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De Erbarmelijke Toestand

onzer

(Ingezonden).

Wij lazen het artikel geschreven door Be-
niket in uwe uitgave .van Zaterdag l De-
cember en voelen dat het onze plicht is nog
wat olie op dit vuur te doen, om toch. einde-
Ilijk eens een verandering in den huldigen
toestand, den ondergang onzer rookerijen te
bekomen.

•Schrijver • begint zijn artikel mét Bedroe-
vend ; wij echter kunnen geen andere woor-
den dan Schandelijke toestand en totale on-
dergang-onzer-Belgische Rookerijen, ons ar-
tikel beginnen en hopen dat onze nieuwe
regeering- dezc-ailarmkreet niet, zooals de vo-
rige, in den-wind zal slaan en het bekende
spreekwoord van ze dronken een glas
ze p... een plas en Heten het zooals het was,
niet zullen toepassen. . '

Het is .tijd, meer dan tijd, dat er nu: eens
voor de Belgische Rookers iets gedaan 'wordt,
wil men niet dat deze tak van industrie totaal
verrot. Ze is al ver pp weg en zijn er roo-
kers /dieVmet -moeite -het. hoofd nog boven
water houden door de ongehoorde en wraakr
roepende Dumping waarvan we het slacht-

rizijiif.'-erf.•iftc'csf:"<Jobr:onze Noorderburen,
die:'vplgens" óns van geen hout meer pijlen
weten te 'maken en trachten van alles wat
geld te maken en hierdoor het rookerijbedrijf
van • België die aan duizenden nog het dage-
lijksch brood verschaffen, geheel ten onder
te' drukken.

Langs alle grensposten, per autos, trein of
hetzij welk vervoermiddel ook, worden dage-
lijks duizenden kisten blanke, bruine en an-
dere soorten haring in-ons land gevoerd en
aan spotprijzen weggegeven.

Op" elke markt vindt men deze bradeurs,
lie hun waar aan den man brengen aan

prijzen die een vakman het hoofd doen dui-
elen,-én ons doen afvragen hoe het toch

mogelijk is, ze het kunnen doen. Zoo za-
gen wij op de bekende Vogelmarkt te Ant-
verpen het op koopjes beluste volk 2 ge-
toomde makeelen, 10 bokkingen.; als toe-
naat gaf de verkooper^er nog 2 bakharin-
gen en 2 bruine haringen bij, en dit alles
oor de sommc van 2 franken.
Op andere markten hoort men 12 bak-

laringen voor 2 fr. ; bokalen rolmops en pe-
kelharingcn a l O en 5 frank voor 20 stuks
oepcn.

Elk weldenkend mensch kan hier zijn ge-
olgtrekking .uit maken. Aangenomen dat

iet mogelijk is voor deze standmakers aan
lie prijzen te verkoopen, ofwel ze slechts
lier komen om geld te maken- Wij als in-
roerders en rookers weten beter, tengevolge
•an onze versche haring die wij den laatsten
ijd van onze Noorderburen kochten, dat het
nmogelijk; is na al de kosten van vracht,

kistjes, rookloon, papier, enz... aan zulke
potprijzen td verkoopen.

DU gebradeer of geknoei is de ondergang
mzer industrie en het is hoogst tijd.dat hier-
egen maatregelen genomen worden. Holland
erbiedt ons met hetzij welk artikel ook in
jn land te komen ; hiervan zijn bewijzen
enoeg. Waarom moet België dan alles slik'
en > Er zijn rookerijen die sinds ettelijke
aren reeds opgehouden hebben bruine hating
e rooken, gezien hel voor hen onmogelijk
j tegen de invasie van al het Hollandsche te
echten en zoodoende is die tak onzer in-
ustrïe geheel verloren, zoolang er geen
laatregclcn genomen worden.

Op het huidige oogenblik werken alle roo-
erijen, klein, of .groot, met alle kracht om
un kop boven water te houden, hun perso-
eel is reeds tot op de helft geslonken; die
ndere helft,.dopt of lijdt honger, terwijl de
«st die nog zoo gelukkig was tot op heden
/erk te hebben, misschien morgen of wat la-

ter ook verplicht zal zijn, zijn dagelijkscne
Dïhocften voor vrouw en kinderen van het
dtcunkonütcit op te eischen. Zijn dit toestan-
den? Redding werd gezocht én gevonden voor
dé Postendsche Visscherïjvloot, waarom niet
i oor dé Rookerijen ?

Sinds maanden ligt er een petitie ter mi-
nisterie, van den Algemeenen Bond der Ha-
ring- en Sprotrookers. Waarom wordt er aan
hunne eischen geen aandacht geschonken,
zelf geen taal of teeken gegeven ? Intusschen
wordt 'onz'e handel verpest door de Holland-
sche invasie van hoeren met breede broeken
en gekleurde jassen, .op zijn Volendammers,
terwijl onze rookerijen lijdelijk moeten toe-
zien, dat er haring die 20 ctm. inkost, • aan
15 .én minder weggegeven wordt.

Betalen die heeren belastingen ? Neen, zelf
wordt het rijk nog door minderwaardige aan-
gifte bij binnenkomst dagelijks voor enkele
duizenden bestolen. Deze heeren hebben het
voordeel, dat indien, ze hun waar die met 5
% bij-het. binnenkomen belast wordt bij
eventueele verkoop slechts 2.50 o/oo • (per
duizend) factuurzegel moet plakken.

Wij, omdat-we-"aan zooveel i handen-werk
geven, plakken 5, % bij inkom en 5- % bij
verkoop. -

Er zijn er zelf die met--volle autolsdingen
Antwerpen en. omliggende met bakharing,
sprot, spicring, enz... overrompelen elk mo-
gelijk en onmogelijk yischwinkeltje • bewer-
ken ; hun waar verkoopen beneden onze prij-
zen, dan spoedig de plaat poetsen rnet het
opgehaalde geld zonder zelfs zegels te plak-
ken, ja zelfs nog met een tas koffie hier' te
lande nuttigen.

Dit is allemaal toegelaten en daaraan
wordt van hoogerhand geen aandacht ge-
schonken.

Stop deze invasie alvorens het te laat is.
Wij steHen de bevoegde autoriteiten voor aan
.eiken rooker in België, groot of klein, afzon-
derlijk hunne meening en hun grieven te
vragen ; wij zijn verzekerd dat er dan wel
verandering zal komen. Echter laat er geen
gras over groeien, het is meer dan hoog tijd.

De Belgische rookerijen zijn bij machte ge-
zamenlijk ruimschoots aan de vraag te vol-
doen. Wij hebben de inmenging van hel bui-
tenland voor gerookte waar niet noodig.

Het ligt niet in onze bevoegdheid om de
lakens uit te deelen of onzen wil op te drin-
gen. Echter geven we in overweging welke
loodjes zijn hel zwaarste, die van eerlijke
lastenbetalers of die van de «Vliegende Hol-
lander». •

Wij kunnen nog verder uitwijden doch
achten dit artikel voor het oogenblik voldoen-
de en hopen nu wederom niet aan dbove-
mans deur geklopt te hebben.

Dankzeggend voor de opname.
Een der benadeelde rookers.

Nota der Red. — Wij zijn het in alle op-
zichten met den inzender van dit stuk eens.
De leiders van den rookersbond dringen te
Brussel niet genoeg aan om voldoening te
bekomen.

De toestand is bedroevend en het ongeluk-
kigste van de zaak is, dat men in het minis-
terie van economische zaken, van waar de
hulp moet komen, schijnt te slapen.

Men doet er 'zich zelfs de moeite niet om
op het ingezonden betoog en de telegrammen
die het reeds volgden, te antwoorden.

Het betreft hier nochtans een nijverheid,
waar tienduizenden menseden moeten van
leven. Of zijn het alleen de boeren die op 's
land* steun mogen rekenen 1

De leiders van den rookersbond zouden
goed doen vanaf beden, wat doortastender
op te treden. De ondergang of redding hangt
er van af.
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Wetenschap ëgZeevisscherij
' • • ' \ ' Jfk-ji -.

Naar wij vernemen is het Bestuur van het
Zeewezen in onderhandeling met vier Hoo-r
geschoolprofessors nopens het inrichten té
Oostende gedurende het Kerslmisverlof van
eene reeks voordrachten, die zouden ten doei
hebben de aandacht té trekken van het pu-
bliek, en vooral van de .middens die zich met
de zeevisscherij bezighouden,. op het belang:
der studiën van het zeeonderzoek en heb
nut, d'at ze kunnen opleveren voor een dege-
lijk visscherijonderwijs en eene redematige
uitbating der visscherijgronden.

De voordrachten zouden door lichtbeelden
worden opgeluisterd en plaats hebben in de
groote zaal dor Rijksmarineschool om 4 en
om 6 uur 's namiddags op VRIJDAG 28 en
ZATERDAG 29 DECEMBER.

De volgende ondeïwerpen zouden behan-
deld worden.

Vrijdag l 6 uur : Plankton als vischvoedsel.
Vrijdag 18 uur: Les Huctualions des pê-

clicries et leurs causes.
Zaterdag l 6 uur : Vischbederf aan land en

op zee. .
Zaterdag l 8 uur : L'explpration de Ia mer

et l'enseignement de la pêche. '
Wij twijfelen er geenszins aan of deze

voordrachten zullen mét de meeste belang-
stelling gcvpigd worden? 'niét-alleen =dóbr-"der-
zen die overtuigd zijn en hun getal groeit
in alle landen sterk aan — dat de Weten-
schap bij de zeevisscherij een rol te vervullen
heeft, maar ook door dezen die aene andere

>-; ̂  ,>;X;eemng toegedaan zijn.
JöSommigen zullen het misschien verkeerd
.y&den te Oostende voordrachten over zee-
jyjsscherij in het Fransch in te richten, maar
•H^et • ware ons inziens, nóg veel meer ver-

• kïterd aan de 'medewerking te verzaken van
'<Jp. twee oudste en ervarendste specialisten
'\velke ons landje op dat gebied bezit, enkel
'omdat ze zich best in dé Fransche taal kun-
nen uitdrukken.
JÏJËlk zegge het voort ! !

Bericht aan onze

Abonnenten

heden worden door het post
kantoor de kwijtschriften aangeboden
.Voor de nieuwe abonnementen.
4|Öm kosten te vermijden verzoeken
•Wjg onze lezers er voor te zorgen, dat
id|e postbediende niet nutteloos doorge-
zonden worde, want de vrouwtjes wan-
iier ze hooren spreken van betalen,
zenden nogal gauw de «facteur» door.
üf VISSCHERS, VISCHHANDE-
BjpJRS, NIJVERAARS en alle perso-
>ïfeh welke" van en door .onze viséhhij-
verheid leven, steunt uw vakblad met
U er op te abonneeren.

Het kost slechts 25 FRANK per
jaar. — Buitenland 45 frank.

De Kwestie van de In- en

Uitvoer van Visch

Is de huidige Regeling de beste ? >

Kan er een betere gevonden worden ?

Oproep aan alle Reeders, Vischhandelaars

en Nijveraars

Binnenkort zal de Visscherijalmanak
1935 verschijnen.

Deze, zal ongeveer 250 bladzijden
bevatten en de volgende rubrieken in-
houden : DE OFFICIEELE LIJST van
BELGISCHE VISSCHERSVAAR -
TUIGEN herzien tot l December 1934;
de VOLLEDIGE ADRESSENLIJST
van alle BELGISCH VISCHHANDE-
LAARS, met hun telefoonnummer en
per stad gerangschikt; de volledige
lijst van SPROT- en HARINGROO-
KERS en VISCHCONSERVENFA-
BRIEKEN ; de lijst der INVOER-
DERS en UITVOERDERS van GE-
PELDE EN ONGEPELDE GAR-
NAAL.

De Lichtenlijst der Belgische Kust;
het lezen van Zeekaarten, tarieven van
vervoer voor Visch ; post en telegraaf-
tarieven ; de letterteekens van alle aan-
leghavens; de koersen en afstanden
naar de verscheidene vischgronden ; de
Hoogwatergetijden ; de visch op zijn

best; nuttige inlichtingen over de
Vischmijn, Vischmijncommissie en re-
glementen ; Onderzoeksraad voor
Scheepvaart; Staatsdiensten in betrek-
king met de zeevisscherij; Hoogen
Raad voor Zeevaart; Propagandacpm-
missie voor Zeevisscherijwaren ; Vér-
zekeringsmaatschappijen ; Gemeen-
schappelijke Kas voor Zeevisscherij ;
Koninklijk Werk van den Ibis; eerste
hulp bij ziekten of ongevallen aan
boord ; overeenkomst van Den Haag,
enz... enz...

Wij !durven verhopenv
 ;flat U de

waarde dezer uitgave, alsook deze van
«Het Visscherijblad», zult begrijpen,
door eene inschrijving te nemen op den
BELGISCHEN VISSCHERIJALMA-
NAK voor 1935, aanden prijs van 15
frank, ofwel een abonnement voor 1935
op «Het Visscherijblad», aan den prijs
van 25 frank. Wie thans inschrijft, ont-
vangt ons vakblad gratis tot einde van
dit jaar.

Aan «HET VISSCHERIJBLAD», AD. BUYLSTRAAT, 44, OOSTENDE

Naam en voornaam , •••••

straat, Nr

Gemeente of Stad

Beroep (en) : ...

Telefoonnummer :
wenscht in te schrijven op de Belgische Visscherij-Almanak

Zonier

wenscht in te schrijven voor een abonnement op «Het Vis-
scherijblad » voor 1935, aan den prijs van VIJF EN TWIN-
TIG FRANK.

Doorhalen wat niet gewenscht wordt.
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EEN WOORD VOORAF
Dat is de kwestie, welke nog steeds elkeen

gaande houdt, de gemoederen bij klein en
groot, bij bevoordeeligden en benadeelden
cpzweept, en sedert enkelen tijd zelfs, c-e
politieke inmenging van zekere personen
meebrengt, waardoor de zaak eerder vertroe-
beling dan opheldering meebrengt ; omdat
dit tot allerlei veronderstellingen aanleiding
geeft en polemieken veroorzaakt heeft, waar
van de taal soms zoo ver van de waarheid
af was, dat men daaruit moest afleiden, dat
hier alleen de persoonlijke belangen van elk-
een op den voorgrond treden en men zich
aldus weinig bekommert om het rechtvaar-
dige van deze of gene maatregel.

Een lokaal blad, dat niet beter vraagt, het
betrokken beheer te -Brussel daarvoor • aan
te vallen en aansprakelijk te * maken, maar
zelf niet weet hoe de zaak zich eigenlijk voor-
doet, dus zeer veel in het blinde tasl, gaal
er lustig op los en spreekl van onrechtvaar-
dig optreden, vriendjes bevoordeeligen, onze
arme visschers uitzuigen en wat weet ik al.

Daarmee denkt men de zaak op te lossen,
elkeen tol goeden wil aan Ie zetlen en de
toestand te redden !

Deze inmenging in zaken, waarvan dïl blad
zelfs de elementairste regelen niet begrijpt
of niet wil begrijpen, zijn niet van aard om
verbetering te brengen. Integendeel I De ge-
moederen worden opgezweepl, scheuringen
ontslaan en de zoo noodzakelijke samenwer-
king, welke len huidige dage in de vïschnij-
verheid vereischt is om aan de moeilijkheden
van den tijd het hoofd te bieden, ontbreekt
er door volledig en berokkent in alle opzich-
ten slechts schade.

Tenslotte verwijt men in sommige kringen
«Het Visscherijblad» geen standpunt te dur-
ven innemen I

Mogen wij dat wel als een verwijt beschou-
gcn >

Integendeel I Ons blad is geen politiek or-
gaan, waarvan de mandataris uit kicsbelang
of persoonlijke wrok een standpunt inneemt,
de massa opzweept en onwaarheden de we-
reld inzendt.

Neen, ons vakblad is daarvoor niet ontstaan
en zal zich nimmer tot practijkcn leenen,
waardoor het princiep van het rechtvaardig-
heidsgevoel verloochend wordt en de eerbaar-
heid van deftige personen schandelijk be-
moddcrd wordt.

Wij zijn van oordeel, dal ook hel lot van
den enkeling, wanneer hij zulks verdient.mag
verdedigd worden tegenover de massa, die,
eens goed ingelicht van het rechtvaardige
van dil of dat besluit of stelsel, zal overtuigd
zijn, dal hier juist werd gehandeld. Zooals de
zaak tol op heden echter werd toegelicht, en
na de persoonlijke ondervinding welke we
tengevolge daarvan bij de buitenstaanders en
ook de belanghebbenden van het vak opde-
den, achten wc het in 't belang 'der recht-
vaardigheid en juistheid nocdig, de toestand
van alle zijden te beschouwen en na te gaan
welke toepatsing na rijp overleg en wikken
en wegen van alle argumenten, ons op bel
huidige oogenblik als de redelijkste en mees'
voordcelige voor onze visscherij voorkomt

Het is er ons hier niet om te doen kwaa»
te stichten, misnoegden te maken en parli
te trekken voor die of gene groep. Neen l
Daarom nemen sommigen onzer lezers bel

ons niet kwalijk, wanneer ze na het lezen
van deze uiteenzetting, het mei ons niet eens
en onlstemd zullen zijn. Dat zal onvermijde-
lijk gebeuren.

