en tot een meer- ' «ZeereUïes voor
Vergeten we nret dat ook hier de Brou- j ̂ ^ verj,ru;j. moelen aansporen. j «Het 7eemanshuis

-verij Deswacf voor een verrassing had ge- '
zorgd en kosteloos aan allen een puik glas voedstcrs Jer jeugd practisch Ie doen i;iganö f

vinden, wordt nuttiger werk verricht dan '
door honderd voordrachten te geven, waarin '
men altijd aan hetzelfde been knaagt.

Ze hebben dit nadeel, dat ze veel or-
ganisalie vergen, maar hel groot voordeel
ifc'nancvGfe! ./xan d|P propagjanda weinig te
kosten.

de visschers van
Ie Ooslende».

Gent».

ne«r er dan nog aangevoerd wordt, adn is
hij zoo klein, cïat hij slechts dient voor de
viscrimeelfabrieken.

Visschers ondervraagd over de reden van
die minime grootte dezer eerste sprot, den-
ken dat zulks te wijten zou zijn aan de ge-
durige Oostenwinden.
Ondertusschen verspelen onze kustvisschers
hunne laalsle kans op behoud hunner vaar-
tuigen, die zwaar belast zijn.

Van 'nieuwe bouwen kan er natuurlijk
geen sprake zijn en van al die vergaderingen
komt er natuurlijk niets voor hen in huis.

l c prijs
2e piijs
3i prijs
4e prijs
5e prijs
6e prijs
7e prijs

' Spel volgens het reglement die in
i het lokaal uithangt. Geschillen alleen
te regelen door de Commissie. Voor
de hoogste serie in de eerste ronde een
mooien prijs. Men speelt «Avee tegen
twee door het lot aangeduid.

Namens de Commissie:
Muhieu Ch-, Claeys Gent, Delanghe
En;., Dewilde M. en Van Coiilie Med.

REEEOERS !

EEN NIEUW BEZOEK
Woensdag aanslaande wordt het bezoek

van de leerlingen der Nor.maalschool te Blan-
kenberge aangekondigd,waarvoor een gaasch
verschillend maar uiterst interessant pro-
gramma werd opgesteld.

Vervolgens hopen we de Normaalscholen
van Thourout cn Thielt te zien volgen, wat
propaganda voeren is op een andere wijze
dan sommige theoriciens hel denken inle-
ressanl te zijn.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ V/ORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

l >l i

{i i
l i

BOEKBESPREKING

HOLLANDSCHE ALMANAK VOOR DE
KUST- EN BINNENVAART.

Verschenen is de Almanak voor rfe Kust-
en Binnenvaart, Jaarboekje van het Onder-
wijsfonds voor de Scheepvaart te Amster-
dam. Deze Almanak, welke jaarlijks in om-
vang toeneemt, verschijnl dil jaar in Iweii
uilgaven, één voornamelijk bestemd voor de
Rijn- cn Binnenvaart cn één veel uilgcbrei-
der Almanak, wcikn bovendien alle voor de
Kustvaart vcrcischla gegevens beval.

De gewone uilgave bevat behalve alle ge-
gevens omtrent het Onderwijsfonds vooi de
Scheepvaart zelf cn al'c inlichtingen omtrent
het vakonderwijs aan schippers nn schip-
persjongcns cn lagerondcrwijs aan schippers-
kinderen, o.a. rubrieken over sociale verze-
kering, gemiddeld tijvcrschil, hoogwateigc-
tijdcn van Dover lot Cuxhav-cn, de belang-
lijkstc seinen uit het Binncniianvaringstcglc-
menl, vaaraanwijzingen voor den Rijn, af-
stanciflabcl van c!cn Rija, Rijnslccpvoartlarle-
vcn, bediening cn onderhoud van motoren,
het sclieepsjournal, herleiding van baromc-
terschalen cn verder alle tot een almanak
behoorcnde gegevens.

ONDERZOEKSRAAD

VOOR SCHEEPVAART

De Raad vergaderde Donderdagnamiddag

I^Ul'U HUU1 UJJ
; ; BalÉea-Ifen EDISQN. mei 1O J. w«*<arl>orc» j ;
; wendt U tot

• i
: ll l UI

; Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel. 1870

i l Bijhuis : Leffinghestraat, 174. (hoek Ste-Catharineplaats) j ;

"FalHa vanaf 575 Fr-l d.lUa„ met motor inbegrepen
l ll l
l i

l millioen in 10 maanden

Uit Delroil (Mich'gan) U.S.A. komt ons
volgend telegram toe, welke een ware trioraf
kreet is.

CHRYSLER CORPORATION PRODUCT
TIEN EERSTE MAANDEN 1937 VERSLAAT
ALLE RËCORDEN. OVESCHR1JDEN OP-
BRENGST 1936 MEER DAN EEN MAAND
EN HALF VOORUIT BIJ VERLEDEN JAAR.

«Chrysler» verslaat dus een ongeëvenaard
record door I.'OOO.OO'O voituren en vracht-
wegens te vervaardigen in.304 dagen.

Verleden jaar werd één millioen bereikt in
350 dagen.

De geweldig'; stap voorwaarls spruil voort
uit het feit dat de organisali« vcrbelert,waar-
door de gevolgen hun weerslag hebben op
c!e hoeveelheid en op de kwalileit.

Dit resultaat is zooveel te merkwaardiger
daar de Amerikaansche
den aanvang van 1937,

auto-industrie bij
een per'ïode

verslapping gekend heeft len gevolge van de
sociale onlusten, welke plaats hadden.

ZEEBRUGGE

»ndcr voorzitterschap van
melding gemaakt

raadsheer Poll,
werd van -eerc-tce-

OPUESLEEPT.
Dinsdag vaarde de Z.56 van de reecï'erïj

R->ssel, da haven van Zeebrugge bsr.nen op-
gcsleepl zijnde, door de Z. 73 van den heer
Quick.

* * *
KAAR IERLAND.

De Z.. 59 vertrekt voor een viertal maan-
cïen om de vïsrcherïj te gaan bcocfer.cn aan
Je IcrscKe Lust.

DE DIEFSTALLEN IN DE HAVEN.
Geregeld 'xerd vastgesteld, sedert langen

tijd reeds, clal uit de visscherssloeper. die
in de have-i gemeerd lagen, allerlei voor-
v/erpen ve<-<i-.v.~nen. Dank zij een bescheiden
toezicht kw>n> men tot cie zekerheid, dat de
dief een zekere F.hgius Hubrecht wtos. Er
werden dan ook huiszoekingen gedaan in
de hoeve, w?.nr Hubrecht werkzaam is als
landbouwkn:cht. F.en groote hoeveelheid
vischmater.'ari; werJ er gevonden. De dader
les/de volledige bekentenissen «f.

kcns, roegeker.d aan raadsleden die ihans
zclelcn wordl de zaak opgeroepen van de
0.285, schlppei Lambregl. Ei wordt beslo-
ten de dcbilicn in deze zaak Ie heropenen,
om voornamelijk de motorist te hooren.

DF ivAAK VAN DE O.233

I l i c i i n is betrokken de motorist Huysscu-
lïe L Hij bezit ccn diploma. De schipper
Labbïke vc;J--ieardc dat men ter visscherij
wns, toen 01 zich cun defect voordeed. De
i.iulori't wan zcczick, cn kon daarbij de
pood'gc hcislelUngen niet doen. Men moest
nrn haven binnenvluchtcn, waar men vast-
s,:olde dat ei veel walcr !n het ruim was,
dj-ar i!c molc'.'sl een verkeerde kraan opcn-
fp.droE.id h&ci De motorisl bleek volkomen
r>r bekwaam, volgens den schipper. Van zijn
kanl verklaóidc Huyiseune dal gij geen uil-
leg had over die bijzondere motor. De hulp-
mntoóst die Ketn moest bijstaan, kwam noch-
tans '.iet op voor de reis. Reeds aan wal,
/•egde de mrlorist. .haperde er iets <ian «Ie
:iiotor. Hij ken niet zeggen hoeveel water

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

beste Zeelnarzen Dunlop Latex, Ball
Band, Huniber enz., vanaf 100 Fr.

Eerste kwaliteit Engelsch dubbel
Oliegoed, h-at beste dat er bestaat. Pri-
mn IJslanclsche Breiwol voor baaien en
zeekousen.
EEN ENKEL ADRES:

Jules VERPOUCKE
29, Li/ndraaiersstraat, 29
Hazegras — OOSTENDE

> er in het f uun was, en loochent dal !iij een
De uitgebreide uitgave, speciaal voor dn ' verkierde kritan heeft opengezet.

Kustvaart bestemd, bevat bovendien nog ccn De heer nijkscommissaris dringt aan op
opgave van de slortmcinpn langs de kuslen ; "f n onderzoek, om alle motorislcn te doen
van de Noordzee, Oostzee en hel Engeljcho verstaan dal zij afhangen van den onder-
Kanaal, de internationale viagseinen, intcr- • zoeksiaad \ooi scheepvaart,
'nationale geografische seinen, de interna- j De molcrisl houd; staande dat er twee
tionale scinvlaggcn cn cijfer cn cijfe/wim- ' inoloristcn moesten mcdcgaan, want er valt
pels in kleurendruk, noodscincn, loodseinen, l veel t.j werker, om brandstof aan te voeren,
quarantaine seinen, opgave van radio-zend- Deze hulpmtlorist kwam niet af. zoodal
stations voor weerberichten, tabel voor pei-
ling met verzciling, kompasrcgclcn, declina-
lic en klimming van cenigc heldere sterren,
fconsdoclinatïc. beschrijving van hel zeegat
van Texel, enz...

Bij deze uitgave is bovendien gevoegd een
kaart van het zeegat van Texel.

De Almanak voor de Kust cn Binnenvaart
dfc door het Ondcnvijsfond.! voor de Scheep-
vaart wordt uitgegeven als propaganda voor
Ket werk van dit fonds, is te verkrijgen bij ;
de administratie van het Onderwijsfonds, 22 i
Binnenkant, Amsterdam C., tegen den prijs
van 25 cent voor de uitgave speciaal voor de
Rijn. «n Binnenvaart, en tegen den prijs van
een gulden voor de uitgebreide uitgave, spe- j
ciaal voor de Kustvaart,

Huys.<eunc alles alleen moest regelen.
Dr. /aak v>ordt uitgesteld.

V,sch(actoor in alle soorten

v'EfcSCHEN — GEROOKTEN

VIvSCH EN GARNAAL

Vischhandel in "t groot en l klein

VISUïMIJN, 2 ~ MECHELEN
Tel. 789

pffirtll
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De

Ouderdomspensioenen

HOE DE KOSTELOOZE RENTETOESLAG
VAN DEN STAAT GEREGELD

Door het ministerie van Cociale Voorzorg •
wordt het volgende ia herinnering gebracht:

Bet ouderdomspensioen wordt gevestigd
door de persoonlijke storlingen van de ver- -
zekerden, waarbij de werkgeversbijdrage '
dient gevoegd, indien de belanghebbenden,
ais loontrekkeaden verplicht-verzekerd zijn.

Op het oogenblik dat de rente ingaat,"
komt het rijk bovendien de gepensionneer-
den tege'moet met een jaarlijksche bijdrage
gelijk aan 50 t.h. van hel bedrag der ge-
vestigde rente.

Ten einde de inkomsten te verhoogen van
de personen die, onder inachtneming van
hun ouderdom, geen gelegenheid hadden zich
een voldoend belangrijke rente te verzeke-
ren, wordt de Rijksbijdrage bepaald op 100
f. h. wat de verzekerden betreft geboren lus- .
schen de jaren.1667 en 1874 ; 75 t. h. wat
de verzekerden betreft geboren .tusschen de-
jaren 1860 en 1884.

Er dient evenwel opgemerkt dat hel jaar-
lijksch maximum van de rijksbijdrage op
1200 fr. beperkt is.

VOOR DE VERZEKERDEN
GEBOREN IN NOVEMBER

Er wordt bovendien aan herinnerd dat de
storlingskaarten van de verzekerden geboren
in November, vóór 26 December a.s, aai» de
Lijfrentkas moeten overgemaakt worden.

Oostendsche Belangen

WEER EEN MISVERSTAND.
Er zijn menschen die altijd mis verstaan.

Wanneer ze een tijdschrift leze:i dat over
urbunisatieplannen spreekt en hun gedachten
absoluut afkeurt, dan roepen ze triomfante-
lijk t u :

«•liel ge wel, hij is ook van mijn advies».
't Ongeluk is dat er toch altijd menschen

z jn om zulke leugens te gelooven.
\Vitnneer ze naar een begrafenis gaan'en

zt hooren spreken van een oud merisch,
schrijven ze "s anderendaags dat hij ook
deou is.

Eenige dagen later moeten ze aatuurlijk
bekennen dat hel een misverstand is.

Orze besle vriend lldcfons, schrijft in
•=; j n zee.-.verblad dat de heer Jonckheere

••-!-. jaar verlof gevraagd heeft om een stu-
iicreïi naar Hawai te ondernemen. 'Daar is
'-•il v u ï lijk niets van en indren de -heer

Jor.ckheere zich verplicht zag één jaar ver-
lof te vragen, dan was hel eenvoudig om-
da; c;e uurroosler van de lessen in de mid-
delbare school te Nieuwpoort, hem niet toe-
laat voort te gaan met zijn lessen in de vak-
school.

I:i <'Hel Laalsle Nieuws», waarin de dood
va.-. M. Coppens ook werd aangekondigd,
mc<:vt de reis van M. Jonckheere eveneens
woict-n gemeld om 's anderendaags Ie br:-
kenncr. dal het een misverstand is. 't Was
nochtans van de goede bron dal' zc het wis-
ten.

* » *
EERETEEKENS.

In de laatste week zijn er meer dan 'drie-
duizend •eereleekens, uilgedeeld. Een lezer
verzekerde ons zelfs, dal hij ze geleld had,
en dal er 3 l 69 waren, maar we hebben geen
geduld gehad om de zaak te controleeien.

Een Brilsselsch blad «Le Soir:> klaagt er
over dat er niet meer letterkundigen en kun-
stenaars vereerd werden.

Wij zien echter de zaak zoo niet en we
meenen dat deze eeretcekcns veel meer
waarde zouden hebben, hidien ze niel mei de
groole mand werden uilgedeeld.

De kunstenaars, lellerkundigen en mannen
van de wetenschap, doen waarschijnlijk geen
voetslappen genoeg om die onderscheidin-
gen, die niemand meer onderscheiden, te be-
komen.

Het zal integendeel binnenkort een on-
u'crschciding zijn met een mager knoops-
gal rond te loopen.

Toch heeft het ons genoegen gedaan de
namen van enkele Oostendenaars te ontdek-
ken in de cindeloozc lijsten door de dag-
bladen gepubliceerd.

DE CINEAST HENRI STORCK
die zooals -men weet ccn geboren Oosten-

dcnaar is, heeft zoo pas een nieuwe film
verwezenlijkt, die hij getiteld heeft : «Een
Openbare Vijand», waarmede de tubercu-
lose of de tering ibedocld wordr. Deze film
v/erd Zaterdag afgedraaid in het Paleis voor
Schoone Kunsten te Brussel in aanwezigheid
van de ministers Wauters en Delatlre.

Hel verhaal dat de inhoud vormt van de-
ze film behelst «cn werkman die aan ccn
begin van tering zal ontsnappen, door naar
een sanatorium te gaan, terwijl vrouw en
kind in een prevcntorium te Klemskcrke
werden ondergebracht.

Minister Wauters heeft in een voordracht
aangetoond hoe deze openbare vijand i:i
ons land reeds veld verliest.

Op honderd duizend inwoners, stierven er
in 1920, 114 ; in 1932: 82 cn in 1935:
75.

Dit is wel het beate bewijs van de goede
methode welke in dezen strijd voor de
openbare gezondheid toegepast wordt.

* * •

ONZE STADSGENOOT
Karel Seys die onder den dcknaam van

Ary Slccks reed» drie boeiende romans uil-
gegeven heeft, hield enkele dagen geleden
een voordracht te Koekelare over «Koeke-
lare en mijn Werk».

Hij bekwam zooals te verwachten was,
heel veel bijval.

* * •

GÏFT VAN HET FRANSCH
CONSULAAT

De^rieer Jëan Ricard, _de vriendelijke
Franschc consul, heeft van zijn regeering
bekomen, dal er voor twee duizend frank
boeken geschonken werden aan de stads*
boekerij. Deze werken zijn tHaïi» oangeko-

en en wij hebben vooral bewonderd, het
lijvige deel uitgegeven door «L'lllustralion'^"
en getiteld : «Hisloire de la Marine».

De volledige werken yan V. Hugo in 36
deelen, werden «veneens aan. de stadsbiblio-
theek geschonken.

Ook de katholieke vakschool .bekwam een
kleine zending.

* * •

HET NIEUW GERECHTSHOF
We hebben het ontwerp gezien door de

heeren Marcel Van Coiilie, stadsingenieur,
Smis en Vanlaere geïeekend voor een nieuw
ge'rechlshof dat op den hoek' van de Euphro
sine Beernaertstraat, de Hendrik Serruys-
laan én de Vindictivelaan moet opgericht
worden en waarvoor de aanbesteding op 14
December -moet plaats hebben. .

Het ontwerp is heel sober'van lijn en ge-
tuigt van een zeer 'practischeh, modernen en
realistischer! geesl.

Wordt het zoo uilgevoerd, dan zal dit
gebouw een grootschen indruk verwekken.

DK WEDSTRIJD
voor de schoonste carnavalaffichen hoeft

heel veel kunstschilders aangelokt om mede
te dingen en de officieele feestcommissie
stond dan ook voor een keus van t'jn zee.r
merkwaardige ontwerpen.

Na de geheime slemming bleek, dat de
voorkeur gegeven werd aan een onlwerp
geteekend XXX, terwijl de ontwerper Nar
en Rondo, ex-aequo de tweede plaats ont-
vingen. Het eerste ontwerp wordt dus aan-
gekocht voor den prijs v(an duizend frank
en om de kunstenaars aan te imoedigen aan
de toekomstige wedstrijden deel te nemen,
werd voor de beide ex-aequo gerangsch'kte
ontwerpen, een vergoeding voorzien van
150 f r., terwijl, al de andere ontwerpen,
eveneens .met een kleine som van 50 fr. zul-
len vergoed worden.

* * *

DE KARNAVALSTOET
zal dit jaar heel wat wagens tellen. Op

de vergadering van de locale maatschap-
pijen, die de karnavalfeesten moeten voor-
bereiden, werd de medewerking beloofd van
de Lustige Smoorders, het Weslerkwarlier,
de Nachlridders, de Ncringdoeners Blanw-
kasteel, de Flobertclub cn de Sport Naufi-
que, die allen .met een wagen zullen afko-
men. Er zijn reeds negen wagens beloofd,
wat meer dan voldoende is, maar er moet
voor een flinke deelname van de groepen
gezorgd worden. De Cerclc Equestre zal
een stierengevecht . verbeelden, maar heeft
nog geen goede stier gevonden.

Ook de handelaars van Petit-Paris zullen
niet een wagen mcdedoen. Ze zullen ook
een maskerwcdstrijd inrichten, hetgeen zoo-
als men weet, altijd veel aantrek hoeft.maar
niet te lang duren mag om het volk niet
uit de café's te houden tot .middernacht.

* • »
Dü VAART

van Brussel naar Charleroi ia voorbij
Klabbeek niet diep genoeg om aan bijla.iders
van 1350 t. toe Ie laten de-belangrijke plaats
van Henegouwen te bereiken. Daarom wordt
thans aangedrongen om dit gedeelte van de
vaart te verdiepen cn, alhoewel de uitgave
op een milliard geschat wordt, werd .het
voorstel toch in de rcgceringscommissie aan-
genomen opdat hel kolenbekken van (Je
tëorinage niet te veel zou achteruit gesteld
worden tegen dat van het Luiksche. De bei-
de industriccle gebieden van ons land, zullan
aldus uil Antwerpen door ccn brccdc on
diepe vaart verbonden zij.n.

The International Paint

& Compositions O Ltd
LCJNDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wtrefdbekcnclt tCopperptlnt» voor

Horten Schtpw
De t Trawlers Compositions Paints w
l' en 2' kous voor Stalen Schepen,

De Speciale Verf t Oalvex »
.— voor Bronze Schroeven —

Agenten ca DepothoiKtert:
OSTEND STORES A ROPEWORKt

N. V.



c HET VISSCHERIJBLAD .»

Beroepsraad voor Zeevisscherij

We zijn thans i.-v het bezit gekomen vau Iw.anneer het één terugroeping om tuchtre-
het uitgebreid verslag van de zitting der den betreft.
paritaire Commissie, welke VRIJDAG 12
November gehouden werd ten Stadhuize te
Oostende.

We geven het hierna volledig weer omdat
de inlichtingen er in vervat van groot belang
zijn voor velen onzer lezers.

De vergadering van den Beroepsraad voor
de Zeevisscherij ne*emt aanvang om 14,30 u.
onder het voorzitterschap van H. Dcvos, Di-
recteur-Generaal van het Zeewezen.

H. VOORZ1TER. — Vraagt of er op-
merkingen zijn op het verslag der vorige
zitting.

H. MAJOR. Wij kunnen het verslag
enkel onder voorbehoud aanvaarden omdat
den opstel van het ontwerp K. B. niet over-
eenstemt .met de ^besluiten die wij hier ge-
nomen hebben en die ia het verslag voor-
komen. Er is nooit spraak geweest dat vis-
schersschepen voor dewelke een bemanning
van 5 leden, schipper inbegrepen, van de

In de gevallen vermeld onder-litteras b) en
c), zial het bedrag der aan te brengen zegels
worden bepaald1 op basis van het gemiddeld
bruto loon (dit is «vast loon, procent en
kost») verdiend door den arbeider (ster) of
visscher in den loop van de twee laatste ar-
beidsweken.

6) Over 't algemeen dienen de zegels aan-
gebiacht telkens wanneer door den werkje-
ver, als tegenwaarde van werkelijken arbeid,
een bezoldiging wordt betaald, behoudens ."n
de onder bovenstaand1 5) bepaalde gevalle:».
7) De speciale kaarten met onbruikbaar ge-
maakte zegels zullen niet meer worden uitge-
keerd na het verstrijken van het termijn van
die maanden na het •einde van het maatschap
pelijk jaar.

8. — De veilofkaarten blijven in het bezit
van den werkgever zoolang de arbeider (ster)
of visscher bij hem in dienst blijft ; de ver-
lofkaarten worden aan de werknemers uitgvï-

voordeelen der wet zouden uitgesloten zijn. reikt, tegen ontvangstbewijs :
maar wel «de kustvisscherij». j a) wanneer zij afgedankt worden of het

H. Voorzitter, — Deze opmerkingen heb-
ben betrek met het ontwerp van • K. B. dat
wij zooeven zullen bespreken.

Zoo er geen andere opmerkingen zijn,
verklaar ik het verslag goedgekeurd.

BETAALD VERLOF

l sle Punt van de dagorde ,
H. Voorzitter. — ledereen heeft het ont-

werp van het K. B, ontvangen. Geeft lezing l l. Gedurende de verlofdagen mogen o'e
van art. I. Vraagt of er opmerkingen te ma- aibeiders (sters) of visschers geen loonlfsk-
ken zijn. -kenden arbeid verrichten. Deze die bevon-

H. MAJOR. -— Wij kunnen het niet eens den worden tijdens hun betaald verlof dus-
zijn met den opstel van art. t , daar waar er danig arbeid verrichten, zullen zij het ->nt-

-gezegd wordt : «Onverminderd de uitzonde- vangen bedrag ervoor moeten storten in

werk verlaten.
b) wanneer zij Kun jaarlijksch betaald

verlof toegestaan worden.
9. — De betaalde verlofdagen zullen toe-

gestaan worden volgens de bepalingen van
het K. B. van 14 Oogst 1936, art. 5.

10. — Voor de visschers wordt het vcr-
Jof toegestaan bij het opliggen van het
schip waarmede betrokkenen varen.

ring voorzien door litt. 14 van art. 2 hier-
•Ónder. «Wij waren overeengekomen dat het

handen van den Waterschout van Oostende,
die dit geld ter beschikking houdt van den

K. B. van toepassing zou gebracht worden Beroepsraad voor de Zeevisscherij.
voor «Ike inrichting bij uitzondering van de
kuslvisscherij».

