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\V 3.41 19.54
D 3.42 19.53
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3.51 19.46
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3.55 19i42
3.56 19.41

W 3.58 19.40
D 3.59 19.38

f 4.00 19.37
l 4.02 19.35
> 4.03 19.34
(1. 4.04 19.32
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VNIGt De Oostendsche Compagnie
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p 26 juli l 724 vergaderde het Oostendsch
epencollege om te beslissen over <Je aan-
ag van de directeurs van de Oost-Indische
iipagnie strekkende tot het bekomen van
toelating om de zolders van het Stadhuis
npgen gebruiken voor het opstapelen van
e, waarvan een groote hoeveelheid aan-
omen was met twee schepen der Com-
nie.
ooals het verslag dit eigenaardig uitdrukt
den de .directeurs van de Oost-Indische
upagnie aari den burgemeester Woelaerts
rgehouden en verzocht «dat de zolders
ons stadhuis mogen geemployeerd wor-
tot het leggen van de thee gearriveert
d'Oóstendsche schepen gecommandeerd

r de kapiteinein Hall en Piek.
)aarop werd natuurlijk «geresolveert het-
cle verzoek toe te sturen, wel verstaande
de heeren directeurs zullen verantwoor-
voor" de schade van de zolders en balken
er door het gewicht van" de kasten thee
tien komen te gebeuren»,
" f'3"*Aügustf I 724 was er een vergadering
het College om een beslissing te nemen

cns de ontvangst van de Markies de Prié
Kier met zijn vrouw en een gansche suite

aankomen en logeeren. Het College
oot hem af te wachten «aan de pompe»
hem daar te complimenteeren,
en 26n Augustus gaf het College aan den
verneur van de stad, Markies de Campo,
gratuiteït van vierhonderd gulden wis-

cld «in consignatie van d'onkosten die de-
'e heer Gouverneur heeft moeten suppor-
cn in het tracteeren en logeeren van zijne
ellentie den heer Markies de Prié met
rouw. de Markieze benevens geheel de
• van'heï hofs».
sn 28 Augustus liet de burgemeester aan
College weten dat de commissionnaris
eeder van d'Oosc-Indische • Compagnie,
acrts, hem uit naam van de directeurs
de Compagnie had «vertoond alsdat de-
e Compagnie ingevolge différente artike-

van het octrooi van Zijne Keizerlijke en
nklijke Majesteit geenszins subject is aan
droogen boom, wijnboom, bierboom en
slaggeld van onze stad. Al deze taksen
de stedelijke overheid op wijn en bier

ndere waren geheven, mochten dus niet
ge(;ischt worden voor . «al hetgeen

ompagnie voor haar gebruik doet trans-
reren van de schepen naar haar ma'gazij-
of van de magazijnen naar haar schepen,
ar het schip «Keizerin Elisabeth» door
eroovers van Algiers gekaapt geworden

burgemeester bijeengeroepen om kennis te'
nemen van den brief van de directeurs van
de Oost-en West-Indische Compagnie waarbij
namens het Hof van Weenen zeer aangedron-
gen werd om «eenen capabelen persoon van
deze provincie derwaerts te zenden om ge-
zamenlijk met de deputatie (die Zijne Keizer-
lijke en Koninklijke Majesteit per Algiers
staat te doen) öck mede te gaan».

Er bestond toen te Oostende een corifrerie
genaamd van de H. Drievuldigheid, die zich
bezighield met menschlievende werken en
het College besloot dan ook aan deze Con- j
frerie een brief te zenden .waarvan de voor-
naamste passage luidt als volgt : - :

«De oorzaak" van dit. gezantschap is om te
trachten de vrijheid van .het genomen schip
«De Keizerin Elisabeth», aldaar opgebracht,
en deszelfs equipage te obtineeren, ook om
verder te verhandelen over een contract van
commercie eiï een troois of vrede met die na-
tie, zoowel als die van Tunis en Tripoli aan
te gaan».

'De confrerië'Ve'rklaarde zich '-bereid 'de'on-
kosten te betalen van een reis naar Algiers,
op voorwaarde echter dat het stadsbestuur,
hetwelk nog duizend gulden schuldig was
aan deze confrerië, ze aanstonds zou betalen.

In hare vergadering van 9 Januari 1725
besloot hel college den schepen Caravallo en
den pensionnaris Bauwens om met de direc-
teurs van de compagnie d"e noodige schikkin-
gen te nemen voor de reis en hen tevens te
verwittigen dat de stad in de onkosten 'zou
voorzien tot de som van drie duizend gulden
wisselgeld, daarin begrepen de duizend_gul-

-«O»-

Verleden week is de Toldiénst zoowel aan
de Noorder- als aan den Westergrens door-
tastend opgetreden tegenover de invoerders
die de voorschriften der contingehteering
niet naleven.

Te Esschen werd visch van min dan 40
cm. gevonden in de zendingen voor zes ver-
schillende huizen bestemd ; zij werden dan
ook aangeslagen, ter stedelijke vischmijn van
Antwerpen verkocht en het gansche bedrag
werd. door het Ministerie van Financien inge-
palnvi. Wie dit het langst zal kunnen vol-
houden is niet raadselachtig.

Te Adinkerke hadden een paar invoerders
het aangedurfd visch als versch aan te ge-
ven, terwijl ze slechts licht niet zout be
sprinkeld was. Deze visch werd niettemin
later op eene stedelijke vïschmarkt als ver-
sche visch verkocht, wat aanleiding gaf-tot
een geschil tusschen aanvoerder en stadsbe-
stuur.

,Toen het tolkantoor te Adinkerke weiger-
de nog dergelijke met zout besprinkelde
visch als versche visch door te laten, vonden
de invoerders .er iets;.,iinders^ pp.. De visch.
werd '. niet meer iri":kisVenvaa"!v 'Vlï'n' toWJSS?
aangeboden maar in vaten die een min ol
meer sterke pekel bevatteden.

Nu scheen er geen twijfel meer mogelijk
sn men gelukte er dan ook in de Douane
enkele malen te verschalken. Wat evenwel
moest gebeuren', gebeurde. Het 'duurde niet
lang of ijverige mededingers die het spelletje
bemerkt hadden, gingen het ook eens wagen
met het gevolg, dat de ongewone hoeveelheid
gepekelde ingevoerde schelvisch en makreel

glorierif k. verleden

..«••Sr
••Si??-

Oostendsche Compagnie

Een praclrög en 'wèlgelukf Feest

ar aanwezigen
minister

•en

en de 'bemanning aldaar gevangen ge-
en werd, besloot Keizer Karel VI een ge-
ichap te zenden om de invrijheidstelling
komen en tevens te onderhandelen voor
ipstellen van een vredesverdrag. Op 4
tri {725 werden de schepen door den

den hierboven vermeld. l
Deze twee afgevaardigden zonden korten

tijd daarop een brief aan het College met de
noodige instructiën voor den heer Jan
ScHonamille die zich bereid had verklaard de
reis naar Algiers te ondernemen. Het college
vergaderde den 2 l Januari om k'ennis te ne-
men van de «missive van de heeren gede-
puteerden tot Gent met de minuten van in-
structiën die dienen moeten voor den heer
Jan SchonamiUe tot zijne voyage naar Al-
giers om aldaar.te reclameeren het schip en
de goederen mitsgaders de equipage van
kapitein Gezelle aldaar opgebracht en ge-
confisqueert ».

Deze instructiën werden door het college
goedgekeurd en wel bevonden, doch de af-
gevaardigden werden verwittigd «dal zij
daarbij wel zouden mogen voegen dat in cas
het sch?p en goed in kwestie niet kan we-
derom gekregen worden, men vast zou hou-
den tit het reclameeren van de equipage».

Den 26 Januari waren deze heeren terug
« overbrengende d'inslructïën en besognien
benevens d'uitgewïsselde acten ».

C. LOONTIENS.
(vervolgt).

argwaan verwekte-
Verleden week werden opvolgenflijk twee

zendingen tegengehouden ; stalen werden
naar het bevoegd Ministerie gezonden en na
een deskundig onderzoek kwam het ant-
woord : «dient als versche visch aanzien ».
De eerste overtreder kwam er met 2000 fr.
de tweede met 5000 fr. boete ; of de derde
er zoo gemakkelijk zal van af komen valt te
betwijfelen.

Schoone dingen duren niet lang l
Wat zal Piet Wijsneus nu over die mede^

plichtigheid van die Staatsambtenaars weten
te vertellen :

VISSCHERS!

VOOR UWE MOTOREN

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, Kunstentaan, 47, BRUSSEL

concesslonnaris der Texaco producten, vervaardigd door
The Texas Company V, S. A.

••«••••••••••,••••••••••••••••£

Standard

Gas - Oil !
1 <
i A. P. G. •••••••••••••'

HEEL DE WERELD DOOR
BEROEMD EN GEPREZEN

American Petrolium Company.

MEKANIEKE TOUW- GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN —-

N. V.
ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE

Alle benoodïgdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

Mazout «Purflna»
Diesel Motoren «Sulzer»

rZaterdagtiamiddag om 15 uur had in de
Rijksmarmeschool de plechtige onthulling
plaats van een gedenkplaat ter herinnering
aan het glorierijk verleden van de Oostend-
ŝ che Compagnie.

gedenkplaat werd door de Touring
Glub van België aan dé Staatsmarincschool
aangeboden.
,-Te dier gelegenheid werden er prachtige

feestelijkheden ingericht, waarop we verder
terugkomen.

Oniler de Zeer "talrijke scha
amerken we de heeren Dierckx,

van Verkeerswezen; H. Devos, Algemeen Be--v *.* f • ' ' . '
gurder van het Zeewezen ; Duchaine, voor-

'er.v,dejTouring Club : H. Baels, goê-- ^ •"':'-•(-- '•.-V:."*.vL*^ •-"'•?. - : - • • ' . " . • - • ' • . " . ' ! . . - . , . . .^ .<v
verneur der Provincie West-Vlaanderen ;
Schepen Verhaeghe, burgemeester Moreaux
van Oostende vervangend ; schepen-senalor
Van Vlaenderen; Rijkscommissaris Descamps
Poll én Vanderheyden, voorzitters van den
Onderzoeksraad yoor Scheepvaart ; J. Bau-
wens, voorzitter der Reedcrsvereenïgiiig ;
AspesIéigh.L-iégeois en Carlier.waterschouten;
Kolonel Goor, nautisch raadgever ; Bogaert,
rector aan de universiteit van Brussel ; Ct
Couteaux, bestuurder der Rijksmarineschool
Commandant Bly en Bécu, de bestuursleden
der motorreedersbond ; de graveerder Mar-
nix d'Haveloose, enz...

REDEVOERING VAN DEN HEER
DUCHAINE P.

De heer Duchaine, in 't Fransch, herinnert
aan het glorierijk verleden van de Oostend-
sche Compagnie en aan de wilskracht van
kei Vlaamsche ras van weleer, dat niets
ontzag, alle wateren doorkruiste en in alle
omstandigheden heldhaftig optrad.

Hij is tenslotte gelukkig, dat-de Touring
Glub Felix d'Havelooze uitgekozen heeft om
dit prachtig graveerwerk tot stand te bren-
jen, omdat geen kunstenaar, beter dit mees-
terwerk zoo schitterend kon afwerken.

In naam van de Belgische Toitringclub
vertrouwt hij dit gedenklecken toe aan com
mandant Couleaux en zijn staf, ter herinne-
ring aan het glorierijk verleden x-an hel hè-
aas, te kort bestaan, van de Oostendsche
Compagnie.'

Daarop.valt het-doek, het Belgisch volks-
ied weerklinkt, en onze blikken zijn gericht
op hel meesterwerk voor ons, terwijl onze
redachten gaan naar het verleden,ja dat glo
rierijk verleden van ons Vlaamsche volk.

Hieronder geven we He afbeelding van hel
onthulde gedenkteeken met de tekst die er
n gegraveerd staat.

Daarop neemt Directeur Generaal Devos
als volgt hel woord :

EEN MERKWAARDIGE REDE VAN
DIRECTEUR-GENERAAL DEVOS

Er kon geen betere plaats .en geen beter
oogenblik gevonden worden dan dezen tijc
en deze Marineschool voor het oprichten van
dit prachtig gedenkteeken aan ons verleden
op zee.

Deze school, opgericht t,er opleiding der
jongere krachten die, meer en meer ge-
schoold, dek en machienkamer onzer sche-
pen bemannen en voor de toekomst een puik
zeevolk bezorgen moet.

rü's'theid eh?«ïn"strij<},cvari benaCuv«meïdTvoor
morgen, van zoeken en van zorgen om hét
brood en de vrede. Tijd van ckonomische te-
genstrevers, van zoeken naar markten
kampen voor 't behoud van gewonnen

en
ge-

westen.

VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst een Koelinrichting

PHCENIXJ

inlichtingen:

WNIXSTRAAT, 'jif GENT

Tel, 1ÏII8

Gebruikt

Shell

Producten

zaft tevreden zijn..
PRODUKTEN

6 AS-OLIE — ESSENCE
PETROLEUM

SPREKEN VOOR ZICH ZELF.
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acn de Onvcrganckelijcke nagedachtcnisse
van de oprichters der öostendche compagnie
1722-1731 als gedenckenisse aen de held-
KafticKeydt der officitren, oppetkooplieden,
malrosen en kajxu'tjongcns - (er herinnerin-
cKo aen de Belgen - in verte streken gheval-
!«n ,Vobr rf« grooth«y<jt en d'e welvaerf van
kun va.d«rlaridi,

van' België «cnonck deze
pl««t één de ooil«ndtch« Z««v««rt«ch<>Ie,

En ziedaar nu de herinnering aan het ver-
leden. Een voorbeeld, eene les'van moeilijke
tijden.

De vorming van den zeeman bestaat niet
alleen uit de wetenschap en techniek. Ka-
rakter maakt den man. Voorbeelden trekken
aan. Den jongeren dient getoond wat de
voorvaders vermochten, door moed en hard-
nekkigheid, legen natuur en tegen mensch.

Den ouderen dient herinnerd hoe, door de
geschiedenis heen, drang naar den vreemde
den wil gesteund heeft van hen die zoo juist
inzagen, dal handel mei uilheemsche landen
n vaderlandsche bodems de kern is van

weelde en voorspoed. Vlaanderen's groot-
icid, Belgie's toekomst ligt op zee. Telkens
male het vreemde juk van de schouders af-
geworpen was, telkenmale het land, na jaren
zwoegen, zijn eigen, onafhankelijker* weg ge-
voeld heeft, werd het bewust van zijn ware
belangen, van de noodwendigheid voor het
opgehoopt, verdrongen volk, zich buiten-
waarts te wenden, de oogen te richten naar
vreemde markten, naar eigen koloniën, naar
zeevaart en vloot.

Deze les ligt hier in het brons gedrukt.
Ons land, in moeilijke tijden, nu meer dan
ooit, heeft behoefte aan zeelieden en vergt
eene vloot. Zooals eertijds van de kusten
van Vlaanderen de zeilschepen naar het ver-
re Oosten vaarden om, niettegenstaande wijd
en strijd, hel 'land in diepe ellende gedom-
peld, uit den nood te redden, zoo moeten nu
de Belgische bodems de handelsbetrekkingen
met den vreemde behouden, verm«erderen,
veroveren en het land uit de lange, bange
jaren van ckonomische ontreddering helpen.

En zoo de zaak beschouwd, begrijpen wij
beter en waardccren meer nog, het mild ge
haar van de Touring Club die deze les voor
on» volk tn de komende geslachten in het
brons gesmedcn heeft.

Oh, zeker, de bronzc klokken van onze
torens hebben steeds geluid om Vlaanderen'»
roem ann te kondigen, maar geen brons zal
beter dil doel bereiken dan dil kunstwerk
van Marnix d'Havelooze. Aanzie dil symbo-
liek toonael l Er ruischt een eeuwig jubel-
koor in 't stijgen, zijgen van die baren. De
namen der zeehelden zingen in wind en zeil.
Het schip — on» land •— trol» jaren en ba-
ren, zeilt stevig voort naar veilig oord.

Wij zijn dus zeer dankbaar voor het prach-
tig geschenk dal <le Tourïng-Club tle Staats-
marineschool aangeboden heeft.

In naam van riet Zeewezeni van den Be-
stuurder, de officieren en kadelten dezer
school, aanvaard ik de gift met vreugde en
erkentelijkheid.

Dit gebaar heeft den moed gesteund van
ken, die op zee hun harde leven slijten, van
fien, die vertrouwen hebben in de toekomst
van Kei Land op zee.

Daarom i» nu blijdschap in de lucht.
Daaromi mengen zich,deze gevoelens van

ïerheïd, dankbaarheid* «n hoop in de toe-
comtt, en «tijgen zij, M«r in d« fmsch* lucht

van on*« mooie Vl«*mKhe ku»t, zooalt het

zeegevogeite, het duin ontvluchtend, opschiet
in den hoogen hemel.

