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ie opleidingtot hét yischverbruik
laatste vergadering der propagandacom-
ie voor het zeevischverbruik, waarover
in ons voorgaande nummer verslag ge-r
•ü hebben, bewijst duidelijk dat er in de-
ropaganda iets aan het worden is,' waarvan
aiigrijke uitslagen mogen verwacht wor-
De commissie heeft reeds meer dan een

stief op haren kerf stok, V dat: bijgedragen
t tot de kentering van den volksgeest ten
Jesle van ;het zeeyischverbruik, .maar zij
H thans gedeeltelijk" lam gelegd door de
lische maatregelen van de Regeering, die
bcgrootingsëveh'wicht wil vrijwaren,
.•lukkiglijk is 'de nieuwe Gouverneur van
t-VIaanderen, die de propagandacommis-
ip de doöpfont gehouden heeft, thans
euw in het gelid gesprongen,' niet alleen
haar bestaan te redden, .maar om hare
'zaamhederi met rneer •;krachtdadigheid
nooit te doen voortzetten, dank zij

[•.middelen, door de vrijgevigheid der be-
hebbejidén kelf tot stand fe brengen. Al-
geraken wij aUengskens op het spoor
de yischprópagandisten van Engeland1

ranknjk met welslagen bewandeld:
ets zal bijgevolg beletten dat, 'met de
eltclijke hulpmiddelen., haar door het
tsbestuurïvoort verstrekt en'met :die van
privaat initiatief, de:, commissie djt jaar
taak zal vervullen .dje,; tegelijker is dan

c»;die op de" Opleiding van -jong: en;ond
W vischverbruik den geiükkigsten in-
El kan teweeg brengen/ ' • - ' - - - -
in aanzienlijk deel der verleende kre-
'n is voorbestemd tot de vorming der
omende geslachten. Wij hebben reeds
iclil dat, in verscheidene steden en pro-
icn des laiids, het onderwijzend perso-
der kdokschölen, afhangende van de
;teries van Landbouw, Openbaar Onder-
en Nijverheid én Arbeid1, op een vjsch-
zal bijeengeroepen worden, om er in de

meene begripjien van den aankoop, de
'bereiding en .het verbruik van zeevisch,
wijd te worden.
ij mógen ervan overtuigd zijn dat de
bare heeren Vandervaeren en Devuyst,
:r wier gezaghebbende leiding deze wer-
staat, ervoor zullen zorgen, dat deze

ippen voortaan voortdurend deel uifma-
van het gewoon onderwijsprogramma
scholen' en dat er aldus jaarlijks een 2
ar duiz.enden jeugdige huisvrouwen zul-
intsfaan, die besliste parfijgangsters van
zeevischverbruik en. van de zeevisch der
ische kust zullen gevorden zijn. Deze
•iganda bij de jeugd werd wellicht ner-

• beter opgevat, dan in België ; het is
reden te meer om ze tot haar uiterste
te voeren.

:n ander deel der ambtelijke bijdragen
t dienen tot bestrijding der geringe üit-
in, vereischt voor propagandavoor-
hten en werk in alle mogelijke vrouwen-
KCII; voornamelijk een twaalfhonderdtal
'innenbbnden van het land. Ook deze
>tï kringen staan min of meer onder
invloed van-het Beheer van Landbouw

• A\\ dezes voormannen. Laat ons ervan
Inigd zijn, dat, vóór het einde van het
' een groot deel ervan door onze propa-
feten zullen aangesproken geweest zijn
tot er bij hen blijvende sporen van dit
tk zullen nagelaten worden.
bestaan overigens npg andere groepee-

?ii van belang, die alhoewel anders, met
minder nut zouden kunnen bewerkt

den. Noemen wij terloops de Staatsgevan-
>scn, bedelaarsgestichten, toevluchtluiizen
Staatswcldadigheidscholen, wier ge-
ngeii thuisliggers zeer goed zouden kun-
bijdrageh tot het goedkoope vischyer-
:. Het zou de moeite loonen te kunnen

iaii in welke .voorwaarden hunne be-
radiiig in versche zeeyisch, thans gedaan
U, «n welke de technische en bcstuurlij-
creischten zijn van een gepaste inrich-
dcr vischleveringén op dit gebied. De
agandacommissie ware voorzeker'de

Je spil eencr dergelijke navorsching.
t geldt overigens ook ten opzichte dei

eerlijke hospitalen, die afhangen van de
"lissiön van Openbaren Onderstand. Wij

>cn reeds genoeg aangedrongen op de
'•schappen eter zeevisch als volksvoedsel,
c eerste plaats voor verzwakte lieden.
'Ie zeevisch is nergens beter op hare
's dan in een ziekenhuis; maar het zou

wc-iiichi teleurstellend zijn te vernemen wel-
ke de feitelijke toestand is, des te meer (laar
de-wet voor leveringen van dien aard de
openbare aanbesteding voorschrijft. Niets
belet bijgevolg deze commissiën, in het las-
tenboek 'oer aanbesteding, een beding van
voorkeur ten voprdeele der Belgische kust-
visch in te schrijven.

Wat de privaathospitalen, klinieken, kost-
scholen eri kloosterorden betreft, waar (Je
meeste en _ regëlrriatigstë vischeters aange-
troffen 'worden, wij mogen ze met volle ver-
trouwen aan de naarstigheid onzer vischhan-
delaren overlaten, die ze wel weten te vin-
den en te bedienen. Het ware nochtans raad-
.zaam dat specialisten der commissie, zooals
iie HH. Clement en Hariau, er eens op na-
dachten hoe";de voorraden, bestemd voor
aanzienlijke klooster- of andere gemeenten,
gemakkelijkst' ëii best geleverd en voorbereid
worden. Ook zou een oproep tot hoogerver-
nielde gestichten, zooals diegene die tot de
hotêliers gericht wordt; niet ten onpas komen.
, De hsër Biels immers, na om z.oo te zeg-
gen afscheid van het Parlement genomen te
hebben' door de indiening van een wetsont-
\verp óp de' kredietinrichting voor het hotel-
bedrijf, *doét :öpk een bijzonder beroep op
de machtige mede\verking van dit bedrijf,
ten ybordèè/e van de uitbreiding van het
yischvertiru:lc-en:de bestrijding dér-yisscherij^
crisis. Die medewerking is op voorhand toe-
gezegd wat de kust betreft,- voornamelijk te
Kiiockè, dat éene bijzondere melding in dit
opzicht verdient. •

Doch, de hotêliers der kust, die voorzeker
de voornaamste tak uitmaken van het Ver-
bond cfer Belgische hotelnijverheid, kunnen
in ruime anate ertoe bijdragen, dat hun vooiv
beeld bij hunne collega's van het binnenland,
meer eii meer navolging hebbe, bijzpnderlijk
feu gunste-van de Vlaamsche kustvisch.

Eindelijk de verbruikers, niet alleen die van
deze of gene stad, maar alle verbruikers van
Wallonië, zoowel ji\s van Vlaanderen ! Het
is de voorname taak -van den yischhana'ei
ze voor het vischeten te winnen, door- eene
moderne inrichting der winkels/ door eene
normale prijsregeling, door eêne verstandige
en aanhoudende propaganda met al de hulp-
middelen reeds aangewezen. Onze Luiker
medewerker heeft, veertien dagen geleden,
uiteengezet hoe ontzettend veel er in deze
verscheidene richtingen nog kan en moet ge-
daan worden.

De groóte pers zou voorzeker zeer veel
daartoe kunnen bijdragen, door regelmatiger
bespreking der visscherij- en vischhartdels-
befangen.' Brussel is ongelukkiglijk nog al
iets van de kust verwijderd. Wij stellen veel
meer vervyachting e» betrouwen in de plaat-
selijks pers, die uitgebreid en machtig is,
zoowel in Wallonië als'in Vlaanderen. Er is
geen enkele vischhandelaar van eenige be-
feekeiiis, die niet op het eene of het ander
nieuwsblad zijner stad of streek ingeschre-
ven is, in hetwelk hij belang heeft aankon-
digingen te doen — aankondiging is de ziel
van den handel — en zelfs de eene of de
andere bijdrage over zijn handelsbelang te
leveren, die getrokken zij uit HET VIS-
SCHERIjBLAD of die hij naar zijn eigene
phantasie kan opstellen. Daarvoor moeten
zij de aanstaande vischweek van het Brus-
selsche voedingsalon niet afwachten.

D. Z.

Huis Debra
Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,
Kreeften

ZEEBRUGGE-DUINKBRKE
Tel. 81

Belgische Reeders en Visschers
Koopt enkel KABELS vervaardigd door Belgische werklieden

STALEN KORRETOUWEN VAN

Usines Qonzalez Cock
zijn onovertrefbaar en gewaarborgd f s)b0r0H
van beste Engelsche gölvanïéeejring. LfUKCi t>ri
Vertegenwoordiger: OUSTAVJB VAN PUTTE - LOKEREN
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Bezoek op aanvraag voor affe inlichtingen, —' Matige prijzen.

; '-u, ?
Gaan we naar de nieirófe visschershaven ?

WAAR BLIJFT HET ANTWOORD VAN
HET MINISTERIE VAN
OPENBARE WERKEN J

: Nog steeds wordt er veel gepraat en ge-
twist' over- de nieuwe visschershaven en
hare toekomstige uitbating- Veel werd er
reeci's geschreven en ook veel misschjreyen.
Over veertien dagen meidtien we, dat de
Stad nog niets overgenomen maar ook nog
veel minder de instellingen geweigerd had.

Wij deelden toen de gedachten mede van
«en Heer Verschoore, Hoofdingenieur-Be-
stuurder van Bruggen en Wegen,- die vol-
strekt staanda hield dat er aan de muren
noch aan de sluizen iets hapert, dat van aard
ïs, de uitbating te beletten of te vertragen.

Tot op heden wacht de stad Oostende
echter nog altijd op het antwoord' van het
Beheer van Bruggen en Wegen, langs het
Ministerie van Arbeid om. Ons dunkcns blijft
dit antwoord wat al te lang uit en hier
wordt niet alleen het ongeduld'van het stads-
bestuur op de proef gesteld, rnaar nog meer
dat van alle vischhandelaars, reeders en alle
andere belanghebbenden die naar een oplos-
sing van deze netelige kwestie wachten.

Hebben de werken nog niet lang genoeg
geduurd, opdat men nu de menschen nog
altijd voor een vraagteeken moet stellen?

DE VERPACHTING DER
NIJVERHEIPSGRONDEN

Woensdag 24 Mei te 11 uur werd er in de
bureelen van . het Beheer van Bruggen en
Wt-gen, Langestraat, dus overgegaan tot d?
voorloopige verdeeling van de nijverheias-
grondea der nieuwe visschershaven.

De reeders werden er eerst uitgenoodigd
om over te gaan tot de verdeeling der
gronden gelegen langs den Oostkant van het
vlotdok (öïis op hét oude koersplein van
aan den vuurtoren tot de Liefkemorestraat).

Deze strook is 3SO m. lang en 125 meter
diep.

Tiisschei; liet vlotdok -en die nijverheids-
gronden is er echter een strook groncl voor-
behouden van 38 m. diepte, waarvan 1,50 m.
voor het voorland, 10,25 m. voor het plaat-
sen van kranen ; 5 m. voor brikettenlagen,
11 m. voor de reeds in aanleg zjjnd'e baan en
10,25 m. voor den ijzerweg.

De rest, zijnde 380 m. lang op 125 m.
diep, is besfernd om aan de reederijen, ijs-
fabrieken,, mazouthandelaars, rookerijen, eiu.
tos te laten zich behoorlijk in te richten.

De Reederijen, Ijsfabrieken en mazoutin-
stellingen, zullen echter de voorkeur krijgen,
omdat zij aan het vlotdok moeten gelegen
zijn om de visschersvloot te kunnen dienen
zooals het behoort. De rest der gronden zal
voor de rookerijen en allerlei nijverheden be-
stemd worden,

Voorloopig dus, \verden reeds de verdee-
lingen en plaatsen als volgt vastgesteld :

Vanaf de nieuwen Vuurtoren te beginnen :

In sportwedstrijden geldt als algemecne re-
gel dat hij (of zij, want vrouwelijke sport
is thans geen zeldzaamheid meer) het mees-
ts kans heeft, die het maximum kracht en
weerstandsvermogen aan het minimum ge-
wicht paart.

Voor sommige wecfstrijden, bijvoorbeeld
worstelen en boksen, komt het er zelfs op
aan, °en zeker gewicht niet te overschrijden
wil men niet in de klas der zwaargewichten
.opgeschreven worden.

En zoo komt het -dat men in de kringen
waar dergelijke wedstrijden zeer in eer zijn,
naar doeltreffende middelen heeft uitgezien
om het gewicht te verminderen en op esn
mininuuu te houden.

Men hoeft slechts de aankondigingen in de
dagbladen te doorloopen om zich te overtui-
gen dat c?aarvoor verscheidene poeders en
drankjes worden voorgeschreven, waarvan
men met zekerheid verklaart dat zij doen ver-
mageren.

Voor Pen athlcst echter komt hst er niet
allee» op aan eenige kilogrammen gewicht te
verliezen, hij mag vooral niets van zijne
kracht en zjjn weerstandsvermogen verliezen

In Engeland is men onlangs tot het be-
sluit gekomen dat de oplossing te vinden is,
niet in het innemen van pillen en poeders,
doch in het uitkiezen van geschikte spijzen,
sn 7.00' heeft men ondervonden dat visch niet
alleen een versterkend voedsel Is, — wat
onze lezers rseds lang weten — maar tevens
een voedsel dat het lichamelijk gestel hiet
mét vet overlaadt,

Deze ontdekking maakt thans in Engeland
veel ophef, niet alleen onder c?e sportlie-
vende gemeenschap, maar bok in de dames-
wereld, want zoo er een land ter wereld is,
waar de vrouwen bang zijn van dïklijvïg tö
«Borden, dan is het wel ïn Engeland.