Dezen welke een legenovergeslelde mec-
ning zijn loegedaan, mogen ons gerust hun
indrukken en. overwegingen toesturen. We
zullen ze opnemen, goed- of afkeuren, maar
ons alleen laten leiden door de zuchl om aan
de huidige belwislingen een einde te doen
stellen en tevens de hoop uitdrukkend,-dat
het Beheer van het Zeewezen uit onze ziens-
wijze, die buiten eri boven alle belanghebben-
den neergepend wordt, het beste moge ra-
pen, dïl met de vaste overtuiging, dat het
stelsel welke we heden voorslaan, in de hui-
dige omstandigheden weinig of niet kan ver-
beterd worden en de toepassing er van.yde V
beste 'zou zijn welke, aan 'dit netelig 'vfaag-'f
stug kan gegeven worden. *

Daarmee zou het uit moeten zijn, mei al
dat heen en weer geloop, hel beleggen van
vergaderingen, waar de persoonlijke belan-
gen van elkeen over hel algemeen bovendrij-
ven en waarvan pölilieke dweepzuchlers en
vuilbakken van weekbladjes (zooals we er te
Oostende één kennen, gebruik van maken
om elkeen tegen elkaar op te jagen).

Voor onze visscherij en onze vischhandel
staan belangrijker vraagstukken te wachten.
Samenwerking is in alle opzichten geboden
om er loc'Ie kunnen komen, de bedrijfskos-
ten van reeders en vischhandelaars nog veel
te verminderen.

De vischhandel en onze reederijen moeten
een soort coöperatief worden, waar in den
schoot van het bestuur naar middelen uitge-
zien wordt om aller belang beter te dienen.

De propaganda voor vischverbruik kan,
dank aller medewerking, veel grooler vorde-
ringen maken, wanl.we moeten hel tot onzen
spijt zeggen : ze was tot heden niet effec-
tief genoeg, leverde niettegenstaande al de
pogingen van de propagandacommissie, on-
voldoende uitslagen op, omdat de samenwer-
king van de belanghebbenden zelf, in tegen-
stelling met in andere landen, uitbleef.

Is hel niel droevig. Ie moeien vaststellen,
dat in hel cenlrum van ons land, waar hel
meest visch zou moeien gcnul worden, wij
uil den mond van een bcsluursler ecner huis-
houd- en koslschool, moeten vernemen, dat
er daar in den zomer geen visch gegeten
wordt, omdat volgens ';een legende welke
daar nog altijd in den mond loopt, de visch
dan niet goed is om te eten ?

Is het niet interessanter om aan dïc toe-
standen en nog zooveel anderen verbetering
te trachten te brengen >

En dan hebt ge nog die kwestie van de
vervoertatieven, (Welke voor kleine colli's
visch vostrekt overdreven zijn.

Wat voor de landbouw kan bereikt wor-
den, kan hier ook.

Dat al die trocbclwatcrvisschers, daarvoor
eens ten strijde trekken. Dan zullen ze nut'
tiger. werk verrichten.

Volgende week geven we enkele beschou
wingen weer over uit- en invoer. V

Abonneert U op

"Het Visscherijblad,,

ÓM VISCH EN GARNALKN
H

te bewaren

Plaatst een Koellnrlchtlng
Gebruikt

"PHCENIX,,

Voor inlichtingen :

PH<EN1XSTRAAT, 31, GENT

Tel, 11118

Producten

Standard

Gas - Oil

A. P. G. •••••••••••••
HEEL DE WERELD DOOR
BEROEMD EN GEPREZEN]

! American Petroleum Company,
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PRODUCTEN
GAS-OLIB — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VÓÓR, — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN
— ' • - ' . . ' • ' 4
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VERDONCK-MINNE

7, Hendrik Semiyslaao, OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van:

Speciale Breukbanden en Buikbanden -

Orthopedische toestellen voor ruggegraat-

misgroeiïngen en kromme Beenen.

Kunstbecnen In leder, hout eü lichtme-
Elastie-ke Kousen. taal. — Alle ziekenartikels.

Société Frangaise

DE BANQUE & DE DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP }

Kapitaal 50.000.000 Fransche fraiiks
Hoofdzetel: 29, Haussmannlaan, Parijs
Antwerpen — Brussel — Charleroi
Kantoor Oostende, 21, Leopoldl.

ALLE BANKVERRICHTINGEN-'
Vreemde munten — Brandkasten

Filiaal van de Société Générale.' P-'irijs
Kapitaal en Reserve :

Een milliard twaali millioen 11. r"m«k
Bureelen open van 9 tot 12 !/2 en van

14 '/a tot 17 uur.

>. . " J @ NIEUWWASSCHERIJ

Huis Debra f f « La Renaissance „

' MEKANIEKE TOUW- GAREND
'EN NETTENFABR1EKEN —

*" Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,

Kreeften

ZEEBRUGQE-DülNKERKE
Tel. 81

s

Telefoon 488
_o - N. V.

. . - T Gobert-Fontaine® f ZUIDSTRAAT,^ OOSTENDE

13, ST-JORISSTRAAT, 13 ^

OOSTENDE ©

ROUW IN 24 UREN, O

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisschérij en
— Opeubare Werken —

Alazolit «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»!

Nederlandsche

Haringschepen te

te Oostende

In de «Ymuider-Courant» van Maandag jl.
lezen wij het volgende :

ONTSTEMMING TE OOSTENDE

Over Nederlandsch-Poolsche concurrentie.
«De Brusselsche correspondent van het

Handelsblad meldt aan genoemd blad het
volgende :

Sedert eenigen tijd loopen tal van vis-
schersbooten te Oostende binnen, waar ze
hun haringvangst aan het entrepot afleveren.
Hier wordt de haring in kisten gepakt en
rechtstreeks naar Polen verzonden. Op deze
wijze 'ontduikt men verschillende Belgische
belastingen.

Deze booten, die onder Poolsche vlag va-
ren hebben gewoonlijk een bemanning aan
boord welke uit 15 man bestaat, o.w. vijf
Polen en tien Nderlanders. Het werk in het
entrepot wordt eveneens door Nederlanders
verricht.

De visschers _van Oostende zijn van mee-
ning dat men hier met oneerlijke concur-
rentie te doen heeft en dat de buitenlanders
doende zijn hen uit de Poolsche markt te
verdringen. Ze zijn voornemens stappen bij
de regeering te ondernemen ten einde de
Nederlandsch-Poolsche concurrentie uit te
schakelen».

Nota der Redaktie.—
Zeggen we terstond dat die Brusselsche

correspondent niet op de hoogte schijnt te
zijn van den werkelijken toestand, want er
kan hier geen sprake zijn van mistevreden-
heid en nog minder van oneerlijke concur-
rentie met ons Belgen van de Poolsche markt
te verdringen, daar door onze vloot weinig
of geen zulken haring wordt aangebracht, die
aankomst van Poolsch-Nederlandsche schepen
in onze handelshaven, niet in onze visschers-
haven, integendeel werk verschaft aan werk-
loozen en de Stad Oostende'en de Staat er
slechts goed bij varen.

Ons dunkt, dat sommige correspondenten
en troebelwatervisschers het wat a] te ver
drijven.

Dat er tegen den aanvoer van verschen ha-
ring door vreemde stoomtreilers op onze
vischmarkt zelf, werd geprotesteerd, is waar,

. <maar- waarom zouden'"onze reeders moeien
• protesteeren tegen zulke verrichtingen van

aanvoer van haring in transito, \vanneer ze
er niet den minsten nadeel door ondervinden?

Men kan beschermend optreden, maar ook
de transito-handel, want dit is het slechts,
belemmeren, gaat niet op.

M ARBRIET
voor het bckleeden van de muren der keu-
kens, badkamers, gangen, plafonds, wordt ir.
de beste voorwaarden geleverd door het

HUIS WOUTERS
CAPUCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE

Marbriet is de besle en schoonste versirt-
ring van het huis.

Het huis Wouters verkoopt tevens alle
soorten GLASWERKEN ; vermaakt en . on-
'derhoudt de daken.

Elkeen wordt er uitstekend gediend.

Automatische

Weegschaal in de

Vischhalle van Ymuiden

De Toestand te

Ymuiden

De Directie van het Staatsvisschcrshavcn-
bedrijf heeft voor het wegen van fijne visch
een verplaatsbare automatische patentweeg-
schaal aangeschaft, welke Maandag onder
veel belangstelling in gebruik werd genomen.
Voorheen geschiedde het wegen met een
weegschaal met gewichten, wat tamelijk veel

• tijd vorderde.Het wegen met de nieuwe schaal
geschiedt niet alleen veel sneller, maar is
bovendien veel zuiverder. Allo kans op cenig
overwicht is echter verkeken; de visch wordt
haarfijn gewogen, zoodat de koopers er re-
kening mee moeten houden, dat de gekochte
hoeveeheden tcnauwernood overeenkomstig
het ontvangen gewicht verzonden kunnen
worden.

Zoo'n weegschaal zou te Oostende zeer
groole diensten bewijzen, want veel te veel
zijn de klachten over tekort aan gewicht en
zoo meer. -

Dat zou talrijke moeilijkheden uit den weg
ruimen en het .werk van de officieelen en in
"t bijzonder van de hall-chef, veel vergemak-
kelijken.

Wie neemt hier het initiatief )

In de «Ymuider-Courant» van Zaterdag,
geeft «Pieterman» na de slechte week voor
wat de prijzen betreft, besproken te hebben,
volgende overwegingen weer :

«Het gevolg is, dat weer eenige booten
zijn opgelegd.

Als je den gang van zaken in en om de
visschershaven eens nauwkeurig bekijkt en
zoo eens het bedrijf tot in zijn kern be-X-
slraalt, kun je het gevoel niet van je af zet-
ten.dat er elk oogenblik een aardbeving plaats
vindt, die het geheele bedrijf zoo erg doet
schudden, tiat alleen een paar van de hcchl-
ste gebouwen zich kunnen staande houden.
M.a.w. dat een krach dreigt, die beschouwd
kan worden als de aankondiging van het
einde.

En toch is er in ons land plaats voor een
rendeerend visscherijbedrijf. Met onze acht
millioen Nederlanders moeten we toch een
100 treilers kunnen laten varen.

Hoe ?
De heer J. v. d. Veer heeft Donderdag

avond in de vergadering; van den gemeente-
raad nu wel niet hierop een rechtstreekse!»
antwoord gegeven, hetgeen trouwens niet
zoo gemakkelijk is, maar hij heeft in grove
trekken eenige richtlijnen aangegeven, die
in hoofdzaak leiden naar goedkoopere ex-
ploitatie en vermeerdering van het vischver-
bruik. Deze goedkooper exploitatie kan al-
leen komen bij reorganisatie van het gehee-
le bedrijf, zeide de heer v. d. Veer, waardoor
de kostende prijs van de visch daalt en dien-
tengevolge de voortbrengselen van de Noord-
zee zóó goedkoop geleverd kunnen worden,
dat ze als het ware onder ieders bereik zijn.

De heer v. d. Veer heeft mooi gespro-
ken en ik ben het volkomen met hem eens
als hij zegt, dat hij teleurgesteld is door de
houding van de regeering tegenover Ymui-
den. De minister van Economische Zaken
beloofde wel maatregelen tegen de pufvis-
scherij, maar verder komt hij feitelijk niet.

Maar de heer v. d. Veer heeft iets vcrge-
tem De visoh imoet goedkooper gevisdht
worden, opdat ze goedkooper geleverd kan
worden. Nu vergeet de heer v. d. Veer ech-
ter'; dat er'nog e£n tusschenstation is en dat
is de"klèinnandel ;de distributie. Ook hieraan
mankeert nog .wat, ik ben van meening dat
een beter distributiesysteem eerder goedkoo-
pere visch brengt dan een reorganisatie van
het visscherijbedrijf. Hierop had de hear v.
de Veer wel even mogen wijzen.— Het
spreekt vanzelf, dat de kleinhandel een be-
hoorlijke, laat ons zeggen, een ruime winst-
marge noodig heeft om te kunnen beslaan.
Maar het mag niet voorkomen, dat een visch-
winkelier 25 et. vraagt voor een gerookt ma-
kreeltje, dat een marktwaarde verlegenwoor
digt van eenige centen. Heusch, reorganisatie
van de vischdistributie is even noodïg als
reorganisatie van het visscherijbedrijf».

Toldaar «Picterman».
\Ve zouden hier ten onzent voor wat de

prijzen der visch in het binnenland betreft,
rekening houdend met het groot verliesvaan
den afzet verbonden, nochtans voor velen
hetzelfde kunnen zeggen. De prijzen welke
we enkele weken geleden zelf te Namen
konden opnemen, zijn er een treffend be-
wijs van.

Onze visschers hebben echter, zooals die
van Ymuiden niet te klagen, en de getroffen
contingentecringsmaatregeïen hebben in alle
opzichter, voor hen zeer voordeelige en heil-
zame gevolgen.

Alleen kunnen de uitbatingskosten nog
verminderd worden, want ook hier mag men
niet alles van den verbruiker en den visch-
handelaar cischen. .

VISCHHANDELAARS! VOOR

OkkasieAutos

wendt u in alle vertrouwen tot de

GARAGE ARICKX
Ste Catharina plaats, 22 — Tel. 701
6 maanden waarborg.

Alle gemak van betalinjj.

WAAR WORDT «HET VISSCHERIJBLAD»
VERKOCHT,
OOSTENDE : bij alle Boekhandelaars.
NIEUWPOORT : bij Free Vandevelde,

Langcstraal.
BLANKENBERGE:

Boekhandel Dcwilde, Hoogstraat,
Boekhandel Devriendt, Kerkstraat.

Uitvoer van Garnatil

naar Frankrijk
-0-

AANDEELEN VOOR DECEMBER 1934.
Corneillie

|jVerrecas
Huysseune L.
Leveke
Debra
R. Huysseune

|Neyt T.
Depaepe L.
Locquet
Emmery
Cloet Frans
Deswaef
Timmerman
V. De Rudder
Tant Gebr.
Brackx
Lingier
Calcoen

kg.
• —

2^.500
^•575

3,700
*" 340
- 145

115
. 45
**' 65

55
r 120

145
35

• 265

totale vorige lijst 3.800.—

Jos. Verbeke-Rau, Brugge 200.-
K. De Zultere, Brugge 100.-
Leon Claeys, Brugge 20.-

te zamen kg. 80.570

Totaal (t. 4.120.—
***

Alle personen welke zouden wenschen bij
te dragen tot deze blijk van erkentelijkheid,
worden beleefd verzocht hun gift te sturen aan
den secretaris van het komiteit, Ploegstraat,
24, Zeebrugge.

Men mag zich ook richten tot «Het Vis-
sclierijkhicl».

Inschrijvingen met de woorden : Hulde
burgemeester VanHoestenberghe.mogen naar
onze redactie gestuurd1 of op postcheckreke-
ning 1070.98 gestort worden.

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF

J. H. KEILER

VOORHEEN

R O T T E R D A M
*•§•*«»»*«•»«**••§••••»•» Deutz:

REPARATIE AAN ALLE SOORTEN D I E S E L M O T O R E N

Uitboren van CYLINDERS en leveren van NIEUWE PISTONS

••••••••••M» V L U G EN GOED W E R K ««••«•d««««««

Briefadres \ POSTBUS 9, Kralingsche Veer, ROTTERDAM (Holland) |

•«tm»***t***M**t«*ttt««*«*««M*M**»M*«MMttl**t«>*«M**»«*t»t***l»*l»**»t»t**tM***r

DE

8 .CYLINDER TUDOR

MET 2 BREEDE DEUREN,

KOST SLECHTS 31.000 Fr.

Voor inlichtingen, demonstratie

en catalogus, wend U, zon-

der verplichting Uwerzijds, tot

L. Vancayseele
OFFICIEEL AGENT

54, Thouroutsche Steenweg, 54

Tel. 472 OOSTENDE

Vlottend

Visscherijmuseum

Een Fransch zeekapitcin, P. Dauphin, ree-
der te Paimpol en die wegens zijn heldhaftig
gedrag tijdens de verdediging van Dixmude
in 1914, met de Brigade der Fransche Mari-
ne-fusiliers, het Eerelegion, het Belgisch
Oorlogsfcvuis en het Yzerkruis verwierf, 'heeft
aan boord van een groot visschersvaartuig
een museum ingericht, dat niet min dan .veer-
tien dioramas behelst welke tafereelen ver-
beelden van de kabcljauwvangst in Ysland
en Terre Neuve.

Kapitein Dauphin heeft het inzicht ter ge-
legenheid der Tentoonstelling van 1935 met
zijn vlottend museurn naar Brussel te komen,
waar het onder de hoede van den Belgi-
schen Oud-Strijdersbond, 25, Antwerpsche
aan, te Brussel, voor het publiek zou^ toe-

gankelijk zijn.

<>••••••••«•••»••••••§•••»•»•

VOOR UW *

versch gepelde en

ongepelde Garnalen

en Mosselen

WENDT U TOT

Leend. VanBeveren

Poortdijkstraat, 48b ~ Tel. 12

BROUWERSHAVEN, Holland

••••«•••••••••••••••••••MM

R. Neyt-VanWulpen

BRANDHOUTKAAI, 29-31

Tel. 11.74.63 — BRUSSEL

—«os-
Groothandel in GEROOKTEN

en GEZOUTEN VISCH

Specialiteit van gerookten ZALM

Versche.en gepelde GARNAAL

Philippijnen ernstig

getroffen

VISSCHERS VERMIST

MILLIOENEN DOLLARS SCHADE,

V. D. meldt uit Manilla.— De zware tai-
foen, die, gelijk reeds gemeld, de Philippij-
r>en en Formosa heeft .geteisterd*, heeft vol-
gen» de uit alle deden des lands binnenko-
mende berichten een materieele schade aan-
gericht van verscheidene millioenen dollars.
'Ook is een doodelijk ongeluk gemeld. Zeven-
tien visschers, die zich tijdens den laifoen op
zee bevonden, worden nog vermist. De pro-
vincie Leyte werd het ergste getroffen. Hier
zij ongeveer 10.000 personen dakloos ge-
worden.