En in dien geest zullen, onder het kranig
beleid van Ct Couteaux, de jongens op-
groeien, hier ter school, den wil versterkt in
de gedachte dat zij leven moeten op zee voor
het welzijn van het Vaderland.

Deze prachtige rede, in de twee talen uit-
gesproken, wordt langdurig toegejuicht.

Vervolgens houdt .de minister een korte
rede in beide talen. Deze luidt :

DE MINISTER AAN HET WOORD

De Staatsmarineschool, door mijn voor-
ganger ingehuldigd op 23 October 1932,
was vooral' bestemd om de aanwerving te
verbeteren van het noodige personeel voor
de verscheidene zeediensten van den Staal.
De stichting van die school maakt deel uit
van een hervormingsplan van het zeevaarl-
cnderwijs, dat er naar streeft de beroepsvor-
ming te verbeteren van de zee-officieren, van
de matrozen en van het gespecialiseerd per-
soneel der schepen.

Moet ik U zeggen dat de school de op
haar gevestigde hoop niet heeft teleurge-
steld .

Niel alleenlijk heeft zij reeds een aan-
zienlijk getal elemenlen van eerste klasse
voortgebracht, maar alle dagen draagt zij
iet hare bij om de zeeroeping Ie doen onl-
uiken.

* » »
Zooals M. Duchaine het heel juist gezegd

iceft, bezit het Bslgisch Zeewezen eerwaar-
dige en oude adeldomsbrieven. Ongetwijfeld
mogen de Belgische zeelieden zich ook op
een glorierijk en eeuwenoud' verleden beroe-

en.
De Moren en de Menapiürs, waarvan het

>loed voor een groot gedeelte in de aders
der Vlamingen vloeit, waren, vergelen wij
hel niet, moedige zeevaarders. Zij staken de
Noordzee over en gingen hel Zuiden van
Engeland kolonisecren. Later, na de Romcin-
sche verovering, dreven zij, langs den zee-
weg, ijverig handel met de bewoners van het
Schiereiland1 Ilalie.

De vroegere gcslcltcnis van ons kustland
was geschikt voor de ontwikkeling van een
ras van zeevaarders. Veurne, Oostduinkerke,
Lombartzijde, Nieuwpoort, Oostende, Wes-
tende. Oudenburg, Gistel, waren zooveel na-
tuurlijke havens waar zich dorpen vestigden
waarvan de zeelieden hot voornaamste cle-
ment uitmaakten.

Het Zwijn zelf spreidde zijn vertakkingen,
tot in minder verwijderde tijden, nog tot in
het midden van het land uit.

Die vesten van zeewolven werden eerste
klasse aanwervingccntrums voor de stichters
van groote zeevaartmaatschappijcn. De Hér-
togen van Bourgondie wierver» er het grootste
gedeelte der manschappen aan voor hunne
vloot, waarvan de oversten den veclbeice-
kenden naam van Admiraal der Vlaander»
droegen.

Maar het wa» bijzonder in de vredelieven-
de ondernemingen, tijdens de periode der
groote ontdekkingen, dat onze landgenooten
zich onderscheidden.

In den loop der 15e eeuw ontdekte do
Bruggeling Vanden Berghe de Azoren eilan-
den en vestigde er* een Vlaamsche kolonie.-

In den loop der 16e eeuw vond Gerard
Krcmer, genoemd «Mercator» en geboórtig
van Dendermonde, een projecticsysteem uit
dat een ommekeer in de zeevaartkunst te
weeg bracht. De kaarten, volgens het *ys-
tecm der klimmende breedten opgemaakt,
zijn op onze dagen nog van algemeen ge-
bruik.

Wallonië bracht dan ook reeds vermaarde
zeelieden voort en de Doorniknaar Jacquet
Lemaïtïe, terwijl hij de oceanen doorkruis-
\e, ontdekte de zceengle die thans nog zijn
naam draagt, ten Zuiden van het Vuureiland.

Het-is in den loop der I6e en der 17e
eeuw; d*l onze watergeuten zich roemrijk
onder»che|d*n en Mn Sp»nJ« beroemd* «4< M

4



HET V1SSCHERIJBLAD

Bank van Kortrijk en West-Vlaanderen

Naainloozc Vennootschap gevestigd bij Koninklijk Besluit van 5 Mei 1873

ZETEL VAN OOSTENDE : KAPELLESTRAAT, 77a

FILIAAL VAN DE «SOC1ETE GENERALE DÉ BÉLGIQUE»

Alle Bankverrichtingen — Brandkasten vanaf 15 fr. 's jaars.

nthaals schonken : Miclicl Jacobsen, onder-
«utiiiui'.tti dei VlaimoVvs, genoemd de Vos dei-
Ze?, Colacrl, RomLaut, Bruiteel, Van Isc-
ghcm, Van Marcke, Van Lummen, Van Hoo-
ren, Erasine cte Brouwer, zooveel namen die
ten tijde der zeilschepen, over omtrent 30
jaar, nog in de verhalen voorkwamen die de
zeelieden elkander mededeelden gedurende
hu:;ne lange kruistochten.

Die heldhaftige kapiteins, uit onze provin-
ciën afkomstig, zijn wel van ons, niettegen-
staande zij hunne diensten dikwijls aan
vreemde prinsen Hc'.-o>'. verleend,
' "M. 'Duchaihe h«i-^ on«: mft de grootste
welsprekendheid aa . de fl Vrierijke t;t-stliie-
dcnis van "t Zcewa»en uit de ifde ee«.'w,
herinnerd, die het do ^r t?«n. Belgischen T: u
ring Club geschonk-i^ kurr'tvrerk ons v:«oi-
tnan zal voor den ^'le-t roepen.

- Dat trotsche scliip jal ons voortaan he»in
neren aan onze dappere kapiteins die er al-
tijd toe kwamen hunne kleuren eervol te la-
ten wapperen, dan vredelicv'ëiid", rlar. heldhaf-
tig, en DAT, niettegenstaande menigvuldige
en wanhopige moeilijkheden van stoffelijken
aard.

Moge het voorbeeld onzer vooruoders als
richtsnoer dienen, voor de jonge generaties
dier school, in de edele loopbaan waarvoor
zij zich voorbereiden. Moge dat voorbeeld,
bij hen, een diepe gehechtheid aan hunne
PLICHTEN, den eerbied voor de vastgestelde
tradities in 't Zcewezen, en een XVARE LIEF-
DE voor 't Vaderland verwekken.

* * * ^
Daarop is het eerste gedeelte van dit wel-

feest afgeloopeyt.

.DE ROEI- EN ZWEMWEDSTRIJDEN
DE SCHIFTINGWEDSTRIJD

Vrijdag in den loop van den namiddag,
hadden de schiftingwedstrijden plaats tus-
schen de leerlingen der Marineschool om de
finalisten aan te duiden van den wrikkelwed-
strijd.

Deze schiflingsprooven wekten tusschen al
de leerlingen der Marineschool veo! belang-
stelling en- ze werden hardnekkig betwist.

De Icerling-lichtmatroos DEVOS en de
leerling «\achinekwaitiermeester VANBE-
SIEN hebben zich voor dien eindwedstrijd ge-
rangschikt.

Het geldt hier den wedprijs zoo gulhartig
en op het: gepast oogenbük aangeboden door
<'Het VisEchcrijblad» van Oostende.

Aanvankelijk was er slechts een prijs voor-
zien nadat werd besloten aan de twee eersten
een prijs tos te kennen.

Om 10,30 u. Zaterdag morgen, vergader-
de dé' Jurjf van Hè rdeiwe'dstrijdeiv

Samenstelling van de Jury. — Voorzitter,
den heer ..Goor, Scheepvaartkundig -adviseur;
starter en rechter-scheidsman ; de heer Ver-
schelde, afdeelingshoofd bij het Hoofdbestuur
van het ZêGwezen ; rechter aan de aankomst:
de heer De Roose C., van het komiteit van de
«Socïétó Royale du Sport Nautique» Oosten-
de; tijd'opemer : de heer Vander Meer, afge-
vaardigde van den «Belgischen Zeevaart-
bond» te Brussel ; Afgevaardigden der deel-
nemende inrichtingen : Gerbosch, officier van
administratie der Rijksinarineschool, Oosten-
de ; Libert, officier van de Hoogere Zeevaart-
school, Antwerpen ; Hausinan, «Belgische
Zeevaartbond», Brussel.

De trekking c!er plaats en der ploegen le-
verde den volgenden uilslag op :

l . voorwedstrijd : de twee ploegen van de
Hoogere Zeevaartschool ;

2. voorwedstrïjd : Marineschool tegen Bel-
gische Zeevaarlbond.

DE WEDSTRIJDEN VAN ZATERDAG
In ons laatste nummer schreven wij : En

«last nol least» willen wij den sportgcesl ver-
melden welke door de stuwkracht der leiders
onder de jeugd onzer Zeevaartscholen geva-
ren is.

Wie op dit feest den strijdlust gezien en
gevoeld heeft, \vaarmede do jonge zeebonken
van Brussel, Antwerpen en Oostende om den
prijs gekampl hebben in roei- zwcvn en v/rik-
kelwcdstrijcl, zai best bemerkt hebben welke
pverborrelcnde levenslust van goed alooi on-
ze zeevarende jeugd bezielt.

Dat zulks met de inzichten van de Hoogc
Overheid ten volle overeenkomt, blijkt niet
alleen uit de hartelijkheid waarmede de heer
De Vos, Directeur-Generaal van het Zeewe-
zen de kampioenen met hunne overwinning
heefl geluk gewenscht, maar blijkt ook ten
•duidelijkste uit- de keus die gedaan werd in de
samenstelling van het bestuur der Rijksina-
rineschool : Had men meer hartstochtelijke
sporlliefhcbbcrs kunnen uitkiezen dan Com-
mandant Couleaux en administratie-officier
Gcrfcosch. Ecri paar keurleidcrs zooals deze
zijn voldoende o-m eene gansche school, ja
eene gansene generatie door hunne jeugdige
begeestering voor het beoefenen van gezond-
makc-nde sport te winnen.

Zoosvls we hooger schreven, hadden 's mor-
gens twee voorwedstrijden plaats gehad, eerst
tusschen de twee ploegen door de Hoogere
'Zeevaartschool van Antwerpen gevormd, rfie
wel van tamelijk ongelijke waarde schenen

ENGEL f OL

te zijn, ofschoon dit uiterlijk niet bleek, daar
de sterkste ploeg het niet nood»" ucl\Ue een
grooten voorsprong op haar tegenstrever te
nemen.

In de twe'ede voorwedstrijd was het een on-
gelijke kamp tusschen de stevige keurploeg
der Rijksmarineschool en de jonge cadetjes
door de «Ligue Maritime» van Brussel met
veel moeizaamheid bijeengebracht. Toch ga-
ven de knapen geen moeite verloren en
kampten in hun zware boot lol het bittere
einde van de twee kilometer lange roeibaan

's Namiddags onderging de eindwedstrijc
wat vertraging wegens het gelijktijdig uit- en
invaren van twee mailbooten van de Oosten
de—-Dover lijn. Na een goed kwartier rond
gezwalpt te hebben op de vrij woelige zee
buiten de haven werden de twee ploegen tol
op hoogte der hoofdvuren gesleept en daai
losgelaten." Door de heerschende stroomwcr
veling en het feit dat de sleepboot zich nie
vlug; genoeg uit de voeten maakte, kwam d
Antwerpsche ploeg evenwel zoo dicht bij den
achtersteven aangestuurd dat moest gestop
worden.

Honderd, meter verder werd opnieuw ge
start en dan ging het," hard tegen onzacht.
Beide ploegen roeiden heerlijk samen, maa
her sturen liet bij Oostende wat te wenscher
over. Onmeedoogend werd gekampt zonde
dat maar een van beiden een ernstige voor
sprong kon krijgen. Zoo ging hel meer da»
l 700 meter ver, toen eindelijk de jongens de
Rijksmarineschool een paar lengten wisten b
veroveren op de Cadetten van de Hoogere
Zeevaartschool.

Ter. ontlasting dezer laatsten weze gezeg<
dat zij noch in hunne boot, noch in hunne
wateren noch met hunne riemen roeiden.wat
veel meer bcteekent dan oningewijden zich
inbeelden. Voeg daarbij dat het onvaste stu-
ren van den Oostendschen roerganger die nu
en dan eene botsing deed vreezen, ontzenu-
wend moet gewerkt hebben op cïe Antwerp-
»chs p!oe™, en we zullen niet ver van do
waai beid af zijn door te verklaren dat de
esne ploeg de andere waard is, en dat bij
;cne nieuwe ontmoeting de rollen heel ge-
makkelijk zouden kunnen omkeeren.

Hieronder volgen de uitslagen :
Rijfcc-maraicschool, Oostende, in l l"33",

roerganger bootsman Decerf.
Hoogere Zeevaartschool, Antwerpen in I I "

4!", roerganger : Luitenant Dhondt.
De zy/emwedstrijden gaven gelegenheid aan

de Hoogere Zeevaartschool 'zich te onder-
scheiden.

De. uitslagen luidden :
ZWEMWpPSTRIJDÉN.— De Jury werd als

volgt samengesteld : Voorzitteif : Comman-
dant Leónard'van het 3e Linie Regiment (ge-
wezen kampioen .van België in zwemmen).

"Leden :''Gerbosch, afgevaardigde der Mari-
neschool ; Libert, afgevaardigde van de Hoo-
gere Zeevaartschool.

Ie proef, aflossingskoers per ploegen van
drie zwemmers.^— Sneïzwemmen, borstzwem-
inen en rugzwemmen :

l e Rijfcsmarineschool in 2' 5" 3/5 ;
2e Hoogere Zeevaartschool in 2' 6".
2e proef. Reddingsoefeningen :
l e Rijksmarineschool.
De eerste aangekomene was een zwemmer

van de -Hoogere Zeevaartschool, maar hij
werd' uitgesloten door den Voorzitter daar hij
het reglement van de koers niet had nage-
leefd, t.t.z. de drenkeling van onder vasthou-
den bij zijne twee armen.

3e proef. Aflossing snelzwemmen voor
ploegen van l O zwemmers.

Ie Hoogere Zeevaartschool, Antwerpen in
r 35".

2c Rijksmarineschool, Oostende, in 7' 55".
Daar Antwerpen niet genoeg zwemmers in

lijn kon zetten, werd deze ploeg toegelaten
verscheidene doortochten te laten doen door
een zelfden zwemmer, v/al een groot voor-
deel daarstelde.

Winner van den Beker aangeboden door de
Touring Club : Marineschool, Oostende die 6
punten behaalt tegen Hoogere Zeevaart-
school, Antwerpen : 5 punten.

WrikUelwedstrïjd : voorbehouden aan leer-
lingen der Marineschool. Eindwedstrijd.

Deze werd gewonnen dor den Icerling-
lichtmatroos DEVOS op den leerling-machi-
nckwartici.mecsler VANBES1EN. Deze jonge
overwinnaar toonde veel bevoegdheid1 in hel
uitoefenen van dit bijzonder nuttig deel van
het zeemansambl.

Ook de rcddingoefening genoot veel bijval
on we hebben met genoegen vastgesteld dat
de Heer Constant De Kinder, stichter van
Anlverpia e,n van den Belgischen Zwcmred-
dcrsbond met zijne bekwame en trouwe me-
dewerkster Mevrouw Do Roo op do plechtig-
heid aanwezig was. Het zal zijn edel hart
hebben verheugd te kunnen vaststellen dal het
goede zaad door hem uitgestrooid niet op
vruchtbaren bodem gevallen is. Commandant
Couteaux ia trouwens ccn zijner uitstekendste
leerlingen geweest en heeft over enkele jaren
onder zijne leiding te Antwerpen, het diplo-
ma van zwem redder verworven.

Wij stellen ons vóór binnen kdft aan hel

IJMUIDEN
Telefoon 21
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Société Fraagaise
DE BANQUE & DE DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Kapitaal 50.000.000 Frausche franjes
Hoofdzetel : 29, Haussraannlaan, Parijs
Antwerpen — Brussel — Charleroi
Kantoor Oostende, 21, Leopoldt.

ALLE BANKVERRICHTINGEN
- Vreemde munten — Ikami&isten
l-iliaul van de Société .Générale, t'arijs

Kapitaal eet Keservsu =
Een milliard twaalf millioen Fr. Frank

~^~~' - ----- De 1.1 Bank van Bruss

Burcelen open van 9 tot 12 '
14 1A tot 17 uur.

en van

[ VISSCHERS EN

U VISCHHANDELAARS

\yendt ö voor uw .