Na bespreking is de vergadering het een-,
parig eens, over den volgende:» tekst :

ARTIKEL l. — Bij afwijking van de al-
gemeene reglementeering betreffende de
jaarlijksche ibetaalde verlofdagen, worden
door de Beroepsraad voor de Zeevisscherij,
in vergadering van 26 November 1937 ge-
troffen beslissingen, verplichtend gemaakt

J5e Beroepsraad zal de kas aanduiden ten
t-ate derwelke die gelden door de arbeiders
(slers) eenerzijds en .door de visschers an-
derzijds zullen, gestort worden.

12. — Om verlof te bekomen, dient de
arbeider (ster) of visschers dit minstens
acht dagen op voorhand aan zijn werkgever
aan te vragen.

13. — Alle geschillen van burgerlijken
aard betreffende de betaald-; verlofdagen

voor al de belanghebbenden die onder de worden beslecht door den Beroepsraad voor
bevoegdheid vallen van vermelde Raad. ! de Zeevisscherij.
: Welke ook het aantal van de in ieder in- .' |4. — Dit besluit is niet van toepassing
richting werkzame personen weze, dit met op Je leden der bemanning van de kuslvis-
uitzondering voorzien door Litt. 14 van art. scherij.
2 hieronder. | Art. 3. — Dit (besluit is van toepassing

ARTIKEL 2. -—• Onverminderd de toepas- 'vanaf l April 1937,
sing der bepalingen van de wet d.d. 8 Juli i £ene onderlinge bespreking heeft er plaats
1936, alsook van het K. B. dd. 14 Augustus over Je berekening van het bedrag van de
1936, waarvan bj' bovenbedoelde besl'ssin- 'voor de verlofdagen verschuldigde bezoldi-
gen niet wordt afgeweken, zullen de bedrij- ' ging.
ven waarvan spraak door beneden bepaalde . £r ;s overeengekomen dat, voor de bere-
speciale regeling worden beheerscht. kening der bezoldiging 'voor verschuldigde

I. — Ieder arbeid'er of visscher werkzaam verlofdagen voor 't jaar 1938, als basis zal
ïn de vischnijverhetd heeft recht op jaarlijk-
sche betaalde verlofdagen
volgend barema :

overeenkomstig

verlofdagen
l tot 3 maanden arbeidsdagen l
3 tot 5 maanden arbeidsdagen 2
5 tot 7 maanden arbeidsdagen 3
7 tot 9 maanden arbeidsdagen 4
9. tot l l maanden arbeidsdagen 5
l I en meer maanden arbeidsdagen 6

2 De werkgevers, reeders of reedera-
stuurlicdcn, dienen zich de verofzegels en
de bijzondere verlofkaarten aan te schaffen
op de postkantoren. Ieder werkgever is er
toe gehouden bij elke betaling op de ver-
lofkaart dat op naam van ieder der lede.i
van zijn personeel .moet worden opgemaakt,
zegels aan te brengen ten bedrage van 2 t.h.
van de brutoloonen ; dit is «vaste loon 'min
procent en kost», van de vcrloopen arbcids-
periode.

Op hieronderbepaalde tijdstippen, gaande
.van l April tot 30 September, zal de ar-
beider (ster) als bezoldiging voor zijn ver-
lof op de ipogtkantoren -eene som ontvangen
ten bedrage van de waarde der zegels aan-
gebracht op de verlofkaart, mits voorlegging
van een getuigschrift van zijn werkgever
Waarbij bevestigd wordt dat hel verlof mag
genomen worden.

3. — De bcdrijfshoofdcn en de leden van
hun personeel dienen zich te gedragen naar
de modaliteiten, betreffende de werking van
het uitkccrcn der jaarlijksche betaalde ver-
lofdagen opgelegd door de postkantoren.

4. — Hel maatschappelijk jaar voor het-
welk verlof op basis van de op de veflof-
kaarl van eiken arbeider (ster) aangebrach-
te zegels zal worden betaald, neemt aanvang
op l Apri en •eindigt op 31 Maart daarop-
volgend.

5. — Bij afwijking van bovenbepaaldcn
regel, volgens dewelkcn de aan te brengen
zegels 2 t.h, moeten bedragen van het bru-
toloon (dit is «Vast loon •procent en
kost» verdiend door den arbeider (ster) in
'den loop van de in aanmerking genomen pe-
riode, zal de belanghebbende in de volgende
gevallen aanspralak mogen maken op het aan
brengen van zegels Op de verlofkaart, niet-
tegenstaande geen normaal loon werd uit-
betaald.

a) Wanneer de arbeiders (ster) of visscher
' zich, ingevolge een arbeidsongeval, in de on-

mogelijkheid bevindt zijn arjbcid voort te
zetten en dit op .het oogenblik dat d«s af-

genomen worden de uitbetaling van het loon
der zes bijzonderste maanden van l October
1937 tot 31 Maart 1938 te verminderen
mét 15 t.lï. voor de zes overige maanden.

H. Voorzitter geeft lezing der verschillen-
de punten di-s op de dagorde voorkomen.-^-
Moeten wij al deze punten bespreken in de
onderafdeclingen.

H. Major. — Vooraleer de andere punten
te bespreken vif.ag ik den voorrang om de
besprekin» aan :e vatten over de regeling
van d'en arbeidsduur voor het personeel
\ erkenot m dtr v,*chnijverheid. Wij staan
aan den vooravond v&r, het drukke seizoen
en wïj hqbben nog geen bijzondere arbeids-
duur regeling.

Algemeene bijtrcding.
H. Dekeyser geeft lezing van een ontwerp

van Koninklijk besluit dat door de werkge-
vers reeds onderteekend' is geweest, tot het
bekomen van «en bijzonder .arbeidsrcgiem
voor de vischnijverheid'.

HH. Bauwens en Lambregl, >ertegenwoor-
digers der wergevers.

HH. Major en Stubbe, vertegenwoordigers
der werknemers zullen samen een bepaal-
den tekst gereed ma'tcn om besproken te
worden op de vergadering1 van den Beroeps-
raad di? zal plaats hebben op 26 November
1937.

Aïgemccnc bijtreding.
Tweede punt der dagorde :

VERZEKERING VAN. HET VISSCHERIJ
PERSONEEL,

H. Voorzitter geeft lezing der verschillen-
de besluiten door de Gemeenschappelijke
Kas opgemaakt. Ecnc belangrijke bespreking-
heeft en plaats waaraan talrijke leden aan
deelnemen.

H. Lambregl ia van meening dat de reede-
rijen die nu verplicht zijn soms 3 verschil-
lende verzekeringen te nemen om zich t<-.
dekken voor de geldelijke gevolgen van een
arbeidsongeval alles samen te trekken de
risico voor het aan land werkend en voor
het zeevarend pcisoneel.

H. Bauwens. De gemeenschappelijke
Kas' verzekert enkel het zeevarend personeel
zoolang deze op de 'monslcrrol staan. Het i»
maar bij het opliggen van een schip dat er
soms verzuimd wordt het personeel te laten
aanmonsteren en zoodoende zijn de arbei-
ders voor een arbeidsongeval niet gedekt.

beid wordt .hernomen of dat de bestendige
Arbeidsonbekwaamheid officieel wordt vast-
gesteld. In dit geval zullen de werkgevers
'tzij dóór de verzekeringsmaatschappij "tzij
door de speciale verzekeringskas der vissche-
rij tijdens de periode der arbeidsonbekwaam-
heid ,de zegels plakken op de verlofkaart ten don H. Bauwens, Wij moeien hier naar mid-
Y\AnfHftA van O t l* *s«t *!A t*!(L.Ai,*ihU.ih ••>.•. «.A ̂ . ' «I«.l^.^. _.*•_!.. —.1 l. .. l . . . _ _. f« ! _ « . . _ _

Wij moeten nier naar middelen uitzien, op
vasi- welke wijze wij de aandacht zouden kunnen

vestigen van het groot gevaar de onvoor-
zichtige werkgevers kunnen oploopen met
niel in regel te zijn,

H. Plette. — Ik ben hel volledig «êiw met

bedrage van 2 t. h. op de uitbetaalde vergoe-
ding,

b) Wanneer de arbeider (ster) of visscher
wegens ziekte zijn bedrijvigheid tnoet sla-
ken, maar 'dan slechts gedurende de 14 eer-
*le dagen. De arbeidsonbekwaamheid dienl
bij geneeskundig getuigschrift te worden
vastgesteld,

e) Wanneer de arbeider of vïsscher

delen uitzien al d« werkgevers te verplichten
in regel te zijn. Wat gebeurt er bij één ar-
beidsongeval, wanneer de werkgever niet in
regel is. Wij moeten een proces inspannen
en in vele. egValleri bèzii de werkgever «iel
voldoende om hel slachtoffer te vergoeden,

H, Voorzitter. — De eenïge praktische op-
lossing die er aan dit vraagstuk kan gegeven
worden, is dat al de werkgevers hef bij hen
werkend personeel laten aanwerven.

H, Major, —• Er kunnen hier verschillende
over een ja»r nier overschrijdt, behouden» ,oplos*ïngen aan gegeven worden : I) De

onder de wapens wordt geroepen voor eene
periode die Iwee en veertig dagen

werknemers aanmonsteren ; 2) Eene toela-
ting vragen aan de kas ; 3) Eene bijzondere
jolis 'nemen bij eene verzekeringsmaatschap-
pij. Immers de wet van 24 December 1903,
voorziet de burgerlijke verantwoordelijkheid
in geval van arbeidsongeval. Wanneer de
groote reederijen in regel zijn, dan kunnen
de kleine reederijen zich ook in regel stel-
len.

H. Vooizitter. — Wij zullen langs den weg
van het Zeewezen eenen omzendbrief opstel-
len, waarin wij al de gevaren in zullen ken-
baar .maken voor deze die zich niet in regel
denken te moeten stellen

'Algemeene instemming.
Derde Punt :

BEVORDERING VAN AANWERVING

H. Voorzitter. — De bevordering van aan-
werving der leerkrachten zou dienen aange-
moedigd te worden ten einde over de ge-
noegzame jonge arbeidskrachten te beschik-
ken voor de Zeevisscherij.

H. Lambregt. — Ik ben hel volledig eens,
dat de aanwerving van jonge arbeidskrach-
ten dient aangemoedigd te worden. Zijn van
oordeel dat er l fr. zal mogen betaald wor-
den aan de leerlingen.

H. Pierre. Vraagt een termijn te be-
palen tot wanneer een leerling aan l fr. zal
moeten varen.

H. Lambregt. —- Ik vind er een gevaar
in, een termijn te bepalen. Alles hangt af j
van den goeden wil van den leerling bevor- J
dering te maken. '

H. Pierre. Het kan hoegenaamd niet
gevaarlijk zijn een datum vast te stellen. —
Immers als zij twee reizen gedaan hebben
weten zij of het gaan zal of niet, en na zes
maanden kan men nagaan of hij bekwaam is
om eene bevordering te maken.

H. Major. iWj zijn het dus eens van
het .minimaloon van een leerling te bepalen
aan l t.h.

Algemeene bijtreding.
Vierde punt.

HET ONDERZOEK OVER DE PERCENTA-
GE DER VERGELDING DER MOTORISTEN
AAN TE MONSTEREN AAN BOORD DER

VISSCHERSVAARTUIGEN

H. Voorzitter, geeft een duidelijk overzicht
over den toestand der motoristen in de Zee-
visscherij. Geeft de redden op waarom er een
tekort is aan goede motoristen niet alleen
in de Zeevisscherij maar ook in de koop-
vaardij. Er zijn reeders die tot 5'00 fr. pre-
mie geven aan werkplaatsen die zich bezig
houden met het vormen van goede moto-
risten. Wij moeten iets doen om het vak zoo
aantrekkelijk .mogelijk te maken, willen wij
voldoende en goede elementen bezitten naar
gelang de molorvisscherij eene uitbreiding
Tieemt.

H. Major. — Zooals in de andere bed'rij-
ven voorzien wij voor de visscherij eene
mindere variatie der loonen wat ons in staal
stelle een minimaloon vast te stellen. Bij on-
dervinding weten wij dat er tal van goede
werktuigkundigen naar zee niet willen om-
dat er voor hen geen vast loon is voorzien.
Vele die gevaren hebben, zijn terug aan w«--l
en zullen niet meer terug naar zee gaan om-
dat zij IK lande een stabcl inkomen hebben.
Het is maar aan de werkgevers gelegen den
crisis van goede molorislen op Ie lossen jnct
een vast loon te voorzien.

H.. Lambregt. — Het is voor de rceders
zeer moeilijk een vast loon aan de motoristen
te verzekeren, temeer er goede en min goe-
de motoristen zijn. De huidige crisis in de
molorvisscherij is een beletsel een hooger
loon Ie geven en voorzien nu reeds dat er
vele vaartuigen in den hoek zullen moeien
gaan liggen omdat de uitbalingskostcn veel
te hoog zijn in evenredigheid der voort-
brengst.

H. Bauwens. — Iedereen weet dat er goe-
de en min goede motorislen zijn zooals ie-
dereen er belang bij heefl een goede molorist
op zijn Vaartuig ie hebben en deze te be-
houden. Wij welen bij ondervinding dal Cf
veel vaartuigen voor onvoldoende brake hun-
ne rei» onderbreken bij gebrek aan een goe-
den motorist die iu staal wezen moet klein-.:
vermakingcn te doen. Ik b-en het eens dat
het op dit oogenblik zeer moeilijk is een

< minima vast loon te bepalen.
H. Voorzitter. — Geeft lezing over het

verschil der examen die er afgenomen wor-
den voor de motoristen en het verschil der
diploma's van mocorist volgens de H.P. van
de itnolors". Heb dit punt op de dagorde ge-
bracht omdat het van geen belang ontbloot

[is. Wij moeten het vak van motorist aan-
trekkelijk maken willen wij goede motoris-
len hebben.

H. Bauwens, — vraagt zich 't akkoord te
: stellen gedeeltelijk een vast loon te betalen
en een % te geven zooals ik het doe.

H. Major, — Ik vrees er voor dat dit
stelsel voldoening geven zal. Het is niet de
onvoorziene inkomsten maar wel het vaste
inkomen die de goede moloristen naar de
visscherij zullen brengen,

H. Yoorziller, — Vraagt dit zoo belang-
rijk prablcma der 'moloristen grondig te wil-
len onderzoeken in hel .midden der belang-
hebbende groepen reeders en de HH. Bau-
wens en Lambregl zich verstaan met de af-
gevaardigden der werknemers en op de vol-
gende vergadering een verslag uit brengen.

Algemeene instemming.
Vooraleer de vergadering eindigt, worden

er de volgende wenschen uitgedrukt :
1) De Berotpsfaad in zitting van 12 No-

vember 1937, drukt den wenseh uit een af-
dceling van het Zeeenmmtssariaal te zien in-
richlcn in de vischmijn, ten einde de af- en
aanmonsleringen loe te laten in bureel voor
wat belrcft de visscherij.

2) De Beroepsraad in zitting van 12 No-
vember 1937,
drukt den wenseh uit ten spoedigste de
werkloozen konirool te zien geschieden in
de onmiddellijke nabijheid van de vischmijn
voor wal beleeft de werkloozen van de vïsch--
nijverheid. Dit ï* het grootste belang voor
de werkverschaffing in déze nijverheid.
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SCHOUWBURG
Zaterdag 4 December : Cercie Coeciha :

«LE REFUGE», in 3 bedrijven van Nicodemus
opgevoerd door «Union Dramatique^ uit
Antwerpen.

Donderdag 9 December ; «Tournee Baret»
«PR1MEROSE» van Robert de Flers en A.
de Caivallet, met Roger Monteaux.

Zaterdag I I December 1937, te 2'0.30 u.
Liefdadigheidsgala ten voordeele van het
Fransch Hospitaal «Reine' Elisabeth» : «LE
BARBIER DE SEV1LLE», vertolkt door de
artisten van de «Comédie Francaisc».

Zaterdag 12 December, «DOUAR1ERE de
BIBERE», vroolijk spel in 3 bedrijven van
Het Mossinkoff en opgevoerd door «Nut en
Vermaak».

Donderdag 16 December, «UN VRAI
COCKAT1L D'AMOUR» opgevoerd door hut
gezelschap van den Kon. Franschen Schouw-
burg te Gent.

Zondag 19 'December, SNARENSPEL van
Vaieer Foutry, opgevoerd door «Door Strijd
tot Z«ge».

• * *
TOURNEES CH. BARET.

«Prïmerose», schreven wij, zal een succes
zonder weerga kennen. En dat is een niet
te weerleggen feit. «Primerose» heeft de beste
ontvangsten geboekt in de Comédie Fran-
Saise. Geen enkele tooneelbestuurder herin-
nert zich zooveel liefhebbers gezien te heb-
ben, als voor «Primerose».

Dit stuk bezit trouwens alles dat van aard
is om het .publiek aan te lokken.
.M. Roger Monteaux, van de Comédie Fran-

caise, zal de rol vertolken van den Kardinaal
de Méranie. Het is een -meesterwerk op zich
zelve dat op voortreffelijke wijze gespeeld
wordt door den rasartist samen met Mevr.
Suzanne Demay.

«Primerose» gala-avond, zal opgevoerd
worden op Donderdag 9 December, in den
Schouwburg.

Plaatsen op voorhand zijn te verkrijgen in
den schouwburg (ingang Christinastraat)
vanaf Zondag 5 December.

CASINO - KURSAAL
Gedurende het v/interseizoen is s' Zon-

dags de toegang kosteloos op het Thé-Dan-
sant van de Ambassadeurs (4,30 tot 6,30
uur.)

Jazz : Ach. Zanders en His Boys.
eVrfrisschïngen vanaf 7 fr.

* * »
Het winterseizoen, in het Casino-Kursaal

tereikt weldra zijn hoogtepunt : Kerstdag
nadert...

i-{et kerslfcctf van Vrijdag 2-: December
zal ongetwijfeld zijn voorgangers volkomen
waardig zijn. Vanaf 9. uur wordt één kunstig
samengesteld diner opgediend , aan den prijs
van 100 fr. (entreegeld inbegrepen).

Een groot aantal gasten worden verwacht,
het zal dan ook best zijn zijn lafcl intijds
voor te behouden (telefoon 510 en 240
Casino-Kursaal).

Na het diner grijpt «en bal plaats, opge-
luisterd door twee orkesten : J. To.issaint e»
hij Swing Band, en Ach. Zanders en his
Boys. Als attracties treden op : Jean Tran-
chanl, wel bekend door de radio, en die op
pittige wijze zijn eigen liedjes voordraagt;
Mei en Melma, dansers, Billy Bouibon, «Rub-
berman» en Ock-Ray en Bray, het laatste
succes van Parijs.

Op 29 December, om 8,30 u. heeft in de

Gozantenzaal een Galaconcert plaats, uilge-
vocrd door het groot orkest onder de leiding
van M. Emüe Devlieger, met de medewer-
king van Mevr. Lydia Sariban.

Den 3 l December heelt dan ook ten slot-
te, om l O uur, een Groot Bal plaats, met
de .hoogervermelde orkesten, velerlei attrac-
ties en uitdeeling van geschenken. Toegang
20 f r.

THES-DANSANTS . op 25 en 26 Decem-
ber, l en 2 Januari. Toegang kosteloos, ver-
trisschingen vanaf 7 fr.

WAARHEEN ?
Zaterdag 4 December. Zaal Casanova

BAL van de Hockey Club.
Zondag 5 December. —- te l O uur : HH.

Petrus en Pauluskerk, St Rombautskoor 'van
Mechelen.

Qm 14 uur : Armenonville Groote Derby
V. G. O. — A. S. O.

Om 20 uur : St. Sebastiaan Derby Caba-
retavond, ingericht door de K. V. G. O--
1 ooneelafdeeling

Maandag 6 December : Viering van het
50-jarig bestaan van het Gesticht St Vin-
centius-Ferrerius, onder voorzitterschap van
Zijne Hoogwaardige Excellenie den Bis-
schop van Brugge.

Vrijdag 10 December. Te 20 uur Lustige
Zigomars, Fakkeltocht ingericht door de bij-
zonderste slraten der stad en «Jaarna iri het
Hotel du Pare, groote huldebetooging aan de
jubilarissen.

Te 20 uur. Kerk van de Paters Domini-
canen : «De Katholieken zijn onverdraag-
zaam» cïoor E. P. Nuyens, Dominikaan.

Zondag 12 December, te l O uur Lustige
Zigomars, Vlaggestoet door de bijzonderste
straten'.

Te l l uur op het stadhuis : Lustige Zi-k

gomars. Ontvangst.
Te l 1.30 uur : Casino-Kursaal. Lullige

Zigomars. Uitdeeling der prerniën.
Om 14 uur : Armenonville : V. G. O.

Berchem Sport.
Te 21 uur Casino-Kursaal, Lustige Zigo-

mars : BAL.
Donderd*ag 16 December : Lustige Zigo-

mars. Lokaal Prins Boudewijn, Groot Feest-
maal.

Vrijdag 1 7 December. Te 20 uur : ;verk
der Paters Dominicanen : «Het Katholicisme
heeft uitgediend», door E. P. De Clippel,
Jesuit.

Zondag 19 December. — Te 10.30. Stad-
huis. Ontvangst K. A. S. O.

Te 15 uur : Lustige Zigomars. — Groot
Klaasfeest voor de weesjes en de arme kin-
deren.

Te 20.30 uur : .Kursaal, Feest K. A. S. O.

RIO-dNB
Béhé Daniels en Ben Lyon in een leven-'

dige film : «Het Parelsnoer van robijnen>.
Claire Trevel, Ralph. Bellamy in een lief-

desfilm «Matrozenvrouw».
Kinderen niet ((oegelaten.

RBX-CINK.
Een groole spionnage film : «Tegen-Spion-

nage» met Fritz Kortner, Winne Gibson.
Henri Garat, Jacqueline Francell in een

sentinvenleele film : «De Liefde waakt».
ROXY (oewezen GcUon)

Helene Twelvetres, Donald Cook in «De
Geheime Villa».

FORUM
Saoha Guitry en Jacqueline Delubac in

«Mijn Vader had gelijk». — William Powell
en Rosalind Russell in «Geheime Code».

Toekomende Vrijdag : Clark Gable en Ch.
Laughton in «De Opstandelingen van de
Bounty».

STUDIAC
Al do laat*)* w»rWdg*b»urt«BJMnn,
Kinderen «itijd to*g*lat*Q.

CAMEO
Harry Baur, Simonne Simon in «Zwarte

Oogen».
Richard Arlen LUK Palmer in «De Groote

afsluitingX

E. Verberckmoes

VISCHFACTEUR

Groothandel In Pekelharing
Gezouten Wijting en Schélvlach

HARINGROOKERIJ

Nauw«tra»t, 14, MECHELEN

Magazijnen Vischmarkt, 28
Tekfoon 912
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In de Stedelijke

Visschersschool

CINEMAS
Programma van 3 tol 9 December 1937.

CINE-PALACB
Aclualileiten Paramount. — «Een gouden

slem» (Mayfair Melody 1938) groote mu-
zikale film met vedetten der radio, — «Jo-
sctte» scnlimcnleele komedie mei Fernandel,
Mona Goya en de kleine Jos«tle Fcrnandel.

Kinderen toegelaten.
RIALTO

Paul Robeson in zijn grootste film '<Vrij-
heidslied». — «Nitchevo» een film die aan
het publiek zal behagen, met Harry Baur en
Marcclla Chantal.

Kinderen toegelaten.

f **t ••••••••*•«••*«•••»••• t«*«*»****«******»***»«*t***»*«*»**»*»*************»**«*«*»**»

Nieuwe Vergadering van de Paritaire

Commissie te Oostende

'VERK- EN OVERUREN

De paritaire kommissie voor de zcevis-
scherii ï$ Vrijdag nogmaals bijeengekomen
•rn s'adhuizo van Oostende. Na ondertecke-
nmg van de ovciccnkomst betreffende hel

I verlof met V f houd van loon, in het bedrijf.
wordt overeengekomen, dat, wat de pak*
huisknechten betreft, het princiep van den

l'j.hlUiftï-aftèiJ ook dient toegepast niet
afwijking op 10 uur per dag in de periode
gaande van November tol Paschen tijdens
dewelke I'O'I overuren zullen mogen ge-
maals worden. Ook zal verdeeld mei 2/3
over den Vrijdag «n 1/3 over den Zaler-

'dagnamiddag toegepast worden. Ook deze
«ren dienen ingewonnen tijdens de andere
werkdagen, zoodal feilclijk in sommige pe-
tiodcn lot l ( uren per dag zal mogen ge-
werkl woic'cn maar alle overuren boven
de 9 uren zullen met 25 f. h. moer dienen
belaald.