Herman GITSELS

Vischmijn, 25j Minque - Ostende

Het beste adres voor verzendingen van alle soorten versche visch

La meilleure adresse pour les expéditions
de toufe espèce de P01SSONS FRAIS

Tel. 123
625

Gesticht in 1807
Fondée en 1897

Telegram adres :
Herman Ostende

Een nieuw Koelprocédé

voor Vischomwenteling

in den Vischhandel?
- O - —

In een te Bremen verschijnend dagblad1

komt een. sensationeel artikel voor over een
nieuwe" koelprocéclé, waaraan wij het volgen-
de ontleenen :

In alle stilte is in Bremen een uitvinding
gedaan, waaraan de economische beteekenis
van onschatbare waarde geacht moet wor-
den. Het gaat hier om een nieuw koelprocé-
cïé, uitgevonden door den banketbakker Hc-
ckormonn, die octrooi op zijn uitvinding
heeft gevraagd.Het is reeds herhaaldelijk door
geleerden van naam in de practijk beproefd
en o. a. -.door Prof. Dr Kochs, leider van het
proefstation voor fruit en groenten in Ber-
lijn-Dahlen goedgekeurd. Met behulp van dit
nieuwe koelprocédé is het mogelijk, fruit en
groenten jarenlang versch te houden.

Terwijl de proefnemingen met het versch-
houden van fruit en groenten reeds geduren-
de langen tijd geschiedden, heeft thans' He-
ckermann, in samenwerking met Snock-
Fischer en gesteund door de Nordsee, Bre-
men-Cuxhaven jzijn procédé ook aangewend
voor het versch houden van visoh. Daarbij
is gebleken, dat het eerst beproefde versch
houden van z.g. magere visch een groot suc-
ces is geworden. Het zal, wanneer de tech-
nische maatregelen daarvoor getroffen zijn,
in de toekomst mogelijk zijn, een deel van
de Duitsche vischaanvoèren, vooral in tijden
wanneer de markt overvoerd is ,op te slaan
om ze dan, wanneer de markt schaarsch
voorzien is, bijv. in den zomer, v/anneer de
Duitsche treilers ter haringvangst zijn en
daardoor de andere visscherij, beperkt is,
de noodige hoeveelheden visch op de markt
te brengen. Daardoor zal niet alleen een vaste
tendenz der prijzen ontstaan, maar dit zal
ook bijdragen, tot het verminderen van de
hoeveelheden uit het buitenland aangevoerde
visch. De belangrijke economische beteekenis
van het nieuwe procédé ligt dus vo'or de
hand.

Het procédé Heckermann wordt nog aan-
gevuld voor wat betreft het versch houden
van visch, met een eveneens door de «Nord-
see» beproefd procédé voor het koelen van
visch tijdens het transport met behulp van
droog ijs. In samenwerking met de Koolzuur-
fabriek Hannover G. m. b. H. te Rethén aan
de Leine en met steun van de Reichbahn zijn
deze proefnemingen uitgevoerd.

Hierbij worden in <le wagens. waF.rin de
visch met waterijs gekoeld wordt, door To-
vote, directeur van genoeimde koolzuurfa-
briek uitgevonden thermen (flesschen) ge-
plaatst, gevuld met droog ijs (koolzuur). De-
ze koolzuur verdampt en vormt door hel vrij
worden van het gas een koele temperatuur,
die de visch versch houdt. Op deze wijze
heeft men reeds bij hooge buitentemperatu-
ren visch in een temperatuur van plus 2 gr.
C. naar Weenen verzonden.

Deze beide nieuwe uitvindingen zijn uiterst
goedkoop en maken daardoor de visch haast
niet duurder.

Het blad heeft getracht, nadere bijzonder-
heden over de uitvinding van Heckermann te
weten te komen, echter tot nu toe zonder
succes. Er werd slechts medegedeeld, dat
kwaliteit van de gekoelde visch uitdtekend
was en de kwaliteit door een jarenlange be-
waring niet achteruitging.^

De medewerking van de «Nordsee» beperk-
te zich tot nu toe tot het beschikbaar stellen
van visch.

EENZELVIGHEID VAN EEN DRENKELING.
-«O»-

Naar aanleiding van het onderzoek door de
Engclsche Overheden vastgesteld, dit op ver-
zoek van het Bestuur van het Zeewezen, no-
pens de eenzclvigheid van een drenkeling,
waarvan het lijk door de bemanning van het
visschersvaartuig Z. 48, opgevicht werd, ver-
nemen we dat dit onderzoek totaal vruchelöos j
is gebleven.

De Tabaksmokkel

aan de

Fransche Kust

HET GEVAL MET DE «O.222»

HOE DIT ONTDEKT WERD ?

Nu pas kent mei» de bijzonderheden vj
de tabaksmokkel die ontdekt werd te Har<j
lot, nabij 'Boulogne-aan-Zee, De aandacht \j
de Fransche doeaniers was gewekt gewei
door het feit dat een Belgische auto opd
merkt werd te Hardelot, Ook werd beslo;
een oog in 't zeil te houden, zoowel
den weg als langs de kust. Het doeanesc!
verliet de haven, alle lichten gedoofd, Pi-
zagen de opvarenden een vaartuig, dat vc
anker lag, aan boord van hetwelk geen Jit
te bespeuren was. Het wapen in de vui
gingen de doeaniers aan boord van het ;
heimzinnig- schip, dat de «O.222& was, «M
Rêve». •

De manschappen beweerden geen smok!
laars te zijn, maar rond het vaartuig pikli
de doeaniers vijf en veertig. balen tabak
die rondd reven.

De aan wal gebleven patroelje was mi:
gelukkig. De andere smokkelaars 'gelukti
er in, het strand te bereiken en zich in
duinen te verschuilen. Beslag werd echi
gelegd op ongeveer 5000 kg. tabak, die «
waarde vertegenwoordigen van 300.000 fr.

HET LOT VAN DE BELGISCHE

VISSCHERS

De Belgische visschers, die te Boulogne o
gesloten zijn zullen, na hun terugkomst t*
schijnen voor den Onderzoeksraad vo
Scheepvaart te Oostende, die sanktiesT
moeten treffen omdat de «0.222» ham)
gedreven heeft — hetgeen aan een visscht
vaartuig verboden is en ook omdat l
schip gevaren heeft zonder reglement»;
lichten.

HOE DE AANGEHOUDENEN ZICH

TRACHTEN TE VERDEDIGEN

Het onderzoek werd intusschen ijvei
voortgezet!

De vier aangehoudenen bleven bijv'.-
verdedigingsstelsel. Zij bleven 'loochenen
deze zaak betrokken te zijn. Het par!
schijnt evenwej niet zoo heel vlug van
onschuld te overtuigen te zijn. te meer d<
er toch verscheidene onregelmatighed|
schuilen in het feit, dat de sloep een schee]
rol mei 13 mannen aan boord had, terwijl
bemanning slechts 4 koppen telde. Verci
mag het zonderling heeten dat een sloep, a
vuren gedoofd, in den nacht vaart, nabij
kust, op gevaar af elk oogenblik te ,straj
den.

De rijkswacht zette ook het - onderzn
langs cle kust voort met het doel de mcil
plichtigen van de vier aangehoudenen op
sporen. Er wordt evenwel vermoed, dat
de Belgische grens bereikt hebben,- of <
zij zich schuil houden in een of ander h'
in de duinen. _ >

DE VERMAARDE BIEREN

BOCK
MUNICH

FORST

Wielemans

worden in de café der nieuwe
VISCHMIJN GESCHONKEN

STOUT C, T. S.

DEPOT: BROUWERIJ

Edg. Deswaef

OOSTENDE — TEL. 106

R. Huysseune

ZEEBRUGGE

Tel. Heyst 22 — 72

Verkoop in 't groot
van versch gepelde
garnaal en fijne visch

Voor uwe gerookte waren nT?68^"! ate„<,; TT °. « i i 'i Oscar-Rau - Haren!
wendt U tot het merk Tei. 1799 Oostende l

De Meiboom

Oscar Rau-DeKnuydt oostend

Specialiteit van alle soorten haring; droge- en pekelharing; kippen; zabnj
haring; zoeten haring, gerookte sprot; gezouten en gerookte filet».
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Marktberichten

OOSTENDE

) 0.080.—
18.323.—

Vrijdag 30 November 1934.
Enkel'drie mötorvaartuigen op de markt ;

twee van de -Witte Bank en .1 van de West,
steeds flauwe prijzen.
0.194 Wftte Bank 8 d. 5.115.-^-
0.328 Witte Bank 12 d. 15.335—
0.201 West 10 A 6.365—

De 0.194 is na 8 dagen van de Witte Bank
moeten terug komen met defefct aan de
vrinch.

Zaterdag l December
Er waren 2 mötorvaartuigen op de markt:

l van de Witte Bank en l van de West. Door
die schaarschte kende de visch een lichte
prijsverhopging.
O-203 West 8 d.
O.29I Witte Bank 14 d.

Maandag 3 December
Weivoorziene markt, 1 8 - mötorvaartuigen

komende van de Witte Bank, l van Spanje,
I van het Kanaal, l van de Noorden en 7
\an de'-West:

De vangsten -van de West zijn merkelijk
minder dan die der verledene week ; die
|van de" Witte Bank blijven overvloedig. De
prijs der tongen was iets beter dan gedu-
rende de laatste dagen. Het motorvaartuig
komende van het Kanaal had een bijzonder
groote hoeveelheid tongen : 2600 kg. on-
geveer en daarbij eei» schoone vangst gewo-
ne visch.

Ook de visch van de Spaansche vischgron-
e!en werd goed verkocht-
0.302 Witte Bank 15 cT. 17.337.50
O.275 Kanaal 16 J. 31.950.
0.102 Witte Barifc 14 d. 20.935—
0.329 Witte Bank 16 d. 18.151 —
0.137 West 10 d. 9.810—
O:327 Witte Bank- 15 d. 14.487.50
0.292 Nauw varVKales 6 d. 12.499.50

0.277 Witte Bank
O.65 Witte Bank
0.204 Witte Bank
O.209 West
0.130 West
O.66 West
O.207 Witte Bank
H. 58 West
0.226 Wést~
O.62 Noordzee
B. 3 Oost

10 d.
18 d.
15 d.
6 d.
9 d.
6 d.
9 d.
8 d.
3 d.

15 d.
5 d.

19.769.50
37.262—
25.725.—

5.270.50
8.217.50
5.645.—
8.210—
7.690.—

880—
2.970—
4.905—

Dinsdag 4 December
Enkel 13 motorvaartuigen op de markt, 2

van Spanje, l O van de Witte Bank en l van
de West.

De motorvaartuigen van Spanje hadden
geen overdreven vangsten ; de prijs echter
vergoedde de geringe hoeveelheid.

Ook het vaartuig van . de -West had geen
opvallende' vangst. De Witte Bank-schepen
daarentegen, brengen steeds groote vang-
sten tongen. Alle vischsoorten kenden een
gevoelige prijsverhooging. Ronde visch ont-
brak-totaal op.de markt. De verscheidenheid
liet in alle opzichten veel te wenschen over.
O.339 Spanje 18 d. 36.800.50
O.325 Witte Bank 14 d. 16.195.^
O.17I West l i d . 10.380—
0.192 Witte Bank 13 d. 23.721.—
O.227 Witte Bank 13 d. 18.297.50
O.3O l Witte Bank 14 d. 17.890.—
O.25 Spanje 17 d. 30.649.-
O.36 Witte Bank 14 d. 18.340.—
O.256-Witte Bank 12 d. 18.085—
0.168 Witte Bank 14 d. 19.405.—
0.155 Wi«e Bank 13 d. 18.850.—
0.128 Witte Bank 12 d. 16.267.50
0.243 Witte Bank 12 d. 19.885—

Woensdag S December
l treiler en 12 motorvaartuigen bevoor-

raadden de markt. De treiler kwam van de
Noorden en had een weinig ronde visch, wij-

REEDERS!

Qij wordt goedkoopst en in alle Vertrouwen gediend

77, CHRISTINASTRAAT, 77 — Tel. 269 — OOSTENDE

Accumulatoren "Xndor"
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GANSCH IN STAAL. STERK ALS EEN PANTSER.

bieden Ü volgende voordeelen aan:

REFERENTIES TE .OOSTENDE:
Do schepen 0.164, O.311, O.316,

O.5S, O.310. 0.204. O.3Q7, .O.334;:
De Belgische Staatsbooten «De Zee-
hond», «Meixator-»,de maalboot «Prins
Boudewijn», «Sckeldewacht». enz.

Geen kostelijke herstellingen meer.
Een kostelooze dienst voor nazicht.
Geen kortsluitingen tusschen de plak-
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acide en ook geen sulfatce- .
ren meer. Enkel gedistilleerd water toei-
voegen. 11EI JilR wurtorg opkonirikt

MOF de lust

0. ILLEll

22, Kerkstraat
Tel. 107

OOSTENDE

ting en schelvisch. 'Al die soorten werden
duur afgezet.' Wat de motorvaartuigen be-
treft, l kwam van Spanje, 5 van de Witte
Bank en 6 van de West. Het vaartuig van
Spanje had een voldoende vangst van goe-
de hoedanigheid.

De prijzen waren dan ook loonend. De
Witte Bank-^chepen hadden gemiddeld 1200
kg. tcngen en wat bennevisch. De prijs der
tongen was merkelijk gerezen. De vaartuigen
die aan de West gevischt hadden, hadden
groote hoeveelheden groote, prachtige tar-
bots — springlevend. De prijs van alle soor-
ten visch, zoowel tongen als gewone en klei-
ne visch, was zeer gevoelig verhoogd, wat
een onverhoopte gunstige invloed op de be-
sommingen maakte. .
O.294 Spanje 18 d. , 43.596.—
0.138 Witte Bank 13 d. 18.495.—
O.2IO West 8 d. 8.295.—
O.3 l 8 Witte Bank 14 d. 16.600.—
O.272 Witte Bank 14 d. 19.815—
0.136 West 6 d. 3.610—
0.189 West 5 d. 17.965.—
SS.0.76 Noorden 12 d. 52.801.—
0.127 Witte Bank 14 d. 22.725—
O.I9I West 5 d. 19.065.—
O.229 West 8 d. 18.305.—
O.340 Witte Bank 13 d. 23.067.—
B. 24 Oost 7 d. 5.803.—

Donderdag 6 December
De markt werd voorzien door l treiler en

9 motorvaartuigen waaronder er 3 van de
Witte B?.nk en 6 van de West kwamen.

De treiler had een geringe vangst, we'ïke
duur afgezet werd.

De Witte Bank-schcpen hadc?en gewone
vangsten met van 1000 tot 1200 kg. tongen
welke goed verkocht werden.

De vaartuigen die van de West kwamen,
hadden merkwaardige vangsten, bijzonder
aangaande de groote hoeveelheid- prachtige
tarbots door hen binnengebracht ; een ervan
had ongeveer 3000 kg. talbotten en grieten.
Door die overvloed was de prijs iets minder,
doch nog vast.

Over het algemeen,' goede markt.

O.223 Witte Bank ..l 3 d. 20.325.-
0.200 Witte Barik 13 d. 21.965—
0.217 West 9 d. 14.990—
O.312 West 8 d. 26.585.—
O.313 West 5 d. 1.975.—
SS.0,159 Noorden 15 d. 39.574.—
CX334 West 5 d. 4.715.—
O.260 Noorden 5 d. 21.642.—
0;265 Noorden 6 d. 7.565—
O.246 Witte Bank 14 d. 22.892.50

Les Frigorifères du Littoral

N. V

IJS

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers

voor bewaring van

visch, eieren

bevroren vléesch

enz.

Breedënsche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
30 November 1934 fr. 29.783.50
l December 28.448.
3 December 268.873.—
4 December 265.990.50
5 December 270.263—
6 December 182.680.50

totaal fr. 1.046.038.50

AANVOER VAN SPROT GEDURENDE DE
VERLOOPEN
30 November
1 December
2 December
3 December
4 December
5 December
6 December

.Sedert de nieuwe vischmïjn uitgebaat
wordt, zijn er talrijke perceelen bouwgrond
verkocht.

.'-Er blijven er nog slechts weinig over. Ge-
zien «*e moeilijkheden van het verkeer, hebt
ge er alle belang bij niet lang te wachten.

't Wordt hoog tijd, want veel blijft er voor
U niet meer te vinden.

Wendt U zoo spoedig mogelijk tot de

Vandersweepplaats, l
waar U alle noodige inlichtingen, kosteloos
en bereidwillig, zullen verschaft worden.

WEEK.
4400 kg.

6200 kg.
2100 kg.
450 kg.

1150 kg.
15.400 kg.
450 kg.

78 — 120
54 — 120
93—125

100—125
88—140

49 — 97
82—110

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t»
BERICHT AAN DE VISSCHERS !

Dm goed de «Koolzakken» anders gezegd de
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verrekijkers van de

Lunetterie Beige
84, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Camëo)
Alle vermakingen aan de genadigste prijzen.

Groote keus van Barometers.

Woensdag morgen deed een Engelsche
drifter de Oostendsche haven aan met een
lading haring en was tenslotte verplicht te-
rug de haven te verlaten, daar hij over geen
vergun n-'ngen beschikte.

Huis Galcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER

ALLE SOORTEN
MAZOUT — OLIËN

Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER VJSCHMIJN VAN OOSTENDE GEDURENDE DEZE WEEK.