.VERVOER

wendt U tot het HUIS

A.Vandewyngaerde

KAAISTRAAT, 45, OOSTENDE

BUHUIS OOSTENDE, 3, WAPENPLAA
en har* agentschappen eu kantoren :
kenberghe, Coxyde, Den Haan, De p,
Diksmude, Eerneghem, Gistel,
Nieuwpoort, Oostende (Petit-Paris),
Wenduyne : stelt van heden af te koop,
der kosten, de biljetten van de

K O L O N I A L E L O T E R 1
Men kan er reeksen van tien" biljetten

krijgen, met achtereenvolgende num:i
maar waarvan de letters der reeksen
schillend zijn.

Bovendien zullen de biljetten kosteloos
gezonden worden aan elkeen, die er hei
diag er van op de postcheckrekeïüng
3845 van de Bank van Brussel, Bijhuis
tende zal gestort hebben.

naam «Foyst» ! die wellicht alleen door Oos-
tendenaars verstaan wordt.

Op dien heugelijken dag zou voor de alou-
de Oostendsche Roeiclnb «Sport Nautique»

«Rust Roest* gevormd door Heeren Gerbosch
en De Roose.

\Vij geven hieronder cene foto van den

edele pionnierswerk van den Iveer De Kinde- Gus!aaf Vandenberghe, terwijl R. Verschelde
re een bijzonder artikel te wijden, injus- I Ook alleen roeide onder den veelbeteekenden
schen raden wij onze lezers aan op de stads-
bibliotheck zijn mooi en heerlijk geïllustreerd
boek «Zwemmen en Redden» ter lezing te
vragen, dat daar aanwezig is.

Zooals we hooger zegden, had de plechtig-
heid van verleden Zaterdag in onze Rijks--
marineschool alles samengebracht wat onze
koopvaardij, visscherij en Staatsmarine aan
vooraanstaande personen telt.

Men hoorde niets dan lofbetuigingen over
de heerlijke plechtigheid en het voorbeeldig
werk dat door onze Rijksinarineschool gele-
verd werd. Allen zijn er fier en weltevreden
uit, en alhoewel hij het ons niet gezegd heeft,
zijn wij overtuigd dat onze sympathieke ha-
venmeester Kapt Van Glabbeke zijne bloem-
koolen en dahlias niet zou willen terug zien
waar thans dat heerlijke onderwijsgesticht
bloeit voor onze zeevarende jeugd.

Ook de sportwereld was er ruim vertegen-
woordigd en zij bij wie het feest wel de le-
vendigste herinnering zal hebben opgewekt
waren zeker wel de Heeren Verschelde en
De Roose aan wie de taak van kamprechter
en doelrechter was toevertrouwd.

In 1904 -—• nu juist dertig jaar geleden —
namen die twee welbekende Oostendsche
roeüiefhebbers voor de eerste maal op de-
zelfde plaats aan een rocïwedstrijd deel. In
hunne ploeg «Pense a rien» zaten nog twee .

Enkele weken geleden klaagde het bestuur
der motorreeders als zou hun visch te Ant-

eene heropleving beginnen die haar in 1908 werpen niet op denzdfden voet behandeld
aan de spits der Belgische roeivereeriigingen ' worden als de vreemde visch, die daar in de
zou brengen voor wat het aantal prijzen bc- ' stedelijke vischmijn aanlandt en er de voor-
treft behaald door haar vermaarde ploeg keur zou hebben.

Daarop Keeft de burgemeester van Ant-
werpen niet gewacht van te antwoorden,
omdat hij het mei die bewering niet eens is

wedstrijd van 1904 waarin onze medewer- en "3en indruk niet wil laten verwekken, dat
ker R. Verschelde, na de twee Belgische me- 4 de Vlaamsche visschers in een bij uitstek
dcdingcrs te zijn voorbijgeloopen hardnekkig Vlaamsche stad, benadeeld worden,
kampt in een~te groote gekende boot tegen j Wij achten het ons een plicht, dit ant-
ren mededinger van Soisson die zich op zijn woord in te 'lasschen, omdat al onze lezers
gemak voelt in zijn licht koersbootje. Daar- en in 't bijzonder onze reeders op de hoogte
om niet onderdoen is steeds de leus geweest moeten kunnen gesteld worden, van wat er
der echte sportlui ! [voor hen gedaan wordt, maar wat men ook

Zooals de lezer zien kan stond een deel vai\ keri verlangt,
van de toeschouwers precies op de plaats j Het antwoord van Burgemeester Huysmans
vanwaar verleden Zaterdag de wedstrijden aan het Beheer van Zeewezen toegestuurd en
eter Marineschool gevolgd werden. j daarna aan het bestuur der motorreeders

De meest vooruitstaande der toeschouwers overgemaakt, luidt :
d'ie op een aan de kaai gemeerd schip heb-
ben plaats genomen is een in de Oostendsche
vischmijn zeer bekend figuur.

_ . . . . . j leiding van uw brief van l l Mei.Er 15 eene pijp te winnen voor dezen onzer j "
l Ter wille van de duidelijkheid, zal ik de uit-

Mijnheer de Algemeene Bestuurder,

Ik heb een onderzoek ingesteld naar aan-

lezers dife ons het eerst zal weten te zeggen
andere bekende figuren : Bernard Bricx en wie dez? persoon is.

VERDONCK-MINNE

7, Hendrik Seffuyslaan, OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van ; "*, i
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Verlies 64.225 fr.
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l Tclcgr. : Hofleverancier
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gebrachte kritieken ontmoeten in de volgor-
de, zooals ze voorkomen in den brief der
Oostendsche mottorreéders.

1) en 2) Ik kan mij niet uiïspreken over
de e:w.ringen der Ooïtendsche visschers, bij
proefnemingen met het seinenet, over de
mogelijkheden der vangst en over de bezwa-
ren tegen het beoefenen dezer methode in
het winterseizoen. Ik vermoed dat uw dienct
daarover documentatie zal bezitten.

Ik kan U énkel mededeelen, wat ik heb
kunnen nagaan, hier, te Antwerpen, sinds
de «AntweipscKe Zeevischcentrale» haar be-
drijf heeft aangevat. De onderneming is vön
stonde aan winstgevend, ondanks het feit
dat de sloepen afgehuurd werden, — wat
cle exploitatiekosten zeker niet vermindert.—-
Volgens bekomen inlichtingen, levert de
vangst volcföende diversiteit op in de ver-
schillende vischsoorton ; de verkoop gaat al-
tijd zeer vlot van de 'hand. . ;

3.-—• Ik geloof dat.het U zelf zonderling zal
voorkomen te hooren^spreken van ::v.-oer vci::
«vreemden;» visch, ten nadeele vnr. de nood-
lijdende Belgische visscherij. .De Oostendsche
Teeders schijnen niet te weten dat het gaat
om een proefneming, die moet toelaten te
ondervinden of een Antwerpsche visscherij
leefbaar is. En dat daarvoor Deensche sloe-
p.en van bijzonder stelsel werden afgehuurd,
tijdelijk, om te zien of het gaat, verandert
niets aan de zaak.

Gij weet, beter dan ik, hoe het komt dat
deze Belgische onderneming haar sloepen tij-
delijk en noodgedwongen onder De.ensche
vlag voert, in afwachting dat een definitieve
regeling mogelijk zij.

4.— Zonder te willen zeggen dat de Oos-
lendsche visch niet van goede hoedanigheid
is, moet ik toch doen opmerken dat de Ant-
werpsche Zeevischcentrale» voor het eor.it
LEVENDE VISCH alhier heeft aangebracht.
Dat alleen reeds verklaart het succes der
onderneming.

De klagers zeggen, en dat blijkt wel hun
voornaamste grief, dat zij in de Antwerpsche
mijn achteruitgesteld worden ten opzichte

van de «vreemde» voortbrengst. H
wordt gedoeld op den maatregel, doo
bestuur getroffen, en waardoor de visd
alhier per sloep wordt aangebracht, voo
heeft op anderen visch, bij verkoop
mijn.

Die ongegronde klacht zou kunnen t
schreven wordtm aan onwetendheid, w;
treft de plaatselijke toestanden. Maar.
mij U zeggen, de Oostendsche middens
zeer goed waarover het gaat ; hun onb
is slechts voorwendsel. :

Ons bestuur heeft, S1NÏ3S JAREN, all
gelijke pogingen aangewend om méér
tendscKe visch naar Antwerpen te kr
hetzij per sloep, het zij anderzins, omdi
van meening zijn dat deze visch van ,
hoedanigheid1 is en: pok. om redenen
economischen aard, de voorkeur verdie)
ven den visch, ingevoerd uit het buUe:

Maar deze pogingen hebben nooit c
aanmoediging van Oostendsche zijde
moet. INTEGENDEEL. Alle onderhar.
gen bleven zonder, gevolg, • pndank^f-de
soonlijke voetstappen ondernomen
Schepen P- Somers en de door hem i:
zicht gestelde gunstbehandeling.

Ten slotte gelukten we erin te bel;
dat een paar visschers op eigen risico
vangst naar Antwerpen zouden brengen
danks de voordeelen, die daarin fina
voor hen besloten lagen, kwamen ze ni
rug. Waarom ? Dat zouden de weerba
Oostendsche reeders U nader kunnen
lichten.

De conclusie van dit alles .is dat niet
werpen tic belangen der Oostendsche
SCHERS over hét hoofd ziet. Maar wel
ten<Je zelf, n-1. diegenen- die de vis.
beletten Antwerpen te bevoorraden."

Tegenover deze sabotage zijn wij in
gekomen. Wjj hebben den gewraakten
regel getroffen, met de bekommerim
onze bevolking een goedkoop en g
voedsel te verschaffen, in dc best moy
voorwaarden.

Laat rnij er bijvoegen dat hij geldt
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5-— Want waar wij vroeger te vc
om hun visch vroegen, beproeven dc
tcndenaars de Antwerpsche ondernemi
vernietigen,- door onze markt met hui
duoten neer te drukken. Dat kan vet!
dat de Antwerpsche Zeevischcentralc
tegen dien opzet te weer stelt in haar
laire's.

Bij 6. heb ik verder geen beschoxi-.-
te uiten ; de algemeene kritiek '• van
brief kan, naar ik meen, volstaan.

Ik houd onze documentatie over dez
gelegenheid, te uwer beschikking, indi
U van belang moest schijnen in verban'
mede een'onderhoud te hebben met cc
tegenwoordiger van de Stad.

Gelief, Mijnheer de Algemeene Bestu
de uitdrukking mijner hoogachting
vaarden.
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KANTJE

De i b o o*

Oscar Rau-DeKnuydt Qoste

Specialiteit van alle soorten haring; droge- én pekelharing; kippers ;|
haring; zoeten haring, gerookte sprot; gezouten en gerookte filet».
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De Tunnel naar

j nieuwe Vischmijn

schrijft ons :

Mijnheer de Hoofdredacteur,

u^ blad van 30 Juni spreekt gij van
tunnei om de rechtstreeksche verbinding
chen stad en nieuwe visschershaven te
;emakkelijken.
it is inderdaad hoogst noodig en een tun-
zou natuurlijk groote diensten bewijzen,
.r in de veronderstelling dat dit plan wor-
langenomen zal dit natuurlijk niet zonder
: min of meer lange voorafgaandelijke
ie gebeuren, om de beste in- en uitweg

vinden. Voeg daarbij den noodigen tijd
hem te bouwen en in gebruik te stellen

wij zouden onzen platten geldbeugel dur-
verwedden dat die droom, in de beste

handigheden in geen twee jaar kan ver-
jenlijkt worden.
loe zal ik en andere vischkoopers van
binnenland er dan voorstaan die verplicht
onze visch op de kust te gaan koopen,

r wij geen invoerconsenten hebben omdat
vroeger ook in België kochten toen onze

>t nog voldoende de markt spijsde,
/ij moeten al heel vroeg opstaan om den
H te nemen die ons, als er geen vertra-
-.* is, om „8 uur 7 min. in het Zeestation
•t.- Als wij in de vischmijn aanlanden ge-
rt het meer dan "eens dat de plaatselijke
.pers in onze afwezigheid al een goed
:je gedaan hebben,
lat is heel zeker niet in het voordeel van
visscher, maar vrat zal er gebeuren vanaf

eptember, wanneer de nieuwe mijn in ge-
ik zal -zijn ?
ij onze aankomst aan het Zeestation zul-
wij dé keus hebben, ofwel in duizend

sten, en met .gevaar onzen nek te brc-
op de hobbelige steenen van de oude

cherskaai, tot aan de zeedijk loopen om
r misschien het overzetbootje voor onzen
s te zien vertrekken.
ia 15 of 20 min. wachten in de kou en

regen of in het goed verlichte en ver-
mde (1) stinkkpt, dat daar tot wachtzaal
>t, zullen •wij worden overgezet aan den
rkant, waar wij om in de mijn te gera-
zullen moeten over de sluisdeuren gaan
de visschershaven. Dat zal in wintertijd

storm en regen plezierig zijn en wie za;
r orde houden onder de overhaaste men-
en -die zich zullen verdringen (of verdrin-
!) om het eerst over die sluisdeuren te

aken.
In is er geen spraak van eene nieuwe
s te bouwen benoorden de bestaande ?
)an zal het zeker nog plezieriger worden
it dan zall er moeten door de bouwwerken
lauterd worden of een grooten omweg
aan worden.
)e reis met den tram is misschien wel iets
:r maar het is ook ver-van ideaal. Tus-
en het zeestalion en de Vandersweepplaats
gs-waar de trams voor de Vuurtorenwijk
rbijrijden zijn de kasseien minstens zoo
brekend als langs de Visscherskaai. Als
i de tramjmisl zal men het ook voor 't
:hten hebben.
ar»gs den eenen of langs den anderen kant
len wij binnenlandsche koopers niet vóór
ur in de vischmijn, wat allesbehalve voor-
!ig voor de visschers of aanmoedigend
r de koopers mag genoemd worden.
Iet weze ons toegelaten. Heer Hoofclredak-
r uwe bijzondere aandacht te vestigen,
jchien zult U of de eene of andere
:r lezers daar een uitweg voor vinden,
let beleefde groeten. M. P.
'ota der Red/actie. ;— M. P. heeft over-
ot van gelijk en alle middelen moeten in
werk gesteld worden om het verkeer tus-

en stad en visschershaven te vergemak-
jken. Zou er geen overzet kunnen ge-
ikt worden tusschen de kreek bij de oude
hmijn waar onlangs eene oude landings-
t werd hersteld en een geschikte plaats

den overkant ?
n zou de spoorlram geen bijzondere
ist kunnen inrichten van het zeestation
r de vischmijn.
lis alle betrokken diensten aan de oplos-
< van het vraagstuk medewerken zal het

niet te veel zijn,
)ns blad houdt zich voor alle andere
rsteJlen aanbevolen.

Vermijd slechten reuk

in uw visch winkel

Buitenland

ENGELAND

DE LEVERING VAN HARING AAN
RUSLAND GAAT NIET DOOR.

Lowestoft, l l Juli.
ooeven vernemen we uit officieele bron,
de verkoop van 70.000 vaten Schotschen
ng aan Soviel-Ruslano", niet doorgaat,
a gedurende drie weken over de finan-
l<s kant van de zaak geredetwist te heb-

is het resultaat nul.
e belanghebbenden willen wél het ge-
igdc voorschot van 20 sh. per vat, 't zij

rd door '0.000 voor 70.000 vaten voorschieten,
• w* 1TJ mr op voorwaarde dat de volledige som
.1 Ct m het Syndikaat der Schotsche zouters ten

— OOSIlde komt, waarna het syndikaat bet geld
ihoonste voorschieten aan zijn leden, naarmate

zouden willen kaken voor Rusland.
Iet syndikaat heeft deze uitstekende voor-
srden geweigerd. Het vraagt, dat de koo-
aan eiken kleinen zouter, het geld af-

jerlijk zou voorschieten. En vermits er
l leden van het syndikaat der zouters zijn
:ien er dus 130 afzonderlijke kontrakten
aakt en is er geen kontrool meer moge-
De onderhandelingen met Rusland zijn

verbroken en men vreest het slechtste.
let syndikaat der Scholschc zouters, heeft

• aan de Schotsche haringvisschers een
lire slag toegebracht. Nochtans waren de
cwaarden uitstekend te noemen,

it teven-
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d gedieni
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HOLLAND

KANTJES STEURHARING PER SCHIP

/ONTHEFFING VAN HET
CRISIS-HARINGBESLUIT

)oste

ippers;
Htet$,

Blijkens bet in Staatsblad 328 afgekon-
le Bes!, is aan een l O-lal te IJmutden
isbehoorende Irawier» -. gedurende de
inden Juni, Juli en Augustus 1934 in dier

ontheffing verleend van hel bepaalde
Je .artikelen 2, 3 en van bet Crïsïs-Ha-
ibesluit, dat aan de eigenaars van dié
•vlers vergunning wordt verleend, geduren-
de vorengenoemde maanden ten hoogste

kantje» steutharing per schip, met deze
'Ier» aan te voeren. Echter moet, ten
oegen van een, door den Minister a»n te
«n crisis-organisatie worden aangetoond.
deze' sleurharing bestemd i* voor do roo-
jen,
Uermalen wordt er over geklaagd, dat de
issingen van .Regeeringswege zoo laat af-

nen. Dit K.B, maakt hierop geen uitzon-
ing, want de ontheffing waarvan hierbo-

tprak« {*, en welke ook geldt voor de
«nd Juni, wsrd «or«l d«« week afgekort»

Heeft men iet staande gehouden dat mijne
dochter Clairette, zich met welriekende zalf
bestreek vooraleer naar het avondfeest te
gaan, opdat muscus en civet den verpeslen-
den vischgeur, dien zij overal met zich droeg
zouden weg jagen.

