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Vanaf 8 April
tot 7 October too-
nen de uurwerken
aan land een uur
later.
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Dé e toestand der Belgische

Rookerijen en Inlegfabrieken

Het zal wel voor niemand die ietwat be- tijden» het zomeraeizoen door de Oostendsche
nd staat" met de 'zoo interessante nijverhèl

vischyerwerkïngen iri dé rookerijen en
egfabrieken, geen geheim zijn dat deze tak

vischhandel sedert een heelen tijd in een
tigen toestand ..verkeert. Daar er tot nu

zoo weinig, oin zeggens niets, aangeva
rd om er verbetering aan toe te .brengen
ïjnt nu het gepaste oogenblik aangebro
i om vooradeer het aanstaande seizoen we
om herbegint, eens enkele beschouwingen
romtrent voor te dragen,
ettert maanden mag gezegd worden, d
rookerijen en inlegfabrieken alles behalve
stgevende uitslagen opleveren. Hoe kan
anders als er langs den oenen kant een

etgebied zooals Frankrijk bijna totaal voor
e rookers gesloten is, en het weinige wei-
er binnen mag~aan zulkdanige rechten on
keyig is, dat het den verkoop der produk-
onzer rookerijen heelemaal uitsluit.

)oor dezen maatregel is men in Frankrijk
oe gekomen zelf het oprichten en uitbrei

dezer nijverheid aldaar in de hand te
ken, en zal het de Belgische rookers nim-

r mogelijk zijn dit afzetgebied nog terug
winnen, gezien er intusschen te Boulogiie
nkerke, enz. meer dan voldoende rpoke-
n.opgericht werden om de. heele Fransche
rkt te bedienen.
Iet zoo bevolkte Noorden van Frankrijk
nochtans een natuurlijke -uitweg voor de

gische rookers, meestal voor sprot en ha-
g, en tot vóór enkele jaren konden daar
ngrijke hoeveelheden onzer voortbrengst

Ibruikt worden.
Langs een anderen kant — gezien de vrije
loer .in ons Jand van alle vreemde produk-
f, voortkomende van buitenlandsche rooke-

n en op'leggerijen — is de markt op ze
re oogenbh'kken zoodanig met dergelijke
ederen overrompeld, «lat het als een echte
niping mag -aanzien worden. Holland is de
>otste leverancier van gerookte vischwa-
i op onze markt. Als men de invqer-sta
leken nagaat, kan men best beseffen wat
zoo al van gerookte vreemde visch door

> Belgisch volk verbruikt wordt,

INVOER VAN CONSIGNATIEVISCH
VOOR ONZE ROOKERIJEN ZEER

NADEELIG.

)e huidige toestand voor de gerookte
chwaren kan op zijn geheel beschouwd,
t vergeleken .worden aan dezen welke be-
id vóór de contingenteering, wat betreft
invoer der ver«che visch.
nderdaad is. het-grootste deel der vreemde
oer van gerookten visch-consignatie ; zoo-

de verköopers in Brussel, Antwerpen,
k en. op andere plaatsen, er natuurlijk de
rkcur aan geven pp deze manier hun han-
te drijven ; zij zijn niet het minst gene-

i bij de Belgische rookerijen te gaan. koo-
i, wanneer zij dag op dag hecle ladingen
i Holland in consignatie ontvangen; Wat
i met één • minimum van risico ook-een
imum wiiwt nalaat. Menig rookcr.zal wel

ds op markten zooals Brussel, met een
epen hart hebben kunnen vaststellen, dat
daar voor-hem niet het minst te doen valt;
integendeel onze Belgische produkten er

>al misprezen worden, en al wat vreemd
de kroon spant.
len zal antwoorden dat bijv, Hollanclsche
king of de EngeUch* kippers In hoedanig»
d yer boven de voortbrengsten der Belgi>-
e. rookerijen staan en alhoewel We moeten
cnnen, dat er verbetering aan zekere Bel-
•hè bereidingen kan gebracht worden, zijn.
van oordeel, en het Is zelfs bewezen, dat
in' België even goede artikels als op den
mdè * kunhen •' bereid worden.. .-" ï • • ' . . , ' • '
e grootste reden waarom de vreemde, pro-
ten bij veel verkooper* hier de voorkeur
ken, fis in de eerste plaats te zoeken; in
feit,.«fat die produkten in consignatie yer-

, . Daarom alteen worden onze
?isch« goederen nïel- geprezen en op den
tergrond geschoven. . , •
*« rriassa-invöer van • Ëngel&he kippers;

consignatie-zendingen de Belgische roo-
op eigen markt de kipper» te

«K*ring,

treilers aangebracht, is daarvan een treffend
bewijs.

Tengevolge daarvan, hebben onze Belgi-
sche rookerijen en inlegfabrieken het erg te
verduren en indien er door de regeering bin-
nenkort geen maatregelen genomen worden,
dan is de tijd niet ver meer af, dat menig
rookcrij en inlegfabriek het zal moeten stil-
liggen.

Hoe moeilijker de toestand in Engeland e a
Holland wordt, hoe meer wij ons op eigen
markt aan een echte overrompeling van
vreemde produkten mogen verwachten.

Het is ons zelfs bekend, dat met het oog
op de uitbreiding van den'uitvoer naar Bel-
gië op • het huidige oogenblik, te Moerdijk,
Katwijk of Scheyeningen, rookerijen uitge-
breid of opgericht worden:

TE ZWARE RECHTEN

De zwaarste slag werd onlangs nog, door
onbegrijpelijke fiskale maatregelen van- de
Belgische ; regeering aan -
kers toegebracht.

Inderdaad, sedertdien is de invoer van ge',
lijk welke soort "gezouten of gedroogden visch
dio in onze rookerijen moet verwerkt wor-
den, aan een taks van 5 % onderworpen-
\'a de bereiding ter róokerij wordt er nog-
maals 5 % op geheven, zoodat de |C °/o
van een waar als haring, ons meer dan een;
\veeldetaks toeschijnt.

Daarentegen is gelijk welk vischprodukt in.
den vreemde bereid, in 't geheel slechts aan.,
een taks van 5 % onderhevig, zoodat de
Belgische rookers voor dezelfde produkten.
dubbel betalen dan hetgeen door vreemde-
lingen toegezonden wordt.

Hoe kan er dan nog aan onze verdwijning
jetwijfeld/ worden ?

Tengevolge daarvan zijn wij tegenover de
ilollandsche rookerijen in het bijzonder, fiee-
cmaal onmachtig en is de vroegere toestand,

e» heelemaal hopeloos door geworden. Wijl
vragen ons af waarom niet eerder het tegen-
overgestelde ingebracht Werd, zoodat bij heC
nvoeren van het zoogezegd ruw artikel noo-

dig voor de rookerijen, slechts 5 % geheven-,
.verd,. en het dubbel op 10 % toegepast oj>-
alle bereide vreemde vUchproducten. Dit wa-
re ontegensprekelijk een wijze maatregel teir.
opzichte van de Belgische voortbrengers, '

Er kan en er moet iets door de regeerjiig
gedaan worden l

Het wordt ook hoogst tijd dat de belrok-
ccnnen hunne belangen voordragen bij, de
jevoegde Overheid willen zij kortelings, niet
'oor een hopeloozen toestand staan.

Men verlieze tevens niet uit het oog, dat
•et beschermen onzer Belgische rookerifén,
en middel is om duizenden werkloozen aan
iet werk te zetten en onze visscherij te doen
lerleven.

Du» minder werkloozen l
Op fiskaal gebied zou de Staat er alle be-

ang bij hebben, gezien, deze tak ;met zijn.
anhoorige nijverheden, zooals kis'.enmake-
ijen touwslager!jen, blikslagerijen, kuipenj-
n, mandenmaker!jen, glasblazerijen, enz
loor het heropleven Uer rookerijen en op-
egfabrieken aan de Schatkist een niet te ver'
maden sorii gold zouden verschaffen.

H«l tegenovergestelde doet zich nu voor,
tet mag gezegd,'dat terwijl wij o;ns werkvolk-

moeten holpen met steungeld, de Belgische»
erbruiker voor een groot deel tusschcnkom»
m Vreemde vlschbewerker* Werk en loon:
e verschaffen.

Wat ziek verder nog voordoet i» nel feit*
at menige' Hollandsche rleurde'r» bijv, mit*
en kleine patent overal hunn« be'«id« visch-

I v/aren'in onsjand voordeelig yerkoopen, tot
groote ,««hade onzer eigen winkeliers en leur?
ders, welke ten 'gevolge der voornoemde fis-
kale regeling jn de'lolalc onmogelijkheid ver-
keéVen te concureeren. . ' ': . : - '"'-, - , • ' ; . ' • • : ' • ; " i
' DB VERSCHE VISCHINVOER NIET

BEDREIGD, ;

\ t • •
Er zou Kier g«enszi'ns kwestie zijn tegen'

over de vreemde la'rtden tevens een beperking
v«n inv»«i' v«l v»e*émd«- verich* vï«eh «*n

; ,.,, . ^ • . ,\ > ; '

orde lr*--^-^..:.^
«Het Visscherij

Pe Heer Emiel VROOME

• Schepen van de Vischmijn

Neen, integendeel ! Wij weten allen, dat
het grootste gedeelte der ruwe vischwaren,
die in onze rookerijen en inlegfabrieken ver-
bruikt worden, noodgedwongen nog altijd van
den vreemde moeten komen. Onze invoer zou
dus blijven zooals vroeger. Alleen de bev/er-
king, de verhandeling, het vervoer, de taksen,
enz... op de waren door ons voortgebracht
kunnen merkelijk verlicht worden.

SAMENWERKING NOODZAKELJJk

Wanneer we het goed voor hebben, dan
hebben enkele belanghebbenden eeni%en tijci
geleden, de hoofden bij elkaar gestoken om
naar middelen uit te zien om aan den huldigen
erbarmelijker! toestand te verhelpen. .

Sedert schijnt de vereeniging of groep op-
nieuw in slaap gewiegd en komt er van die
zoo noodzakelijke samenwerking weer niets
meer in huis.

In 't belang van groote en kleine rookers
en vischconserven-fab'nkanten is het noch-
tans dringend noodig, dat aan het werk ge-

lad» is bèreid-aah die ac-^
tie zijn vollen steun te verleenen omdat het «Jen, is, in vervanging van den heer Van

;Zooals'we enkele" weken geleden rirêei

door de opbrengst van het toenemend ver-
keer, ruimschoots vergoed werd.

2.-*- De havenuitrusting-
Die was heel slecht en bracht veel kritiek

eii misnoegdheid bij de reederijen en de in-
voerders. Bewust dat eene haven zonder de-
gelijke uitrusting een onmogelijk iets is, be-
sloot Schepen Vroome tot eene onmiddellijke
moderniseering. Vijf oude stoomkranen wer-
den afgeschaft en ge-electrifieerd ; — twee
krachtvolle nieuwe «Titan» kranen van 7 ton
draagkracht elk, werden aangeschaft, en zoo
komt het dat hedendaags schepen in 36 uren
gelost worden, ivaar ze vroeger vier dagen
voor noodig hadden. Meer dan twee millioen
frank werd daarvoor verteerd, tot eenieders
voldoening. De haven van Oostende staat dan
pok ten huidige dage bekend voor snelle bc-

i diening, hetgeen de reederijen ten hoogste
schatten. Neemt daarbij een regelmatig on-
derhoud van diepte, door kostelijke baggér-
werken en dat geeft ons het recht te bewe-
ren dat.de faam van onze haven allerbest. is,
dank ;2ijïhar

niet alleen de belangen van "de visschers en
vischhandelaars moet inzien, maar gesticht
werd om de gansche Belgische vischnijverheid
rookerijen, vischcönservén te steunen, te ver-
dedigen en aan te moedigen.

Want daar waar men in Duitschland, Enge-
land, Holland en Frankrijk alles doet om ds.
vischnijverheid te doen bloeien en groeien, is
zulks ten onzent ook niet onmogelijk. Samen-
werking en het tot stand brengen van een
machtige organisatie, waar alle eigenbelan-
gen geweerd worden en de belangen van d«
gansche nijverheid in een breeden geost ver-
dedigd worden, is "de eenige uitweg om de
vischnijverheid met al de aanverwante tak-
ken, van een gewissen en volledigen onder-
gang te redden.

Rookero en inleggers vëreenigt U, visch-
handelaar* yan alle deelun van ons land, doet
hetzelfde.

Reeder» yisschers, scheepsbouwers, propa-
gandisten van het vischverbruik, enz.... na in
uwe afzonderlijke groepeeringen uwe belan-
gen te hebben nagegaan, moet er U nog tijd
overblijven om een gezamenlijke nationale
organisatie tot verdediging van de belangen
der Belgische vischnijverheid, tot stand te
brenge.n. :

Is dit mogelijk t
iW'aarom niet I
We sluiten met den wensch' en de hoop uit

te di.-ukken, dat de uiteenzetting van den hier-
bov-envermelden toestand, de belanghebben-
den zal ansporen, mee te helpen aan de her-
opbeuring ervan, 't zij-langs ons blad, 't zij
t?.oc-r zich te vereenigen, V.

OM VISCH EN GARNALEN

, . te bewaren

Plaatst één Koclinrichting

|"PHQENIX,J

jVoor inlfchtingen:

] PtKENEKSTRAAT, 31, GENT

Tel, 11118

Vlaenderen, die voortaan de handelshaven in
zijn bevoegdheid zjtl hebben, de heer VROO-

3. — Het aanleggen en nivelleeren Van "de
gronden rond de' dokken.

Vroeger hadden de 'groote firma's Deweert
ME, Schepen van de Visschershaven en Visch- 'en Snauwaert dikwijls moeilijkheden, omdat
mijn geworden. Schepen Vroome, die gcdu- er onvoldoende plaatsruimte ter hunner be-
rende drie jaar volksvertegenwoordiger was, J chikking stond. Nieuwe gronden werden aan-
is voor velen onzer visschers en vischhan'de- gelegd, andere genivelleerd en dank zij een
laars, geen nieuweling..

Hij werd den 28 November 1886, geboren
te Vh'ssingen ; zijn vader afkomstig van een
stoere visschersfamilie, was daar' werkzaam

juister en evenrediger verdeeling kon elkeen
tevreden gesteld worden.

Dat was niet alles.
In 1933 werd onder zijn leiding overgegaan

bij het Belgisch Loodswezen, waarvan hij ze- tot :
ventig jaar geleden een der pioniers was. Va» 4— De sticnt;ng yan een bijzondere ha-
moeder's zijde stroomt het zeemansblond hem vencommissie waarin voortaan alle punten
eveneens door de aderen — grootouders en die betrekking hadden op de werkregeling
overgrootouders behoorden tot de zeevissche.
nj.,

- ..Op elf jarigen ouderdom, kwam de jonge-
ling Vroome voor goed te Oostende wonen.

In l 926 wordt hij Schepen van Geldwe'zea
hij was dan 40 jaren oud. ]

In 1928 volgt hij oud Schepen Elleboudt,
die naar de Openbare Werken overging, :als
Schepen van de handelshaven op.

Na de .menigvuldige wantoestanden, aldaar
vastgesteld te hebben, begon hij, met de wils-
kracht en werklust die hem kenmerken, tal-
lijke hervormingen in te brengen en orde bij
te havehinsteilirigen te scheppen. Onder die
menigvuldige wijzigingen en verbeteringen,
allen van het grootste belang, stippen we en-
kele aan :

1..— [)e regeling van het havenverkeer.

••' Tot op dat oogenblik was het de zeesche-
pen, die de haven binnenvaarden, slechts mo-
gelijk vanaf 2 uur vóór tot twee uur na hoog
water in de haven te versassen en dit dan
nog slechts tusschcn 5 uur 's morgens er. ne-

igen uur '» avonds. De haven was.inderdaad "s
nachts niet toegankelijk.

Dit werd onmiddellijk veranderd. Voortaan
zou de haven dag en nacht open Wijven; zoo
gezegd, zoo gedaan.
Du gevolgen van dit gelukkig initiatief bleven
niet- uit,-, want niettegenstaande' de algemeene
economische krisis en het feit dal de andere
haven» als verlamd schijnen, werd het ha-
venverkeer te Oostende grooter.

Het havenpersoneel' werd in ploegen in-
gedeeld, die Om de 24 uur van dienst waren;
wat weliswaar meer werklieden vergde, maar

VISSCHERS l

\ 'OOR UWE MOTOREN

- '' ' " : ' - : i ; SLECHTS

l

T E X A C O

S M E E R O L I E N

THE TEXAS COMPANY S. A. B. 47, Kunstcitlaan, 47, BRUSSEL

, Benige concessïonnaris der Texaco producten, vervaardigd door
The Texas Company* U, S. A.

en op den goeden gang der havenverrichtin-
gen zouden voorgelegd en besproken .worden.

In de havencommissie zijn de houthande-
laars, koleninvoerders, scheepsmakelaars,
stouwers, de vertegenwoordigers der syndi-
kale inrichtingen en gemeenteraadsleden der
drie politieke partijen ingelijfd, zoodat dit
lichaam geroepen werd om de hangende
kwesties met alle onpartijdigheid en in 't
belang van de haven, op te lossen.

In den schoot van die Commissie werd zelfs
een sub-commissie gesticht, om de geschillen
tusschen' werkgevers en werknemers op te
lossen. Die Commissie bestaat uit drie ver-
tegenwoordigers van de syndicaten • en drie
van de werkgevers onder voorzitterschap
van • den heer Vroome. We mogen gerust
zeggen dat er tot op heden zeer nuttig werk
verricht werd en in de beste verstandhouding.

5.— Het uitgeven van loonboekjes.
Sedert l April laatstleden werd aan eiken

dokwerker een speciaal loonbockje gegeven,
waardoor het niemand anders meer mogelijk
is nog werfc te bekomen, wanneer hij daar-
van niet in 't bezit is. Vroeger kon elkeen
naar goeddunken aanvaard worden maar ge-
specialiseerde dok werkers die sedert jaren aan
de dokken werkten, werden dikwijls van kant
gezet voor een onkundige. Ook hier werd een
uitstekende regeling getroffen voor het wel-
zijn van werker» en werkgevers.

6.— Vermindering van sluis- en dokrech-
ten voor schepen die komen bunkeren,,.

Die puikc maatregel slechts een zestal
maanden in voege, U on» nog^frisch in 't
geheugen. Eerst werd die vermindering op
50 % en twee maanden geleden .op 75 %
gebracht.

Dit i», zal men opmerken wel een ver-
mindering van ontvangsten* maar a.an d;e
hand van cijfer» .is het r«M* bewezen, dal
die vermindering dubbel vergoed wordt, door
de grooter beweging; • welke, d.aardoor opt-
slaan i» ; de kranen brengen veel meer 'op
want de tarieven Wijven hier dezelfde ; er
U meer werk, meer werkvolk wordt gebe-
zigd en aldu» wordt de werkloosheid prac-.
tisch «e keer gegaan. Het geldi hier e'en
nieuwe trafiek dal door het hekier en klaar
doorzicht van den" wakkeren Schepen Vroo-
me mogelijk i* geworden.

Wanneer ovetal .het trafiek in- de haven»
verminderd f», rtag Oo»te«de aanzien wor-
dtn'J» d« '

de tonnemaat en het aantal schepen toege-
nomen is, dank zij de wel doordachte en
flinke maartregeler., die de haven aan Sche-
pen Vroome te danken heeft. - ,

7.— Toestand van het hayenpersonefil.
En terwijl onder zijn leiding hét haven-

bedrijf toeneemt, wordt ook de toestand van
het personeel in het bijzonder verzorgd. On-
der oogpunt van barema zijn de leden van
het havenpersoneel zeer gunstig bediend en
iedereen is. tevreden ; daarbij zijn.de werk-
lieden zeer goed en menschelijk • verzorgd.
Het personeel -der;-bruggen -en «luizenï -be-^•••
schikt over eene nette, gezonde slaapstede en
keuken waar orde hèerscht. De kraanm'annen
die vroeger in een soort vuilnisböel huisden,
beschikken .thans over eene groote werkzaal
met eetplaats waar elkeen zijne persoonlijke
kleederkast heeft en die onder oogpunt van
orde en tucht als voorbeeld mag aangestipt
worden. De werkende klas is hoogst tevre-
den, dank zij den heer Schepen die zich om
haar lot immer ten diepste bekommerde.

Ziedaar zoo beknopt mogelijk beschreven
het reuzenwerk'dat in enkele jaren door hem
verricht, werd. Het is een bewijs dat Schepen
Vroome een sterke opbouwer is.

Zal hij als Schepen van de nieuwe vis-
schershaven evenveel energie aan den dag
leggen om van Oostende een der. bijzonderste
visschershayens yan Europa te maken ?

Zal hij • de. talrijke en netelige kwesties,
die hem te wachten staan, tot welzijn va'n het
oJgemeene, weten op te lossen ?

We hopen, ja we zijn er .bijna van 'over-
tuigd, dat waar de Hollanders te Ymutden
en de Duitschers te Weserrnunde in korten
tijd vermaarde visscherijhavens hebben kun-
nen doen ontstaan uit de eenzame duinen
van het Y en de onvruchtbare modderpoelen
van de Wezer, hij hier ook met de hulp der
rccders, visschers en vischhandelaars van
Oostende een visscherijhayen zal weten lot
stand te brengen, die als de meest moderne
en best ingerichte, yan gansch Europa zal
geboekt staan. .

Schepen Vroome, aan ons het woord, aan
U de daad l

Nieuwe prijzen, Nieuwen afslag
•Dunlop 225 ff.
BaH Band (Roode bolletjes) 200 r.
Tretorn 160 ,fr.
Altijd de beste, alleen verkrijgbaar bij

Ghaussures Charles
1 ! ""•' KAPËLLESTRAAT, 6,<en bij :

Frans , Verbande
«In 't Meivischje» oyer de'.rVtgchm?ïn.