Maand.
8.00 —
4.50 —
5.00 —
9.00 —
7.50 —
8.50—
6.00—
6.00—
5.00 —
4.00—
1.70—

1.70—
2,50—
1.60—
2.10—
0.90—

_

Zaterd,
Tiirbots — Gr. tarbot 10.00—

KI. tarbot 5.00—
Barbues— Griet 6.00—
Soles — Gr. tongen 10.00—

Gr. mid. tongen 9.00—
Kl. mid. tongen 10.00—
Kl. tongen 6.00—

Carrelets — Gr. pladijs (schol) 5.00—
Mid. pladijs, 6.00—
Derde slag pladijs 4.00—
Kleine pladijs 2.00—

Limandes — Schar 4.00—
Limandes soles — Tongschar
Soles d'Ecosse — Schotsche schol .2.80—
Flpttes--^- Schaten ••
Raiés —Rog .2.50—
Tacauds — Steenposten .; °-80—

'Merlans — Gr. wijting '-60—
KI. wijting 0.60—

Cabiliauds blanc — Witte kabeljauw
'Gullen

KI. gullen
Cabiliauds d'lslande — Ysiandsche kabeljauw

Güllftn ...'....
; Kl. gullen

Sébastes —-Klip visch
Charbonniers -r- Kpolyisch
Ljeus •— Vlaswijting
Lingues — Lengen ..
Eglëfiris' '-t- .Gr. schelvisch

Gr. mid. sthe
Kl. mid. schel
Kl. schelvisch
Braadschelvisch (totten) 2.00— 2.00

Colins — Gr, rhooimeisjes •
Mid. mooimeisjes
KI, mooimeisjes

Vives — Pietermannen
Grondins — Knofhaan
Grondins roüges— Engelsche soldaten
Rougets — Roobaard
Emissoles — Zeehaal ,
Roussettcs — Zeehonden ,

:Dorées — Zonnevisch
Lottes — Zeeduivel (sleert)
Congres — Zeepaling ..
MakrêeJ • '<
Harengs — Haring
Esfurgeons — Sleur
Flétans — Heilbot
Seiches — Inktvfsch
Bars — Zeebaars
CreveHes — Oarnaal
Ecrevlsses — Kreëftjes
Esprot — Sprot

Dinsd.
11.00— •,
5.50 —
7.00 —

10.00 —
9.00 —
9.00—
7.50 —

6.00—
5.50 —
4.50—
2.20—

Woensd.
700 _
6.00 —
6.00 —

10.50—
10.00 —
(I.OO—
9.00—
6.00—
5.50—
4.50—
2.50—
4.50—

Dond
7.00—

' 5.00—
6.00—

11.00—
11.00—
12.00—
z.OO—
6.00—
5.00—
4.00—
2.40—
4.50—

1.75
3,00
2.00
2.25
1.00

3,5
2.50

4.00—
2.00—
4.00—
2.20—
2.40—
1.60—
8.00—
4.00—
2.50—

3.20— 2.00

"3.5 ó—
1.20—
1.60^
0.70—
6.00—
3.50—
2.50—

h 4.00—
5.00 — 5.00—

'.".""• ' ' • ' i - f > 4.50 —

^V'SCh -4.00 4ÖÖ " 4.00-

2.50—

2.20
11.00

8.00—
2.20—

8.00—
1.40—

2.00—
2.75—
2.50—
,3.00—
4.00—
4.00—
3.50—

2.40—
8.00—
f.50—

3.00—
3.00—
4.50—

3.50—

0. O

2.60

2.00—
9.00—
2.25—
3.00—
3.50—
5,00—
5.00—
6.00—
7.50—
4.00—
3.60—
1.40—

2.25—

7.00—
1.80—
3,00—

"4.06—"
4.00—

's.'óó—"

REEDERS,
Voor uwe Verlichting en T. S. F. in-
ricliting aan boord van uwe vaartuigen,
eischt van uwe leveranciers de

BATTERIJEN

de beste, de spaarzaamste,
de duurzaamste.

Bijzondere starterbatterijen
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90

t

IJMUIDEN

Deze week werd de markt gespijsd door
een 41 stuks stoomtreilers, 24 motors, 5
Denen en 1 1 0 drijfnetharingvisschers.

De mooiste vangsten werden nu gemaakt
door de kleinere stoomtreilers. De vangsten
Jestonden uit vele tongen en tarbot; de vang-

sten van de Noordbooten waren ditmaal veel
minder; de reizen worden nu lang en de kwa-
iteit van de.aangevoerde visch Iaat veel te

wenschen over.
De prijzen van de fijnvïschsoorten waren

spotgoedkoop, maar de aangevoerde visch
van de Noordbooten kenden deze week alle

goede prijzen.
De buitenlandsche aanvoer bestond dit-

maal uit enkele kotters, met vele scharren,
hun kwaliteit visch viel te roemen en voor
deze visch werden goede prijzen gegeven.
De haringvisscherij wodrt nu elke week min-
der. Vele schepen beëindigen de visscherij
orn zich gereed te maken voor de treilvis-
scherij ; toch is de aanvoer elke dag nog
zeer redelijk en de prijzen zijn zelfs zeer vast
te noemon. Bijna al de haring gaat naar het
buitenland.

De vetwachting voor de toekomende week
is 40 stoomtreilers en 30 motors.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Vrijdag 30 November 3875 kg. 1.00—2.50
Zaterdag l December 3282 kg. I.OO—2^20
Zondag 2 December 924 kg. l .60—2.40
Dinsdag 4 December 926 kg. 3.80—5.90
Woensdag 5.December 1993 kg. 3.00—6-60
Donderdag 6 Décemb. 2585 kg. 2.30—6.10

VERWACHTINGEN

Maandag 10 December. — SS.0.149 van
het Kanaal van Bristol. — O.293 van Span-
je met rog, roobaard en tongen.

Dinsdag 1 1 December..— O.295, O.82,
SS.0.157 van Spanje met rog, tong, en rob-
Saard. ' ' ' •
. O.85.' O.81 van het Kanaal van Bristol. —
SS.O.158. SS.O.75 van het Noorden met ka.-
beJjauw, kools en mixed. — SS.O.98 van het
Kanaal van Bristol .met 150-bennen-.haring
en mixed.

Woensdag 12 December. — O.82 van
Spanje, met rog, roobaard en tong. O.86
van het Kanaal van Bristol. — SS.0.146,
SS.0.97 van het Noorden met kabeljauw,
kools en mixed. - ' ' ' '

NIEUWPOORT

Deze week was er redelijk veel visch op
de markt. De prijzen in "t begin der week
laag, noteerden Woensdag en Donderdag zeer
goed. Er werd .meer garnaaj dan gewoonlijk
aangevoerd. Ook hier waren de prijzen veel
beter. Van grooten aanvoer van sprot kan
geen spiaak zijn.

De prijzen der visch luiden :
tongen : gr. 7—9 ; midd. 8—10 ; kleine 3—
5 ; schar 3—3.50 ; tarbot 7—8 ; griet 4—6;
platen 4—5.50 midd.; 2.50—4 kleine 1~-
2.50 ; schar 3—3.50 knorhaan .1.25—1.75;
arend 6—7 ; wijting l—1.50 : rog 2.50—3.

PRIJZEN DER GARNALEN :

Vrijdag 30 November
Zaterdag l December
Maandag 3 December
Dinsdag 4 December
Woensdag 5 December
Donderdag 6 December

geen.
1.50—1.80

2.50—3.00
3.00—3.50:
3.20^-3.50
3.30—3.60

AANVOER VAN SPROT

Vrijdag 30 November 4050 kg. 99—115
Zaterdag l December 2300i.kg. 74 85
Zondag 2 December 620 kg. 69
Maandag 3 en Dinsdag 4 Dec. geen .
Woensdag 5 December 14.800 kg. 55 85
Donderdag 6 December geen

VISSCHERS ! Weet U dat

| de beste GASQIL

j het beste MAZOUT

> voor VISSCHERSVAARTUIGEN
^GEFABRICEERD wordt door de

>Belgian CrackingCy

. die nooit de belangen van den
'kooper uit het oog verljest.

Al hare prodlucten komen voort
^van de Belgische Werkhuizen
>te Langerbrugge.

J BESTEL BIJ DE B. C. C.

Dond. Zaterd.
Tarbot 42.50—12.00 35.00— 8.50
Griet 23.00—13.00 22.00— 9.00
Gr. tongen 0.75— 0.63 0.71— 0.64
Gr. mid. tongen 0.57— 0.48 0.51— 0.43
Kl. mid. tongen 0.66— 0.54 0.51— 0.43
KI. tongen ' 0.55— 0.45 0.49— 0.45
KI tongen (gr. slips) 0.40— 0.32 0.39— 0.32
KI. tongen (kl. slips) 0.26—0.15 0.20—0.11

SldlSi -:::::::::::::::::::::::::::: ÏB-ÖÓ-Ï^Ó
/ctschol .21.00—18.00 17.00—12.50
KI srrinl 21.00—15.00 15.00—10.00
KI. Schol H'".'.'.".'.'.'.'.'.'.'5-00— 6.50 10.50— 3.90
Kl. ScholIH 5.10—4.10 4.30—2.20
Tongschar <
D0g 13.00— 4.00
Vleet 0.75— 0.17
Poonties 5-2 0—2-2 0

Kabeljauw .... 40.00-16.00
Gr Gullen 12.50— 4.80 9.00— 7.00
KI Hen 'O-O»— '-«O 6.50— 1.25
w'iitfnT . 3.10— 0.80 1.80— 1.15
fir Schelvisch ,17.00—11.50ur» scneiviscn " t e nn 11 «A
Gr. mid. schelvisch -22 00 650Kl. mid, schelvisch zz-0°— 6-50

0.46
0.48
0.52
0.57
0.15

-16.00— 5.60
10.00— 2.65
0.70— 0.46
1.20—
8.00—
5.50—

12.00— 8.50
6.00— 3.60

0.23
1.30
1.35

8.00— I.OO

Kl, schelvisch
Braadschelvisch
Heilbot •
Leng
Kool visch .,
Makreel
Wolf
Schartong
Zalm
Steur
Gr, roode poon
Mid. roode poon
Kl. roode poon ..
Schar .'
Bot

Alle* «angëJ'üiJ"in"gpiltl«n, t gulJen t 14,50 fr

Maand.
35.00— 9.00
24.00—11.00

0.74— 0.64
0.55—
0.57—
0.67-
0.49-
0.20-

20.00—16.00
23.00—18.00
27.00—16.00
21.00—10.50
(4.50— 3.90
7.00— 4.50
25.00J2I.OO

10.00— 7.50
2.33— I.OO
8.00— 5.00

50.00—24.00
14.00— 7.00
10.00— 2.50
4.50— 1.10

29.00—14.00
22,00—11.50
19.50— 7.70
12.00—
6.80—
0.75—
1.20

Dinsd.
35.00— 8.00
22.00— 9.50

0.71— 0.62
0.55—
0.55-
0.58—
0.46— 0.37
0.24— 0.11

24.00—15.00
22.00—17.00
22.00—14.00
18.00—10.00

,12.50— 5.10

0.47
0.48
0.52

Woensd.
35.00—10.00
22.-00—l I.OO
0-67— 0.62
0.58— 0.55
0.67— 0.58
0.71— 0.65
0.60— 0.46
0.25— 0.10

21.00—18.50
23.00—20.00
23.50—16.50
17.50—13.00
18.50— 7.70

per 50 kg.
»

per kilo

per 50 kg.

5.90—2.90 9.00— 7,90

6.70
4.00
0.49
0.23

14.00— 2.60
8.50— 5.60
19.00—
12.00— 3.90

13.00— 5.00
2.40— 0.17
6.50— 5.60

52.00—30.00
17.00—12.00
11.00— 1.10
5.60— 0.60

30.00—15.00
26.00—15.00
22.50—11.50
13.50—10,00
8.80— 3.00
0.85— 0.52
1.15— 0.20

18.00— 3.40
5.80— 1.80

17.00— 9.50
1.13— 0.32
8.50— 3.80

65.00—30.00
18.00—15.00
17.50— 4.20
4.80— 1.25

30.00—25.00
29.00—21.00
23.00—12.50
18,00— 9,00
10.00— 6.60
0.75— 0.46
1.50— 0.13

16.00— 3.10
6.50— 1.65

p. 20 stuks
per stuk
per 50 kg.

p. 125 kg.
per 50 kg.

11.50—5,00 10.00—'4.50

per kilo
per stuk

per 125 kg.
per 50 kg,

»

per kilo

per 50 kg,

8.60—"Ï.'JO "üëö—"Ï.ÏO j2,00—"4.50 i'4!ÓO—'"ï.'Jb "&ÖÖ—"2.60

Voor uw

Drukwerk

zpoals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN-BOEr
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
C1RCULAIREN

wendt U tot de

Drukkerij

van dit blad
Nfeawpoortsteenweg

OOSTENDE
TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
afle CONCURRENTIE,

Ires
HarenJ
Ie Stoomimachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle to Pê cheries

endi

; zalm

Samenwerkende Vennoofsdiap
VANDERZWEEPPLAATS (rechtover,de oude Statie)

Alle mekanteké vertriakingen en constructies
Alle smlds-, pïaaf-, koper- en zlnkwerk voor schepen

Levering Vain alle benoodfgd,heden :.
OHSn, .Verven, Kettingen/Ghlkkeïs, KaWèri, Carfnrre, enz,, .enz,- '.' • * - _ . , . - , , - ^ _ _ ^ ̂  " '.• ^ _• ' • • ' • L'"1.:' '. Jfc-»'-'
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VI55CMER5 !

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLIMGEM EN

hlEUWBOUWs WENDT U TOT DE WCBKHUIZEM

I

Vewozen AL A SKA Zalm

» ^PJSPP»
* «MELCO»

Algemeen Agent

VISCHHANDELAARS
VISSCHERS
Voor al uwc WERKEN van LOOPEND
WATER, wendt U tot het HUIS

Tacniltft Ma.f»rfiCha11ejBiques iTiacröciieUK.
KAPELLESTRAAT, 81 — Tel. 534

OOSTENDE BRUSSEL
-̂ — 15-1«, Ardoinkaai, 15-16

-Algemeene Aannemer van Lood, Zink, * — ! -
Koud en warm waterleidingen. R«ehwre«lci«l>« Verkoop «M

Verzorgd werk, Matige prijzen, iWwfrijk» Toomden wor

i



T ZEEBRUGGE

• Donderdag 29 November. —Gr. tong 8.50
BI. tong 8 ; Fr. tong 8—8.50 ; Sch. kl. tong
7—7.50 ; kl. tong 4—5 ; tarbot 7 ; griet
.5—5.50 ; rog 2.5.0—3 ; pieterman 7 ; gr,

' plaat 4.50—5 ; thid. plaat 4.50—5 ; kleine
plaat 3.50 ; schar 3;

Zaterdag l December. — Gr. tong 7
Bi. tong 7 ; Fr. tong 7.50—8 ; Sch. kl. tong
6—6.50; kl. tong 3.50—4 ; tarbot 6—7;

.griet 4.50—5 ; rog 2,50 ; pieterman 6 ; gr.
- plaat 3 ; mid. plaat 3 ; kl. plaat 3 ; schar 3.

Maandag 3 December. — Gr. tong 7—8.;
BI. tpng 8 ; Fr. tong 9 ; Sch. kl. tong 8 ;
kl, tong 5—6 ; tarbot 8 ; griet 5—6 ; rog

' 3.50 ; pieterman 7 ; gr. plaat 4 ; mie?, plaat
4.50; kl. plaat 3.50—4; schar 3.50.

Dinsdag 4 December. — Gr, tong 8 ;
BI. tong 9—10 : Fr. tong 10 ; Sch. kl. tong
8—9 ; kl. tong 7—8 ; tarbot 8 ; griet 5—6;
rog 3^50 ; pieterman 7.50—8 ; gr. plaat
4—4.50 ; mid; plaat 4.50—5 ; kl. plaa»
4.50—5 ; schar 3.50.
/Woensdag 5 December. — Gr. tong 9 ;

BI. tong 10 ; Fr. tong 11-12 ; Sch. kl. tong
I O ; kl, tong 6—8 ; tarbot 10; griet 8 ;

'rog 5 ; pieterman 9—l O ; gr. plaat 5 ;
mid. plaat 5.50—6 ; kl. plaat 4.50 : schar
4.
Donderdag 6 December 3920 kg. 4.80—2.50

Donderdag 6 December.;—- ., tongen l O ;
Uoktongen 12 ; -fr, tongen. 14 ; kleine ton-
gen 13 ; kleine tongen 8 ; pieterman 9 ; gr.

'ren midd. platen 5.50—6 platvisch middel.
4:50—5 ; tarbot 9 ; gr. rog 3.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNALEN

Woensdag. 21 4610 kg. 1.80—2.50
Donderdag 22 6582 kg. 2.00—3.00
Vrijdag 23 . 5147 kg. 2.00—3.50
Zaterdag 24 .4188 kg. 3.00—5.00
Maandag 26 3624 kg. ,2.50—3.50
Dinsdag 27 5168 kg. 2.80—4.20
Woensdag 28 6288 kg. 2.00—4.00
Donderdag 29 6194 kg 2.00—3.00
Vrijdag 30 6232 kg. 1.50—3.00
Zaterdag l Dec. 10.200' kg. . 1.50—3.00
In de maand November werden hier 125,253
kg. garnalen verkocht voor de som van
328.815.60 fr. 't zij tegen gemiddeld 2.63 f r.
de kg.