Hoe heeft men zulke dingen durven ver-
tellen > Onze vaten stonken nooit naar ha-
ring ; onze welgehouden vischwinkel was
steeds volstrekt net en het was bij ons niet
dat er ooit vischreuk bestontï.

Het is overigens zoo gemakkelijk zich van
den slechten reuk te orxtmaken.

Versche visch riekt niet slecht.
Zij heeft, integendeel, een verschen aan-

genamen en eetlustwefcfcenden geur.
-Alleen de afval riekt slecht, hijzonderlijk

degene die in een hoek verloren geraakt.—
Daar gist en bederft hij. en óan verspreidt
hij een walgelijken aanhoudender, geur, die
spoedig gansch het magazijn vervult.

Het is daarom dat een vischmagazijn aldus
moet aangelegd zijn dat bokaal en materiaal
gemakkelijk met veel water kunnen gewas-
schen worden. Frisch water'is reeds voldoen-
de om den slechten geur te vernietigen.

Klaarte onder de tafels, geen kisten er-
gens in een hoek waarin een visch vergeten
wordt, die spoedig zal bederven, of waar-
onöer de huiskat of de hond van den been-
houwer een kabeljauwkop wegslopen dien zij
beginnen opeten en, zoodra in hun maaltijd
gestoord, zullen laten liggen, om er spoedig
te rotten en den meest onaangcnamen gsu\
te verspreiden. t

Een eerbiedwaardige vischwinkel moet
overigens gedekte metalen vaten bevatten,
waarin alle afval spoedig verdwijnt.

Het is weinig aantrekkelijk voor een goe-
de klante, die een paar schoone tongen of
een tarbot komt koopen, op den hoek der-
zelfde tafel het uithaalsel, of slechter nog
de darmen van groote visschen te zien lig-
gen, waaruit een bloedachtig vloeisel druipt.
Zoo zij de vreugde uitmaken der vliegen in
het i-onde, zetten zij daarom niet tot hut
vischverbruik aan.

Het is ook niet wenschelijk een kiante in
het .midden van den winkel te zien uitglijden
over een stuk roglever, dat de kat voor hare
voeten gebracht heeft.

De afval moet dadelijk verdwijnen en
mag niet blijven liggen, zooals ook de niet
verkochte visch in de ijskas of in een ver-
sche plaats moet geborgen worden, zoodra
de dagverkoop gedaan is.

En dan komt de groote afwassching met
klaar water ; indien een weJkdanige reuk
achterblijft, heeft men gansch een leger ont-
smettingsmiddelen.

Deze laatste ontbreken in den handel niet;
er bestaan er van alle soorten, die min of
meer duur verkocht worden, naar gelang
van de publiciteit er rond' gemaakt.Er bestaan
ook toestellen die uwen winkel spoedig, zelfs
automatisch zullen pntsmetten.

Doch het is niet noodig zulke kostelijke
toestellen en ingewikkelde produkten te ge-
bruiken, om een zuiveren en reukloozen win-
kel te behouden. Water, overal water. Het
kost niet veel.

Indien gij nochtans een te sterken geur
gewaar wordt, gebruik dan bleekwaler. Het
is een gewoon goedkoop produkt. Een ï ï ler
bleekwater zal genoeg zijn, voor 100 liters
spoelwater. Blijft de reuk daarna nog, ver-
dubbel de dosis, zij zal na eenige herhaalde
spoelingen van zeilf verdwijnen.

Ziet gij naar geen uitgave, dan is er nog
beter : de formol.

De formol is ook een gewoon produkt,
gewoonlijk verkocht onder den naam van
formol aan 40 %. Dit is de handelsformol,
machtig ontsmettingsmiddel, maar gij moogt
het niet zuiver gebruiken.

Een liter formol voor 50 liters water en
de meest aanhoudende reuk zal verdwijnen.
Daarna zal,het voldoende zijn de formol te
gebruiken op een -liter per 100, om van al-
len slechten geur verlost te worden.

De formol kost te veel en gij hebt tijd
over om zelf uw ontsmettingsmiddel te ma-
ken Het is zeer gemakkelijk.

Bij den «drogist vindt men gemakkelijk
kalkchloor (zeer gebruikt produkt) ; soda-
zout is in alle kruidenierswinkels en alle huis-
vrouwen kennen er het gebruik van.

Neem eerst een liter (500 grammen) kalk-
chloor, smelt het in een liter water, zooda-
nig dat het een wel vloeibare pap wordt, en
giet het in een bak. Anderzijds, neem een
emmer met 8 'liter water en smelt er 2 kil.
sodazout in. Als alles wel gesmolten is, giet
de oplossing sodazout in die van kalkchloor

(en mengt {slles dooreen, door eenige oogen-
blikken te roeren, en laat rusten. Een klaor
vloeistof zal woldra boven zwemmen, giet ze
af. Uw ontsmettingsmiddel is klaar. Een liter
ervan met 20 liter spoelwater zal zoo doel-
matig werken als de voorgaande. Het is an-
ders niets dan bleekwater dat gij gemaakt
hebt

Overvloed van water, weinig ontsmcltings-
stof, wat spierkracht en vooruit voor de
kuisching.

Maar vergeet vooral niet de hoeken na te
zien ; daar immers verduikt zich alle reuk,

Mme ANGOT.
(«Boulognc-Maréc»),

Een wel aangeboden,

is een verkochte visch

Wat wekt meer den eetlust op een dag
van verkoop dan de toogvenster van een
beenhouwer met zijn sappige net versierde
vleeschstukken, gerangschikt op een witmar-
meren tafel.

De voorbijgaande mijnheer werpt hem
een verstrooiden blik toe en gaat voorbij,
nadenkend op den bifsteak of den jeugdigen
rosbeef of schapenbout, die misschien voor
het noenmaal op hem wacht ; maar de
huisvrouw blijft staan, overziet, wordt be-
koord en... koopt.

Zijt gij nooit blijven stilstaan voor den
winkel van den spekslager, die zijne hespen,
pasteien, bijgerechtetx en kunstig versierde
produkten uitstalt.

Hebt gij U nooit laten verleiden door de
veelkleurige, met rijke platen versierde doch
bescheiden conservendoozen van allerhanden
aara . Hadt gij geen lust ze te proeven, zon-
der zelfs te weten wat deze luchtdichte,
maar inwendig zoo aanlokkende doos mocht
inhouden ?

Oogenverblinding, dit alles zult gij zeggen.
Voorzeker, maar elke bedachtzame hande-

laar weet dat die oogenverblincïing er noodig
is om den klant aan te trekken, bijzonder-
lijk als het eetwaren geldt.

Zoo gij dit niet aanneemt, zijt gij zelfs
geen handelaar.

Het is niet genoeg aan de klicnteel goede
produkten aan te bieden. Zij moeten ook den
schijn hebben goed te zijn.

Sedert er overal propaganda gevoerd
wordt ten voordeele van het verbruik van
zeeprodukten. zijt gij voorzeker overtuigd1 —
zoo gij het nog niet waart — van de voed-
kracht der zeevisch, van hare goede hoeda-
nigheid, hare verschheïd, bijzonderlijk als zij
van de Belgische kust komt, waar de beste
er. de fijnste vïsch van het vasteland ver-
kocht wordt en gemakkelijkst naar het Bel-
gisch binnenland vervoerd wordt.

Maar dit moet nog gezegd worden.
Men moet het bijzonderlijk doen uitschij-

nen-
Het is vereïscht dat die wel aangeboden

visch de huisvrouw aantrekke en haar lust
tot koopen geve ; dat de vischwinkel, zooals
de beenhouwerij, in het oog slaagt van den
voorbïjgaanden klant die misschien morgen
uw dagelijkschen klant worden zal.

De vrouw, veel meer dan de man, wordt
door het schoone aangelokt.

Zij d'oet de 'markt.
Een nette, klare winkel, een behendig ge-

schikte uitstalling zullen dadelijk de huis-
vrouw, die haar aankoopen doet, aanlokken.
In plaats van voort te gaan na een vluchti-
gen, onverschilligen blik op uwen wel ge-
houden winkel gegeven te hebben, zal zij
niet belangstelling stil houden, om weldra
binnen te treden.

Ziedaar een Mante meer !

EEN NETTE WINKEL

Het is niet noodig een prachtwinke) te
hebben, omdat hij kunne zuiver zijn.

Maar mijn inziens, zou de ideale vïschwin-
kel moeten voorzien zijn van witmannere-i
tafels, min of meer kunstig versierde cera-
mieke muren,'betegelden vloer, licht en wa
ter in overvloed.

A;lles ïs er klaar, niets wordt er eerde-
ken ; alles is er zuiver, want de visch moet
altijd net behandeld worden- Men velgele
dit nooit.

In een dergelijken idealen winkel, wurdt
de netheid gemakkelijk onderhouden. Men
neemt den afval weg, besproeit de tafels, de
muren, den vloer met een duchtige water-
straal en alles blijft zuiver, net en zonder
reuk.

Maar alle vischwinkels zijn niet voorzien
van marmeren tafels, ceramieke muren en
betegelde vloeren.

Wat geeft dit I Het is daarom niet veul
moeilijker ze zuiver te houden : bekalkte
muren, houten tafels, een nette vloer r.ullen
evenwel indruk -maken op de oplettende
huisvrouw, die veel meer aandacht wijdt aan
bescheiden netheid dan aan schreeuwende dl
verwaande pracht.

Uitwendige netheid, inwendige netheid, nel-
heid over U zelven en over het personeel,
getlast met de behandeling- der visch. Dat is
reeds genoeg, om de klientcel naar de rmest
bescheiden evenals naar den schoonsten
vischwinkel aan te lokken.

Dit is nochtans niet genoeg, men moet
somtijds nog den klant opzoeken, hem naar
den winkel doen komen, hem iets doen k-io-
pen opdat hij terugkeere.

Wij zullen dit in een naaste geleg-utlifcid
bespreken.
Vrij naar Madame Angot (Boulogne-Marée).

OOSTENDE

APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.

Zondag 15 Juli 1934.— Open gansch den
dag : Apotheken Paulus, Marie-Joscplaats, 7
en Boonen, Nteuwpoort steenweg, 152, (Via-
riakerkc.

Open tol 12,30 uren : Apotheek Delang.
Nachtdienst : 14—21 Juli : Apotheek Pau-

lus, Marie-Joséplaats, 7.
***

BELANGRIJK BERICHT.
Iedereen kent cte vermaarde Apotheek E.

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

Oostende

Open gansch

het jaar door

BLANKENBERGE

DE HAVEN VAN BLANKENBERGE

Maandag 9 dezer is de baggerboot nog-
maals komen werken, op de plaats waar de
plezierboot aanleggen moet. De baggorboot
zelf moet eerst de hooge tijd afwachten, om
binnen te komen, vult zich een enkele maal
en verlaat de haven, daar .zij anders het ri-
sico loopt niet meer buiten te kunnen. Voor
waar een eigenaardige manier van werken,
en daarbij voorzeker kostelijk ook.

Niettegenstaande er nu reeds vier maal
op deze plaats gebaggerd is, is het bij laag
water nog immer onmogelijk, voor het over-
zetbootje de mcnsehen zonder ongemak aan
wal te brengen, aan het Oostcrstakctsel en
Maandag laatst kon men dan ook vaststellen
dat de uitbater van den overeet, elke maal
eene plank moest werpen, om de reizigers
af te laden en de man zelf moest met opge-
stroopte broek een handje geven.

Reeds driemaal zijn de bavengeul en de
banken buiten uitgediept geworden met be-
hulp van een roeiboot en er zijn nu op een
paar palen merktceken* aangebracht ; wat
zou moeten doen denken," dat er eigenlijk
zal gebaggerd worden, zooals het behoort.

Meer nog, de stoomboot, welke men, den
«•dieper» noemt, heeft Dinsdag een bezoek
gebracht «an de haven, en peilingen werden
gedaan.

Wij Jev«n du» op Hoop van verbetering.

Vergadering van de

Vischmijncommissie

Heden Vrijdagnamiddag komt de Visch-
mijncommjssie bijeen om het lastenboek voor
de verpachting der pakhuizen van de nieu\ve
viichmijn op te maken en de datum vast te
stellen, wanneer het opbod zal plaats hebben.

AAN DE HUURDERS VAN PAKHUIZEN
De personen die hun aanvraag voor het

huren , van een pakhuis gedaan hebben, wor-
den er aan herinnerd, dat al wie zijn aan-
vraag gedaan heeft, het recht zal hebben op
een groot pakhuis te bieden, al heeft hij
slechts een aanvraag voor een .klein pakhuis
gedaan.

ZEEBRLtöGE
EEN BUITENGEWONE GARNAALVANGST

Begin dezer week is dte H. 12, schipper R.
Vandierendonck, de kave'n van' Zeebrugge
binnengevaren met een prachtige vangst van
480 kg. groote garnaal. • < : • • , - - .

Eerst werden 4 manden ter 'vischmijn ver-
kocht. a v

Elkeen was verwonderd vast te stellen dat
do H. 12 zoo'n vangst « buiten ördonans »,
binnen bracht. Er werd 4,30 fr. gegeven,
wanneer voor de garnaa) van" de andere sche-
pen slechts 3 fr. betaald' werd, ' '

Tien minuten later weiden er nog 8 man-
cïen verkocht van die niirakuleuse vangst,
met het ongelukkig gevolg, dat de water-
schout werd verwittigd en een streng onder-
zoek is ingesteld1. "-,' ', ' :-•-

Naar nien weet te vertellen zou de H. 12
die garnaal van de B.H.4 (Brouwershaven)
in zee overgenomen hebben. • .; . -

Hoe is't mogelijk van zoo-iets "ter markt
te durven brengen, alsof handelaars en over-
heden zoo dom zoudn zijn, te gelooven, dat
dit een eigen vangst is. En dan nog met 480
Kg. gelijk, wanneer er op dit oogenblik am-
per 80 Kg. gevangen worden l

Heeft de schipper er al eens op nagedacht
dat dit smokkelen is, en hij zich aan zware
rechterlijke vervolgingen blootstelt ?

Heeft hij er ook al aan gedacht, dat hij
ó*e garnaalvloot een slechten dienst bewijst?

Wij gelooven het niet, of anders zouden
zulke gevaarlijke zaakjes* achterwege geble-
ven zijn.

VISCHMIJN TE ZEEBRUGGE
Gedurende de maand Juni 1934;- werd

voor een bedrag van 1.038-559 fr. visch en
garnalen in o*e vischmijn te Zeebrugge .ver-
kocht. De opbrengst van den verkoop van
de zes eerste manden van het jaar bedraagt
6.896.548 fr. In 1933 waren deze cijfers
respcc. 929.105 en 4.771.786 fr.

NIEUWPOORT
. GEBOORTEN ,

Vandooren Herman, v. Etienne en Decorte
Maria ; Geryl Jenny, v. Gerard ,en Devos
Bertha ; Van EJk Maurits, v. Hendrik en
Maerten Ivonne ; Popieul Polydoor v. Alexan-
der en Vandenbussche Sidonia ; Vanslem-
brouck Leona, v. August en Vandepitte Ber-
tha.

HUWELIJKEN
Dewulf Lodewijk' en Gailliez Rachel ; Le-

vecque Cyriel en Desmadryl Martha.

Voor onze Vischwinkels

DE VISCHSAUSEN

Zeer weinig vischverkoopers schijnen te be-
seffen hoe rutm de kansen van verkoop van
vischsausen zijn, in kleine doch moderne in-
gerichte vischwinkels. De omstandigheid dat
verscheidene dezer sausen niet lang bewaren,
dat de meeste partikuliere winkels, met wei-
nig kapitaal, ervan afzien zich daarop toe te
leggen, is hedendaags nochtans mis. —•
Kleine hoeveelheden dezer sausen, bijzoiider-
lijk dergene die geschikt zijn om na den ver-
koop verwarmd te worden, kunnen dagelijks
gemaakt worden en de hoeveelheid kan aan-
groeien naarmate de vraag aanwast. De
klanten zullen het uiterst gemakkelijk vinden,
dat zij bij U vischsausen kunnen verkrijgen
en bijzonderlijk deze soorten die veel voorbe-
reiding eisenen en ciie meestal niet gemaakt
worden in huizen niet een beperkt dienst-
personeel. Gij kunt met een woord een aan-
zienlijk bedrijf in vischsausen opbouwen,zoo
gij daartoe beslist zijt en gij een huisvrouw
hebt met veel aanleg voor vischpreparatie en
die zooveel belang stelt in het bedrijf als gij
zelf.