Bij ons zïef menige vrouw met weemoed
aan zekeren Ouderdom haar slank figuur ver-
pïompeft. Voor haar Js het dat wij deze re*
:èlen schreven; waarom de Engefschs on->
èrvindlng. niel. beproeven ? •
Eet visch om stanh (« btijvwil . .

l.HPècheries du Nord, een strook van 12
m.\brcedte Op 62,50 diepte ;

,2.JMazout vertegenwoordiger: een strook
van:10 m. breedte op 125 m. diepte ;

AS.SLes Frigorifères du Littoral (Ijsfabriek),
een-.strook van 30 m. breedte pp 62,50 diepte.

.4.1 De Oostendsche Reederij, een strook
vaiVjSU m. breedte op 02,50 diepte ;

5.<j De -motorvisscherij en Ostend Stores,
een{£frook van 30 .m. breedte op 125 m. a;
• (»;fFroid Industriel (Ijsfabriek), een strook
van^GO m. breedte op 62,50 diepte.

7,5 Pêcheries a Vapeur, een strook van 25
m.'jbreedte op 62,50 diepte.
.- JS.f-Rèeder H., Lambrecht, eej) strook van 7
nv. breedte ov> 62,50 m. diepte.
/if.'.tiZij dus in 't geheel een strook van 204
m: lang..

-^Terecht werd vroeger door den Heer Bau-
wéjis en de andere aanwezige hseren opge-
me'rkt, dat de aanvankelijk vastgestelde prijs
yan^S fr. de vierkante 'meter voor de eerste
:5*,jaar veel te duur was en de verschillende
yerhoogiiigen nadien niet konden aangeno-
men worden.

fRèed's is daaraan verholpen en da volgen-
de ^plossing, die door al dé aanwezigen aan-
genomen werd, geeft meer voldoening esi
laaf toe de voltooiing der uit te werken plan-
nen; met een geruster oog tegemoet te zien.
•'$oor de eerste 10 jaar'zal voor de voorste

blpK grond, hebbende een afmeting van 380
ni.i4cèedte en 62,50 diepte,-4 f r: de vierkante
meier -worcfen betaald ; terwijl voor de ach-
terste blok, hebbende een lengte van 380 m.
breedte op 62,50 diepte. 3,50 fr. de vierkante
meter zou worden geheven.

Deze prijzen worden dan respectievelijk
5,— fr. en 4,-— f r. voor de volgende 10 jaai
5,50 fr. en 4,40 fr. voor de derde schijf van

10 jaar
6,— fr. en 4,80 fr. voor de vierde schijf van

10 jaar
6,50 fr. en 5,20 fr. voor de vijfde schijf van

10 jaar.
Algemeen werd gevraagd dat de pachtprijs

niet in aanmerking zou genomen worden,»
vóór niet de uitbating der nieuwe visschers-
haven een aanvang genomen was.

Vervolgens doen enkele firma's opmerken,
dat ten spoedigste voor de rioleering, wa-
terleiding en eléctriciteitsplaatsing op ofic
gronden zou hoeven gezogrd om toe te laten
aan de betrokken firma's hunne instellingen
met den noodigen spoed te kunnen in gang
stellen.

Daarop vestigen we de aandacht van het
Oostendsch Schepencollege, dat tot hiertoe
reeds dikwijls een bewijs gegeven heeft van
vlug en puik werk.

Óf we van het betrokken ministerie het-
zelfa'a mogen zeggen, valt echter fel fe be-
twijfelen !

Heden Vrijdag worden de vischhandelaars
uitgenoodigd om gebeurlijk de te gebruiken
perceelen aan te vragen.

Fransche tolrechten
op de schaaldieren

De verslaggevars over het wetsvoorstel in
de Fransche Kamer ingediend zijn tot het be-
sluit gekomen dat de verhooging der invoer-
rechten op kreeften en gnrnaal alleszins ge-
wettigd is.
* Sedert 1926 is de invoer van versche kreeft

van'l .588.300 kg. gestegen tot 5.615.800 kg.,
terwijl vo'or opgelegde kreeft de cijfers van
1.590.000 kg. tot 7.536.700 kg. stegen.

Als reden wordt opgegeven dat de vis-
scders van Qroot-Britaniiië en van. Noorwe-
gen, die scliaaldieren in groóte hoeveelheden
kunnen vangen in d-e nabijheid hunner ha-
vens, wat voor de Fransche visschers vol-
strekt hef geval niet is.

De verslaggever voegt er evenwel bij dat
de voorgestelde vsrhooging (e hoog blijkt in
evenredigheid met de vooroorlogsche taks,
die nog op hef netto gewicht berekend was,\
terwijl thans het brutto gewicht als basis
dient.

Voor versche kreeft wordt eene vijfvoudi-
ge, voor opgelegde kreeft een drievoudige
verhooging voorgesteld. Wat de taks voor
de eerste zou brengen op 75 fr. minimum en
200 fr. maximum per 100 kg. B. en voor de
fwee<fc op 85 fr. minimum en 120 fr. maxi-
.mum per 100 kg. B,

Vööf dé grijze garnaaJ, waarvan fn dé be-
wijsvoering van den verslaggever geen bij-
zondere melding gemaakt wordï, wordt het
nieuwe Invoerrecht voorgesteld op 35 fr. ml-
tttinhtium en 55 fr. maximum per 100 kg. B.

Belangrijk Bericht
. Er wordt fer kennis vart belanghebbenden
gebracht dat de examens voor de visscherij
op 3 Juli 1933 ïn de Zeevaartschool, fe Oos-
fende, zullen worden afgenomen.

De vereïschta stukken to{ deelneming moe-
fen bij den heer Bestuurder worden inge-
diend vóór 20 juni aanstaande,

Oostende, I Juni 1033
De Waferschout der haven

, , ASPESLAOH.

Een polemiek over den vischinvoer in Engeland

Het veelgelezen vakblad «The Fishing
News» drukte in zijn nummer van 6 Mei eeu
alles behalve vriendelijk artikel over de Bel-
gische vischcontingenteering. Zonderling is
het toch «at alle landen, htm vischnijverheid
beschermen, alleen België" zoude het niet mo-
gen doen.— België dat sedert jaren door de
vreemde vis'ch overrompeld wordt, zoude nog
altijd moeten de afzetmarkt blijven voor de
overtollige visch van alle landen. Wij gaven
in een onzer vorige iiurnniers het artikel van
de «Fishing News» weer.

c**

Op ("rezen ongerijmden en partijdigen aan-
val werd door den heer Verbnigghe, bestuur-
der van de-Oostendsche Reederïj, volgend
doorslaande antwoord gezonden.— Het ver-
scheen in het nummer van "20 Mei.— Wij
vertalen uit het Engeisch.

Aan den Heer Uitgever" van «The Fishing
News».

Laat mij toe, als, sedert veel jaren, abonné,
op 11 w -uitstekend blad; beknopt te antwoor-
den op het artikel verschenen in uw laatste
nummer onder de hoofding «Belgian attitude»

De twee klanken moeten gehoord worden
vooral, als de feiten niet voorgesteld Worden
in het licht van de waarheid, zooals jlit het
geval is, jn het betrokken artikel. ^

België was genoodzaakt maatregelen te
nemen tegen den invoer van visch uit- den
vreemde, zooals alle landen maatregelen na-
'men o.ni hi»ï • v:sscherij-nijvcrhei${ te bescher-
men— inderdaad, ere bespreking werd jn Bel-
gië maar ingevoerd nadat Fraiikrijkj dié al-
tijd onz.e bijzonderste afzetmarkt was, een
regeling genomen had, die in feite met een
totaal verbod overeenstemt, ook nadat het
Vereenigd Koninkrijk, een taks van 10 % had
opgelegd, alhoewel het door de inzakking
van zijn pond sterling reeds beschermd was.

In de drie laatste jaren diende België als
«zoeten inval» voor de overtollige visch van
alle landen, miet deze verergering dat deze
visch, meest altijd in consignatie gestuurd,
een geweldige inzakking der prijzen veroor-
zaakte.

De importatie van visch — haring uitge-
sloten — was voor de laatste jaren de vol-
gende ; '

metrieke centenaren
1929 132.319
1930 174.273
1931 183.353

Deze getallen zouden de 22 millipen Kg.
in het jaar 1932 benaderd zijn, moest onze
regëering geen beschermende .maatregelen
genomen hebben.

Daar hef verbruik per hoofd maar 4 kg.
(!) pond) per jaar bedraagt, niettegenstaan-
de de propaganda voor de vermeerdering
Van het vischverbruik, moesten de booten op-
liggen met als gevolg : talrijke werkïooze
visschörs.— Andere booten verkozen hun
vangst i» Engeland te verkoopen, omdat die
havens dichter bij de vischgronden liggen. •
. Maar sedert het Vereenigd Koninkrijk, de
vreemden invoer met l O % getaxeerd heeft,
en onze regeering de beschermende politiek
van de andere landen heeft gevolgd — wordt
nog enkel bij uitzondering in uwe havens ver-l
kocht en tot mijn kennis, was dit zelf niet
het geval in de laatste zes maanden'— wat
nu c?e. kwotta betreft aan het Vereenigd Ko-.
ninkrijk toegekend, deze is, zooals voor alle

i landen, gesteund op het jaar 1931.— In dit
jaar hebt gij de volgende hoeveelheden naar
België' gezonden.

januari 1832, Februari 1010, Maart 1873,
totaal 4625 centenaren.

Vergelijk die cijfers, met deze van uwen
invoer in hetzelfde kwartaal van 1933

januari 1039, Februari-189.1,'Maart 3409,
totaal 6339 centenaren.

Dus een verschil van meer dan 1714 jfie-
trieke centenaren en in hetzelfde tijdstip is
ons productie met 56 % vermeerderd. Dit is
de waarheid. .

Uw brief wisselaar spreekt van weerwraak
— welk leelijk woord..— weerwraak is één
zivaard; met: dubtjél^snee, vooral voor' een
land als' het uwé,'dat op export ingericht is.

Om volledig te .zijn, _moet {k er bijvoegen,
dat nog geen enkel beperking bestaat pp deri
invoer van haring, en ook dat deze viscri.
met m bovengemelde cijfers ,in aanmerking
komt- L. VERBRUGGHE.***

Een wederantwoord verscheen nog in het
laatste nummer van ' «The Fishing Hewss>.—
Dit maal is het Onderteefcenc? door een M.
Clark, die zegt; dat hij de voornaamste im-
porteur van tongen té Billingsgate is.— Maar
hij kan de cijfers van M. Verbrugghe niet
weerleggen en zijn hoofdargument is, dat
de uitvoer van België in Engeland 15.989,806
i in l <»32 was en de invoer uit Engeland £
8.744.743.— De heer Clark laat de tongen
en andere visc/i varen, en om zijn redenee-
rmg te staven, neemt hij 'ds algemtene han-
o'elsbaJans fusschen de beide landen.

Zpoals de Engelschen zeggen: «This is
iiot fair» — dat is niet korrekt — en wij zijr,
voor Fairplay.— De Engelschen in 't algemeen
ook. Al. C/ark is wellicht een der uitzonde-
ringen.
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HET VISSCHERIJBLAD

De Voorvallen in ons Garnaalbedrijf

'Ü|i
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Roerige dagetu— Talrijke moeilijkhedetv—
De Vischleursters op het Stadhuis.— Naar
een officieele verkoop.

Verleden week deelden we onede hoe er
langs gansch de Belgische Kust, een begin-
sel-staking uitgebroken was, ojn te protes-
teeren tegen den invoer van vreemde garua-
len en de lage prijzen.

TE OOSTENDE
Waren de incidenten te Oostende aanvan-

kelijk veel kleiner, dan te Zeebrugge, ze heb-
ben er naderhand een wending genomen, dit'
allesbehalve aangenaam is en voor de vis-
schers zelf, én voor de vischhandelaars. Van
alle kanten werden we overstelpt mét brie-
ven, waarin de zaken werden uiteengezet. \Ve
hebben er echter aan gehouden, zelf de toe-
standen van nabij te volgen en öe zaken
zób objectief mogelijk, weer te geven, om-
dat we de meening toegedaan zijn, dat de
koopers het niet kunnen zonder de visschers
en de visschers ook niet kunnen zonder de
koopers.

Hier moest in kalm overleg gezocht wor-
den naar een verbetering. Daarvoor moest de
hulp van de Stad ingeroepen worden, die sa-
men met de betrokken reeders en vischhan-
delaars, de middelen moesten opzoeken om
verbetering te brengen in den toestand.
WAT IS ER ECHTER VOORGEVALLEN ?

Verleden week bracht het plaatselijk syn-
dikaat «.Hand in Hand», een bezoek aan de
firma Neyt en meldden haar, dat,j indien zij
nog garnaal zou koopen in Holland, de
üostendsche visschers er haar geen meer
zouden verkoopen.

De kooper vroeg acht dagen bedenktijd,
omdat hij zoo .meteens zo'n belangrijke be-
siissing niet kon nemen, en daarbij niet
mocht uit het oog verliezen, dat er op som-
mige oogenblikken geen garnaal te Oosten-
de zijn, dat zij met concurrenten af te reke-
nen hebben en om hunne klienteel te behou-
den, z.ij met dit alles rekening moeten hou-
den. Het syndikaat weigerde 'te wachten en
besloot de firma Neyt voor acht dagen uit te
sluiten.

Nadat echter vastgesteld werd, dat deze
firma zich garnaal aanschafte op een andere
wijze, dus door tusschenkomst van anderen,
werd zij door de plaatselijke bond voor een
maand' uitgesloten.

Daarmee was er aan de zaak echter nog
niets verholpen en in plaats van een stap
vooruit gegaan, was het conflict dus verer-
gerd.

OPTOCHT EN MEETING
Zaterdagavond vormde zich op de Visschers

kaai een stoet, en met muziek aan 't hoofd,
trokken de garnaalvisschers stoetsgewijze
naar het huis van hunnen voorzitter, den heer
Oerard Deckmyn, waar hem twee prachtige
bloemengarven en een miooi geschenk over-
handigd werden door de vcreeniging. Men
trok stoetsgewijze door stad en bloemen wer-
den neergelegd aan de twee oorlogsmonu-
menten, waarna onder zeer groote belang-
stelling een meeting plaats had in de «Con-
golais», Kaaistraat, waar over den huldigen
toestand, door den voorzitter, breedvoerig
werd uitgewijd.