Jan Spaanderman

PÓISSON FRAIS ET
SALES _ CREVETTES

VERSCHE EN GEZOUTE
VISCH — GARNAEN

VLEETSTRAAT, 20
YMUIDEN (Hollande)

Adr. tel.: Spaanderman-Ymuiden
Postbox 15 Telefoon 4721

GRIMSBY

5 December.-— 42 booten landden cch ma-
tige vangst. De vraag was vast. Schol i O—
l l ; tongschar 18 ; wijting 3 ; heilbot i l
1 7 ; kabeljauw 2.6 4.6; schaal 8.6 9.6;
haak of mooimeiden 13 ; kleine schelvisch
3,6 ; kleine schelvisch 3.6 ; midd- schelvisch
6 ; groote schelvisch 7 ; schar 5 9.6 ; gul
4^—5 ; per stone. Tongen 1.2 ; tarbot 7—9;
griet 9 d, per Ib.

Alles in shillings.

FLEETWOOD

:;5 December, — 160.000 kg. werd aange-
voerd. Tongen 16 sh ; tarbot 9 sh ; heilbot
18 «h ; griet 9 sh per stone. Haak 118 sh ;
schelvisch 48 sh ; kabeljauw 48 sh ; gul 32
sh ; wijting 27 sh ; zecdüivel 33 sh ; schol
128 sh ; zcepaling 30 sh ; rog 66 sh ; schaal
44. sh; leng 16 sh ; koolvisch 19 sh'; dog
9 sh ; knorhaan l 8 sh ; pollack 32 sh ; bra-
sem 52 sh per 10 stone.

Alles in shillings.

Etabl. Ch. de Doncquers
S, rae du Rivage, 5

CHATELET
Tel, Gharler.30363

71, Minque, 71
OSTENDE
Tel. 772

De voornaamste
Instelling voor '

Le plus important
du pays pour Ie

geweekte Stockfish trempé
Zeevisch en Haring
— Groothandel —

Vraagt prijs per
hoeveelheid1

Poissons et harengs
en gros

Demnndez prix par
quantitc

BILLJNGSGATE

588 ton werd aangevoerd, waarvan 33 ton
bij stoomboot.

Er was een matige algeniecne vraag mei
vaste prijzen.

Tongen en slips l—1,2 sh ; roode herder
9 d.—1.6 sh ; krabben 2 cl.—10 d. ; zee
kreeften 1,2—2 sh ; groote Engelsche kob
ben 3,6— 4 sh per Ib. ; zonnevisch 3.6—4.6
griet .6—9; larbot 7—9 ; tongschar 9—16
heilbot 12—16 j schol 7—II ; uitgezochte
:itchcs 5—7 ; kabeljauw 3—5 ; wijling 1.6—
4 j haak I I —13 j leng 1.6—2.6 ; schelvisch
3—6 ; schaal (vleugels) 4—5 ; rog (vleu
gels) 5.6—6.6 ; zcepaling 1.6—3.6 ; Engel
sche versche haring 2—3.6 j Scholsche 3—
3.6 per «tone. Levende paling 10—26 j doo-
de paling 8—21 per draught. Gerookte ha
ring .4—5*6 ; kippers en rooden haring 3—
6 i droge filleta 2—T 3 per box j Whilstable
intandschc oesters 20—47 ; Pyefleet 47—75;
Hollandsere 17—40 per 100. Engelsche brui-
ne en roode garnaa! l—1,6.

Alles in shillings. .

•*»*«******•*»* t*«*«««l***«»««****«t«********

De hevigste hoest

wordt onmiddellijk genezen met de

Siroop MIRA

verkrijgbaar: Apotheek PEREMANS
58, Alfoni Pieterslaan Oostende,

ALTONA

VISCHMARKTEN van ALTONA-HAMBURG

Gedurende deze week liepen 8 Noordzee-
steamers met 393.100 p. (8000 p. haring-
binnen, alsook een Oostzeesteamer met
28.800 p. l Yslandsteamer met 192.400 p.
en twee stoomvaartuigen uit de Wille Zee
met 280.000 p. versche zeevisch.

In de Noordzeevangsten bevonden zich
bijzonderlijk groote hoeveelheden koolvisch,
makreel, wijting en leng. De Ooslzeestea-
nier loste kabeljauw, schelvisch, pieterman
en wijling. Uit de Witte Zee en Ysland kwa-
men voornamelijk kabeljauw, roobaard en
koolvisch. In den loop der week is de vraag
naar visch tastbaar achteruitgegaan. . Een
deel der cangebrachte visch bleef onverkocht
en moest aan de vischmeelfabrieken afge
leverd worden.

De prijzen liepen bijgevolg verder achter-
uit ; de val ging tot de uiterste grens.

De kleinvisschers die zich thans grooten-
deels de sprotvangst bedrijven brachten met
behulp van 48 voHezeezeilvaartuigen 437.400
p. visch in het opbod. Daaronder bevonden
zich 24 zcilvanrtuigen met 342.800 p. sprot;
58 kleine vaartuigen leverden 22.000 pond
?oetwatervisch.

Er werd 418.000 p. ingezonden en ver-
kocht in hel opbod ; meest haring, kabeljauw
haringhaai ea verscheidene soorten platvisch.

Door. I O vollezee zeïlvaartuigen werd" er
122.800 p. sprot en door 34 Elbevisschers
2.600 p. Elbevisch uit ter hand verkocht.

De haringinvoer bedroeg 3.477.300 p.

waaivan uil Engeland 3.200.000 p.
«il Noorwegen 277,100 p.

De gezamenlijke afzet was bijgevolg :
opbod" 1.722.500 p.
uit Ier hand 3.602.700 p.

te zamen 5.325.200 p.

ANTWERPEN

Maandt'g 3 December losten hier : SS.
«Bernsloft» :

Voor Antwerpen :
35 kistjes gerookte paling

334 kisten versche visch, meestal kabeljauw,
een weinig schelvisch en een paar kisten
snoek.

Kabeljauw noteerde 4—-5 en schelvisch fr.
4—5.50 de kg. Snoek gemiddeld 5 fr.

Voor Brussel :
1 03 kisten kabeljauw
13 kislen forollen
10 kisljcs gerookte paling.
Voor Oostende :
192 kisten kabeljauw
Dinsdag; 4 December
Van Noorwegen eene partij kabeljauw wel-

ke bep.etl.en kostprijs moeilijk verkocht. En
de klein? hoeveelheid heilbot ging zeer slecht
van der hand aan 2 franken lager dan de
inkoopprijs.

Woensdag S December
Een autolading van Denemarken en per

boot, 209 kassen voor Antwerpen en voor
Brussel 152 kisten. Meestal kabeljauw.

Donderdag 6 December
Een autolading van Denemarken en onge-

veer IOf'5 kislen per'boot. Wederom was de
rootstehoeveelheid kabeljauw met een wei-
ig schelvisch.
In het algemeen was er van Maandag tot

Donderdag weinig verandering in de prijzen.
Oostende zond niet veel, maar maakte vol-

doende prijzen.

LIJDERS AAN SPATADERS
(Varices)

gaat ter trouw voor Uwe kousen naar
het HUIS

AuPara

G . M A D E L E I N - B U Y S
Gcbreveteerde Breukmcester

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE
N.B. — Zeer groote keus in deze

artikelen, ook naar maat.

Maandoverzicht van

Oostende

1.326.576.50
3.926.895.—

79.319.50
17.001.50

De opbrengst van den verkoop van versche
visch gedurende de maand November bc'
draagt 5.349.792.50 fr. 't zij 474.230.40 fr.
meer dan in dezelfde maand van het vorig
jaar, die 4.875.562.10 bedroeg.

De opbrengst van November kan als volgt
volgl ingedeeld worden.
Belgische sloomireilers
Belgische motorlreilcrs
Hollandsche sloomtrcilcrs
Verscheidene

De aanvoer voor diezelfde maand beloopt
l.,916.682 kg. legen 1.797.819 kg. voor No-
vember 1933, dus ccn vermeerdering van
18.861 kg. bij dezelfde maand van hel vorig
laar.' Voor de elf eerste maanden van dit
jaar, iis de opbrengst van den verkoop van
versche visch, sprot, haring en garnaa) niet
inbegrepen : 54.973.647.50 fr.

Dezelfde periode van hel vorig jaar had
57.000.139,10 f r. gegeven.

Er valt dus eenc vermindering in op
brcngst van 2.026.491.20 fr., 't zij ongeveer
4 % aan te slippen.

De aanvoer voor dezelfde periode bedraagt
16.637.2° l kg. voor 1934, tegen 17.831.863
kg. voor dezelfde periode van 1933, 'tzij eeit
vermindering in gewicht van J.194,572 kg.
of ongeveer 7 %. Gedurende de verloopcn
maand November werden 293.350 kg. haring
gelost voor een waarde van 470.539 frank.
116.600 kg. haring werd tevens gelost door
Hollandsche trcilcrs voor een waarde van
79.319.50 fr.

AANVOER VAN GARNAAL
Gedurende dezelfde maand werden 77,313

kg. garrteal voor 177.826.50 fr., 'fzij tegen
2.30 fr. gekocht.

Voor de drie eerste maanden bedraagt de
aanvoer hier 329.556 kg, voor 901,432,70
frank.

Op de werven

Béliard, Crighton eri C°

HET VAN STAPEL LOOPEN ViAN DE

FRANSCHË MOTORTREILER

EL1SABETH THERESE» ,

Zaterdag voormiddag had' onder een zeer
grooten vblkstoeloop op de bovengenosmde
werven, het van stapel lóopen plaats van de
derde Fransche motortreiler van de reeks van
vier door de Mij «Les Doris» te Boulogne-a-
Zee, bij de firma Béliard, Crightan en Co, be-
steld1.

Onder de talrijke aanwezige personen ver-
noemen we slechts H. Devos, Direceteur-Ge-
neraal van het Zeewezen, Ct Goor, H. Bé-
liard, voorzitter van den raad van beheer,
M. Béliard (zoon), W. Crighton, J. Depauw,
"olonel Wallner, beheerders, G. Waffelaert,
L.' Williame, A. Chardonne, de nieuwe be-
stuurder der afdeeling Oostende, M. Fontaine,
J. Bauwens, Vervaeck, Noyaux, Poret,'A.
Lezer, G, Mory, Mme G. Mory, de meter
van het schip ; Velthof G., Van Glabb_eke,
Mollemans, Barbê en Carlier, walerschoutöri,
Duez, Moulin, pastoor Lorgnïer van • B,puló-
gne, A. Seghers, Ficheux, R. Bau Van
Wynendacle, Julss Bacls, Brunei A., Camiel
Willems, prof. Gilson, Gerbosch, Springael,

nz. . . - " ' . > • >

Het is 11.03 uur wanneer het bevel tot
aflaten weerklinkt.

De blekken worden weggekapt ; daar laat
de meter de gebruikelijke champagne flesch
vliegen, en Ie 11.07 u. stipt glijdt hè mooie
schip onder het gejuich van de aanwezigen,
het water in, 'een nieuw voorbeeld stellend
van wat kranigen arbeid vermag.

Onze gelukwenschen gaan hier eerst naar
deze kranige firma en het personeel, waar-
onder we de familie A. Seghers' niet verge-
ten, van xvïe dit het laatste kind was op
deze werf. ;

In de werkhuizen zelf, wordt daarna door
den heer Béliard een redevoering gehoud'en
waarin hij om te beginnen Gouverneur
Bacls, belet, verontschuldigt. Hij bedankt di-
recteur Generaal Devos voor zijn belangstel-
ling en al diegenen die sleeds de firma in alle
opzichten behulpzaam zijn geweest. Hij heeft
een woordje ten beste voor de pers en de HH
Lambregt en Vieren die zoo welwillend wa-
ren hun een nieuwe bestelling toe te vertrou-
wen en is ten slotte gelukkig te kunnen zeg-
gen, dat dit de eerste schepen zijn, waarop
vooral voor de rust en het gemak der ma-
trozen werd gezorgd.

Daarojr. neemt Directeur-Generaal Devos
het woord, wcnscht de firma geluk welke in
deze tijtien van werkeloosheid, contingen-
teering en allerlei handclsmoeilijkhederi.werk
weet te verschaffen aan honderden menschbn
eiie anders werkloozen zouden zijn.

— Allen '!of gaat naar onze Belgische
ieden c!ie slechts vragen te mogen werken'

om te kunnen toonen waartoe ze ïn staat
zijn. Tct op heden werd nooit geen enkele
klacht geuit, over het werk van deze mach-
:ige firma en 't is een eer voor de firma,
onder de leiding te staan van een man, zoon
van een naburig land, welke door zijn werk
een voorbeeld van durf en wilskracht mag
genoemd worden.

Tenslotte heeft hij een woordje van hcil-
wenschrn voor de meter, voor wie hij een
voorspoedig beslaan van haar petekind ver-
hoopt.

's Namiddags vereenigde een prachtige
unch een zeventiglal gcnoodigden in het
«Providcnce-Rcgina» waar alles in de beste
stemming verliep en enkele heildronkcn op
:le Koninklijke familie en de firma die mooie
dag sluiltcn.

A. Lanoye

OOSTENDE

Express -

Transport

British Ropes Ltd

LONDON
Consortium der Beste Engelsche

Sfaaldraadfabrieken
De Wereldberoemde Stalen

rvorretotiwen «Bulivanf», «Ellis», enz,
o-— •

Agenten en Depothotiders voor
Oostende en de Belgische Kust ;

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

$
9 Camille Willems

Zeeilseligrutiiudel
gesticht in 1889

OOSTENDE

DAGEL1JKSCHE VERZENDING:
BELGIË — BU1TENLA.\L>

Tel- Adr. Willemsco, .Oostende
Tel.: 85 - 1035 - 175 - 1814

SPROTTEN & HARINGHA1MDEL

OOSTENDE

APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.

Zondag 9 December. Open gansch den
dag, Apotheek Beuselinck, Nieuwpoorl si.
2 ; open lot 12.30 uur : Dobbelaere, Witte
Nonnenstraat, 18 ; Delang (Qpex).

Nachtdienst.— 8—15 December, Apotheek
Beuselinck.

BELANGRIJK BERICHT.
Iedereen kent de vermaarde Apotheek E.

HA1EWYCK. 12,. Groote Markt, Oostende,
gesticht in 1890. Daar worden al de recepten
der doktoors uitgevoerd niet medicamenten
van eerste hoedanigheid en stiptelijk-volgens
het voorschrift der gencesheerën. Men ver-
gete ook niet dat in dezelfde Apotheek E.
Halewyck bereid worden, de voorschriften
geleverd aan de leden van AL DE MUTUA-
LITEITEN VAN STAD en OMLIGGENDE :
Volksbond, Vrouwenkrans, Bond Moyson,
Help U Zelf en bok aan deze van assuran-
tiën, enz. enz., in een woord aan AL DE
MAATSCHAPPIJEN, aan den goedkoopstea
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF OP-
GËI.EGD aan al de APOTHEKERS en DOOR
HEN AANGENOMEN. ALTIJD te bekomen
in vle Apotheek E. Halewyck alle speciali-
teiten en toebehoorten.

ST NIKLAASFEEST OP DEN «IBIS»

Donderdag morgen werd op den «Ibis» in
He intimiteit St Niklaas plechtig gevierd.

Op dit feest waren de Meeren Bauwens, on-
dervoorzitter, Courtens afgevaardigde be-
heerder, en Ct Goor- algemeen secretaris, te-
genwoordig. Na een woordje van Comman-
dant Goor over dé beteekenis van St Niklaas,
werd door een der leerlingen in roerende be-
woordingen, het volgende geantwoord :

Waarde Heeren Beheerders,
Het is voor ons een waar genoegen ter

gelegenheid . van St Niklaas U onze dank-
baarheid te betuigen voor al het welzijn dat
wij door uwe vaderlijke tusschenkomst ten
allen tijde hier aan den «Ibis» genieten. De
menige lekkernijen en vermakelijke speeltui-
gen, waaivan wij nu nogmaals zullen genie-
ten, zijn er nogmaals een weldoend bewijs

in.
Daarom bieden wij onze dankbare erken-

telijkheid aan de Heeren Beheerders van
den «Ibip», welke wij liefhebben en roepen
hen toe ;

«Lang leve de Heeren Beheerders van den
Ibis».

Daarmee was die eenvoudige maar treffen-
de plechtigheid afgeloopen.

Paketbooten

Oostende-Do ver

Uurtabel der overtochten voor de week van
10 tot 16 December 1934

VAN OOSTENDE NAAR DOVER
afvaarten te I I en te 15 uur.

Maandag 10
'rins Baudouin <£ Prinses Joséphine-Charlotte
Dinsdag 11

prins Charles en Prinses Marie-José.
Woensdag 12

Prinses Joscphine-Charlotle en Prins Charles
Donderdag 13

Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Charlotte.

Vrijdag 14
Prins Charles en Prinses Marie-José.

Zaterdag 15
rinscs Joséphine-Charlotte en Prins Charles.
Zondag 16

Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Iharlotle.

VAN DOVER NAAR OOSTENDE
afvaarten te 11.55 en te 15.55 uur.

Maandag 10
'rins Charles <S Prins Baudouin.

Dinsdag 11
'rinses Joséphine-Charlotte en Prins Charles.

Woensdag 12
Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Charlotte.

Donderdag 13
Prins Charles en Prinses Marie-José.

Vrijdag 14
Prinses Joséphine-Charlolte en Prins Charles.

Zaterdag 15
Prinses Marie-José en Prinses Joséphine-
Charlotte.

Zondag 16
Prins Charles en Prinses Marie-José,

Op 23 en 24 December, ter gelegenheid
Van het Kerstfeest, en op 30 en 31 Decem-
ber, ter gelegenheid van Nieuwjaar, uitgifte
van uitsiapkaartjes tegen verminderde prij-
zen, naar Dover en Londen, geldig l 7 dagen.