Onder de honderden verscheidene sausen
die met visch kunnen opgediend worden, zijn
er eenige, die de vischhandelaars als bijzon-
der geschikt voor den verkoop zouden moe-
ten aanzien. Het is over deze dat ik in dit
artikel voornemens ben te , handelen. \Vij
zullen degene wier verkoop min loonend is
voor een volgende gelegenheid voorbehou-
den ; gij kunt ook hun aantal op uw eigen
vermeerderen, zoo gij het verkiest, zonder
mijn hulp.

Er mag over het algemeene niet vergeten
worden,bijzonderlijk door de vischverkoopers
wier kennis in de kookkunst beperkt is, dat
vischsausen, die veel azijn bevatten,het zeer
wel uithouden ,als zij verkocht worden in
wel gevulde en dichtgestopte glazen, terwijl
degene die ruim samengesteld zijn uit bloem,
gesmolten boter, olijfolie, enz... spoodig zuur
of sterk worden ; deze laatste mogen voorze-
ker niet gereed gemaakt worden in hoeveel-
heden, die niet geheel en al kunnen uitver-
kocht worden, den dag zelven der bereiding
(het werk 's morgens vroeg gedaan geweest
zijnde) of den dag nadien.

De dag dat men den verkoop van visch-
sausen begint, moet men stout een aankondi-
ving uitplakken op eiken venster van den
vischwinkel. Zij mag kort zijn en zou zeer
wel dit opschrift dragen : « GOEDE
VISCHSAUSEN WORDEN HIER VER-
KOCHT». Dan volgt eene lijst der voornaam-
ste soorten die gij ïn magazijn hebt ; de
laatste reek bevat den algemcenen prijs per
flcsch of, in geval van dikke sausen, per
kruik.

De volgende korte nota's, aangaande bij-
zondere vischsausen, voor dewelke er ruime
verkoopsgolegehheid in een middelmatige!)
vischwinkel bestaat, worden hierna medege-
deeld in het belang der vischwinkelsi zoo
spoedig mogelijk die op dit uiterst belang-
wekkend en winstgevend gebied moeten af'
geleid worden,

AMER1KAANSCE SAUS
Zij wordt voornamelijk met verscheidene

soorten gezouten visch opgediend. De win-
kels kunnen recepten erover aantreffen in
talrijke kook- en huishoudbocken.

Ik slet voor ze te maken met beste bloem,
zeer veUe boter, de zuiverste cayennepeper,
geel van eieren, peterselie en tanagonwijn.
De soorten die veel azijn inhouden bewaren
wel ; andere soorten nocKlaiis die slechts
weinig azijn bevatten, zullen slechts korten
tijd goed houden.

ANSJOVISSAUS
Zooals elke vischwinkel het weet, is deze

de beste saus om met gekookte verscHe
visch opgediend te worden, njaar de meeste
vischwinkel» verkoopen exfrakt van ansjovïa,
maar niet de «au* zelve. Zij wordt best ge-
mankt uit eene getmölten boteraaus, met een
go«de hoeveelheid extrakt v»n «n»|ovi« «rbjj,

alsook een gepaste hoeveelheid muscade en
Cayennepeper, ten einde de geur te vejster-
ken.

Terwijl extrakt van ansjovis, lang goed
blijft in licht gestopte flesschen, wordt de
ansjovissaus spoedig sterk ; zij moet bijge-

"volg in kleine hoeveelheid voor dadelijken
verkoop gereed gemaakt worden.

BEIHAMELSAUS
De winkels zullen ondervinden dat zij die

soort kunnen verkoopen om met een aanzien-
lijk aantal vischsóorlen opgediend, té -wor-
den. Zij moeten samengesteld wórden uit
eerste klas boter, fijne bloem, melk, ajuin,
citroen, zout, witte peper, peterselie, laurier-
bladeren en limoen. Zonder te willen te veel
op de toebereiding aandringen, moet er noch-
tans gezegd worden, dat de beste uitslagen
bekomen worden door de ajuin fijn te kerven,
de citroen in kleine stukjes te snijden, de
witte peperbollen tot poeder te raspen, de
peterselie, laurierbladeren en limoen fijn
dooreen te kappen. De melk moet volstrekt
versch zijn. Deze saus, zooals vele andere,
mag slechts in geringe hoeveelheid voor da-
delijken verkoop gemaakt worden.

BRUINE BOTER SAUS
Dit is een buitengewoon winstgevend soort
om opgediend te worden met rog en andere
dergelijke vischsoortén. Zij wordt spoedig
sterk en mag slechts in kleine hoeveelheid
gereed gemaakt wórden.

KAPERSSAUS
Indien gij nog geen kapcrssaus verkocht

hebt, doe het dadelijk voor deze klanten die
gestadig verscheidene vischsoortén komen
koopen om gekookt te worden. De meeste
vischwinkpls weten niet dat de kaperssaus
zoodanig kan gereed gemaakt worden, dat
zij slechts hoeft verwarmd te worden. De
beste uitslagen worden gewoonlijk bekomen
met een zuiver witte saus, en een pakje ka-
pers afzonderlijk ; dit laatste wordt door den
kooper bij de witte saus gevoegd als zij
verwarmd geweest is ; doch men kan ook
de kapers bij de witte saus dadelijk vóór den
verkoop voegen en den kooper aanraden hel
mengsel te verwarmen. Een kapcrssaus wordt
zeer spoedig zuur en moet altijd voor het
dagelijks verbruik verkocht worden.

ROOMSAUS

Dit is een rijke variëteit die'kan opgediend
wirden met talrijke vischsoortén, bijzonder-
lijk voor invalieden, die genezen van uit-
puttende ziekten en die moeien vcrkloskt
worden. De winkelier za) ondervinden dat zij
gemakkelijk kan gemaakt worden van bloem,
boter, zout, muscade, cayenne peper, ver-
sche dikke room if versche volle r o om m el k,
extrakt van ansjovïs, verschc citroensop,
of, om te veranderen, in plaat» van citroen-
sap, wijnazijn. Deze roomsaus eischt m«er
zorg dan de andere, uit-hoofde van baar in-
gewikkelde samenstelling en wordt spoedig
«terk, in weerwil van den wijnazijn ; zij moet
«poedig verbruikt worden.

EIERSAUS ,
Saus te vctkoopen om opgediend te wor-

de 11 met gekookte kabeljauw en ander ge-
kookte versche visch.

De »aus voor Verkoop wordt' gemaakt mét
kalkoen- of pentajle eieren beter dan hoen-
dercieren. Zij moéten zeer hare! gekookt
worden. De hard gekookte cierdn worden
daarna klein gekorven .en met een gesmolten
botersaus gemengd, of mftt eens'effen blperft-
saus. Zij moet gestadig geroerd worden voor
het verbruik en blijft nvet lang-goed.

E, E. E11U.
(Fish TradYs Gazeite), . v > . .

De voorgaande recepten zijn ^voornamelijk
voor de Engelscbe keuken geschikt, Zij be-
vatten nochtans allernutiigsle •aand'uidïngcn
yoor onze eigene vischwinkels' die zich in
<}« «(«Jen óp dergefijkflt ipecjaliteiten toelcg-
,«„, • ' • ' • • - • -'.'•• ' .- - v ; ; : ' • • •

PARIJS
Gr. tarbot 8—10 ; kl. 7 { griet 8 ,• grl ton-

geu 14—16 ; kl. mid. I6--I7 ; kl. 14—15 s
ir. pladijs' (schol, 4 ; mid. pladijs 4—S ; kl.
3 j schol 3 ; tongschar 4 ; Schotsche schol
2 ; gr. vtijting'Ti'kl. wijting 0,50 ; witte ka-
beljauw 5; Yslandsche kabeljauw 3 ; kooi-
visch 2 ; vlaswijting; 3 ; gr. schelvisch 4 ;
kl. mid. schelvisch 3 ; gr, mooimeisjes 6 ;
mid. mooimeisjes 6 ; kl. 3 ; pietermannen 5;
Icnorhaan 4 ; Engelsche soldaten 4 ; roobaard
3 ; zeeduivel (steert) 4 ; zeepaling 3 j zee-
baars 4.

ALTONA
In de verloopen week zijn in de vischhal

aangekomen ' • -
12 Noordzeesteamers 504.603 p.
2 Yslahd steamers 82.» 19 p.

30 voHezcèmotorkotters 69.800 p.
42 kustvaartuigen 6.000 p.

te zamen 667.522 p.
zee- en stroomvisch. Eenige stoomvaartuigen
hebben de eerste trawlharing ter markt ge'
bracht. Bijgevolg kan het huidige trawlha-
ringseizoen als geopend aanzien worden. Be-
halve wat de haring betreft die zeer gevraagd
wordt otiderging de afzet der zeevisch nog-
maals uit oorzaak d!er hitte, zulkdanige moei-
lijkheden, dat de sto'omschepen te nauwer-
nood de onkosten dekken kunnen ; er is bij-
gevolg geen spraak van winst. De strekking
der markt was in de eerste dagen der week
volstrekt zwak, terwijl de prijzen op . het
einde derzelve aanzienlijk gestegen zijn. - .;

In de voormalige markt van Altona heb-
ben gelost : •

7 vollezeemotorkotters 15.000 p.
3 stroomere 1.500 p.

12 jollen. 5.300 p.
47 booten . 4.900 p.

26.700 p.
zee en stroomvisch die uit ter hand verkocht
geweest zijn. . .

De aanvoer van versche haring in de han-
delshaven van Altona bedroeg : • . .,

2 stoomschepen uit Noorwegen 590.000 p..
2 id. Lerwick 614.200 p.
De aanvoeren, uit de Duitsche en.Scandir

navische havens der Oostzee beliepen , geza-
menlijk l 60.872 pond zee- en zoetwatervisch

Gezamenlijke verkoop te Altona-Hambur^
Afslag 818.394 P.
Uit ter hand ••''-. :> ... 1.230.900 p.

. ; 2.039.194.P.
Behalve 8 stoomvaartuigen, die in den loop

der verleden week in dienst, gesteld geweest
zijn, zijn de steamers der Altoner visschers-
haven voor de haringvangst uitgevaren.

British Ropes Ltd

LONDON ;:
Consortium der Beste Engelsche
—-— Staaldraadfatbriékeh ——^- >

De Wereldberoemde Stalen
Korretouwen «Bulivant», «EHis», enz.
Agenten'en Depothouders voor ;

Oostende en de Belgische Kust:
qSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
5, ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

<»•••••••** !)•••••••••••«•«••••
DE VERKOOP DER VERSCHE VISCH

TE BORGERHöuT VERBODEN.

Naar wij vernemen, zou de burgemeester
van BoVgerhout, verboden hpU'.ién voor een
periode van twee maanden nog versche visch
op de markt van 3-->rgerho«jt t« (aten ver-
koopen. .'•'• • • •

Wanneer zulks -vaar is Han vrnKf!i we o-.s
af, waarom dit aitasor^Alve. i-rnstjg besluit
getroffen werd en < " l rlie beslissing j;<icdfe-
keurd werd door de Bestendige Deputatie ?

Daar twijfelen we grootelijks aan !

Vergadering van de

Commissie voor

Zeevisch-& Mosselteelt

Deze bestendige Commissie waarin de vier
universiteiten vertegenwoordigd zijn, zal op
Dinsdag 24 Juli op het stadhuis te Oosten-
de vergaderen met de volgende dagorde :

I . • — Hernieuwing van het mandaat van
de leden der commissie (art. 4).

2,- — Aanstelling van een ondervoorzitter
— in vervanging van M. Pelseneer ontslag-
nemer — en van een secretaris (art. 3).

3. — Overzicht der jaren 1932-34 (bijla'
ge).

4. — Programma voor het jaar 1934.
5. Verscheidene.
In geval U mocht verlangen eenig voor-

stel te doen of een bijzonder punt op deze
vergadering te zien bespreken, zou ik U bid-
den zulks mij zoo spoedig mogelijk te laten
weten.

Na een lunch in het Badenpaleis opgediend
aan 25 fr. en waaraan personen zullen deel-
nemen die in de werkzaamheden onzer com-
missie belang stellen, zal de namiddag be-
steed worden aan het bezoek van :

l ) het Badcnplcis ;
2) de nieuwe visschershaven ;
3) het Zeewetenschappelijk Instituut,
4) de oesterkweekproeven te Nicuwpoort.
De leden zullen nog dcnzelfdcn avond

Brussel kunnen vervoegen.

Nog een

Alkoholsmokkelzaak

« DE WANDELAAR » DOET EEN
SCHOONE VANGST

De bernannnïng; van bet lichtschip «Wan-
delaar » zag Donderdagavond op ongeveer
een mijl afstand een vlottende massa, op de-
welke de avondslralen van de zon wcerkaat-
iten.
Benieuwd om te weten wal zulk*, beteekende,
zette de kapitein een roeiboot te water en er
bijgekomen, stelde bij vast, dat men hier te
tfoerf'-had mei een groot nét meer dan 100
bidons van 20 liter alkohol inhoudend. '.'•

Men zöU bét (Vet op sleeptouw nomen,
maar dit getukte evenmin, daar het vastge-
legd waj aan een anker, : .

AU .Jan 'werd besloten al me* te nemen
wat men kon, zoödat ongeveer 60 bidon»
opgevischl werden.

De overheden werden verwittigd en «en
loodsboot werd Onniiddelijk ter plaatse gc-
gezonden. Toe» men Vrijdagmorgen om 3
uur ter plaatse kwam, vond men nog «leebl»
hier en daar enkele bidons.

De twee' moiorvisschersvaartuigen O,28 en
0,33O, die van 'de vüchvangjt terugkeerden,
brachten ook enkele van die bidon» me« van
op .dezelfde pfa«t« waar d«..bem»nning v»rt
fa «W«wW«*rt «e hernerfcl
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Marktberichten

OOSTENDE

lltARKTÖVHlZICrrr ;
Zaterdag 7 Juli .
Voor "ee'n Zatërdagrharkt was,de aanvoer

vóldbeniiè 'voor allé soorten'vy'ischV waarvan
tongen 'e'rï kreeftjés"'aan zelfs, zeer , ho'bge
prijzen werden afgezet, terwijl tarbot en
schol 'ook g'oed betaald.werden. ,, -

De aanvoeren van de Witte Bank. waren
minder gVoót dan' verwacht én die visschcjij
geeft minder goede resultaten dan verleden
jaar. _ „

Maandag 9 'Juli'
AlhoeweJ de aanvoer voor een Maandag in'

geweïcfig'è hitte die we nu 'doormaUeri, niet
gfo'o't* 'moet zijn, toch verwondert het ^öns
dat'niettegenstaande bijna alle mbtortWïfer»
dé li'averi uitgevaren zijn, er zoo geinig
hunne. vangsten aanbrengen.

SÏecïits zeven motoren verkochten hunne
vangsten ter' markt',', waarvan drie van het
Kanaal, drie van de Witte Bank «h één van
dè'Mófay Firth.

De prijzen waren voor 'tongen éri. jmooïfc
meiden _ zeer'goed te. noemen, 'terwijl voor
de andeVè \oortert e'n alhoewel'èr weinig aan-
voer was,"zij eérde'r mïdelmatïg waren.

Dinsdag 10 Juli . x .
Één prachtige marRt, levendig vefsché

vSch, een voldoenden:aanvoer,'jpén vërscfeei-
dènnèid'zpoajs we er in de laatste rnaa'hden
nog 'geen gekend hebben en 'wat hét voor-
naamste is voor onze visschers : goede, ja,
we- •m'og'én zeggen; dure prijzen.
. Eeri kleine rschadüw aan .dit alles :' e'en te
kort aan witte kabejauw, die do'or onze vis-
schë'r's maar- nïéi kan gevonden \yofden.

De Ysland "sto'orntreilef .had'niét veel. ka-:
beljauw mee (600 stuks) die, gezien hun'
yerschheid, t.aan dure_; rjrijzeit. weiden
zet. ïntegendeSi werd niet mincler daïi 1
leg. levend versche scKelvisch aangevoe'fd.i
waf wel dé' reeen1 i's; w'alrorn'Klï'^nlp zö '̂n'

Öe Wracbtóderitöid Het in' niets te .wenscheri
ove'if en.'ëif wSrèn" motors van de Witte Bank
en het Kanaal', ditmaal we'rd er ook schoone
Visch1 yah dé atóler'ë vUchgrónderi aange-
vcïerd', zolödaV we" «fez'e' week, Maatidag uitge-
zonderd'zeer Vev'r'èyéR mogen zijn.'