'!
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Bank van Kortrijk en West-Vlaanderen

Naamióóze Vennootschap gevestigd bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1S73

ZETEL VAN OOSTENDE: KAPELLESTRAAT, 77a

FILIAAL VAN DE «SOCIÉTÉ GENERALE DÉ BELGIQUE»

Alle Bankverrichtingen — Brandkasten vanaf 15 f r. 's jaars

Wie bezit nog geen

e \/i^^rhpriinlmnnnh 9

NOG ENKELE EXEMPLAREN BESCHIKBAAR

VISSCHERS EN REEDËRS, wendt U voor een Belgische Vissclierijalma-
nak tot de Ad. Buylstraat, 44. Stort heden nóg'10 Frank op postcheckreke-
ning 107.098 van hetzelfde adres. Onze almanak is ook te verkrijgen bij de
Vischafslagers. -

VISCHHANDELAARS, wijt ge de volledige adressenlijst der Visdihan-
delaars van België, verschaft .Ü een Belgische Visscherijalmanak. (Buiten-
land 12 frank).

Visschers,

Vjschhandelaars,

Nij veraars,

U hebt belang op de hoogte te zijn van aï-
. les wat onze vischnijverheid betreft.
; U hebt belang U: in te lichten' over de
marktprijzen alhier en op den vreemde.
."'. U hebt belang in het lezen van alle onder-
handelingen gevoerd tusschen reeders, vi*-
schers, yischhand'elaars, visch in- en uitvosr-
dcrs.
• U hebt belang kennis te nemen van alle
officieele mededeelingen uitgaande van hei
ministerie van Zeewezen en de ondêr-afdee-

. lingen.
U hebt belang dat onze vischnijverheid

bloeie en gro«ie.
Daarom is het uw aller plicht «Het Vis-

scherijblad» te steunen, door U er op te abon-
nèeren en er in te adverteeren.

Alle belanghebbenden die ons blad lezen,
nioeten het aan anderen bekend maken. ——
y.'ekelijks zijn er abonhenten, dié zoo wel-
Wfllend zijn, nieuwe bij te brengen.

«Het Visscherijblad» is uw vakblad, dat
staat buiten en boven alle politiek. Brengt
allen een nieuw abonnent aan en gij zult niet
alleen ons, maai- gansch de vischnijverheid
«leunen. -

Langs ons blad om kan er voor de viscK-
nijverheid nog veel nuttig werk verricht wor-
den. . . .

Alleen gezamenlijke krachtinspanningen
kunnen zulks mogelijk maken.

Het abonnement, tot einde 1934 kost nog
slechts 20 frank. (Buitenland 35.fr.)

;Stort'heden nog deze som op postcheck-
rekening 107.098 van «Het Visscherijblad».

ABONNEMENTEN. OP ONS BLAD

inschrijvingen op ons blad. .worden aan,-
vaard t* . • . • • . ?..-• • • *•

NIEUWPOORT: Legein August,.' Schip-
straat, 36 ; Blondeel Hector, Havenstraar, 5.

COXYDE : Rigaux Alfons, Noordduin; 6.
,. ^OOSTENDE : Bij de vischafslagers ere op
•het'bureel -vanVt blad: .. ! '

ZEEBRUGGE : Bij Henri Cattoor, Schuil-
haven. • - '••'•

VERKOOP VAN ONS BLAD .

Ons blad i» verkrijgbaar : te Oostende : in
alle boekwinkels ; te Nieüwpoort : bij Frans
Vandevelde, boekhandelaar.; te Blankenber-,
ge : boekhandel Devriéndt, Kerkstraat.

MEKANIEKE TOUW- GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN —

N. V.
ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE,

Alle benoodigdheden voor
. Zeevaart. Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Sulzer»

.MARBRIET
:Voor het bekleedén'-van de muren der keu-
kens,''badkamers, gangen, plafonds, wordt in
de' beste voorwaarden geleverd door het

HIIIS WOUTERS
CAPÜCIÉNENSTRAAT, 13 — OOSTENDE

Marbriet is de beste en schoonste versie-
• ring van het huis.

Het huis Wouters verkoopt tevens alle
; «ooitcn GLASWERKEN j vermaakt en on-

derhoudt de daken. '
Elkeen wordt er uitstekend gediend.

Hooge Raad der

Zeevisscherij
—«o» —

De volgende personen zijn voorgesteld om
van den Hoogen Raad der Zeevisscherij deel
uit te maken.

Voorzitter : de Minister van Verkeerswe-
zen ; Onder-Voorzitter : de Gouverneur van
West-Vilaanderen ; de Heer H. Baels zal even-
wel feitelijk de werkzaamheden van den Hoo-
jen Raad blijven voorzitten.

Secretaris : K. De Zultere.
Leden : HH. Aspeslagh A., Bauwens J-,

3eyen E., Blonde A„ Debra H., Deckmyn G.,
3ecrop L.: Degheldere R., Depiere L., De
Vos H., Goor G., Laenen A., Lambrechts H-,
Waertens F., Pauwels A., Segers A.. Steyaert
V., Vatidenbemden H., Vandeputte L-, Velt-
hof G.,Verbrugghe L.,VerscheIde R.Verstra';-
ten R., Vroome E-, Willems C. en Zonnekeyn j
R.

Daar de termijn voor denwelken den Hoo-
gen Raad was ingericht verstreken is, moeten
de leden voor een nieuw tijdperk van vijf
jaar worden aangesteld.

De aanstelling zal waarschijnlijk gebeuren
op de vergadering welke de Hooge Raad he-
den Zaterdag om 14,45 op het Stadhuis te
Oostende zal houden.

ENGEL TOL

IJMUIDENiï
Telefoon 21

SPECIALITEIT,

KABELJAUW
SCHELVISCH

PLADIJS
ROG

VLOOT
FIJNE VISCH

Société Frangaise

DE BANQUE & DÉ DEPOTS
r; NAAMLÖpZE VENNOOTSCHAP
'kapitaal 50.000.000 Fransche franks
Hoofdzetel: 29, Haussmannlaan, Parijs
Antwerpen — Brussel — Charleroi
Kantoor Oostende, 21, Leopoïdl.

ALLE BANKVERRICHTINGEN
Vreemde munten — Brandkasten

Filiaal van de Société Génèr»k-, Parijs
^Kapitaal en Reservea :

Een inilliard twaalf millioen Fr. Frank
Büreelen open van 9 tot 12 Yz en van

14 Y2 tot 17 uur.

VISSCHERS EN

VISCHHANDELAARS

III wendt U voor uw

IvERVOER

wendt U tot het HUIS ,

A.Vandewyngaerde

KAAISTRAAT, 45, OOSTENDE

BANKvanBRUSSl
Naanüooze Vennootschap, gesticht in]

BIJHU1S OOSTENDE
voorheen

Banque tfOsteode et du Utt ,
3, Wapenplaats, Oostende

Agentschappen en hulpkantoren, afhan
van hét Bijhui» Oostende :' Blankenburg,
xyde, Den Haan, De Panne, Dixroude, (
ghem, Gistel, Middelkerke, Nieuwpoort,
tcnde (Petit-Paris) Veurne, Wenduyne,
tende. l

AUe Bank* Beurs- en Wissclmrichl
Voordeelige interesten voor geldbeleg»!
Brandkasten te huur vanaf 10 fr. "s

400 Zetels, Bijhtiizen en Agentschap;
in België* :

De Werken aan de

nieuwe Visschershaven

Rond de Contingenteer ing van

Verleden week vergaderde de ^commis-ie
voor de uitrusting van de nieuwe .yisschers-fi-.
xaven. Kennis werd-genjomën van :eén ichrij-yT^g
/en van deri dienst van ^Bruggen en Wegen,""
neldend.dat vanaf 15 d. proeven zouden ge-
nomen worden aan de sluizen JOfn^vast te
stellen of het water nog zoo gemakkelijk door
de betonnen muren zal dringen, nfli ..dej^ej-
sterkingswerken door den aannemer Van
4eule aangebracht.

DE KWESTIE DER MAZOUTTANKS
-In verband met'het bericht verschenen

Na een korte bespreking werd aangenomen, «Het Visscherijblad» van 5 dezer, zien We
at de motortreilers nog altijd door mazout- ons ook nogmaals genoodzaakt langs dézen
cheepjes zouden mogen .voorzien .\vorden, wég'onze bescheiden meening te kennen te
erwijl ze in de haven liggen. Dit zal e>m geven over den huldigen gedreven Paling-
lugger en vooral niet belemmerende bed-e- ' handel en dit voor al de belanghebbenden

Vischmarkt te Brussel

en de Palinginvoer

ling toelaten. •die recht zouden hebben tot klagen voor den
De verschillende,maatschappijen voor ma- gevreesden overvoer.'

out zullen toelating bekomen om bij middel i., Hoe het alweer vóórkomt dat er, niette-
an lange buizen, dte mazoutscheepjes, die in genstaande, het vaste bestelling stelsel, terug

Oostende

Öperf gansch

het jaar door

Goeverneur Baels in

Düitschland

. BEZOEK AAN.,HET. INSTITUUT VOOR
TEXT1ELWEEFSELS

De heer Baels; goeverheur der provincie
West-Vlaanderen, is Maandagavond te Ber-
lijn aangekomen. Hij zou zich naar Sorrau
in Saksen begeven,waar hij,vergezeld van' een
afvaardiging van de provincie een bezoek zou
brengen aan het Duitsche Instituut voor tex-
tierwecfsels.

VISCHHANDELAARS l VOOR

OkkasieAutos
wendt u in alle vertrouwen tot de

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

Alle gemak van betaling.

INTERNATIONALE RAAD VOOR
ZEEONDERZOEK

Op de jaarlijksche algemeene vergadering
welke van 4 tot 9 Juni te Kopenhagen —
zetel van den Raad zal plaats heben zal België
vertegenwoordigd zijn door den Heer Gouver-
neur Baels, Voorzitter van den Hoogen Raad
der Zeevisscherij en Professor G. Gilsin, Be-
stuurder van het Zeewetenschappelijk Insti-
tuut van Ooslende,

Tusschen de gewichtige punten welke op
die vergadering zullen besproken worden, zal
dit van de minimum grootte van visschen en
mazen zeker wel een der bijzonderste zijn.

A. DE JONG

Scheepswerf en Machinefabriek ;.-••• VLAARDINGEN

:• Hellingen en herstellen van schepen
-• Verbouwen en verlengen

Vlug, solicle,gocdkoop Reparatie-inrichting voor motoren.
. _ Leveren van nieuwe motoren.

7, Hendrik Scrruyslaan, OOSTENDE/

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van. 5 . . .

Speciale Breukbanden en Buikbandën -

Orthopedische toestellen voor ruggegraat-

misgroeiïngen en kromme Beenèn.

,, ElastJeke Kouien,- - ' • • ' - ' -

kuristbeeflen ifl.feifer, hpirf etl Hchtme-
taal, ~ Alfe ziekMwtikeï*

e haven liggen, rechtstreeks van mazout te

DE PROEFNEMINGEN MET DE SLUIZEN

Maandag namiddag werden de eerste proef-
nemingen met de «luizen gedaan ;in- tegen-
woordigheid van den heer Verschoor»? Schc-
aen Peurquaet en Vroome en verschillende
andere personaliteiten. •

Het water dringt weliswaar nog door 'de
muren der sluizen, maar in ;veel minder mate
dan vroeger. , ' •

Volgens het bevoegd beheer is het verlies
van dien aard, dat met den. aanvang der vïit-
jating niet hoeft gedraald-te worden en men
vast en zeker op l September zal kunnen be-
ginnen. ~'"'.'.

Ondertusschen zal al het r.oq'dige ; gedaan
worden om de nog .bestaande gebreken te
verbeteren. ^ . . t j ^ .._ ^ -ix «.-<«•

Met aHen spoed zullen de voorbereidingen
tot ,:het aanleggen van nieuwe sluizen; juist
nevens de andere, doorgedreven worden.

Gansch de week» zullen de -pVbefnemirigen
voortgezet worden. • '" ' ; ' T

• -Hoe meer;;wij ;echterVdie-'niureiiTj
loe betreurenswaardiger \ve het vinderj.; dat
iet betonwerk destijds gemaakt, van uiterst
'echte hoedanigheid is. Het uitstekend jwerk
»u door den heer:Van Heule er verricht Is
r een groote tegenstelling van. ;i;-

R.Huysseune

ZEEBRUGGE

Tel. Heyst 22 — 72

SPECIALITEIT

GARNALENEN

FIJNE VISCH

Huis Debra;

Specialiteit van ,..

Garnalen, Mosselen^

Kreeften :j

ZEEBRUGGE-DUINKERKE j i

Tel.'8 J . : ' • , ' . .

IWed. S. I. GROEN
^Telegr,: Hofleverancier
l Telefoon : 5 & 265

HET OUDSTE HUIS <
EN HET BESTE ADRES <

f TE YMUIDEN ; (

> VOOR ALLE SOORTEN; '. (

* ZEEVISCH — Polssons de mer!
'HARING — Harengssalés
>ANSJOVIS — Anchois

veel te veel paling zou ingevoerd worden,
kunnen we ook moeilijk begrijpen. Het moet
waarschijnlijk beoefend worden door houders
van vergunningen als'zeevisch invoerders of
zeevischfaktoors die van den vrijgelaten pa-
linginvoer gebruik maken om er alweer meer
en meer in te voeren dan de markt er vraagt
en. dit. waarschijnlijk wel zooals vroeger in
consignatiehandel of commissie of bij niet
vaste bestellingen.

We-beweren dus stellig dat die «meer in-
voer» alweer geschiedt door de voornoemde
organismen -welke vroeger jaren nooit de
zoetwater vischhandet bedreven bij vaste be-
stellingen, en we vragen ons pok af.op welke
bewijzen van vroegeren söortigen handel, het

te zeggen inkooprekeningen, deze firma's
zich nu het recht toestaan om alweer maar
zóöye.èl paling in te voeren als ze willen.

We zien het dan oolc in dat "die zeevisch-
inyperders er terug willen toekomen groote
kwantums paling in te voeren bij niet .vaste
bestellingen zooals in de jaren 1929 a 1931,
tijdstip gedurende hetwêlke ze ontzaggelijkch
qvergrqoten invoer veroorzaakt hadden eni dit
gansch in consignatiehandel. •••. •-. „ ; • - i-"
• iOng'elukkig voor den vasten handel zijp

het -juist die' gezegde jaren, die als basis ge-
legd geweest zijn .voor de Contingenteering.
Wij gelooven . ook. wel dat die ConsignatieT-
invoerders alles te werk gesteld hebben om
hun die woekerjaren, als basis te zien voor-
schrijven. . . .

Wij officieele paling- én. zoetwatervisch'-
handelaars-invoerders, van over meer dan 50
jaren, als dusdanig bekend in de zoetwater-
vischafdeeling. der vischmarkt onzer hoofd-
stad, hebben er nooit het minste belang bij,
de markt te overvoeren, weleer meer bij het
tegenovergestelde. Moesten wij het Beheer
der Belgische Spoorwegen over de laatste 25
jaren, de statistieken uithalen, dan zou er
overtuigend en stellig bewezen worden .dat
we immer bij regelmatige kwantums de
markt van paling voorzien hebben iri de zo-
merseizoenen uit Nederland en bij winter-
maanden uit Frankrijk.

Meerderen uitleg is daarover reeds door
ons gegeven en in «Het Visscherijblad» ver-
schenen den 2 December en den l O Februari
J.l. De bevoegde Ministeries hebben ook die
dergelijke uiteenzettingen ter inzage gekre-
gen, doch ongelukkiglijk heeft het tot geene
eindoplossing geholpen.

We beweren ook, langs onzen kant op de
Brusselsche markt'nooit nadeel berokkend te
hebben aan den zeevischverkoop.

Dit kan :het Beheer der Stedelijke Visch-
mijn wel bevestigen en er ook bij betuigen
dat onze, zoet wat ervisch afdeeling in dé markt
altijd regelmatig gehandeld heeft en dat wc
ook nooit de zeevisch in onze afdeeling heb-
jen mogen bewerken.

Wij staan dus-wel als zijnde officieele pa-
ling handelaars én 'als altijd geweest zijnde
vaste invoerders, gezien we nooit in 't bin-
nenland on» eigen artikel konden aankoopen.

In de jaren 1929 a 1931 door den over-
grooten consignatie invoer, dus Vóór de cón-
tingentcering hebben, we natuurlijk door hel
gedrang van d'en aanvoer, hier bij die ge-
noemde zeevischfaktoren, onze notfqigo pa-
ling moeteri'inkoopen, en hebben'w.i ju;-1 .
jaren die als basis gelegd waren niet regel-
matig zelf ingevoerd ; én hebben de consig-
natoren woekcrjören als basis, en wij vaste
kandelaars invoerdora dool- onvoorziene om-
standigheden géén regelmatige cijfers en zeor
bekrompen. ,

Hel U dus niet te vetwonderen.dat die
vischfaktoor» yan den vrijen invoer gebruik

.maken om maar terug in te voeren.zooveel'j'iaihle quantité auraient de tóut temp
ze kunnen krijgen en er zich niet om bekom- ; porté des quantités aussi jmpörlantes

guilles qu'aujourd'hui. : ;
Nous" 'dëvons a la vérit'é de dire que

détaiUants 'se sont approvisiohnés "pc
des' années sur nos marchés. lis impc
depuis Ie contingentement dès'QXJAN]
DECUPLES d'anguilles, alors que de
propre aveu hos marchés en sont abor
mient pourvus. Pourquoi ?

Avec l'intention de se substituer lenti
aux importateürs professionnels établis
importateurs n'ayant plus la clientèle cl.
taillants du marché, de: Bruxélles se \
obligés de trouver des débouchés houv
cè qui explique les quantités trop gr
d'aiiguüles importées pour les besoins
pays et une concurrencè ^qui^gêne Ie
laillants du -jnarché de leur propre fait

.Le contingentcrnênt n'a' pas' été crcé
demaride des importateurs, il leur'a éti
pose. Tous les pays s'y sont vu acculê
que les importateurs ne peuvent pas
prendre, c'est que l'arrêté royal qui
comme la loi soumettre tous les beige
mênxes obligations, exïge des importa
professioiinels qu'ils donneht la preuve

Herman OITSELS

Visehmijn, 25» Minque - Ostende

Het beste adres voor verzendingen van alle soorten versche vtèch
A '

La meHIeure adrésse poqr les expédijlions
de touteV eSpece Je POlSSONS FKAIS

Tel 123 ' YOéslichtïn Ï807 : v Telegram adres:
625. ^dndée efi J897 Herman Ostende

meren, of het te veel is of niet gevraagd
wordt.

Vaat te stellen is het, dat die faktoren nooit
gedurende de. wintermaanden, zegge vanaf
November tot einde April, als de paling niet
veel gevangen wordt, we zeggen nooit" paling
invoeren uit hoofde dat ze hem niet in con-
signatie kunnen krijgen «n dat wij zoetwa-
tervischhandelaars dan toch alle winters en
zonder uitzondering, gansch die- seizoenen
door onze voor de markt noodïge paling in-
gevoerd hebben ; natuurlijk omdat, wij vaste
paling handelaars den .vasten prijs en tegen
vaste rekening, paling aankoopen. Niettegen-
staande dien .onafgebroken invoer bij ̂ winter-
maanden is het nooit gebeurd dat er sedert
de contingenteering op ons klachten gedaan
zijn voor te veel invoer. -.- -•

Dit is dan wel een welsprekend en vast be-
wijs dat wij speciale zoetwatervischhande-
laars de markt niet overvoeren.

We zijn het dan óók eens dat er hoeft een
middel te baat genomen worden om den o-
vervoer te vermijden. . .

Volgens onze bescheiden meehing dringen
de volgende maatregelen zich op om de zaak
o p t e lossen : . . .

l. Diegenen erkennen en laten invoeren
mits een vergunningstaks, die altijd officiee-
le zoetwatervischhandelaars.-ware.n en die als
dusdanig gekend zijn. „ . . . . . . .

2. Strenge maatregelen -. toepassen om
den invoer van consignatie te: beletten, met
vaste rekeningen te eischen overeenstemmen-
de met de. betalingen aan de afzenders, die
natuurlijk kuiinen. gekontroleerd worden rn-st
onze officieele inkoopvoorwaarden. ,

Onze officieele overdrachttaksbriefjes met
rekeningen, liggen alle maanden ter inzage
op het bevoegd ministerie en het zal gemak-
kelijk vallen déze der zeevisch .invoerders die
den .paling.bewerken,.te.Jiontro.lgeren, of_hun-
ne 'documenten echt én 'regelmatig'-- zijn. ! - .

Die laatste gegevens moeten reeds kunnen
nagezien worden, door het feit dat onze pa~-=» . . . • . • i • t . . . - - . . . . ' . .̂ >.̂ ,.. • _ .
Jing over eenige dagen ontvangen, ons, vol-
gens de taksbrieveri én rekeningen die; op het
ministerie ,can Zeewezen Ier inzage 'liggen,
me.er,,dan ,4 frank perjkilo meer inkomt (en
dit aan stielmannen) dan de paling die er
op dit oogenblik-óp cje markt" verkocht wordt

>or de zeevisch faktoren.
Dit feit hebben_we dan ook reeds.aan het

Beheer van Zeewezen bekend gemaakt. ••
We durven verhopen dat de bevoegde Be-

heeren de zaak tot een goede oplossing zullen
bewerken en dat het invoerrecht aan de rech-
te invoerders zal toegestaan worden.

Namens de Zoetwktervischhandelaars :

A VAN OVERSTRAETEN.

Nota der redactie.—- De Zoetwatervisch-
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futable de Ia réalité de leurs import; üngen-t
antérieures avant l'obtention des licenc
que d'autre part Timportation des ang
soit régi par une réglëmentatión privil
au detriment du système pris dans so
semble et ne tenant aucun compte des
rêels des importateurs professionnels.