NIEUWE INCIDENTEN
Maandagmorgen, nadat de garnaalvisschers

niet'hunne vangst waren binnengevaren, de-
den zich echter nieuwe voorvallen voor.

Nadat aanvankelijk 3 fr. betaald was voor
de garnaal, daalden de prijzen tot 2,50 fr. en
2,30 fr., waarop de visschers weigerden de
garnaal af te staan,' en zij de 2600 kg., die
overbleven naar de koelkasten van de' firma
«Le Givra» brachten, waar ze voor 0.10 f r.
de kilo bewaard zouden worden, tot den vol-
genden morgen.

Ondertiisschen deed zich een ander voor-
val voor, toen dé visschers vernamen, dat den
heer Ryckewaerr, een vischhandelaar uit Uk-
kel, garnaal had gekocht, waarvan een ge-
deelte voor de firma Neyt zou bestemd zijn.

De garnaal werd dóór verschillende vis-
schers uit het pakhuis gehaald van de firma
Ryckewaert en naar de koelkasten van «Le
üivre» gevoerd.

De kooper diende klacht in bij de pplitie-
kommissaris Calmeyn, zoodat tfe politie af-
stapte in dit koelhuis, waar het echter onmo-
gelijk was die garnaal nog te vinden.

Door tusschenkomst van den voorzitter,
werd de koopsom ter beschikking gesteld
van den kooper, die daar echter geen vrede
mee nam en zijn klacht slaande hield, om-
dat hem daardoor scha gedaan, werd en hij
in de onmogelijkheid verkeerde,! nog dien
zelfden dag zijn klienteel van versche gar-
naal te bedienen.
DE VISSCHERS MET DE GARNAAL NAAR

DE MARKT VAN BRUSSEL.
Dinsdagmorgen vroeg vertrokken enkele

afgevaardigden der visschers met de in de
koelkamers bewaarde garnaal naar Brussel
om ze ter vischmijn te gaan verkoopen.

Te dezer gelegenheid werd te Brussel de
volgende strooibrief uitgegeven.

AAN DE BELGISCHE BEVOLKING
De Belgische Garnaalvisschers, door de

omstandigheden gedwongen, zien zich ver-
plicht de vruchten hunner vischvangst zelf
op de markt te brengen.

De versche garnalcn worden te Oostende
door. de groothandelaars aan belachelijk
kleine prijzen yan. de visschers afgenomen.

Honderden visschersfamilit;n langs de Bel-
gische Kust leven in cllendigsn toestand.daar'
zelfs hun slavelijken arbeid niet meer toelaat
het dagelijksch brood voor hunne huisgezin-
nen te verdienen.

Honderden klein-eigenaars van visschers-
vaartuigen zilfen diep in de schuld, daar de
garnaalvangst niets meer opbrengt.

De groote schuld daarvan is de overdreven
toevoer van clorisch geconserveerde Holland-
sche garnaleii welke door Belgische en Hol-
landsche "groothandelaars ingevoerd worden.

Hollandsche garnalen zijn minderwaardig
dan de Oostendsche. Daarbij is de bereiding
of besproeiing jnet boorzuur of andere che-
mische stoffen nadcelig voor de hoedanigheid
van de garnalcn en ook nadelig voor de
gezondheid.

BELGISCHE BEVOLKING, in deze tijde»
van crisis \s liet uw plicht de toestand van
de Nationale Ganiaalvisscherij te helpen
steunen.

Let op en fcoopt geen geconserveerde Hol-
landsche garnalen meer.

De Belgische visschcr gebruikt geen che-
mische producten om zijn garnalcn te ver-
duurzamen.

Laat U niet door de handelaars bedriegen
en eJscht verjche Belgische waar. De gan-
sche kuslvlsscherlj zal er U dankbaar voor
zijn,

De Visschers der Belgisch Kust
«Hand in Hand»

HET BESTUUR,
Tg Brussel konden er denzelfdcn dag slechts
een duizendtal kg. aan 3 en 3,50 fr. Verkocht
worden, terwijl de rest aan 1,50 en 2 f r.
moest afgestaan worden, zoodat het hier niet
beter ging, dan aan de kust.

EEN AFVAARDIGING B»
SCHEPEN.SÖMERS TE ANTWERPEN
Dinsdag had een afvaardiging een onder-

houd met Schepen Somers van Antwerpen,
waar op den kritieken toestand gewezen
werd en tevens melding werd gemaakt van
(Jen invoer naar Antwerpen en-.Briissel vart
verduurzaamde garnaïen, voortkomende van
Nedsrlandsche havens; zooals Brouwershavwi
Stcffcndam en Votendam, dre (c ver afgele-
gen zijn om hun versche garnalen naar Bel-
ië,te kunnen uitvoeren en dïe dan ook vef-

zijn re te pellen «n in boorz.tnir te

coiiseryeeren om ze alzoo naar België te
kunnen' voeren, waar ze volgens art. 2 van
het koninklijk besluit van 27 September 1899
nochtans niet toegelaten zijn, als zijnde anti-
hygiënisch.

De heer Somers besloot de zaak te onder-
zoeken en strenge orders te geven om on-
middellijk de wet te laten toepassen en pro-
ces-verbaal op te maken tegen a'.le overtre-
ders.
EEN VERGADERING VAN DE VISCH- EN
GARNAALVROUWTJES Op het STADHUIS.

Dinsdagavond om 6,30 uur, werden dooi
het Oostendsch gemeentebestuur de visch- en
garnaalvrouwtjes op het stadhuis bijeenge-
roepen,-daar óók hier vanwege de hande-
laars der kaai in den laatsten tijd geregeld
klachten toekwamen, dat al die garnaal- en
vischkarretjes ter plaatse bleven staan om ts
verkoopen, nadat ze hun waar aangekocht
hadden en zij aldus groote scha leden.

Verliezen we hier niet uit het oog dat het
er nochtans verboden is te stattonneeren en
dat tengevolge daarvan, reeds verschillende
vrouwtjes in overtreding genomen werden en
zij binnenkort voor de politierechtbank zul-
len moeten verschijnen.

Om aan de leursters, gedeeltelijk voldoe-
ning te kunnen geven, werd besloten ze sa-
men te roepen op het stadhuis, waar de mo-
gelijkheid zou overwogen worden aan elk
een plaats aan den trap toe te kennen, mits
betaling van een standgeld, dat zou gaan van
60 tot 120 fr. per jaar.

Een vijftigtal vrouwtjes hadden den op-
roep van het Oostendsche Schepencollege
beantwoord. Schepen Peurquaet en den heer
Firmin Asseloos waren daar om Mietje,
Wantje en Stiene te Overtuigen van het be-
lang van die regeling, zoodat na lang discn-
tee'ren met de vrouwtjes zelf, die hier voor
de eerste maal van hun leven, op het .stad-
huis zoo wel ontvangen werden en zooveel
te zeggen hadden, het volgende overeenge-
komen werd.

l.-Er zal aan alle leursters toegelaten wor-
den te stationneeren aan den trap, op voor-
waarde dat zij elk een standpenning betalen,
die zal gaan van 60 tot 120 f r.

2. Daar zal alleen de garnaal- en de visch
voortkomende van de garnaalschepen, mogen
verkocht worden.

3. Dit stationneeren zal mogen geschieden
van 8 uur 's morgens tot l uur na den mid-
dag.

4. Om de leurders die betalen, te onder-
scheiden van degenen, die het niet zonden
doen, zal een koperen plaat gemaakt wor-
den,; waarop een nummer zal aangebracht
worden met de woorden «Stad Oostende».

Die koperen plaat zal 5 fr. kosten en op
een zichtbare plaats van de kar moeten vast-
gemaakt worden.

5. Op geen enkel andere plaats, dan aan
den trap,'zal mogen gestationneerd worden,
zoodat het politiereglement voor gelijk welks
andere plaats van kracht zal blijven.

6. De verkoop van kreeftjes voortkomende
van de groote motorvisscherssloep zullen op
dezelfde plaats toegelaten zijn.

7. Het is aan de niet-betalenden streng
verboden daar te blijven stationneeren, nadat
ze hun visch • en garnaal aangekocht hebbeu.

Talrijke klachten zijn ook reeds opgegaan
vanwege de huurders eener standplaats ter
markt en de vischwinkcls, tegen -de perso-
nen, die geregeld verkoopen aan het sprot-
kot, (de cinema) 'nabij de vischmijn.

Er werd Dinsdag vastgesteld, dat niet min
der dan 27 leursters er slationneerden om
hun waar aa.n,-den man te brengen.

Het Stadsbestuur zal maatregelen treffen
Om zulks in de toekomst te keer te-gaan en
strenge straften zullen voorzien worden om-
dat het niet aannemelijk is, dat degenen, die
niets voor stationncincnt geven, de anderen,
die zware belastingen en standgelden moeten
betalen, zooveel schade berokkenen.
HET TOEKENNEN DER PLAATSEN AAN

DEN TRAP.
De heer Firmin Asseloos zette vervolgens

uiteen,- welke schikkingen zullen genomen
worden om de karretjes, die zeer talrijk zijn,
toe te laten zich behoorlijk te plaatsen.

Diegenen, die geen standplaats hebben,
zouden gansch van achter mogen staan, tot-
dat ze garnaal gekocht hebben, om dan on-
middellijk te vertrekken.

De anderen zouden in vier groote rijen zóó
geplaatst worden, dat elk er zich gemakke-
lijk zou kunnen ttisschcn bewegen.

Elke rij zon om de beurt de eerste komen
te staan.

De vrouwtjes deden hier opmerken, dat
zij .de huidige schikking liefst hadden en, dat
het toekennen van een plaats van geen' be-
lang is, gezien het nu ook gaat zonder, want
de eene^ko.opt liever aan Mietje, dan aan
Leopoldintje, en een man koopt liever aan
een dikke dan aan een magere. Dat hangt
ook een beetje af van de tong van Marietje
en I-intje die zouden babbelen totdat de
klient, die eerst geen goesting heeft, er dan
toch bij hen zou koopen.

Schepen Peurquaet was «iet liet voorstel
akkoord,.maar zon met Mijnheer Firmin we!
eens ter plaatse gaan om te zien of de visch-
vrouwfjss, niettegenstaande hun schoone
woorden van «goed overeenkomen» -en «niet
vechten» van den eersten dag iu elkaar zijn
haar niet z.ouden zitten. Aan elkeen zal den
tijd gelaten worden om zich te overwegen
tot heden Zaterdagavond ; want het zou van
het aantal inschrijvingen afhangen, of het de
moeite zou looncn voor de stad, het hierbo-
ven aangehaald stelsel toe te passen.

Op hetzelfde oogenblik lieten er zich on-
middellijk een twintigtal vrouwen inschrij-
ven ; de rest zou er met moeder of vader of
hun man over spreken, en zich daarna nevens
het pcütieburecl van de Groote Markt, bij
tfen heer Firmin Asstloos, laten inschrijven.
Wij raden alle rondleursters aan zich nog
heden in te laten schrijven, want de geno-
men maatregelen kunnen hun slechts ten
goede komen.
' Moest de garnaal in de toekomst officie?!
aan het sorotkot verkocht worden, dan zou-
den schikkingen genomen worden om daar
de standplaatsen m te richten.

Wij gclooven echter, dat de huidige plaats
aan de garnaalirnp zal behouden blijven.

Vervolgens herrmnerde Schepen Peurquaet
aan de kreeftcnverkoopcrs, dat de gezond-
heidscommissie nu en dan haar ronde zal
doen, daar er ondervonden werd, dat som-
mige personen de kreeftjes in geen zuiver
water kookten, wat uit hygiënisch oogpunt
erg te betreuren valt.

Deze commissie zal, waar het past, streng
ingrijpen ; de koopwaar verbeurd verklaren
en de verkoopster dus proces-verbaal aan-
doen. Dit weze voor onz.e visschersvrouwen
en kreeftenverkoopsters, een ernstige waar*
schuwing.

Woensdag «amlddag fc Oostende
De toestand blijft nog altijd gespannen. Af

gaf de verkoop van garnaal te Brussel geen
voldoening, toch werd besloten ze voort te
zenden naar de kooperaticf aldaar.

Terwijl men te Zeebrugge en te Nieuw-
poort 3 tot 4 fr, ontvangt, zijn de hoogste
prijzen te Oostende 2 en 2,50 fr,— De vis-
schers denken, dat ze dan ook hisr geboy-

coteerd worden omdat ze eeiï kooper uitge-
sloten hebben. -'

De Oostcüdsche vi&schers. willen nochtans
opnieuw staken ; de heer G. Deckmyn, .voor-
zitter en de vertegenwoordigers van Zee-
brugge, Nieuwpoort en Blankenberghe zijn
er tegen gekant.

Naar andere iniildden dienen gezocht om
;uu\ den toestand te verhelpen.

De voorzitter Deckmyn, vroeg in cJo v r-
gaderin" van Dinsdagavond, «.lat elkeen zijn
kalmte z.ou bewaren, want anders is het niet
mogelijk een uitsla» te bereiken. • , . '

BEPERKING VAN DEN AANVOER "
Er werd besloten dat elke boot tevens zijn

aanvoeren zou beperken tot 50 kg., daar me»
op deze manier hoopte redelijke prijzen te
bekomen.

Dit ordewoord werd Dinsdag en Woensdag
stipt nageleefd, doch de prijzen waren daar-
voor niet beter.— Wij, van onzen kant, vin-
den die beslissing verkeerd; daar de prijs
bekomen voor 50 kg. onze visschers niet in
staat kan stellen er van te leven.

Dit werd dan ook reeds ingezien/ want
Donderdag mocht elkeen 70 kg. aanbrengen
én de prijzen bleven schommelen tiissch'ci:
2,50 en 3 frank. .. -

Een groot gedeelte van de garnaal' kon op-
nieuw niet verkocht worden, zoodat verschil-
lenere visschers met hun vrouw zelf de stra-
ten doortrokken om hun waar tegen 3 fivde
kilo aan,den man te brengen.