Donderdag 12 Juli
Vöó'r è'en' Dondêfdagmarkt is de aanvoer

voldcnéndë'gVwëeSt, Niettegenstaande er zeven
rnotoren .van d«? Witte" Bank aanwezig waren,
bleven de tongen nog aan goede prijzen.

Er zijn op het oogenbujk daar zoo weinig
tongen té yan"g"ènV daV d'é reizen naar die
vK-cRgroiJd5 vóór velen! nièï lóonélid meer is.

De -prijzen Van 'allé 'visch'sóörtèn' en' vooral
Vin dè̂ *cK;Sl tïevèn'zVèr goed.

mooie besomming ümaakt.
De rnotortreilers Van'<ïe'andere vischgron-j

den Komend 'hadden'ook huii vangsten'goed
verzorgd, zoodat we,, gezien het reer warme'
wêder, uiterst" lêv'rederi 'mogen''zijn.'

Woéhi^ag 11 Juli
Ook vandaag wasfde Aanvoer.zeer goed en.

wat ons vooral tevreden mocht stellen, is.

nefriiet' véé4; toch \vat mooie witte 'kabel-',
'jaüw'wèr'd'aangevoerd. . _ _ ...,,.„,..,.:

Voor dé eerste maal bracht een stóorhtréi-
ler van,«le Klpndijkè eë'n 5000 kg.^haring en'
'èèn 6000 kg. makre'êl. mee, aie'gêziên het
zeer >warme weder toch nog goede prijzen
boekten.

VISSCHERS
Voor al uwe WERKEN van LOOPEND
WATER, wéntit . U . fot het HUIS

^fckJF--*-'i- ^ t *. •*'. .'•*•• •• - H
Maerschalk

Tel. 534, 8 1 —
OOSTENDE

Algemeene Aannemer van Lood, Zink
'K u d en iyaïrri 'wa ingen.

GANSCH IN STAAL.
iiiim
STERK ALS EEN PANTSER. ̂

bieden Ü volgende voordeelen aan :

Geen kostelijke herstellingen meer.
Een kostelooze dienst vöbir nazicht.
C'-cii kortsluitingen tu&schen de plak-

r ken- Geen gebroken of gebarsten bak-
* keri. Geen acide en ook geen sulfatce-

> ren meer. Enkel gedistilleerd water toe-
>voegen.

REFERENTIES TE OOSTEK^-'v:

De schepen O.164, O.311, O.316,
O.55, De Belgische Staatsbooten «De
Zeehond», «Mercator», de maalboot
«Prins Boudewijn», «Scheldewacht» enz

TIEN JiiR waarborg op kontrakl

Vertepwoprdisfr

VOOF de Kiist

1. ILLEYH

22, Kerkstraat
Tel. 107

OOSTENDE

Maandag O Juli
O.258 Kan. van Bristol
O.277 Witte B^ank
0.145 Witte Bank
O.292 Kan. van Bristol
O.275 Kan. v. Bristol
O.204 Moray Fivth
O.336 Witte Bank

Dinsdag 10 Juli
SS.O.80 Ysland
0.294 Spanje
O.290 Kan. v. Brïstol
O. l 64 Sterk Puint
O.274 Kan. v. Bristol
0.81 Kan. v. Bristol
O.334 Noordzee
O.223 Noordzee
Bl. 3 Noordzee
O.279 Kreeftenput

_. . ,. .v .-• , _r• . -,. l O.21 7 Kreeftenput
Stoomscfaepen en Motorvaartuigen dte:o 122 witte Bank
in defï'lcrop'valfi tie kreeft tffad vëofsfenl- 0.203 Noordzee
ter markt verkochten. ' "'•

i* 7.. Juli 1934.
94§£ ̂ jtte Bank

'ilfë Flank
O.304 Noordzee

14 d. 20.360,—
1"Ï d. 16.672.—
I I d. 11.727,50
11 d. 8:130.—
13d. 22.454,5!)
9 d. 10.337.—
4 d. 2.920.—
9 d. 5.205,—

De O.327 'is vari 'He Witte Bank moeten
terugkeeren met een boel en een korre ver-
loren.

O.265 Noordzee
0.310 Kan. van Bristol

.hlobrdzee
Noordzee,

liervpor gelieve men zich te wenden tot
ó'niin a«lminjifr%teür D. è. NËDEN, Dia-

' 5Ï,

hSosrJi

Qïj wordt 'gqé(lkoot»§t ed :ih jdlle Vertrouwen gediend

d^;lwÉ§ H, PÖTTÏÈJR

77; CMRlSTftJASTRAATi 77 — Tel. 269 — OOSTENDE

Aecumulatoreil *'TllHlClïr**

Officieele vertegenwoordiger vati de
^-ati . , - - - . a s ^ rïvniirhrt'R MAZOUT-EN

aynamos, otlEPOMPEN

HiMgaBte«a^^

I 3 d.
I I d.
13 d.
17 d.
12 d.

12 d.

18 d.
17 d.
14 d.
10 d.
12 d.
11 d.
9 d.
13 d.
6 d.
6 d.
8 d.

13 d.
8 d.

12 d.
6 d.

12 d.
11 <i.
12 d.
14 d.
I I
13
12
I l
I I

d.
d.
d.
d.
d.

13
9

12
12

• Woensdag 11 Juli
l SS.O. l 59 Klondyke
'O.177 Noordzee
O:317 Kan. van Bristol
O.326 Kan, van Bristol
SS.Ö.75 Noorden
0.323 Noordzee Oost
O. l 25 Witte Bank
O.329 Witte Bank
SS.0.76 Noordzee Oost
0.188 Moray Firth
O. l 55 Witte Bank
O. l 66 Witte Bank
O.229 Kreeftenput
O.I31 Witte Bank
O.3I6 Kan. van Bristol

Donderdag 12 Juli
O.259 Noordzee
O.-29 l Witte Bank
O.3I3 Noordzee
0.22 7 Wilte Bank
O. I 94 Witte Bank
O. l 32 Witte Bank
O.244 Witte Bank
O.121 Witte Bank
O.65 Kan. van Bristol
0.152 Noordzee
O.242 Witte Bank

Vrijdag 13 Juli
O.261 Witte Bank l ü d . 14.035,—
0.256 Kreeftenput 9 d. 14.483,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE deVERLOOPEN WEEK
Vrijdag 6 Juli 22.776,50
Zaterdag 7 Juli 101.741,—
Maandag 9 Juli 113 .631 ,50
Dinsdag 10 Juli 291.184;
Woensdag l l Juli 285.958,50
Donderdag 12 Juli 122.608,50

l l d.
14 d.
5 d.

II d.
10
13
13
11

9 d.
9 d.

11 d.

d.
d.
d.
d.

13.680,—
15.315,50
12.760,—
27.684,—-
l 7.625,—
13.452.—
l i.842,—

99.485,50
45.S06.—
16.495.—
9.820,—

19.040,—
23.312,—

8.515,—
16.760,—
7.282,50

11.079,—
11.586.—
14.715,—
7.075,—

32.751,—
10.787,50
17.245,—
13.041.—
37.000,—
17.871.—
12.970,—
20.320,—
l 7.270,—
I4.9i2.50
26.100.—
15.740,—
10.310,50
17.355,—
19.045,—

10.470.—
l 1.340,—
5.765,—

16.633,50
8.760.—

13.525,—
7.175,—

16.665,—
6.855,—
9.985,—

13.745,—

937.900,—

OP ZATERDAG 21 JULI IS ER
GEEN VERKOOP

PRHS PER KILOGRAM TOEGèKENÏ) AAl4 DE VERSCHILLENpE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER ViscHMijMvAfiVöSIrENDE GEDURENDE DEZE WEEK.

. , . . . . Zaierd..
Tr.rbots ~ Gr. tarbót ; ;..; ....1.2.j)p—15.00

Kl. tarbot- : '. ;........ 6.00— 7.00
Barbues — Griet : :.... 6:ÖO'-^-iO.OO
Sbles — Gr. tongen ./.J 9.00—20.50

Dr. mid. to.rigeri .; ....13.00^-15.00
Kl. mid. tongen 16,pp—j 8.00

. KI. tongen ..:'. : -....13.50—14.00
Carrelets — Gr. pladijs (scïïol) ..:../.....•.... 5.00'-^- 6.00

Mid.. pladijs ....,,-..: ....:.::. 5,00-^ 6.25
Derde slag pladijs ......-.......'.. 4.00— 5.00
Kleine pladijs : .0.50— 0.75

timan'des — Schar .,,.v;.,..,.^ • • • • • • • • 1-50—
Limandes soles — Tongscnar '.:'. 1,00 -̂
Soles d'Ecosse —^ Schotsche schol .........;,". 2.5Ö^=-
Flotiés — Schalen :...r. t-50—
Raies — Rog .....'..... 1.00—
Tacaüds — Stcenposten ...: 1.00—
Merlans — Gr. wijting ;.... 2.00—

Kl. wijting. :... 0.80—
Cabillauds blanc — Witte kabeljaUw •....:.-.•;. 5.00—

, . . Gullen -..,..;..:....'.... 3.00—
CabilIaWds d'Islande —,Yslandsche kabeljduw

Gullen ..... ....'.
Sébastes — Klipjvisch , :... -^..,
Charbonniers — .Koolvfsch ...........v....
Lièu^ — VJ'a'sWijtïn| .•.;;..........•..-.•..-.-...'./,.;..•••••-••-
Lingues — Lengen '•.'•••
Eglefins — Gr. schelyiscli

of, rnra. scnelvisch ••••••u^v::,"
Braadschelvisch (totten)

"4.00
3.00

2,50

2,50

6.00
3.50

, Maand.,
10.00—12.00
6.'ÓO— 7.0'Ó
5.50— 7.00

18.00—^20.00
I4.0p-I5.00
)4.0p—16.00
14^0'b—\5.0'6

'4,50—
4.00—
.'4.2 5—
l.ÓO—'

'Ï.Ö'Ó'^-'6.ÓÖ
2.50— 3.25
2.00—
2,qo-
2.00-

3.00

- ~
1.00—
5,50— 6.50

Dinsd.
j 0.00—12.00
I6.ÖÖ— 7.50
6.00— 7.00

15.50—16.50
14.00—
] 5.pO—20.00
16.00—17.00

7,00—
6.00— 7.00
5.00— 5.50
1.50— 2.00
3.00—
3.00— 5.00
2,25— 3,50
2.00— 2,50
2.00— 4.00
2,25—
2,50—
1.00—

4,50— 6,50
3.00—
3.00— 4.00
2.00— 2,50

Woensd.
10.00—12.00
7.00— 8.00
6.00— 7.00

—16.00
16.00—18.00
16.00—18.00
17.00—20.00
15.00—17.50
7:50—
6.00-
5.00-
1.50—
3.00—
3.50-
1.75-
3.00—
2.50—
2.00-
1.25—
5.00—
2.00-

7.00
5.50
1.75
4.00
5.00
3.50

4.50
2.25
1.50
5.50
3.00

Dpnd.
10.00—11.00
7.00— 8.00
6.00— 7.00
15.00—16.00
15.00—16.00
15.00—16.00
16.00—18.00
13.00—14.00
6,50—
5,00—
4,50—
1.00—
3.00—
2.00—
2.00—
2,50—
2,50— 4.50
2.00—

"S.OÖ—
3.50—

7.00

1.70
3.50
5.00
4.00

,
fcólins -

- .„
Ör. mó-ótffsëisTel :.;.;:. •..: ...... ;...v. 6.pO- 7.
Mid. moqimeisjes ............ . ..... 19$— 5-
Kl. 'm'óóïnïëTsjes .............. ...... VVA~ V V -

P r m a n n e n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ' 0 ~ 9

7.00
00

2,00 —
8.00—
3.50—
2'.ÓO—

6.00 —
.1.00 —
5.00—
3.00—
2.00—

2.50
6.00
4.00

Vives — Pietermannen ,
Gröndins — Kriórhaa'n ....:../.....; ......... ;.•;.:. 0.50—
Grondins ró'tigés — Effgèlsche soldaten '
Rougets — Roobaard

Congres — Zè'éöaffn'ë ..v...r..v..;v,.r;;.v.;..;;...
Esturgeons ~ Steur
Palirig- .....;.:;.

...... 1.00— 1.25 L25— 1.50
2,50— 2.00— 2.50

.. . 2.00— 1.50— 1.75
4,'00— 5,50

...... 5.00— 6.00
2.75— 3.00

9.00 4.50— 6.00
5.00 2.50— 3.50

1,50— 2.00
6,50— 7.00 v.

O.̂ Ö-^- 0.40 '0.75— 1.00 0.50— 0.75
J.OO 2.00 1.00— 2,50 1.00— 2.00

.' 3.00—4.00
1.00— 130— 0.75— 1.00 1.50—
1.00— 1,50— 0.75— I.'OO 1.50—

4.5Ó— 4.50— 4.50-
3;^5— 5.00 3.00^- 5.00 3.00— 5.00 1.50-

;....,.. 3.00— 4.00-
20.00—

7.ÖÖ—12.50 6.00—IO.Qp;

2.00—
4.50—
3.00—
1.50—
6.50—
0.75—

2,50—

"l'.'ÓÖ—
1.00—

2.25
5.50
3.50

.25

.25

4.00 2.00— 3.00

VERKOOP VAN GARNALEN GEDURENDE
DE VERLOOPEN WEEK.

Les Frtgorifèrès du Litterair^

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

N. V

Groote koelkamers

voor bewaring vaü

visch, eiëfén

bevroren vïeeschr

enz.

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1Q5(

Vrijdag 6 Juli
Zaterdag 7 Juli
Zondag 8 Juli
Maandag 9 Juli
Dinsdag l O Juli
Woensdag l l Juli
Donderdag 12 Juli

3,80—5.50
2,60—4.85
1.50—5.00
3.70—7.50
3.50—5.45
3.00—4.75 i
2.30—4.80 i

VERWACHTINGEN

Maandag 16 Juli. SS.O.158 van de
jloridyke met 150 b. haring, 150 b. makreel
en 15 O b. mixed.

Dinsdag 17 Juli. — SS.O.160 van Ysland
met 1200 kabeljauwen, 1200 kools, 100 b.
Echelvisch, 60 b. gullen, 30 b. boonën en
150 b. mixed. — SS.0.157 en O.295 van
Spanje met tongen, roobaard, rog en mixed.
0.89 van het Noorden met kabeljauw.schel-
visch, makreel (?) en mixed.

BEPJCHT AAN DE VISSCHERS !
Üm goed" de «Koolzakken» anders gezegd de
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verrekijkers van de

Lunettefie Beige
84, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

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

Groote keus van Barometers.

BÏLLINGSGATE

498 ton werd aangevoerd. De verhandelin-
gen waren flauw te noemen.

Engelsche zalm 1,5—1,8 ; Schotsche zalm
1,7—1,11 ; lersche 1,3—1,7 ; jonge zalm
1,2—1,7 ; zalmforel l —1,6 ; tongen 1 , 1
1,9 ; slips 10 d.—1.2 ; groote Engelsche kob-
ben 12^—-14 sh per Ib. ; zonnevisch 2,6—3 ;
tarbot 5—8; griet 7—9,6-, schol 6—10;
heilbot 8—r!2 ; tongschar 5—10 : witches
4—8 ; kabeljauw 2,6—5; Engelsche makreel
2—3.6 ; gr. schelvisch 4—6 ; kl. 3—4 ; Ys-
land 2—5 ; schaat (wings) 3,6—6 : rog
(wings, 5—7,6 ; Schotsche versche haring
2-—-3,6 sh per slone. Levende paling 12—24 ;
doode 10—18 sh per draught ; gerookten
haring 3—4 : kippers 1,6—4,6 sh per box ;
Engelsche bruine g'a'rnaal 1—^-1,6 ; roode 6
d.—9 d. per gallori.

GRIMSBY

66 booten landden een magere vangst. De
vraag was matig.

Schol 7,6—9 ; tongschar 10,6 ; wijljng
3,6; heilbot 6—13; kabeljauw 2—4,6;
•schaatS ; kl. schelvisch 3,6; mid. schelvisch
4 ; gr. 4,6 ; schar 6—7,6 ; gul 3—4 sh per
stone. Tongen 1,4 ; tarbot 6—8 d. ; griet 8
d. ; zalm 2,2 sh per Ib.

VISSCHERS ! Weet U dat,

9
de beste GASQIL

het beste MAZOUT

® voor VISSCHERSVAARTUIGEN
J GEFABRICEERD wordt door de
9
© Belgian Cracking Cy

H die nooit de belangen va-i derf
:? kooper uit het oog verliest.
2 Al hare producten komen voort
^ van de Belgische Werkhuizen
®te Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

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

BATTERIJEN

de beste, de spaarzaamste,
de duurzaamste.