Ce fait entraine une .véritable substit
de commerce a la faveur du contingehtc
cpntre laquelle nous protestons aver én
Si Ie contingentement .ajpour but Ia de
des interets de L'lNpySTRIE; .dé Ja pech
serait ,une.;fauté .' . de. désp.rga
voir de détijüire,. Ie . cojnrnerce de gros
gane indispensable a/l'inclustrie en tanl
principal agent de distribution. ..,.;.
'Nous demandons Ie respect des droit

quisl • ->••• ; - j . -v ; ' - • : ;. '"•:'!;'~fx.•'•'•'.""••-;. '
-vQue-les firmes -«ui pretendent êtréjlr
"ï .- '̂ï ••.:..» • ; J. J T '' v-*",^'r s. - •tateurs depuis quarante. ans "fqurnissei
preuveï 'cTe' TirnpörtancV "dé: leurïrlMPO
TIONS antérieuresi ces dröits' seront r
nus et respectes, maïs :.qu Js ne"s.etoi
•j. i - ' . -^^ ï ; - i' --• V • -̂  ^i-"--.-'.;**5>'W*ï-V '̂', - 'pas' lorsque par leurs •Vn.ar)ceuvres.et''Ieui
portatioris DECUPLES dé Jeürs import;
nbrmaies, - ils^-'s'aper^oivêtit .que7 les ii
tations ont augmenté et avilissent les l
sur les MARCHÉS. • " " - " • ' " ' ' '

Que chacürT exerce sa profession : auj
taillants Ie détail, aüx importateurs l'ir
tation. Nous demandons' l'application 1|
des diapositions réglant Ie cohtingenle
Nous ne pouvons admettrc que cc q
une obligation pour les importateurs d
ne une faveur pour' des détaillants,' il
de l'existence même du commerce.

Le plan du contingentement ne peut
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handel is eene specialiteit die veel gs exécuté qu'avec la collaboratión des
v.'ichtiger is dan velen op de kust zich inbeel-
den. Hij valt feitelijk in de bevoegdheid van
het ministerie van Landbouw, dat verleden
jaar besloten heeft den palinginvoer vrij te
stellen zooals ook de haring vrijgesteld is
voor wat de zeevisch betreft.

Door deze vrijstelling wordt de handel in
denzelfden toestand geplaatst waarin hij ^ich
bevond vóór de contingenteering, wat noch-
tans niet in den smaak van alle palinghande-
laars schijnt te vallen.

Dit is een van de vele ingewikkelde vraag-
stukken waaraan de contingenteering het
hoofd moet bieden.

Rond den invoer van

Paling

Wij onlvingen van de Syndicale kamer der
Brusselsche Vischinvoerders volgenden brief
die wij niet konden vertalen, daar hij ons te
laattijdig bereikte. , •

Monsieur,
Nous avons p r is bonnc connaissanc'e dans

volre dernièrc édition de la 'lettre des dé;
tarllants de poissons de rivièrc du marché de
Bruxelles ; eet exposé a êu toute nótre at-
ention ninsi que Ia nole que laf rédaction A

cru devoir y joindre.
Cttte lettre «emble vouloir créer rimpres-

ion que les détaUlant* du marché de Bru-
xelles qui avant Ie contingentement ont im>;
porté occasionnollemênt ccrtaines espèces en

r. is mes représentatifs établis, U ne pour
rnais donner de rcsultats si des éléments
veaux viennent désorganiser parades, qv
les d'intérêts partïculïers une q'uestion
complexe que celle de Ia distribution rat
Ie des importations. C'est l'ensemble di
terne même qu'il importe de resp'écter,
l'intérêt général de l'industrie et <Iu con
ce.

La réorganisation écbno-miqüe' <jüi e
train de se faire en dehors de nous et >
GRE NOUS, est conlrecarrée précisémc
tous ces cas particüliers qui denianden
a être examinés.éxceptipnneUementi
—Nolre Chambre syndicale a la co'nv
que seule une REGLEMENTATION C
RALE DES IMPORTATIONS avec la
boration des organismes- cónstitués as$
l'efficacité du contingentement tenant <
te de Ja production nationale et 'des im[
tions nécessaires d'espèces déficilaires
programme national s'élève au-dessus d'
d'espèce, il<vi«e direclement a -.urie, co
mation plu*'consideratie du poisson en
'ral, de .rinanière è tenter Ie relevem*
notre industrie et de notre comnier"-.
l'union de» force»' nécessaire» a la no
eonstmction éeonomique qui se des»ln«

Nous vous «aurions gré de bien vou'
sérer Ie présent article dan» votre plu
chain numero et vous .prion» .A'&gtéet,
nos rem«rciments anticipe», l'eXpre»si'
no» sentiments distingüés.

Tuï'boU

Barbuei
Soles -

Carrelél

Limand
Liniand

Le Secrétaire,
F. de Heuteh.

U.Pf*
G.' Vér»

Gesticht in I83ÓUltVOER

VOOR UWE BESTELLINGEN VAN ALLE FIJNE EN
VISCH, WENDt U TOT HET HUIS

August

Telefoon , Vischmijn 10 & 11
" ' n KI ' ' -• ~ • - ' -••*- • "»• • •' • • • • '

FIpttes;

Raies —
TacautJ
Merïéhi

Cabillat' '' "\. ~ "
Cabillat

Sébaste
Charbo
Ljcus *
Lingué;
Eglefin;

Cofiris''

Vives -
Grondjr
Grondit

EmiSSól
Roussel
P5tó^

Si

li
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Onze markt werd deze week tegen onze
twacKtingen in,. niet van visch voorzien
oals we het verhoopt hadden. Er was een
pal gebrek aan witte kabeljauw, want 'geen
kei stoomtreiler óf motor heeft er aange-
acht .pë'stoomtrèiler Ttomende* van Ysland
i;»kte vöiwr.dit tijdstip van het jaar.' de flau?"*
: Koe<Janïgh'ei'd' 'der "yisch"die h'ij aan boord

in~aanmerking" "nemend, een. goede reis.
In. "t .'algemeen- liet de'verscheidenheid'en

versphheid , de'r.- aanvoeren veel" te wen-
en oyerV'Voóral Ma'anda'g" en' Dinsda'g'was

:ks het geval.- Woensdag was de ho'edanig-
id veel beter. Gelukkig voor den vischhan-'
! £s. Hét" weder allesbehalve"warm 'en was
stemming ter 'markt zeer levendig, zóodaf

or bijna alle soorten visch op d>t tijdstip
n het jaar zeer goede prijzen gemaakt wer-

Voqral roggen, pietermannen, en zee-
•vel werden duur betaald. Ook voor groote
:bot die, nu Sinksen nadert, veel gevraagd
irdt, weirdêm"zêér hóo'gè'jirijzën'geiiöfe'èrd-^ • , , ' ' ' t.e t. , '.*•; ,
;ien het~ feit, dal er, in tegenstelling' met
vorige weèkJ, zeer weinig aangevoerd wer-

ft. - .
Vóór de eerste maal sedert verscheidene
laiïden, mochten we de aanyper van een
f en twintigtal motorvaartuigen van • de
itte• Bank boeken. Bijna.allen hadden, na
i afwezigheid van 10-—12 -dagen, moois
ingen • itongéri "mee, waarvan de -prijzen
n ook gevoelig gedaald zijn.
Niettegenstaande dat, hopen we dat de ree-
rijen, nu de Kanaalvisscherij nog altijd
ede prijzen oplevert^>zullen" inzien', dat"'de
rscneidënl^id'tér'markt ëèri hoöfdverëisch-

We' begrijpen "ook niet, 'dat "daar waar de
sllan'dérs" en Eng'èléclien,''mooie' ladingen
beljauw vang'én, de onzen sedert het vas-
ari jdperk voorbij is,- er maar volstrekt geen
"l,-.! '.'. - , '.': :.-. . -...,iinen aanbrengen.

VèrscliiUén'de pboo'teri ; liggeri nog" 'op : om
kuischt te worden,. zoodat we nog een vijf-

weke'n* zullen moeten ivachten; vooraleer
gariisch"e : V-loot weer":reisvaar{lig 'zal zijn.

. . . . . . . «
in den Joop van de week hun vangsten
ter markt verkochten.

12: 'Meï '
O.291 Kan. v. Bristol
O.266 Kan, v. BrisloT
O.226 Noordzee
O.8I Kan. v .Bristó!
'0.2 15 Kan. V. Bristol
O. l 14 Noordzee
0.152 Noordzee

SS.CÜ57 Spanje;.J

Q:225 ;KanV:y: Brisl'oï
0.23 1 i Noordzee
O; j 2 l ;Witte BanJ<f "
0. 1 54 ^an:"y. Bristol
Ol^QXan. v. Bristoï
.O. j 87 ^Noordzee' .' .
O.2d7.'Kan.-y. Bristoï
0:229 Noordzee. .
0. 1 92 .Nyitte ; Bank" "

9.435,—
12" 185,—
6.505.-^-

13.3ü'0,-l.
ISJ/S.-f-

• 4.960,-i--
4.060,--^

12 d.
14 d.
6 d.

14 d.
13 X
6 d.
6 d.

.-. De'O. | 14 heeft terug, de' Oosléndschè ha-
ven aangedaan met defect aan' den "riïotoiv

'Maandag 14r Mei
21 d.

I 7.d.
10 d.
13 d.
I2;d.
I I d.
9 d.
12 "A
10 d.
13.d.
13:d.

39:145.50
13.!73Q.—
11.3^5.—-
17.959,50
13.880;:—
9.210,—
6.970.—

. ; ,
O.)45:".VVittë"Bank . '."
O! 1 98 Kan. v. Bristoï
0126 Witte j3ar.k";'
p.34.N.oprdiee "
O.I43'Wite

Dinsdag 15 Mei 1934
SS. O. l 60 Ysland '
Q.274 Kari. v. Bristol '
,0:259 Noordzee
0*242 Kan., v.' Bristol '
SS\.Ö;83 . Kan. v. Bristol
Q.312 Witte Bank -
O'. J 83 -.Witte Bank-
Oi203. Noordzee
0;254 .'«'itte Bank :
0. 1 22 Witte Bank

I i d.
12 d.
2 d-

I I d .

20 d.
13 d.
8 d.
12 d.
16.d.
12, d.'
11 d.
8 d.

12, d.
12 d.

9.155,--^
9.163.—

18.996,—
1 4..1 00,—
18.789,50
13.075,—

1.603,—
9.963,—

E D IS OF
GANSCH IN STAAL. STERK ALS EEN PANTSER.

bieden U volgende vodrdeelên aan:

REFERENTIES TE bÖSTENDE i'

,, pe'schVpen 0.164, Q.311, i 9-3j 6,
O.258. De' Belgische Staatsbboten <tt»e

•Zeehond», aMercatori,' de maaib'oót
.«Prins Boudewijn», «ScheldewacKtVènz '
: T1EIJA1R waarhorjj op ioolrakt

: Gecii kostelijke herstellingen meer.
Een kostelooze dienst voor nazicht.

' Geen kortsluitingen tusscheu de plak-
' ken. Geen gebroken óf gebarsten bak-
1 ken.: Geen acide en ook geen sulfalce-
• ren meer. Enkel gedistilleerd water toe-
, voegen. ;

Vertêjienïoördigfr

loor de Kost

122, kerkstraat
'' Teil lof'

O O S T E N D E

O.62 Kan. v. Brislo! 7 d. 7;935,—
O:45 Nöoidzee 9 d 11.635.—
O.338 Witte Barik 12 d. 17.520.—-.
••• 0.189''moest 'terugkomen 'met defekt aan'
den mo'lor. -

De O.326 heeft een bo l̂ verloren en moest
tweemaal achtereenvolgens in een Engelscho
haven binnen gesleept worden'.

:Doride'rdag 17 Mei 193;' . . . . . . .
O.66 Noordzee 4 d. 2.250.—
0.102-Witte Bank II d. 22.856.—
O:279 Noordzee . . . 7 d. 6.577,50
O-261 Kan. v. Bristol 9 d. , 10:750,—
O.244 Witte Bank 12 d. 17.265.—
O.247'Noordzee' 7 J. '3.580,—
O.325 Witte Bank 12 d. ' 15.445,—
ÓJ52 Noordzee' l A. 900,4-

™ •* 'i *n OJ oT" Noordzee 2 d. 1-405.--
ïfiisVÜ 91"'?? Noordzee' : . . , 4 dr . 3.1 10,—

7 \ 5650 '̂ e O-66 's teruggekeerd met'defek't aan
I2'o"5'— (den, motor. . . . ,. . . . . . .
>-/in~*' "(Vrijdag 18'Mei 1934':' . ... •Ï2-3(1J--— j 0.36 Witte Bank l l ' d . ' 12.903,,-

';0.255 Witfë'Banh . 12 d; ' , 15.965,—
"/013J Witte Bank 12 d. 16.015,50
!. O.l 77 Noordzee • ' 6 .d. 5.355,—

= Woensdag 16 Mei 1934'
O! 196 Noordzee
O.316 Kan. v. Bristol
O. j 89 Noordzee
0.3 13 Noordzee
O.3 0 1 . Witte ;B*nk •
CX296' KanV'yi Briitol
O.315 Witte Bank
O.3 J 9 ' Noordzéte :

O.245 Noordzee7"
O.323 Witte Bank' r

.O.21 7 .Witte Bank
•/~\ 1 f\r\ TT/ïlv - l D.-i.-i--''.'"Q-109 Witte-Barik"
0.339 Spanje

v.O.326 KahV v. Bristol ;l

Óll25'Witte Bank'

7 d.'
14 d.
- 5. d.

l d.
12 d.
i3.'d:'
10 d.
3 d.
7 d'.

12 d.
13 d.
10 'd.
19 d.
13''a:!

9 d.

14.605,—

8.405,;—
2.3.860.5"0

2.727,—
j.130,—

19.414.—!

30.300,—
23.475,—

1.893,—
4.465,—

14.420,—
21.390,--
14.006,—
33.868,-^-
17.347,50
18.222,—

QH wordt goedkoopst én in alle Vertrouwen gediend

door

' het"
OOSTENDE77, CHRISTINASTRAAT, 77 —

Officieeïë yerte'gëiiwöói van de
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'OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE dé VËRLOÖPEN ,>VEEK
Vrijdag'ïl Meiu : -50.3(5,—-
Zaterdag 12 Mei 6ó;403.—
Maandag 14 Mei ~ 208.460,50
Dinsdag 15 Mei ,204.912,—
Woensdag l 6 Mei 273:796.—
Donderdag l 7 Mei : 84.732,50

383.619,—

Dinsdag' 22 "iVIeï Ï934 ' : "
"SS-O-97 van Spanje met rog, roobaard en

tongen; SS.O.76 van het^ Kanaal van* Bristol
rheï -zeeduive], tong3cn?ar; rbg/'tongèn*.5 : VT —
SS.O, ]58 van Ket"*TvIoprden met kabeljauw,
en kools. O.275 en O.290 van :her Kanaal^-:
Bristol rriet Schotsche schol, tongi fohgschar.
Woensdag 23 Mei : . . . . - --.••: ••-•• ..i

SS.O. 1 47 van Ysland met 3500 kabeljau-
wen, 3ÓO"koólsi 30. 'bennen schelvisch, '40
bennen boonen en 30 bennen mixed.
.SS.O. 149 van Spanje met 30 bennen ton-

gen, 150 b. rog, 30 b. iioobaard, 30 b:> ko-
ningvisch; en 4 b. steurs, O.292 van'hel'Ka-'
naai van Bristol. '-' • , _ <

OP MAA^DAG'2i;MEI ad
IS DE VlSCHMljN GÖLÖfEIN

Les Frigorifères du Littoral

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

Groofe koelkamers
:vó'o¥vf bèwariHg vato

yisch, eieren

bèvföreïï vleèÉbhs

enz.

N. V.
i

Bfeëdènsche[ Wejfc 42 - Tefëfbnèn 707 - Ï05Ö ,

ZEEBRUGGE

.Zaterdag 12
16 ; kleine 15
9

ei.~^ Gr. tong ft^-
tarbot 14 ;'. griet 10

; -. rog 4-t

; aren
idd.

ds
. . t , , ......

Maandag 14 Mei. — Groote tong 8 ; mid.
15— 16 ; kleine .14^15. : '.tarbot;. 13— 16 '.
griet 8—12 ; arends 8 — -9
rog 4 — 5.

.
pladijs 3 — 4,50;

Dinsdag 15 Mei^ groote tong 8 ;. rnidd
Ine .14—r!6^;',tarbot ;.14-^—16';
arends 9 ; piadïjs 3,50—5,50 ;

iHuis^Calèoèn-Meyus
y , - : - VISCHAFSLAGER
ALLE .SppRTlEN'

AiAzouf — OLIÈN
Kaai. 20 - Tel. 119 ̂ - NIÏEUVVPQÖRt

BILLINGSGAtE
54 1 t'on werd aangevoerd. De vraag was

f^auw en de visch van eerste hoedanigheid
kende eerder lage prijzen.
' •Engelsche zalm 2^10-^31 Schotsche 2, l l
— pf.2 ; lersche 2.9^1-2,1 l ; 'zalmfo'rei"^ 2.6
tong'en""9' d. tot' l sh V slips--! O d. iot l sh ;
herder l ,6 ; whitebait . 9 d. ; zeekreeftén f,6
-^2,6 ; krabben 2 d. tot l , sh ; groote Engel-
sché kobben 4 sh per Ib. zonneyisch 2,
3,6 ; griet 6—8 sh ; tongschar 8 - 12
6—9 ; heilbot 9 — 12 : Yslandsche ïï
-rr8 ; witchès S-^8,; schol' 9 — 12 ; witchés
2,6—3,6 ; kabeljauw 3 - 5,5 ;, wijting .2.6^—
5,6 ; haakvisch 8.6— 1<T; leng I--2 ; schel-.
visch 4- — ̂ 6,6 ; Yslandsche schelvisch 3 — ̂ 4.6;
schSft:""(wihgs) 4— 7 ; rog (>vings) 7 — f> :
zeepaling"! — 3,6': Erigelsche"'yersche haring
3-T.-4 ; 'Schotsche '4— 5 ; -Noorsche l .6^-2,6
per stone."; Levende paling' 10 — -15" per
draüghtl" Gerpokten haring 3,6^—5 ; kip'pcrs
3/6— 6,6' ; roode haring 3 — 7 ; fillèts 2
per' box. "Engéliche bruine ' garriaal " I
rppde l — 1,6 per gallon.

2

BERICHT '- AAN" DE VISSCHERS' I
Öni goed7 de «Koplzakken» anders. gezeg'd de
kustwachters te zien afkomen",' "gebruikt de
verrekijkers van: de • ' • •
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84,. KAPELLESTRAAT, '84 — OOSTENDE
(rechtover de' Cinema Carneo)

AJle vermakingen aan de genadigste prijzen.
Groote keus van Barometers. f ̂

PRIJS' PER;KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN- VISCH-
VERKOCHT TER V1SCHMIJN VAN OOSTENDE GEDURENDE DEZE WEEK.

Dond.Dirisd. Wpensd..

1 IJMUIPEN

'\ Negentien sloomtreiler^ k\vaincii,deze week
de 'markt spijzen met prachtige vangsten
schoóhe" visch. De vangsten'bestondéri hoofd-
zakelijk .uit. schelvisch, makreel maar vooral
veel WITTE KABELJAUW.

Zestig motors kwampn met zeer overvl >e-
dig'é"vah'gsten tongen,Jdie "alle in zeer korte
zeereizen waren gevangen, alles was "afkom-

' '
Turboté'ii- Gr.'tarbot .l..... 17.00—20.tfP ' 14.00-1^1 SibP '\S',OQ—18,00 16,00—19,00 .,18,00—20,00

KI." tarbot 7,00— IP.OO5"*. 3,00^4-~5,5P'; 4,0'Q-^- 6,00' 5,00-p- 7,00 . 6,00— 7;0p/"£..:«*.. . .: . ' - - - F- f, X * ï - '« •* AA * - ' - • ' A n'n *• ' " *7 rtK ••' • A f\'f\ * * Q AA '~ A f\(\- •' I A ft A • •" 'IL 'ftHlI l 9 ftflBarbues ^-Orief.;...... v....... 5,00^-12,00
Soles — Qr. tongen ;.,.......:...' ..'./ 9,00—''

Gr.'mid. tongen 9.0Ó-4-;!0,00
KI. nijd. tongen 14,00-^
KI. tongen .....;...,.. 9,00—10,00

Carreléts — Gr. pladijs Cschol) .'. '.;:.'.';::....:...'.:....
Mid,;pladijs '.:; 4,00^-: "
Derde "èlag pladijs .....". 3,00-^-

' . ., . Kleine"pladijs:'•'„..'.....'. ..'..." 1,004— •'""
Limandes:r^- Schar _:ƒ.,.....„. ..'........V.... 2,50-^-

4,00-^ 7,00 ".' 4,00— 8,00
" 9 ,

11,00—13.00
:'J\ A 'f\t\ l ' ' l £. f\f\

8.0p4- 9'00V

•-'n bb—

4,00^-10,00' ;"5,00—12.00
8,00— 9,50" 9,00^—.10,00

10,00-7,12,00, ,.l 1,00—! 2,00 f.
11,00^13.00/'^4,P;t)-^l6,00 13,00—,14,0,0....!S.pOrr-J4,00. «• *» A L''.' . - • f\ fi,'fi\' -Si 'ft /V/\ ' n /\*A ' * • " 't\ f\t\ ''' t f\ 'ft(\' * *"10,00—

4,00-^
3,50— -
0,60— l, 00
3,00-^ ': "Limandési1 sblës"'—'Tongschar ......V-2,00— g.O'P ': 2,00— "5,00'J. 3,0p-^ 6,00.' -4,'

-; ^_;-j,. > , ' _ - : , . , -> «n• •'••i ««•••• ' -t oo— 3,50'"' 3,00^3,50 '3,00— 3,50Sbles! rfEcóssè"^- Schotsche schol

Raies ~ Kóg ,..\.......
Tacauds — Steenppsf en ,.../:
MerïéiiS-'—'Gr.' wijfiiig1- /........-.'.........