Vermindering van 50 %, bij lerugkeer,op
vervoerprijzen der motorrijtuigen.

Nog veel Haring te

Ymuiden

-«o»-

Ondanks 'de beprekte visscherij was er
Maandag veel haring aan den afslag. Er wa-
ren ongeveer 30 haringschepen binnen, deels
met mooie vangsten, totaal ongeveer 5000
kisten. Er werden goede prijzen • gemaakt,
voornamelijk doordat er veel voor Duitsoh-
land, waar weinig haring meer wordt aange-
voerd, wordt gekocht.— De haring bracht
4 a 5 f per kist op.

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-

pers, Werkkleederen,

Vrieze kostumen, enz.
EEN ENKEL ADRES :

In de Schaar

blirieele

bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE
16, St. Franciscusstraat (bit de Vischmarkt)

ZEEBRUGGE

-«0»-

Scheepsbouwwerf

'S

I. S. FIOEE

Scheepsbouwmeester

VLAARDINOEN

(Holland)

Gevestigd Anno 1600

Telegram-Adres FIOËB
Telefoon No 202

Ontwerpt, vervaardigt,

repareert & verbouwt

V A A R T U I G E N

VOOR ELK BEDRIJF

Specialiteit in Schepen

voor de Visscherij ei

de Tropen

HAVENBEWEGING, ZEEBRUGGE

Gedurende de maand November voeren 65
schepen de haven in met eene netto tonne-
maat van 63.126 ton; voeren uit 65 sche-
pen met eerie netto tonnemaat van 63.504 t.

De indeeling per nationaliteit is als volgt :
Ingevaren schepen : 9 Belgen, l Deen, 2

Duitsche, 34 Engelsche, l Griek, 6 Neder-
landsche, I Spaansch en 3 Zweden.

Uitgevaren schepen : l O Belgische, l Deen.
2 Duitsche, 34 Engelsche, l Griek, 6 Neder-
landsche, 7 Noordsche, l Spaansche en 3
Zweedsche,

DE Z.4 GEDOOPT

Zondagnamiddag had onder grooten toe-
loop van volk het dbopen plaats van de Z.4
stuurman Maurice Degroote, reeders Louis
en Jules Haring.

Burgemeester De Ceulenaere van Malde-
ghem, peter van het schip, had niet beter
gevonden of met een twintigtal autocars en
muziek aan het hoofd naar Zeebrugge af te
reizen, waar de plechtigheid 's namiddags
plaats had.
Het schip maakte met de liefhebbers een drie
tal reizen tot buiten het havenhoofd van
Zeebrugge.

Daarna werd er nog veel plezier gemaakt
en maakten de café's van Zeebrugge natuur-
lijk een goeden dag. &i5C -t*i^>H

DE Z.48 PIKT EEN VLIEGTUIG OP
EN LAAT HET ONTGLIPPEN.

Zaterdag 23 November verliet de Z.48, j
stuurman Pierre Bisschop, 's namiddags de
haven van Zeebrugge ter vischvangst.

Het weder was buitengewoon mooi en de
Hee was glad als een spiegel,

's Avonds ter bestemming gekomen, werd
de korre uitgeworpen. Na zekeren tijd voelde
men dat deze haperde aan iets zwaars,

Hoe groot was de verbazing niet, toen een
groot vliegtuig met drie motoren werd op-
gehaald.

Met groote moeite had men reeds het
zwaarste gedeelte van het vliegtuig aan
boord. Nog juitt de staart diende vastge-
maakt te worden, toen de stuurman P. Bis
schop van Blankenberge besloot het weder
in zee te laten vallen, daar hij vreesde, dat
bij gebeurlijk slecht weder men groote moei
lijkeden zou kunnen hebben. Dit werd dan
ook gedaan en ook niet zonder groote
moeite.

De stuurman heeft daarvan de waterschout
op de hoogte gebracht en werd er met de
bemanning la_ngdurig ondervraagd.

Volgens de verklaring van de bemanning
kon het vliegtuig nog maar korten tijd ge
leden in het waler gevallen zijn want het
koper en andero mctaa] der machtenen
blonk nog.

De waterschout der haven van Zeebrugge
heeft langdurig in verbinding geweest met
hel vliegveld van Knocke,

Korten tijd geleden werd er een groot
posivliegtuig vermist, welke een aanzienlij;
ke som aan postwaanlcn en zes passagiers
aan boord had.

Welk schoon buitenkansje heeft de Z.48
niet gemist en hoe onbegrijpelijk daar geen
boei te hebben gelegd vooraleer terug weg te
varen. Zelfs schijnt Kei, <Jat geen tiet let
ters of nummers opgenomen werden.

Da bemanning van de 2.40 Keeft Her een
èchoone kan* I*t«n voorbljgMA,

Studie van den v
Notaris JEAN DE WYNTER
Kerkstraat, 43, te Oostende

Op DONRDERDAG 13 DECEMI
1934 om 3 u. 's namiddags ter afsj.^
ning St Sebastiaan. St .Sebastiaahstcal
26 te Oostende ; * '

TOESLAG van
Koop l.—

Schoon Handelshuis
hoek Vlaanderenstraat, 15 en
straat, oppervlakte 72.50 V. M.

Ingesteld fr. 120.000
Koop 2.— *

Schoon Handelshuis
Vlaanderenstraat, 15b, oppervlak»!
34,19 V. M. . . . „

Ingesteld: fr. 42.500
Onmiddellijke ingenottreding.
Bezoek : Maadag en Donderdag vaij

2 tot 4 uur.
Voor alle nadere inlichtincren " zie;]

wenden ter studie van voornoeindcij
notaris.

Studie van den notaris
JEAN DE WYNTER, Kerkstraat,

te Oostende

DONDERDAG 20 DECEMBER
'34, om 3 uur 's namiddags, ter af-

spanning St SebasH's.'n, St Sebas*."aat;-
sjraat, 26 te Oostende.

TOESLAG VAN

Groot

Uitwinningsgebouw

met PAKHUIS
Christinastraat, 122 te Oostende

groot 150 V. M. ;
Genot: Eerste verdiep onmiddellijk

vrij, het overige verhuurd bij gedeelten
zonder pacht.
Bezoek: Maandag en Woensdag van

2 tot 4 uur.
Ingesteld: fr. 70.000

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••i

Kleine Aankondigingen

NIEUWE VISCHMIJN.
Welgelegen BOUWGROND 1550

v. m., bijzonder gepast voor alle nijver-
heid, uit ter hand te koop.—1 Inlichtin-
gen 25, St. Peterburgstraat, Oostende.

NIEUWE VISCHMIJN.
Te koop.— ZES SCHÖONE HAN-

DELSHUIZEN IN OPBOUW. Beste
geldplaatsing. Inlichtingen : 5bis. Brus-
selsche straat. Oostende.

Te koop kleine AUTO-CAMIQ-:

NETTE «Ford», motor z. goede staajt,'
2500 fr. adres bureel van blad.

OKKASIE AUTO CHEVROLET
16 HP. dichte camion 2 ton. Zich be-'|
vragen bureel van 't blad.

MOOIE VISCHWINKEL OVER1

TE NEMEN UIT OORZAAK DUB-
BEL GEBRUIK. GÓÉDE SITUATIE

ZICH WENDEN: RUE GERARD
125, BRUSSEL.

t, •

TE KOOP groot prachtig HEE-.
RENHUIS met koetspoort, lage prijs,
H. Serruyslaan.

Voorwaarden A. B. Y. M. A., 94,
Nijverheidstraat, Oostende.

TE HUUR groot schoon HEEREN-
HUIS met hof, KareJ janssenslaan.

Voorwaarden A. B. Y. M. A-, 94,
Nijverheidstraat, Oostende.

Te koop

Een goede groote

Hoogarts
20 ton (10 last groot) met een weiver-
zorgde inventaris,

ich te bevragen : Leend. VAN BE'
VEREN, te Brouwershaven (Holland)

Nku&e prijzen. Hieuwen afslag
Ban löaml (Roode bolletjes) 200 r,
Ttètdïrt 160 fr,
Dunlop 210 fr.
Altijd (te beste, alleen verkrijgbaar bij

Chaussüres Charles
KAPELLESTRAAT, 6, en bij

Frans Verbanck
«In 't Meïvïschje» over de Vischmijn,
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Wordt de haringvisscherij een Wetenschap ?

(VERVOLG)

DE JONGE HARING LEGT DE EERSTE
De naderende.'paaitijd, bijv. bedingt op

zekere tijdstippen hare verplaatsingen.
De: volwassen haring eener zeJfde bevol-

king begeeft zich regelmatig, ieder jaar, naar
de paaiplaatsen. Alle in een zelfde streek
gelegen. Welnu, voor bijna al de haringbe-
volkingen van den Noc»rd-OosteJijken ;'At-
lantischen Oceaan, zijn deze paaiplaatsen er-
kend. ' : : i -

Men kent thans hunne ligging. Men weet
welk tijdstip de eerste haring op deze paai-
plaatsen zal te voorschijn komen en tot op
welk tijdstip de leggende banken elkander
in de streek zullen opvolgen.

De paaiplaatsen en (Jen paaitijd gekend
zijnde, wordt het nog gemakkelijk, op eeni-
ge dagen na, de aankomst en de verdwijning
der haring te voorzien. Wat meer is, er werd
vastgesteld,' in strijd met hetgeen gewoon-
lijk aangenomen wordt, dat de jonge haring
de eerste op de paaiplaatsen aankomt en dit
ook laat voorspellingen op korten termijn
toe.. Als, de haring .in een bevolking talrijk
is'f komt hij talrijk op de paaiplaatsen,
tri het begin van den vangstlijd,
te voorschijn ; de visscherij zal dus vanaf
het begin van het seizoen overvloedig zijn
en er bestaat veel kans dat zij ook op het
einde • van het seizoen overvloedig zij. Op
dit opgenblik immers, komt er nog op de
paaiplaatsen, gemengd met oude visch, jon-
ge haring wier geslachtrijpheid vertraagd ge-
weest is. Indien daarentegen de oude haring
in een bevolking overhecrschend is, zal de
aanvang vati het seizoen gewoonlijk slecht
zijn en overvloedige vangsten zullen slechts
gedaan worden, als de oude haring, die het
gros van elen stock uitmaakt, op de leg-
plö.atsen zullen aankomen.

Do kennis der samenstelling eener bevol-
king laat dus toe, van het eene jaar tot hel
andere, te voorspellen wat de visscherij en
v/at de schommelingen der visscherij zijn
zullen. i '

DE HARING KIEST ZIJN VOEDSEL UIT.
De bewegingen cier haring in een streek

kunnen ook nog door het zoeken naar een
overvloedig voedsel veroorzaakt worden.

De haring voedt zich bijna uitsluitclijk
met plankton, naam die zooals men weet,
gegeven wordt aan alle overkleine levende
vormen, die verspreid in het water zwem-
men I Maar, onder de menigte levende soor-
ten, die d?n plankton uitmaken, doet de ha-
ring een keus. Er is er dien hij opzoekt, dien
hij aanneemt en andere dien hij vlucht.

De opzoekingen, door Engelsche biologis-
tcn gedaan, hebben uitgemaakt dat zij bo-
venal de voorkeur geeft aan een klein schaal-
dier, de calamis, en bijzonderlijk aan de
calamis finmarcliictis, copepode die in het
vastelandsch water uiterst overvloedig is,
maar die niet overvloedig gelijk verdeeld is,
zoodanig c?at, op de eene plaats, de cala-
mis uiterst overvloedig zijn kan, terwijl twee
of drie mijlen verder, hij zeldzaam of niet
Ie vinden is en daar een gansch verschillend
plankton vervangen ia.

Dezelfde opzoekingen hebben nog aange-
toond dat de haring niel altijd evenveel
voedsel neemt, en dat, voornamelijk op het
begin van c'cn paaitijd, zij bijna geheel op-
houdt te eten. Een wol opgediende tafel
hoezemt haar «Jus op dit oogenblik geen be-
lang in ; doch men heeft tezelfdertijd vast-
gesteld dat <le loutere aanwezigheid van ze-
kere planklonsoorten haar alsdan onaange-
naam is, voornamelijk deze van microsco-
pische zeewier dat de phytoplankton teweeg-
brengt, of van de diatoniecn, zooals de bid-
tfuïphia en de rhyzolenia, of van andere
<ooa1s de pheoeystis. Zoodra zij ze eégcn*
n overvloed tegenkomt verwijdt de haring

dezelve ; Indien zij overvloedig worden, in
<Ie «treek waar zij zich bevindt, vertrekt
hij eruit.

De, aard van den plankton heeft du» in-
loed op de aanwezigheid der haringbanken

c-n het werd herhaaldelijk ondervonden dat,
r> het water rijk aan calamis, de haring ge-
woonlijk overvloedig was, terwijl zij ver-
dwijnt in net water dat om de eene of de
andere reden, vol klein wier van phyloplank-
ton was,

patten wat verder nagaan hoe het

hedendaags mogelijk is het water met cala-
mis en dit met phytoplankton te erkennen;
wij doen thans reeds opmerken dat het mi-
nisterie van Landbouw en Visscherij in En-
geland, overtuigd van cKe noodlottigen in-
vloed der E.anwezigheid van banken phyto-
plankton op de samenscholingen van haring,
beslist heeft, vanaf het begin van October,
regelmatig een phytoplankton bulletijn uit te
geven, dat de streken waar de aanwezigheid
van. dit ongewenscht wier vastgesteld ge-
weest is, zal aangeven. Het laboratorium
van Lowestoft werd te dien einde uitgerust
met een toestel van draadlooze telegrafie,
dat 'met de beide zockschepen van het mi-
nisterie va.-. Landbouw en Visscherij, kan
in verbinding komen. Al de inlichtingen door
deze schepen medegedeeld \vorden, dadelijk
overgeseind naar de drifters van Yarmouth
en Lowestoft, die spoedig ingelicht, zich al-
dus met zakenkennis zullen kunnen verwij-
deren van streken, waar zij veel kans zouden
hebben geen haring aan te treffen.

INVLOED VAN WIND EN MAAN OP DE
; ' HARINGBEWEGINGEN.

De richting van den wind, zijn kracht,
zijn duur, hebben ook hun invloed op de
plaatselijke bewegingen der haringbanken.

Die daadzaak is sedert lang door de vis-
schers gekend, dïe wel weten dat de
haring altij-:i zwemt tegen de richting van
den wind, anders gezegd met den neus in
den wind, recht op. bijgevolg als langs de
Qostkust van •Engeland de wind 'uit ,het
Oosten zal waaien, zal de haring zich van
de kust verwijderen ; zij zal de kust nade-
ren als de wind uit het Westen zal waaien.
Omgekeerd, op de Oostkust van het Kanaal,
zal de haring het land naderen, als de wind
uit het Oosten waait, en zij zal er zich van
verwijderen als de wind naar het Westen
overgaat.

Doch als, de wind verkoud en lang in de
zelfde richting blijft, zoekt de haring een
schuilplaats. Men zal ze dan op den rand
der zeabanken «onder den wind» aantreffen.

Als de wind lang in dezelfde richting
blijft,, kan dit ook voor gevolg hebben dat
de haringmet min of meer vertraging aankomt
in de streek waar zij verwacht wordt.het is
aldus dat de standvastigheid der Noorder-
winden de aankomst der haring op de Oost-
kust van Engcjand vervroegt, terwijl, in het
Kanaal, de standvastigheid der winden uit
het Zuid-Westen voor hunne vervroegde aan-
komst als gunstig aanzien wordt.

De studie der weerkundige voorwaarden
Iaat toe de waarschijnlijke richting der
winden te voorzien ; te zamen met deze prac
tische waarnemingen, kan zij ook in staat
stellen de waarschijnlijke bewegingen der
haringbanken, in de streken waar zij zich
bevinden, te voorzien.

Zelfs de maan heeft haar invloed. Dein-
vloedt zij rechtstreeks de verplaatsingen der
visch, of onrechtstreeks door de tijbewegin-
gcn die zij teweegbrengt > Dit is niet ge-
kend I ,

Nochtans, daar de visschers dikwijls op-
gemerkt hebben dat de opbrengst der vis-
scherij verandert met de maan-kwarlieren
hebben W.-<C. Hodgson en R.-E. Sowagc
het vraagstuk bestudeerd en zij hebben zeer
onlangs uit hunne waarnemingen besloten
•aai hun invloed1 met de streken verandert.
In Schotland, bijv. heeft de nieuwe maan
op de visscherij een ganschcn invloed ; het
is in dit tijdperk dat de beste vangsten ge-
woonlijk gedaan worden, Op de Engelsche
Oostkust, waar haar invloed sterker is dan
overal elders, is het tijdens de volle, maan
dat Hij zich doet gevoelen ; de groote vang-
sten voornamelijk gedaan wordende gedu-
rende en dadelijk voor of na de volle maan.

In het Kanaal, schijnt ons de invloed der
maan zoo sterk niet afgeteckend en de
waarnemingen, tot nu toe gedaan, laten geen
oesluilselen toe, die tij bepaalde beteekenis
der voorgaande hebben.

De waarnemingen, op de Oostkust van
Engeland gedaan, hebben niettemin waarde
en W.-C. Hodgson, erop steunend alsook op
de samenstelling der banken, die aanslaan-
delijk in het Zuidelijk gedeelte der Dogger-
bank zullen bijeenkomen, ter Hoogte van
Yarmouth en Lowestoft, heeft kunnen voot-
tpellen «fel de vitscheri} haar toppunt tijdens

Herinneringen aan wijlen

den heer Frans BLY

Reeds lang lag het in onze bedoeling over
dezen verdienstelijken Vlaming, staatsambte-
naar en vriend onzer visschers, enkele woor-
den te reppen.