Voor de sprot en haringlossers worden

er ook 109 overuren voorzien, te maken
lusschen begir; November en einde Maart.
met een maximum van 10 uren per dag
met 25 t. h ovcrloon boven de 8 uren. De
iiormale werkuren dienen begrepen lusschen
6 wr 'A ir.orgens en 6 uur 's avond». —
Daarbuiten nog een toelage van 25 t, Ii.

Vcoi de viscnrapcrs zijn er 50 overuren
voor-.ien te veidcelcn over gansch hel jaar.
normale werkuren tusschen 5 uur 's mor-
gens en 5 uur »' avonds, met toeslag daar-
buiton,

regeling treedt in voege van 21 De-
cember af,

De wenseh werd nogmaals uitgedrukt een
burce! voor de werkloozen Ie zien oprichten
aan de visscliershftven. Daarvoor zouden de
lokalen van de vischkcurders kunnen aan-
ijcwand worden. In dien zin zal aangedron-
gen worden bij het Schepencollege,

Da volgend"» vergadering wordt gehouden
cp 10 December.

In de gemeenteraad zitting van Viijdag, 26
(November jl. geheime zitting, kwa.m de be-
'•noeming vo.or van den Bestuurder van de

Stedelijke yVissciherijscho^!. Slechts Iwei
kandidaten kwamen in aanmerking, nl. du
heeren Callant en Caron.

In de visscherijmiddens is eerstgenoemde
geen or.bekende meer.

Vele visschers waanden Mr Callant reed»
long Directeur en menigeen kwam ons vra-
gen of cial geen vcrt«lseltje was l

Het was dan ook met een zekere nieuws-
gierigheid dat wij het resultaat van de be-
noeming afwachtten, alhoewel zonder den
minsten twijfel. Mr Callant de aangewezen
I-ersoon was. Immers, hij zwoegt er vccds
1 7 jaar aan een stuk en moest die plaats
reeds bcklceden onmiddellijk na het op pen-
sioen treden van Mr Boehme. Maar, ja, als
Irèt een benoeming gekit, zijn het ongeluk-
kig niet altijd de kwaliteiten die den door-
slag geven. "

Dezen keer echter is het anders gegaan
en Werd Mr Callant met algcmecne stemmen
benoemd. De 3 partijen hebben dus inge-
zien dat het niet anders kon en mocht. \V.
moeten hen daarom gclukwenschen en druk-
ken de hoop uit dat het in 't vervolg nog
dikwijls zoo zal gaan.

Nu proficiat Mr CALLANT en nog lange
jaren l Het bestuur der school zit in goede
handen en daar kan veel goeds van komen
voor de school en de visscherij zelf. Wij, en
de visschers vooral, weten wat een sjouwer
Mr Callant is, Niets is hem te veel on ge
Kunt daar 'nooit gaan bellen, gelijk wan-
tieer in den dag of den avond, of hij staat
klaar om te helpen wie in nood is. Het is dan
ook geen wonder dat zijn oud-leerlingen zoo
van hem .houden l

Wij drukken den wenseh uit, dat hel Ge-
meentebestuur ook het zijne zal bijdragen
om den jongen Directeur te steunen in zijn
initiatief, dal ongetwijfeld niet lang zal uil-
blijven. HET VISSCHERIJBLADv

Raphael Huysseune

ZEEBRUGGE

Tel. Heyst-Zeebrugge 22 en 72

-_—o

Verkoop in 't groot van

gepelde en ongcpeldc GAK N AAL

zonder scheikundige produkten.

VERSCHE VISCHHANDEL.



« HET VISSCHBRIJBLAD »

Marktberichten

OOSTENDE

Vrijdag 2G November :
X.S2 Wcsi 3 d,
2.49 West 4 d.
C. 196 West 5 d.
O.245 West 5 d.
O,334 West 3 d.
O.28I West 3 d.

1.525,—
8.135,-
6.625,—

11.480,—
2.842,—
2.735,—

Kleine aanvoer van onberispelijke hoeda-
nigheid nvet mooie stuks groote tarbot die
ciuur van de hand gaan,

Zrslerdag 2? November.
Witte
Witte
Wate
Witte
Witte

Bank
Bank
Bank
Bank
Bank

H
15
15
15
15

14.835,—

Bonk

d.
d.
d.
d-
d.

14 d.
1 1 d.
7 d.

15 d.
12 d.
6 d.

2 d.
De aanvoer van deze 12 vaartuigen is aneer

dan voldoende om aan een geringe vraag
te voldoen. De hoedanigheid is onberispe-
lijk en de verscheidenheid is tamelijk uit-*
gebreid. Fijne visch is standhoudend. Pla-
dijs, rogvisch, sleerien en Schotsche schoi
«aa;i traag van de hand. De kleine soorten
zijn .heel goedkoop, er is heel veel tong,
türbot en pl;\<*Jjs.

Maandag 2J> November.

0.2 l l
O.30I
0.335
O.263
C.328
0.109 Oost
O.280 West
H.63 West
0.102 Witte
0.3 6 Nauw vau Kales
0.187 West
0.78 West

22.450.—
22.l r/,50
27.272,50
26.050,—
IS.'OSS,—
13.442 —
K.370.—
22.925,—
13.370,—
8.125,—

575,—

O.55 West
0.303 Witte
0.138 Oost
O.67 West
O.282 Witte

Witte
Witts
Witte

Bank

Bank
bank
Bank
Bank
Bank

O.3I4
O.224
O. l 15
0.127 Witte
Z-63 Noord
0.128 Witte Bank
O. l 14 Witte Bank
O.203 Witte Bank
O. l 73 Oost
0.54 Kanaal
O.324 Witte Eank
O. I 64 Kanaoal
SS.O.I59 Motu v f i i t i i
O.277 Witte Bank

Witte Bank,
Kanaal
Kanaal
Kanaal
Witte Bank

2 d.
15 d.
13 d.
7 d.

13 d.
14 d.
14
14
14

7
13
14

d.
d.
d.
d.
d.
d.

2.060,—
20.755,—
12.780,—
16.157,—
25.503,50
20.342,50
20.258,—

den het geweldige aanbod en de eenheids-
prijzen zijn OOK ook doorgaans heel slap
met uilzondering voor de schaarsche en
h*el mooie variëteiten, zooals groote tar-
hol, mooiemeiöen, groole rog, piadijs e:i
tongschar. Bij de eindbeurten werd de «klei-
ne visch» aan zeer lagen prijs afgezet.

De eanvoor van Ysland bestond vooral uit
koolvisch met als bijvangst kabeljauw, gul-
len «n klipvisch. De Kanaalvangsten zijn
heel verzorgd, de vangsten van Spanje zijn
prachtig voor wat de rogsoorten aangaat,
ben flinke hoeveelheid, goed verzorgde mooie
meiden werden eveneens aangeboden en
gingen gemakkelijk van de hand. Veel vaar-
tuigen van Zeebrugge en Heyst komen mark-
teu.

Woensdag l December
0.153 Kanaal 12 d. 25.847,—
O.243 Kanaal 9 d. i4.277.50
0.154 Witte Bank 12 d. 14.865,—
Z.8 Noord 8 d. 7.390,—
Z.2I Noord 6 d. 6.780,—
0.168 West 8 d. 11.305,—
O.350 Kanaal 1 1 d. 22.716.—
O.322 Kanaal 9 d. 7.510,—
O.8I Kanaal 13 d. 17.805.—
O.286 Kanaal 13 d. 18.670.—
0.122 Kanaal 13 d 27,407,5'0
O.240 West 4 d. 4.670,—
O.13I Witls Bank 13 d. 16.800,—
0.132 Witte Bank 13 d. 19.350,—
O.88 SandcUi 6 d. 32.790,—.
C.255 West 7 d. 5.880,— j
0.107 Moray Firth 12 d. 19.673,50
O.329 Witte Bank 14 d. 28.265,—
O.232 Kanaal 13 d. 20.836,50
O.307 Witte Bank 14 d. 25.861,—
O.281 Kust 3 d. 2.650,—

Nog 16 vaartuigen komen er zich bij de
J andere voej'en en voorzien heden de .mijn

Radio

is

volmaakte

muziek!

QFPiCIEELE VERDEELERS

D. & O. Opdedrynck De beste

Nicuwpoortsche Stccnw,, 195, tel. 1093 _-. .,
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende VlSSCiieri]LOestelleH

UMU1DEN

d.
d.

15 d.
13 d.

12 d.
14
10
l ir d.
13 d.
15
10
16
l ld.
15 d.

7 c?.
6 d.
7 d.
9 d.
17 d

de

d.
d.
d.

0.217
C. 121
O. l 79
O.3I1
O-225
H. 14 West
K. 7 6 West
H.3 West
O. l 30 West
O.296 Kanaal

35 vaartuigen vooral van
e:: de West zijn ter markt. Verschillende
vaartuigen 'nivlden hunne vangst in, zoodat
er nog 29 vtngsten worden aangeboden. —
De aanvoer "- groot c<-c.i er is geen ver-
scheidenheid. Zij bestaat in hoofdzaak uit
tongen, tarboi, piadijs en wijting ; deze
soorten gaan dan ook goedkoop van de
hand, alhoewel ze veel gevraagd worden. De
Kanaalvangslen zijn nog het best. De Mo-.
ray Firthvangst van grooten omvang (veel
witte kabeljauw, wijting eri totten) is t ci-
ter van bedenkelijke hoedanigheid. Alle soor
ten zijn goe;lkoop. Niettegenstaande den
grc-oten aanvoer, vor<:c. He de verkoop
snel en eindigde rond 12.30 uur.

Dinsdag 30 November.

met meer dan genoeg visch van de me
21,930,— 'gevraagde soorten; de aangeboden wa=
20.510,— ' v a n goede hoedanigheid. De overweldig...

7.070,— 'de aanvoer van gisteren en Maandag drukt
14 .127 ,50 ' gevoelig op de prijzen te meer daar de

vraag heel kalm is en zich slechts beperkt
tot de fijne variëteiten : tarbot, grtet, gul
un rog zijn heel laag, wijting kleine rog
posten, zeehonden en zeehaaien zijn buiten-
gewoon slap verkocht. 'De Moray Firthvangst
biacht alleen wat meer leven in den ver-
koop door de .buitengewone kwaliteit. Ha-
ring van Sandelti aan 70 a 75 fr. is fel
gewild.

Donderdag- 2 December 1937.
H.82 Oost 10d. 15.025,—
H.70 West 7d. 7.470,
O.346 Kanaal 9 d. 12.273,

De aanvoer is heden klein van onberispe-
lijke hoedanigheid en omvat veel fijne soor-
ten. De vraag is reeds meer dan voldaan
tn bijgevolg is de rnarkt slap.

17.730,—
20.755,—
15.176,50
26.861,—
17.475,—
13.500,—
43.5! 7 50
21.145,—
31.316,—
14.125,—
28.937,50

9.222,50
24.120,—

7.850.—
12.816.50
7.275,—
7.052,50

25.946,50
Witte Bank OPBRENGST VAN 1)J;N VERKOOP PER

OAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Donderdag 25 November
Vrijdag 26 November
Zaterdag 27 November
Maandag 29 November
Dinsdag 30 November
Woensdag l December

totaoal j

121,344,—
34.34K50

200.219,50
528.924,50
650.299,50
255.222

1.890.351,—

VERWACHTINGEN
Maandag 6 December. O.85 van het .

Kanaal van Bristol .met 150 b. mixed, 250^ j jn de weei- vall 25 Novemjber tot l Decem-
kg tongen. SS.O.I58 van de Noordzee met' be, 1937, kivamen aan de Rijksvischhallen
kabeljauw totten, wijting en kools. SS-0.160 .,-/ stoomtreilers. 23 motors. 10 Dcensch
van Ysland met 16 bakken, 3000 kools, 400 < sllurrevaarders en 127 drijf.ietharingvis-
kebcljauu-en, 220 b. mixed. 65 b. gullen; schers. De aanvoer van versche visch en ha-
200 b. boonen en 20 b. lengen. O.316 van rm Het ae gehee'.e week r-.'eis te wenschen
de Witte Bank 0.189 van de West. 0.108 over De vangsien van de Noordboole-.» ga-
van de Moray Firth met 200 b. visch en 300 , ven eeil r;jko vcsscheidenhdd ros;, koolvisch.
kabeljauwen. | kaboljauw, gul, totten, leng en w.jting en

Dinsdag / December. — 0.104 van de l ,;-aar (Je prüzen bevredigend waren, hebben
Noordzee met 200 b. visch. 400 kools. 150j:.|!e treiiers bevredigende besommingen ge-
kabeljauwen, SS.O.75 van Ys'.ancl met 3000 l V!.aakt.
kools. 250 b. boonen, 300 b. mixed, 15 bak-: '"Da visscherij op het Zuidelijker gedeelte

van de Noordzee is van weinig beteekenis.
Wel zijn de schelvischvangsten van een zeer

Stoommachienen- Motoren- Stoomketels

industrieüe fes Pêcheries

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

Alle MKkanieke vermakingen en constructies
AHc smitfs-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen

Levering van alle benoodigdheden :
Otiën, Verven. Kettingen, Chikkels, Katoen. Carbure. enz.. enz.
Tel, 741 eu 1731 Y-tc TM c\

Les Frigorifères du Littoral

S

.

GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers

voor bewaring van

visch, eieren

bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1059

ken. SS.O.97 van het Noorden met 350 b. i
totten, 300 kabeljauwen, 5 bakken. 0.157 !
van het Kanaal van Bristol met 7. bakken, •
waarvan l bak ronde visch, wijting, mooie
meiden en mixed. SS.0.149 van het Kanaal
van Bristol (vangst niet opgegeven). O-285 !
en O.309 van het Kanaal van ̂ Bristol. O.241 tr.,= - C :_ <-> t->o .._ . i » n . . _ _ . T—..I "

goed gehalte, maoar er wordt tekort geva-
ren om een bestaan te verzekeren.

De Witte Baak geeft voldoende vangsten
iarbot e:i schol, maar met de tong blijft het

van Spanje. O.228 van de Moray Firth.
Woensdag 8 December. — SS.O.76 "van

het Noorden met 300 b. totten. 300 b'.
ronde vsich, 5 bakken. SS.O.I47 van Ys- ; ;,nnbren»en

" °

De visschorij om de West blijft ook Ireu-
r.g wat de tongvangsten betreft. Hel blijft

oofdzakelijk, bij schol wat deze schepen
. . . -

land met 3000 kools, 200 kabeljauwen, 200
b. mixed en 200 b. boonen. 75 b. g-ul!«n,
14 bakken (zal trachten Dinsdag binnen te
komen)'. SS.O.169 van de Noordzee met 6

aanvoerMsandag en D'nsóag liadden wij
van wiïte zeevlsch aangevoerd door de sto.oin
tieiler «Erin» Ym. 12 van de maatschappij

VEM. De vangst was groot 3000 bennen„„ . ̂ ,„ „= V„,.B« „„, & l u u> ^„„v, ^ ..... ..
kabeljauw, kools, totten, vlaswijting l ,.;sch. Hoofdzakelijk kabeljauw en guIlen.Wat

0.256, 0.135. O.220 en O.287 van de Wit- de kwaliteit betreft, %vas de visch goed ver
te Ban. O.269 van het Kanaal van Bristol. j /.orgd, maar vergelijkt .men de witte zeevisch

Verder worden verwacht: O. l 76, O.31 7, ' met de Noordzeevisch, dan zullen zeker 90
witte zeevisch
groot 9 5 . 1 2 0

O.65. O.318, 0.326, O . I I 2 , O.246 van de
Witte Bank. O.278. O.272, O - 3 I O van het
Kanaal van Bristol O.137 O.229, O 152
O.203, O.73 van cfa Noordzee.

k VISSCHERS f

BESTE

Weet U dat

GASOÏL i

Z.52 West 2
C. 6 6 West 7
C.31I overschot 1-1
G.233 Witte Bank 12:
SS.O.80 Ysland
O.340 Witte B«-.nk
O.305 Witte Ba:ik
O.323 Kanaal
O.300 Ierland
O.306 Ierland
0.14 l Nauw van Kales
K.35 Oost
0.192 Kanaal
0.2 10 Oost
SS.O.222 Ysland
H-83 Witte Bank
G.87 Witte Eank
O.296 overschot
O.325 Kanaai 10 d.
O.288 Spanje 18 d.
H. 7 5 Oost | | d.
O.224 Spanje 18 d
0.82 Kanaal 12 d.
H.6I Oost 8 d.
O.275 Kanaal 12 d.
H-7 7 West 10 d
O.327 Kanaal I I d
O. l 66 Witte Bank 14 d.
O.290 Kanaal l | d.
H. 2 3 West 6 d

a.
d.
d.
d.

16 d.
1 1 d.
M
12
12
12

9 d.
7 d.

12 d.
8 d.

18 d.
12
13

d.
d.
d.
d.

d.
d.

350.—
5.705,—
8.822,50

21.530,—
56.249,50
19.012,50
15.540,—
19.350,-
51.707,—
32.512,-
13.852,—
6.455,—

27.350,—
7.485,—

48.126,50
12.425,—
19.814,—
11.306,—
13.640,—
44.663,50
10.426,—
56.XH8,—
21.909,—

9.165,—
28.323,—
11.450,—
17.707,50
22.045,—
19.134,50

- 11-529,50
Bij de 6 vaartuigen die hun vangsten over-

h:eiden, komen er zich nog 27 voegen,
waarvan de volgende slechts .morgen zullen
markten. 0.153, O.243, O. l 54, Z.8, en
Z.21. MachN;!; veel visch werd aangevoerd.
De keuze is buitengewoon uitgebreid e.-> de
hoedanigheid laat door den band weinig te
wensche.n over. De vraag is absoluut benc-
••••••••••»••••«••«•••••••••«<••••*,

British Ropes Ltd

LONDON

- —«o»-

Consortlurn der Beste Engelsche
- Staaidraadfabrleken - -

De Wereldberoemde StaJen
Korretouwen «Buüvant», «Elite», enz.

- o -

Agsnten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust .-

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

r'EEDERIJK/iAI — OOSTENl'll

GEWICHT EN PR1JZKN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VEItLOOPEN WEEK

!
™LS55Il̂ !è52yi -
voor VISSCHERSVAARTUIGEN

> GEFABRICEERD wordt door de

i Belgian Cracking Cy

>die nooit de belangen van den'
Ê kooper uit het oog verliest.
i Al hare producten komen voort
>van de Belgische Werkhuizen
i te Langerbrugge.
, BESTEL BIJ DE B. C. C.

Donderdag 18 Nov. 3198 kg.
Vrijdag 19 November 535 kg.
Zaterdag 20 November4644 kg.
Zondag 21 November 6532 kg.
Maandag 22
Dinsdag 23 Nov.
Woensdag 24 Nov.
Dondcrdapf 25 Nov.
Vrijdag 26 Nov.
Zaterdag 27 Nov.
Zondag 28 Nov.
ivïaandag 29. Nov.
Dinsdag 30 Nov.
Woensdag l Dec.

302 kg.
7833 kg.
6616 kg.
4362 kg.
4361 kg.
4358 kg.
2988 kg.
2469 kg.
4380 kg.
3281 kg.

2,50—3,90
,80—3,70
,9,0—3,20
,30—2,40
,30—3,50
,10—2,40
,00—2,00
.50—3.70
.50—3,20
.10—2.50
.00—2.30
.60—2,5'0
.20—2.40
.60—3.10

14—9
6—5
6—4
6—4

14—12
12,—
12,00
12,00
12,—

6—7
4—5
3,50
J,—
2—l
7 5
3—4
2,50

1,50-1.50
3—1
3—1
0,50

1—0.50
1,50
0.30
6—5
3,—
1—2

12—9
6—5
6—4
6—4

14—12
12—13
12—13
12—13
13—12
6—7

6—43 4
1,25

3—1
7—3
3—4

1,50—2
2—1

rp„ TMC™„..,„.,,. - - - - - DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
TER VISCHMIJN VAN OOSTBNDE, WEEK VAN 27 NOV. TOT 2 DEC.

Zat. Maand. Dintd.
Tuibol — Groote tarbot 13—9

Midd. tarbot 6—5
Kleine tarbot 6—4

Baibui — Griet , 7—4
Soici — Allergroote tongen 15—16

Groote tongen 13—12
Midd. groote tongen 13,—
VoorklcSne tongen 13,—
Kl«ino tongen 13—14

CncreleU — Gr. pladij* (tchol) ...... 6—5
Mid, pladij* 5—<!
Derde «lag pladij* 3,—
Klelnn pladij* |,-—

Lnnande* — Schar 2—1
Limandtf «ole* — Groote tong»ch«r... 6—4

Kl. tong*oha ... 3—2
Sol*, <!'fcco««* — Gr. SchoUcho tchoi 2

Kl. ScHoUcha tohol 2—1
Hotte* — Schalen ,, 2 j
R«i«« — Groote rog ..,,.., 2,50 l

Kltlne rog , 'o,50
ra:Aix!« — Steenpo*tan , |—0,50

M*»I»n* — Gr. wijting , (,50
Klcïna wijting 0.40

CahflIftiiJ blone — WUta kabeljauw... 5—4
Gr. gulle» 2,50
K), «uilen 1,00

rabil'eud d'lirande — Y»l. kabeljauw —.—
Gr, gallen ——
KJ. gullen ... —.—

SebnMti —• KHpvUch ,, —.-—
Ch*rb.-»ini«r — KooIvUch —.
Li»"» — Vl«twijfing , .
Lingue* •— Longen .. . . . . . , . , , , , , . , , .

Gr. mij. •chelviscrt .—'.—
KI. mW. «ch«M*oh —.—
Kl. »eh«lvUeh
Br**d«che|vl»ch (tottcn)... 2-00
Gr. moota mdtje* —.—
Mid. moo{« rnelije» 3,00
KI. mooi* mel*/«e 1,00

Vives —- Piet«rm«n .., 9—5
Grondjn» —• Knorhaan 0,50
Grondin* roug«* — Eng«I*ch« «oldalen '•—
Rouge»* —• RoobMrct .,,,.,, ',—
Emi««oIrB — Zeehaal 0.75
Rouit'.tte* — Zeehonden 0,50
P»r*e* —_Zonn«Tl*ftvh 5—3

"" " 4—5

Colitn —

LoUe. — Gr. t««r!n!vai (rtee>il)
Kl. teedafrrf . 3,00

— GT M*p«Ung —.--
1,00

1,50
2—3
2—1
6—5
3—4
300
3,00
2—1
8—5
3—5
2/00
9—5l
2-1
2—1
0.75
0,50
3—2
6—5

3,50—1
3—1
0.30

1—0.25
1,50
0.30

6—5
3,—•
2—1

5--4
2.50—1.50l

1,50—1
1—0,50

2—3
2—1

Woentd.
8—10

5,—
5—4

6—4
12—13

12—13
12—13
12—13
12—13
6—7
6—4
3—4
1,50
3—2
8—5
2—4
2,—
2—l

2,5-0—1
2—1
0.50

1—0.50
, 1,50
* 0.30
6—4
3 2
l,

4,00
3,—
2 _ |

7—5
3—4

2—1
9—4
0.75
2—1
2—1
0.75
0.50
5—3
6—5

l ^^
2—3
1—2c-MA
350
3 —

2...' |
7—5
3—4
l,'00

8—4

Dond.
12—8

6,—
6,—

6—4
13—14

13,—
13,—
13,—
13,—
4—5e.•* *
3,—
1,50

2—1

5—4
2,—
l „

'0,50
2—1

5-*»
»,—
3 —

2—1
6—5

ALTONA
V JSCHM ARKTEN va„ ALTON A-HAMBURG

In de Visschershavcn van Altona losten in
tlo licrichtsweek van 22 tot 27 November
I9,3/. 24 trciK-rs gezamenlijk 1.188.800 ksj.
vcrschc zccvisoh.
De aanlandingen worden als voïgt verdeeld:

l 'l Noordzcetreilcrs kg. 689.100
(waarva:i 265.900 kg. haring)

'i Barentzeelreüers 215.400
? Yslandtrcilers 284.3'OQ

De treileraaniendingen waren nicl toerei-
kend. Tengevolge van de dikke mist konden
do kleine schepen, Woensdag niet op de Elba
vnrcn en was de markt daardoor niet ge-
noïgzaam van visch bevoorraad.

l:i cle Hamburger visschershavcn iverdcn
uil 19 Hoogzcevaartuigcn, 43.200 kg. fijn*
en vcrbruiksvisch gelost ; 5 Hoogzeexiaar-
tuipcn bracht.:n 12 .100 kg. sprot aan en 39
kleino vaartuigen 1 3 . 1 0 0 kg. zoetwatervisch.