Droevig om vaststellen ! " - :,^.,.;
KAN ER AAN DIEN TOESTAND •

VERHOLPEN WORDEN ?
Ja, maar dan moet elke verbittering -en

kleingeestige opruicrij vanwege soinniige
menschcn achterwege blijven. Men moet er
toe komen in overeenstemming met de over-
heden en de betrokken handelaars een ak-
koord te treffen, dat beide partijen min of
meer voldoening schenkt.

DE UITSLUITING VAN EEN KOOPER
KEUREN WE AF.

1. Wij keuren het uitsluiten van de kooper
Neyt af, omdat dit zijn «eigen oogen uifs^en
is.

Een concurrent al doet hij zaken op een
ander ook, blijft toch altijd een goede afne-
mer ; te meer, dat er hier niet uit het oog
mag verloren worden, dat die kooper in Zee-
brugge en Nieuwpoort kan koopen zooveel
hij wil.

2. De hoedanigheid van de Oostendsche
garnaal moet ook in acft genomen worden,
want, wat baat liet dat er veel garnalen bin-
nengebracht worden, wanneer er veel kleine
tusschen zijn. ':

Minder aanvoeren, maar schoone groote
waar op de 'markt brengen, zooals we te Zec-
brngge konden vaststellen, doet de balans
dikwijls naar den goeden kant overhellen.

3. En dan, waar blijven de mazouthande-
iaars ? Naar het schijnt bestaat er onder hen
een overeenkomst opdat de ecne zjjn prijzen
niet lager zon stellen dan de andere. Waar-
om ?

Is het nog niet slecht genoeg voor de .vis-
schers dat dit er nog zou moeten bijkomen?
Hier kan; naar men ons verzekerde,, ook
goedkooper geleverd worden. Wie durft het
aan de prijzen te verlagen ? •

4. De tarieven op het vervoer.
Voor de landbouwprodukten die ook van

de krisis te lijden hebben, werd reeds zoo-
veel gcdaaii.De tarieven werden hier aanzien-
lijk verminderd. Wanneer men kleine , hoe-
veelheden van 5 Kg. garnaal verzendt, en dit
gebeurt zeer veel, zijn de vervoerprijzen naar
Brussel daarvoor 6,10 fr. -en clan rekent, caen
nog de onkosten van verpakking, terugzen-
ding der leege manden, enz... niet bij.

Een motie dienaangaande door den Hooge-
ren Raad voor Zeevisscherij.aan de Nationale
Maatschappij van Spoorwegen overgemaakt,
werd verworpen, phidat naar dfe bewering
van die hcereii, de visclinijverheid ten op-
zichte van de tarifeering, reeds begunstigd
is.

Wij zijn echter van oordeel dat, wanneer
bijzondere tarieven voor den landbouwkimnen
toegepast worden, deze ook voor de visch-
nijverheid kunnen aangewend worden,1, daar
zij er niet beter voorstaat, da» de landbouw.

5. Strenge toepassing van art. 2 van het
KoninUlijk Besluit van het jaar 1899.

Woensdag werd te Antwerpen ter visch-
mijn een gansene lading garnaal, overgoten
met koolzuur, voortkomende van een Ho{-
landsche firma uit Brouwershavsn aangesla-
gen. Wij mcenen te weten dat de rcgefering"
In de toekomst streng zal ingrijpen en de o-
verfreders zich aan zware vervolgingen mo-
gen verwachten. In hotels, restaurants,'visch-:
winkels moet ook ingegrepen worden. _ l a . . ;

Versche garnaal kan er genoeg geleverd
worden, zonder dat nog gepelde nïoefen in-
gevoerd worden. • , .

6. Het inrichten van propagandatocht^n
voor den verkoop van Garnaal in Wallonië.

Hier ook kan door de propaganda-commis-
sie in samenwerking niet de garnaalhande-
laars, zeer nuttig werk verricht worden.

Deze laatsten zijn bcraid die propaganda
financieel en met alle mogelijke middelen te
steunen.

Wat is er dan nog meer noodig ?
EEN BELANGRIJK ONDERHOUD MET

HET OOSTENDSCH SCHEPENCOLLEGE
Donderdag werd eene afvaardiging van

de garnaalvisschers door het Schepencollege
omvangen om den toestand in dit bedrijf te
bespreken. Uit ecnc grondige studie blijkt,
dat het kwaad bijzonder schuilt in dan in-
voer van garnalen, die met boorzuur, voor
het gemakkelijk bewaren, bewerkt worden.
Het verbod van invoer van zulke garnalen
die in strijd zijn niet de Belgische Wet pp
de openbare volksgezondheid,- zou onmiddel-
lijk ccne merkelijke verbetering 5n den toe-
stand brengen bij z.oover dat de contingeii-
teering alsdan waarschijnlijk niet zou noodig.
geacht worden.

Het lijdt niet den minsten twijfel dat het
uitroeien van .dergelijke onwettelijke mede-
dinging eene voordeclige uitwerking op ons
garnaalbedrijf zou uitoefenen.

Het Schepencollege deelde volkomen deze
zienswijze. Ook zal het onverwijld de uuodi-
ge voetstappen aanwende» om op dit punt
volkomen voldoening ts bekomen. Tevens zal
door de plaatselijke gezomllieidsdiersf alles
in 't werk gesteld worden, om, niet behulp
van «uidcre officieele gezondJicidsinsprcfcurs,
in alle plaatsen en restaurants cc;i onderzoek
in te stellen.

Het College heeft ook hlellig bcluofd"inét
de grootste bereidwilligheid de kwestie te "on-
derzoeken, de óflicieele vtikoop van garnaal
in te richten, zooals lul door du vissdk-ra
verlangt wordt. Den wensch wordt algemeen
uitgedrukt, deze verkoop hi de s'.abijhsrd van
de vischmijn te zien geschieden en het Bc-
sfuur van dit gesticht, de afsag te latfn ver-
zekeren.

Binnen enkele dagen zal daaromtrent ce;;o
definitieve beslissing genomen worden en al-
'es doel voorzien, dat de" verkoop Binnen kort
officieel zal ingericht worden. ' "'' :'

Toekomende week zal deze zaak waar-
schijnlijk eens oplossing krijgen. Alsdan zul-
en wij daarover meer uitweiden.

. /meent «f«
w wr in alle

HooM(Jtool:C.BRECX

H«t aangenaamste
e n z e k e r s l e

middel tegen
verkoudheid

o«$l «n 3li« borjtaan
hqfistjne^

en
evigste hoest>

DE TOESTAND TE ZEEBRtJGGE

Er is verbetering waar te nemen!
Einde verletten week was ds haven en de

mijn 'vaii Zeebrugge nog eens het tou..tx.
van allerhande voorvallen, welke we h.ü M->
onpartijdig mogelijk willen w^orgeven.

Xoouls onze lezers h-t <uisscn:en reeds
wisten, is de staat van beleg alhier uitge-
roc-pL-a. Lcu veertigtal politie-ageiiten en gen-
darmen waken er op «e goede orde.

Nadat Mevrouw Dëbra en R. Huysssune,
er Zaterdag wet elk een goede uitslag vanaf
kwamsn onrde tweede een visschcr een klei-
ne opmerking te maken én üe eerste hem aan
te sporen tot kalmte, -was er opnieuw een
grootere wrijving ontstaan. Twee bovenge-
noemde personen weigerden echter tegen dien
visscher klacht in te dienen, omdat ze naar
ze ons verklaarden, den toestand niet willen
verergeren en niet verlangeiy dat een visscher
zou gestraft worden. Maandagmorgen vroeg,
deed het gerucht de ronde, dat Debra en
Hiiysseunc' nog eens zouden aangevallen
worden, zoodat ze besloten voorzichtigheids-
halve thuis te blijven om alle gewelddaden te
vermijden.

De prijzen, cKe in 't begin 3,90 fr, en 3,60
noteerden daalden z.eer vlug en werden door
een onderkooper uit Knocke, meestal aan 0,50
fr. opgekocht.

Ziende dat de ellende weer begon en ten
«inde raad, vroeg den heer Theophiel Van-
dierendonck, voorzitter van de plaatselijke
Vereeniging, cfén verkoop stil te leggen.'

Hij sprak de talrijke visschers in bemoedi-
gende termen aan ; vroeg hen vooral kalm te
blijven en bovenvermelde koopers met rust
te laten, opdat de hangende geschillen, langs
een vredelievenden weg te beslechten.

Ten huize van den Heer R. Huysseune
Na deze indrukwekkende rede, begaf de

moedige voorzitter zich niet öe» onder-voor-
zitter Leon Acks ten huize van R. Huysseune,
waar hij de heeren Huysseune en Debra den
toestand voor oogen Isgde. Deze heeren vroe-
gen niet beter, dan hand in hand, de zaken
te willen hernemen, maar zij vreesden slagen
en en andere gewelddaden.

De sympathieke voorzitter, verzekerde hen,-
dat hij voor hen waarborg zou staan en hij
z.ich verantwoordelijk stelde voor de gevol-
Se"-

Die twee koopers hebbeu zich met hem ter
vischmijn begeven en de prijzen der garnalen
gingen dien dag niet meer beneden de 3 fr.

Alet spijt stellen we echter vast, dat koo-
per tijdens de afwezigheid der andere, ge-
bruik gemaakt heeft orn zich met een 2000
kg. te'bevoorraden aan 1,50 f r. en 0,80 f r. te
meer dat deze kooper, wanneer de anderen
ook 3,40 fr. betaald heeft, terugkeerden. Zul-
ke feiten vallen te laken en het is te hopen,
dat die kooper in de toekomst, wat meer
eigenliefde zal bezitten en van een uitzonder-
lijken toestand, geen gebruik meer zal maken
om de visschers uit te buiten; zooals hij het
op dat oogenblik klaar gespeeld heeft.

Wij brengen hier tevens een warme hulde
aan den heer Vandierendonck, de wakkere
voorzitter van het syndikaat van Heyst, die
zich op de meest hoffelijke wijz.e van zijn
taak gekweten heeft. De heeren Debra en
Huysseune, naar zij ons verzekerden,- hebben
allen eerbied gehad voor zijn pogingen en
zeggen, dat hij een man on de rechte plaats
is geweest.

Niettegenstaande opruiende artikels' in som-
mige dagblacfen, niettegenstaande sommige
politieke woelmakers, die ,er op uit zijn on-
rust te zaaien en de visschers tot geweld aan
terzetten, heeft hij op. meesterlijke wijze, de
plaatselijkc'-Visschers'geleid en kalm weten
te houden ; dat verdiend allen lo f !

Het geweld kan aan den toestand niets
verhelpen. Hoe jammer -echter dat de vis-
schers verplicht zijn te taxeeren op 100 kjf.
en te Oostende op 70 kg., wanneer ze in
Breskens veer meer kunnen inbrengen.

We hopen, dat er langs den weg der sa-
menwerking,- ook hier binnenkort znï aan ver-
holpen worden.

Aile visschers, (lic meeiien benadeeld te
zijn, mogen hun grieven aan hun bond over-
maken, maar dat ze zich vooral kalm hou-
den ! Va;i een anderen kant, doen we,hier
een beroep op handelaars, zooals' de firma
Debra, Huysseune en Neyt, en zooveel ande-
ren, een krachfinspamiimr fc cfoen om mede
helpen, tot het verwezenlijken van het hier-
boven aangehaald programma, dat .we hen
voorstellen; uit te werken.

Alleen samenwerking en goeds verstand-
houding kan verbetering brengen. Vaagt de
spons over het verleden en denk aan de toe-
komst en dan alleen kan een uitslag bereikt
worden.

IJmuiden

LAATSTE BER6ICHT.
Indien U wensclit uw oud radiotoesfel over

te laten tegen den aankoop van een nieuw
toestel, doe het voor de Oostendsche Brade-
rij van 18—19 Juni.
. Inderdaad Radio De Meester, Witte Non-
ncnstraat, 15 te Oostende, biedt U de beste
voorwaarden voor dezen datum, daar de oude
toestellen gedurende de bradcrij zullen kun-
nen gesoldeerd worden.

The International Paint
& Compositions O Ltd

LONDON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN

De Wereldbekende «Copperpaïnt» voor
Houten Schepen

De « Trawlers Compositions Paints »
l* en 2° kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf « Galvex »
— voor Bronze Schroeven —

O" -~r i - I - - - I - *>

Agenten en Depothóuders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

SPROKKEUNüEN
Da staking üuurt nog altijd voort, doch

gaan er reeds meerdere treilers ter visscherij.
Nog andere worden klaar gemaakt, vooral nu'
Holland wederom tongen naar Frankrijk mag
verzenden.

..... iotaal in de vaart zijnde treilers be-
uruagt op het oogenblik 18; daarop varen
echter slechts de leden van de christelijke or-
ganisaties, want de Ymutrïer Federatie blijft
staken.

Woensdag .morgen arriveerde er hier een
Ymukter stopmtreiler YBK 115 «Evèline» op
welk schip-zich een.ontploffing heeft voorge-
daan in het vischmim, met het droevig ge-
volg, dat er, een meiischenleyen valt te be-
treuren. De vermoedelijke oorzaak is lekkage
der pijpen van de carbid toevoer.

Zooals we onze lez.ers reeds vroeger in-
lichtten, mag Holland vanaf l Juni, opnieuw
een aanvang nemen met zijn verzendingen
van fijnvisch naar Frankrijk.

Zooals iu België, is ook hier overgegaan
tot het invoeren der uitvoervergunningen.

Het uit te voeren contingentaandeel is ech-
ter ditmaal onder de verschillende handelaars,
zóö verdeeld, dat degenen die in 1931 en
1932 het meest naar Frankrijk verzonden,- nu
ook het rijkelijkst bedeeld werden, zoodat
slechts een 6 a 7 Hollandsche handelaars
over een groot uit te voeren quantum be-
schikken, wat vanwege alle andere hande-
laars, die over het algemeen slechts van 8 tot
45 kg. per week mogen uitvoeren, een gewel-
dig en eenigszind gewettigd protest heeft
uitgelokt.

Sommige handelaars die steeds getracht
hebben gunstige handelsrelaties te doen op
Frankrijk, verliezen ' daardoor hun klienteel
en moeten ze aan een hunner concurrenten
overmaken en nu toezien.