Van verschillende zijden werd met het
werk van dezen knappen ambtenaar hoog op-
geloopen.

We achten het dan ook niet ongepast over
dezen verdienstelijken visschersvriend in onze
kolommen enkele woorden te reppen,die voor
onze talrijke lezers niet van belang ontbloot
zijn.

Den 14 October was het vijftien jaar gele-
den dat He Heer Frans Bly, in leven Ontvan-
ger der Zeevaartrcchten,overleed en het was
in den scherpen wind van een ruwen herfst-
morgen, dat hij naar zijn laatste rustplaats
werd geleid. Het was toen dat de Heer Ker-
stens in een roerende rede namens den kring
van zeevarenden eraan herinnerde welk een
rechtschapen mensch de Heer Bly was. Als
burger toonde hij zich steeds een man met
een edel karakter en hooge ontwikkeling.—
Maar de eigenschap, die bij hem het meest
naar voren kwam, was zijn aangeboren goed-
hartigheid, welke hem belette onwelwillend
te zijn tegenover wien ook, dïe bij hem
aanklopte om hulp en steun, maar zonder
hem ooit te weerhouden, de waarheid te zeg-
gen, ook al klonk die hard en scherp. Tal
van malen heeft hij vrede weten te stichten
cïaar, waar vijandschap was of dreigde te ont-
staan. Honderd'en heeft hij met wijzen raad
en kloeke daad geholpen. Maar nooit mocht
bij hem de rechterhand weten, wat de linker
deed ; zijn leuze was steeds : «Doe wel en
zie niet om». Als ambtenaar was hij een man
van diep verantwoordelijkheidsbesef en stren-

de tweede maan van October zou bereiken,
met andere woorden, omtrent den 22 Octo-
ber (van den 18 tot den 26) hij kondigde
tezelfdertijd aan dal de gemiddelde lengte
der gevangen haring van 23,5 cm. tot 24.5
crn. zou zijn.

DE HARINGVISSCHERIJ ZAL WETEN-
SCHAPPELIJK WORDEN

Zooals men het zooeven gelezen heeft kun-
nen de verplaatsingen der haringbanken he-
dendaags uitgelegd en zelfs in een aanta] ge-
vallen voorzien worden.

Het is thans mogelijk de verscheidene ha-
ringbevolkingen te onderscheiden, die het
vastelandsvlak van den Noord-Atlantischen
Oceaan bevolken, voor elk eene van hen den
omtrek hunner verspreiding te begrenzen,
hunne algemcene bewegingen op voorhand
vast te stellen.

De voornaamste oorzaken, die deze mas-
saverplaatsingen teweegbrengen, zijn gekend
doch er bestaan er andere, misschien gering in
onze oogen, zonder twijfel zeer gewichtig,
die ons ontsnappen ; zij maken dat de om-
zwervingen der haringbanken nog een te
groot deel mysterie bewaren en dat de tot
nu vasljgestelde voorspellingen, s alhoev/el zij
alle waarde hebben, nog zeer onvolledig
blijven.

De visscher en de reeder zouden met ze-
kerheid willen geleid worden, met stiptheid

j willen ingelicht worden, over de verplaatsing
i der haring die zij najagen. Zij zouden wil-
len weten waar hunne netten te gaan uit-
zetten, het treilnetslepen met de zekerheid
het eiken keer boordvol op te halen.

Een schoone hersenschim, zonder twijfel!
Niel te verwezenlijken droom l

Wij geloovcn dit niet. Een le.rugblik op
het verleden loont den grooten stap aan,
die in min dan twintig jaar zoeken» gedaan
geweest is. Bij de ondervinding van een be-
drijf verscheidene eeuwen oud, U thans de
uitlegging der feiten gevoegd, de kennis der
oorzaken, de studie der voorwaarden. Deze
studie i» nog zeer onvolledig. Talrijke oor-
zaken blijven nog onbekend, vele feiten zijn
onuitgelegd gebleven, doch hel .vraagstuk is
duidelijk gesteld, hel is thans op eenige dui-
ster gebleven punten samengetrokken ; het
kan niet onoplosbaar zijn.

Jean LE GALL,
«U Pêche MaiWme»

ge plichtsbelrachling, maar die zich volko-
men vrij wist te kouden van <Je gebreken,
ciie behooren tot het type van-den «bureau-
craat». Op zijn kanloor heeft hij steeds ge-
toond, cfat stiptheid en dienstijver zeer goea
gepaard gaan met gezelligen toon en harte-
lijkheid, en hoe een trouw ambtenaar, zon-
der zijn gezag te schaden, zeer goed een wei-
meenend /riend kan wezen voor allen, met
wie zijn betrekking hem in aanraking brengt.
Dit getuigenis zal heel zeker van harte be-
krachtigd worden door alle personen die den
Heer Krans IBy kenden.

Frans Bly werd uit Belgische ouders op 14
April 1858 te Vlissingen geboren. Zijn va-
der was in 1842 naar Vlissmgen overgeko-
men bij de oprichting van het Belgisch
Loodswezen alcfaar, en was loodsichipper.
Frans Bly stadeerde in België en trad in
dienst bij het Looclswezen te Vlissingen ; hij
werd zeer jong tot Ontvanger benoemd. Wel-
dra, werd hij een vooraanstaande persona-
liteit en niets kon er geschieden of Frans Bly
trad op den voorrang, vooral bij het inrich-
ten van weldadigheidsfeesten, het in omloop
brengen van inschrijvingslijsten voor wedu-
wen en weezen van verongelukten, het stich-
ten van «Eigen Hulp», enz... kwam zijn ta-
:ent naar voren. In het jaar 1892 werd hem
door cfe Icodsen, het voorzitterschap van de
loódsensocietïct «.Unie» aangeboden. In 1894
maakt hij deel uit der feestcommissie voor de
ontvangst van de .Koningin-Moeder en Prin-
ses Wilhelmina ; ook werd hij samen met
den toenmaligen Inspecteur van het Loods-
wezen op audiëntie bij de'Koningin ontvan-
gen. Reeds voordien, namelijk in 1885, bij
een bezoek van Leopold II, Koning der Bel-
gen, aan het eiland Walcheren verscheen
volgend artikel in de «Nieuwe Rottcrdamsche
Courant» van 8 Juli 1885.

Vlissingen 6 Juli.—
Omtrent hel bezoek van den Koning en

Koningin van België kan nog worden mede-
gedeeld : Zooals gewoonlijk op dezen tijd van
het jaar houdt Koning Lcbpold 11 zijn ver-
blijf in zijn z.g. «Chalet Royal» te Oosten-
de. Van lijd tot tijd worden met een der
mailbooten zeetochtjes gemaakt waartoe
thans het S.S. «Prince Boudouin» als ko-
ninklijke jacht is ingericht.

Heden morgen werd bij een prachtigcn zo
mcrdag in zee gestoken .zonder dal aanvan-
kelijk de equipage met zekerheid wist wat
hel doel van dezen tocht was.—~ Meermalen
wordt langs de kust de monding der Schelde
opgevaren en komt de Koning soms met de
boot eenigen tijd op de recde van Vlissingen
voor anker. Thans bleek echter spoedig, dal
er andere plannen bestonden. Na een prachti-
ge reis van 2 Yi uur liep men de builenha-
ven van Vliasingen binnen, daar Z. M. het
verlangen had geopenbaard, hoewel in strikt
incognito aan Walcheren een bezoek te bren-
gen.

De Koningin, de jongste dochter van HH.
MM. Prinses Clementine en de Hertog van
Aumale, namen aan den tocht deel. Te l uur
nam de voorgenomen tocht door Walcheren
met 3 rijtuigen uit Middelburg ontboden, een
aanvang. Slechts' 2 personen uit Vlissingen
dienden den voornamen reizigers als gids en
wel de HH. Van Schooien, Inspecteur van
het Loodswezen en F. Bly, Ontvanger. De
laatste was in het rijtuig des Konings gezeten
en werd verzocht alle merkwaardigheden
aan te tonnen.

Te 5 i/j uur nam men den terugtocht aan.
De Koning slapte mei zijn familie en ge-
volg uit de rijtuigen en wandelde te midden
van de omstanders naar de «Prince Bau-
douin». Op het dek stond de tafel voor het
souper gedekt, in gereedheid, terwijl de ko
ninklijke familie op de sluurbrug mei hand-
en hoedgewuif van alle aanwezigen afscheid
nam, nadat véór het aan boord gaan Z, M.
de Koning den Heer Bly zijn dank had bc
tuigd voor de diensten hem bewezen door de
aanwijzingen en opmerkingen omtrent de
merkwaardigheden van Walcheren».

(wordt voortgezet)

Ontstaan en ontwikkeling van het schip

in 't algemeen en van het Visscherijschip

in 't bijzonder

Door !. S. F1GEE; Scheepsbouwmeester te Vlaardingen.

(vervo'g)
»

De scheepsboot, v/elke alle zeegaande sche-
pen van eenige beteekenis, van af de vroeg-
ste tijden, reeds mee voerden als reddings-
boot en de rivierschepen als z.g.n. bijboot
om daarmede den wal te bereiken wanneer
dil met hel moederschïp niel mogelijk was,
heeft heel 'lang hetzelfde model behouden
als c£e grootere vaartuigen ; 'tzij vóór en ach-
ter toe'oopend op de stevens of vóór en ach-
Ler oploopend.

Behalve de verscheidene modellen die toen
reeds daarin gemaakt werden.want elke plaals
had zijn eigen model, kwam in onze slreek
een practisch scheepsbouwer er loe om de
scheepsboot met een platten spiegel te doen
eindigen omdat dit veel goedkooper maken
was en geen bezwaar voor het varen belee-
kencle.

Tot in hel begin van de l 7 c eeuw was de
eenige benaming voor die hulp vaartuigjes,
in 't Nederlandsch «boot».

Thans heeft de naam «boot» ten onzent
een meer algemeene strekking, maar wordt
steeds gebezigd in samenvoeging mei een
bijvoeglijk naamwoord, waarmede hel lypc,
voortstuwingswerktuig of beslemming wordt
aangeduid.

Eigenaardig is t' wel, dat omstreeks l 730
nog enkele schepen gebouwd zijn (o.a. op de
werf «'s. Lands Welvaren» te Vlaardingcn)
die men bootschepen noemde ofschoon hun
model lamelijk wel overeenkwam met dat van
rloekers, alleen had een bootschip wat groo-
:er afmetingen en was naar verhouding van
de lengte vee] broeder dan een Hoeker; zoo
waren de gangbare hoofdafmelïngen van een
Hoeker dier dagen : 20,70X5.34X3.30 en
van het Bootschip 27.60X6.91X3.61.

De naam booi is in Engeland sedert eeu-
wen herwaarts gebruikt om kleinere vaartui-
gen mee aan te duiden, b.v. fishing-boat,
Yolly-boat (speelboot), lifc-boat, enz... De
naam Yolly-boat is in de Engelsche volks-
mond al spoedig ingekort lol Jol en in 't
Vlaamsch en Nederlandsch alzoo overgeno-
men, terwijl men in Duitschland van Jolle
spreekt.

In Engeland is ook de naam Yawl ontstaan
en wordt gegeven aan kleine zeilvaartuigjes.

Die naam Yawl houdt verband mei hei
Engelsche woord Yan, dit is gieren van een
schip ; daar deze naam echter ook als jol
wordt uitgesproken, wordt onder beide na-
men hetzelfde verstaan.

Een hulpboot, bijbool of reddingsboei var,
een rivier of zcevaartuig, noemt men in En-
geland gewoonlijk «Jol».

In Frankrijk verkregen die hulp vaartuigen
den "naam van Chaloupe ; dit woord betee-
kcnl letterlijk voortgetrokken uitwas, om-
dat een ïcheepbool achter het moederschip
werd voortgetrokken, bij rivierschepen voor-
heen altijd en bij goed weer liet men bij
kustscheepjcs ook veel al de boot achter zich
aanslepen ; thans hangen ze meest in davits.

Ofschoon in Frankrijk elke kleine- of hulp-
boot Chaloupe genoemd wetd nam men hier
te lande alleen voor de bootjes met platte
spiegel den naam van Chaloupe over, verne-
derlandscht in sloep.

In Nederland is men er weldra toe oyei
gegaan ook grootere schepen met platten
spiegel te bouwen welke dan spiegelschepen
genaamd werden, maar in Frankrijk bleef
men ook grootere volgen* dit type gebouw-
de schepen Chaloupe noemen en werden
voornamelijk voor de visscherij gebruikt ;
deze scheepjes waren echer nog maar hoog-
stens 19 m. lang, van 'een bun voorzien en
voeren drie masljes.

Dit Fransche-sloep lypo is langs de Vlaam-
sche kust door gedrongen tot De Panne, doch
van daar weer een sprong gemaakt lol de
Nederlandsche kustplaats Zierikzee, terwijl
omstreeks 1820 de Chaloupe in Middelharnis
en Zwartewaal de gaffelschuil kwam vervan-
gen,

De sloepen dïe nu ïn 't vervolg in
delharnïs en te VI«ardingen gebouwd we r
den, verkregen wel wat grooter afmetingen,

ofschoon de eerste nog binnen de 20X5.5X
2.7 m. bleven en vertoonden in aanzien .een
groot verschil met den Hoeker en wel door
oat afgeplatte achterschip, veej minder zeeg
en rechter vóórsteven.

Onder water waren de sloepen wel iets
snediger dan de Hoekers, maar hadden nog
volle vóórboegen.

In De Panne onderging de sloep in 't ge-
heel geen wijziging, terwijl dit type te'Oos-
tende nooit is ingeburgerd. Te Oostende
heeft men na de Buizen wel' schepen ge-
bouwd1 die ook sloepen genoemd werden,
maar dien naam alleen dankten aan het tuig
en de bun. ze hadden althans geen plat ach-
terschip.

Van den kleinen scheepsbouw is de cha-
loupe of sloep wel het eersle scheepslype ge-
weest, waarvoor in beginsel eerst een soort .
plan-leekening werd onlworpen om daar-
na een aantal inhouten z. g. n. hoofdspan-
ten te vervaardigen benevens kiel en stevens.

(Voorheen werd dit bijna geheel op 't oog
gedaan, voor zoover het 't moddeliseeren
betrof).

De stevens en hoofdspunlen werden op de
kiel opgericht en daaromheen eenige latten
gespannen z.g.n. «centlalten». Die benaming,
«ccnllalten» — is ook van Franschen oor-
sprong, alwaar hel «certain» heette hetwelk
beteekent, «zeker» want door deze latten
werd den scheepsvorm met zekerheid of de-
finitief vastgesteld.

Tusschen de hoofdspanten werden dan de
noodige inhouten opgemald en ingehouwd.

Zelfs de grootsle handels- en oorlogsche-
pen werden hier Ie lande lot het einde van
de 17e eeuw nog volgens die methode ge-
maakt.

Geheel op 't oog, bouwen zonder ecnig
plan is bij de Bommen, Blankcnberger slrand-
schuil en meer dergelijke typen altijd ge-
tchied tot aan het einde van hun aanbouw
en dan om mallen, dus, zooals reeds eerder
«oor mij geschreven, da inhouten werden dan
later in den romp aangebracht.

Ook met andere vaartuigen is het op 't oog
bouwen, in sommige streken van Holland en
België, lang volgehouden, vooral in Gronir.-
gen en Friesland, zelfs met ijzeren vanrlui-
gen, evenwcj direct op spanlcn gebouwd ; te
Oostende werden in 1928 op één werf nog
houten visschersvaartuigcn op 't oog ge-
bouwd.

Bij die scheepsbouwers welke op 't 'oog
bouwden bestond natuurlijk steeds een groo-
tc onzekerheid omtrent het al of niel goed
uitvallen van den scheepsvorm en om de Be-
stecdcr in dit risico te betrekken werd onder
den bouw gewoonlijk met hem geraadpleegd.

Dit laatste is mij bekend van een rccder
die te Oostende een houten schip he«ft la-
ten bouwen, terwijl ik weet, van een 40 jaar
terug, dat een schipper die in Friesland een
ijzeren schuit liet bouwen op een dag, toen
liij do vorderingen van het werk is gaan be-
zien, een aantal precies aan elkander gelijk
zijnde spanten zag staan en toen de bou-
wer aan den schipper diens meening vroeg,
deze antwoordde dat 't tijd werd om vóór en
achter het hoekje om te gaan ; d.w.z. boegen
aan z'n schuit te gaan maken anders zou die
vierkant geworden zijn.