.: ; . . . . ._~~ïKl,kwijt ing' . ' ' :
GabijIaudS'blancr-^ Witte.kabeljauw

Cabillauds d'lsIÜnd^— Ysfandsche kabeljauw....
, '_• .'''... ;, _'• Gullen'',......'........;....

Sébastes.^^KIipvisch.;,.....;;.
Charbonriièrs'— Koolvfech
Ljeus ~;

Eglefins •

£»_; 3,00
i,?p-r^ . . -,. ,

l!op-f, ijsp

iiso—'"."

9,00— J 0,00

,
4,00-^"
1,00—
3,00^

8,0'p— 9.0P
3,50—
4,00— 5,50
4,00-^ 4,50
l,CO— 1,50
3,00— 4,00
,00^-' 7,50

1,00—'2,50'
' 2,50^ '
3.0P4'-
1,50—
4,00—5,00

- - -

' 2,00—"
''2,00—4,00

'

Gr. schelvisch ......„.,.............••••
Gr. mid...schelvisch!.;...i,.,..v

.ƒ..- ,- ,c . Bra"a(lschelyfsch"(tott(én) .'.
Colins'1—r"Or."rnóÓimëisjeè '......,.,....,,,,....,•••••••

Mid, mooimeisjes:.^' v...v........ 6,00—
kl.VniQolmeisjes '- „,..;....

Vives —. PieVermahrteh' .^............. v......',....
Grondins ~ Knorhaan ....,,...,...,..'.......;...«
Grondins^rouges •— Engdsche söldJltcri .v....

-— Roèbaafd ..'......'........v...
'

2,00-
9IOip_lP,PO

4,00—
-2,50—

5,00-^
2.PP—
9.PP—

||pP^2,«

3,00i-:' ,
2,00—
6,00—
4.00^ -,
2,00— 2,25

J.50— 1,75

Roussettes — Zeehonden
poj-é„e^~|onney]

i"i

.1,00—:
2.0P—'•'
0,50— 0,7—
0.5P— 0,7'—v .

,. 1,00— 2.P.O .. LPP-jr;. 2.PP
•<ètcert)-::::ü{:;:-:;:::;.:.; 3,op- M Ö - - 00-wo
-71- 2.PP— : .2,00—v

. 5,00— 6,00
6,00-^ 7,00
2,50—
8,00—" T

6.PP—" r
-2.5P— f

1I.PP— "'•''.
( 1.50—
' 2,PP—
; 3,QÖ— ; .

1,00—' :
I.PP—" ;

3,PP_ 3,50
4,OP—'7,00
3,5P— ".'.•

3,00—
3,00— 6,00
•3,00-7--
3,00— 4,00
2,00— 3,00
6,00-T-. 7,00'
5,00—

4 50 '
,'. 2'PÖ-^- 2,50'

4.0P—

"6.50—'
-3.PP—
11,00—13,00

l,OP— 1,50
2,5P__ 4,00.
3,00— 5,00
j,OP— I,5P
1,00—1,50
2,50— 3,50

10,00—'
2,50—
3,50-,- 4.00

, 3,00—
0,60— 0,80
2,50— ""-
3,00— 6,50 '
2,50—"3,50
3,00-TTT.
S.OOr^- 4,50
3,00—

'.4;00—'
3,00—'

4,50—

"2,'5'b—'

7,00^-" •."':•. -
3,00^.'; ' . ":
8,50—'9,50-

, .. !e. ....'..v..;'.,,v,..,/..'...M
Sf eVif'..'...".'.."....."..'.. v. «v........ .n

-Spaanderman
.
yièetstraat, 20

.'iPostbox 15
- IJMUIDEN

Tel. 721
: Spaanderman-I Jmuiden.

Groothafidei in
Versche ein Oézöute Visch

Garrialen grifSjes

Specialiteit Van
Extra Hollandschc Kabeljauw1

stig'uit'de Noordzee,
. '. ̂

Tarbot:
Griet . —•
Gr. tongen ............... .......
Gr.Vmid.'. tongen .... t
KI. mid'. tongen '....'.'.'.'.:.....
KI. ;"tongen
Kl. tongen '(gr. slips)......
Kl. tongen (kl.
Gr.,schol ..
Mid. schol
Zet'ïchol .....
KI. schol. :,ï.
KI. Schol II
KI. Schol 1H :
Tongschar"
Rog. ........
Vleet ';•• ..
P.pp'ntjes ,.,,,.

15
Griet
rog 5- _ . v ._ _ _ : _ 4 .. ^ . . . .

\Yoensdag ,16 'Mei Groote tong 8 ; mid.
- JTT^tè.; kleine^ ,%14—J5 j tarbot 14—-\5.\ •
griet 8-7^11 ; arends 9'—10; pladijs 4—6';

Donderdag. 17 Mei.— Groote tong 8 ;.mid.'
)~!.f i." kleine" 12—13 ; ' tarbot 12— f5\;>' ;'

griet 7—10 ; arends'8—9 ; pladijs 3,50—-5;
5. . .,._ _ . ; •

GARNAALPRÏJZEN :
V,ri]dagl"j;l 'IVIei'.mi '3;4P—4,30 ;
2a(erda'02 Meï.^";3",4d—jt',50 :

Dinsdag "l 5 'Mei.-^-^ 5,70-^-7,20 ';
W:oensdag''r6 'Met— ~6,40—7;4'0 '; '
Donderdag "17 Meï.— 5,90—7,"30. '

(iRIMMBY-

52 booten landderi een matige vangst: De
vraag 'was matig- Schol 10—t—l l.,6.;,tongs"char
12,6. ; wijting .7,6 ; gevlekte .heilbot 5,6-r-l.2;
kleine schelvisch 5,6 ;.midde]^slag schelvisch
7 ; gr.'schelvisch .-7,6 ; schar 5—-8 ; gul 3——.
4,6 per. stone. Zalm-3,6 ; tongen 10 d.; lar-
bót 7—8 ; griet 8 d. per Ib.

FLEETWÖÖD

110.000 kg.^werd aangevoerd. Tongen 13
sh ; tarbot.7 ; heilbot 15 ; griet 8 sh per sto-,
ne.. Haa.k 96 ; schelvisch .60 ;_ kabeljauw 56;
gul;,38 i^

. _
..,40 ;.witché.s 46 r

Kg ''
kl. chol

NÏEUWPOÖRT
, iDez'e"week|"was 'er veel",yisch"op",'de..'inarkf.
In hef begin vanJde Ny'eêkVwïis hij'go,édfeööp,
om _ Koe yerder'tlejweek ve.rliep, duurder en ^"
duurde'r 'té^woi-den'^ Weinig' gafnalen "werclen v^":.
er tengevolge" van'hét^aanKpude'nd"slecht we- :

der -aangevoerd. 'De prijzen 'waren' nochtani
niet _ , _ _ . .,. ^

De hoogste en 'laagste prijzen van de week
'waren : tongen' gr. 7—8 ; midd. -l O-^-il 3 ; kl.

5-^-7 ; tarbot 1 1 — ̂ 15 ; griet 7 — 9'; pladijs
3 — 5,25 ; midd. 2— 3,75 ; kleine 0,50—2 ;
pieterman 10 — 13 ; rog 3^—4,50. , - - - •-
Vrijdag 'l l -Mei,— 2,80—3.60.;-- . :.
Zaterdag 12 Mei'.— '3.20— 3,70 ; .
Woensdag 16 Mei.— 3.20— 4.80.

REEDERS: . L :
VISCHHANDEIJAARS
VISi^CHER'S \
Voor -a| tiwë WERKEN van LÖÓPJEND
WATERS ' -wendt'" 'U • tor 'hef- HUIS

KA'PELL'ESTR'AATj- 81 - "±-'' J Tel.- 534
OOSTENDE

Alg'ëhiéelnè'Aannem'er van 'Lood, "Zink;
j.^Koud en \vann waterleidingen..;'

Gedurende deze week legden in onze'vis-
scherijhaven aan : ' " .. 1 l.' l* '.V:.,. .,-. ..'..V-'--,-',,.- - . • ' . •

6 Noordzee vaartuigen komende van de
Noordzee , . . pond 257.342
2 vaartuigen komende van Ysland 289. |61

te zamen . . 5.46,5.03
versch'e 'zeevisch die, in het begin van de
v.'eek, gemakkelijk aan"deri man fcori g*"-1'

. - I .pollack
' ' " '

per

. bracht worden, terwijl 'ze na'Ö.-'H.
vaart niet kon verkocht worden alhoewel

' • - ' • " 'stone ot ,' , , . •• . . . - . . . j;; AII!over het algemeen van goede hoedanigheid.-
l-. Op' Vrijdag' l l Mei bracht" een 'Engelsche

Weef Ü ;dat ̂

>yoöi' yiSSCHERSVAARTUIGEN ^
^EFABRïCÈÈRb" wordt door de J

rBëigiaii Qraclfmgtiy \

.sdie nooit de belangen va-i deri'|
kooper uit het oog verliest. J

i APha'repródlüctëri'k'ohiëri'voort'
'van de P3elgisciie Werkhuizen'
^ite L'ahgerbrüg'gë;:1 *

i BESTEL BIJ DE B. C. C. J

De prijzen | van de fïjnvisch waren deze
week spótgo'édkoópV'die "Van "de kateljauv,
eveneens, ' eerst' tegen Woensdag ' was
merkelijke stijging in de :yiscjiprijzen. waaV
te nemen. Tóch waren.de besommingen'vpor
alle schepen middelmatig.

De buïteh)andsche aanvoer was deze week
nul, wat te Yrnuïden als.een groote zeldzaam-
heid mag aanzien worden.

'De verwachting voor. ;̂ e toekomende weck
zal zijn'20 stoomtreilcrs en 60 "(nutors.

fstoómtreïler een eerste vangst haring op.dei i , , " . . -'. . ' . " - . . . " ' . -•" ' ' - •'•• - ."markt ;" dit kon nochtans niet de gewenschte.
vraag opwekken. De aanvoer uit de Skandi-
^navische ''landen bedroeg" 261.910 pón'd VCIT
s'che zeevisch. • . . t . . . . . . . " .

De verkoop uit ter hand bestond uit/de
volgende vangsten':' -
17 kotters1 diepzêif'met pond 2.&.2.QP.'.
15 stoomvaartuigen met 5.I.OP
13 kustvaartuigen niet 4-0.50
88 booten met 8.000

gezamenlijk 45.350
__._ en riviervisch. _ . . ..'•_,w,
t- De aanvoer van verschen.Skandinavischen
haring bedroeg 1.752.800 pond . opbrengst
van vier stoomvaartuigen.

Op 'd.e Hambürg'sche.. markten legden aan:
l Noordzee stopmvlartuig met pond 29.000
4 JdiepzeekiitteV' . ' .- .V253,;800

gezarnenlijk . , .. , 288.800
versche zeevisch "en 24 Icleine 'vaartuigen met
2.600 pond riviervisch. .

De wek'eiïjkscKe staat" gaf den' 'volgenden,
uitslag : "
openbaar verkocht ' pond-'" 808.413-
uit de hand Ii7.98..l5Q

,' tezamen ' j, 2.606.563
De stemming ter markt','in het begin-der

eek vast, schommelde" óp het laatst. Thans
er 23 sloomvaartüigèri'.van"'dé haven

van Altona op. • ' • • • - • • ' - -: *

Dond.'

slips)

ZaterdJ"
57,10^ 5,00
21,00— 5,50

0,72— 0,60
0.46— 0,40
0.45-^r- 0,3è
0,48--i"0,33"
0,3 j— 0,22-
0,08— 0,04.

_ _ .'itri~ , ÏJ.Maand.
55,00— 4.60
28,00-r- -5,50
0,68— 0,62
0,45— 0,31

• 0,45-^ 0,37
0,43—0,35
0,30— 0,2.2-
0,10—. 0,03

30.ÖÖ—i'éib'p
25,00—15,00

. Dirisd." ' Woensd: .
55,00— 5,40 45,00-^- 6,00

'.33,00-^- 7,50;,27,00— 8,50
, 0,63—, 0,5.4 . 0,80— 0,63
. 0,44-p- 0,3'5 " » " ••*'•'
• 0,43— 0',35
' 0,42^ 0,30

0.27-^- 0.24:>
0,1.0— 0,04

35,Öö^i3"r;öb
27,50^-18,00

0,57—0,44
0,57— 0,44
0,56— 0,40
0,42—0,27
0,14—0,07"

"per 50 kg.
5» .

per kilo

per 50 kg.

25,00—15,00
19,00—11,00, 24,00;-; 9,00 ,,24,00^11,00
8,00-^- 1,85 9,50V 1.60.. ',1.1.50-™ 1,2,0
3,50-^-. 0,70. 3,JP— 0,65'' ' 2,50-Jr' " ""

30,00—23.00 '28,'0'C—22,00 ' 26,"x' :

4,6p— 3,5,0 - .11.PP-7-r 2,30s0 4,fO—; 1,6
21,00— ^,ÓP' 33,00—10/50 ;> 39.Öp—16.5
'....'v.,,....;.... 9,00-^-4^00 8.50—"7i50
6,6P^i:3,00 7,00—: 2,10 7.50—3.00
2.40— 2,30 6,90^ 2,40. ., 6.50—r 3.10

Gr. schelvisch
"- "M. .scheJvisch,

2l,OOTr-;'5..<W.
'

J42.00—29,00- > - '
32,00—29,00 »
26,00—14,00 >
20,00—3,00 »
.' 6,00-v- "1,90 • »
30,00-^25,00 ;»,<; :.

- • • - . , P- 20 . stuks
..."^PÓ-r'ïlib : Per shik'.
„10,50— 1.80 Per. 30 kg.
48.00—18.00 P
"14,00^ 6.00
II.'00— 5;50
5.50— 3.6P

'—30.00

-125, kg.
per. 50 kg.

Kf.
Braadschelvisch
Hèilöot;' ,

,!,i,v
Koolvisch

zi.uviTrï'J'fw. ,,....•.... .jz.jiu—ju.uu
22,PP-T1|8,5'P 22.0'0—t7.'pp 30.00—20.00

10,OP~"5,I() '17,5P-^- "7,50 ''16.50-r-'! I.PÓ ''20.0P-T-I2.5.P
•7,00—'-. 12,00— 7,50'J|3.bp~11.Pb -13.00— 9.0^

8,00-^- 4,30 *
., l.OP-Tin 0,4,6

1.0P— Ó 2 Ö
'I6.0P— 1,50

8,5P—: P.7P
7,5Ó_ 4-60

2P.PP— 6'PP

8.0P— 4,50
0,55-r- , ,
0,6'9— 0,42
2,4P—
7,50—'
5,50— 2.9P

. - r , - .
' -0,9-rrr-, : 0. 7,0 , , l .05— 0.60
0.80— 0.23- 1,20—. 0,25
3,20— 2,80'
7,50^ 7,00
8.0P-^ 5.6P

|9,pO-r-;22,OP
9, l P-r- 5,2,0,
9,PO^ 5.6P',

I7.PP— S:PP

50

Voor uw;

Drukw§Jk

•J •• • j

BRrEFHOÖpDEN^Y
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN,
VISIETKAARTEN
ADRESKAAftTËN
PACTUREN'IN'BOE*
KEN MET DUBBELS'
ETIKETTEN V00R
VERZENDINGEN '
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN;-
BRIEFKAARTEN

-ALLERHANDE.

tot <Je

[Drukkerij

ran'dit'bléd

OO
TEtÉF5ÖN723

i- PWJ2EN BUITEN
«W CONCURRENTfE,

*

legmm
deco Oo

^TS1 (rechtover de oodc StaHe)

Alle mckanlelce yermSkingen en? constructies
Alle smïds^pliÉat-'^kópisi'- en zïrikwè'ftë vdöK ècfiépënv

Lé,vennlfj\' " " " j^—"--j— -
Oliëh^VefVerf, Ketttiij^n;-

benöödïfcdheden :
Kaïen, Car

Of. joo? p
Mid:'foodë'
Kl, roode poon
Schar, ;,....
Bot.. ,.j..i. » .....

-

I.PP^-

^ 8;OP„,V7,PP^.$PÓ 10.00— 2.60
'2,00-r-'l.50
26.00—2J.06

gesticht II 1889

. DAOEMJKSCHE

Tel.'Adr^illefriscol Oosiende'

SPROTTEN & HARlNGHANDEL

StÖoöiketeis

"•.
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Naar aanleiding van een

Interpellatie in den

j/Gemeenteraad van Oostende

/De zoogëzëgde overtollige invoer van visch

Onze lezers zullen zich nog wel herinneren sooiten en hoeveelheden, in hot is U wellicht
cïat veertien dagen geleden jloor den heer El- {bekend dat de vischinvoer uit de Noorsche
lebouclt in den gemeenteraad geïnterpelleerd

dat volgens hem de invoer van vreem-
de visch van ver het toegestane invoer voor
het jaar 1933 en de vier eerste maanden van
1934, overtrof.

Als gevolg daarvan zond het -Gemeentebe-
stuur van Oostende hiernavólgehden brief

- aan den Voorzitter x-an den Hoogeren Raad
der Zeevisscherij, die hem op zijn beurt aan
den betrokken minister overmaakte.

De tekst er van luidt :

Mijnheer de Voorzitter, . -;-

Wij hebben de eer U te laten welen dat.de
uitgevaardigde contingenteeringsmaaregelen,
betreffende den vreemden vischinvoèr, niet
stipt bijgehouden worden.

Inderdaad, gedurende het jaar 1933-.werd
volgens een lokaal blad bij de twee millioen
kilogram vreemde visch' in België gebracht,
boven de toegestane hoeveelheid. - x,.
. Deze mededeeling werd door een onzer

Raadsleden bevestigd ter gelegenheid van on-
ze jongste zitting yan den gemeenteraad.

Dergelijke toestand sleept eene geweldige
vermindering na der waarde van de visch al-
hier ter mijn gebracht en bijgevolg verminde-,
ring aan inkomsten voor de Stadskas. _,.

Voor 193-4 zou deze hoeveelheid in het
eerste kwartaal alleen -reeds 582.000 kg. be-
loopen.

Deze aanvoeren geschieden in hoofdzaak
langs Brussel en Antwerpen.

Het zou ons hoogst aangenaam zijn zoo U
uwen invloed wildet gebruiken om deze mis-
bruiken welke ons groote schade berokkenen,

: DC-Kena aai oe viscmnvaur uu ue ixuiirstuc
; lïnden reeds meer dan eens werd stopgezel.

Van grooter belang is evenwel het feit dat
de totale vischinvoèr, sedert de contingeri-
teering, zeer aanzienlijk verminderd is : van
de toegekende tandenaandeelen werd inge-
voerd : in het jaar 1933, op 17.803.300 kg.
slechts 10.S78.600 kg- ; voor het eerste kwar-
taal 1934, op 4.892.800 kilog. slechts
2.717.700 kg. en voor de maand APRIL j.l.
op 1.592.400 kg. slechts 795.680 kg.

Deirgelijke resultaten, die de resultaten wel-
ke van de contingenteering verwacht werden
Ie boven gaan, kunnen zeker niet als onbe-
duidend worden aanzien.

Men had mogen verwachten dat onze vis-
schernijnijverheid, gedurende de tijdelijke be-
scherming die haar door de contingenleering
wordt geboden, erin zou gelukt zijn een ak-
koord te treffen

te keer te gaan.
De Secretaris,
M. Surmont.

De Burgemeester,
Dr. Móreaux.

Daarop werd door den Minister het vol-
gend antwoord aan het Oostendsch Gemeen-
tebestuur gezonden.

Brussel, 16 Mei 1934-
Mijnheeren,

Ik ben in bezit van uwen brief van 9 Mei,
gericht tot den Heer Voorzitter van den Hou-
gen Raad der Zeevisscherij, aangaande den
gecontingentcerden vischinvoèr, en ik ver-
haast mij U te laten weten dat de daarin
voorkomende gevolgtrekking als zouden er
misbruiken gepleegd worden in de toepassing
der contingenteeringsmaatregelen, OP ON-
JUISTE GEGEVENS BERUSTEN.

De cijfers van den gemiddelden vischïnvoer
der bijzonderste landen, woïke bij de in-
voegelreding van het contingent in het Staats
blad werden afgekondigd.KUNNEN SLECHTS
ALS EEN1GSZ1NS BENADERENDE AAN-
WIJZING DIENEN, daar ze berekend zijn vol-
gens de landen van herkomst, terwijl in eene
billijke toekenning van contingentaandeelei:
dient rekening gehouden te worden met den
oorsprong der koopwaar.

Wanneer men niet vertrouwd met de
•verscheidene faktoren die het vraagstuk be-
ïnvloeden, - zooals de voorgaande en andere^
meer, kan men zich bezwaarlijk een juist
denkbeeld vormen van de ware toedracht der
zaken.

'Ik kan U de verzekering geven dat ik mij
zoo nauwkeurig mogelijk op de hoogte houd'
y«n de door elk land wezenlijk ingevoerde

In ;déri ÖhderzqeksraM voor Scheepvaart

VOORTZETTING VAN HET GEVAL VAN j

DE Z. 4. !