Bijzondere starterbatterijen
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90

^^
IJMUIDËN

Deze \vcek werc} de markt redelijk voor-
zien van alle soorten versche visch, de trei-
lers die hun visscherij hadden uitgeoefend op
de Noordzee kwamen met zeer diverse vang-
sten. Enkele kwamen wederom met mooie
vangsten kabeljauw en wat mooie meiden,
tevens waren de vangsten nu van de Clyde
mooi, maar de enkele treiters die hun geluk
beproefd hadden aan de Fladen gronden op
de haring, hadden totaal niets gevangen.

De prijzen bleven ondanks het warme wc"
der zeer redelijk en voor de tongen werden
zelfs zeer hooge prijzen gegeven.

De buitenlahd'sche aanvoer bestond weder-
om uit vele Denen met als vangst, prachtige
partijtjes mooie groote schol.

De geheele aanvoer is groot geweest : 22
stoomtrcilers, 35 motors, 15 Denen en I Belg
O.3 I l die een Hollandsche motor had binnen
gebracht.

De verwachting voor de toekomende week
zal bestaan uit 25 sloomtreilers en een 40tal
motors.

NIEUWPOÖRT
Deze week was «r veel visch op de ma

en er werden zeer goede' prijzen gêrriaa
Er waren ook zeer veel garnalen die h'oo
en lage prijzen kenden.

De hoogste en laagste prijzen waren :
Tongen: gr. 12—16; mid. 14—-20;

6—8 ; tarbot 12—16 -, griet 8—10 ; pla
6—7 ; mid. 4—5,25 ; kl. 1.50—2 ; rog 3,5
4,25.

PRIJZEN DER GARNALEN :
Vrijdag 6 Juli . 2,80 3,
Zaterdag 7 Juli 2,20—s!
Maandag 9 Juli 4,00—'.'
Dinsdag 10 Juli -1,00—2.
Woensdag l l Juli 2.70—-3.
Donderdag 12 Juli 2,70—3^

Huis Calcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER

ALLE SOORTEN
MAZOUT — OLIËN

Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOO
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN

HET V

woeksraai
r Poll.

/.oo er o
ck weinig
•nbare z

algemei

DE LEI

°
J'S
l"

ZEEBRUGGE
Zaterdag 7 Juli. — Tongen groote 15-

gr. mid. 15 .50—17; kl. mid. 17—18
1 6 — 1 7 ; zeer kl. 9—10; tarbot 9—l
griet 9—10 ; rog 3—4.50 ; pieterman 5—
gr. iek 4—;4.50 ; mid. 5—6 ; kl. 4 5.

Maandag 9 Juli. — Tongen gr. 16—1
gr. mid. 16 1 7 ; kl. mid. 1 7 1 8 ; klc
16—17 ; zeer kl. 9—11 ; tarbot 10—1
griet 8—9 ; rog 3—4.50 ; pieterman 5—
gr. iek 4—4.50 : mid. 5—6 ; kl. 4—5.5

Dinsdag 10 Juli. — Gr. tongen 13—1
gr. mid. 15—16 ; kl. midd. 16—18 ; kl.
1 7 ; zeer.-M. 8—9; tarbot 10—11 ; g,
10—l l ; rog 3—3,50 ; pieterman 6—6.5
gr. iek 4—4.50 ; mid. 5—6 ; kl. 4—4.50

Woensdag l l Juli. Gr. tongen l ' :
14.50; gr. mid. 15—J 6; kl. mid. 16—17,
kl. 16—17; zeer kl. 9—9.50; tarbot 12—
griet 10 1 1 ; rog 4—5 ; pieterman 5.5(
6{50 ; gr. iek 4—4.50 ; mid. 5—6; kit
4—4.50.

Donderdag 12 Juli. -— Gr. tongen
gr. mid. 13—14 : kl. mid. 17—19 ; kl.
19 ; zeer kl. 10—l l ; tarbot l l — 12-; g
12—13 ; rog 3.50—4 ; pietermari 5 6 ;
iek 4.50—5.50; mid. 5—6; kl. 4—5

PRIJZEN DER GARNALEN :
Zaterdag 7 Juli 3.00—4
Maandag 9 Juli 3.50—5
Dinsdag 10 Juli 3.00-
Woensdag l l Juli _ 3.00—4
Donderdag 12 Juli ' 3.50—4

FLEETWOOD
135.000 Kg. werd aangevoerd.
Tongen 22 ; tarbot 7 ; heilbot 15 ; g

8 sh per stone ; haakvisch 96 ; schelvisch
kabeljauw 48 ; gul 30 ; wijting 30 ; poll
3Z ; kl. schol 68 ; zeepaling 20 ; rog
schaat 48 ; leng 15 ; koolvisch 10 ; dog
18 ; zeèduivel 25 ; haring 12 ; makreej
knorhaan 8 ; brasem 24 sh per 10 stom

Zie vervolg bl. 3, laatste kol,

nderdaac
>-den «U
ting bijg«
angrijke
volg var
akt worx
zenden,

:daan, <
ar zeeliec
visschers

meer l

EE1

De zittin
nt drie 2
dschè t<

>rde ; <
rgevalle
gevolge

re natie:
nzelfden
Best möj

Jan Spaanderman

Vleetstraat, 20 — IJMUIDEN
Postbox;15 Tel. 72
Tel.-Ad. : Spaanderman-IImuidei

Groothandel in
Versche en Gezoute Visch

Garnalen grijsjes

Specialiteit van
Extra Hollandsche Kabeljauw

1.65
1,00
0.68
0.61
0.40
0.08

Maand.
45.00—10.00
26.00—11.00

1,90 — 1,70
1,10— 0.90
0.90 — 0.75
0.90 — 0.70
0.74— 0.52
0.23— 0.25

.................
23.0—21.00

21.00—13.00
19.00 — 13.00
12,50— 3,90
8,00— 2,50

Dinsd.
37.50 — 10.00
22.00—10.00

1.65— 1.70
1,00 — 0.80
0.90 — 0.75
0.90 — 0.80
0.74— 0.52
0.25— 0.13

0.75—
4,50— 3,20 4,80— 0.80

46.00—11.00 38.00—20.00

Dond. Zatcrd.
Tarbot 33.50— 9.00 42.50— 7.50
Griet 24.00—12.00
Gr. tongen 1,75— 1,65 1,90—
Gr. mid. ton«en 1,35— 0.90 1,20—
Kl. raid. tongen 1,20— 0.85 1.00—
Kl. tongen 1,00— 0.70 0.85—
Kl. tongen (gr. slips) 0.80— 0.42 0.60—
Kl. tongen (kl. slips) 0.22— 0.07 0.15—
Gr. schol 36.00—35.00 32.00—23.00
Mid. schol 31.00—24.00 23.00—20.00
Zet schol 25.00—19.00 16.00—12.00
Kl. schol 19.00—12.00 14.00— 9.00
KI. Schol II 12,50— 2,50 10.50— 2,00
Kl. Schol III 7,00— 1,85 4.30— 0.70
Tongschar -
Rog :..
Vleet
Poontjes
Kabeljauw
Gr. Gullen
Kl. gullen
Wijting
Gr. schelvisch
Gr, mid. schelvisch
Kl. mid. schelvisch
Kl. schelvisch ....
Braadschelvisch
Heilbot
Leng
Koolvisch ....
Makreel
Wolf .
Scharlong •
Zalm ; 1,00— 1.10—
Steur . < •
Gr. roode poon •
Mid. roode poon •
Kl roode poon 35.00—• ..,,,,.
Schar 9,50— 4,40 8,50— 3.00 13.00^- 3.40 12.00—
Bot 1.30— .>.. 2.90—
Kreeft ...'. 0.80— 1,50— 1,35
Alles aangeduid in gulden, J guljjen^ 1^50 f r

Woensd.
45.00—10.00 per 50 kg.

»
per kilo1,75— 1,60

1.50— 125
l .20—
1,25— 1,10'
1,25— 0.75
0.25— 0.10

33.00—21,50 per 50 kg.
28.00—14.00 ;...
26.00—10.50 20.00—16.00
17,50—10,00 18.00—12,00
10.50— 6.00 11.50— 7,50
6.00— 1.20 4.60— 3.30

5,50—
2,60—
4,60—

2,75
0.80
1,60 2.40 — 1.10

.24.00 —

.20.00—14.00
,12,50—11.00
. 7,00 — 5,40
• li10 — °-68

. 0.60— 0.33
5.20— 3,20

' 7,00 — 5,40

7,00—2,60
5,40— 1.40
3.00— 1.60

25.00—20.00
18.00—11.00
12.50— 5.00
7,00—5,20
5,60— 4,40

p. 20 stuks
per stuk
per 50 kg.

p. 125 kg.
per 50 kg.

•
0.75— 0.36
. ...............
7,00— 2.00

3.00— 2.20 2.80—
6.00— 2.25 4.80— 1,25

46.00—29.00 50.00—18.00
6,50— 1.65 7,50— 4.20
4.10— 1.05 4.70— 1.25 *
3.80— 1.60 3.80— 1.20 *

26.00— *
20.00—19.00 *
16.00— 6.40 '
7.10— 5.00 *

/u— ..ou 5.50— 3.80 perki|o
U5 • ••••• per stuk

16.00—14.00
13.00— 6.70
6,50— 5.00
4.70— 1.60
l
0.74— 0.35

4.50— 2.50
6.00— 3.90

0.50— 0.32 per ,25 kR.
............... pe 50kg.

per 50 kg.

2.20 3.30— 1.60

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTE!
BORDEREELEN
VIS1ETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN B
KEN MET DUBB
ETIKETTEN VOO
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CJRCULAIREN

wendt U tot

Drukken

van dit bl;
NlÊuwpoortstCenw

~ 44 -
OOSTENDE

TELEFOON 72

PRIJZEN BUIT1
e CONCURREX

... dö Wflho'ötschap
VANDERZWEEPPLAATO (redifover de oud* Stttftc)

AHe riiekanfëlcc vcrm^clffl^ft 'ë
Alle

Verven,
,,.̂  ^jen!
(«toen, Carfwfe, eift,, eri|
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HET VISSCHEN IN HOLLANDSCE
' KUSTWATEREN

verleden week .vergaderde de On-
zoeksraad onder voorzitterschap van den
-r Poll.
7.oo er over hel algemeen, door het pu-
ck weinig belang wordt besteed aan deze
onbare zittingen, zoo werd" ditmaal van

algemeenen regel afgeweken.

DE LEERLINGEN VAN DEN «IBIS»
TEGENWOORDIG. "

iderdaad een groep jeugdige leerlingen
-den «Ibis» hebben deze zeer interessante
ng bijgewoond. We hopen dat telkens er

angrijke punten op de rol staan, in t
volg van de gelegenheid zal gebruik ge
akt worden om die leerlingen er naartoe
zenden, daar wij de ondervinding hebben
edaaii, dat er op sommige oogenblikken
r zeelieden daar zeer veel te leeren is.On-

visschers zelf, zouden* goed doen die zitlin-
meer bij te wonen.

EEN BELANGRIJKE ZITTING

De zitting belooft zeer interessant te zijn
nt drie zaken wegens het visschen in Hol
dschè territoriale wateren, slaan op de
gorde : een feit dat tot op heden niet is
jrgevallen.^Moeten we er uil afleiden, dal
gevolge van hel streng optreden van an-

nalies, de"" Hollanders in de toekomsl
izelfden regel zullen, volgen ?
lest mogelijk.

JBBEN DE H. 18. DE H. 44'EN DE Z. 41
EEN OVERTREDING BEGAAN

Volgens de Hollandsche overheden zouden
6 Seplember 1933, bovenvermelde drie

gische vaartuigen rond 2 uur "s namiddags
in de kuslwateren zijn gekomen en heb-,
ze er de kor laten veulen om vandaar,

buiten de limielen weg, voorl te korren.
Schipper Jozef Demunler van de H. 18
vesligt zijn vroegere verklaring, vermel-
nd dat hij op voormelden dag de haven van
ebrugge, niet verlalen heeft. Als bewijs
irvan legt hij zijn logboek voor.

inzage daarvan, verklaart de Raad er
te kunnen op steunen, gezien het boek

regelmatig is ingevuld* en niet elke reis,
als het zou moeten geschieden, maar
:hts een inaal per maand aan den \Va-
schoul wordl overgemaakl.
De bewering van den schipper kan

el nagegaan worden, ómdal er van de ha-
nbeweging Ie Zeebrugge geen nota gehou

wordt, maar wel te Oostende.
(Wij 'moeten doen opmerken, dat zulks te
istende ook alleen maar voor de groote
otorlreiieis geschiedt en. niet voor de gar-
alvisschers, wat Irouwens ook moeilijk te
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rwezenlijken zou vallen, zonder een vee:
gebreider personeel).
Mr Barbé, Waterschout te Zeebrugge, doet
chtans terecht, inzien, dat de Hollandsche
erheid vele .maanden heeft gewacht, voor-
.•er hen van die overlreding op de hoogle
stellen, zoodat het onderzoek, gezien hel
lang geleden is, veel moeilijker valt.
Aan het logboek kan dan ook niets veran
rd worden door den schipper, vermits hi;
niets van af wist.
De voorzitler is echter van oordeel, dat
schippers met hun logboek niel regelma-

; in te vullen er nadien al kunnen inzetlen
l ze willen..
Mr Barbé doel opmerken, dat waar de vis-
sers belrapl zijn, hel een garnaalvisscheri
en dat het schip waarvan sprake, op de

schvangst uitgaat en reizen doet van ach
t tien dagen. Hel heeft dus nellen aan
ord met groote mazen, die geen diens
innen doen op de garnaalvisscherij.
De schipper verklaart verder, dat sederl

vanaf Juli 1933 schipper is, hij nog geen
tel maaj op de garnaalvangst is uit ge-
est en'dus niet aan het Brouwershavengat
n' gevischt hebben.
De Raad is het vervolgens eens om aan
lichte toe te laten andere bewijzen aan te
engen, wanl zoo hij den 5 Seplember is
men gekomen, moet hij den 6den" hebben
rkochl en vermits hij den 8sten opnieuw
uitgevaren, moeten de leveranciers op de-
n datum het schip met het noodige hebben
orzien.' De Waterschout wordl gelast mei
l onderzoeken der getuigenissen die langs
ze zijde zouden kunnen ingewonnen wor-
n.
VanDierendonck Louis, matroos aan boord
een leutige kerel, die nooil weet waar ze
visschen omdat hij de orders krijgt van

n stuurman, maar die wel weet zonder het
;;boek in te zien met dag en datum wan-
er hun schip telkens uitvaart of binnen-
mt. De Raad hecht geen het minste be-

aan diens verklaring. Vervolgens wordt
waele Jos. van de H.44 onderhoord. Deze
kent rond dien tijd in de omstreken van
t Brouwershavengat te hebben gevischt en
rinnerl zich ook dal de Z. 41 niet ver van
m was.Er waren daar nog een 25lal andere
Kepen en betichte weet niel of de H. 18
ar ook was. Hij beweert niet verder te hcb-
n gevischt dan tusschen de «Stcenbank-
•ei» en, de «boei Nr l», hetgeen waarvan
j echter geen bewijs kan leveren, daar hij
n boord geen logboek heeft. Het is hem

Kij niet lezen kan en ook geen kennis heeft
van de kaart. De Mëulenaere, matroos aan
boord, verklaart eveneens nooit binnen de
territoriale wateren te hebben gevischl en er
ook de H. 18 niet Ie hebben gezien.

Het laatste geval is dit van de Z. 41. De
schipper Van Dierendonck Evarist, schijnl
meer vakkennis te hebben en weet dat hij
tueschen de boeien van het gat niet mag vis-
schen, daar hij anders in de limieten komt.
Hij kan den Raad niet verzekeren, waar hij
dien dag heeft gevischt daar het inderdaad
reeds te lang is geleden, doch hij weet de
plaats te bepalen, waar hij gewoonlijk gaat,
wanneer hij deze visscherij bedrijft. Hij weet
zelfs niet of hij dezen dag in zee is geweest,
_doch beweerl sleljig daar ook nooit in de
limieten te hebben gevischt.

Daarmede is het getuigenverhoor ten ein-
de. De Raad geeft aan de betichten de gele-
genheia'andere bewijzen aan te brengen en
ïal zich slechts uilspreken in deze zaken op
26 Juni aanslaande.

Op hel einde der zitting brengt de heer
Descamps ter kennis van den Raad, dat in
zake de redding van de bemanning van de
«0.150 Jan Volders», die op de kusten van
Ysland is vergaan, de vraag van hel Beheer
van Zeewezen ingewilligd werd en aan de
bemanning van de.. Yslandsche kuslwachter

Odine» die de bemanning redde de volgende
eereteekens worden toegekend :

Aan kapilem Jpnsson, het eereteeken van
bidder der Orde, van Leopold II.