(wordt voortgezet).
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The International Paint

& Compositions O Ltd

LONDON
AI.LE SOORT SCHEEPSVERWEN

De Wereldbekende «Copperpalnt» voor
Houten Schepen

De « Trawlers Composifions Pafnfs »
l* en 2' kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf « öalvex »
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Depolhoudera:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
5, ZUIDSTRAAT, 5 — ÖOSTENpE
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BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN

25 November.— Georges Mazyn van Ju-
liaan en Mathilde Block, A. Pieterslaan, 91 ;

26. — Michel Hessens van Michél en Del-
phïne Aspeslagh, Langestraat, 1 1 8 ; Camiel
Ferier van Maurice en Irena Colleman, De-
ridderslraat, l ; Roger. Vermeulen y. Louis
en Germana Aspeslagh, Nijverheidstr. 41 ;
Fernand Mestdagh v. Florent en Germana
Van IsegHem, Overvloedslr. 64 ; Lea Ron-
delez van Georges en Prudentia Beuselinck,
Si Jorisstr. l 7 ;

28. — Liliane Vaneessen v. Gerard en Y-
vonne Vandenbrande» Wellingtonslr. 6 ; An-
dré Vanleene v. Gustaaf en Marcellina Moo-
re, Nieuwlandstr. 30 Julien Lauwereins van
Prosper en Madeleine Vandenbossche, Leeu-
werikenstr. 68 ;

29. — Solange Luca v. Prosper en Rachel
Pira, Fregalstr. 3 ;

30. — Marie Hoste v. Aimé en Adronis
Vermote, wonende te Breedene ;

l December.— Lisette Verburgh v. Gus-
taaf en Victorina Vanhoeck, Franciscusstr.43

OVERLIJDENS
28 November.— Louis Vandenbroucke,56

jaar, echtg. Louisa Debouver, Ghistel st. 10;
Georgina Beuren, 58 j. echtg. Frans Pots, Si.
Franciscusstr. 53 ; Louis Dewasme, 52 jaar,
echtg. Albertina Vandermeulen, Frère Or-
banstraat, 2 1 3 ;

30. -—• Odilia Heylemans, 58 j. wed. Jozef
Verdaet, woont te Breedene ; Karel Vande-

. pitte, 83 jaar, wed. Leonia Vandenbussche,
Pontonstr. ; Marcel Troch, 24 j. ongehuwd,
Plakkersstr. 37 ; Qothildis Hessens, 64 jaar,
echtg. Marcel Somers, Yzerwegstr. 29 ; Em-
ma Destickere, 5 jaar, Mariakerkelaan, 27

l December.— Karel Jonckheere, 72 jaa:
echtg. Renilde Tyra, Thourout st. 364 ;

2. Libert Janssen>-82 j. ongehuwd, l 6E
rThourout steenweg;^

HUWELIJKEN

27 November.— Louis Devos, hotelbedien.
de en Joanna Debruyne ; Gerard Defraeye,

- nijveraar en Simonnc De Roose ;
28 Nov.— Alfred Dauwen, paswerker en

Clementina Patrouille, werkster ; Gustaaf
Vandecasteele, visscher en Florida Hubrouck.

.1 December.— Leo Verbiest, visscher en
Cesarina Maertens ; André Tyberghien, auto-
geleider en Marcelline Vandenbroucke ; An-
dré Allegaert, rekenplichtïge en Gabrielle
Schees ; Auguste Broucke, bediende en 'Elisa-
beth Hofmann, bediende ; Julien Veile, auto-
geleider en Ahgela Vanwulpen, werkster ;
Frans Deley, visscher en Amanda Derpuf.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Zeebrouck Michel, visscher, E, Beernaert-
straat, en Delahaye Yvonne, z. adres ; Pa-
nesi August, metaalbewerker, Fortuinstr. 2
en d'Everlange Victoria, Fortunistr. ; Jonck-
.heere Georges, plafonneerder, Duivenhokstr.
7! en Libin Georgina, Spaarzaamheidstr. 42;
Vanbiervliet Henri, stadswerkman, Onder-
wijsstr. 5 en Debaere Louise. Thourout st.
25 ; Messelier Cyriel, aardewerker en Van-
decasteele Magdalcna, Steenbakkersstraat,63;
Vieren Alfons, visscher, Visscherskaai, 10 en
Lebluy Marie, de Smet de Nayerlaan, 80 ;
Hoornaert Gustaaf. Stadsbediendc, Over-
vloedstr. 46 en Vereecke Maria, Weidestr. I.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Schreij Henri van Victor en Wembre Ju-

liana, Uitkerke ; Vandenbussche Monique v.
Alfred en Trotteyn Magdalena, B. Ruzettcl.6!

OVERLIJDENS
Tavernier Marie, 87 jaar, wed. Mestdagh

Joannes, Landdijk ; Vanhoutte Catherina, 7 l
jaar, wed. Clement Jacobus, Konginnelaan, 16

HUWELUKSAFKONDIGINGEN
Bracms Gregoor, Kaarkapper en Decostere

Ivonna, beiden te St Gilles, voordezen alhier
(huwelijk te St Gilles) ; Nossent Leon, han-
delsbediende te Schaerbcek en Debreuck Ma-
rie te Schaerbeek, voordezen alhier (huwe-
lijk te Schaerbeek).

NIEUWPOORT

GEBOORTEN
Verhegge Maurils, zoon van Renc en

Marlens Maria ; Vandoorcn Robert, zoon van
Julien en Monteny Alfonsina.

HUWELIJKEN
Bultecl Michel en Decrop Celina.

Visschers!

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

Wiltenonnensfraat, 29b", OOSTENDE

Koepokinenting
-«o»— —

BELANGRIJK BERICHT

Wij hebben de eer ter kennis te brengen
van de Bevolking, dat de kostelooze open
bare zittingen van de koepokinentingen zul
leu plaats hebben, in de hierna vermelde lo
kalen, en op de volgende datums :

Dinsdag 18 December 1934, Militiezaal
Kerkstraat, van 16,30 tot 18 uur.

Vrijdag 21 December 1934, Meisjcsschoo
Conscïence, Stuiverstr. van 16.30 tot IS u

Zaterdag .22 December 1934,School North
laan,, van 16.30 tot 18 uur.

Vrijdag 28 December 1934, Burgerlijk
Hospitaal, van 9.30 tot 1 1 uur.

Zaterdag 29 December 1934, School Mei
boom, van 16.30 tot 18 uur.

Vrijdag 4 Januari 1935, Gesticht Reini-
gingsdienst, Frère Orbanstraat, van 16.30 tot
18 uur.

Zaterdag 5 Januari 193S, Burgerlijk Hos
pitaal, van 9.30 tot 1 1 uur.

Dinsdag 8 Januari 1935, Politiebureel Van
dersweepplaats, van 16.30 tot 18 uur.

Vrijdag 11 Januari 1935. School Kroonlaan
van 16,30 tot 18 uur.

Zaterdag 12 Jbnuari 1935, School Van
Neste, St Franciscusstr., van 16.30 tot 18 u

Dimdag 15 Januari 1935, Jongensschool
Vuurtoren, van 16.3 Otot 18 uur.

Vrijdag 18 Januari 1935, Politieburee!
Hospitaal, van 16.30 tot 18 uur.

Zaterdag 19 Januari 1935, Politieburee:
Voorhaven, van 16.30 tot 18 uur.

Dinsdag 22 Januari 1935., Oostendsche
Haard, van 16.30 tot 18 uur.

Wij houden eraan te wijzen op de goede
uitslagen van deze voorbehoedings-maatre
gelen en durven hopen dat het publiek do
noodwendigheid van dezen maatregel zal be-
grijpen en zich in groot getal tot de koepok-
inenting zal aanbieden.

VERANDERINGEN VOORGEKOMEN IN DE
VISSCHERSVLOOT DER HAVEN OOSTEN-
DE GEDURENDE DE MAAND NOVEMBER

1934.

SCHEPEN DIE HET NATIONAL1TE1TSBE-
WIJS BEKOMEN HEBBEN

O.32 «Ange du Seigneur».— Dandy kotter
Bebouwd in hout in 1926 te Grand Fort Phi-
ippe, hebbende een dek en 2 masten ; hulp-

motor Diesel, is het eigendom geworden van
VI. Pierre Valckc, Brief van eigendom Nr
3528 van 3 November 1934.

0.12 «Anna» Nieuwe dandy kotter, ge-
iouwd in hout'in 1934 op de werf van Ach.

Hillebrant, hebbende l dek, 2 masten en
een hupmotor Dcutz-Diesel van 70 H.P.

Meetbrief Nr 2179 van 19 November 1934
Eigenaar Gustaaf Pincket.
O.30 «Edouard». Nieuwe dandy kotter ge-

jouwd in hout op de werf van Jan Borrey in
934, hebbende een dek en twee masten ;
ulpmotor «Anglo-Belgcï- 20 H.P. Meetbrief
jr 2 1 8 1 van 3 1 - 1 1 - 1 9 3 4 . Brief van eigenr

dom Nr 3534 van 23 -11 -1934 . Eigenaar M.
v'andenbrouck, Edouard-Emiel.

O.42 «Joséphine». Dandy kotter gebouwd
hout te Oostende in 1934, vroeger «Ste

Vlonique», varende onder Fransche vlag,
icbbende een dek, 2 masten en is voorzien

een hulp-onotor Deutz van 30 H.P. 's
iet eigendom geworden van M. Adolf Van
Islander. Brief van eigendom Nr

SCHEPEN DIE VAN NAAM EN EIGENAAR
VERANDERD ZIJN

0.142 «Annie-Madeleine» Is het eigendom
jeworden van den heer Pierre Valcke van
3pstende. Brief van eigendom Nr
SCHEPEN DIE VAN NUMMER. NAAM EN

EIGENAAR VERANDERD ZIJN.
O. l 75 «Marguerite-Marie-Louise», vroeger

D.2I2 «Patria». Is het eigendom geworden
van den heer Annys Cornelis-Julien.

SCHEPEN DIE NIET MEER ONDER
BELGISCHE VLAG VAREN.

O.32 «Ange du Seigneur». Den 5 Novem-
ber verkocht aan den Heer August Creton,
schipper ter visscherij, van Grand Fort Phi-
lippe, om onder Fransche vlag te varen.

SCHEPEN DIE VERDWENEN ZIJN.
O.273 «Georges-Robert». Gezonken op 27

November 1934 op 2 mijl N.-O. t. O. '/2
D. van het vuurschip «Noord Hinder».

VERANDERINGEN VOORGEKOMEN IN DE
VISSCHERSVLOOT VAN ZEEBRUGGE—

HÈYST—BLANKENBERGE.

H. 48 «Alex-Gabrielle». is terug in de
vaart sedert 8-1 1-1934, met reeder-schipper,
l motorist en 2 visschcrs (4 man dus).

Z. 36 «Le Marseillais», ligt op sedert 29-
9-1934,

H. 56 «O.-L, Vrouw van de Rozenkrans»,
ligt op sedert 1 7 - 1 1-1934.

B. 27 «Jules-Bertha», reeder N. M. Auro-
ra te Zeebruggc, is van naam veranderd op
2 7 - 1 1 - 1 9 3 4 , en is thans genoemd B. 27,
«Quo Vadis».

B. 45 «Andrc de Paoli», rcedcr N. M.
«Aurora» te Zeebrugge, is van naam vera.i-
derd op 27 -11 -1934 , en is thans genooir.'
B. 45 «Rita».

B. 47 «Roger-Paula», reeder N. M. «Auro-
ra» te Zcebrugge, is van naam veranderd op
2 7 - 1 1 - 1 9 3 4 , en is thans genoemd B, 47 «Mo-
nique».

JUWEELEN — HORLOGEN

ZILVERWERK ,

EXTRA

itiPGL'X

êcheries Calaisiehnes

Impprtatioo et Exportatton

Poisson frais

Spécialité Harengs, Maquerea
IHuis Reiié S1X

f 11. KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERAAAK1NGEN

IN VATEN EN FLESSCHEN

Brouwerij Feys, Oostende

Firma Leveke Jan

V1SCHHANDEL IN- EN UITVOER

ZEELAAN, 52 DE PANNE
Telefoon 30

Huis Blondeel H.

bijgenaamd 'T |OB
HANDEL IN VERSCHE VISCH

Havenstraat, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogvisch

Rolmops " 't Blauw Vischken „

Ö c t a v e V A N D E N B O S C H
HARINGROOKERIJ

fel. 99 AALST Tel' "

Société anonyme beige pour la Conservation du Poisson par

Le Froid Artificiel
meest gekend onder

den naam van
MĤ Ĥ ft̂ ^̂ MMĤ HBBBBB«B A R I I C

Adr.: Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581
INVRIEZEN EN BEWAREN VAN ALLE SOORTEN VISCH

GROOTE KOELKAittERS ten dienste der VISCHHANDELAARS
GROOTHANDEL IN BEVROREN VISCH

Groot- en kïeinverkoop van allerbeste ZALM, geledigd en zon-
der^kop, aan-prijzen buiten concurrentie.

lïloderne instelling voor het vervaardigen derVISCHCONSER-
VEN «ARTIC» allen van de fijnste smaak en hoedanigheid, aan
bHKjkë prijzen. Buitengewoon groote keus.
Voor inlichtingen schrijven naar ARTIC, Vaartbleekersrei, Oostende

IN-EN UITVOER VAN

Yersche Visch

Specialiteit van Haring en Makrecl

SoetekoUW, Rue du Minck, CALAI!

Téléphone 696

Eugène Rau & Zonen

71, Ooststraat, 71» Oostende - Tel 205

Haringrookerij Visch conserven

t •

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

co»-

Oh. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE
' ' "

PURFÏNAn.

BRUSSEL

EERSTE SOORT MAZOUT (GAS(
voor alle slach SCHEEPSMOTOR

OLIËN van EERSTE HOEDANIGH

Agenten en Uitleyeraars :
OSTEND STORES & ROPEWOF

N. V.

Postch.

5. ZUIDSTRAAT, 5 OOSTEN

Aug. Van Hauter-Claes

ViSchfactoor

Opvolger van het oud gekend huis J. DLTMON

Tel. 789, VISCHMARKT, 2, Tel. adres: Mechelen Hauter-Claes

Société Anonyme Internationale de

TELÉGRAPHIE SANS FIL
BRUSSEL : 13, BREDERODESTRAAT Tel. 117330 — 117331
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSTRAAT Tel. 26659 — 29615
OOSTENDE ; 7, VlNDJCflVELAAN Tel. 188

VISSCHERS, REEDERS !
Nu komt de tijd om uw vaartuigen aan een grondig onderzoek te onder-

werpen en ~U volledig en behoorlijk uit te rusten voor het volgend seizoen.
Om de gunstigste uitslagen te bekomen volgt het voorbeeld der baanbre-

kers en Iaat uwe schepen uitrusten niet een Ultra-Sonore DIEPTEMETER.
Voor alle inlichtingen ook betreffende DRAADLOÓZE TELEGRAFIE en

TELEFONIE, wendt U. tot de bovenstaande adressen waar b de voordeelig-
sfe voorv.'iardi'n zult bekomen. . " '

Onze klienten gelieven wel op. te letten dat dit huis niets ge-
meens heeft met een andere firma, waarvan de naam dezelfde is.

Bestel uw

en Kreeften bij

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren)

Men brengt ten huize.
Tel. 48

Kistenfabriek

Firma J. Demuelenaere
CORTEMARCK

(Bestaande sedert 1895)

Specialiteit van kistjes voor het ver-
zenden van visch.

Alle kistjes kunnen met firma of merk
bedrukt worden in een kleur naar keus.
Vlugge en kostelooze thuisbestelling

per autocamion.
Telefoon ï Handzaeme 65.

Visschers!

Vooraleer in zee te gaan, vergeet niet
u in de

Apotheek BRECX

LOUISASTRAAT, l — OOSTENDE
Tel. 1813

te voorzien van al uwe noodige ge-
neesmiddelen en verbanden.

Aangenomen door alle ziekenkassen.

VOOR UWE
fareukbanden met en zonder Veer

Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid

Kousen voor Spataders
Suspensoirs en

alle ziekenbenoodigdhedén
wendt U tot het huis

AuPara

Wiitenonnenstraat, 27 __ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

VISSCHERS I 't Is wintertijd ! Ijs-
koude wind, regen en sneeuw staan;U
te verwachten. Om alle koude en borst-
kwalen te vermijden en te genezen,
jvertreft « BORSTSIROOP BAREL »
alle andere, daar samengesteld uit de

rachtigste geneesmiddelen, en geen
koude weerstaat aan zijn uitwerksel.

DE FLESCH : 6,50 FRANK

o

Vischknechten - Visschers,

Reeders en Vischhandelaars

Koopt uw RIJWIEL in het

HUIS GENTIL MARES

28, Kerkstraat, OOSTENDE

Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

Reeders! Beproeft de

Snurrevaadvisscherij!

Vraagt prijs van een KOTTER
in Denemarken door een der
vermaardste expertett gebouwd.

Alle gewenschfe INLICHTINGEN
luuittcn bekomen worden bij

Erik Fredericksen

54, Groot Godshuissfraat, 54

BRUSSEL Tel. 12.13,80

Algemeen AGENT van de belang*

rijkste Deensche scheepswerven

voor België, Holland en Frankrijk

AUG. VAN DEN ABEELE
Tel. 335.48 fpndé en 1881

gesticht in 1881
INVOER UITVOER

GROOTHANDEL IN ALLE
SOORTEN " GEROOKTE,
GEDROOGDE, GEZOUTEN
GEWEEKTE, OPGELEGDE
EN BEVROZEN VISCH

E I G E N VRIES-INRICH1 ING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
'et BEREIDEN VAN ALLE

SOORTEN VISCH

IMPORT EXPORT

POISSON SALE, FUME,
SECHE, CÓNSERVÉ,

TREMPE ET CONGELE
EN GROS

I N S T A L L A T I O N S
FRIGORIFIQUES P R I V E E S .

[NSTALLAT1ONS SPECIALES
POUR LA PREPARATION DE
TOUTES SORTES de PÖÏSSONS

La Marée - De Zeeyisch

S. M., gesticht door de bijzonderste Reederijen ter yischvangst

6, Vaartstraat, Oostende

GROOTHANDEL IN
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR;

HET V1SCHVERBRUIK

Telefonen : 142fi—1431

Koopt al uw soorten

bedrukt en onbedrukt bij

N V CATS1-1 • V • V/\ I O

ROTTERDAM
VRAAGT PRI|S aan onzen Vertegenwoordiger : ' ,S. A :B A S
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tel. 51381

Scheepsmotoren
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