Op de oude .marlet te Altona werden uit
13 vaartuigen 400 kg. Elbevisch uit ter hand
vejkocbt.

i-kt cijfer van de van binnen- en buiten-
land ingezonder. waar was deze week bij-
zonder hoog. 267.000 kg. hoofdzakelijk
schol, haai, dcrscK en veel soorten zoetwa-
tevvifch werden ingezonden.

i. de Altoner handelshaven traden 7 trei-
iers aan, niet 1.879.750 kg. hari;ig
E;s;;rland en Noorwegen.

Crüamenlijk werd ap de Altona-Hambur-
gci n:arkt vcrkochl :

Openbaar kg. 152.300
Uit ter hand 400
Hzi.-inginvoer 1.879.750

van

met de INoordzeevisch, dan z'
t.h. ds Noordzeevisch boven di
verkiezen. De besornming v
fr., reisduur 2 l dagen. Velen spreken dat de
visch goedkoop is verkocht Deze meening
doelen wij echter niet. Neemt men de be-
sieede prijzen van kabeljauw en gullen van
de Noordzeevisch in aanmerking, dan is de
wilte zeev;sch Maandag en Di-isdag zeker
;iiet goedkoop verkocht. De NoordzeekabeK
jauw werd Maandag verkocht tegen 2,50 fr.
de kg. en de witte zeevisch 1,10—1,40 fr.
o'e kg De kwaliteit in aanmerking nemend,
;s d-a Noordzcekabeljauw spot goedkoop ge-
weest ten opzichte van de Witte Zeekabel-
jauw.

Onda.'.ks het mindere goeci'e resultaat is de
<:Eri.->» wederom naar de Witte Zee vertrok-
ken, maar ditmaal zal gemarkt worden in
Huil, c'saar de : handel het niet wenschc-lijk
fï'cht. tegen Kerstdag w.Ütc zeevisch aan do
markt te liebben.

De haringaanvoer was wederom buiten-
gewoon groot. De Engelsche walvïsscherïj is
vrijwel beëindigd en verplaatst naar hel Ka-
naal, vanwaar dagelijks groote vangsten wor-
den aangebracht. De prijzen blijven loonend

De buitenlandsche aanvoer bestond hoofd-
zakelijk uit 'Decnsche schar aangebracht door
de snurrevaarders- Hun toegestane contin-
gent is voor het jaar 1937 uitgeput.

De omzet van het Staatsvisscherijbedrijf
voor de imaand 1937 bedroeg ló-SOO-CFOO fr.,
hetgeen 4.500.000 fr. meer bedraagt dan de
maand November 1936, zeker een verblij-
cend teeken voor Ymuiden. Het geeft eenie-
der te denken dat er deze maand massa's
visch en haring zijn verhandeld.

Verwachting toekomende week : 45 stoom-
treüers, 25 motors en 80 hari.ngvïsscher.i.

Donderdag 25 November 1937.
3 groote vangsten van het Noorden be-

staande uit vele koolvisch, kabeljauw, len-
gen, en .machtig veel rog ; 2 vangsten van

" Doggersbank met schoone vangsten schel-
visch, 3 vangsten van de Witte Bank be-
staande uit tarbot, schol en gul en l vangst
van de Sylt bestaande uit schol, gul en
schelvisch. Een mooie vischdag, vischprijzcit
waren redelijk.

Haringaanvocr : 4000 kisten van de En-
gelsche Wal. Prijzen 1 1 0 fr. de 100 <-~
Ym. 384 Sylt
Ym. 16 Noorden
Ro. 46 Noorden
Ro. 16 Doggersbank
Ym. 95 Puxhole
Ym. 37 Roode Zand

38 Noorden
1 6 1 Witte Bank
74 Witte Bank

Kw. 96 Engelsche Wal 200
Kw 2 Engelsche Wal 600
K.W! 79 Engelsche Wal 280
Kw. 42 Engelsche Wal 400

Vrijdag 26 November 1937,
De vischaanvoer had weinig te Ueteekenen

Slechts l treiler van da'Witte Bank met c-ja
schoone vangst tarbot en groote schol. Tong
echter zeer weinig en l stoomtreiler van hel
Fransch Kanaal met een totaal mislukte
haringreis.

Vischprijzen duur. Haringaanvoer : groot
6000 kisten ; prijzen 80—100 f r de 100 kg.

342
1633

Sch.
Sch.
Sch
Scn!

358
169

Ym.
Ym.
Kw.
Sch. 332 Engelsche Wal
Sch. 324 EnBe!sche Wal
Sch. 103 Engelsche Wal
ScH. 56 Engelsche Wal
•Cw. 50 Engelsche Wal

Kw. l 30 Engelsche Wal

355
450
430
300
115
625
665
80
35

350 kisten
450
500
200
150
225

2740
2605
2991
2156
1880
4'075
3372
1369
851
956

1330
1625
624
489
717

Ym. 130 Kanaal 12'0
Ym. 88 Witte Bank 70

Versche haring :
Sch. 297. Entjelsche Wal 300
Sch. 133 Engelsch* 210

79 E.iJ-elsc!»e Wal 145
284 Engelsche Wal 200
2 l O Engelsche Wal 41 5
132 Er.gelsche Wal 420

Sch. 254 Engelsche Wal 400
Sch. 95 Engelsche Wal 650

81 Engclsche Wal 90
ch. 101 Engelsche Wal 320

Sch. 253 Engelsche Wal 350
Kw. 55 Engelsche Wal 250
Kw 67 Engelsche Wal 350
Kw." 40 Engelsche Wal 130
Kw. l | O Engelsche Wal 120
Kw. 16 E:i««Ische Wal 50
Kw. 32 Engelsche Wal 200

Zate: dag 27 November 1937.
2 booten van het Noorden niet gïootc

vangsten verscheidenheid bestaande uit rog,
vleet, ham. koolvisch, gul, kabeljauw, schel-
visch, totten en wijting, l van de Doggers-
bank met schelvisch, totten en gul. Vïsch-
prijzen niet overdreven duur.

Haringaanvoer was zeer groot en wel
9000 kisten afkomstig van de Engelsche Wal
en het Fransch Kanaal ; prijzen 100 Ir. da
100 kg.
Ym. 196 Noorden 600
Ym. 15 Noorden 700
Ym. 102 Doggersbank 250
KW., 166 West . 5 0 .
Kw. 32 Engelsche Wal 230 vaten
Kw. 149 Kanaal 500 kisten
Kw. 123 Kanaal 1000
Kw. 37 Enpelsche Wal 1 1 0
Kw I 72 Engelsche Wal 220
Kw. l 60 Engelsche Wal 150
Kw. 124 Engelsche Wal 300
Kw. 19 Enselsche Wal 300
Kw. 12 i Engelsche Wal 165
Kw. 135 E:\gclsche Wal 400
Kw. 54 Engclsche Wal 300
Kw. 18 Engelsche Wal 395
Kw. 65 Engelsche Wal 245
Kw. 107 Engclsche Wal 90
Kw. 20 Engolsche Wal 100
Sch. 412 Engeischc Wal 275
Sch. 75 Engelsche Wal 210
ScH. 325 Engelsche Wal 450
Sch. 34 l Enselsche Wal 2 l O
Sch. 81 Engclcche Wa l 80
Sch. 107 En&elsche Wal 400
Sch. 50 Engelsche Wal 400
Sch. 84 Engelsche Wal 200
Sch. 3 l O Engelsche Wal

808
606
403
565

1 1 4 2
1 1 1 7

™
891 '

1043 Ym'690 ;Y.m.-

200
250
350
535
310
300
130

562
766
976

1212
1036
1002
497

visch

7'01 'Sch. 37 Engelsche Wal
1 8 1 7 l Sch 236 Engelsche Wal
904 'Sch. 247 Engelsche Wal

1286 Sch. l l O Engelsche Wal
Sch. 3 Engelsche Wal
Sch. 106 Engelsche Wal
Sch. 14 Engelsche Wal

Maandag ?.9 November 1937.
Groote aanvoer van versch

haring, waarvan de verscheidenheid niets te
wenschen overliet. De vangst verwezt-nlijkt
aan de Moermanskust bestond uit ve!e gul-
len, kabeljauw, roobaard en schelvisch D-;
vangsten van de Noorctbooten en die van de
Doggersbank lieten niet te wenschen over.
Zij bestonden uit «en rijke verscheidenheid.
De vangstfrn van de Witte Bank en West ge-
ven vele t&rbot en schol maar met de tongen
blijft htt treurig gesteld. De Denen voorzien
de markt van vele schar en de drijfnetvis-
schers vooi 6000 kisten verschen haring.
Ondanks den groolea aanvoer van verschen
visch en haring, waren de prijzen zeer be-
vreaigend.
Ym. 12 Moermankust
Ym. I"03 Witte Bank

96 Lengbank
l l 7 Noorden
107 Witte Bank
54 Clondijk«
165 Puxhole

48 Pats
97 Witte Bank

Ym.
Ym.

592 iYm. 83 Witte Bank
j'Ym. 91 Witte Bank
Ym-.v

2883
319,4
1404
840.'

7 Pats
'm. 9o gebroken reis

Ym. 46 Dofigersbanfc
Ro. 15 Dosgersbank
Kw. 60 Wett
Kw. 169 West
Kw. 175 West
Kw. 89 Weet
Kw . l 62 West
Kw. 91 \Vest
Kw l 78 West
Kw." 27 West

2735
135
510
590
100
430
165
280
105
100
125
340

Kw. 108 West
Kw.

Kw1467 !
!485
28-00 j £w'

356 Kw
; Ym'.753

883
860
490

1158
924

1158
680
305
338
772
664

1285
647
198

1295
1153
639

1 7 7 West
Kw . 1 1 2 West

104 West
.105 West
52 West
155 West
3 l Noorden
35 West

.28 West
47 EnSflsche Wal
.9 Engelsche Wal

.140 Engelsche Wal
38 Engelsche Wal

.34 Kanaal
l O i Engelsche Wal

1 4 1 Engelsche Wal
• 56 Kanaal
22 Engelsehe Wal

K\v. 97 Engelsche Wal
Kv/. 3 1 Engeische Wal
Kw. 153 Engelsche Wal
Kw. 96 Engelsche Wal
Kw. 95 Engelsche Wal
Kw. l 73 Engelsche Wal
Kw. 69 Engcïsche Wal

Kw.
K.W
Kw .
Kw.
Kw .
Kw.
Kw .
Kw
Kw'
Kw
Kw.

« * * — " - -» -- *—"^w«oi,ut: iy d j
943 Kw. I 38 Hngelsche Wal

260
300
25
20
35
20
20
25
15
25
25
30
15
35
25
15
30

900
30
25
100 kiste
40
40
200
400
80
260
435
100
280
165
175
160
185
245
200
200

5818
19,96
3179
3537
1332
2483
1872
1760
1334
1482
!245
l 741
396
1741
1972
429
303
613
340
356
461
377
434
393
411
315
529
452
351
522
4573
542
435

i 270
169
120
594
119'0
225
806
1251
280
789
520
528
499
509
835
744
517"

'KOlDlNDUSTRIEL
* PP.W.nPPïïK'Aaï 1£. r»*-»OTrrviT^,REEDERIJKAAI,

MODERNE

IJS

FABRIEK

OOSTENDE

TELEFOON 4 O I

Handelsregister Nr 99

Postcheckrek. 323890

Dagelijksche voortbreng*! : 250.000 kilo» HOFLEVERANCIER

l,— . 0,50

fc*turteon* ~

KI. teëpaHng
— Makr*I

1,00
2,00

2,00
0.75

2—1
0.50
0.30
3—2
5,—

3—2,50
2,00
0,75
1.30

0.50
0,302

4—3
i1

Totaal 3.404.450

iERICHT AAN DE VISSCHERS i
Utn go&tl do «Kuo)z«kk«n> andere gelegd de
kuttwacliter* te zlon afkomen, gebruikt do

nkijkftr* van d*

LUNETTERIE BELGE
84, KAPSLLESTRAAT, ê4 — OOSTENDE

(recktovar d* Cinema Cameo)
AM» varmaklrvgcn aan d« g*nadi(»I« prijzon.

Groote kou» van Biromatori,

BOCK

EXPORT PILSEN

KOEKELBERG

DE BESTE :: LES ME1LLEURES

Hond.
Tnrbot 44.00—15.—

26.00—18.—
0,92
0.9,0
0.95
1.04
0.88
0,42

Gr. tongen
Gr. mid. tongen ..»..
Kl. mid. tongen • • • • •

tongen
tongen (gr. «lip»)
tongen (kl. elip*)

KI.
KI.
K),

1,04—
0.98—
1,00—
1,08—
1,00—
0,62—

22,00—17,50
• •ch,°1 26,00—21,—•ohol ...., 3|,00—27,50
icto1, W 24.-00—17,—
•«nol l', 17,00— 6,50

KJ. «ohol l» 8,00— 4.30
Tongichar 36,00—17,—
Ro« 13,50—11,—
Vle«t .,.. 1 ,71— 0.26
Poontjo» 6,80— 2,70
Kabeljauw 38,00—15,50
Gr. Gullon 7,50— 5.80

7.80
6,20
0.55
0.65

KJ. Gullon , 7,50— 1,60
Wijting 7,50- 1,80
Gr *chelvi«ih 20,00—15.—
Gr miJ. ichelvltch ...21,00—15,—

mid. IchelvUch . . l 7,'00— 9,—
•cfiRlvUch 12,00—•

hctvUch ........ 8,50—
-Mlbot 0.92—

. 2.30—
J |,00— 8,

M«kr«el ............»..'. 9,"00— 6,—
Wolf
Schartong 21,00
Zalm................. , «
Steur
JT. roode poon . . . . . . ,
did, roode poon • • •••
'icterman • •

Schar 9,50— 2,50
Bot 18,00—12,50

m«* 17,50—12,—
.«m ,.,
Jarin» 4.3-0— 2,60
Craeft , 1.30— 0.34 ,

Gr. He* 62,00—
H«*»t 61.0-0—60,-—

Z*t«rd.
47:00—20.—

"Vi'ill i'.—
1,04— 0.94
1,04— 0,94
.1,08— 1,02
0.92— 0,90
0.56— 1,31

18.00—
25,00—21,—
30,00—20,—
17,00—12,—
13,0— 5.10
5.40— 1,10

39,00—23,—
14,00—10,—
2.33— 0.75
3,50— 1,65

32.-00—15,—
6,00— 5,70
5,80— 1.80
3.80— 0.90

15,50—H.—
13,00—l Gr-
il.00— 7.TO
7.30— 5.70
7,00— 5,—
0.64— 0,50
1,50— 0.45

12,00— 6,—
8,00— 6,50

MaandL
46,00—12,—
24.00—11,50

1,06— 0.92
0,94— 0,86
1,00— 0.88
1,08— 0.98
0.98— 0,84
0.56— 0,24

2-0,50—14,—
26, 17,—
31,0—14,—

22,'00—10,—
15,00— 4,50
6,'00— 1,50

36,00—16,—
21,00—11,—
2,88— 0.85
4.90— 2,—

44,00—15,—
9,00— 6,—
8,50— 1,80
6.-00— l,—

19,00— 9,—
18,50—11,—
21,00— 7.50
11,00— '/,—
8,50— 4.40
•0,94— 0.42
(.63— 0.71)

16,00— 6,50
9,60— 7,—

4.70 23,00— 8,— 22,50— 7,50

Dinsd.
37,50—13.—
26,00—16,—

0.94— 0.88
0.92— 0.86
0.94— 0.91
1,06— l,—
0.94— 0.80
0,50— 0,38

22,00—18,—
25.00—22,—
30.00—21,—
20.50—12,—
18,00— 5,—
7,00— 1.30

37,00—21.—
12,50— 7,—
2.80— 2/05
4.90— 2.60

37,00—13,—
9.50— 5.40
8.60— 1,70
6.80— 1,40

22.00—
25,00—21,—
17,50—10,—
12,50— 7.70
8.10— 3.90
0.70— 0.54
1,40— 0.96

16,50—10,—

• 6,50—"""'
22,00—II,—

36,00—15,— per 50 kg.
25,00—17,— <

1,08— 0.87 per kilo
0.94— 0,79 >
1,01— 0.92 >
1.06— 0.99 >
.1,00— 0.86 >
0.52— 0.50 >

26,00—18,— por 50 kg.
26,50—21,— >
39,00—26,50 >
26,00—18,— >
22,00— 5.80 >

6,00— 1,60 »
37,00—18,— >
16,00—12,— p. 20 »t«fc.

1.88— 0.32 per tlufc
4,50— 2.3-0 P»r 50 kg.

38,00—-17,— P. l« kB
12,00— 5,50 P»r 50 kg.
11,00— 1,60 >
6,00— 1.15 >

20.50—15,50 >
25,00—13,— »
20.00—10,— >
12,50— 9,— >
9,00— 3.80 >
6.70— 0,50 per kilo
2,TO— 0,50 per »luk

15,50— 8,— p. W kg.
9,00— 6.80 p*r JO kf.

18,00— 8,—
par küo

7,00— 1.60 8,00— 2.30 7,00— 2,— 8,50— 3.70

ïtï.bö—'\2,— 23',bo~ri,— 26>0— j 3,50
6,00—4.50

4.40— 2.25 3.15— 2,05 3.20— 0.85
3.30— 2.20 -

p«w «tuk
17,00—H.— « .
10,00— .P* 115 kt
3.40— 1,75 f

m M K»
9

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BOROEREÉl.EN
\a8IBTKAARTBN
ADReSKAAftTEN
FACTUREN fN BOK.
K N M DlBfe

OOR

CFRCllUl'HfV
wendt U fbt de

Drukkerij

van dit blad

OOSTFNBP
TCLUFOOW 783

PRIJZEN BU1TF.N

la eagaraar 19 fr.
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SCHEEPSBOUWWERVEN

Jos. BOEL & Zonen

CJ TEMSCHB q
WERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTRE1LERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

Kw. 25 Engelsche Wal
Kw. 70 EngelscKe Wal
Sch, 289 Engelsche Wa l
Sch. 285 Engelsche Wal
Sch J 04 Enselsche Wal
Sch. 186 Kanaal
Sc!» 3 1 2 Engelsche Wal
£ch! 9 Engelsche Wal
Sch, 69 Engelsche Wal
Sch. 5 Kanaal
Sch. 102 Engelsche Wal
Sch. 201 Engelsche Wal
Sch. 4 Engelsche Wal
Sch -305 Engelsche Wal
Sch. 200 Engelsche Wal
E 326 Denemarken
E! 404 Denemarken
E. 179 Denemarken
E. 354 Denemarken

245
250
250
310
200
500
1 1 0
225
275
475
220
185
110
265
l l 'O
9X)
120
60
85

5J?| . DUINKERKE
8Q(> i Woensdag 24 November 1937.
833 Bu tengewoon ovctv.oed ge markt. Aan de
587 j volgende prijzen werd verkocht: tong 22 ;
??? j lurbot-grlet 4; pladijs 6; schar 7 ; pistor-
^97'man '0; roobaard1 6—7; wijt'ng 3—4; gar-
717 'naa i 4—5 f r. per kg.; haring van Grevelin-
1287
657
606
363
766
354
476
675
349
416

Dinsdag 30 November 1937.
8.booten, l motor, 5 Denen en 15 drijf-

netvisschers met schoone vangsten, die aan
verscheidenheid niets l« wenschen overlie-
ten. De aanvoer voor Dinsdag was ruim
voldoende. De versche visch werd tegen
goede prijzen afgezet.

Harmaanvo«r groot : 3000 kisten. Prijzen
70—90 fr de 100 kg.
Ym. 60 Doggersbank 270 2067
Ym. l 18 Helgoland 135 J 829
Ym. I 12 Clondycke 500 2899
Ym. 179 Pitxhole 105 2029
Ym. 85 Doggersbsnk 240 1557
Ym 41 Witte Bank 95 1397
Ymi 133 Witte Bank 110 1506
Ym. 29 Witte Bank 120 1532
Kw. 75 West 30 654
E-. 45 Denemarken 100 kisten 756
E." 41 Denemarken 60 421
Ef. 405 Denemarken 75 392
E." 458 Denemarken 60 377
E. 436 Denemarken 100 577
Kw. 173 Engelsche Wal 100 270
Kw. 44 Engelsche Wal 350 893
Kw 62 Engelsche Wal 375 918
Kw' 41 Engelsche Wal 15'0 427
Kw. 144 Engelsche Wal l'OO 250
Kw. 44 Engelsche Wal 400 910
Sch. l 2 i Engelsche Wal 450 1121
Sch. 302 Engelsche Wal 120 378
Sch. 402 Engelsche Wal 110 316
Sch. 225 Engelsche Wal 175 463
Sch 141 Engelsche Wal 200 513
Sch. 53 Engelsche Wal 260 454
Sch, 399 Engelsche Wal 275 542
Ym. 28j tngelsche Wal 150 390
Kw. 56 Engelsche Wal 135 349
: Woensdag l December 1937.

Eer. mooie vischdag. 3 stoomt reilers ko-
mende van het Noorden mef schoone vang-
sten verscheidenheid bestaande uit koolviscl.,
kabeljauw, totten, wijting, ham en rog. 3
trei-Vrs van de Doggersbank met schelvïsch
schol en totten, 5 van de Witte Bank met
schoone vangsten schol, tarbot maar tongen
van weinig bcteekenis. l Deen met schar.
Haringaanvper : 3000 kisten van de Engel-
sche Wal en Kanaal. Vischprijzen bevredi-
gend. Haring 78—80 fr. de kg.

e

gen 0,25—0,30 fr. stuk.
Donderdag 25 November 1937.

Men noteerde" de volgende prijzen : tong 22;
tarbot-griet 12—14; pieterman I'O; roobaard
4—8; pladijs 6; schar 7; rog 3—4; garnaal j
4—5 fr. per kg.

Zaterdag 27 November 1937.
Er werd dezen morgen aan de volgende

prijzen verkocht : tong 22; tarbot-griet 14;
pladijs 5,50; schar 6,50; rog 3,50—4; roo-
baard 5—6; garnaal 4—5 fr. per kg.

Maandag 29 November 1937.
i eve*:ciige i.iarkl vandaag. Er werd aan d«
volgende prijzen x'etkochl : tong 22 ; tar-
bot 14 ; plaJsjs 6 ; schar 7 ; rog 3—4 ;

RADIO

ERPE

het volmaakste toestel voor

2750 of 120 f r. per maand

Model speciaal aangepast voor het ontvangen der Visscherij 2800 f r.

Vertegenwoordiger voor Oostende en omliggende : Radio ESVEE

SimaeyS & VrambOUt Kostelooze demonstratie

100, Christinastr., tel. 1977, Oostende zonder verbintenis

garnaal 4— 5 fr. per ,kg. 5.000 kg. sprot '
werd verkcth' aan 155—305 fr. per l'ÜO )

ZEEBRUGGE

' Zaterdag 27 November 1937.
Gr. tongen 13 ; bïoklongen 13 ; fruilton-

f gen 14—15 ; sch. fcl. tongen 14.50 ; kleine
l tongen 9-T-I2 ; gr. plalen 5—6 ; midd. plat . ,* e rv c 11' _ i . A en . _:_» ~

kg. volgens grootte.
Dinsdag 30 November 1937. «ten"4.50—5 ; kl.' platen 4.50 ; pieterman
De volgende prijzen werden genoteerd : G5Q . schar 2.50—3,50 ,- «og 4 ; tarbot l l

lar°ot ',2—'3 ! P«eterman'—]3 : Cr;et 8—I'O; garnalen l—3 f r. parTong 22—24
10 ; zeehond 5 ; roobaard 6 ; wijting 3.50—
4 ; garnaal 4—5 fr. per kg.