. Jonge krachten, die opkomen, worden be-
lemmerd, terwijl andere firma's/ die hun za-
ken van vader op z.oon kunnen overmaken,
steeds van dezelfde gunst blijven genieten,
wat een schreeuwende onrechtvaardigheid
daarstelt. Alle Hollanders zijn toch' wel ge-
lijk voor de wet.

N. d. R.-—• Onze Hollandsche correspondent
protesteert, zooals er hier destijds en nog,
wordt geprotesteerd opdat de toepassing van
dit systeem met betrekking tot den uitvoer,;
ook in zwang is en dezelfde nadeelen voor
de jongere generatie meebrengt.

* * *

Vanaf volgende week zullen we geregeld
de marktberichten uit Ymuiden weergeven.

Door plaatsgebrek moet ons Mengelwerk,
tot volgende week onderbroken worden.

NIEUWE & OCCASIES

F. DIVOY-VRÖOME
6, Thoiiroutsteenweg- 6, QOSTENDE

Société Frangaise
DE BANQUE & DE DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

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

ALLE BANKVERRICHTINGEN
Vreemde munten — Brandkasten

Filiaal van de Société Générale, Parijs
Kapitaal en Reservsn:

Een milliard twaalf millioen Fr.. Frank
Bureelen open van 9 tot 12 J6 en van

14 Vt tot 17'uur. ! '•'

R.Huysseüne
ZEEBRUGGE

TeJ. Heyst 22 — 72

SPECIALITEIT

GARNALEN EN

FIJNE VISCH

Voorbehouden
Apotheek HALEWYCK

VOOR AL UWE

Vf SSCHERSBENOODIGDHEDEN l

WENDT U TOT

Frans Paeye-Cordenie
SCHUILHAVEN — ZEEBRUG G H l

Specialiteit van Netten en Garen j

, VERDONC&MINNE
7, Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van :

Speciale Breukbanden en Buikbanden -l
Orthopedische toestellen voor ruggegraat-|
misgroeiïngen en kromme Beenen.

Eiastieke Kousen.

UITVOER

Kunstbeenen in leder, hout en lichtme-
taal. — Alle ziekenartikels.

Gesticht in 1830 INVORfl

Voor uwe bestellingen van alle fijne en gewone viscij
wendt U tot het huis

August Ped
Telefoon Vischmijn 10 & 11 JSmo

'

Specialiteiten : Haring - ' Sprot - Makrea

Billijke bediening - Verzorgde verpakking - Spoedige uitvoerinj

A. Lanoye
Express - Transport

OOSTENDE

La Marée
De Zeevisci

S. M., gesticht door de :

zonderste Reederijeti ter j
vischvanl

6, VAARTSTFtAAT,
OOSTENDE

GROOTHANDEL IN
VERSCHE, OEROOKTEj
GEZOUTEN VISCH

PROPAGANDA V0(
HET VISCHVERBRUI1

Telegram Adres f MAR2
Telefonen; 1426—J^



Visscbers en Vischhandelaars,
Bestelt uw IJS bij t
f ROID INDUSTRIEL

OOSTENDE

Marktberichten
-OOSTENDE

OVERZICHT DER JKAAND

j)e verloopen .maand mag ongetwijfeld
Ken der slechtste.uit gansch het vissche-
tven bestempeld woiden. Dit geldt na-

ijk voor wat jdé vischprijzen betreft,
... voor de productie integendeel, wasjiet
erlijk een der belangrijkste Meünaahden,
wij gekend hebben. Inderdaad, voor de

feoopcii /inaarid bereiken de aanvoeren
liti.480 kg. tegen slechts 1.196.132 kg. in
5 1932 en 1.021.756 kg.-in 1931. Er is dus
•c aanzienlijke verbetering die eens te
\T bewijst, dat onze visschers al doen
i eenïgzins mogelijk is, om de Belgische
f kt regelmatig te "spijzen.
e opbrengst van Alei 1933 bereikt de som
3.605.031,30 frank, waarin ds motor-

Irtuigen voor 3.051.708,80 frank, 't zij
|</r, "komen. .
l'oor dezelfde maand van verleden jaar
hlt'ii slechts 3. 031.240,80 frank geboekt
btlat er nu- eene vermeerdering is van
1.790,50, f rank hetgeen 19 % vertegen woor-
]t. De middelprijs per kilogram was nu

frank tegen 2,54 frank in Mei 1931. Er
us nog een -vermindering en zulks niet-

cnsfaande er nu véél nieer tongen bin-
"tbracht werden, dan gedurende hetzelfde

Iperk van verleden jaar.
ïoor de vijf eerste maanden van dit.jaar,
[eiken de aanvoeren 7.473.0S1 kg. tsgen
S1.Ö34 kg. in 1932 en slechts 4.842.48Q
! i» 1931.'(n vergelijking met 1931 is-er

l eene vermeerdering van ongeveer 55 %
l'oor wat de opbrengst betreft boeken wij
br de vijf eerste maanden van het loopend

26.840.382,50 frank -tegen 19.723.286,80
hk in 1932 en 19.437.346,70 frank in

e invoer van vreemde visch voor At
rul Mei is natuurlijk nog niet gekeurd ;
ir wij weten reeds dat er, voor de vier
h maanden van 't jaar 3.986.600 kg.

•h ingevoerd werden niet inbegrepen ha
\, sprot, bewerkte visch,' schaaldieren,
'kdicren en schelpdieren. Deze invoer ver-

|ldt zich als volgt: Januari 930.500 kg.,
m 1.369.100 kg., Maart 174.500 kg.,

il 892.500 kg.

j VISSCHERS EN

IviSCHHANDELAARS

[wendt- Urvöor uw vervoer tot het»
t

HUIS

l A. Vandewyngaerde
IKAAISTRAAT, 45, OOSTENDE

i
PRIJS PER KILOGRAM

toegekend aan de verschillende soorten van
visch verkocht ter Vischmijn van Oostende,
gedurende deze week:

Carrelets — lek Fr 3,25—7,00
Plies — Pladijs 4,00—6.00
Umandes — Schol . 2,50—3,75
Limandés Soles — Steenschol 4,75—7,00
Soles d'Ecosse-Schotsche schol 2,25—4,50
Flottes — Schaten 1,50—3,00
Rares — Rog . 2,50—5,50
Sébastes — Klipvisch 1,25—1,50
Esturgeons — Steur —
Fiêtans — Heilbot —
Soles grandes-Groote tongen 11,00-12,00
Soles moyen.-Middels, tongen 9,00-11,00
Soles petites - Kleine tongen 5,50—8,00
Ssiches — Inktvisch —

iTacauds — Steenpostcn 1,50—2,10
'Merlans — Wijting 2,00—3,75
jMaqtiereaux.— Makreel —
j Harengs — Haring —
iCabillauds — Kabeljauw 3,00—5,00
.Cabill. d'lslande - IJslands. kab. 0,60—1,00
Congres — Zeepalingen 2,00—4,00
Meriuches —- Mooie meiden 3,00—5,00
Colins — Koolvisch 0,40—1,00
Lieus — Vlaswijting 2,50—3,50
Lingucs — Lengen 2,00—2,50
Eglefins gr.-Groote Schelvisch 3,00—4,50
Eglefins 'm. —Middels. Schelv. 2J5—4,00
Eglefins pet.-Kleine schelvisch 1.75—2,75
Vives — Arends 5,25—7,50
Grondins —' K-norhaan 1,00—2,00
Grondins rouges-

Engelsche soldaten 1,50—4,00
Rougets — Roobaarct 2,00—4,00
Barbues — Griet ; 5,00—9,00
Turhpts — Tarbot 6,50-12,00
Emïsoles — Haai ... 1,50—2,50
Maquercaux baiards -— Poor . —
Dórées — Zonnevisch 2,25—4,00
Bars — Zeebars 125—2,00
Lottes — Aalrups 2,75—5,50
Roussettes — Zeehonden 1,50—2,50
Muges — Herder V ' ; . : ' • —-

De toevoer was deze week iets minder ctaii
tiiuïnde de vorige weken en zulks valt na-
Iriijk toe te schrijven aan het groot aan-
Ischspen, die gedwongen zijn op'te liggen.
|)e markt werd gespijsd door een vijftigtal
Itorvaartuigen en twee stoomtreilers. Deze
|tsten kwamen van 't Noorden 'en IJsland,

motors daarentegen hadden meestal ge-
tht in het Oostelijk gedeelte van de Noord-

Er v/aren er qok, die hunne bedrijvigheid
fploofd hadden in de omstreken van 't Ka-

Bristol, cle Moray Firth of Spanje.
c tongen waren het-meest op de markt

[tegenwóordigd. jjsjandsche kabeljauw en
koolvisch, waren er irïovervloed, zooclat

te soorten -aan spotprijzen moesten ver-
worden. Daarentegen moest een tekort

witte kabeljauw worden vastgesteld,maar
k wat de andere soorten betreft, liet de
fscheidenheid niets te wenschen over.
In 't algcmeene genomen werd eene vetv
lering der vischprijzen vastgesteld en deze
l betering'heeft zich bijzonder doen gevoe-

den Woensdag, die de bijzonderste ver-
(i'.iiiigsdag is gedurende de warme zomer-

JKCII. Deze verbetering valt natuurlijk toe
(schrijven aan de mindere toevoer en ook

i cene vermindering van den invoeg.die toe
l schrijven valt aan de uitputting van het
knscli cpntingentcijfer, voor de maand Mei

ckend^— Voor wat de invoer betreft, ver-
i wij dat er gedurende April 892.500 kg.
ingevoerd werden, hetgeen het totaal

de vier eerste maanden van 't jaar op
S6.600 kg." brengt
Vat de garnalcn betreft, blijven ds prij-

nog steeds onvoldoende. Natuurlijk is
nu elk jaar een slecht tijdperk voor de

nalcnafz.ef, maar eene verbetering zou
luien bekomen worden, met te bsletten'dat

ii die chemisch bewerkt worden, de
i» overkomen. Volgens de juist versche-

|i sfalistieken werden er gedurende de
lam! April 64.900 kg. garnalen ingevoerd,
l'trvan er 58.200 kg. komen uit Holland,
IK) kg. «it Duitschland en 2000 kg. uit
Iwvegen. Daarbij dient echter gezegd, dat

'-'cuurencte dezelfde maand 93.400 kg.
nalen ti'tgevocrd werden, waarvan 85.400
naar Frankrijk en 8000 kg. naar Enge-

Id. • • ; • . . •

BREUKLIJDERS,

De beste breukbanden naar maat wor-
den vervaardigd in de firma

G V ; M A D.E L E I N - B U V S
v Qebrévëteërdè Brëukmeester

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE

N. B. —- K&öpt nooit Breukbanden
die op voorhand vervaardigd zijn, want
deze verergeren de breuken.

[DIOTOESTELLEN LIBERTAS.
f)c nieuwe AmerikaVwsche draagbare radio-
ptellcir tibcrtas, van 5 lampen, werkende
[ alle s(roonici), worden v«m Jieden af ver-
[ht aan den prijs van 800 f r. door den of-
'i'cleii vfifdeeler voor de Kust en Brugge,
<lïo De Meester, 15, Witte Nonnenstraat

l Oostende.

Stoonischepen eti Motoryaartuigeri die
in den loop van de week hun vangsten
ter markt verkochten.

Zaterdag 27 Mei 1933
O.204 Aloray Firth 13 d. 13.362,—
0.212 Kan. v. Bristol 11 tl. 10,610,—
0.45-Witte Bank.,- . - 12 d. 13.149,—
O.200 Kan. v. Bristol iO d. 11.595,—
0.304 VV|it° Bank 12 d. 14.383,50
O.305 Noordzee 9 d. 5.422,—
0.186 Noordzee : 7 d. 6,725,50
O.l IS Noordzee 6 d. 4.330,—
0.26 Kan. v. Bristol 11 d. 14.615,50
0.162 Helgoland 11 d. 14.540,—
N.46 Kustzee l d. '495,<—

Maandag 29 Alei 1933
SS. O.8S Noorden 10 d. 17.912,50
0.247 Helgoland ' 10 d. 9.797,—
O.279 Helgoland 8 d. 13.323,—
0.277 Helgoland 10 tf. 17.155,—
0.126 Helgoland 12 d. 13.265,—
O.203 Noordzee 9 d. 8.399,50
0.323 Moray Pirth 14 d. 12.538,—
0.188 Moray Firth l i d . 8.771,50
O.246 Kan. v. Bristol 12 d. 17.550,—
0.211 Kan. v. Bristol 13 d. 14.629,—
0.183 Helgoland 14 d. ' 22.355,—
O.339 Spanje , 15 d. 19.210,—
O.201 Helgoland 13 d. 10.829,1-

DZnsdag 30 Mei 1933.
SS. 0.148 IJsland 23 cf. 51.426,—
0.177 Noordzee 5 d. 2.268,—
0.153 Helgoland 13 d. 24.876,50
O.87 Spanje 18 d. 27.464,—
O.252 Helgoland 12 d. 12.051,—
0.130 Noordzee 9 d. 8.405,—
0.268 Helgoland 13 d. 20.305,—
0.241 Helgoland 13 d. 18.222,50
0.109 Helgoland 12 d. 13.357,50
0.67 Helgoland 10 d. 12.289,50
0.313 Kustzee 2 d. 1.291,—
0.131 165,—

HET VISSCHERIJBLAD
meeimasssssgsmeÊsm

Voor uwe gerookte waren
wendt U tot het merk

Telegram adres:
Oscar Rau • Hareng

Oostende

De Meiboom
Oscar Rau-De Knuydt

Oostende

Herman GITSELS
Vischmijn, 25, Minque - Ostende

Het beste adres voor verzendingen van alle soorten versche visch

Tel. 123
625

La theilleure adresse pour les expéditions
de toute espèce de POISSONS FRAIS

Gesticht in
Fondée en 1897 -, Telegram adres :

Herman Ostende

Les Frigorifères du Littoral
• N . . V f

Groote koelkamers
voor bewaring vanus visch, eieren
bevroren vleesch

enz.gemaald en in blokken
•******+s**s~*r*>**>s*s*s***s**r^r*r*s*s^

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050

Woensdag 31 Mei 1933
O.131 Helgoland 12 d. 20.972,—
O.142 Moray en Noordz. 13 cl. 19.005,—
O.30 7 Helgoland l i d . 19.617,50
O.255 Helgoland 12 d. 14.580,—
O.127 Helgoland 13 d. 22.032,50
O.5S Noorcfzee 9 d. G.075,50
O.3rKasfH.ee 2 d. 880,—
O.155 Kan. v. Bristol 9 d. 22.919,—
0.184 Kustzee 2 d. 1.325,—
0.164 Kanaal 1 d. 11.545,—
0.152 Noordzee 4 d. 2.630,—

Donderdag l Juni 1933
O.65 Kan. v. Bristol 12 tl. 19.666,--
O.105 Helgoland 12 d. 25.445,—
0.214 Helgoland 12 d. 24.120,—
0.319 Helgoland 8 d. 7.000,—
O.278 Doggcrbank 9 w. 13.006,—
O.210 Noordzee 7 d. 10.028,—
0.178 Noordzee 8 d. 13.987,—

Dinsdag werd ds O.152, schipper Benjamin
Boels, cfobr de 0.5S,* schipper Halewyek Kar.j
opgeleid, niet een gebroken motor.