HET REQUIS1TORIUM

j De Staatscommiscïaris stelt vast, dat schip
'per Desmidt in vier maanden tijds reeds twee

Dondetdag -namiddag had onder voorzilier- schepen vciloor door onbekwaamheid cu na-
schnu van tien heer Poll. een tweede zitting . laM»hc;« v*n. «Jnentwege.
plaats m zakene Z. 4, waarover we het in i Om clle feden ynwgt:.h»J <lct «•«:. u«*i »-.'..

P" de toelating zou o-te-:...! ..-.. ac« nou eons numme* van over veertien dagen hadden. P" e oeating zou o-te-:... ..-.. ac« nou eh
0«midd«.«jk wordt- hot woord aau ilc» h. "- '̂-^ l» varen, zoo lang h.; ;.=! diplom»

Jescan.ps, Kijkscommissaris, verleend.
«Jeze vraagt dal <le debatten zouden her- ee..: .

opend worden om hem toe te laten Desmidt j HlJ laat he' aa» het

vnn sluurmr,n ter visschenj ,„« verworven

te ondervragen, die na een onderzoek door
.

te beslissen of

. _ ..
va" dcn. f «J™mctorist IVijlle.

, een fout begaan heeft. De uitspraak zal op

lens van het
bevoorrading der binnenlandsche markten.

Uit het schrijven dat ik U op 28 April jl.
heb toegestuurd, en het antwoord dat U mij
op 3 Mei hebt doen.geworden, blijkt dal dit
geenszins het geval is.
Het komt 'me nochtans voor dat het vraagstuk
moeilijk is op te lossen zonder e«n verstand-
houding met den invoer-groothandel van het
binnenland ; daarom heb ik het gepast geoor-
deeld een paar vertegenwoordigers van den
grootinvoer in den heringerichten Hoogen
Raad der Zeevisscherij op te nemen.

Ik hoop dat de belanghebbende partijen,
alzoo nader tot elkaar gebracht, erin zullen
gelukken eene oplossing te vinden, die zoo-
wel met de algemeene belangen der bevol-
king als met de bijzondere belangen der vis-
scherij rekening houdt.

Intusschen zullen de conlingenteerings-
maatreglen met diezelfde bekommering voor
her:nationaal belang worden blijven toege-

hem ingesteld, verklaringen heeft afgelegd. Donderdag 24! Mei geschieden,
die niet overeenkomen met de waarheid.

De motoirist Mylle, wil hij als betrokkene
in de zaak aanzien omdat hij onvoorzichtig
is geweest en volgens hem de eerste oorzaak
is van het verdwijnen van dit.schip.

DE ONDERVRAGING., ; . . Y-
De Rijkskom.— Gij hebt in de., vorige zit-

ting verklaard, dat ge nog altijd ziek waart
en nog geen vaart had. Nochtans blijkt uit
een verslag van den heer Barbé, dat ge reeds
vijf dagen na .den ramp met de Z. 4, op de
H. 60 aangemonsterd zijl. Het ongeluk mét
de Z. 4, gebeurde den 9 eri reeds werd „ge

wel
fbraak

i met de groote verbruiksmid- 'jen 14 aangemonsterd. Hebt gij daarbij
land, voor eene redematige £et dieplood gebruikt, daar bij^'dé'fafb

van het schip, het dieplood in den ' koolbak
gevonden werd zonder touw ?

Desmidt.— 'k Heb driemaal gelood en
ééns 10 vadem, dan 8 en de 3e maal 3,50
vadem gelooid, dit met een twintigtal minu-
ten verschil.

Hoe het komt dat het dieplood in dei:
koolbak lag, weet ik niet juist.• •

Het kan gebeuren dat Mylle het .afgesne-
den heeft, toen hij de touw rond zich spande
om naar wal te zwemmen.

De Staatskom.— Gij hebt verklaard, dat
het schip niet gestooten of gestampt heeft
bij de stranding, doch na die stranding bij
laagwater, om 16 uur werd door den plaatse
lijken waterschout vastgesteld, dat de ach-
tersteven ontzet was. Deze ontzetting is het
natuurlijk gevolg van het stampen op den bo-
dem.

Volgens Desmidt heeft het schip niet ge-
stooten.

past, en ik houd eraan bij deze gelegenheid | . Vr.— Waar was uw kompas ?
te betuigen ctat de ambtenaren die ik met de
uitvoering daarvan gelast heb, zich van hun-
ne zóó zware als kicsche taak kwijten met
vlijt en bevoegdheid.

'- '" Hoogachtend,
v - De Minister. P.FORTHOMME.

Wij hebben in ons laatste blad de cijfers
overgedrukt waarover er in ons Gemeentebe-
stuur gesproken werd, maar wij hebben ons
wel gewacht daar, zooals onzen doorluchti-
gen konfrater, beschouwingen aan vast te
knoopen, die de eerlijkheid of de toewijding
in twijfel trekken van de ambtenaren, die met
de uilvoering van de contingenteeringsmaat-
regelen gelast zijn.

Wij zijn van oordeel dat onbezonnen en
kwaadwillige uitvallen zooals deze van «De
Zeewacht» niet alleen-ongerechtvaardigd zijn
maar wij denken, dat ze aan onze visschers
tevens meer kwaad doen dan goed. Met on-
eerlijke wapens strijden brengt nooit voordeel

Het Gemeentebestuur van Oostende zou
goed doen, aan zulke interpellaties niet veel
belang te hechten, _omdat ze meestal voort-
komen van personen,'die rfc^t op de hoogte
ofwel er op bedacht zijn in den geest yan
de belanghebbenden verwarring te stichten.

'•Nu' van mjnisterieele zijde; .veel- gedaan
wordt om verbetering te brengen in den toe-,
stand, is.hèt*-weilenüt*ig~elaar een» op' te wij-•ii*iWM,S'> .-.-.^—*-.>."..--. •.- . - . - r -. ^» • . . ..- f f
zèh. .

Het Italiaansch

bergingschip "Artiglio„

te Oostende

De «Artiglio» kwam Maandag morgen Je
Oostcndsche havengeul binnengevaren. Het
werd in de voorhavcn aan de Coquerillekad^ l

Het Vliegongeluk

te Oostende

Desmidt.— Van achter op dek in een doos.
Anders staat het in een doos," berieden in het
roef van voren op de bank, tüsschen fuseên,
de korren, -mijn vest en het eten.'

Vr.— Het kompas werd juist na de stran-
ding in het logist gevonden.

Desmidt.— Het is mogelijk naar beneden
gedaan.

DE ONDERVRAGING VAN MYLLE

Vr. De'Slaatsk.— is van oordeel dal g«
een fout begaan . hebt. • • '

Mylle zet daarop technisch maar zeer klaar
en duidelijk uiteen hoe de motor stil viel en
wat er volgens hem de oorzaak van~het stilr
leggen der motor was : «Ik heb -alles goed
nagezien voor het vertrek. Ik vaar" sedert
lang als motorist en heb nog nooit iets te-
gengekomen » zegt hij. Het is de eerste maal

KET GEVAL VAK DE Z. 9. • > '

Schipper Duyzers Medard, 40 jaar en wo-
nende Dwarsstraat 24 te l ieyst, verschijnt
voor den Raad. De voorzitter geeft lezing
van het zeeverslag waarin vermeld wordt dal
Duyzers den 15 i'ebruari met nog 3 man aan
boord de haven van Zeebrugge verliet. Deu
17 Februari lagen ze aan de kor (dit was
aangeduid door een bol die in top van dcn
mast hing) toen ze op 4 mijl afstand een
stoomt reiier in hunne richting zagen komen.
Het weder was kalm en het zicht zeer klaar
(zeven mijl). De stoomlreiler nader komen-
de, zag > ik dat er zeer slecht gestuurd werd.

Gekomen zijnde op 50 m. afstand en vrij
loopendc, veranderde het vaartuig ineens van
richting. Het vaartuig ging bakboord uit met
het gevolg dal het met bakboprdsboeg tegen
mijn bakboo'rdsboeg botste. De schok was he-
vig want de treiler die de L. T. 246 (Lowc-
stoft) was, liep 9 a 10 mijl.
• Hij stopte daarna en daar hij zag dat de
avarij slechts boven water was, zette hij zijn
koers voort. Daar ik geen Engeslch ken, kon
ik niet verstaan wat de kapitein zei.

SCHADEVERGOEDING

Schriftelijk werd daarna met de schuldi-
gen onderhandeld. Ik vroeg 3450 fr. voor de
schade aan mijn schip en 10.000 fr. voor
verlet. Een minnelijke schikking werd ge-
troffen en achteraf werd mij in totaal 6950
fr. uitbetaald.

EEN KORTE ONDERVRAGING

Daarop volgt een korte ondervraging waar-
uit blijkt dat de schipper niets te verwijten
valt, dat hij een diploma bezit en Zeekomrnis-
saris Barbé, verklaart tevens nooit moeilijk-
heden met hem gehad te hebben.

Na ondervraging van Camiel Verpoorter,
een lid van de bemanning, zegt een lid dat
het nochtans in "t vervolg geraadzaam zou

DE NIEUWE GARNAALMIJN VAN OOSTENDE

Smaller Mazen der

Fransche Vischnetten

zijn, van eens te fluiten wanneer een tege-
moetkomend schip te dicht nadert. Daar de
zeevaarlreglementen echter zulks niet eischen
gezien de Z..9 aan de korre lag, kan er hem
niets verweten worden.

Uitspraak op Donderdag 24 Mei 1934.

-«O»-

Een aansporing,.opdat de breedte der nét-
mazen in gebruik op de Fransche treilers zou
beperkt worden op de manier toegepast op
de Engelsche, werd verleden week Dinsdag

•in het Lagerhuis gegeven, toen Mr Drewe,
minister van Handel de vraag stelde of hij
eenige poging zou aanwenden om te beko'
men dat in het nieuw handelsverdrag met
Frankrijk, eene overeenkomst bereikt werd
met het oog op de beperking der netmazcn,
aan boord der Fransche treilers, op de
breedte door de Engelsche wet" toegepast op
de Britsche treilers. Hij vroeg ook of hij alle
middelen zou gebruiken om, met behulp de-
zer handelsovereenkomst, tot eene uitbreiding
te geraken der drie-mijlgrens tot bescher-
ming der Britsche vischgronden.

De minister antwoordde dat verordeningen
op de visscherij en vraagstukken aangaande
het kustwater builen het bereik der huidige
besprekingen met Frankrijk lagen. Hij voeg-
de er nochtans bij, dat de kwestie der beper-
king der netmazen het voornaamste punt
zou uitmaken .van de bespreking op de jaar-
lijksche vergadering van den Internationalen
Raad voor hel onderzoek der Zee, in Juni
aanstaande. Het is te hopen dat de.bespra-
king zal uitloopen op een overeenkomst om
voorstellen dienaangaande aan de betrokken
regeeringen te onderwerpen.

i Wij hopen dit. allen, voegt «Fish Trade
Gazette» erbij. :

GEHUWD MAN, 51 jaar, thans werkloos,
Vlaamsche, Fransche en Engelsche briefwis-
seling, boekhouding, op hoogte vischhandel,
wenscht betrekking. Gematigd loon. Schrij-
ven H. -V. Bureel van het blad.

De Contingenteerisig van

(larriaal

Onze lezers zullen verleden week in de
, bladen gelezen hebben dat bij de legeroefe-
ningen langs onze kust, de vlieger Demcu-
nier, tijdens een oefening, uil zijn vliegtuig

: gerukt werd en in zee verdronk.

ZONDAGOCHTEND AAN WAL
GEBRACHT

De Oostendsche visschersboot 0.9, schip-
per ErnestJDeckmyn, wonende Cirkelstraat te
Oostende, was Zaterdag nacht uitgevaren ter

gemeerd.
Dinsdag werden de gewone formaliteiten

voor douane- en zcevaarldienslen vervuld. —
Het wacht op kalm weder om zee te .kiezen
en haar opzoekingen in de nabijheid van
den «Nóordhinder» -naar het wrak van de
vioeger vergane «Tubantia» voort te zetten.

Het schip lijkt aan een groote «vischbakï. l . - , •
r- - i i j - i ' i n/i 'garnaslvangst. Aan boord bevonden zich ins-tn inderdaad is het de «wlaurctante?, een _ _. ,
n- , ' • . ' i , ,. . mno : gelijks Alfons en JOTIS Deckmyn.Fransche visscherssloep, die in 1908 ge- . . . , , . . , - D

., , , i .- > x . r - n i Op l/> mijl afstand1 van de boei van Ravc-bouwd .werd en destijds op New-Foundland ' . . . n i j j
line, dus in het zicht van Oostende, werd devoer i ^*

- _.' , j i ,. i i kor uitgeworêen en te halfnegen 's ochtends-Thans vaarl hel onder llahaansche vlag en , , , . . . .
, , , . . . . .. opgehaald. Een groot pak bevond er zich in.het heeft niet alleen den naam van zijn voor- ro .

, . ... , Tot groote ontstellenis van de bemanningganger, de «Arligilo l» overgenomen, maar , „ , ,
, , . , . , . . . . , bleek het een lijk te zijn. De kor werd ver-op een bronzen plaat aan de stuurkajuit staat • • , , , i ' r\ •

j -j fi i .. 'der ingehaald en het lijk erin gelaten. l)c visin duidelijke letters : - l • , ,. i i - - i
'schers stelden alsdan vast dat dit het lijk was«üMemèhto Andere Sempers».

(Gedenkt dat men steeds moet durven).

Verleden week gaven" we één kort relaas
o ver "ons bezoek aan Breskens en de klach-
ten van de Breskensche visschers.

Van alle kanten kwamen ons lofbetuïgin
gen en blieven van instemming to.e.

Een tweetal -garnaalhandelaars, die zich
echter op die manier zouden benadeeld zien
kunnen overrompelen met goedkoope gars
naai' zijn weliswaar mistevreden, maar.^ wij
en daardoor de markten niet meer zouden
moeten hen doen opmerken, <Jat de belan-
gen van de garnaalhandel en die der visschers
hier meer zijn'dan die van enkelen, die alle
middelen, om het eyen welke, graag toegepast

zij er aHeen maar voordeelzien, wanneer
bij hebben.

Een garnaalinvoerder schrijft ons daarom-
trent nog het volgende :

« Het geneert mij eenigszins zelf als gar-
naalhandelaar in de kwestie betrokken te zijn
maar ik zal trachten onzijdig te schrijven, v-r

De visschers uit eigen beweging of door
opstokers geleid, vroegen verleden jaar con-
tingenteering der Hollandsche garnalen..

De regecring na lang talmen, kwam *uit
friet de toelating nog slechs 100 % in te, la-
ton voeren, door degenen die vroeger inge-
voerd hadden. •

Dit wil zeggen :Gij Belg, die altijd aan Bel-
gische visschers gekocht hebt, moogt nooit

leii. In het Binnenland zijn er nog te veel die
nog nooit een Kg; 'Belgische garnaal kochten
en slechts goedkoope Hollandsche garnaal in-

van den vlieger Demcunier, die uit zijn vlieg- J meer invoeren.
i-, , . j ",. '","''* 'tuig getrokken werd door zijn onverwachtDe bemanning voor deze zending bestaat i 6 B , , ' . . .,.t ,. . , ' . „ . .. 'opengeslagen valscherm. Bloed vloeide uil een

uil 24 manschappen, allen Italianen, waaron- i K B , , * * * ' • • i i
. . . . . j , j i • n .• wonde aan het hoofd. De riem van den val-der 4 duiker* yan de slad Livorno afkomstig. |

Zoo is hel ook met de visch.
la dit 'wel rechtvaardig ?

voeren. s> • '
. Tot daar dus onze briefwisselaar.

En inderdaad, alleen diegenen die loonèn
van goeden wil Ie 7.ijn en werkelijk Belgische
garnaal aankoopen zouden in.verhouding van
hun aankoopen van Belgische garnaal, de
toelating mogen ontvangen, in te voeren.

Daardoor zullen niet alleen de prijzen ter
Belgische garnaalmarkt stijgen, maar zal el-
ke ongelijke en onrechtvaardige mededinging
uit den weg geruimd worden.

STRENGER KONTROOL — BETEUGELING
VAN DEN SMOKKELHANDEL

We hadden de gelegenheid bij ons bezoek
aan Breskens aan de grenzen vast te stellen
hoe er de kontroop geschiedt.

Van uil Breskens hadden . we de gelegen-
heid een auto, geladen met garnaal te vol-
gen. Gekomen aan de douanepost, stapte de
chauffeur uit, gaf zijn vergunningen aan den
ontvanger der douanen in het bureel af ; en-
kele formaliteiten, en weg was hij.

Ondcrlusschcn hadden wij van achter uit-
geloerd hoeveel manden in de overdekte
vrachtauto stonden'en in de douanepost zelf,
vergeleken we het opgegeven cijfer met het

l gewicht op de auto.
Dat geleek er niet op l
Op onze vraag of zulks gekonlroleerd werd

Zooals U weet, hadden wij, Belgische han-
r ,' . , j .!'" """"•••"»• 'sc},errn was nog rond het lichaam gesnoerd, 'delaars die in België en Holland kochten, te
Ervaart ook iemand mede, die al de v r o f t - j • j ^ - f ( j / U a l f , _ . i_ . e • i- . r> i 'v.

, • , . i J. , , Imaar het toestel zelf was verdwenen. Het kampen met het Syndicaat van Breskens, dieg?r.e opzoekingen naar de «Tubantia» mede-|; " . . . i . . • • . . ' . '
maakte.

DE EERSTE WERKZAAMHEDEN

l Kik lag met gevouwen armen en opgetrok-
|ken beenen, als in een krampachtige hou-— « — V.TW • f (, *^«k*1,jwr»4-lu*«*«kr»^« l̂v | , -

r* A . .. . . . , ding. Een been was gebroken.De «Artigho» i* de eerste maal, na haar j - " , , , . rt'. ' . _ . . l 7norlra hf.t ftr.hm te OostCI
vertrek uil Dover, gedurende zeven dagon f
in de omgeving van het wrak van ,dc «Tu-
bantia» gebleven. Een woelige zee maakte
de'vardei» opzoekingen moeilijk en het schip
voer de OostemJsche haven binnen, om zoo
spoedig mogelijk opnieuw te* vertrekken. Er

enkele boeien ter plaatse ge-worden
legd, op *en 40-.MJ mijlen van Oostende, on-
geveer op het nviddcnpunt tusschen de Bel-
gische, de Engelsche en de Nederlandscho
ku»t. De duikers konden nog niet op verken-
ning op den zeebodem uitgaan, maar wel
Werden er wrakstukken aangeklampt. Men

' kit) nu moeten uitmaken of men werkelijk
do *Tubantin» opnieuw gevonden heeft, ''dfe
|r««d» vroeger door Fransche bergingschc-

. pen werd" gevonden en waaruit zelfs een kof-
fer-wcrd opgehaald, die cchler n>el« van
Vaarde bevatte. Wel werden er vele poststuk-
ken bovengehaald. Maar het geheim van de
«Tubantia* bleef bewaard. Men gelooft ech-
ter dat er zich schatten in het wrak bovin-
clen, .. •

De bemannig van de «Artiglio» werkte ter
plaatse ook reeds met een sterken lantaarn
Waurmede men zelfs tot 400 meter diepte
end«r den zee»pS«gel k'«n, belichten. Maar het
Wftler krijgt ,er veeleer een melkachtige wit-
te kl«ur door en de wrakstukken zijn moel-
\lflt 19 ondemhelclen en hltaszin» niet te hef-

Zoodra het schip te Oostende aankwam,
werd dé hoofdpiloot Delanghe gewaarschuwd,
die de politie opbelde en tevens de vrienden
van het slachtoffer daarvan op de hoogte
stolde.

Het stoffelijk overschot werd naar hel do-)-
dcnhuis gevoerd.

Heden Woensdag morgen, om 11,30 uur,
wc-rd .het stoffelijk overschot met den trein
naar Brussel overgebracht. Talrijke kronen
bedekten de lijkkist. De onder-officieren van
het vli.egkorpa.hier vertoevend en talrijke an-
dere, persoonlijkheden volgden de lijkkist lot
aan de static.

NIEUWWASSCHERIJ

La Renaissance ,,

Telefoon 488

•L. Gobert-Fontaine

13, ST-JORISSTRAAT, 13

OOSTENDE

j ROUW IN 24 UREN.

drie naeenvolgende jaren zes cent en een

kregen we voor antwoord, .dat die persooi
reeds jaren passeerde en het vertrouwen ge-
noot van de post. , , '
' Daarbij : «Kunnen wo, dal.telkens wegen ?»

fractie per kilo min betaalde dan wij
Breskens.

i n v.-as h e t antwoord. . ' . - ' . -
Men had zich de moeite niel getroost om

Belgische Consulaten

in den Vreemde

EERE-CONSULATEN '

Bij koninklijke besluiten van 15 April
1934 werd het rechtgebied van het consulaat
\an België te Vlissingen uitgebreid over de
:iiandcn Npord-Bevelahd en Walchereri .als-
lok over het kanton Oostburg in het arron-

idissement Middelburg ; werd het rechtgebied
van het consulaat van België te Hansweerc
uitgebreid oyer hel eiland Zuid-Beveland ;
werd het rechtgebied van het consulaat van
België te Rosendael uitgebreid over de kan-
tons Bergen-op-Zoom, Tholen, Zevenbergen
en Zierikzee. " # '

IJmuider Vischhandel-

vereeniging

Bij de laatste verkiezing voor een voorzit-
ter en bestuursleden van de Ymuidcr Visch-
handelvereeniging is er eenige ontevreden-
heid ontslaan doordat in de plaats van wijlen
den heer K. van Pel werd gekozen de heer H.
Medik en in de plaats vaneden heer P. Dek-
ker de heer G. Sicuwerlscn. Door enkele le-
den schijnl zeer slerk geijverd Ie zijn vóór
de kandidatuur van den heer Woudenberg,'
die echter maar f /7 'van hel aantal stemmen
verkreeg. Naar men van andere zijde mede-
deelt is politiek aan deze onlevrercnheid
niet vreemden moei nalionaal-socialislische
actie hierachter zitten. Hoc dil nu ook' zij,
een feit schijnt hel te zijn, dat deze pnlevre-
denhcid lol nieuwe verdeeldheid aanleiding
zal geven, daar een aantal pnlevredenen'zul-
len trachten een nieuwe vischhandelvereeni-
ging te stichten. Het onlbrak te Ymüiden
nog maar aan eenige meerdere verdeeldheid
om den ondergang te bespoedigen. -

„Vergadering van de

Hoogen Raad

voor Zeevisscherij
^/-Hfc ~ •: -—_ «U* T- —-; . -• .