Woensdag l December 1937.
De volgende prijzen werden genoteerd .

Ynï. 6 Noorden 1060
Ym. 18 Noorden 400
Ym. 189 Doggersbank 335
Ym 106 Witte Bank 120
Ym. l 14 Witte Bank 75
Ym. 4 Doggersbank 160
Ym. 89 Doggersbank 400
Ro. 53 Noorden 640
Kw. 159 Witte Bank 100
Ro. l Witte Bank 30
Kw. 51 Witte Bank 35
E 246 Denemarken 50 kisten
Sch. 15 Kanaal 360
Sch. 443 Kanaal 250
Sch. 261 Kanaal 260
Sch. 89 Enselsche Wal 250
Sch. 39 Engelsche Wal 200
Sch. 246 Engelsche Wal 65
Sch. 64 Eneglsche Wal 250
Ym 490 Engelsche Wal 350
Sch. 25 Engelsche Wal 15
Sch. 130 Engelsche Wal 150
VI. 86 Kanaal (vangst l O schepen)
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NIEUWPOORT
De markt was deze week redelijk

5267
3000
2184
1700
1652
1237
2458
3534
1701
640
715
578
903
523
623
550
429
142
547
1200
39
357

30 VO

Tong 22 ; tarbot 12—13. pieterman
pladijs 6 ; schar 7 ; roobaard 5—-6 ;
ting 3 ; garnaal 4—5 fr. per kg.

"Maandag 29 November 1937.
Gr. tongen 13—-14 ; bl. tongen 14 ; fruit-

longen 14 ; sch. ,kl. longen 13—14 ; kl.
tongen B—i 2 ; gr. platen 5.50—6 ; midd.

WIJ- platen 4,50—5.50 ; kl. platen 4.50 ; pie-
terman 8—9 ; schar 2.50—3,50 ; rog 3.50 :

10

HUIS CALCOEN-MEYUS
VISCHAl SLAÜER

Kaai, 20 •- TcL 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHËEPSBENOOD1GDHEDEN

met j

BOULOGNE
Woensdag 24 November 1937.

Een groot getal drifters en treilers hebben
de haven aangedaan. Er werd verkocht :
Ó.63I maten haring 2,900 — 3,700 fr. per
last; 4.870 kisten van 150 — -200 stuks trei-
lerharing 1,75 — 2 f r. per kg.; 1.402 kisten
makreel 3 — 5; 2.360 kisten wijting 3- — 5,25;
25 kisten kabeljauw 6 — 9; 5 kisten schar
9; II kisten mooie nveiden 8 — 13; 800 kis-
ten koolvisch 5 ; 63 kisten zonnevisch 5 f r.

Donderdag 25 November 1937.
55 tïrïftcrs, 34 treilers en 4 booten deden de
markt aan : Er werd verkocht : 6.500 imateii
haring 2.500 - 3.100 fr. per last ; 4-245 kis-
ten van 160 — 200 stuks treilerharing 1,5"0
rr— 2 fr. per kg.; 480 kisten van 26 kg. ma-
kreel 3 — 4,50; 3.250 kisten van 25 kg. wij-
ling 2 - 3 fr.; 365 kisten koolvisch 4 — 4,50;
39 kisten kabeljauw 7 — 9 fr. ; 9 kisten schar
7 — 10 ; 12 kisten pladijs 8 — 12 ; 54 kisten
zonnevisch 3,50 — 4 fr. per kg.

De .haringaanvoer is kalm.
Zaterdag 27 November 1937.

55 drifters, 20 treilers en eenige motorboo-
len hebben de haven aangedaan. Er werd
verkocht : 7.200 maten versche haring aan
2.500—2.800 fr. per las t ; 11.129 kisten
treilerharing van 140 — 200 stuks 1,50 —
1,75 ; 426 kisten wijting 2 — 3; 9 kisten ka-
beljauw 4 — 7; 2 kisten zonnevisch 8; 12
kisten knorhaan 2 fr. per kg.

De aanvoer van haring was overvloedig.
Maandag 23 November 1937.
4 'Jriftevj, 32 t:eilers en ccnige motor-

booten deden de haven aan. Er werd vcr-

larbot 10—-12 ; griet 6 10 ; garnalen 2 3
f r. de kg.

Dinsdag 30 November 1937.
Gr. tongen 13—14 ; bl. tongen 13—14 ;

fruittongcn 13—14 ; sch. kl. tongen 13.50 ;
kl. tongen 8—12 ; gr. platen 5,50—j ; mie?,
platen 4.50—5.50 ; kl. platen 4.50 ; pieter-
man 8 9, ; schar 3 3.50 ; rog 3—3.50 ;
tarbot 10—-]3 ; griet 8 10 ; garnalen :
1.80 3 f r. de kg.

Woensdag l December 1937.
Gr. tongen 13.50 ; bl. longen 13 ; fruit-

tongen 13—14 ; sch. kl. tongen 13 ; kle.ine
tongen 9—12 ; gr. .platen 5—6,50 ; midd.
platen 4,50 5 ; kl. platen 4.50 ; pieterman
8 1 0 ; schar 2,50 3 ,50; rog 3 ,50; tar-
bot I I 1 3 ; griet 8 — 1 0 ; garnalen 2 3
fr. per kg.

Donderdag 2 December 1937.
Gr. tongen 13—14 ; bl. tongen 13—14 ;

fruittongen 13—14; sch. kl. tongen 13—
14 ; kl. tongen 9 12 ; gr platen 5—-6 ;
midd. platen 4.50—5 ; kl. platen 4—4.50;

Oostendsch Nieuws

NATIONALE ORDEN. VISSCHERS OPGELEID.
Is benoemd tot Radder in de Leopoldsorde ! Dc visschersboot 0.146 «Alfred Dcfuis-

den heer Daan Boens, letterkundige.
Is benoemd tot Ridder

seaux» toebshoorende aan de Oostendsche
in de Kroonorde ' 'eederij, schipper Robert Labbeke, moest

den •\c-er Deldinne Emiel, voorzitter van den Jnaar 2ee vertrekken, toen men vaststelde
| dat zes manschappen ontbraken. Na lang
wachters weid de politie gewaarschuwd, die
op zoek ging en na langen tijd de visschers

!\aa:! van Beheer van den Kursaal.

AANBESTEDING.
OP DINSDAG 14 DECEMBER 1937, te 11

uur zal,in één der zalen van het Stadhuis,
overgegaan worden tot de openbare aanbe-
steding betreffende het bouwen van een GE-
RECHTSHOF langs de Hendrik Serruyslaan
lusschen de E. Beernaertstraat «n de Vindic-
tivelaan.

De aanbiedingen zullen aangeteekend toe-
post besteld worden ten laatste op Zaterdag
l l December 1937, of mogen ook ter zitting
maar vóór de opening, afgegeven worden.

Plannen «n laslenkohier liggen ter inzage
alle werkdagen tusschen l O en 12 uur, op
het bureau van den heer Stadsingenieur-Ar-
chitect ,en ook op het gemeenschappelijk
bureau van de neeren Architecten-ontwer-
pers, l Ibis, Edw. Decuyperstraat, te Oos-
tende, alwaar de plannen te bekomen zijn
tegen betaling van 125 f r. en het lastenboek

pieterman 8—9,50 ; schar 3.50 ; rog 3,50 j ' m*t melingstaat tegen betaling van 25 fr.
tarbot 10 12 ; griet 8 10 ; garnalen 2.40 |

-3 fr. per kg.
BIJ DE ONDERWIJZERS

De Federatie der Onderwijzers van Oos-

commissie
o

visch .bezet, welke aan mindere prijzen werd 'fcochl •
afgezet. | 3.250 molen verfche haring ,aan 2,600-

Weinig garnaal werd aangevoerd aan spot-
goedkoope prijzen. j 2.900 fr. pui last. 8.950 kisten treilharingKucaKuupe prijken. l - ~
Veel sprot werd er aangevoerd maar meestal,'van 140—200 stuks aan 1,50—1,75 fr. per
zeer kleine en dus van geen handelswaar-: !;g ; 230 kisten van 55 kg. niet geijsde ha

kon verkocht 'de, zoodat deze dikwijls niet
worden.

De uitgezochte sproi bekwam prijzen van
3'0 tot 190 fr. per 100 kg.

ring t>fn 1.25 ; 376 kisten van 25 kg. ma-
[kreel »—5 ; 3.100 kislen wijting 1.25—1.50;

72 kit-tcn kabeljauw 4—6 ; 73 kisten schar
De prijzen der visch luiden : Tongen gr. j 4; 266 kisten mooie inveiden 5—1.1 ; 377

?T~7" :,mid<1- .'°~I3„; v,°°rkleine 9—12 ;l|:istci. koolv.-sch 4 ; 238 kisten zonnevischkleine 4—5; tarbot 6—10; griet 3—4 ;\
platvisch gr. 5,50—6.25 ; midd. 3.75—4.25;
kl. J..5—2.75 j schar 2,75—3,75 ; wijting
1 — 1,50 ; kl 0.25—1 ; rog 2,50—3.25 ;
kl. '0,50—1.25 per kg.
OPBKENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

Donderdag 25 November 1937.
N.49, 2367 fr. ; H-58, 2351 fr. ; N.45, 2704
fr. ; P.4, 2611 fr. ; N.5I, 1290 f r.; N.50,
3902,50 ff. -. N.44, 1174,50 fr ; N.56, 1939
fr

Vrijdag 26 Novermber 1937,
N.53, 2809,50 fr. ; N.43, 2521 h.

Zaterdag 27 November 1937,
N.58, 342 (r. ; N.26, 1166 fr.

Maandag 29 Noxember 1937.
N.48, 1686 fr. ; N.45, 2074,5'0 fr. ; N.49,
1769 fr. ; N,56, 2460,50; N.53, 119,4 fr. j
N.5I, 591 f r ; N.44, 3092 (t. ; P.4, 4977
ff, ; N.50, 2306 fr.

Dinsdag 30 November 1937.
N.43, 3477 (r. ; N.42, 3952 fr. ; O.226,
2625 fr. ; N.55, 2232 fr. ; N.3I, 1823 fr.

Woensdag l December 1937,
N.46, 2748,50; N.26, 1771,50 fr,

PRIJZEN DER GARNALEN :
25 November
26 November
27 November
29 November
30 November
l December

579 kg. '0.70—1,10
184 kg.
562 k|.
702 kg,
282 kg,
519 kg.

2,00—2JO
1.00—1.90
1.00—1,50
1.60—1.90
1.15—1.40

3—3,50; 277 kisten zeehond 2,50; 190
'.-istcn knorhaan 1.25 fr. per kg.

Dinsdag 30 November 1937.
25 drifters, 15 treilers en 3 booten heb-

ben de haven aangedaan.
Er werd verkocht :
I8'00 maten versche haring aan 2.800—

3.300 fr. per last. 3.756 kisten treilharing
van 140—200 stuks aan 1.75—2 fr. per
kg. 34 kisten van 55 kg. -niet geijsde haring
1,50; 431 kisten van 25 kg. makreel 3—
5.5'0 ; 2.300 van 25 kg. wijting 1.75—3.50 ;
65 kisten van 26 kg. .kabeljauw 4—7,50 ;
12 kisten van 25 kg. schar 3—6,50 ; 10
kisten mooiemeiden 6.50—12 ; 92 kisten
koolvisch 4.50 ; 172 kisten van 26 kg. zon-
nevisch 2.50—3 ; 128 kisten roobaard 2,50
•—5 fr'. per kg.

Woensdag l December 1937.
14 treilers, 3 drifters en eenige motor-

booten hebben de haven aangedaan, — Er
werd verkocht : 52'0 maten versche* haring
aan 2.800—3.400 fr. per 100 maten.; 5.935
kislen van 160—=-200 stuks treilharing 1.50
—2 f r. per kg. 107 kisten van 55 kg, niet
geijsde haring t,50 ; 780 kisten van 26 kg.
makreel 3—6 ; 1.581 Jcisten van 25 kg. wij-
ting 2—4 ; 226 kisten van 26 kg, koolvisch
4.25 ; 19 kislen van 26 kg. kabeljauw 5—
7 j 10 kisten van 26 kg, schar oan 6—
6,50; 127 kisten van 26 kg. zonnevisch
3 fr. per kg.

VOOR EEN ECONOMISCHE HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKEMDÊ SCHEEPSWERF

RCEDERVKAAI • OOSTENDE TEL.So36 PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZOMDERE

UITVOERING OP GEBIED VAM ELECTRISG1

ZEERVI.UG EN VERZORGD WERK

punten nutteloos .op de dagorde gebracht
werden, welke door den bestuurder der Vis- j

' lende zal op 22 Januari e.k haar jaarlijksch
Tn dp ViqqphprqfiflVPn • '̂ PPAD.GHE.DSFEEST 'inrichten op het
J.11 UC V IDOl/liCi öllaVtJIi-, Sf/adhuis. Benevens «en kunslconcert met

medewerking van de «Rythmic Melodians»
en de «Noordzee», de gewone tombola en
het bal, zal ook de trekking geschieden van

Dinsdag namiddag kwam ds visschersha-! <"en tombola van Kunstwerken (schilderkunst
vencommissie te 15,30 u. bijeen onder voor. • en beeldhouwkunst) van Oostendsche en an-
zitlerschap van den heer Schepen Vroome. " | dere Belgische meesters.

Dat er hier zooals naar gewoonte veel j Hel feest en de tombo]a worden ingericht
ten bate van de min bedeelde kinderen der

schershaven zelf best konden geregeld wor- J Cemeenlescholen-.
den, is eens Ie nveer gebleken. l •••

De verhuring der bennen, zal voort ge- PLAATS VAN BEDIENDE.
schiedeu zooals vroeger, daar 113 reeders)

Met hel oog op het gebeurlijk begeven
van 'eenc plaals van tijdelijk bediende bij
het provinciaal bcsluur, zal een examen van
schrijver op 21 December a.s. afgenomen
worden.

Vereischle ouderdom : 18—30 jaar (45
jaar voor oudslrijders en daarmede gelijk-
geslelden).

Aanvragen om inschrijving lol dil examen
mogen ingediend worden lot 16 December
a.s. ter provinciale griffie alwaar ook alle
inlichtingen belreffende het programma Ie
I-ekomen zijn-

Inschrijvingsrcchl : 20 fr. Ie storlen op
hel postkantoor waar de formulieren voor de
aanvraag kunnen verkregen worden.

zich tegen een uitbreiding verzetten. —— Dc
wensch wordt uitgedrukt op de oud'e sluizen
een garage te zien bouwen.

Het verkeer zal in eenige richting in de
vischmijn geregeld worden, zoodat men langs
de middcnhalle mag binnenkomen en langs
den spoorweg kan terugkeeren. In de halle
zelf zal het verkeer tijdens den verkoop ver-1

boden Worden.
De verkoop van kleine visch zal vanaf l

Januari terug afgeschaft worden. Om gerucht
te vermijden zullen alle wagentjes vanaf i
Juni 1938 van caoutchouc banden moeten
voorzien zijn. Aangedrongen zal worden om
de halle te zien verlengen, vóór het verleng-
de dok afg-ewerkt zal zijn.

De bierkar zal niet meer voor de pakhui-
zen 'mogen staan, terwijl de syndikatcn nog
eens over het al of niet afschaffen der mis-
singcn zullen hoeven uitspraak te doen.
Verder werd een beter verlichting gevraagd
voor 's avonds, daar deze onvoldoende zou
gebleken zijn.

Plaatsgebrek belet ons breedvoeriger over
deze vergadering uit te weiden.

Het Vierjarig Plan in

Duitschland
CO»

Du;tschland <ioct geweldige pogingen om,
uit .:ijn hoogzocvisschnrij, voedingswaren en
grondstoffen te trekken, ten einde het vier-
inr iy plan Ie kunnen verwezenlijken.

Ken tentoonstelling, welke Maandag te
Hamburg geopend werd, levert in dat op
xicht interessante inlichtingen.

Dc walvischvangst zal aanzienlijk versterkt
wotden in 1938. Men hoopt "dat ZY> de vol-
gn.lde Lente, 100.000 ton walvischmecl zal
a.vibrengen, wal de invoer van vischmcel
ciar.zienlijk zal verminderen.

Men hoopt ook, dat men meer dan tien
milliocn versche walvisch zal aanbrengen,
voor de voeding van tic bevolking*.

Duilschlaml maakt plannen om zijn vb-
schcrsvloot naar de Nicuw-Zcelandschc wa
teren te zenden, plaats welke door de Duit-
sche visseherij nog niet bewerkt werd.

Verder zou men er toe gekomen zijn
vischlijm te vervaard/gen, die zoowel voor
de voeding als in de nijverheid kan gebruikt
worden.

Ongeveer 800 milliocn eieren worden jaar-
lijks voor voeding gebruikt. Hel gebruik van
viscfiiijm zal toelaten over meer o*an 4'00
millioen eieren meer fc beschikken voor
vocdingsaangelcgenheden e.i zal zoocfocndt;
voor zooveel de invoer van vreemde eieren
verminderen, •

Tenslotte zullen de vischhuïden tot Ieder
verwerkt worden welke dienen zal tot hei fa-
Briceeren van schoenen, handtasschen, hand-
schoenen, enz» r • '

bedronken aantrof, dichtbij de hoofdkerk.—
Zij werden aanstonds opgeleid door de po-
litie en naar hun schip overgebracht, dat
het zeegat koos.

POETS WEDEROM POETS

HET ZEESTATION
waarvan de gronden aan den Westkant

vergroot worden, zal nu aan deze zijde «iel
een haag afgebakend worden. Tusschen de
betonn-en slaken die de ijzerdraad afsluiting
dragen, zijn er struiken geplant die 'het uit-
zicht er van veel zulien verbeteren.

*•«
DE VINDICTIVEDAV

die in 1928 bij de tiende verjaring van de
opstopping van onze haven op 3 Juni plaats
had om aldus het sejzoen te openen, zal
toekomend jaar op 8 Mei geschieden, dit
om te voldoen aan den wensch van de Bri-
lish Legion die begeert dat de herdenking
zooveel mogelijk zou geschieden rond den
9 of l O Mei, vermits het gedurende den
nacht van 9 op I'O Mei 1918 is geweest, dat
de Britsche kruiser het waagde, niettegen-
staande het felle en moorddadig vuur, on-
ze havengeul binnen te varen.

Misschien zou .men van de gelegenheid
kunnen gebruik maken "om den Engelschen
vorst uit te noodigen, vermits hij van zin
is een tegenbezoek te brengen aan onzen
koning.

• • *
ONZE BEIAARD.

.waarvan verscheidene klokken een zeer
slechten klank geven ondanks de vele ver-
anderingen die er aan gebracht weiden,
zou volstrekt moeten hersteld worden en ds
firma Michiels van Doornik heeft, naar we
vernemen, «en voorstel in dien zin gedaan
aan het Schepencollege. Deze firma heefi
reeds heel wat beiaarden moeien vervangen
zoo o.a. te Ronse en te Verviers en het ge-
val te Oostende, schijnt wel een algemeen
verschijnsel te zijn.

Deze firma zou ons klokkenspel vernieu-
wen voor den prijs van 14 fr. per kg. en
daar het gezamenlijk gewicht van de klok-
ken 4376 kg. is, maakt dit reeds een som
van 60 duizend frank af te trekken van de
137 duizend frank die gevraagd wordt voor
een nieuwen bciaard.

Dc levering van een ouden bciaard had
nooit moeten aanvaard worden en de loen-
rnaligc schepen van Openbare W^erken, had
nooit zoo mogen boffen mei dezen nieuwen

UITGIFTE VAN ANTITERINGPOSTZEGELS

Een reeks antiteringpostzegels, rnet de
beeltenis van H.K.H. Prinses Jozefina-Char-
lotta, wordt in alle postkauloren te koop
gesteld vanaf l December 1937 tot 15 Ja-
nuari 1938.

Deze reeks cn«vat de waarden van 10 cm.
plus 5 cnv. ; 25 cm. plus 5 cm. ; 35 cm. plus
5 cm. ; 50 cm. plus 5 om. ; 70 cm. plus
5 cm. ; 1,75 fr.- plus 25 cm. en 2,45 fr.
plus 2,55 f r.

De bijtaks kamt ten goede van het Na-
tionaal Belgisch Werk tot bestrijding der
Tuberculose.

Deze zegels blijven geldig voor frankeerïng
tot 30 September 1938.

Er zullen insgelijks bladen met aangepast
formaat, een reeks antileringzegels omvat-
tend, welke door middel van den stempel
teerste uitgifiedag» ongeldig werden gemaakt
ter b«sschikking worden gesleld van het pu-
bliek.

Deze bladen worden verkocht leegn 10,40
fr. (waarde van de zegels plus de bijlaksen);
zij zijn verkrijgbaar op l December a.s. aan
het winkel van den Diensl voor Verzame-
laars te Brussel l, of bij inschrijving, ten
laatste op dien datum in te dienen per stor-
ting of overschrijving op postcheckrekening
nr 55630 van den rekenplichlige van voor-
noemden Dienst. Het bedrag van elke on-
derschrijving dienl verhoogd met 1,75 fr.
voor kosten van aangeteekende zending.

Bij uitzondering mogen de personen, niet
houders van een checkrekening, deze storting
verrichten door middel van taksvrij stor-
lingsbulletijn, waarop bovenaan de volgende
melding dient gebracht : «Bestelling van ze-
gels». .Klanten die verlangen dat de op ge-
adresseerde omslagen,of albumbladen geplak
te zegels door middel van bedoelden stempel
worden ongeldig gemaakt, moeten deze
waarden aan hel winkel van den verkoop
van zegels voor verzamelingen. Ie Brussel II,
aanbieden.

» •» *
AL TE GEWELDIGE VISSCHER.

Een groep visschers kwam over de Groen-
lenmarkt gestapt, toen een hunner het in
zijn .hoofd .kreegj «en redevoerijng uit te
spreken. Daarbij werd een marktkraam
omgetrokken. Eduard Vanhoucke, belast .met
het toezicht .op de kramen, kwam toege-

terwijl zij meedoogenloos opgeleid werden
door Fransche .kustwachters, indien zij ge-
snapt werden al visschcnd in lerritorialc wa-
teren, onze kuslwachtdiensten de oogen
schenen te sluiten voor de Fransche vis-
schers die hetzelfde deden in onze kustwa-
tcren.

Ecn bijzonder toezicht werd dan ook in de
laatste dagen gehouden. De «Wcatdicp»,ecn
eenheid tocbchoorcndc aan de Staatsmarinc-
scliool te Oostende en gelast met het toe-
zicht op de visseherij, als de kustwachter
<?Zinnin» opligt, zooals thans het geval is,
is er in gelukt de Fransche visschersboot ' .
«Dunkercjue 813», schipper Julien Vinck, op l

' sneld en verweet de visschers hun g«drag.
Een hunner, Eugeen Gonzales, werd woe-
dend en bracht Vanhoucke slagen toe. De
man weid zwaar gewond aan het kaakbeen
en moest door een geneesheer verzorgd wor--
den.

- •„• . • - p**
GEWOND BIJ EEN VERKEERSONGEVAL.

's Avonds heeft er zich op den Torhout-
steenweg een erg verkeersongeval voorge-
daan. August Vandycke, wonende te Stee-
ne, zou samen .met zijn schoonvader Pier-
loot, een stootkar naar huis breng«n. Pier-
loot bevond zich lusschen de bcrries. ter-
wijl Vandycke langs achter duwde-'. Het is
loen dat de auto van Kamïel Dekeyser, uit
Steene kwam aangereden. Dacir hij de kar,
niet gezien had, botste hij er tegen. Vandy-
ck« werd gevat en met geweld legen de
straatstcenen geslingerd.