Vrijdag 2 Juni 1933 :
O.249 Helgoland 12 d. 20.485,—
O.231 Noordzee 9 d. 9.976,—
O.265 Helgoland 12 d.. 20.672,50
O.3I3 Kustzee . * 2 d- 1.880,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE deVERLOOPEN WEEK
Zaterdag 27 Mei
Maandag 29 Mei
Dinsdag 30 Mei
Woensdag 31 Mei
Donderdag l Juni
Vrijdag 2 Juni

110.737,50
187.454,50
193.536,—
145.709,50
115,115,—
53.774,50

VfSSCHERS, REEDERS,
VISCHHANDELAARS

MANILA GAREN
in alle nummers

EXTRA KWALITEIT
AAN MATIGE PRIJS

Ook alle bindgarens
voor Vischhandelaars en verzenders

HINDA,-u. v.
WAESMUNSTER

Vertegenwoordiger:
OÜ8TAVE VAN PUTTE, LOKEREN

Bergendries, 53

806.327,1 -̂

Verwachtingen voor volgende week :
Dinsdag 6 Juni 1933

SS. 0.75 komende van Ysland met kabeljauw
sclielvisch, boonen en mixed.

Buiten een stoomtreiler mogen we ons he-
den Zaterdag en volgende week Dinsdag aau
een zeer grooten aanvoer der .motoren ver-
wachten, die vooral tongen 'van Helgoland
zullen aanvoeren.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 27 Mei: 8 booten.
üroote tong 11—11,50 ; Alid. 11—12 ; klei-

ne 9-10 ; Tarbot 10—11 ; Griet 9—10 ; Pla-
ten 4,50—5,50 ; Rog 5—6.

Maandag 29 Mei: 10 booten.
Groote long 9—10; Mid'. 10—11 ; kleine

8—9 ; Tarbot 10 ; Griet 8—9 ; Platen 4-5 ;
Arends 4—5 ; Rog 5.

Dinsdag 30 Mei: 4 booten.
Groote tong 9—10 ; Mid. 10—11 ; kleine

8—9 ; Tarbot 8—-10 ; Griet 7—8 ; Platen
4,50—5,50; Arends 5 ; Rog 5—5,50.

Woensdag 31 Mej: 13 booten.
Groote tong 10—11 ; Alid. 12—13; Kleine

0.—10; Tarbot 9—11 ; Griet 8—9; Platen
5,50—6,50; Arends 6—7 ; Rog 5—6.

Donderdag l Juni: 14 booten
. Groote tong 12-13 ; Mid. 15-16; Kleine
12—13 ; Tarbot 13—14 ; Griet 10—11 ; Pla-
ten 7—8,50 ; Arends 8—9 ; Rog 6—6,50.

BRUSSEL

Deze week was het weder 'H weinig gun-
stiger en daar het grootste deel der visch-
groothandelaren de Jieele maand Mei, niets
dan verliezen geboekt hebben,; en de visch
schaars bleef, wajen de aanvoeren beduidend
kleiner en de prijzen voldoende.

De geepen, waarvan slechts 1/3 van het
volumen van vorig jaar ingevoerd werd, ble-
ven slepen van l a 2,50 fr. de kilo, waar te-
genover verleden jaar, vóór de contingentee-
ring 3 a 5 fr. bereikt werd ; 'n bewijs dat de
koopkracht inesr en meer daalt.

De kleine vischsoorten van Oostende zoo-
als soldaten, knorhanen. ,posten, kleine schol;
vinden moeilijk afnemers, daar de klienteel
voor deze vischsoorten, imeest rondventers,
en andere seizoenartikelen,! verkiezen te leu-
ren. De eieren blijven ook spotgoedkoop en
beinylecïen sterk onze markt. De winkeliers
en vischbakkers klagen dat zij geen verkoop
meer hebben en dat de klicnfeel iedere week
verminderd, maar waarom ? De visch wordt
nog steeds door de kleinhandel te duur ver-

ELECTRICITEIT
R A D I O S

kocht, en de scherpe concurrentie der andere
voedingswaren laat zich nu bijzonder voelen.
De tongen waren tamelijk goedkoop en daar-
om ook goed gevraagd van S a 14 fr. De
winkels verkochten deze nochtans 20 a 28 fr.

De witte kabeljauw maakte vorige week l
a 3 fr.,. deze week 4 a 7 fr. De rog en de
vleet handhaafden hun vroeger posities van
3,50 a 5 fr. Het is jamnier dat zekere invoer-
ders groote kwanfums visch boven hun rech-
ten invoeren. De markt is nu zeer gevoelig
en de pogingen der invoerders die de markt
willen regelen, wordïïn daardoor vernietigd.
De zaken die reeds zoo moeilijk zijn en maar
niet vlotten willen, zullen nooit herleven in-
dien de aanvoeren niet geregeld worden,
naarmate de behoeften.

NIEUWPOORT
Vrijdag 26 Mei 1933 :

• Er :as niet veel visch op de markt. Slechts
4 booten brachten hun vangsten binnen.

De prijzen waren laag.
Tengevolge van het slechte weder was .r

geen aanvoer van garnalen.
Zaterdag 27 Mei:
Geen visch.
Garnalen : 31 booten met prijzen van 2.30

tof 2.90 Ir. de kilo.
Zaterdag 27 Mei:
Geen visch op de markt.
Garnalen : 31 booten van 2.80 tot 3.40 f r.

de kilo.
Maandag 29 Mei:
Garnalen : 31 booten van 2.80 tot 3.40 fr.

de kilo.
Dinsdag 30 Mei:
Vsel visch en goede prijzen. 15 booten

brachten hun vangsten binnen.
: Du prijzen waren :

Tongen : groote S—9 ; midd. 9—10 ; kl.
6—7;" schol 3.00—3.50; wijting 1.25—1.50
arentfs 6.00—7.00 ; rog 4.50—5.00 ; tarbot
S—9 ; griel 6—7 ; platvisch : groote 5—6 ;
midw. 3.00—3.50; kleine 1.25—1.50.

•'- ' Garnaleh : 30 booten met prijzen van
1.50 tot 2.50 f r.

. Geen visch op de markt.
Woensdag 31 Mei:
15 booten en veel visch. De prijzen waren

veel beter dan den vorigen dag en de visch
werd als volgt genoteerd :

Tongen : groote 8—10 ; ,midd. 10—12 ;
kleine 5—l ; tarbot'9—11 ; griet 8—9 ; plat-
visch : groote 6.00—6.50 ; m'idd. 3.00—3.50 ;
schol S.'OO—3.75 ; arends 6.00—7.50 ; wijting
1.00—1.25 ; rog 5.00—5.50.

Garnalen .- 32 booten met prijzen van
1.80 tot 2.50 fr.

Donderdag l Juni 1933 :
Veel visch : 25 booten. Prijzen zooals den

vorigen cfag, mits tarbot en grieten, die veel
duurder waren.

Garnalen : 32 booten met prijzen van 2
tot 2.50 fr.

ANTWERPEN
Weinig aanvoer ; vraag en verkoop in ver-

houding klein. Door het "warme weder is de
verkoop in het begin der week steeds minder
terwijl er later soms wel wat herleving kan
vastgesteld worden. Zoo was de vraag Don-
derdag ook veel levendiger : kabeljauw, gee-
pen en paling vonden een vluggen verkoop
aan goede prijzen. (

Placi'ijs. Kleine rommel waardeloos terwijl
middel en groot tamelijk gevraagd werden.

Riviervisch. Levendige vraag in het begin
der week, voor de Israëlitische Sinksen.

De lage prijzen der eieren,- bloemkolen en
aspergiën oefenen nog steeds hun invloed uit.
Ook schijnen vele verbruikers bij warm we-
der de voorkeur te geven aan zalm, krab,
kreeft, enz.., in blik, terwijl ze de versche
visch voor «nkeie weken van hun menu
schrabben. B

DE VISSCHERIJ TE AULFORD HAVEN

Weinig visch was er verleden vyeek aan
onze markt ; ongeveer 20 booten liggen stil
voor het kiiischen en andere redens, terwijl
bijna de gansene vloot trawier, drifters en
ïijners naar Lowcstoft of Yannoutli varen,
en hier niet terug zullen komsn vóór 2 of 3
weken na Sinksen.

Prijzen waren dan ook, gezien het tijdperk
van het jaar, bevredigend. Wel is waar is
de kleine visch niet veel gevraagd; snaar
zoolang er geen overvloed gebracht wordt.is
de verkoop niet moeilijk. En ook tongen
zijn wat verbeterd in prijs, hetgeen gemakke-
lijk te begrijpen is door «e atwezigheid van
eene vloot van 60 tot 70 stoonutriiters. Wa-
ren de Frigos in Londen niet zoo geladen
als zij thans zijn, 2.00 zouden de tongen voor-
zeker dubbel in prijs gaan, maar het syste-

• inatisch bewaren van goedkpope visch is
niet ten voordeele van den visscher. Als er
altijd goedkoope tongen in de Frigos zullen
aanwezig zijn, vraagt men zich at' wanneer
de tongen eens zullen verbeteren in prijs.

Spanjaarden kwamen ook niet in groot ge-
tal, en ïiimne vangsten leverden niets bijzon-
ders op ; besommigen beliepen van 400 tot
500 Pond (per paar). Volgens nieuws door
de Radio medegedeeld zijn verscheidene
booten nochtans naar huis geloopen met over-
groote vangsten iinooiemeiden, (5 tot 7000
stuks) hetgeen voor zulke kleine schepen,
bomvol beduidt. Deze werden gevangen op
Gr. 52 dus ongeveer op cfe hoogte van Din-
gle Bay, aan de Westkust van Ierland.

Ziehier de prijzen :
Groote mooiemeiden 65 sh ; middelslag 67

Sh ; klein middelslag 65 sh ; kleine 42 sh ;
Naalden 13 sh ; Roggen : groote 63 sh; mid-
delslag 28 sh ; kleine 17 sh ; Wijting : groote
26 sh ; kleine 14 sh ; Platvisch : groot en
middelslag 105 sh ; kleine 32 sh. ; Kabeljauw
58 sh. ; groote gullen 52 sh.; kleine 21 sh.;
Schotsche schollen 45 sh ; steenschollen 50
sh.; PER KIT.

Tongen groote 7 0 0
midcfi-lslag 6 15 O
kleine " 5 5 0

per 8 stone.

OPGELET
Vreemdelingen die zelfs niet in stad zijn

gevestigd loopen de deuren af met radiotoe-
stellen/die zij zelfs op een dringende manier
trachten te verkoopen.

Het doel dezer ronclleurders is alleen het
toestel te verkoopen en dan verder wordt er
niet meer naar omgezien.

Het is volstrekt onvoorzichtig een radio-
toestel te koopen aan personen die geen
waarborg bieden kunnen, daarom wordt het
aan alle radioliefhebbers aangeraden zich tot
eene gespecialiseerde firma ter plaats te wen-
den.

Radio Dtmeester, 15, Witte Nonnenstraat
te Oostende, biedt alle toestellen Philips, Sa-
ba, Bell, Scarabée, enz..., met de waarborg
cfer fabriek, een gratis nazicht gedurende 3
jaar en eene waarborg van reparatie binnen
de 8 uren.

Stpomniiachienen • Motoren - Stoomketels

Vennootschap ; ' ;
VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de oude Statie)

Alle mekanïefce vermakïrJgen en constructies
Alle smïds-, plaat-, koper- en zïnkwerk voor schepen

Levering van allé berioodigdheden :
Oltën,? Verven, Kettingen, CftiMcéïs, Katoen, v,Carbure, ertfc., enz.
Tel, 741 , t Posfcheck.09136 > Handelsregister 95

D. & O. OPDEDRYNCK
Gediplomeerde Electriekers NieuwP- Steenw., 195, tel, 1093
• ~ ' ' - . • • ' = Visscherskaai, 93, telefoon 2003
Specialiteit voor Blecfrieke
SCHEEPSVERLICHTINQ

Camille Willems ZetilseJijroolliandel
gesticht In 1889

OOSTENDE
DAGEUJKSCHE VERZENDING:

BELGIË — BUITENLAND
Tel- Adr, WHIemsco, Oostende
Tel.: 85 - 1035 - 175 - 1814

SPROTTEN & HARINGHANDEL

OOSTENDE
GIFT. — De Liefdadigheidsmaatschappij

« De V'.V.V.» heeft de som van 29 fr. ont-
vangen, voortkomende eener omhaling ge-
.daan in het «Café Salliau > na het zingen
van liederen door (Je heeren H. Vanhoucke,
G. Mestdagh en August Prisme. Dez.e som
is gestort ten voordeele van de slachtoffers
der zee.

Onze hartelijke dank.

DE VLAAMSCHE TOERISTENBOND EN
DE NIEUWE HAVENINSTELLINGEN.
De Vlaamsche Toeristen bond zal onder

leiding van den dienst van Bruggen en We-
gen op Zondag 12 Juni a. s. een bezoek
brengen aan o"nz.e nieuwe haveninstellingen
en oijze nieuwe vischniijn.