Heden Zaterdag om 14,30 uur yergad
de Hoogere Raad voor' Zeevisscherij or.
voorzitterschap van den heer H. Baels, (j
verneur der Provincie West-Vlaanderen.

DAGORDE:

1. Aanstelling van de nieuwe leden.
• 2.' Gontingenteeririg van den vischinv-J
3. Verscheidene.

De misnoegdheid der visschers die contin-
genteering vroegen om deze personen,''die
slechts aan dumping deden, uit den weg- te
ruimen, bleef zonder uitwerksel. Inderdaad!,
die hecrcn die slechts onze Belgische.'markt
schade aandeden en nooit geen cent: garnaal
op onze markt kochten, blijven een soort
dumping uitoefenen met hun göedkoopp gar-
naal terwijl anderen die aan de Belgische
visschers koopen, noodgedwongen kleiner
ptijzen moeten geven, willen zij hun' klich-
teel niet verliezen. -,

Volgens mijn bescheiden oordeel zou men
enkel vergunningen mo.eten vcrlcencn aan
diegenen die bewijzen dat ze Belgische gar*
naai Mtiköopèn. Elke maand zouden ze moe-
ten verplicht worden een slaat op te maken
met bewijzen dat ze zooveel Kg, Belgische

de lading even na te gaan en het gewicht tf
kontrolceren, Omdat men vertrouwen had in
dezen invoerder.

Zonderling en toch waar, ~
Daarom is het zeer gewenscht dat de kon-

trool verscherpt- worde.
: De Belgische douanen moeten hel zich als
een plicht beschouwen streng op te treden
en dat schijnt mien hier voor de garnaal uit
liet oog te Verliezen. ' '' .
• Regelmatig wordt er gesmokkeld, want de
smokkelhandel -is zoo sterk ingericht, dat
men zich afvraagt, hoe het mogelijk is, men
er aan denkt op deze of gêne wijze te werk
té gaan, ,

Aan den anderen kant moeten we het Mi-
nisterie van Zeewezen hulde brengen, voor
den ïjvér. dié aldaar aan den dag gelegd

garnaal aangekocht hebben. Daarna zou de! wordt otn de contingenteering van garnaal
licence moeten gegeven, naarmate de aan-J er-, het tot stand brengen van een invoerver-
koopen, de noodwendigheden en de jaartijd-jgü'nningsrecht, door te drijven. , -
perken, ' l Eens dal m'enlte Parij* de noodzakelijkheid

Men moet toch een vefschil maken tu*-Jvan de kontrool op den oorsprong der gar-
schên een handelaar-die enkel vreemde gar-Jnalen beier zal nagaan en daardoor de in-

Voerders van BELGISCHE garnaal in alle ge-
rustheid zullen" kunhen invoeren, dan zullen
onze vistthert iïch gelukkig tóogen. achten,

Want de taksen op den invoer en de con-
tïngenteerlng moeien hen toelaten e*n ge-
lukkig bestaan te lelden, .'.

; ' ' P, V,
/ t ' v, - • J- - ?

nalen verkoopt en een ander die koopt vol-
gens de omstandigheden en die dan ook-aan
uitvoerhandel doet. .

Er dient nog bijgevoegd, dat Belgische
Handelaar! dié geld winnen met invoeren .eh
uitvoeren, hunn* winsten moeten'aangeven

helptn wwd-
' *

Charles SI M O N
2, Visschersplaafs, OOSTENDE

Telefoon 138
-€O»—

SCHEEPSLAMPEN

KOPERBUIZEN

SCHEBPSBENOODIÓDHEDEN

KARBÜUR 50/80

AUTOOENE LASSEN

PLAAliÊ^ERKER

BLIKSLAGER

LOODBËWERKER

ZINKBËVVTRKER

ALLE SLACH~VÊRMAKINOEN .

HUIS VAN ̂ viRTROUWEN

Handclsr^. O. 9JF- Postch. 71C16

CX)STENDE

APOTHEKERSVEREENIG1NG VAN
OOSTENDE.

Zondag 20 Mei 1964. Open ganscli ij
dag : Apotheek Peremans, Alfons Pieters!
58.— Open tot 12,30 uren : Apotheek PJ
lus, Marie Joséplaats, 7 en Delang (Op

Nachtdienst: 19—26 Mei. Apolh
Peremans, Alf. Pieterslaan, 58. .

Maandag 21 Mei.-— Open gansch den dj
Apotheek Dobbelaère, Witte Nönnenstr^
18 ; Open tot 12,30 uren: Apotheken Bj
selinck, Niemvpoortsche steenweg, 2 en
lang (Opex).

BEI ANGRIJK BERICHT.
Iedereen kent de yerrnaardé Apotheek

HA1 ËWYGK, 12, Groote Markt, Oosten!
gesticht in 1890. Daar worden al de récep
der doktoors* uitgevoerd mét medicamenl
van eerste hoedanigheid eh stiptejijk volgi
het voorschrift der genceshéërenl Men v
Kete ook niet dat in dezelfde Apotheek
Halewyck - bereid worden, de vöorschrif
geleverd aan de leden van AL DE MUTl
IJTI-:iTEN VAN:'STAp en OMLIGGEND
Volksbond, Vrouwënicraiis,' vBöndyMoys
Heli' U .'Zelf en pok aan deze van assur
tien enz. ;enz., in een woord aaii AL
MAATSCHAPPIJ EN, aan den góedkoops
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF O
GEI ËGD aan al de APOTHEKERS en DOi
HEN AANGEKOMEN. ALTIJD te bëkoit
in ile /Apotheek E;? Halewyck': alle- specf1

tëiten en toebehoorten. ; .

FROID ARTIFICIEL r-

ALGEMEENE VERGADERING

De aandeelhouders van deze maatschap
v.orden verzocht deel te nemen aan d e ,
gc-meene Vergadering, die op Zaterdag
Juni te 14 uur zal gehouden worden in
lokaal Zwaaidok ' (Sas-Slykens).

DAGORDE:
1. Verslag van den Beheerraad en van

college der Kommissarissen.
2. Goedkeuring yan de bilan en reken

verlies'en winst op-3 l Maart 1934.
3. Ontlasting te geven aan beheerders

kommissarissen.
4. Statutaire benoemingen.
5. Verscheidene.
Om ter algemeene vergadering aanwezig

mogen zijn, moéten de aandeelhouders Ij
eandeelen den dag d?r vergadering ter ma
schappelijke zetel -neerleggen.

British Ropes Lt

LONDON
Consortium der Beste Engelsclie]
-—— Staaldraadfabrieken '' —

De Wereldberoemde Stalen
Korretpuwen «Bulivarit», «EHis», ej

Ageritén en Depotfiöuders voor
Oostende en de Belgische Ku

OSTEND STORES :/& ROPEWO?
"' • N; V. :-'".' : •'• ' - ' ;

5, ZUIDSTRAAT; '5 '— OOSTEN

CINËMAS

RIALTO. '• -
Ettn ophefmakende film «ESKIMOS»

het werk van-Peter Frenchen*. kinderen to

CASANOVA.
• Magda Sneyder in «LIEBELEI» met 01
Tschekpwa en W. Licbeneinor. '

RIO-CINE. ..:"., - .
Ramon Nova^ro in «HET LIED VAN D|

NIJL», Gi-eta Garbo in «ANNA <

CINE PALACE. ......
.1. «APPLAUSE», een (ilm'van Rouben '

moulian, mét Helen Morgan ,en Joan P'
2, Wcrtldgcbcurtcniiseh Paramount.
3. «TOPAZE», muzikale k'omedie van Ml

cel Pagrtol, met Louis JouyelVPauley en ̂
wige Feuillière. Kinderen niét'tb«gelal<«j

FORUM. . - . - . . ,
Lilian Harv«y isn John Bole« in «40 C>

VAUX DU" ROY».
• jack Payne en zijn orkest in «MEL

OUBLIEË». Kinderen toegelaten,

CAMEÓ. ' • "' ' • . • . ' " ' ' :".
Richard Talmadge Jn «O'KAY
«CMANITEUSE DE L'OPERA», met

Pola. Kinderen (opgelaten, .
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HET VIS^CHERIJBLAD

Lt

Ontstaan en ontwikkeling van het schip

in ,'t algemeen en van het Visscherijschip

in 't bijzonder
Door I.-S. FIGKE, Scheepsbouwtneester te Vlaardingeo.

; s (VERVOLG)

Daarom zochten die kleine Pinken van de
Hollandsche kust beul onder vleugelen van
de moeder Buizen en voeren deswege ëer^l' want vanwege het kaakverbod ko
raar de Maas, oir. gelijk met de Buizen naar i 'e haring ongehaakt na zoo" n h

vischgronden te. koersen.

want toen waren de Buizen niet in staat uit
te varen. '
... Voor de Pinken had het dus geen zin meer
om de vergelegen vischplaatsen op te zoeken,

konden ze
lange reis

j toch niet in beste conditie aanbrengen. Aan
l» «Hét Vischboock» van Adriaan Coenens-! net *tran<l begon de haringvisscherij dan ook
zoon, omstreeks i5?0 ~viseharsiager te Sche- P3* wanneer de haring'zich in de nabijheid
veningen, *taa( vermeld: «dat de Pinken lvan "et strand vertoonde, en dit was om-

eds vroeger in geselschap van de Buize i jstreeks \5 September en eindigde ongeveer
naar Schotland gingen des zomers om harinck einde November. Evenals in Vlaardingen na-
ic visschen». «En nu.in mijne tijde > zoo |̂ at de overheid aan den üitvaarttijd voor de
schrijft hij vertfer, «men nog mede aldaar' Buizen paal en perk had gesteld, den 15 Juni
die Buizen visschen • (Hitland) onse Zyd-i- ' «Buisjesdag» heette, zoo werd aan 't strand
naars naer varen met schepen die men noemt- ^*en " September «Cruysdags- genoemd, om-
Pinckeh en de zjrt van 6—9 last». En ver-i1*3* net haringnet, zooals ik ^hiervoor reeds
volgens ::.«Van óiise dorpé van Scheveliu-
ghe hebbe ik .geweten in dien tyd dat ick
niede netten reede boven de 28 Stierluyden.

ende booten sams' i

heb gezegd, den naam van Cruyswant droeg.
Zoolang het kaakverbod voor de Hotland-

sche strandyisschers gehandhaafd bleef, is de
vcrschvisscherij aldaar het hoofdbcdrijf ge-
bleven. De hoekvisscherij is omstreeks l 700
aan het Hollandsche zoowel als aan het
Vlaamsche strand verminderd, ten slotte te
niet gegaan en door de visschers van de Ha-

soe met Buyss^hepen.
uter Mase voeren *>

De reederijen san de Maas hebben aan die
stranddorpvisscfceis waarschijnlijk belangrij-
ke concurrenten gehad en daarom weten te
bewerken dat
schers het kakei
te haring verbood. Als argument werd aan- jvaert* gesproken aan het strand, omdat veel
sevoerd dat hun vaartuigen niet zeewaardï.? jPinken het geheele jaar door vischlen op
genoeg waren c.™ de goede vischgronden te

!Platviscn' met een s°°rt sleepnet dat toen
bereiken, waar de beste haring te ;vangen '*"J sommigen schrobnet en het bedrijf schrob

>» î.*»1^1^ CU. «4O.C11U111 VVCiCll -C l - '
di- Regeering den strandvis- j venplaatsen 't zij overgenomen of voorlge-
u «n aanbrengen van gakaak- ^êt.Ook werd gaandeweg niet meer van «scol-

was en. bovendien-niet geschikt voor de juis. «etvisscherij heette en bij anderen, speciaa!
tt bewerking van pekelharing, zoodat door voor Vlaamsche visschers kornet en kornet-
Je stranctvisscKerijen een minderwaardig pro-, "ssoherij genoemd werd.
duet ter" markt werd gebracht en daardoor' Toen later deze visscherij meer intenser
de reputatie van de Hollandsche haring zou j v-'erd uitgeoefend en met grooter en doelma-
worden geschaad. Daar echter destijds de tiger netten, werd (hiervoor den Engelschen
haring nog niet ir. zoo groote hoeveelheid raam overgenomen van «trawl-» of opk wel
werd 'aangebracht als thans en toch ook reeds
onder tijkskeur stond, zoodat best tegen het
eventueel in den handel brengen van een

cireilvisscherij». Het woord schrob is afge-
leid van hét werkwoord «schrapen», terwijl
do twee andere benamingen in verband staan

minderwaardig soort kon worden gewaakt, met het werkwoord trekken, dus het voorl-
ig het duidelijk dat in dit kaakverbod de wil- trekken van een net.

eur een groote rol speelde. ;
In België hebbs.i zich dergelijke kwesties

voorgedaan daar aan de Vlaamsche
[kust de z.g.n. pekeJharingvisscherij ook niet

ilk een omvang heeft genomen als in Hol-
and1; met de aanbrengst van c.a. 18.000

omstreeks 145." te Oostende was aldaar
et toppunt reeds bereikt. Op het speciaal
louwen en inrichten van schepen voor deze
soort van visschér!j heeft men zich aan de
'laamsche kust dan óók hooit bijzonder tos-
eleg?l. Van 190 7. tot 19 j 4 heeft ,er van uit

S'ieuwpoort nbg w.i' een speciale Haring-Log
er g'evar en " afkömf tig' vari Bóulogne en in
icn tusschentijd nog -een zusterschrp 't welk
i België .was, gebouwd ; de laatste is spoc-
ig vergaan en 'de eerste na. den-oorlog niet

neer in de vaart gebracht. ' . ,-
Hoewel .• de; Schcyeningers, * zoo .de Katwij-

(fts'enïfle 'Nooret'Vijkers zich:iwél 'bijzonder
:adden toegelegd op hét cohsérveéren v^-i
en haring door ze-, te rppken.-was dit kaak-
orbod voor hen tn.ch een, grpole slag. Voor
!e Maasstedèn we rei de Haringteelt een bron
ran wejyaart .,tèrtvijl. :
ilrandbewoners., slechts

visscherij ,voor de
een matig bestaan

i!eef..Ook de rnatrpEen op.de Buizen. konden
neer verdienen met' hun rijkbetaalde ladin
•en dan die van strandvaartuigen zoodat dés
omers veel Scheyfningsche zeelieden op ds
3uizen voerden, waardoor in 1775 te Scho-
'cningen zelfs een schraalte aan zeelieden
ntstond. . •
Dit kaakverbod werd bij officieel placcaat

'an 1 65 l . bevestigd op den 10 Mei en is Vit
857 bestendigd; met een korte onderbreking

-an 1812 tot 1 8 1 4 onder Napoleon, in welk
ijdvak; de rollen z<slfs omgekeerd wèrdsa,

Dat de vree* vóór het doodvisschen van de
Noordzee niet nieuw is, moge, hieruit blij-
ken, dat omstreeks 1800 zoowel door de
Belgische Regeering als door de Nederland-
sche overheid aan de strandvisschers reeds
beperkende bepalingen werden opgelegd.

Zoo bestond er destijds in Nederland een
bepaling dat men met netten niet naar plat-
yisch mocht, yiss'chen dan van 15 Februari
tot 15 November, terwijl men heden ten
dage de vischstand ongehinderd laat onder-
mijnen door het wegschrappen van pas ont-
kiemde vischbroed.

Het is niet te verwonderen, dat door al
die' beperkingen de visscherij aan het strand
dreigde te niet te gaan. Om.dit echter y/eer
ta. voorkomen, werd in 1,830 door de Hol-
landsche,.. Regëering voor elke nieuw in de
vaart te brengen Pinkteen premie'verstrekt.

, Daar "Van h'ét-kaakverbod het belangrijkste
argument in verband stond met de grootte
der strandvaartuigen, gaf: dit aanleiding om
de Pinken grooter te gaan bouwen, zoodat
er tijdens het:kaakverbod reeds Bommen van
30 en 32 voet gemaakt werden. Betreffende
het model van de oorspronkelijke strand-
schuiten, heb ik hiervan reeds . opgemerkt,
dat deze zeer veel overeenkomst vertoonden
r.iet de .Vikingerbooten ;;zelfs konden de
eerste Pinken nog onder de slanke vaartuigen
gerekend worden. " • • .

Toen déze aldaar grooter werden ge-
bouwd, bleek het, met het oog op de ge:
schiktheid- om van het strand in zee te ko-
men en omgekeerd, noodzakelijk, dat de
slanke vorm plaats maakte voor den bijna
hoekigen bak.
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De walvischvangst was. eeuwen lang de
hoogeschool van het zeemanschap en be-
lichaamt steeds het toppunt der menschelijke
krachtinspanning ; zij wordt in volle zee
zeer ver van de kusten bedreven.

Sedert eeuwen ook, waren de twee reus-
achtige soorten, de Biscayer- of Nooidkaap-
walvisch (balcena, glacialis bonnat) en.de
Groenlandschewalvisch (balcena mysticelius)
het voornaamste wild, nagejaagd door hon-
derden vaartuigen en "duizenden mensc.hen
van verscheidene landen, van uit de verste
gewesten van New-Foundland tot aan West-
Spitsbergen.

. I N VERLEDEN TIJD

Gansch verschillend was de jacht op de
cachalot, potvisch of spermawalvisch (phy-
seter macrocephahis L.), die voornamelijk in
de warme zeeën opgezocht werd en-die, om-
streeks het jaar 1850, omtrent "l 000 vaar--
tuigen en 70.000 personen bezig hield.

Deze jacht werd ondernomen ; door zeil-
vaartuigen en open booten, van waar de on-
versaagde walvischjagers hun buit met spe-
ren en harpbenen aanvielen.

Andere methoden werden aangewend,
dank zij de invoering van snellecïvaarluigen,
dewelke- tezamen met' de uitvinding door,
Svend Foyer, van .het walvischkanon en da.
ontploffende bommen, het mogelijk gemaakt
hebben, jacht te maken op de verschrikte,
vluchtende en snelzwemmende vinwalvisch
(balcemoptera physalus L.). '

Waar is het echter dat de walvischjacht,
dïe zich in de Noorsche wateren ontwikkel-,
de, met verscheidene onvoorziene moeilijkhe-
den te kampen gehad heeft.Zelfs de visschers-
bevolkïng was erg gekant tegen de uitbrei-
ding dezer jacht, d'aar zij onder den invloed
was van het bijgeloof dat. de walvisschen de'
haringscholen voor zich in de Noorsche
fjords dreef ; alle mislukking der haringvis-
scherij werd daarom aan de walvischjacht
toegeschreven. De bevolking werd nochtans
trapsgewijze ervan overtuigd dat de wal-
visschen hunne eigen levenswijze hebben en
dat de mislukking der .haringvisscherij aan
de schommelingen in den omvang van den
haringstock moest toegeschreven worden.

REUSACHTIGE UITBREIDING
Ten gevolge van de nieuwe Uitvinding, hét

•walvischkanon, werden de vinwalvisschen
geheel en al uitgeroeid, zoodat de tochten
werden uitgebreid van Finmark naar Ys-
land, Faroë, Ierland, New-Foundland en de
Florische kusten, en ten langen laatste van
de Noord-Atlantische naar de Zuid-Atlanti-
sche waters, waar de walvischsoorteri dezelve'
zijn, als in het -Noorden, en in dezelfde le-
vensvoorwaarden vérkeerén.' ' - L' " :;

De omvorming der oude methoden tot de
nieuwe en hedendaags'che walvischjacht
maakte de werkzaamheden van allé landelij-
ke inrichtingen onafhankelijk. -Reusachtige'
vlottende fabrieken of kookschepen, van
20.000 tonnen inhoud, kwamen in de vaart
en verwerkten zelfs den geringsten afval der
walvisschen, gevangen door 'een' 'leger': ja5"-
gers, tot traan, vleesch, beenderenmeel, enz.

Deze dVukke arbeidsmethoden hadden ..pp.
de stocks gelijkaardige invlpedei),. als degene^
teweeggebracht toen 'de walvischvangst in
de Noordersche waters aanzienlijk.--.uitge^
breid werd. Naar gelang van 't den "Brassen
aangroei der opbrengst, werd een', regelma^
tïge'* 'en betrekkelijk "spoedige uitroeiing
waargenomen en deze uitroeiing'- eindigde-
steeds met de opzoeking van . versche stre-=
ken.

Gebeurde
.

het dat slechts een 'slach van
walvisschen op de gronden aangetroffen
waren, duurde het niet lang of men moest
aan dergelijke gronden geheel en al .verza-:
ken. Anderzijds, waar meer dan een soort
tezelfdertijd ontmoet werd, zooals bijvoor-
beeld in den Antarctischen Oceaan, was hét
een andere zaak er te kunnen blijven. , ,

NABIJ ZUID-GEORGIE.

enz; In verdere Zuiderlijke deelen van de
Noorsche kustbank'en, volgen de vinwalvis-
schen andere massavisch.