Het slachtoffer werd aanstonds naar de
kliniek overgebracht, waar men een been--
breuk vaststelde. Pierloot kwam er van af
met lichte kneuzingen. De rijkswacht stelde
een onderzoek in.

¥ * w
DIEFSTAL VAN BOUWMATERIALEN.

Ten aadeele van den ondernemer Rcné
Laconte, won«nde te Middelkerke werd uit
een in aanbouw zijnde huis aan de Elisabeth-
laan, bouwmaterialen gestolen, waaronder
een ladder van 700 fr.

* * »
EIGENAARDIGE VANGST.

Uit de vijvers van het Maria-Hendrikapark
dichtbij de instellingen van «Sport Nouti-
que», werd een blauw rijwiel opgehaald dat
in heel goeden staat was en voorzien van
een nieuwe eleclrische lamp. Hel rijwiel
droeg het nummer van Wcstvlaanderen nr
190.627 en werd destijds hersteld door den
heer G. Eyland, voor een persoon dien hij
niet kent. De politie vraagt zich af of dit
rijwiel ontvreemd werd en nadien in het
water geworpen of indien de eigenaar met
zijn rijwiel in het water terechlgekomcn is.

* » *
BOTSING.

Aan de werven van Beliard-Crighton deed
zich een botsing voor tusschen den vracht-
auto van Em. Maenhoul en den aulo van
Lod. Verviedc, uit Nieuwpoort.— Er was
slecnts stoffelijke schade.

* * *
DE DRIE ANTWF.RPSCHE JONGE GANG-
STERS VOOR HET ASSISENHOF

Dc lezers zullen zich nog ongetwijfeld de
beruchte bandiclcnslrcck herinneren, die
zoo'.n grootc beroering verwekte op 20 Juli
jl. en waardoor enkele personen gewond
werden door revolvcrschoten. Het geldt hier
d« 3 jonge kerels, Anlonissen Raymond, De-

scizocn vervoerd werden, er slechts 55 mi- coene Eug. en Lambrccht Pieter, die verrasl
noodig waren voor een gemiddeld g«- werden Ber-vijl ze gelden roofden uit de

Door onze visschers werd geklaagd dat, beiaard, die bij de uitvoering van de Ru-
j bcnscantatc, zelfs niet mocht meespelen uit
vrees voor wanklanken. Maar in dien tijd
was hel al goed voor do Zcewacht.

c««
DE CAR-FERRY

waarover twee jaar geleden zoo geklaagd
werd omdat de formaliteiten bij de onlsche-
ping wal te lang duurde, heeft ihans een
minimumlijd noodig van ongeveer één mi-
nuut per auto. De statistiek bewijst immers
dat op de 6000 auto's die gedurende het

van 42 te ontschepen auto's, wat ieli
.„,....„...,.„. „.-.,, „-...,.,"- ., - -- - - - - — -,- meer JS( dan
te leiden en naar Nieuwpoort te brengen,' j-ontroo] (fcr

alwaar het vaartuig aan de ketting werd ge-1 , |936 Wa"ren'"ë7hier"vóor 2" minuten en
l—i :_ _r L»:— J.» J— _-~l,ik...,i. ..:. l. ..

rc:9passe., dcn lo|diensl, Cn2...

legd, in afwachting dat de rechtbank uit
spraak zal gedaan hebben. Door onze vis-
schers wordt er op gewezen dat de straffen
van onze rechtbanken te licht zijn in ver-
gelijk met deze van de Fransche rechtbank-

**»

OP DE WERVEN BELIARD en CRIGHTON
Heden Zaterdag te 11,30 uur, wordt op

de werven Beliard, Crighlon en Co. een
nieuw vaartuig ie water gelaten, ditmaal
bestemd voor de «Soeié'té' d'Armement Remy
en Co», te Dieppe.

De Uitvoer in

December

Aan de Vischhandelaar» welke visch mo-
gen uilvoeren naar Frankrijk wordf ter ken-
nis' gebracht dat nel kwantum per aandeel

na|f

VEREERD.
De welbekende wal-machinisl Jan Dedric,

van de Pech1, a Vapeur, werd tol ridder in
het Orde van Leopold H benoemd.

Onze beste gelukwenschcn.
• • •

OOSTENDE—LUXEMBURG,

Deze actieve groepeerïng, voorgezeten
door M. Polydore Vcrscheure, heeft de ge-
dachte opgevat de Luxcmburgschc vrijwil-
liger-.oudstrijders te Oostende te vereeni-
gen.

Een congres zal plaat* hebben op 9, 10
en I I Juli 1938, en met het doel een har-
telijk onthaal voor te behouden aan de be-
zoekers, werd ecn eerste vergadering ge-
houden van de plaatselijke vercenigingcn.

Een voorloopig programma werd samen-
gesteld. De 2000 Luxemburgera zullen zich

uit te voeren gewone visch vastgesteld is op njer nict vervelen l Het comiteit Oostende-

n voor2ittcr asm hct hooM
verdient allen. lof.

tooglade in de .herberg «In den Overzel» Vi;.-
scherskaai, en gebruik maakten van een re-
volver om te vluchten.

Het droevig trio verscheen Dinsdag voor
de K.amer van inbeschuldigingstelling van
het Hof van Beroep ie Gent en werd, op
w.rzoek van het openbaar ministerie, vcr-
zoviden v<v»r het Assisenhof van Wesl-VJaan-

O.245 DOOR DE «ZEEHOND» BINNENGE-
BRACHT.

P*- O.245 «Evolution» onder het bevel
van schipper Verhaeghe Louis, was ter hoog-
te van .het Hchfschip; «iS'oorclhinder» aan
het visschen Op ongeveer 4 mijlen in het
Z.Z.W. Op zeker oogenblik haperde de kor,
na eenige moeite kwam alles los, doch in
den toestand waarin het net zich bevond,
moest de kor opgehaald worden. Dc M.O,
wind had echter het schip omgezwaaid zoo-

t de kor in do schroef kwam.
Na vruchteloos pogingen zag schipper

Verhaeghe zich verplicht de hulp van de
Ooslcndschc sleepboot aan (e vragen, waar-
na het vaartuig zonder verdere ongelukken
door de Sraatslecpboof werd binnengebracht.

(O.)
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APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.

Zondag 5 December 1937. — Dienstdoen-
de gansch den dag : Apotheker Willaert, 74
Niouwpoort steenweg; dienstdoende tot 12.30
uur : Apothekers Halewyck. Wapenpli^ts,
12 en Delang (Opex).

r « *
BOTSING TUSSCHEN WIELRUDERS.

Zsieidagvoormiddag is de werkman A.
Anzer.prunper die zich per fiets naar zijn
werk begaf op den hoek der Thouroutsteen-
weg en Karel Vande Woesty nest raat (oude
SmeÖiMistraal), in botsing gekomen met een
ander fietser, de genaamde V. Verstraete.
Beidti: werden ten gronde geworpen. Eerst-
genoemde werd aan hoofd en oog gekwetst,
terwijl de tweede klaagde over pijn aan den
schouder, naar het hospitaal werd overge-
bracht.

•¥ * *
FERUJKE VINDER,

Treinoversle Willems Pierre, die twee
briefjes van 100 f r. gevonden had, heeft
deze op het politiebureau komen afgeven.
Maes, loopjongen in een groot magazijn,
die ze verloren had, is ze nadien komen af-
halca.

t » *
AUTOGELEIDER VEROORDEELD,

Do autogelesder D. M., uit Oostende werd
door cle rechtbank van eersten aanleg te
Brugge- veroordeeld hoofdens slagen aan 2
vrouwen. Hij kwem er van af met een boe-
te van 350 fr. of 15 dagen en 70 fr. of
twee dagen.

* * *
HET GESTICHT St VINCENTIUS-
FERRERIUS. —

frlitundag a. s. 6 December, wordt het 50-
jarig bestaan gevierd van het gesticht Sint-
Vinccntius-Ferrerius, Zijn Hoogwaardige Ex.
cellentie, de Bisschop van Brugge, zal dit
feest voorzitten. Te 10 uur 's morgens wordt
een plechtige mis opgedragen en daarna Te
Deun:. Na het Te Deum geven de kinderen
van hel gesticht een feestje ter eere van den
Bisschop van Brugge.

Die gesticht werd omslrecks 1887» opge-
richt door pater-dominicaan Gallens. Het

fÜ^as, als weezenhuis bestemd. Het gesticht,
waarvan de ingang gelegen is op den Nieu-
pooilsche steenweg. 47, beslaat een opper-
vlakte van 3 Ha. ; het komt tot tegen de
kerk van het H Hart, den steenweg op
Tibourout e.n de Renteniersstraat. Bij d'e
oprichting was het nog gansch buiten stad
gelegen.

De weezen worden verzorgd door zus-
ters Dominicanessen van Engeland, bij
Brugse.

Omstreeks 1927 verminderde het aantal
weezen echter op een aanzienlijke wijze en
nu werd het gesticht, hoofdzakelijk een
/bijhuis van het Werk van den Berg Thabor.
Dit inenschHcvend werk beoogt de opvoe-
ding van de zwakke kinderen. Aldus is het
gesticnt St Vïncentius-Ferrcrius dat beter
bekend staat onder den naam van Weezen-
huis, reeds heden ingericht als een open-
luchtschool voor zwakke kinderen. De wee-
zen vinden er nog altijd een tehuis en de
kinderen, die onder voogdij staan van den
Procureur des Konings worden er eveneens
loet;e!aten.

Het cijfer der schoolbevolking schommelt
van '50 tot 450 kinderen. Het sukscs van
deze inrichting is zeer groot : er zijn Zo-
mer* dat men tot 700 kinders den toegang
moet ontzeggen bij gebrek aan plaats. Het
bestuur der inrichting slrccft een dubbel
doei na :

1) de gezondheid van de kleine kostgan-
gers bevorderen, door hen te laten genie-
ten van een verblijf aan zee, door aangena-
me wandelingen <enz. Medikaal toezicht wordt
eveneens uitgeoefend.

2) het onderwijs dat in de handen berust
van leeken.

rist gesticht, rfal enkelen tijd geleden,
heroouwd is, wordt bcsluurd door den E-.H.
Dutoil en kent een steeds grootcr worden-
den bijval. *

9 f *
AANVARING.

Een aanvaring heeft zich voorgedaan in
onz; havengeul tusschcn een Fransch vis-
schevïvaartuig B. 634 en een Ooslendsch
visschersvaartuig 0.95, patroon Daems Alb.

Dit laatste liep groote schade op. — Hef
Fransch schip kon zijn reis voortzetten.

Zcccommissaris Depoortcr heeft een on
dcrzock ingesteld.

* * t
ERNSTIGE ZEDENZAAK,

Een onderzoek werd geopend ten laste van
den stadswcrkman V... beticht van ernstige
zedenfeiten met minderjarige jongens. Een
.'.ndcr persoon komt eveneens in bet ge-
drang. Deze lo.-.ttte heeft bekend terwijl do
cewfe hardnekkig' loochent.

1±T '^•*K"-:'Pe*r&»9*&i i millSOHÊum

ONDERSCHEIDINGEN.
Bij Koninklijk besluit in datum van 15

November werden volgende onderscheidingen
verleend :

Olücier in de Leopoldsorde : aan den h.
Courtfcns, bestuurder der trammaatschappij ;
Riddei in de Orde van Leopold II aan Baete
A. E., kassier bij de trammaatschappij. —
Voor bewezen diensten aan de scheepvaart
werden volgende onderscheidingen ver-
leend :

In de Leopoldsorde : Officier : Cornellie.
kapiloin ter lange omvaarl ; Ridder : Meule-
lueeiter J. icdem.

In «e Kroonorde : Officier : Spcleers L.A.
bijzitter ondeizoeksraad v. Scheepvaart; Rid-
aer : Rrandl L. C., idem. ; Celis J. H., idem;
Vanbauwel j. A- F-, idem ; Vandevliet J. j
L. X., idem

In de orde van Leopold II : Ridder : Ta-
bary F., kapitein ter lange omvaart ; Vieren
U. J-, reeder ; Verbanck L., idem ; Dedrie
rriachsr.ist ter vischvangst.

Ocze beste gelukwenschen.
* * *

JLUGDïGE AVONTURIER AANGEHOU-
DEN.

In Ket zeestatio.i werd een knaap aange-
houden, die na een eerste ondervraging ver-
klaarde Frans Vande \Veyer te heeten. Hij
had te 'Antwerpen,zijn verblijfplaatsen ten
nadeole van eer» oude vrouw een som van
i l ,200 fr. ontvreemd. Hij was uit vrees tot
Kier gevlucht. V. . die slechts 15 jaar oud
is, werd te Antwerpen opgesloten ter be-
schikking van den kinderrechter.

•»»»
I UK OPGEHAALD.

Uit de derde kom werd het lijk opgehaald
van c!en genaamde E. Jolyt. geboren in 1881
en wonende Vrijhavenstraat, 15 De man
wert sedert een drietal dagen vermist. In
ons vorig nummer meldden wij dat dezo
persoon zich pUchtig had gemaakt aan een
diefstal van visch in de vischmijn doch hij
werc? cJoor agent Mahieu gesnapt.

Men vraagt zich af of het hier een onge-
val oi een wanhoopsdaad geldt.

Veider dient opgemerkt dat deze persoon
geen gemeens heeft met den heer Emiel Jo-
lyt, rchecpsmachinist aan boord van de O.25'0

* * *
OOSTENDENAREN IN 'T GEDRANG.

De laatste a'agen werd in de nieuwsbladen
veel gesproken over de bandielenstrcek te
Eeke. waarbij een taxivoerder met revolvers
bedicigd werd en van zijn geld beroofd. De
drie aanranders namelijk cte gcnaamden
V'er.yhote, Halewyn en Termote werden aan-
gehouden. De twee laatsten zouden Oosten-
üennren zijn. Gezien het groot getal revol-
vers in "t bezit gevonden van deze personen
meer.t men dat deze .wel kunnen afkomstig
•/ijn VDn den diefstal welke gebeurde vóór
een veertiental dagon in de Kapellcslraat,
juist den nacht vóór het vertrek van den
Koning naar Engeland.

«••
AUTO TEGEN EEN VERKEERSPAAL.

Zondagnamiddag is de auto bestuurd door
den 'neer Deflr.ndre uit Rijsscl op de Jung-
blutl*>aan, ter hoogte van hel \Vellington-
hipi-ccVoom tegen een met verlichte ver-
kccr>paal terechtgekomen. De twee inzitten
een, den h. A. Dcflandre en zijn echlgenoo-
te, liepen ernstige kwetsuren op en weiden
onmiddellijk naar de kliniek overgebracht.—
De wagen was gansch ingedrukt en het
;:Uiur;;.cl in twee gebroken. Commissaris In-
gel|biecht stelde een eerste onderzoek in.—
Naar het schijnt zou M. Deflandrc verblind
gcwefst zijn door de lichten van een uit
tegenovergestelde richting komend voertuig.

* * f
O-33 «MASCO1TE» VOOR BREEDEN2

GESTRAND.
Op 26 November stuurde de O.33 op on-

ze haven aan, na gedurende 24 uur gevischt
te hchjbcn. De dikke heerschende mist ver-
hinderde een goed uitzicht. Ondanks het loo-
den en peilen werd schipper Janssens Frans,
misleid en kwam hij met zijn vaartuig op
het strand voor Broedene terecht. — Deze
stranding leverde hem e-en lichte lekkage op
achter in het schip. Bij het opklaren van de
mist heeft de O.5Ó het vaartuig de haven
van Oostende binnengesleept. (O.)

* * *
O.55 NOGMAALS OI'GESLEEPT DOOR DE

O.73,
Op 26 November jl. was de O.55 «fispé-

rencc» visschendc op de Fairy Bank. Bij hel
uitzetten van de kor begon de -motor Ie
kloppen. De motor werd stil gelegd voor
onderzoek, waarop de schipper het raad-
zaam oordeelde hulp aan een ander vaar-
tuig Ie vragen om naar Oostende gesleept te
worden. Op hun verzoek is de O.73 «Reine
Astrid» de O.55 ter hulp gekomen en neef.
de sleeping een aanvang genomen. Bij het
inwinden van de lange slecptros vlak voor
de haven van Oostende liep de 0,73 nog ee.i
lichte averij op aan zijn winch. Ucidc vaar-
tufgen vaarden daarna veilig tic haven bin-
nen. (O.)
VK ,
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OOSTENDE S. Af

Zooals wij reeds in onze vorige uitgave
hebben medegedeeld is de gemeenteraad
Vrijdag jl. te 16 uur bijeengekomen. Een
zestigtal punten stonden op cte dagorde. Wij
geven .hierna «en beknopt verslag van dez«
werkzaamheden :

Bestuur. — Rouwbeklag.
De heer Burgemeester Moreaux, Voorzit-

ter bracht voor een rechtstaande vergade-
ring in aangrijpende bewoordingen een
laatste hulde aan He nagedachtenis van de
heeren J. De Cock en Vandermeulen. over-
leden gemeenteraadsleden ; van den heer
Guermonprez, Consul van Frankrijk, die
gedurende lange jaren dit ambt uitoefende
te Oostende e-n van de bemanning en icden
van het op Sleene verongelukte Sabena
vliegtuig.

Aanstelling van iwee leden in den geimeea.-
teraad.

De heeren J. Pilaeis en J. Vandemoorlete
werden vervolgens als gemeenteraadslid aan-
gesteld in vervanging van de heeren JU De
Cock on Vandermeulen, overleden.

Een woord van welkom werd hen nadien
toegestuurd.

Eereteekens.. — Uiteriking.
Eereteekens voor daden van moed en zelf-

opoffering werden uitgereikt aan de heeren
Vanhooren H., 'Derco H., Hoornaert R-, po-
litieagenten der Stad, den kleinen Mistiaen
die op twaalfjarigen leeftijd een meisje uit
zee wist te redden en aan Decoussemaeker
Leon, vischhandelnar, en Billiaert Pieter.

.Verder werd de Gulden medalie in de
orde van Leopold II overhandigd aan Ro-
berecht E. en Ha-egheman D., gepensïon-
neerde gemeentebezoldigden.

Een gansch bijzonder woord van 'tuide
werd door den heer Schepen van Openbaar
Onderwijs, den heer Van Glabbeke, gericht
aan Mistiaen Jan, reeds voornoemd, die leer-
ling is der gemeentelijke jongensschool Van
Neste. ;

Een Politiebesluit van den h. Burgemeester
betreffende de regeling van het verkee,r ge-
durende de Octoberfoor werd door den
Raad' goedgekeurd.

Commissie van Openbaren Onderstand.
Aanbestedingen. — Uitslagen.

De volgende offertes werden goedgekeurd
20.000 kg. aardappelen aan M. A. Pilaeis

mits 41.90 fr. per 100 kg. ; 15.000 kg. rar-
wcstroo aan M. Kint-Maes mits 34 f r. per
100 kg. ; 1.000 kg. tarwe aan M. Lowyck,
mits 148 fr. per 100 kg. ; 2.000 kg. rogge-
meel aan M. Cam. Degoe, mits 130 fr. per
100 kg. ; 7.000 kg. zemelen aan M. Cam.
Degot.-, 125 fr. per 100 kg.: 3:000 kg. A
merikaansche koeken aan M. Cam. Degoe,
134 fr. per 100 ,kg-; 8.000 kg. melkschil-
fers aan M. Kint-Maes, mits 1 1 5 fr. per 100
kg ; 8.000 kg. mais aan M. Cam. Degoe,
mits 105 fr. per 100 kg. ; 90.000 kg. voe-
•Jerbeeten aan M. Kint-Maes, mits 8.90 fr.
per 100 kg.

Wijziging van rioollijnen. •-'>
De wijziging van de rioollijn van het SS.'

Petrus en Paulusplein, hoek der Pastoor Py-
pestraat wordt goedgekeurd. Deze wijziging
werd gedaan op verzoek van de E.'-H. Aal-
ir.oezeniers van den Arbeid.

De voorgestelde wijziging aan de rioollijn
der Fortstraat werd eveneens goedgekeurd.

Commissie van Openbaren Onderstand. —
Vervreemding van een onroerend goed.

Een gunstig advies wordt door den ge-
meenteraad uitgebracht Op het voorstel van
de Commissie van Openbaren Ondersta ij,
voor de vorkooping van een onroerend goed
staande Nieuu-poortsteenweg, 351, mits den
prijs van 126.500 fr. De opbrengst van
dezen verkoop zal omgezet worden in een
inschrijving op het Grootboek der Openba-
re Schuld, geunifi«erd 4 t. h.

Commissie van Openbaren Onderstand. —
Personeel. —- Indisponibifiteïtsregime.

Werd zonder opmerkingen aanvaard.
Verslag over het dienstjaar Ï936.
Zal gedrukt worden en aan de gemeente-

raadsleden overhandigd.
Bestuur drukwerken,. —— Lastenboek.
Deze lastenboeken worden goedgekeurd.—

De heer Porta klaagt dat het gemeenteblad
al 16 maanden ten achter is.

Gezien het over drukwerk gaat en alhoe-
wel bcwerciidc geen drukker te zijn, heeft
M. Ellcbouclt ook een duiljc in het schaaltje
te leggen en beweert dat hel de schuld is
van de stadhuisbcdicndcn, die desnoods uit
liefde voor het werk, langer, zouden moeten
werken bij hel verbeteren er van (alsof Al-
fons het ook zou doen).

Handltchtïng eener grondpandelijke in-
schrijving.

Daar cfe h. Sengiors geen schulden aan
hel stadsbcsti'ui meer heeft, woidt er toe-
lating gegeven tot Handlichling van de
hypothecaire inschrijving van 50.000 fr. die
destijds op 7Ïjn goederen genomen werd.

••»••«••••• t •*»•§•»»»*••*»•••••••••«***••••

Schouwburg. — Vergunning voor Ï938. (Vuurtoretiwijk zal aangewend worden voor
De uitbatir.g van den schouwburg wordt,

zonder 'aanbesteding, opnieuw aan den h.
Coens toevertrouwd voor de jaren 1936—
1939 en I94'0, mits een jaarlijksche door
de stad te betalen toelage van 75.000 fr.
en de kosteloosheid van bet electriciteits-
vcrbruik tot een beloop van 3000 KAVU.

M. Porta vroeg te dezer gelegenheid, dat
er iets zou gedaan worden* om het artistiek
peil der vertooningen \vat hooger op te bren-
gen. Een bijzondere commissie zal hierom-
trent een onderzoek instellen.

(Nota der Red.). — Bravo M, Porta, U |3. Thos. Cook ans Son : Summer
bent de eenigu die de waarheid durft zeg-; Holidays Abroad .£ 22-10-0
gen en dit n-ag aangestipt worden. De heer i4. W. H. Smith and Son : Holyday
D>nriendt sloot er zich bij aan. j Tours in BeJgium (1938) 2.000,-—

Politiereglement tol regeling van hel ver- !5_ Vlaamsche Toeristenbond 500,—
i keer in de stedelijke vischmijn. ;6. Dean and Dawson .C 18

Werd verzonden naar de visschershaven- ' Visschershaven. — Vischmijn. -— Gebruik
Ver-

de dringende werken u^t te voeren aan den
artcsischeii put in het Leopoldspark.

Feesten. — Toelasen.
De volgende toelagen werden gestemd :
Stedelijk festival fr. 150.000,—
Stedelijke Harmonie fr. 108.511,25
Da Meester-Schoenmaker

(Congres 1938) 1.500,—
Ruchtbaarheid 1938. — Toelagen.
De volgende toelagen werden gestemd :

1. Guïde Euiopéen des Hotels fr. 300.—
2. La Maison Beige de Nice 1.500.—

commissje.
De lastenboeken voor hef

| van stroomafnemers. Concessie.
leveren van lenging.

oliën, essence, alsook voor de leveringen :n ^ Deze concessie zal verlengd worden voor
het stedelijk imiddenmagazijn
1938 worden goedgekeurd.

gedurende j een jaar mits den prijs van 2.50'0 f r- aan
j de vr>igencTe personen :

Zuiveringsfabnek. — Vernietigen van
huisvuil.

De offerte van Cebemar wordt in princiep
nnnvaard mits den prijs van 5.748.435 fr.
Vooraf Lullen inlichtingen gevraagd wor-
den i n de- steden waai dit systeem toegepast
wordt. Een p~-ar pnoetceüeii zullen vooraf
"n wcrkirsij r,r.s.teld worden.