Dit is voor deze bij uitstek prachtige ver-
ccniging, een gelegenheid om nogmaals de
vraag te stellen, wanneer met de uitbating
daarvan een aanvang zal genomen worden ?

Daar kan niet genoeg op gedrukt worden,
want wat baat (iet prachtige instellingen (e
kunnen bezoeken, clïe reeds zoolang naar
een iritbafiiig wachten, wanneer ze staan te
verroesten !

Wij wenschen die heereiv er terzelfdertijd
op te wijzen, dat alleen op een behoorlijk
antwoord van het ministerie van Arbeid wordt
gewacht om daarmee te beginnen, want het
gcmeentebesimr van Oostende vraagt met
beter, aan de praatjes een einde te kunnen
stellen.

STROOMVERBRUIK VAN
RAÜIOTOESTELLEN,

Ten ti t t f l van inlichting deelcti wij eanige
gegevens mede over het normaal verbruik
van radiotoestellen : De onderstaande prijzen
zijn berekend aau 2,20 fr. per Kilowatt :
Bell 50 12 lampen 12 Cts per uur
Super Bell 7 lampen 14 Cts per uur
Saba 4 lampen 11 Cts per uur
Super Saba 6 lampen 13 Cts per uur
Scarabée 5 lampen 12 Cts per uur
Super Scarabce 7 lampen 14 Cts per uur

Officieel distributeur Radio De Meester, 15,
Witte Nonnenstraat, Oostende.

British Ropes Ltd
LONDON

Consortium der Beste Engelsche
Staaldraadfabrieken

De Wereldberoemde Stalen
Korretouvven «Bulivant», «Ellis», enz.

Agenten en Depothouders voor - ....
Oostende en de Belgische Kust :

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.
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In den Onderzoeksraad
voor Scheepvaart

DE O.230 EN DE SMOKKELHANDEL
OP DE BALTISCHE ZEE

Dinsdag voormiddag om 10 uur kwam de
onderzoeksraad1 voor Scheepvaart bijeen on-;
Üer voorzitterschap van den hser Poll, om de
zaak aan te vangen van de visscherssloep.
O.230 « Yvoune-Blanche », eigenaar stuur-
inan Dewitte Antoon, die in April naar Bol-
nes bij Rotterdam voer, om er bij de firma;
Bolnes aldaar zijn motor te laten herstellen.

Na die herstelling verlieten zij, zooals w.2
reeds schreven, de werven der firma Bolnes
ter bestemming naar Kiel, waar zij een la-
ding zouden innemen voor Denemarken.

Het verslag van den schipper ,
De voorzitter geeft lezing van het verslag

van den schipper, dat ongeveer op het vol-
gende neerkomt.

De schipper voerde dus naar Kiel, waar hij
in aanraking kwam met een ziekere Heer Du- •
bois, uit Le Havre, die hem voorstelde 8000
liter alkoliol aan boord te nemen om er mee.
naar zee te voeren tot op 55° N. en 10 °, dus
op 5 mijl Z. W. van Reosnas, op het eiland;
Seeland. Daar zou de lading op enkele kleine-
motorboolen, die hem uit Denemarken zouden-
tegemoet varen, overgegeven worden.

Hij verbleef nog eeiï dag of tien te Kiel en'
ondertusschen werden de zaken tnsschen M.
Dnbois en den scheepsmakelaar Zagatti ge-
regeld, zoodat besloten werd dat de Engel-
sche motorschoener «Arinos» van de plaats
üuen-.esey de hoeveelheid spiritus zou opne-
men om ze aan de 0.230 later in zee over te
geven.

Den 3 Mei om 11 uur 's morgens, vaarde
hij naar üe afgesproken plaats, waar hij op 20
mijl van de Dnitsche en Deensche kust bleef
wachten.— Den 4 Mei rond den middag
kwam de «Annas» aan zijn zij liggen en gaf
800 liters over ; waarna hij er van door trok
omdat eene Deensche tolboot naderde.— Na
dat deze vertrokken was, kwam echter een
tweede, die hem verplichtte te stoppen om
een lid cfer bemanning aan boord te laten
komen.

üe Deensche kapitein gaf bevel hem naat
Gjetser te volgen, bevel waaraan Dewitte
weigerde te voldoen.

De hulp moest ingeroepen worden van een
Duitsche torpedojager, die hem verplichtte
.mee te varen naar Gjeters, waar ze door de
politie naar het gevang van Nykioburg op 32
km. van Gjetser vervoerd werden om in de
gevangenis opgesloten te worden.

Den volgenden namiddag moesten ze hun
plunje van boord afhalen en den derden dag
werden z.e aan boord van de «SS. Bern-
stoft.v die uit Esbjerg vertrok, gebracht om
terug naar België te keeren. Daarvoor werd
hen een som van 250 fr. ter hand gesteld,
want al wat ze bezaten werd hen vroeger
ontnomen.

DE ONDERVRAGING
Eerst wordt stuurman Dewitte onder-

.! vraagd.
l Voorzitter.— Welke bestemming hadt ge,
toe/i ge uit Oostende vestrokt ? •

Dewitte.— Wij voeren direct naar Bolnes
om ei'aar een reparatie aan onzen imptor te
laten doen, door de gelijknamige firma. In
deze stad ontmoetten wc Dubois, die ons
voorstelde een lading spiritus te vervoeren.

Diibois was eerst van gedacht zelf eea
boot te koopen, en daarvoor had hij reeds
Oostende bezocht,- maar had niets .gevonden
naar zijn gedacht.

Hij wendde zich tot mij en beloofde me
40.000 ir. om SOO tonnetjes van 10 liter elk,
Ie vervoeren.

Ik wist niet dat het hier een smokkelzaak
gold en nam het dus aan om mijn schuld-
èischers te kunnen voldoen.

Voorz.— U weet nochtans dat een vis-
schersboot geen ladingen mag nemsn ? V
wist daarbij ook dat de lading smokkelwaar
was Dus zijt ge toch wel in fout ?

— Dewifte bekent die Onvoorzichtigheid
begaan te hebben.

— Voorz,— 't Is goed.
De getuigenis van Gonzales

— Voorz.— waarom gingt U naar Bolnes ?
— Getuige.— Om een nieuwe as iiï de

motor te laten steken, ,
(De witte zei : «om aan de régulateurs te

laten werken > !)
— Voorz.— Wist ge dat ge naar Kiel

reisttet ?
— Get.— Ik wist van niets.
Getuige is de schoonbroer van de schip-

per. Zijn vaste en herhaalde antwoorden lui-
den : «Ik weet niets ».

Nadat ze uit Amsterdam vertrokken waren
on twee dagen en twee nachten hadden ge-
varen, wist hij nog niet dat ze NIET naaf
Oostende vaarden.

Dewitte komt nog verklaren dat getuige
min of meer abnormaal is ; hij is reeds 20
jaar als scheepsjongen bij hem in dienst.

EEN BELANGRIJKE GETUIGENIS VAN
DESCAMPS

Daarna wordt getuige Dcscamps onder-
vraagd.— Üeza verklaart dat de onderhande-
lingen met Dewitle te Bolnes begonnen. Het
plan om te smokkelen was door hen (Dubois
en Dcscamps) vooraf reeds beraamd. Dubois
was de eigenlijke leider van de gansche on-
derneming. Tot slot verklaart Descamps
geen nieuweling te 'z i jn ' in de smokkelarij.

In overeenstemming met • andere getuige-
nissen bepaalt hij de plaats waar ze aangs-
houden werden, dichterbij de Duitsche da-i
bij de Deensche kusten.

(anssens Julien wordt nog onderhoord; zijn
verklaringen werpen echter gesn nieuw licht
op de zaak sn zijn slechts de herhaling van
ds reeds afgelegde getuigenissen.

De zaak wordt voor onbepaalden tijd uit-
gesteld om aau den Raad toe te laten ver-
dere inlichtingen in te winnen.

VI55CMER5 !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIAPD.CDIGHTOrUC
OOSTCrtpE S. A.



HET VÏSSCHËRIJBLAD

Wetsvoorstel op den Waarborg van een goed
verloop van het Krediet aan de Zeevisscherij

Volksvertegenwoordiger H. Baels, schrijft
in liet « Brugsch Handelsblad » het vóJgendé:

Herhaalde malen heeft de Kamer de uit-
eenietting gehoord van den nagenoeg hope-
loozen toestand bij de zeevisscherij. _

De beperkingen en de ccintingeiiteerings-
maatregelén, uitgevaardigd door de naburige
landen, de algemeene economische omstan-
digheden, de massa-invoer hebben aanleiding
gegeven 'tot nadeeligen verkoop, prijsverla-
ging, vermindering van de handelszaken.

Door de interpellaties in het Parlement, öe
verslagen van den Hodgeti Raad voor de
zecvisschèrij, de oproepen uitgaande van de
kuststeden, werd de rampspoediga aard van
den financieelen toestand van onze reederijen
in het licht gèstelö. Het gaat liier niet alleen-
lijk om de omvangrijke ondernemingen, wel-
ke door naaihlöoz? Vennootschappen worden
vertegenwoordigd, maar er is hier ook, en
vooral, sprake van de belangen van vijthon-
•derd anotorbooten aangeworven ten prijze
van bovenmenschelijkc opofferingen der vis-
schersbazen die er het bevel over voeren.

Vooral in België zag men zeelieden de
spaarpenningèn -van een gansch leven van
^woegen .aanwenden om, dank zij de, hulp
van krediet-inrichtingen, eigenaar van hun
booten te worden.

Dezè^economische beweging, welke in zulke
hooge mate belang inboezemt in sociaal op-
zicht, heeft toegelaten de wijze van varen
en van visschen te hervormen. De mo-
torisatie der vaartuigen, de technische be-
kwaamheid onzer visschers, de ' patronaie
vorm van -inbedrijfneming onder het waak-
zaam oog van den eigenaar, bezorgden aan
ons land de meest moderne en best ingerichte
visschersvloot van Europa.

De huidige crisis dreigt dezen schitteren-
den bloei te stremmen.*De werkloosheid eiv
het stilleggen wachten deze koene arbeiders
.der z.ee; de gedwongen verkoop, beneden
hunne waarde; van de vaartuigen en hun
overgang onder vreemd paviljoen, zou de
verdwijning van deze zoo moeizaam samenge
stelde lichte vloot beteekenen. Het natinaal
belang verzet zich tegen dezen ondergang.

De redenen, z.ooals de bevoorrading on-
zer bevolking, moeten niet alleen tegen 'Een
dergelijke mogelijkheid ingeroepen worden.
Men mag niet uit het oog verliezen dat de
vorming^van den zeeman voor de handels-
schepen en voor cte verschillende eenheden
van den Staat, zooals sleepboote;», paketboo-
ten, pleiten, loodsbooten niet opgevat kan
worden zonder eene yisschcrsvfoot dien naam
waardig..

Dez.e is de kweekschool, de natuurlijke
school van dit leger van zeelieden die in het
harde zecvak ervaren zijn en waarover het
Land terecht fisr is.

De financiecle ondergang van onze reede-
rijen moet voorkomen worden. Zij moeten
vrijgemaakt worden van de verpletterende
lasten welke voor hen bestaan in de renten
die zij op zich genomen hebben wegens den
aankoop, de vervorming, de hernieuwing van
de uitrusting. '

Vele dezer "visschersbpoten bereiken eene
waarde van 500.000. tot 1.000.000 fr. ; het
groot deel der schulden mo°t nog terugbe-
taald worden. De tragische crisis heeft de
belanghebbenden in vóilen ontwikkelingsgang
van den nijverheid overvallen. AV'at te doen?

Eene wetgeving in den aard van deze van
29 Maart 1929 op den waai borg van het
goede verloop van het crediet aan de am-
bachtsbewerktuiging scheen ons het eenige
redmiddel te zijn.

Deze wet, waarvan cte gevolgen zoo gun-
stig waren voor onze ambachtslieden,'kan
niet toegepast worden op de reeders ter viscii
vangst. De uitgebreidheid van de verhande-
lingen en van de vastgelegde kapitalen, de

afwezigheid van inrichtingen z.ooals die welke
de ambachtslieden yerecmgen,- «e noodzake-
lijkheid de begroothigen te ontlasten van
al te bezwarende renten, verzetten zich te-
gen een volstrekt gelijkaardige wetgeving.

In den tekst van ons wetsvoorstel werd
rekening gehouden met de noodzakelijkheid
van dergelijke maatregelen, doch derwijze öat
deze zich aan den toestand aanpassen vol-
gens verschillende modaliteiten.

De Staat loopt geen gevaar door zijnen
waarborg te verlcenen voor de sommen wei-
ke door' de Spaar- en Lijfrsntkas zullen
voorgeschoten worden om de vervallen of te
vervallen schuldvorderingen te vereffenen ;
door de voorziene borgstellingen wordt elk
mogelijk verlies afgeweerd.

Het verschil tusschen de renten welke
door de belanghebbenden aan c«e Spaar- en
Lijfrentkas betaald moeten worden en den
rentevoet der «ewons verhandelingen, z,on
i!uor het Ministerie van Verkeerswezen, het-
welk het Zeewezen in zijne bevoegdheid
heeft, gedragen worden.

De uitgave is zeer gering ten overstaan van
den dienst welke men ka'n bewijzen aan de
arbeiders der zee, wier leven slechts onop-
houdende gevaren kent, wier arbeid in de
droevigste voorwaarden wordt verricht en
een harden en drukken strijd vormt, verre
van land weg, verre van den huiselijke»
haard, overgeleverd aan de grillen van de
baren.

De beoogde maatregelen zullen eveneens
voor gevolg hebben verlichting te schenken
aan de "zóó talrijke en belangwekkende be-
drijven welke met de vischvangst samen-
gaan, en waarvan de werkzaamheid stil ge-
legd wordt wegens de niet invorderbare sclui!
den. Het gansche zeeleven van onze kust
staat op liet spel. H. Baels.