Het is ook merkwaardig hoe een andere
walvischsoort, de Sei-walvisch, afhangt van

Buitenland

DU1TSCHLAND

ONTEVREDENHEID

In onze laatste kroniek gewaagden wij van
dt- min of meer oprechte begeestering waar-
mede de Duitsche vakbladen de nieuwe voor-

de massaopkomst van andere schaaldiertjes. schriften en methoden begroetten die aan
Het is wonderbaar ei» steeds een geheim l . . , .. , .,' . , , , ,i , , . • -, j- • • i - • , i - , i vischnijverheid en vischhandel een nooit ge-hoe de walvisch de plaats ontdekt, waar de ', , , ,

verscheidene diervormen te voorschijn ko- Benden bloet moesten verzekeren,
men, bijzonderlijk degene waaraan zij voor Dat het precies allemaal van geen leien dak-
hun voedsel de voorkeur geven. Voorzeker, j,, loopt bewijzen de klachten welke van ver-

scheidene kanten geuit worden en in voor-
noemde tijdschriften hun weerklank vinden.

.AFBREKEN OM OP TE BOUWEN ?

In een afzonderlijk rondschrijven, dat in de
«.Deutsche Fischerei Rundschau» verschenen
is en door de «Norddeulsche Fischerei Zei-
tung der Fischerbote» wordt overgenomen,
wordt hevig .protest aangeteekend tegen een
gerucht volgens hetwelk de leden van de of-
ficieel opgerichte vakbonden zouden verplicht
v.-orden op een nieuw te stichten vakblad in'
t* schrijven, wat min of meer de vernieti-

worden de walvisschen niet altijd in een
even wel gevoeden staat aangetroffen . inte-
gendeel, tijdperken van versterving komen
voor, bij deze walvisschen die rcserven in al
hun lichaamsdeelen opdoen. Deze reserven
maken het' den visch mogelijk zijne lange
zwerftochten te ondernemen en de vetlaag
beschermt hem'tegen het verlies van warmte,
gedurende'hun lans» verblijf in het ijswater ;
de walvisch is immers een warmbloedig dier.

AANGROEIENDE KENNIS.

- - I n den laatsten tijd, is onze kennis van de
levensvoorwaarden van den walvisch veel
vermeerderd, bijzonderlijk dank zij de op-
zoekingen van de Britsche studiereis in Zuid-
Georgië, dewelke talrijke jaren geduurd jg{ng zou beteekenen van de bestaande vak-
heeft, dank zij ook de Noorsche opzoekingen!, -r, • > • - , , ,..,^'VÏ^ A„».-v,-,:..k.„- n™^ schnften die zich sedert ettelijke jaren uit-

sluitend aan cte behartiging der vischerijbelan
Antarctischen Oceaan.

'.' Men weet, bijvoorbeeld, dat het wijf van
de vinwalvis'ch en van de blauwe walvisch
omtrent alle twee jaar het leven schenkt aan
'é*eh jong : het jong van de yinwalvisch is
nagenoeg 6,5 m. lang en dit der tweede
soort 7 m. lang ; na zes maanden zuigtijd,
in het eerste geval, en een jaar in het twee-
de,, groeit het wederzijds tot 12 m. en 16
ni. lengte. Als. het twee jaar oud geworden
is',' is het 20 m. en 23 'm. lang en heeft het
'de 'geslachtsrijphèid verworven.

Men kent den vollen ouderdom niet dien
een walvisch kan" bereiken, doch deze rasse
ontwikkeling is voor het .menschdom een
groote natuurgift. Het is ook te hopen, in-
gezien deze rasse groeikracht, dat de wal-
yischstocks "in de Antarctische wateren het-
zelfde lot als dit in de Noorderlijke zeeën
niet zullen te gemoet gaan, namelijk verde.1-
gmg.

In acht genomen de groote uitgebreidheid
der walvischvangst, in de laatste jaren, ^be-
staat er voorzeker aanleiding om dit te vree-

WAT DIT ZOU BETEEKENEN

Het zou de beperking der vangst beteeke-
nen,- overal waar de opbrengst geen winst
meer oplevert. Ware het niet beter geweest
dat het Verbond der Noorsche Walvisch-
yangstoiidernomingen eene dergelijke beper-
king ' der werkzaamheden toegepast had, in
plaats van overyoorlbrengst van traan te
veroorzaken, rnet de prijsdaling die er het
gevolg van is. Toen de helft dei- vloot in
bedrijf was, was het evenwicht in de we-
reldmarkt spoedig .hersteld.
Een andere, vraag is of de angst der N'ooren
gewettigd is dat zij eensdaags hunne over-
fieerschihg' op' gebied der 'walvischnïjverKeid
zullen verliezen, bij .yporbeeld, ten . gevolge
van de-.vermeerderde deelneming -van:ande~re
\jolkeren. De'>Noocreri mógen inderdaad doen
geiden dat zij de ,pionieren van de Antarc-
t^sche walvischvangst geweest zijn ; doch an-
idfeïe, landen, bijzonderlijk Duitschland, heb-
b*ri,-eertijds de. walvischvangst op aanzien-
lijke schaal bedreven en, daar Duitschland
oVërigèns 'een groote kooper van traan is,
sêhijrri^het wel''mogelijk dat dit land, in een
tijdperk .van^-^drukken economischen " op-
b.ouw,'beslisse .deel...te nemen in de Antarc-
tische walvischvansjst, met zijn eigen vaar-
tuigen én manschappen.
"'•Het is redelijkste gelooven dat, in de
naaste toekomst, Duitschland zijn verbruik
van walvischolie zal kortwieken ; dank zij
de b'emoeiiing der Regeering, mag een groo-
te 'vermeerdering van de Duitsche voort-
brengst van plantaardig vet verwacht wor-
den. Spijts; de vermindering van het gebruik

gen hebben gewijd.
. De twee voornoemde vakschriften vallen

de eene te Bremershaven, de ander te Altona
verschijnt, verklaren zich bereid, in de toe-
komst zooals in het verleden alle officieele
mededeelingen te verkondigen, maar wen-
schen geenszins door een nieuwe of oude Ber-
lijnsche mededinger uit het veld geslagen te
worden.

VEREENIGING DER DUITSCHE
VISCHNIJVERAARS

Op eene vergadering door dezen vakbond
te Altona gehouden, verklaarde de vertegen-
woordiger der Regeering, dat zoo de samen-
stelling der oude bonden wenschelijk was,
dit niet zonder toestemming der belangheb-
benden kon gebeuren. De vergadering besloot
den ouden bond te behouden waarop de Re-
geeringsvertegenwoordiger de vergadering
verliet.

THEORIE EN PRAKTIJK .

De drukke handelsbetrekkingen welke tij-
dens deVastendagen in de visscherijwereld ge
voerd worden, heeft gelegenheid- verschaft
om de volle uitwerking gade te slaan van de
nieuwe regeling waaibij de groothandelaars
voor den verkoop aan een minimumprijs ver-
bonden zijn. - - - - -

Van bevoegde zijde' wordt voorUitgezet, dat
voor eene zoo bederfelijke waar als de visch,
elke maatregel die van aard is den vluggen
afzet te-belemmeren, nadeelig-moet genoemd
worden. Dit -wil niet zeggen "dat er geen mis-
standen bestaan maar ze moeten met prak-
tische middelen bestreden worden.Thans weV
deii de prijzen eenvoudig 'ddor 'den ofrinen-'
iandschen groothandel opgedrongen ; wie ze,
r.iet aannam ontving geen bestelling, wat des
te gemakkelijker was daar uit Holland visch"
aan zeer billijke prijzen kon ingevoerd wor-

gen toe te voegen om Kaar het gewenschte
moderne gerief te gever.

Naar wij vernemen het ft de Commissie die
niet h»jt vraagstuk gelast is, eene studiereis
ondernomen, wsiarbij ooh de nieuwe visch-
mijn van Ooslerde bezocht wervl.

OPBRENGST DER VISSCUERIJ

Te Ksbjerg, de groote Deensche visscherij-
Kaven, heeft de visscherij in 193 3 opgebracht
18.093 millioen kilogr. voor 7945 milliocn
Kronen tegen 18.120 milüoen kgr. en 6,737
millioen Kronen het vorig jaar, wat zoowel
eene vermeerdering van hoeveelheid als van
t'.en gemiddelden prijs beteekcnt 0,42 Kr. te-
gen 0,57 Kr.

Of -leze verbetering \an prijs zal behou-
den blijven, nu dj Deensche visch door de
contingenteeringsniaatregelen in verscheide-
r-.e landen, moeilijker afzet vindt, valt te be-
twijfelen.

NOORWEGEN

Sedert 1930 is de visscherijopbrengst van
Noorwegen van*" 76,5 millioen Kronen ' ,op
60.1 millioen Kronen gedaald. Daarin komt
de kabeljauwvangst voor 17 millioen-Kronen
en de haringvangst voor 20,5 millioen.-—;De
klipvischuitvoer bodroej; 33 millioen'Kronen
tegen "10 'millioen in 1932, wat vooral te v.-ij-
len is aan de hevige mededinging van Ysland..

HOLLAND .

CRISIS HARINGBESLUIT IN HOLLAND
• • . ' ' " - ' ' - : -

Afgekondigd en heden in werking getreden
is liet Crisis-haringbesluit 1934 1. In ge-
noemd besluit wórdt in de eerstj plaats het
bestaande Crisis-huringljesluit 19-J3 ingetrok-
ken en voorts be>>aald, dat de aanvoer yau
pekel- en steurhuring in Nederland alléén
mag geschieden iloor aangeslotenen bij d *
Stichting voor de Nederlandsche haringv'j-

in deze streek begon in 1904- yan .margarine-in Duitschland, bestaan er in
^ez.e st

L
reel= nog _tal van mogelijkheden voor

ne( gebruik van walvischohe om zijne deel-
neming aan de walvischvangst te wettigen.

Dr Johan Hjort.

Oostende in de maand April

Vischtoorten

mat 01

Engelsche «oldaat
Griet, groot
triet, middelmatig

kleia
Halbot ' ( ' - ;

Kabeljauw, groot _
Kabeljauw, middelmatig

, klein

iKoningsvïscn

K "
|Mooim«id, groot
IMooimèid, middelmatig
IMooimeid, klein

j,, groot
j», middelmatig
,, klein .

' - •

, giroot ;•
IHeïvisch, midWelmatig

Wein '
schol

)M*M*t«

1933

2,18
13,23
10,61

7,07
12,32

3,21
2,68
1,72

• 2,90
2 , 1 1
1,51
7,46
1 , 1 2

6,51
1,76

'J.91
5,27
4,96
1,28

.2.35

1,58
5,52
5,63

' !'?|r
*•§§»,?Ö
I.W,

22,00
H,2»
ta,»)

1934

1,93
1 1 , 1 0
8,59

I0*,53
1,39
1,57
1,21
2,76
1,27

2[24

M6

JÜd
5,66
1,61
9,23
3,02
3,75
0,64
0,40
2,24
2,66
1,95
1,94
5,18
|'#

f;L

,
,6

Tarbot, klein ' 8,95 7,70
Tong, groot 12,41 9,84
Tong, middelmatig 14,38 15,47
Tong, klein 9,70 12,29
Tong, ongcklasseetd 9,40 11,46
Vlaawijttng . 3,21 1,65
Wijting 1,63 1,14
Zeebaar» 2,23 1,71
Zeeduivel 6,09 5,99
Zeehaai 1,37 1 , 1 2
Zeehond 1 , 7 1 0,95
Zeepaling 4,16 2,77
Zelwolf 2,28 —
Zonnevücfi 5,02 3,33
Haring 1,08
Makreel ' '»• . 2,87 1 ,71
Inktvisch ' 1i'8
Krab ' ï,!2 —
Noorwh Kr««ftj« " 3,28 2,37
Ze«kre«fi 11,50 7,-?5

" De vangst . . _ .
1905 en bedoelde bijna uitsluitelijk de bult-
walvisch (•megaptera boyer faler). Nadien
en tot in liet seizoen 1912-1913 , werd dit
slach schaarscher,. tot dat het volledig,, ,én
radikaal weggevaagd was. Daarom .viel de
bijzondere aandacht op de vinwalirisch en
de blauwe walvisch en het duurde niet lang
ren in de hoeveelheid der opbrengst merk-
baar politieke gebeurtenissen, zooals de1

of zeer aanzienlijke onregelmatigheden .wa-
oorlog met zijn nasleep van economische
crisissen anderzijds, alsook natuurlijke schpm
melingen in de stocks, hadden hun aandeel
in de oorzaak. ' ]"'

Er werd vastgesteld dat de beide thans
belangrijkste walvischsoorlen de vinwalvisch'
en de blauwe walvisch, niet altijd deze
schommelingen volgden, zoodat goede vin-
walvischjaren niet immer goede jaren voor
blauwe walvisch waren. Waarschijnlijk had
de toestand van het ijs iets. daarmede te
'in.

De walvischjagers, .in algemeeneri' regel,
volgen in het jachtseizoen den achteruittrek-
kenden ijsband tot dat hij op het» einde van
het seizoen het Antarctisch Vasteland nadert.
De walvisschen zelve volgen, in deze bewe-
ging, de groote zwermen kleine schaaldie-
ren, niet grooter dan de garnaal, dié bijria
uitsluitelijk het voedsel van den blauwen
walvisch uitmaken*.. .'• . ' ( • •

IN DE LENTE

De vinwalvisch komt, in de lente, in de
nabijheid van Romsdal Fjord'te voorschijn
en, in den zomer, in de Noordersche Arcti-
sche waters, wat samenvalt met de aankomst
der kuitschietende massavisch, zooals haring

(The Fishing News).

; OVER TE NEMEN TE BRUGGE

welgekend CAFÉ - HOTEL - RESTAURANT,
centrum van Brugge. 18 kamers, centrale
verwarming, loopend water, warm en koud.

Schrijven'voor voorwaarden, bureel van 't
blad/

The International Paint

& Compositions C° Ltd
LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «Cópperpalnt» voor
- • • ' • ' • - ' • • ' - • • "• • •-- Houten Schepen
De'VTrawlers Compositions Paints»
l* en 2* kous voor Stalen Schepen.
• ; De Speciale Verf «Oalvex»

' — voor Bronze Schroeven —
Agenten en Depothouders:
ÖSTEND STORES & ROPEWORKS

«• - " N. y.
S'liZUlbSTRAAT, 5 — OOSTENDE

De aanvoer van pekfl- en stéurharing n:ag
alleen plaats hebbon met schepen van-aan^e-
s'oteneu bij deze .Stichting, terwi;! deze schs-
i:en ter haringvangst moeten zijn uitgevaren
lot een door den minister van economische^
aken te bepalen i.antal en bp de door dezen

:e bepalen tijdstippen, met- een vleet van_opk
«loor genoemden minister te bepalen speer-
leeplengte, welke verschillend zal worden, b'e-
[•£;ald voor verschillende tijdstippon. • • • ' - • •

De Stichting voor de Nederlandsche haring-
\isscheuj zal hét totaal aantal si-hepen, -dat
riag uitvaren, onder goedkeuring van aén
i-iinistei, verdeelen over de jjij I-aar aange-
slotenen. Deze ontvangen een cei tificaat, dat
i chter ;;lleen dan wonlt uitgereikt indien de
aangesli'teneri ten genoeg'é~ van dei Stichting
Nederlandsche hat ingvisschêrij kunnen aan-
toonen, dat. zij voldaan hebben .aan^ajlfelbier-.,
voor .vermelde voorwaarden, •"' .....

Tenslotte' is nou bepaald, ̂ dat ,he.t verwer-
kend van.alle. soorten ..haring, in verschen,' ge-
koelden of bevroren toestand t<-t pekel- of .

tien.
Een maatregel die reeds veel zou verholpen

ware alle krediet van meer dan tien dagirn
ten strengste te verbieden.

VISCHVERDELGING IN DE OOSTZEE

Het voor platvisch geldende vischvpibod
in de maanden Februari en Maart wordt meer
en meer voorzien om de vischverdclging in
cle Westelijke Oostzee te keer te gaan, dr ar
de visscherij in de andere maanden op steeds
grooter schaal wordt uitgeoefend.

De hoop wordt uitgesproken, dat op >le
aanstaande vergadering te Kopenhagen, van
den Internationalen Raad voor Zceondérzoek,
zoowel voor de Oostzee als voor de Noordzee
eene regeling zal getroffen worden om de
kleine visch daadwerkelijk te beschermen.

De in Nederland bestaande toestand waar
stelselmatig ontzagelijke hoeveelheden onder-
maatsche visch worden weggevangen, wordt
bijzonder aan de kaak gesteld.

Anderzijds wordt de aandacht getrokken
op het feit dat de platvisch "der kustwateren
wanneer zij naar de Doggerbank wordt over-
gebracht, daar twe'emaal vlugger groeit, v/at
voor de visscherij van groote beteekr.nis is.

LIJDERS AAN SPATADERS
(Variccs)

naat ter trouw voor Uwe kousen naar
het HUIS

M A D E L E I N - B U Y S
Oebreveteerde Breukmeester

WttteflbimeiutraAf, 27 — OOSTENDE
B, :— , ,Z*et .gtoote, k«u«

, ook nu» naat.. . ,.

Reeders! Beproeft de

Snurrevaadvisscherij!

Vraagt prijs van een KOTTER
in Denemarken door een der

•veïrnaardste experten gebouwd.

Alle gewenschte INLICHTINGEN
kunnen bekomen worden bij

Erik Fredericksen

.54, Groot Oodshuisstraat, 54

BRUSSEL Tel. 12.13.80

Algemeen AGENT van de belang-

rijkste Deensche scheepswerven

vóór Belgig, Holland en Frankrijk

A. Lanoye

OOSTENDE

Express -

Transport

steurharing' verb<.dén ' Een* uitzondering

DENEMARKEN
j

Hel ontwerp te" Kopenhagen eenfi nieuwe
vischmijn op te richten, wordt in verschei-
den zin bejprokerii i ' • ,' .,

Er rijst namelijk protest or> tegen het ge-
dacht de'b«»(aonde vischmijn te verplaatsen
«ri er zéér uitgebreide én kostelijke mrichlin-
gen. aan toe te voegen voor den uitvoerden
de verwerking der aangebrachte visch.

Men dool o'pmerkcn dat dergelijke inrich-
tingen best op hun plaats zijn in de vissche-
tijhavens' waar de visch het overvloedigsl
wordt .aangebracht en. dat tle conccnlraiie te'
Kopenhagen voor eerste gevolg zou hebben,
de verzendingen minstens-een dag te vertra-
gen wat ólle»zin» dient vermeden te worden,

Verder do«t men «rïUcnïjnen, dal de over-
plaatsing de'rvïscKmijn aanzJenKike sommen
geld 2ött kosten, terwijl het voldoende ware
Mrt d« Wwrtde vi^Kmljn fulflè

v.'ordt hierop gen\aakt, indien het verwerken
geschiedt aan boord van "de 'schepen tijdens
de uitoefening v;:n c'.e haringvisscherij.

Ter uitvoering van deze regelinj; zal de vol-
gende verdeeling plaats hebben :

Heden mochten uitvaren 70 schepen en
v/el 18 van Vlaaidingen en Maassluis, 20 Van
Katwijk en Ymuiden en 32 van Scheveninr.
gen. Op 5 Juni mogen, behalve de hiervoren

rmelde, i-itvaien 71 schepen en wel 18
van Vlaardingen en Maassluis, 2 1 van Kat-
\vijk en Ymuiden en 32 van ScUeveningen.

Op 26 Juni mvgen uitvaren 68 schepen f.n
wel 17 van Vlaaidingen én Maass'.uis, 20 van
Katwijk en YmuiJ'en en 3 l van S. heveningen
terwijl tenslotte op 10 Juli behalve de hier-
voren genoemde, nog 7 1 schepen mogen uit-
varen en wel 18 van Vlaardingen én Maas-
sluis, 20 van Ka'.wijk en Ymuïdeo en 33 van
Schcveningen. . ^

Vanaf heden val gevischt woi.len met een
vleet, waarvan Je totale boyensj>eerreep}eng-
te de 4000 Engelsche voet of wel 1 2 16 'M.
niot te boven grat ; van 5 Juni 1934 af met
een vleet waarvan de totale bdvénspéerreep-
lengte de 6000 Engelsche'voét if f824 M.
niet te boven g:ian en yan 26 Juni 1934 af
met een vleet waarvan de totahs boyengpeer-
reeplcngte de 8000 Er.gelsche voet of 2432
M. niet te boven gaat.

Ten aanzien van de grootte ,van de drijf-
notharingvlcet van 10 Juli 1934 af zullen
nog nadere regelingen worden gesteld.