Politiereglement cp het visschen in den
vijver van hei Leopoldpark.

Wordt na langdurige bespreking verzon-
den.

't Ware spijtig moest dit toegelaten wor-
den -;n het Leopoldspark.

Maar wat wordt er al niet gedaan om ee:i
paar honderd frank in de gemeentekas te
doen binnenkomen.

Terecht deed de heer Serruys opmerken
is, waardat het Leopoldspark een sieraad

men niet moet gaan visschen.
Koninklijk Athena'eum. — Stichting van

twee nieuwe leerstoelen.
Wordt goedgekeurd. M. Petrick zal aan-

gesteld worden als professor in de Natuur-
wetenschappen en zal vervangen v/orden in
zijn airybt van studiefneestef. Een nieuwe
leeraar zai eveneens benoemd worden.

Middelbaar onderwijs.l — Overname door
den Staat van de gebouwen van het Konink-
lijk Athenaeum.

De gebouwen van het Koninklijk Alhe-
naeum en de Middelbare Meisjesschool, die
door de technischen d'ienst op een twintig-
tal millioen worden geschat, zullen koste-
lons aan den Staat afgestaan worden. De
Staat van zijn kant zal het onderhoud er
van verzekeren.

Vervreemding van onroerende goederen,
gelegen te Jabbeke.

Het Schepencollege wordt gemachtigd de
perceeien grond (beerputten inbegrepen)
openbaar te vsrkoop-;n mils den instelprijs
van 3.500 'r.

Ger.ieeulf I i fke gocJf*tr,. — Cercle Litté-
-T>:r"c ' — Ver) achting.

Daar de pacht maar op einde December
1938 ten einde loopt, wordt de bespreking
uitgesteld voor een lateren datum.

Gemeentelijke gebouwen. — Zwemschool.
Verpachting.

Daar de h. Lusyne Albert immer

1. Lenaers, Charles.
2. Lenaers Louis.
3. Chrisiiaens Augusl.
4. Legem Jêröme-
5. Kim Leon,
6. Decvtton Pedro.
7. Haeïcwyck Louis.

Concessie Opex. — Rioleeringswerkcn. -—•
Beroep.

Beroep zal ingeslagen worden bij den Ko-
ning tegen een besluit van de Beslendige
verleenden voor het uitvoeren van rïoleerings-
vcrleenen voor hel uitvoeren van fioieerïngs-
werken op de Vuurtorenwijk. Op te merken
valt dat de Staat toelagen verleent voor de-
y.c werken.

Wegenis. — Opschikken Visscherskaai en
Albert I Promenade.

Het bctrelfend lastenboek, plan en bestek
wordt goednekeurd en Jiet Schepencollege
wordt gemachtigd alle gewe-.iscb.te formali-
teiten te vei vulien om de toelagen te genie-
ten.

Parken. — Baggeren van vijvers Muria-
Hendrikapark en Leopoldspark.

Nadat er van verschillende zijden klac'n-
ten zijn toegekomen, heeft het college er
eindelijk .kunnen toe besluiten deze werken
te laten uitvoeren. De lastenboeken worden
door den Raad goedgekeurd. De werken
worden berï.jxmd op 175.000 fr.

Wegenis. — Commissie van Openbaren
Onderstand. — Kosteloozè afstand aan de
sfcad van het straatbed in de Vredestraat.

De Commissie van Openbaren Onderstand
heeft de grond van het straatbed in de
Vredestraat eindelijk kosteloos aan de stad
afgestaan. Toelating wordt gegeven over te
gaan tot hel opsteüen en het verlijden der
akte.

Commissie van Openbaren Onderstand. —
Hospitaal. — Bijkomende schilderwerken.—
Goedkeuring.

In de Gerr.eenteraadszitting op 10 Augus-
tus werd toelating gegeven aan den heer
Devos uit leper schilderwerken uit te voe-
ren in het hospitaal mits den prijs van fr.
12.797,87. Nu heeft men vastgesteld dat er
enkele (?) bijkomende werken moesten
| uilgevoerd worden die, aan den eenheid's-

meer prijs van dï eersle aanbesleding 11.480,82
gedaan heeft dan van hem verwacht werd -, fr. zullen kosten. 'De beraadslaging van de
en daar hij hel laatste seizoen allesbehalve j Commissie van Openbaren Onderstand
schitterende inkomsten moest boeken, wordt
zijn pacht verlengd voor de jaren 1938-39
40, mits den jaarlijkschen huurprijs van
6.100 fr.

Commissie van Openbaren Onderstand. -—,
Kasonderzoek.

Het kasonderzoek der C. O. O. over hel
derde kwarlaal 1937 werd juisl bevonden
en word'l goedgekeurd.

Commissie van Openbaren Onderstand. —r
Begroeting 1937. — Overdracht van kre-

|dielen.

I De aangevraagde bijkomende krcdiclcn,
beloopendc 196.569,15 fr. worden goedge-
keurd.

Commissie van Openbaren Onderstand. —
j Begrooting J 93».

Deze begrooling welke sluit in ontvang-
sten en uitgaven 'met 2,950'-766,67 fr. waar-
onder een gewone en buitengowen stede-
lijke tusschcnkomst respectievelijk van fr.
1 .451 .619 ,35 fr.
keurd.

103.000 fr. wordt' goedge-

•
UITVERKOOP i
AAN 165 FR, PER PAAR

de Zeelaarzen « Humber »
j « North Brifish. » en « Dunïop » j

bij CHAUSSURES CHARLES |
Kapellestraat, 6 — OOSTENDE |

Voor het jaar 1937 beliep de gewone tur-
schenkomst voor de stad 1.382.623,88 fr.

Commissie van Openbaren Onderstand. —
Radiographieinrichling, — Aankoop van een
onderdeel.

Een krediet van 16.500 fr. wordt gestemd
voor den aankoop van dit materieel.

Eerediensten, — Kerkfabrieken. — Be-
grootingen 1938,

De bcgrootingcn der dertien kerkfabrieken
van de stad worden goedgekeurd.

Gemeentelijke rekcnplichtighetd. — Lee-
ning van 1.690.000 fr,

Deze Iccning zal aangegaan worden met
het gcmcentckiedict van België, voor bet
uitvfoeren v^n ^olgendc werden. Plaatsen
rioollcidïng Gistelsteenwcg. Idem Amster-
damsltaat. Saldo der stedelijke tusscbcn-

I komsf in de onkosten der rtolcering van 't
Nijverheidskwartier der visscbcrshaven, —
Bouwen van badinstellingcn onder den Zee-
dijk te Mariakerkc, Vergrootingswerken uit
te voeren aan den Kursaal. Bouwen van
riolen in de Koninklijke- Chalet- Warscbau-
Wellingtonsttatcn en Koninginncfaan. Be-
stratings, riool- en verlichtingswerken op de
Visscberskaai en den Zeedijk,

M. Porta liet Kier uitschijnen dat er dri'ö
leeningcn op de dagorde voorzien waren.
Daartegen protesteert hij en met reden.

Wij vragen ons ook af indien dit de juiste
manier is om den gcldelijkcn toestand van
bet Stadsbestuur gezond te maken. — Want
indien bet stadsbestuur zijn verplichtingen
niet zal kunnen naleven is de verplichting
opgelegd nieuwe taksen te beffen. Moed,
arme lastenbolalers I

Leening van 7.125.000 fr. — Program-
ma, — Wijziging.

Het krediet in deze Iccning voorzien voor bij GASTON DELANGHE-DE ORYSE
het bouwen van een politiebnreel op de i(ï St, FmwbCflMfnMt (M* d*

wordt goedgekc-urd.
Nota der Red. — Het betreft hier dus

bijna zooveel uit te voeren werken als bij
de eerste aanbesteding. Had men de eerste
maal het lastenboek volledig opgemaakt,
dan zouden ei waarschijnlijk meer kano*i-.
daten geweest zijn in de aanbesteding en
dan ware men heel waarschijnlijk ook wat
gcedkooper bediend geweest.

Schoone Kunsten. — Muziekconservato-
rium>. — Beerooting 1938.

Dit ontwerp van begroeting dat in ont-
vangsten en uitgaven sluit met 458.219,57
fr. en met een gemeentelijke tusschcnkomst
geraamd1 op 338.923.55 fr. wordt goedge-
keurd.

Openbaar Onderwijs. — Vaststelling van
de periode van het groot vertaf,. — Wensch.

Op verzoek van het gemeentebestuur van
Blankenberge en van den Hoteliersbond der
Kust zal er aangedrongen worden opdat het
groot verlof zou loopen van af l Juli tot
l September.

Nationale Maatschappij van den Kleinen
Landeigendom. — Aandeelen. — Inschrij-
vingen.

Wordt verzonden naar cle Commissie van
Sociale Werken.

Palace Hotel. — .Werken en uitbatinir.
Rond 18 uur wordt de openbare zitting

geschorst en vergadert etc gemeenteraad in
geheime zitting om de heeren de Qucrcize,
en Docnsen toe te laten hun project nader
loc te lichten.

Na een lange bespreking werd er besloten
de offerte Onghenae en Deswaef niet te

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-

pers, Werkkleederen,

Vrieze kostumen, enz.

EEN ENKEL ADRES:

In de Schaar

aanvaarden cmdat de verei&chte borgsom
zoogezegd niet gestort was

Te 2'0.30 uur gaat de zaak verder in
OPENBARE ZITTING.

Na lange fcespreking werd overgegaan tot
de stemming :

Hebben JA gestemd : HH. Moreaux, Vroo-
me, Peurquast, Edebaü, Elleboudt. Mejuffer
Tratsaert, HH. Goetghebeur, Daems, Ser-
ruys, Vanhoutte, Pilaeis, Gooien. Mevrouw
Vroome. HH. Van Vlaend«ren, Vandeile.
Major. Verbiest.

Hefcben TEGEN gestemd : HH. Porta en
Smissaerf.

Hebben zich bij de stemming onthouden :
HH. Van Glabbeke, Deceuninck, Devrïendt
en Vandemoortele.

Twee interpellaties stonden op de dagor-
de, nl. : van de HH. Elleboudt en Sfnissaert.
Ze werden uitgesteld tot de volgende zitting.

GEHEIME ZITTING
Mevrouw Demey Maria wordt verhoord

nopens de door Kaar gepleegde verduiste-
ringen in het Badpaleis. Zij zou verklaard
hebben dat zij zich niet zou kunnen plichtig
gemaakt hebben ware dé controle beter ut-
geoefend geworden. Ten overstaan daarvan
wordt het ontslag dat* zij aangeboden had,
niet sanvaarJ en wordt zij afgezet.

Nota der Redaktie. — Hoewel deze viouw
schuldig is, bevat haar verklaring een groo-
te waarheid. De controle werd regelmatig
uitgevoerd, om de drie m'aand naar het
schijnt'. Er moet daar toch een verslag over
gemaakt worden. Ofwel moest men dan iets
gezien hebben ofwel niets. Is er niets opge-
merkt en dit is hier wel het geval, aange-
zien het reeds drre jaar duurt, dan moet
er toch een rapport gemaakt zijn vermel-
dende. dat er geen opmerkingen te maken
waren ! f ! En nu schijnt het dal er regel-
matig waren. Het heeft bijna een schijn van
medeplichtigheid ofwel nalatigheid. Het ge-
recht zal daar rekening van houden.

Betwiste Zaken. — Toelating; om in rechte
te gaan. •

Toelating wordt gegeven om in rechte te
gaan tegen een persoon die niet wil beta-
len.

Middelbaar onderwijs. — Koninklijk Athe-
naeum. — Raad van Beheer. — Hernieu-
wing van mandaten,.

Wcvdt vastgesteld als volgt :
Werkende leden gekozen uit den Gemeen-

teraad : eerste kandidaten : Coolen, Van-
deile, Porta. Tveede kandidaten : Serruys,
Daems en Major.

Buiten den Gemeenteraad . Van Mierlo,
Sjmar en Dewïtte. Tweede kandidaten : E.
Everaprts, Dr Goffin en Dr Ghyoot,

Lager onderwijs. — Bewaarschool. Per-
scneel. — Ontslag.

.H-et ontslag van Mej. Demoor, bewaar-
schot londerv.'ijzeres wordt aanvaard.

Zij wordt toegelaten haar rechten op pen-
sioen te doen gelden.

Stedelijke Visschersschool. — Personeel. —
Directeur. — Benoeming.

Twee personen hadden hun kandidatuur
gesteld, nl. de HH. A. C.iUant en Caron.
M. Arthur Callant bekwam 23 stemmen en
de hrer Caror. I.

. Lager onderwijs. — Lagere- scholen. —
Aanstelling eener waarnemende leerkracht.
Bekrachtiging.

Mevrouw Verlinden-Mouqüé wordt aange-
steld als orcïerwljzeres ter vervanging van
Meviouw Schepens-Vandeputte, in dïsponi-
biliteit hoofdens ziekte.

Stedelijke vakschool. —— Personeel. — — Ter
beschikking stellen om reden van persoon-
lijk behagen.

Eer, verlof van één jaar wordt toegestaan
aan den nee» Karel Jonckheere.

Stedelijke vakschool. — Personeel. Vaste
benoemingen.

De heer.. -n Frankignoul en Norée, leeraren
in ds stedelijke vakschool, bekomen hun
vasle benoeming.

Middelbaar onderwijs. — Rijksmiddelbare
schco! voor meisjes. — Raad van Beheer. —
Hernieuwing van mandaten.

Het mandaat van MM. Van Vlaenderen,
Dupont, Detms en Vanlaere alsmede van
Mevr. Verbnigghe-Demey wordt aanvaard.

Bestuur. — Personeel. — Ontslag en op
pensi"ensfel!inEen.

De heeren Leleu O., Vanjbelle en Depaepe
die den leeftijdgrens bekomen hebben, wor-
den cp penïicen gesteld.

Ter. vcrvar-gïng van den .heer Lcleu, wordt
de h. Demeyer Robert, aangesteld als bode-
dwangbcvcldreger.

D;: neer Demeyer is oudstrijder.
(Hij hield tot nu toe een beenhouwers-

winfcnl open in de Jozef II straat en zal dit
vak moeten tlilleggen. Hij is de schoonbroe-
der vp.n den heer Schepens, bureau-chef bij
het stadsbestuur, wiens zoon kortelings als
stadsingeni'jv t werd benoemd) .

Onderwijs. — Benoemingen.
D.-; hreren Stanghc, Lecluyse en Hespel

worden aangesteld als onderwijzer. Werden
a's onderwijzeres aangesteld Mejuffers Yv,
Van Vyaene, Yvonne Hautelet en Augusta

werd te 22.25 u. geheven.Dn

Behouden van Versche

Visch
Visch zou levend versch aan den man kun-

nen gebracht worden indien groote hoeveel-
heden gedurende de zeereis levend in vlot'
tcnde netten of vcrgadcrbakken konden be-
houden blijven,

In de haven zouden ze in tanks, gevuld
met zoutwator overgebracht worden, en zoo
naar de verschillende marktcentrum&

Dit voorstel werd door Mr Beek les Will-
3on, een Engclsche luitenant-colonel, voor-
gebracht,

Indien dit mogelijk zou zijn en de kosten
niet te boog, zou dit natuurlijk «en uitste-
kend middel zijn,

'Docb >als men nagaat, hoc de visch, na
eerst in een diepte van 60 vademen en meer
vertoefd te hebben, opeens naar de opper-
vlakte gedreven wordt om daarna urenlang
in netten voortgesleept te worden, dan be-
staaf wel twijfel of al de vïseh dit wel over-
leeft.

Pladijs en andere soorten platvisch zouden
dit misschien wel een dag kunnen uithouden
doch bet zijn niet alleen de opbrengsten
van de Noordzee die bet groote cijfger uit' .
maken en de lofale aanlandingen van Grool-
Brilanjc,
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< HET V1SSCHERTTBLAD »

BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN
18 November. — -Pierre Vanderwal van

Frederik en BeUha Wiüems, Yzotwegstraat,
Ib' ;

21 . - Denise Tournoy van Maurice en
\lagdalena Vandenhöüweele, Nieuwpoon st.
{ucqueline Geryl van Frans en Maria Mylle,
ScKippersstraat 50 ;.

22. — Marie Dury van Louis e:\ Maria
1-twulf, woont te Steene ; Rosette Devriendt
van Oscar en . Bertha Blommaert, Cïrkelstr.

i Godeüeve Michielsen van Raymond en
Maria Deceunynck, woont te Gistel ; Rudolf
Dcckmyn van Alfdns en Maria Mollemans.
Cirke'straat. 33 ; Joanna Biys van Leo en
Veneranda S;vlcns, Aartshertoginn«straat,37;
Jacqueline Vens van Emiel en Angela Soyez
Vïsscherskaaï, 39 ; Nelly Vynck van Emiel
en Joanna Vannoten, H. Borgersstraat. 33;
Louis 'Deknock van Julien en Maria Brouc-
kaert, de Smet de Naeyerlaan, 19 ; Monique
Audenaert van Hubert en Adelina Sabbe,
woont te Hamme ;

24. - Andrê Pierloot van Maurits en Ro-
salia Cornelis. SS. Petrus en Paulusplein. 8;
Lutgarde Vanhoorne van Louis en Maria
Deprez, Elisabethlaan, 401 ; Paul Duflou van
Michel en Jeanne Depuydt, Van Iseglyenilaan
39 ; Edwin Bovit vaii Ernest'èn Laura Bor-
let, woont te Brugge-';

25. - Charles Vandenbussche van Aimé
en Yvonne Dargaat,. Thourout st. 3 1 3 : Jo-
siane Dumont van Denis en Marguerite Coe-
nen, woont te Ooslduinkèrke ; Fernanda
Sleuyter van Fernand en Bertha Dasseville,
Tarwestraat, 71 ;

26. - Camiel Vermussche van Maurice en
Yvonne Daele, woont te Steene ; André D«j-
keyser van Alfons en Rachel Loy, Leffinghe-
straat, 255; Denise 'Jonckheere van Hippo-
!iet en Isabella Lancres, Blauwkasteelslraat,

VISSCHERS
DE 'POMMADE. DERMATIQUE

NEOS

DE PLYMOUTH

EN

DE CHRYSLER

i<)38

GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN
Bijzonder aaiï te bevelen tegen

MOUWVRETERS
Te verkrijgen in. 'dé

A P O T H E E K H A L E W Y C K
12, Wapejuplaata. tel. 1104, Oostende

,̂ S^»W'V'u«u««."*"'W~«rfJX.">.'S «"-•••
OVERLUDENS

20 November. -=— Philomena Deschepper
85 jaar, wed. Isidoor Vantyghem, Passchyn
stralati 2 ; August Delafontaine, 58 jaar, i
echtg. Helena Decock, Schaafstraat, 30 ;

22. — .Kristina Pottelancie, 25 dagen, 61
Timmermansstraat, 6 1 ; Gabriel'a Vansuy-
peene, 1 7 jaar, cngeli. woont te Steeaé ;

23. - Bertha Vanbieu, 40 jaar, wed. Pius
Willaert, Thourout steenweg. 2 1 8 ; Ciaude
Briggs, 53 jaar, Wed. Elizabelh Mainter, 45
Wittenonnenstraat, 43 ;

24. — Bertha Br.'gghe, 62 jaar, wed. Ar-
Ihur Verhaeghe, Christinaslraat, 81.

25. - Alexis V.eijbanck, 59 j. echtg. Enir
ma Wittewrongel, Chaletstraat, l ; .Theofiel
Cosaert, 55 j. echtg. , Maria Vierlinck, 1 7 ,
Nieuwstraat ; I .'onna B'anckaert, 1 5 jaar,
Spaarzaamheidstvaat, 7 ; • Charles Vanden-
bussche, I «i., Thourout stw. 3 1 3 ;

26. - Elza Vërriieuwe, 61 jaar, echtg.
Paulüs Decrop, SS. Pferüs en Paulusplaats,
3 ; Anna Vandenameele, 73 jaar, wed. Peter
Vandeweghe, Capucien-enstraat, 5.

HUWELIJKEN
23. — Gerasine Popelier, ingenieur en

Alice Viaene ; Edmond Dcwulf, onderofficier
en Lj'die Coppyn, modiste ; Gustaaf Van-
autryve, steward en Maria Vangasse.

27. — Leonce Vandekerckhove, "matroos
«n Marie Sanders ; Gerard Riethaeve, pastei-
bakker en Marie Junqué ; Alberf Jonckhee-
re, loodgieter en .Gravelines Decerf.

HUWEJLIJKSAFKONDIGINGEN
28 November. — Grovcn John, onderlui-

lenant bij de infa'nt'crie, St Petersburgstraat,
34, en Fontaine Edith, Maria Theresiastraal,
l ; Morscio Gildo, hotelbediende en Vanden-
Eeckhoutte Nelly, Frankrijklci, l 7 ; Dolferus
Henrï, barman, Louisastraal, -7 en Hoeckx
Petronille, wed. Gerard Morren ; Deprez An-
dreas, tolbediende, Fortuinstraat, l l en De-
prez Rachel Veldstraat, 39 ; Bcrcjuin Willy,
handelaar en Mouqué Albcrline, Vrijheid-
straat, 23 ; Eibener Michel, zeeofficier en
Tratsaert Marguerite, Stefanicplaats, 23.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Gillis Frederika van Albertus en Cammaerl

Carolia rCemmelbergstraal, 23 .
STERFGEVALLEN

Fevery Rafael, 4 d. van Amalus en Van-
Lesien Marie, Kerkstraat, ; Derycker Willy,
20 d. van Berrrard en Bujschop Marie, J.
Dcmcycrstraat, 31.

HUWELIJKEN
Claerhoudl Camiel alhier en Desulter Eli--

s^fbeth, Knockc ; Retsin Raymond, bediende
met Wittesaele Joanna, alhier.

HUWELIJKSAFKONDIGING
Col Viclor, Quaregnon en Vandeputtc Mar-
tha, alhier ; Dehenauw Albert, metser en
Dewilde Simonne, beiden alhier ; Jacobs Al-
bert, Uitkerke en Verlé Josina, alhier.

De 1938 Plymouth zijn ruimer, stoerer en krachtiger dan ooit...

nieuw van lijn en comfortabler... met meer technische per-

fecties dan ooit een Plymouth, in de 10 jaren van haar roem-

rijk bestaan, heeft geboden.

1938 Chrysler Royal 6, Imperial 8 en Custom Imperia! 8

bereiken het hoogst denkbare peil in techniek, luxe en

prestaties. Komt en overtuigt U.

Chrysler bewijst met deze serie Plymouth en Chrysler wagens

wederom, de pioniers te zijn van steeds hooger ontwikkeling

van den modernen automobiel. Weest onder de eersten die

deze meesterwerken heeft gezien en gereden.

Onze betalingsvoorwaarden door « Crédit Industriel et Automobile de Bel-
gique » (e Brussel, zijn zeer voordeelig. Vraagt ons inlichtingen,

VRAAGT INLICHTINGEN EN DEMONSTRATIE BIJ DEN OFFICIEELEN VERDEELER

Em. P R O V O O S T

THOUROUTSCHE STEENWEG 415 OOSTENDE TELEFOON : 2067

PURFINA n. V.
BRUSSEL

—,—o

2ERSTE SOORT MAZOUT (OASOIL)
voor alle «lach SCHEEPSMOTOREN
OLIËN VAI EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Ulttev«ruur§ t
OSTEND STORES A ROPEVVORKS

JxEEDERIJKAAI
N. V.

OOSTENDE

FRANKRIJK
DE VISSCHERSBOOT «MARIE-RAYMON-
DE» D. 761 VAN DUINKERKE IS VOOR-

LOOPIG IN BESLAG GENOMEN.

Naar sommige bladen meldden zou de «Ma-
rie-Raymonde» D. 761, toebehoorende aan
Jules Popieul van Bray-Dunes, laatst te Oos-
tende in beslag genomen geweest zijn, omdat
de eigenaar nagelaten had verschillende
schulden te betalen betrek op werken op
zijn schip uitgevoerd en levering van elec-
tricitcitsmatcriaal. Men herinnert zich dat,
nicttcgenslaandc hot schip in beslag genomen
was, de eigenaar er toch in gelukte, dank
zij de dikke mist, de haven van Oostende
te ontvluchten met bestemming naar Duin-
kerke.