WETSVOORSTEL

Eerste artikel
De Staat waarborgt aan de Algemeene

Spaar- en Lijfrentkas het goede verloop van
de promessen die de volgende voorwaarden
in zich vcreenigen :

a) Voor reden hebben de vernieuwing van
na l Januari 1933 vervallen of opeischbaar
geworden z.ijnde voorschotten of maatschap-
pijen die voor de zeevischerij bestemde vaar-
tuigen in bedrijf hebben ;

b) Onderschreven zijn door gezegde per-
sonen .of. maatschappijen aan order van te
dien einde bij Koninklijk Besluit toegelaten
coöperatieven of beroepsmtitualiteiten, of
rechtstreeks onderschreven zijn aan order
van de_ Spaar- en Lijfrentkas, mits hypothe-
cairen waarborg.

Art. 2.
Het bedrag van den bij het eerste artikel

bepaalden waarborg 'mag niet vijftig millioen
frank overschrijden.

Art. 3.
De rentevoet zal niet hpoger gaan dan 3

%. Het verschil tusschen dit cijfer en dat van
het herdisconto aan de Algemeene Spaar- en
Lijfrentkas zal door den Staat worden ver-
goed. .

De daartoe noodige sommen zullen ge-
bracht worden op de Begroeting van het Mi-
nisterie dal de Zcevisscherij in zijn bevoegd-
heid heeft.

• • . Art. 4. ..
De voorwaarden tot toelating van de coö-

peratieven en beroepsmutiialitèiteii geroepen
om hun aval te leveren, „en de voorwaarden
onder dewelke een hypothecaire waarborg" in
de plaats kan gestelcï worden van die ver-
bintenis, zooals is voorzien bij artikel I I ,
alsmede de te volgen rechtspleging, worden
bij koninklijk besluit bepaald.

H. BAELS, F. BRUSELMANS
Alaurice GEüENS, F. VAN ACKERE.

Allerlei klein Nieuws
SCHIPBREUK BIJ TERRE NEUVE.

Bericht werd te Saint-Malo (Frankrijk)
ontvangen dat de kabeljauwvanger «Notre
Dame de Konen» ten gevolge van een lek
gezonken is.

De bemanning, bestaande nit 38 koppen,
werd gered.

±**
SIMPELE VRAAG.

ïn de Kamer van Volksvertegenwoordigers
werd het smokkelen van visch bekend ge-
maakt. Er werd gevraagd welke maatregelen

.zouden genomen worden om de bedriegerijen
te beteugelen.

Frankrijk blijft voor de fijne visch gesloten
tot in juli. Hierdoor lijden visschers en visch-
koopers veel schade. Kent het bestuur van
Zeewiften nog cte namen niet van de perso-
nen, die aldus overgropte winsten hebben

.kunnen niaken.pmdat zij zooveel visch ineens
uitvoerden alsdat zij mochten. Die namen zijn
gekend vermits de smokkelaars zelf met hun

' heldendaden zijn loopen pochen.
Wie heeft de vergunningen voor de over-

tollige uitvoeren gegeven 'l
Wat zal het hoogere bestuur te Brussel

doen of denkt hat die sniokkelzaak in den
doofpot te steken. Het ware w'einig aanmoe-
digend, maar den dag van vandaag moet
men over niets meer verwonderd zijn.

***
FRANSCHE SLOEP GEZONKEN

Twee opvarenden verdronken

De gebroeders Lcrouvillois, ondersclieide-
lijk 24 en 19 jaar oud, vischten nabij Car-
teret.

Toen zjj 's avonds niet terugkeerden in
«e haven werden opz.oekingen gedaan.
•Wrakstukken werden gevonden op de kust
en andere,' drijvend nabij Portbail. Van de
gebroeders Lerouvillois werd echter geen
spoor meer gevonden, zoodat men vermoedt
(lat zij verdronken zijn.

Men denkt dat de visscherssloep gevat is
fit een sterken Noord-ÖosHijken wlnd-
fclroom en omgeslagen.

* * *.
DE PRANSCHE SLEEPBOOT «UTILE»,

heelt Maandagmorgen Duinkerken verlaten,
bin te Oostïiidc de Fransche boeien af te
halen, die sedert cenigcn tijd op de Belgische
kust gestrand waren.

OM EEN KIST OUDE ZEEMANSPLUNJE

De Britsche schatkist heeft zoo juist uit
Washington een check ontvangen ten be-
loope van 1120 fr. waarmee eindelijk een
geschil uit den weg is geruimd, cfat sinds
1019 de goede betrekkingen tusschen Groot-
Britanië en de Verecnigde Staten van Ame-
rika dreigde te verstoren. De thans gestorte
1120 fr. vormden de betaling voor een kist
oude zecmansklceren van den matroos Gra-
ce, dis bij een botsing tusschen een Engel-
sche en een Amerikaansclic boot mee naar
den kelder ging.

Sinds het Britsche s.s. «Roscdale» door
het Amerikaansche s.s. «Liiclla» werd ge-
ramd en zonk,-, hebben zich omstreeks tien
ministers van Buiteiilandschc zaken en ruim
twintig deskundigen niet ürace's ovids klce-
'rcn beziggehouden. Bij eren ondergang der
« Roscdale » kwam niemand om het leven en
ook het hebben en houden der opvarenden
kon worden gered — op de kist miet kleeren
van den matroos Alichael F. Grncc na.

Lord Citrz.on, cïc toenmalige Britsche minis-
ter van Buitcnlaiidschc Zaken, maakte dt':i
door ürace ingcdienden cisch toï schadever-
goeding bij de Amerikaansche regeering aan-
hangig. Reeds vijf jaar later, in 1924, ver-
klaarde Washington zich bereid de 1120 f r.
te betalen en reeds meende men de. zaak
in kannen cn kruiken te hebben, toen eens-
klaps bleek, dat betaling niet kon geschie-
den zomler een speciale wet van het Anieri-
kaansch Congres. Twee jaar later was de
wet er al maar nu weigerde de Amerikaan-
sche minister van Marine op foruiïele gron-
den, zijn liaiulteckciiing onder de check te
plaatsen, daar zij, eerst het liooggerschts-
hof over de al of niet rechtsgeldigheid van
örace's cisch diende te beslissen."

De molens der gerechtigheid malen lang-
zaam en dat ten sfotte in slechts vijf jaar
tijds van 1927 tot 1932, de zaak alle instan-
ties had doorloopcn en een beslissing ten
gunste van matroos ürace. was geveld, was
eigenlijk al een lieele prestatie. Thans hsefl
'dus eigenlijk de bond van Britsche zeelieden
de check van 1120 fr. voor Oracc's kist'met
ouwe zeomansklcercii ontvangen.

Ürace zelf is overigens intusschen stille-
tjes van lid wcreldtooncel afgestapt. Verle-
den jaar kwam hij niet meer terug yan een
van zijn vele reizen. «Waarschijnlijk ver-
dronken » •— staat achter zijn naam vermeld.

POISSON SALE, FUME SECHË
— ET CONOELE EN GROS —

AUG. VAN
Tel, 335.48

: «PrObltê»

« Groothandel In GEZOUTEN
GEROOKTE, GEDROOGDE en

BEVROZEN VISCH

DEN ABEELE
52-55 - taw' JB&ï]8i''

SPÉCIALITÉS j Harcng salé «t
funtó de tontês provènances, —
Morue et Stockftsh — Sardines
fumécs — Kippers —> Rolmops

Saunion mmè de cholx
Heilbot et Thon funié.

Importatjon directe de Saomon
ét Heilból. cöngeJé de

première quallté.

SPECIALITEITEN:
Alle soorten Haring, droge êrt,
pekel,— 2oute visch (abertfaan)

en Sfockvlsch, ~ Gerookte
sprot . Kippers • RóImOpd
Gerookte Zalm en Heilbot.
Recfifstreeksche invoer \ati .

van eerste hoedanigheid.

N. V. C ATS PAPIER
Goudsche Singel, 65-77 ROTTERDAM (Holland)
Tel. 20500 (6 lijnen) : Telegrammen: "Fabrikant-Rotterdam,,

REIST HET GOEDKOOPSTE EN MET HÉT GROOTSTE GEMAK MET D^
PRACHTIGE -AUTOS EN AUTO-CARS VAN HET HUIS

Arsène Qövaèft-Miny
(The Ostend Cars)
Tel.354 OOSTËNDl!

Alle soorten pakpapier voor vïsch,
garnalen, enz V bedrukten onbedrukt

Vertegenwoordiger: S. At>a* Tel. 51381 •
57, van Duyststr. DEURNE N. Antwerpen J

PRIMA KWALITEITEN. VRAAGT PRIJS. J

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bü

-co»-

Ch. Desmidt-Sleytër
St. Franeiscusstraat. 22, OOSTENDE

J. Nierinok & C°,Milf ord
MILFORD HAVEN

AGENTEN-F1SHSAL1ZSMEN

IJS — KOLEN — MAZOUT

AAN UITERST VOORDEELIGE PRIJZEN.

Voor al Uwe ziektebenoodigdheden

zooals : Bedpannen, Spuiters, Nacht-

sloelen, Krukken, Luchtkussens, IJs-

zakken en caoutchouc voor ziekebed-

dens, wendt U ter trouw tot het huis

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE

Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

MOEDERS ! Uw kindje is lastig en
heeft slapeloozc nachten ! Het lijdt-aan
buikpijn e-i heeft het zuur ! Om dit te
voorkomen en te genezen is eene flesch
"De Remedie der Goede Moeder,,
het eenige en beste middel.

4._ Fr. DE FLESCH.

Huis Blondeel H.
bijgenaamd 'T JOB

Havenstraat, 5 NIEUWPOORT

Specialiteit van Droogvisch

PURFINA n. v.
BRUSSEL

r\

HERSTE SOORT MAZOUT (QASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN

OLIËN va-i EERSTE HOEDANIGHEID
Q

Agenten en UHleveraars -:
OSTEND STORES & RÖPEWORKS

N. V.
5. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

JUWEELEN — HORLOGEN

ZILVERWERK

Huis René SIX
(11, KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERMAKINGEN

VISSCHERIJ — SCHEEPVAART

MANILAGAREN - NAPELSCHGAREN
— GARNAALNETTENGAREN

beste kwaliteit in alle nummers.
Sfaaldraadtouw, gewaarborgd alter-

beste Engelsche galvaniseering.
Mixtetouw, verslagmanilatouw

Matige prijzen — Tehuisbestellins
Vraag inlichtingen :

Gustave VAN PUTTE
Bergendries, 53 LOKEREN

VISSCHERS,
Wilt. ge een goed glas bier
drinkt bij Fransje Verbanck

Specialiteit van het huis
F E R N A N D F E Y S

KOPER & BRONSGIETERIJ der KUST

AUG. DE BAEDTS
Tel. 99, Slykens-Oostende, P. c. 6325t

SPECIAL PHOSPHOORBRONS. le-kw.
Bussen van 35 tot 150 mm. en staven
van 20 tot 105 min. buiten diameter in

magazijn.
A'ETAL ANTIFRICTION A. M. D. O.
Het beste metaal voor kussens, bielles,

lagers van scheepsmotoren.

Voorbehouden
Firma Bottemane

Société anonyme beige pöur la Conservatioh du Poisson par

Le Froid Artificiêlm'S,8S±tr
A R T I C

Adr. Tel. ART1C, Oostende — Telefonen 1581-1640

Moderne instellingen voor het INVRIEZEN
en BEWAREN van alle soorten visch. —

Groote KOELKAMERS ten dienste der
Vischhandelaars

Groothandel in veryrozen visch, waar-
onder Sprats en Haring.

Grootverkoop van allerbeste ZALM mer-
ken «Hubay» en «Laboor», alsook ver-
schillende andere soorten van Zalm met
of zonder kop, aan prijzen buiten concur-
rentie. Vraagt onze bijzondere prijzenlijst.

Wij gerieven ook da kleinhandelaars aan
voordeelige prijzen en gelasten ons met
het inpakken, bewaren en verzenden van
versche visch. ' ,

Adres : LE FROID ARTIFICIEL S. A.
Rive des Btanchisseurs, OSTENDE.

*****

Zeevischgroothandel B

Brunet & C°"
O O S T E N D E

KONSERVEN

Sueldienst vr Goederen
BELGIË, ENGELAND en omgekeerd

GROUPAGEDIENSTEN NAAR
ALLE LANDEN

& lan Loo
32, H. SERRUYSLAAN — Tel. 473

OOSTENDE

Bestuurder : A. J. HAMERS

45, SÏNT-FIÏANCISCUSSTRAAT, 45 — OOSTENDE

Moderne Instelling voor het BERIJMEN en BEWAREN
van alle soorten VISCH.

(«BERIJMDE» Visch is hoegenaamd niet : «VERVROZËN» Visch)

KOELKAMERS TER' BESCHIKKING VAN VISCHHANDELAARS

45, SINT-FRANCISCUSSTRAAT, 45 ~ OOSTENDE
Tel. Burcchircii 1933. Daarna 1833. Tel. adres : LEQIVRE, Oostende

COPODAK ComPtoir
DH?stendais §

— ' • ' r_i__^-- Pêcheries de TOuest
GROOTHANDEL IN «VERSCHK» EN «BERIJMDE» VISCH

ZALM, KREEFTEN, OESTERS, ENZ.

Vraagt onze bijzondere prijzcnlijst voor alle soorten visch voor .,•
verzendingen van minstens 25 tot 60 kilos, — Wij gerieven ook
kleine handelaars aan zeer voórdcelige prijzen.

45, SINT-FRANCISCJUSSTRAAT, 45— OOSTENDE
Tel. Bureeluren 1933, Daarna 183.3, .Tel, adres ; LEGIVRE, Oostende

SPROT HARING
VERSCH EN GEZOUTEN

Tel. Adr. COMPAS

Telefonen 319 ~ 12501

's Nachts 1561

Voor uwe Sardienen
eischt alleenlijk het
merk
DRIE KOPPEN

Sardinerie du Littoral
Breedene-Ooslende Tel.

Scheepsmotoren

VALCKE Oebn, n.v. Oostende
• •«•**^**'»V,A

300

Diesel
Deutz

motoren
aan de

Belgische |
Kuèt

in bedrijf!

&