DE UITVOER VAN ANSJOVIS

Dezei- dagen i» de afkondiging te verwacji- .
ten van een ^CrUisTAnsjovisbesIuit Ï934 ' I ,
waarbij wordt bepaald, dat d.; invoer van
ansjovij slcclts is toegestaan aan georgani-
seerden bij een door den minir-tcr van econo-
mische zaken aan te wijzen ciisis-organisatic,

Als rooclaiiig zal wordon aangewezen do
'<ed'!>-'£ Isclia Ansjovis-ccnlralc wier opricli-
ing • ,r diigcn eveneens ia te verwachten,

Krachtens de bepaling van het besluit mag
alleen ansjovis worden uitgevoerd in een vöif-
pakking ofwel voorzien van het controlcmerk
als bedoeld in aitikel I dei- Rijlcsvoorschrif'
ten van de A-.i*jovis-control<!verè«riiging of ir!
een Verpakking en voor?.i«n van een «tempel»
merk, door din minister van economische
zaken vast te stellen, welk slcmpelmerk mdet
worden aangeliracht door of vanwcgo cfö

hö Ansjovij-centrale.
Voor den uitvoer van ansjovi» zal ean k|eJ«

ne heffing moet r n worden betaald, welke v<f*>
scliillcncl zal moeten wordc-n vastgesteld, ,,ol
r aar gelang de*> voorzien is van een der bei-
il« hierboven voirmeleJe merken,

ENGELSCHE KUSTWACHTER ÓP BEZOEK:

Ter
V/ordt
Kd«n

gelegenlieid van jle roeïweel*<rij4eti
de Éngéhche kustwachter *G<KJ«t!»*

l!1
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Uurtabel der Kustlijnen

OOSTENDE — BLANKENBERGE — KNOCKE — ZOUTE

Oostende'
Broedene
Le Coq
Wendayne
Blankenbergh,
Zeebrugge-M.
Heyst
Knocke-Zoute

Knocke-Zoute
Hcyst
Zeebrugge-M.
Blankenburg,
Wenduyne
Le Coq
Breedene
Oostende

Oostende
Maiiakerke
Middelkerke

6.05
7.04
7.21
7.30
7.41
7.50
8.02
8.18

6.46
7.25
7,36
7.44
7.55
8.04
8.14
8.28

5.07
5.22
5.52

Weslende-Bains 5.4 l
Nieuport
Oostduinkerke
Coxyde
La Panne

La Panne
Coryde
Oostduinkerke
Nieuport

5.53
6,08
6.13
6.22

5.27
5.42

Westende-Bains 5.55
Middelkerke
Mariakerke
Oostende

6.05
6. l 5
6.30

7.58
8.12
8.22
8.31
8.42
8.51
9.03
9.19

8.16
8.48
8,59
9.07
9.18
9.27
9.44
9.58

6.45
7.00
7.10
7.20
7.33
8.00
8.06
8.15

6.32
6.40
6.45
7.02
7.15
7.25
7.35
7.50

8.50
9.04
9.21
9.30
9.41
9.50

10.02
10.18

10.05
10.19
10.36
10.45
10.56
11.05
1 1 . 1 7
11.33

11.03
1 1 . 1 7
1 1 . 2 7
1 1 . 3 6
1 1 . 4 7
U.5'6
12.08
12.24

12.10
12.24
12.41
12.50
13.01
13.10
13.22
13.36

13.06
13.20
13.30
13.39
13.50
13.59
1 4 . 1 1
14.27

14.04
14.18
14.35
14.44
14.55
15.04
15 .16
15.32

14.49
15.03
15.20
15.29
15.40
17.00
16.01
16.17

16.07
16.21
16.31
16.40
16.51
17,00
1 7 . 1 2
17.28

17.05
17 .19
17.36
17.45
17.56
18.05
18.17
18.33

ZOUTE — KNOCKE — BLANKENBERGE — OOSTENDE

9.17
9.46
9,59

10.07
10.18
10.27
10.37
10.51

10 .16
10.45
10,56
11 ,04
1 1 . 1 5
11.24
1 1 . 4 1
11 .55

11.31
11.51
12.02
12.10
12.21
12.30
12.40
12.54

12.22
12.42
12.53
13.01
13 .12
13.21
13.38
13.52

1 3 . 1 4
13.34
13.45
13.53
14.04
14.13
14.23
14.37

14.25
14.45
14.56
15.04
15.15
15.24
15.41
15.55

15.30
15.50
16.01
16.09
16.20
16.29
16.39
16.53

16.15
16.35
16.46
16.54
17.05
17 .14
17 ,31
17.45

17.26
17.46
17.57
18,05
18.16
18.25
18.35
18.49

17.57
1 8 . 1 1
18.21
18.30
18.41
16.50
19.02
19.18

18.31
18.51
19.02
19,10
19.21
19.30
19.47
20.01

OOSTENDE — MIDDELKERKE — WESTENDE — DE PANNE

8.29
8.43
8.52
9.01
9.13
9,27
9,32
9.40

10.34
10.49
10.59

.09

.22
,37
,43
.52

12.00
12,15
12.25
12.35
12,48
13,06
13,12
13.21

12.55
13,09
13.18
13,27
13,38
13,52
13.57
14,05

13.35
13,49
13.58
14.07
14.16
14.32
1437
14,45

14,50
15,04
15.13
15.22
15.33
15.47
15,52
16,00

15,30
15,44
15.53
16,02
16.13
16.27
16,32
16,40

16.10
16,24
16,33
16,42
16,53
17,07
17,12
17.20

17.25
17,39
17,48
17.57
18,08
18,22
18.27
18.35

18.10
18.24
18.33
18.42
18.53
19,07
19,12
19.20

DE PANNE — WESTENDE _ MIDDELKERKË — OOSTENDE

7.37
7.57
8.09
8.18
8.26
8.44

9.52
10.00
10.05
10.19
10.30
10.39
10.48
11.02

12,04
12.17
12,24
12,40
12.54
13.07
13.16
13,30

13,30
13.38
13.43
13.57
14,08
14,17
14.26
14,40

14.15
14,23
14.28
14.42
14.53
15.02
15,11
15,25

14.55
15,03
15.08
15.22
15,33
15,42
15.51
16.05

16,10
16,18
16.23
16,37
16.48
16.57
17.06
17.20

16,55
17.03
17,08
17,22
17.33
17,42
17,51
18,05

17.30
17,38
17,43
17.57
18,08
18.17
18.26
18,40

18.44
18.52
18.57
19.11
19.22
19.31
19,40
19,55

19.00
19.15
19.32
19.41
19.52
20.01
20.13
20.29

19.16
19.41
19.52
20,00
20.12
20.20
20,37
20.51

18,50
19,04
19,13
19,22
19.33
19,47
19,52
20,00

19.30
19.38
19.43
19,57
20.08
20,17
20,26
20.40

20.56
21.10
21,27
21.36
21.47
21.56
22.08
22.24

20.27
20.47
20.58
21,06
2 1 . 1 7
21,26
21,36
21.50

20.45
20,59
21,08
21,17
21,28
21.42
21,47
21,55

20.10
20.18
20,23
20,37
20.48
20,57
21,06
21,20

Socjété anonyme beige pour Ia Conservation du Poisson par

Le Froid Artificiel;1^*™
^•Xa^HH^^HB^BHMHKBMBHHSB A R T B C

Adr. Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581

INVRIEZEN EN BEWAREN VAN ALLE SOORTEN VISCH
GROOTE KOELKAMERS ten dienste der VISCHHANDELAARS

GROOTHANDEL IN BEVROREN VISCH
Groot- en kleinverkoop van allerbeste ZALM, geledigd en zon-

der kop, aan prijzen buiten concurrentie.
Moderne instelling voor het vervaardigen derVISCHCONSER-

VEN «ARTIC» allen van de fijnste smaak en hoedanigheid, aan
billijke prijzen. Buitengewoon groote keus.
Voor inlichtingen schrijven naar ARTfC, Vaartbleekersrei, Oostende
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BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN
7 Mei..— Lconard Jennes van Victor en

Josephine Perlz, Bcekstraat, 23 Joris Pyck,
van Carolus en Margareta Germonprê, Cath.
Polderstraat, 43 ; Yvette Provost van Robert
en Irena Pots, St Franciscusstraat, 62 ; Ro-
bert Deceuninck van Robert en Elza Roelandt
Visscherskaai, 45 ; ïrena Vansteenkiste van
Henri en Rosalic Jarvïs, Maagdengang, 28 ;
Fran£ois Vanparys van Oscar en Bertha Sae-
Jens, Edm. Laponstraat, 10; Edgard Doleeuw
van Johannes en Agnes Denolf, Slefaniepl. 25
Daisy Pieters van Henri en Olga Bernard,
Leffinghestraat, 82 ; ,

8 Mei. Sï'rtïonne Vandermeulen v. Geor-
ges en Marie Kercfcvoorde, Rogierlaan, 23 ;

9 Mei.-—• Albert Roegiest van Robert en
Marie Vandycke, Waterwerkstraat, l I ; An-
dré Vilain, van Arlhur en Stcphanic Durand,
Frère Orbanitraat, 125 ;

9 Mei.— Hilda Delpiedsente van Jozef en
Christina Coenye, Vrijheidstraat, 3 1 .

STERFGEVALLEN
7 Mei. Lodewijk Vergracht, 33 j. echtg.

van Helena Pluys, Amsterdamstraat, 56 ;
Robrecht Govers 2 1 jaar, ongeh. Eendracht-
slraat, 14 ; Maria Capelle, 76 jaar, wed. van

.August Vanhooren en van Karc] Vanhooren,
Pontonstraat ;

8 Mei.-—• Zulma Vandecasteele, 53 jaar,
ongeh. Thourout st. 1 3 6 ; Frans Vanhoff,
56 jaar, echtg. van Marie Vallé, woont te
Brussel ; Modest Plaisir,' 80 jaar, wed. van
•Juliana Schoonvaere, woont te Lcffinghc ;
Julius Kauzc, 67 jaar, wed. van Annc Cap-
pelle, echtg. van Cclina Vanlandeghem, Ko-
ninginnelaan, 47 ;

9 Mei.— Jan Hinderyckx, l m. Booncnstr.
1 1 ;

10 Mei.— Jan Dccommines, 6 m. Christi-
nastraat, 97 ; Andrcas Pccters, 6 jaar, Alf.
Pieterslaan, 39 ;

l l Mei.— Frans Tjonck, 62 jaar, echlg.
.van Valcntina Larson, Ypersche straat, 10 ;

12 Mei.— Jozef Marotc, 84 jaar, wed. van
Maria Desmet, Rogicrlaan, 62 j Victoria .Van-
masfenhove, 14 jaar, Timmermansstraat, 69;
Rosalia D'Kcvo, 81 jaar, wed. van Filips Mal-
feison, Pontonstraat, 7 ; Alicia Dccocne, 54
jaar, ongeh. St Sebaaliaanstraat, 7 ;

13 Mei.— Clemcncia Vanacker, 55 jaar,
echtg. van E<luard Mcstclagh, Stuiverst raat,
287 j

14 Mei.— Maurits Fonlaine, 3 jaar, Maag-
dcngang, 32 j

14 Mei,— Andric-4 Gcldhof, 3 jaar, woont
te Slype j Augusl Rosseel, 66 jaar wcj, van
Emma Rotsacrl, echtg. van Valenlina Van-
hee, Pontonstraat.

HUWELIJKEN
6 Mei 1934.— Edniond SInnaave en Marie

Billigh, z. b. ; Gilbctt Pclcrj, tnfelknncht en
Urbanie Cortlior, z. b. ; Louis Devinïk, vïs-
«clier en Paulr. Dcschachl, z.b, ; Paul-is Krcu-

. gcr, smid en Rachel Gallcyn, wcrkslor;'G*:or-
ftes fiautckict, pncwcrkcr en G. Gruncwald;
Anclr6 Schaap, bouwkundige en Lcor.tina
Ooghc, z. b. ; Frans Dcsomer, vïsscher en Ju-
lia ZwartvagKcr, 7., b. ; KarcI Vnnclcnbussche
trembedicndc en Agnes Vanttenbusschc.rncïd;
JuHen Ferrand, schilder en MMvina Verbanck

HUWELUKSAFKONDIGINGEN

13 Mei.— Dedeyster Gontran, pas\verkcr
eri Timmerman Martina, Stuiverstraat, 74 ;
l ïastir Benjamin, Ingenieur-Technicus en
Vanthournout Julia, Romestraat, 46 ; Huys-
seune Eduard, schilder, \vcd. van Esperantia
Milh, en Desmedt Alicia, wed. v. Jozef Kroot-
hoep, Nieuwstraat, 15 ; Boels Albert, tech-
nicus en Danckaert Gilberta, Vrijhavenstraat,
35 ; Chiroli Marco, tafelknecht en Bome Eu-
genie, Thourout. st. l 76 ; Elleboudt Albert,
verhuringsagent en De Barse Yvonne, Fran-
ciscusstraat, 34.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

Deschachl Madeieine, dochter van Alfons
on MoIIet Georgette ; Rathé Maurits zoon van
Etienne en Durnex Valentine.

STERFGEVALLEN

Declcrck Urbanie, echtg. Huyghebaert Pius
50 jaar ; Decoster Maria, wed. Cocquyt Mar-
cellimis, 84 jaar.

HUWELIJKEN

Dewaele Michel en Deschacht Jeanne.

HEYST

GEBOORTEN
Hots Yolanda van César en Vandieren-

donk Marie, Polderstraat, l 6 ; Musschoot Ed.
van Arthur en Vandenbossche Adr. Guido
Geselestraat, 21 ; Utterwulghe Jacques van
Louis on Degroote Joannai Pannestraat, 92 ;
Pope Alfons van Omcr en Veevaete Alice, 'O
Visschersstraat ; Couwijzer Jcartnette d. van
Bernard en Ceyfs Bertha, St Antoniusstraat,
7 ; Landuyt Albert van Louis en Mallnfeyt
Madeleine, Consiciencestraat ; Dewaele Leop.
van Jan en'-Cassaerl Laura, Guido Gezoüe-
straat, 6.

STERFGEVALLEN

Chaubet Felix, eigenaar, 81 jaar, echtg. V.
De Ruyck Berlhe.

HUWELIJKEN

Cromheecke Alplionse, werkman en Wy-
bon Olga, dienstmeid ; Lierman Renaal, tim-
merman te Ramscoppelle en Vandamme Ma-
ria, z. b. te Heyst i Blommacrl René, zeevU-
scher en Dobbelaere Maria, z. b. j Beren* A.
werkman'en Gheselle Zenobia, z. b.

T\
UB

en

Engelsch Vasteland
o •

Binnenkort zal Ysland draadloos telefo-
nisch met Engeland en via Londen met de an-
dere landen van Europa verbonden worden.
De Yslandsche regeering heeft reeds de nieu-
ve korte-golfzend- en ontvangststations be-
steld, die nabij Reikjavik opgericht zullen
worden en ook met de landtelefoonlijnen door
Ysland verbinding zullen hebben.

De nieuwe stations zullen ook gebruikt
worde:
zendingen in regelmatige tusschenruimlcix

weerberichten naar Engeland, andere

De Noordzeekabeljauw

niet in gëVaaf van

verdere verdwijning
—•;-«o»——

Een grondig en uitgebreid verslag van Mi-
chaei Crahain, over de Noordzeekabeljauw-
visscherij, met' de uitslagen eener bijzondere
studie aangevangen m |912» en eene inineii-
vatting die het mogelijk maakt, nopens Uc
visscherij voorspellingen te a'oen. werd zoo-
even uitgegeven door het Ministerie van Lanl
bouw en Zeevisscherij in Engeland. De stock
van den kabeljauw, dit wordt daarin uitdruk-
kelijk vastgesteld, loopt geen schijnbaar ge-
vaar van verdere uitputting. '

De Engelsche kabeljauwvisscherij in de
Noordzee is min dan een millioen pond ster-
ling per jaar waard. De belangrijkheid van
den kabeljauw in de Engelsche visscherij is
toe te" wijten, niet aan de bijdragen der
Noordzee, maar aan de rijke bevissching der
Yslandsche gronden, indien men* de statistiek
voor 1928 in acht neemt. Maar ondertusschen
is eene nieuwe en omvangrijke visscherij op
Beür-eiïanct tot sta:id gekomen en zoo wij
de statistiek voor 1931 raadplegen, staan de
Beereilandengronden aan de spits met een
aanvoer van 1.853 cwt. p. 1.00 u. visscherij,
meer tfan driemaal het bedrag der Ysland-
sche opbrengst in hetzelfde jaar. Alhoewel
de Noordzee, bijgevolg, minder belangrijkheid
als verblijfplaats van kabeljauw oplevert,
moet men nochtans de betere hoedanigheid
van den Noprdzeekabeljauw, bij den aanvoer,
en de betere marktprijs dien hij oplevert,
in acht nemen.

Belangrijke bijzonderheden nopens de le-
venswijze van den Noordzeekabeljauw wor-
den in het verslag medegedeeld. Wat de
gronden betreft,' waardoor de kabeljauw ge-
schoten wordt, komen vier voorname plaat-
sen in aanmetrking, te weten -sFlaniborough»
«Porties» met de «Aberdeen Bank» erbij,
«De grdote visschersbank» en «De Leng-
bankï». Deze voorname kuitbanken worden
elk jaar bezocht met slechts toevallige uit-
zonderingen van samenscholing van groote
kabeljauw. Het is niet gekend of de kleine
kabeljauw, dit is min dan 30 cm. lang, al of
niet zwerftochten onderneemt ; hoogst waar^
schijnlijk doen zij dit niet, daar zelfs meer-
dere visschen, namelijk die der kleinste

j marktlengten, weinig zwerven. Wat de vcr-
| koopbare kabeljauw betreft, zij vergaderen
(telken jare op de kuitgronden ; de beweging
j begint in Februari en eindigt in April. Ha-
ring is hun geliefkoosd voedsel ; Me! en Juni
zijn de meest bedrijvige voedmaanden, als
de' kabeljauw in alle richtingen uiteengaat.
De lijnvisschers vangen hem benoorden en
bewesten de Doggerbank en in de richting
van het Oosten tot aan de «kleine visschers-
bank».

VISSCHERS,

Vooraleer in zee te gaan, vergeet niet
u m de

Apotheek BRECKX
oor de draadJooze-telegrafische uit ; LOUIS ASTRAAT, l —OOSTENDE

Tel. 1813

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

West-Europeesche landen en de Vereenigde
Staten van Noord'-Amerika, om aldus de te-
genwoordige overbrenging van die berichten
over de telegraafkabels aan te vullen.

Aangenomen door alle ziekenkassen.

Bestel uw

en Kreeften bij

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48
. ' Alen brengt ten huize.

VISSCHERS,

Wilt ge een goed glas bier
drinkt bij Fransje Vcrbanck

VOOR UWE
ireukbanden met en zonder Veer

Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid

Kousen voor Spataders
Suspensoirs en

alle ziekenbénoodigdheden
\vendt U tot het huis

Specialiteit van

F E R N A N D

het huis

FE YS

Sneldienst vr Goederen

BELGIË, ENGELAND en omgekeerd

GROUPAGEDIENSTEN NAAR
ALLE LANDEN

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

OOSTENDE

Bestuurder t A. J. HAMERS

Firma Leveke Jan

VISCHHANDEL

ZEELAAN, 52

IN- EN UITVOER

DE PANNE

Telefoon 30

EXTRA BlER

Honoré Willetns

Telefoon 680

VISCHMIJN OOSTENDE

SPECIALITEIT:

KABELJAUW
SCHELVISCH
ROG
HARING
FIJNE VISCH

VVittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

VISSCHERS ! 't Is wintertijd ! IJs-
<oude wind, regen en sneeuw staan U
te verwachten. Om alle koude en borst-
avalen te vermijden en te genezen,
overtreft « BORSTSIROOP BAREL »
alle andere, daar samengesteld uit de

tachtigste geneesmiddelen, en geen
koude weerstaat aan zijn uitwerksel.

DE FLESCH : 6,50 FRANK

JUWEELEN — HORLOOEN

ZILVERWERK

Huis René SIX

[il, KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERMAKINGEN

IN VATEN EN FLESSCHEN

Brpuwe,rij Feys? i

Huis Blondeel H;'

bijgenaamd 'T JOB
HANDEL IN VERSCHE VISCH ;

Havensjraaf, 5 NIEIAVPOOJÈT

lf yan, Droogvls^h !T ̂  - . '

Visschers!

Pêcheries Calaistennës' . . . . i . ' - . - ' - i v . *i • •; .i ". . •

• IN-EN UITVOER VAN

<$> Versche Visch

<. Specialiteit van Haring en Makreel

Importation et Exportation de

Poisson irais

Spécialité Harerigs, Maquereaux]

SoetekOUW, Rue du Minck, CALAIS;

Téléphone 696

l Eugène Rau & Zonen

, • . . . • - • . . . . -

71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 205

Haringrookerij Viscbconsérven

ALLE SLACH VAN VËRMAK1NQEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

——co»-

Ch. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

PURFENA n.

BRUSSEL

EERSTE SOORT MAZOUT (GASOll
voor alle slach SCHEEPSMOTOREJ

OLIËN vai EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitleveraars:
OSTEND STORES & ROPEWO!

'. N. V. >
5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTEND

De beste en schoonste

laken Klakken

by IJ. JACQUELOOT

Wltlenpnnenstrwf?i ??"V OOSTBjpB

Sociëté Anonyme Internationale de

TELEGRAPHIE SANS FIL
BRUSSEL : 13, BRËDERODESTRAAT Tel. 117330 — 117331
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSf RAAT Tel. 26659 — 29615
OOSTENDE : 7, VINDÏCT1VÉLAAN 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.
Voor al wat de ELECTRISCHE VERLICHTING, MOTOREN en DYNA-

MÖS betreft, voor DRAADLOOZE TELEGRAFIE en f ELEFONIE, alsook de
ULTRA SONORE DIEPTTEMETER, wendt U tot de bovenstaande adressen
waar U de voordeeligste voorwaarden zult bekomen. ;

|

•

•

•

AUG. VAN DEN APEELE
Tel. 335.48
Telegr.; «Probité»

Pnnnnpo— • LOUpllrc,
fondé ^ 1881

gesticht in 1881
INVOER UITVOER

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

E I G E N VRIES-INRICHTING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
•et BEREIDEN VAN ALLE

SOORTEN V1SCH —

IMPORT EXPORT

POISSON SALE, FUME,
SECHE, CONSERVE;

TREMPE ET CQNGELE
ÉN GROS

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

INSTALLATIQNS SPECIALES
POUR LA PREPARATION DE
TOUTES SORJES de POÏSSONS

La Marée •• De Zeevisch

S. M.', gesticht door de bijzonderste Reederijen ter vischvangst

6, Vaartstraat, Oostende

GROOTHANDEL IN
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR ,

HET VISCHVERBRUIK'

Telefonen : 1426^-1431 ,,

Koopt al uw soorten

bedrukt en onbedrukt bij

N. V. CATS

: s ' • . ' ROTTERDAM
VRAAGT PRIJS aan onzen Vertegenwoordiger : i S.:' A B A S
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN —. Tel, 5138J

cheepsmotoren

VALCKE Oebr., n. v. Oostende