Naar wij uit goede bron vernemen zou hel
schip nu opnieuw door het Duinkcrksch ge-
iccht in beslag genomen zijn. Jules Popieul
had niet alleen zijn schuldcischcrs te Oos-
tende lalen blinken, maar had ook nog ver-
zuimd een deel van zijn schulden te Duin-
kerke te regelen.

Deze laatste inbeslagneming heeft dus geen
uitstaans met die te Oostende.

De «Marie-Raymonde» wordt door de
schuldcischcrs als waarborg voor de te beta-
len schulden aanzien totdat de rechtbank
over deze zaak zal beslist hebben.

NOORWEGEN
NOORWEEGSCHE HARINGEXPORT,

Gedurende de eerste week van November
bedroeg de uitvoer uit Noorwegen ! 2542
Ion vaarharing, 2069 ton vetharing, 1420
ton sloeharing en 2184 ton Yslandsche ha-
ring.

Het totaal gedurende dit jaar steeg hier-
door tot 64.537 ton vaarharing, 55.387 ton
vetharing, 144.457 ton sloeharing en 167.
363 ton Yslandsche haring.

BESTEL UW OESTERS
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon

OOSTENDE (VaufttMM) Tel. 4$
• • -M*» bw.ift 1«n tam».-.

HOLLAND
BEËINDIGING VAN DE VISSCHERU OV

PEKEL. EN STEURHARING

Naar wij van bevoegde zijde vernemen,
zal de aanvoer van pekel- en stuurharing ge-
leidelijk moeten worden beëindigd. De vloot
zal daartoe in vrer gedeelten worden ver-
deeld, die de visscherij ter zoute achtereen'
volgens op 27 November, l December, 4
December en l l December 1937 zullen moe-
ten beëindigen. Deze verdecling zal overeen-
komen met die, welke bij het aanvangen
van de visscherij werd gemaakt, zoodat 71
vaartuigen deze visschcrij op 27 November
zullen moeten bcëindigc.i, 65 op l December
73 op 4 Decemjber en 58 op I I December
1937,

De verdeeling van deze vaartuigen over
de verschillende recder.jcn zal ook geschie-
den overeenkomstig die, welke toegepast
is bij den aanvang der visscherij.

Na l I December 1937 zal nog pekel- er.
stcurharing mogen worden aangevoerd,mits
ten genoegen van de Ncdcrlandschc Vis-
scherijccntralc wordt aangetoond, dat deze
haring voor respectievelijk 27 November, l
4 of l l December 1937 aan boord van ha-
ringdrijfnetvisschcrsvaarluigcn tijdens de
uitoefening van de haringdrijfnctvisscherij is
bereid.

Met ingang van 27 November 1937 zal
het zouten van haring aan den wal verbo-
den zijn, tenzij het gebruiken van zout ge-
schiedt uitsluitend ter voorkoming van be-
derf tijdens het vervoer, of in een rookerij,
inleggcrij of soortgelijke inrichting, voor
zoover dit noodzakelijk is voor de uitoefe-
ning dezer bedrijven.

t-Fet gebruiken van zout voor deze doel-
einden is slechts toegestaan aan degenen,
die georganiseerd zijn bij de Ncderlandsche
Visscherijcentrale en in hel bezit van eé.i
door do/e Centraio daartoe af te geven ver-
gunning. Aan hen, die in h«t bezit zijn van
een zoodanige vergunning, is het verboden
haring in tonnen Ie verpakken,

* * *
DISTRIBUTIE VAN GEFILEERDE VISCH
Het hoofd van do.n rijksdienst der levens*

middelendistribulie heeft aan de gemeente-
besturen medegedeeld, dal sedert kort in
enkele gemeenten, naast de verstrekking van
verscho zeevisch aan werkloozen en armlas-

aan, terwijl voor de eerste tien .maanden vai
ci'it jaar, dit cijfer tot 1 2 5 - 3 7 1 cwts groeide
met een waarde van 100.522 pond.

De toeneming in den aanvoer is te danken
aan de ondcrnemïngsdurf der visschers.

De waarde van de Lossiemouth vissch-ers-
vioot, 81 moderne Diesel- motorschepen, is
ongeveer 15.000 pond; daarbij dient nog
gevoegd de booten van andere havens, wel-
ke regelmatig in de haven van Lossiemouth
hun visch lossen, voor een waarde van
28.000 ipond. Deze vloot verschaft werk aan
c'OO visschers en ongeveer hetzelfde getal
werklieden aan wal.

).g. filets en aan de grootere gezinnen instcdc • Dil cijfer is gedurende de laatste jaren fel
vsn per weck len hoogste 3 kg. ongelileer- gestegen en daar de haven nu al te klein is
de versche visch ten hoogste 2 kg. filets voor cc bestaande viool, is het een zeker

ligen, een proef is genomen met de distribu-
tie van filets (gefileerde visch), welke thans,
voor zoover zulks nog niet .het geval mocht
zijn, door andere gemeenten ,kan worden
betrokken.

De filets worden door vakkundigen gesne-
den van de grrotcre en betere vïschsoortcn,
zooals kabeljauw, groote schelviscn, leng-
visch e. d., ijsgekoeld, afg-ewogen, in hoe-
veelheden van l pond en daarna verpakt en
wederom ijsgckocld verzonden.

Aan gezinnen tot en met 4 personen mag
per week instede van ren hoogste 2 kg on-
gefileerde versche zeevisch, ten hoogste l

worden verstrekt".

ENGELAND
DE HAR1NGV1SSCHER1J AAN DE

OOSTKUST VAN ENGELAND.

Blijkens door het Britsche ministerie van
landbouw en visscherijen verstrekte gege-
vens zijn dit jaar te Yannouth en Lowc-
sloft aangevoerd 434.557 crans versche ha-
ting, waarvan tot en met 6 November voor

export zijn gekaakt en gezouten 455.209 va-
ten.

Tot 13 November 1937 zijn verscheept
157.835 vaten (v.j. 144.188), waarvan naar
Riga 8695 vaten (v.j. 5278), Letland 3498
vaten (3412) , Memel 12.558 vaten (v. j.
19.408), Danzig 50.702 vaten (39.150) ;
Gdynia 23.891 vaten (15.209); Koningsber-
gen 17.459 vaten (22.766), Stettin 34.9,98
vaten (33.326); Altona 2 7 1 vaten (635),
Hamburg 1 6 1 5 vaten (5495), Duisburg 2155
vaten (4982), Rotterdam niets (v.j. 2910) ,
Antwerpen 305 vaten (863), Galatz 1 1 0 0
vaten (v.j. niets), en Palestina 590 vate"n
(v. j. 754).

Tot en mei October 1937 zijn in Groot
Brittanie door Britsche haringschepcn aan

feit, dat een vierdere uitbreiding vari de : den wal gebracht 3.960.328 cwts. versche
vloot moeilijk kan bewerkstelligd worden, haring (v.j. 4 . 3 7 1 . 5 1 3 cwts), waarvan zijn
zoolang de haven niet uitgebreid wordt.

Verscheidene trcilcrs zijn in aanbouw in
andere visschershavcns en men verzekert,dat

' gedurende de volgende Iwec, drie jaar, dr
visschersvloot met 30 lot 50 booten /.al
vermeerderen.

Men heeft het inzicht mol deze booten in
de haven van Lossiemoulh te werken omdat

geëxporteerd 1.579.105 cwts (v.j. ( .874 .811
cwts).

De vangsten op de Engclsche visscherij-
plaalscn zijn verleden week maar gering ge-i
weest. Er waren een paar dagen dat maar
enkele booten vischt'cn.

Te Yarmouth bedroeg de vangst : Woens-
dag 8600 er. door 120 booten ; Donderdag

den export gekaakt en gezouten 402.691 do vwchvcrkoop hier zeer goed is, doch i n - ; 140 er. door l vaartuig en Zaterdag 2200
ciien do haven niet zoo spoedig mogelijk ui t - ! er. door 73 vaartuigen. Het hoogste schotSchotschc tonnen met een netto viscngewicht

van l 13 — l 15 kg. per ton.
Tot 6 November zijn verscheept 68.23 1

Schotschc tonnen tegen 100.266 vaten in
1936 (tot 6 November).

» » »

DE HAVEN TE LOSSIEMOUTH

Een voortdurend aangroeien van de Los-
sicmouth visschersvloot is waar te nemen,
zoodanig dat de vorgrooting van de vis-
schcrshnven noodzakelijk is geworden.

De statistieken geven een klaar bewijs hoe

gebreid wordt, zal hef toevoegen van trei- (bedroeg 160 er. De prijzen varieerden tus-
üors en booten onmogelijk worden. jschcn 34 en 10 sh. De twee laatste dagen

Men hoopt te Lossiemouth dat de open- J| tusschen 34 en 20 sh.
bare besturen dit zullen inzien en etc uitbrei- l Te Lowcstoft waren de vangsten Wocns-
ding van de visschcrsvloot in de hand zullen
werken.

* * *

ENGELSCHE HARINGVISSCHERIJ.

Blijkens door het Britsche Ministerie vna
landbouw en visscherijen verstrekte gege-'
vens zijn tot 1 3 November 1937 te Yarmouth

dag 3300 er, door 66 vaartuigen ; Donder-
dag 180 er. door 2 booten; Vrijdag I3'00
er. door 21 booten en Zaterdag 4700 er.
door 190 booten. Het hoogste schot bedroeg
200 er. en de prijzen waren 36 tot I'O sh.,
gedWendc de beide laatste dagen 36 tot 13

do scincnctvisschcrij gedurende de laatste ja- on Lowestofl aan den wal gebracht 501.605
ren een uitbreiding heeft genomen. In 1921 'crans ( l crans is plm. 180 kg.) verschc ha-
bracht ze hè Lossiemouth 5082 cwts visch ' ring (v.j. 423.768 crans), waarvan voor den

II

Kreeften en Oesters

STEEDS TB VERKRIJGEN BI)

A. Vermeersch & Cie

OOSTENDE (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis:
Vischhandel Thielemana
IS, Kareelkaai, Brussel
Tel. adr. Thielemnni-Poüton»
Telef. 126641 — 126642

Dames en Heeren,
Hier hebt qe het qoede adres indien

U Ceinturen noodj-r hebt zooals Buik>
banden voor nier.ttuafl en baarmoeder*
zakkincfen. alsook allerlei Ceinturen
na Kraambedden en Ooeratie's,

MADELEIN-BUYS
Bandaaiste
BUYLSTRAAT, 53

Hoek Mmie-Joséplaatsen Madridstr.)
OOSTENDE

Spreekdraa»! 1740
Onze specialiteit!: naar maat werken

volgens het geval,



€ HET VISSCHERIJBLAD »

DIESELMOTOREN

worden uitgevoerd met:
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer

Met en zonder toerenreducJcr in de as-leiding

.

s£V:-.. *• • .>.;-_?>&."-:

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

Uiterst gemakkelijk te bedienen.

N. V. MACHINEFABRIEK « BOLNES „

voorheen J. H. van CAPPELLEN

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust:

WILLY LORENZEN Café « De Kust»

Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende

VERDONCK-MINNE

BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG KN NACHT DRAAGT ZON-
DER ONGEMAK. BlUKBANDEN VOOR DAML 4 EN
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN-

PIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN —

l Gamille Willems

é

'ft

ZEEVISCH-
Groothandel

gesticht in 1889
OOSTENDE

DAGELIJKSCHE VERZENDING:
BELGIË — BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende
Te!. : 85 - 1035 - 175 - 1814

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

OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891

Opvolgers :

& Zonen
Vischfactors

7, NAUWSTRAAT, 7, MECHELEN
HAR1NGROOKERÏJ

HANDEL in alk SOORTEN VISCH
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mechelen

REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN-
DELAARS EN NIJVERAARS

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

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte eo rieten MANDEN bil

co>

CH. DESM1DT-SLEYTER

St. Francï8cu88traat. 22, OOSTENDE

JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL

In- en Uitvoer
Zeelaan, 52. De Panne, tel. 30 — 273

Oostende, tel. 1932 — 205U

Scheepsmotoren

w?w%m#}•fcï A'.'--V>--. >"?.<•£•
^fcyS&V.
&Y.JSV,;*,-;;v-.vT^i'n*"'*'-»*:'v' '•'•••<'•.'
ïr^Bèft-SMvfi-.
ÜÜ?:^?W

l̂jSv0^S

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

KUNSTB)ÏENEN

IN DUKALUMIN

DE MODERNSTE EN DE

STERKSTE TOT HEDEN

— UITGEVONDEN —

ELASTIliKE KOUSEN

ALLE KINDER- EN

ZIEKENAK'l IKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS
om scheefgegroeide kinderen terug

recht te brengen •

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS-
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT, 25

MAAGPUN.DARMPUN

OVEPCEVEN Af GANG

KRAMP, BUIKPIJN

' %^vt^vff^vt^rfrv !

MARTDU
Benige lepels zijn voldoende om onmiddellijk een groote verlichting j
te bekomen. Eisch bij uwen apotheker het echte pijnstillend
middel Martou, en weiger volstrekt elk zoogezegd evenarend
product.

PRIJS: 7 frank de Hesch

In elke apotheek en ap. Martou 74,-Vlaamsche steenweg, ". ~ze\ \

••••• t •••• t •••••••••••• •••••««••• •••••••••••<•••••••••••••••••••••• •

Leest en verspreidt "Het Visscherijblad„

>••••••••••••Vischknechten — Visschers,

Reeders en Vischhandelaars

Koopt uw RIJWIEL in het

HUIS GENTIL MARES

Kerkstraat, OOSTENDE
Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32

~ ~ B L A N K E N B E R G E

° • • • • l yi

Belangrijk Bericht aan alle ReedenT m
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE II l

DIEP1EMETER heeft alle verwachtingen overtroffen.
Oin van spoedige levering zeker te zijn. wacht niet langer, we-

tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een
grondige uitbating.

Société Anonyme Internationale de Telégraphie sans Fit
OOSTENDE: Reederijkaai Tel-188
ANTWER1 iN : 5-7. Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13. Bredcrodestraat. Tel. 12.5070 — i lijnen
ZEEBRUGGE: Vischmijn. 18 Tel. 44

Etabl. LEON VIAENE
BLANKENBERGSCHE STEENWEG, 15> — BRUGGE

Rechtstreeksche invoer van de voornaamste papierfabrieken - van-
ons land, van Zweden en- Finland -

Bijzondere specialiteit van papier voor het inpakken van vischv
Moderne verpakkingen voor kippers en gerookte sprot.

Gamaaldoozen en zakken. — Papierafrolmachienen
Verpakkingen met en zonder druk.

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

Eugène Rau & Zonen

71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ H VISCHCONSERVEN

Lijders aan SPATADERS (Varices)
Wendt U voor Uwe ELASTIEKE

KOUSEN ter trouw tot het gekend i
Huis

AuPara

Adolf VERRECAS
Vischmijn ZEEBRUGGE, teU 10;

BRUGGE, tel, 319.59

VERKOOP IN 'T GROOT v«n-
U. MADELEIN-BUYS

Breukmeester
ADOr-P BUYLSTRAAT, 53

(Hoek Mane-Joséplaats en Madndstr.) '$
Spreekdraad 1740 f

GROOTSTE KEUS DER KUST

Greaseproof Papier

Koop goedkoop

DE MEULENARE Gebroeders

46, COUPUREGANG, 46 GENT Telef. 320.36

GREASEPROOF, PARCHEMIN VEGETAL, KOORDEN
STEEDS IN VOORRAAD.

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER

BEDRUKT EN ONBEDRUKT BIJ

N V CATS11 • ,Y • V/V l O

ROTTERDAM

« RAYGUY HOUSE », 22, Place de Brouckère — BRUSSEL
Telefoonnummers 12.65.63 — 12,01.10

Drukkerij Honoré SEYS, Nieuwpoortsche steenweg, 44, Oostende - Tel. 723

MENGELWERK

door JUUL FILLIAERT

VOOR DE AFVAART

Lombarlzijde was in dien lijd een schoon
landelijk dorp. Het lag daar, op ccn twin
tigla) minuten van Nicupoort, met zijn net
te huitckens. Noordwaarts beschut door de
hoogc duinen en Oostwaarts uitdeinend in
de Vlaanderscho vlaklo. Aan den voel der
duinen karweiden de inwoners als slaven in
den grocnsclkwcck om de .markt van Oos-
tende te gerieven, maar op Zon- en feest-
dagen mieken ze leulf- en plezier in de vele
herbergen rondom de kerk, op de plaats
gelegen.

Die .kerk, met haar karakteristieken to-
ren, haar omheiningsmuur en haar kruisweg
van O.L.V, van Zeven Weeën in zeven slee-
nen kappeüekens rondom in dien muur ge-
metseld, stond beschermend, Midden Jö
plaats langs Nen Zuidoostkant^ .ov.er Jiel
dorp te waken.

Met jaar door was er vreemdclingenbewe-
ging in dit rustige dorp.

Immers in de kerk werd sedert onheuge-
lijke tijden ccn mirakuleus O.L.V. beeld
bewaard dat door da visschersbcvolking van
de ganschc kust aangeroepen en gediend
werd om behouden lo blijven van rampen
en gevaren op zee.

Bijzonderlijk in de vastcnmaand, als de
vrouwen en huisgezinnen van de visschers
die naar Ysland vertrokken waren, kwamen
bcèwcgen om te bidden voor de behoudenis
hunner dierbaren ; gedurende de Julimaand,
wanneer het novene was van O.L.V. Bezoe-
king en ontelbare) scharen van visschers die
de kustvaart beoefenden in de nove.nedagen
kwamen dienen ; en op al de Zaterdagen
van 't jaar, waarop een m-"» voor O. L. V.
werd gelezen voor 't geestelijk en 'l stoffe-
lijk welzijn der visschers i missen die door de
visschers of hun familieleden steeds in groo-
ten getale werden bljgcwond. Gedurende die
tijdstippen was het dorp steeds vol drukte.

De Yslandvaarders hebben de eeuwen door
altijd een bijzondere voorliefde voor O.L.V.
van Lombartzijdc beloond. O.L.V, was v.oor
hen werkelijk «de ster der zee», de voor-
zrenige .maagd die men aanroept in de uren
van het gevaar, wie men geloften en wen-
schen offert in 't licht van ontelbare kaar-
sen en wie nrcn na de wederkomst de dank-
offcrande kwam bieden.

Het binnenschip cïer kerk bood een eigen- j

aardig uitzicht. Het stemde den visscher tot
nadenken en overweging, hel gaf hem be-
trouwen en moed. Aan de zoldering vastge
hecht met lange ijzeren staken •hingen de
ontelbare sloepjes en schuitjes die door ver-
eelte ongeduldige handen waren vervaardigd
geworden en door dankbare harten O.L.V.
opgedragen, voor verkregen gunsten
Aan <en rondom het beeld schitterden de
zilveren cx-vclo's waarop schcepsjes ingc
gravecrd waren ; rondom de muren reektcrt
de marmeren plaatjes 'met de getuigenissen
van de bekomen weldaden, en langs de -ach-
terwanden, bij de poort bijzonderlijk, hin-
gen met spijkers aan de .muren, de hoopen
krukken, die daar door de begunstigden
werden achtergelaten. Het .had ccn intiem
karakter dit kerkje, het gaf een vredigen
weldadigen indruk van rust en vertrouwen
on de visschers voelden er zich ihuid.

De Yslandvcardcrs kwamen naar die Za-
tcrdagsche missen niet alleenlijk om hunne
godsdienstige gevoelens uit te leven, om zich
onder de hoede en de bescherming der H.
Maagd te stellen, maar levens om er met de
kameraden overlegt te plegen, beraadslaging
te .houden en .maats uil te zoeken in 't voor-
uitzicht van de komende afreis.

Vóór de jaren zestig greep de afreis naar
Ysland te Duinkerke .plaats in April, nadien
vergunde de Franache regeering aan de ree-
derijen de toelating .om op "l eindte van Fe-
bruari, begin Maart uit te zeilen.

l
Maar lang vóór die tijdstippen moesten er

maatregelen getroffen worden om aangewor-
ven te worden. Ook van October af, werd-en
de Zatcrdagsche missen te Lombartzijdc
drukker en drukker bijgewoond,

Tusschen pot en pint, bespraken de vis-
schers aldaar hun wcderzijdsche .kansen,
pleegden overleg om volgens de opgedane
ondervindingen in 't vorig seizoen, met de-
zen of genen kapitein te varen, dezen of
genen reeder tol patroon te kiezen, en de
zelfstandige mannen die in de familielradi-
tie niet vielen, maakten met dezen of genen
complot om gezamenlijk naar Duinkerkc
vaart te zoeken en ,op eenzelfde boot hun
lot, hun leven en ook dikwijls hun dood ge-
meenschappelijk l« dcclcn.

Op die Zaterdagen kwamen Vele jóngelin-
genvisschers van de omliggende dorpen in
kennis met jonge dochters uit Lombartzijdc;
ze «vrijden» ( l ) drie .maanden, bleven van
•elkander vijf, zes maanden gescheiden en
bij do terugkomst, als de vangst goed mede-
geslagen had vierde men dagen lang bruiloft,
de trekorgcl voorop, dal het stof in de buren
vloog.

't Was in December dat de toebereidselen
dienden gemaakt en de akkoorden .moesten
afgesloten worden om te .kunnen in Februari
of Maart inschepen.

Er kwamen kapiteins uit Duinkerke naar

(I) Vrijen : verkeêren.

Coxyde en Oostduinkerke om hun manschap
pen aan te werven onder de gekende fami-
lies van Yslandvaarders, Algerneene regol
was het echter dat men naar Duinkerke
moest, niet alleenlijk om immstering te zoe-
ken, imaar ook om te «leekenen».

Bij bcndeljes zag men dan ook, geduren-
de de December- «n Januarimaandcn, de
Yslandvaarders den langen weg naar Duin-
kerkc oplrekken. Vóór 1868 was dit sCeeds
Ie voel. Na dien tijd, nam m«n te Veurne of
Ie Adinkcrke den trein.

Vermits de visschers wisten dat slechts en-
kele Vlamingen op één *.n hetzelfde «chip
konden gemonsterd worden, Irokken ze dan
ook in «troe.pjes> er naartoe, familieleden
of kennissen onder elkander. Was er geen
plaals voor l' rrëele gezelschap op één boot,
dan vonden de anderen, door kameraad-
schappelijkheid, allicht «cheepsmonstering.

In gekende herbergen kwarnea zo Ie
üuinkcrkö in ibètrekking -met de kapiteins
van de vaartuigen, en daar werd de aanwer-
ving gcteekénd.

't Liep ylol van stapel voor hen die reeds
verschillende vaarten hadden medegemaakt,
en bij de laatste thuiskomst aan hun kapi-
tein «toeslag» (l) .hadden gedaan voor de
•naaste rei*.

"t Liep echter dikwijls van geen • leien
dakje voor de nieuwelingen, die geen «pe-

( I ) Toeslag : toestemming geven, belofte. Nadruk vMbodfa all* Mchtoa

mee hadden of voor de zwatelaars die
naar Ysland togen zuiver uit ellende en om
weg te zijn en die als'verdoolde kraaien te-
recht kwamen in die breulende visschersbcn.
den.

De kapiteins moesten zorgen voor lutn
bemanning. Voor de nieuwelingen echter
werd d-! aanwerving nogal 'dikwijls afgcilo-
ten bij den reeder zelf.

De aanwerving werd «geteekend», er volg'-
de een handslag en men wa» verbonden. Dit
teekenen ging natuurlijk gepaard met een
drinkgelag.

Vrienden en kennissen trakteerden of wer-
den getrakteerd, en 't is dan ook niet te
verwonderen dat alle visschers, na een uur
of drie samenzijn, een beetje «verzouten>
( l ) waren l

De verbintenis geteekend zijnde, zoo
kreeg dan elke visscher een «leekengeld»
als handgiffè of handilég. Eérii hét gold (n
Kanden, zagen de «teekenaam zich'dart op-
hun eerewoord verbonden en aiet», maar
niets, zou in staat geweest zijn dat eere-
woord te verbreken.

(I) Verzouten-: bedronken.

(Wordt voortgezet)

i»,