Aan de officieren .Th. Bdornsson, Bjarna-
on en Gndmundson, de gouden medaille der

zelfde Orde ;
Aar» de leden van de bemanning S. Jonsson

VI. Bjornsson, Sigurdsson en J. Jonsson, de
zilveren medaille dezer orde.

Wij voegen aan deze kranige bemanning
onze gelukwenschen bij deze van hel Beheer
van Zeewezen. . . *

HET VERDWIJNEN VAN EEN VISSCHER
AAN BOORD VAN DE O.67.

Dinsdag namiddag kwam de Onderzoeks
taad bijeen onder het voorzitlerschap van
den heer Vander Heyci'en, Raadsheer bij hè
hlof van Beroep t. Brussel.

Door schipper Viaene werd verslag uilge
bracht nopens de omstandigheden waarin de
motorist R. Halewyck in zee verdween toet
ftlkeen sliep. De beste verstandhouding' haer
schlc aan boord en R. Halewyck sprak dik-
wijls met opgelogenheid over zijn aanslaan-
de huwelijk, zoodat alle verdenking van zelf-
moord uitgesloleri blijft.

Het weder was nochtans kalm en na de
vaststelling van hel verd'wijnen werd nog drie
uur gezocht, maar niemand gevonden.

De Rijkscommissaris is in zijn requisito-
rium van oordeel, dat dil ongeval ie wijlen
is aan een omslandigheid onafhankelijk van
(Jen wil van den stuurman der O.67.

DE STRANblNG VAN DE BL.741 ;.'
"•- •••-;«-•'--y-15:'" ••--*-•';•••- -V--v-r

Dsn 3 Mei slranÉde de B. 4 l lusschen Zee-
hrugge en Blankenberge. '

Dil gebeurde op het oogenblik, dat de
stuurman het anker wilde werpen.

De stuurman geeft uitleg doch de Rijks-
commissaris is nochtans van oordeel dal de
stranding te wijten is aan de onvoorzichtig-
heid van den schipper, die vroeger het an-
ker had moeten werpen.

, Gezien echter zijn rechtzinnig optreden,
vraagt hij slechts een vermaning.

In beide' zaken zal de uitspraak volgende
week geschieden.

Denemarken

DENEMARKEN'S HAVENS

Op een onlangs te Aarhus gehouden bii-
enkomst van afgevaardigden der verschilk-r.-
fe steden van Denemarken heeft de heer O.
'hiclscn gesproken over het groote aantai
»avens, dat Denemarken bezit, ingericht voor
iel ontvangen van groote zeeschepen. De out'
vikkeling van de verschillende havens da-
eert van na den oorlog, toen groote la<iin-
;en van overzee werden ingevoerd. Tal van
iavens zijn toen uitgediept en geschikt ge-
naakt voor het ontvangen vaiv groote graaii-

en lijnbooten, zoodat er op het oogenblik 20
5eensche havens zijn, welke geschikt zijn
voor het groote zeeverkeer. Het gevolg is,
dat de lading.welke vroeger werd verscheept
naar een van de groote havens, om daar in
ileinere kustschepen te worden overgeladen
thans rechtstreeks naar de haven van be-
stemming kan worden vervoerd en dat de
;roote lijnbooten op het oogenblik meerma-
len gebruik moeten maken van een vijftal,
&oms wel van een zestal havens om ce mee-
;ebrachle lading te lossen. Het gevolg is gs-

kan opeischen alle goederen uit overzeesche j Jjj
landen verder te distribuecien, doch dat VOOF ^ CI1

daarvoor nog meerdere havens noodig zijn.
Waar op het oogenblik in een klein land

als''Denemarken'nie.!
geregeld }l§KrAf0

havens
worden

ngcloopSi,
achterland^'
klein is en Jj
uit financieel oogpunt geen kwaad kan. Bo-
vendien heeft door dit aanloopen van kleine-
re havens direct door de groote lijnschcpen
hot kuslverkcer een gevoelige klap gekregen.
Ook dil punt dient goed onder oogen Ie
worden gezien, daar Denemarken beschikl
over een groot aantal scheepjes, dat op dit
vervoer is aangewezen. Deze scheepjes z;:n
thans deels overbodig en nog steeds
voor hen de tijden moeilijker.

Het is daarom, dal de heer Thielsen in
overweging geeft om(de verdere uitbreiding
vari kleinere havens tegen te gaan.

\\-eest dat het verkeer van de van nature
daarvoor aangewezen havens is afgeleid, ha-
vens die meestal het geheele jaar door ijsvrij
zijn.en dat nu het geheele goederen verkeer is
verspreid over een groot aantal havens, die
elk een dusdanig deel van dit verkeer tot zich
kunnen trekken, dat de kosten van oader-
Koud en aanleg daaruit niet worde'n opge-
bracht.

Volgens den heer Thielsen, die directeur
is van de rCópenhaagsche vrijhaven, zou hit
verkeer met overzeesche gebieden moeten
worden teruggebracht tol een klein aantal
groote havens, van waaruit dan verdere dis-
tributie kan plaats vinden. Als overslagha-
vens komen dan in aanmerking Kopenhagen.
Aarbus, Aalborg, Esbjerg, Odense en mis-
schien ook nog Korsör, zoodat hieruit wel
blijkt, dat, alhoewel natuurlijk een hevig
voorstander van uitbreiding van het overlaad-
verkeer te Kopenhagen, de'heer Thielsen in
ziet, dat niet alleen Kopenhagen het recht

— ; V1SSCHERS, REEDERS, verschaft U een
j'; VISSCHERIJALMANAK
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Kleine Aankondigingen

NIEUWE VISCHMIJN. — NIJVER-
HE1DSGEBOUW 1QOO v. m. bedekte
oppervlakte, met schoon BURGERS-
HUIS uit ter hand te koop. Schrijven :
bureel van het blad : M M 3.

NIEUWE VISCHMIJN.
Welgelegen BOUWGROND 1550

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

NIEUWE VISCHMIJN.
te koop.— ZES SCHOONE HAN-

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

Aan onderstaand verslag over de we'rk-
zaamheden van 1932-1933 valt-itc bemerken
dat, 200 deze commissie niet 'veel vergadert
maar weinig van zich doet sprekehY hare
werkzaamheden zich evenwel tot verscheide-
ne domeinen uitstrekt.

Het zijn tiouwens niet de Commissies waar
meest vergadert? en geredetwist wordt, di«
het degelijkste werk verrichten en zoo niet,
na dergelijke woordlornooien niet ergens in
een of ander secretariaat flink gearbeid werd,
zou er soms van het 'gansche gedoe niet^vèel
iit huis komen.

Bij Koninklijk Besluit van"'27 September
1932 werd het ledental van 15 op 20" ge-
bracht. • - . . . -

De volgende nieuwe loden werden in 19'32
en 1933 benoemd : HH. F. Maertens, Alge-
meen Bestuurder bij Bruggen eri"-Wegen, -te
Brussel ; Dr G. Timbal, Algemeen Bestuur-
der bij Openbare Gezondheid, te Brussel ;
C. Van Mierlo, Hoofdingenieur, hydrograaf,
te Oostende ; J. Iiigels, Burgemeester van
Bouchaute ; J. Mallems, Hoofdingenieur bij
Bruggen en Wegen te Gent j A, Perau,
Hoofdopziener bij Waters en .Bosschen te
Brussel.

Op de algemeene vergadering var» 16 De-
cember 1931 waarvan hel verslag ir» het
Jaarboek der Belgische visscherij.-cvbor 193!
werd opgerïbmeh, had de Commissie beslo-
ten hare bijzondere aandacht tej wijden aan
enkele wel bepaalde onderwerpen!;' r e'n' de
proefondervindelijke studie :daarvan tot .eeneJ • • * -•• . . , * . ' » • •
afdoende conclusie trachten door te- voerfui.

Daaronder kwamen in aanmerking de vol-
gende vraagstukken : • ..

LIJDERS AAN SPATADERS
(Varices)

oaat ter trouw voor Uwe kousen naar
het HUIS

AuParai

c

I
]§i

Ontstaan en ontwikkeling van het schip

in 't algemeen en van' het Visscherijschip

in 't bijzonder

Door I.-S. FIGEE, Scheepsbouwmeester te Vlaardingen.

(VERVOLG)

Waar in het begin van het voorgaande ar-
tikel gezegd wordt, dat de visscherij in Nieüw-
póort in stand is gpbleven door de haven,
moet daar ook Blankcnberge bij genaamd"
v; orden.

G . M A D E L E I N - B U Y S
Gebreveteerde Breukmeester

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

artikelen, ook naar maat.
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Camiüe Willems

DAOELIJKSCHE VERZENDING:
BELGIË— BUITENLAND '

Tel- Adr. Willemsco, Oostende

fel.:'85 - 1035 - 175 - 1814

SPROTTEN & HARINGHANPEL

.r Zooals ik- in. het voorgaande-^reeds^schreefr
verdween omstreeks l 700 de hoekvisscherij
van het Hollandsche strand, terwijl in ver-
schillende havenplaatsen van Nederland deze
visscherijmelhode, 't zij overgenomen, voort-
gezet en voor sommigen zelfs'-hopfdbedrijf
werd. Aan de Vlaamsche kust is het evenzoo
gegaan, dat de strandbewoners zich bleven
bedienen van allerlei soorten vischnetten, zoo-
als stclnct, slaakvleet, drijfnel, het z.g.n. sing-
net (dit is een soort zegen veel gelijkende
op de thans meer en meer in zwang komende
Deensche snurrevaad, maar het sïngnet werd
rloor twee vaartuigen bediend), vervolgens
het kruinet (dit is een aan een lange stok
met kruishout verbonden net, door één per-
soon bediend en in De Panne nog in gebruik
wanneer de haring zich aan hel slrand ver-
loont). Bovendien was vanaf de 14e eeuw
tie kor al bekend, maar in kleiner afmetin-
gen en primitieve samenstelling en alleen ge-
bezigd dicbl onder de kust of in zeegaton.
Al deze vischnel-syslemen hebben zich van
hel begin der 19e eeuw opgelost in het kor-
of trawlnct 't welk van toen af ook voor de
diepzee.visscherij met sukses \vcrd toegepast
en aldoor verbeterd. De visscherijonderne-
mers of ondernemingen in havensleden, voor-
namelijk Oostende en Antwerpen hebben do
hoekvisscherij nog tol in 'l begin van onze
eeuw in eere gehouden ; de Ooslendenaars
uitsluitend in de zomermaanden en wel met
de kol en traap, waarbij de gevangen kabel
jauw aan boord schoongemaakt en gezouten
in tonnen gepakl werden ; dit produkt ver-
kreeg den naam van aberdaan. Omstreeks
1843-1867 werden ruim 13.000 tonnen per
jaar door de Oostendsche visschersvlool aar.-
frcbrachl, terwijl in voor- en najaar met het
drijfnet gevischt werd op haring en met de
kor naar versche visch.

Te Antwerpen bediende men zich behalve
van de plomp in hoofdzaak van de bccg, in
Holland beug genaamd, waarmee men 's zo-
mers Ie zoule voer en 's winters Ie versche.

De kol is een lijn, verzwaard mei lood,
waaraan een hoek, de traap ook een ver-
ticaal in zee hangende en door verzwaarde
lijn waaraan het ondereinde 3 of 2 horizon-
tale lijntjes verbonden zijn van vischhoeken
voorzien. Dit laatste vischtuig werd hoofd-
zakelijk gebruikt om aas te vangen.

De plomp is een lijn waaraan een half-cir
DELANGHE-DE GRYSE kelvor'mïge beugel hangt voorzien van 2 of

meer vischhoeken. Het meest gebruikte hoek
want althans door de Hollandscho 'visschets,
en van af 't be*gin der vorige eeuw is de beug;
aan de Vlaamsche kust meer'bekend onder
den naarti van beeg. Het vischtuig dankt dien
naam waarschijnlijk aan het beugelnet waar-
mede voorheen kabeljauw en schelvisch ge-
vangen werd en bestaat uit een aantal aan
elkander verbonden lijnen, tot een totale
lengte van wel 12 Km. waar door middel
van sneuen, dit zijn korte dunnere, maar
toch zeer sterke lijntjes, een zeer groot aon-
tal vïschhoeke'n verbonden zijn.

De visscherij van uil Antwerpen is sedert
1891 geheel ie niel gegaan, terwijl in de
overige havenplaatsen aan de Belgische kust
van alle visscherijmethoden uitsluitend hef
borden-lrawlnej )n tact l» gebleven,

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-

pers, Werkkleederen,

Vrieze kostumen, enz.
EEN ENKEL ADRES:

In de Schaar

Van uil Zierikzee, één der oudsle visschers-
>iaatsen van Nederland, werd reeds van «if
1210 de hoekvisscherij uitgeoefend ; in l 620

werden de tochten zelfs tot Yslancl uitgestrekt
Ook de haringvisscherij is aldaar reeds

•roeg van groote beteekenis geweest ; uit of-
icieëlc smukken (welke zich in het archief
van Zierikzee bevinden blijkt dat in 1368
de haringschepen met hun lading zelfs de
ahde de Oostzee bezochten ten eindu

A.— HERZIENING VAN HET KONINKLIJK
BESLUIT OP HET TREKKEN VAN

MOSSELZAAD OP DE BELGISCHE KUST
Op de algemeene vergadering van i l Au-

gustus 1932 werd de teksl b'èsproken en
vaslgesleld van een ontwerp van Koninklijk
Bssluit, waarbij de vroegere verordeningen
gewijzigd werden. Dit ontwerp, op l Sep-
tember goedgekeurd werd op l October daar-
opvolgend in voege gesteld. . • - ; '

De kust wordt voor het trekken va'n mos-
selzaad in tien perccelen verdeeld, en zij die
ecne eigen kweekerij ontginnen 'rno'gen een
of meer zaaofperceclen voor uitsluitend ge-
bruik laten voorbehouden.

Slappen werden gedaan met het doel de
Belgische mosselzaadvisschers in de gelegen-
heid Ie stellen, onder co.operatieven vorm
hun zaad ze!f op te kweeken op private
niOsselbanken in tte Oosterschelde. De on-
derhandelingen kwamen evenwel tot geen
goed einde. , i

B. — BESTAAN •ER'ÖÏV.QNZE KUST
PLAATSEN DIE.DOOR DEN."STELSELMA-

TiGEN MOSSELTEELT .OP EENE.OF
ANDERE MANIER GESGHIKT. ZUN,:

Eene studiereis'naar .de Fransfner mossel-
velden ondernoriiéh doof d'c-l-Jè.eren'H. Teir-
:r>-Lt, r -: •*ö^=:i:^rr^^:^^AV:^r!5t:>^:-''t.:¥v

uil dan hel vorig jaar : de groei was bevre-"
digend maar er viel een bedenkelijk sterfte
cijfer waar te riemen ; de in Zeeland toeiie-
nenden oeslerziekte scheen de overgebrachte
oesters zoo zeer te hebben aangetast dat het
nieuwe midden der Nieuwpoortsche wateren
blijkbaar niet meer bij machte, was; zooals
liet vorig jaar, de kwaal te stuiten. OSTREA
onderging dan ook zeer gevoelige verliezen
<:n op het einde van 1933 stelde zich de
vraag of de proefneming zou worden voort-
gezet. • • ' - - - - " " • - . " . .

Voor 'wat hel broed betreft,' daarvan kon
slechts eene geringe hoedanigheid worden
bemachtigd, ofschoon.alle gekende middelen
tot opvangen van oasterbroe<ï daartoe werden
ih 't werk gesteld. Een verschijnsel evenwel
dat verheugend mag genoemd xvorden en tot
voortzelling' der proeven..aanzette, was het
feit dat het weinige broed, dat kon worden
opgevangen en dat zich ter plaats ontwikkeld
had, volkomen levensvatbaar bleek' te zijn
en van de Zeeuwsche plaag verschoond ge- •'
bleven was. . .

Ecne studiereis in Januari- 1933 door.de
Heeren Damas.Professor aan de Hoogeschool
te Luik, Dr Timbal, Directeur Generaal der
Volksgezondheid, en Afdeelingsoverste Ver-
schelde, secretaris der Coanmissie, naar Lo'n-
deh en'naar Conwoy ondernomen, gaf hen
gelegenheid vast te stellen wat in het Ver-
cenigd Koninkrijk verwezenjijkl werd op ge-
bied van zuivering der cetböre.. weekdieren.

De Vernuftige staatsinrichting, door Dr.
Dodgson te Conway in hét léven' geroepen
en bestuurd, vesitgde vooral hunne aandacht.
Hoe eenvoudig en doelmatig ook ingericht,
zou er evenwel niet aan te'denken vallen de
millioencn kilogrammen mosselen die jaar-
lijks in België worden verbruikt, aan derge-
lijk zuiveringsproces van 48 uren te onder-
werpen.

Voor wat de zuivering van oesters betreft
schijnt de inrichling inlegendeel een prak-
tisch belang op te leveren, en er werd dan
ook besloten de proefnemingen die Dr. Dodg-
son niet oesters te Brightlingsca zou aanvan-
gen, niet uit het oog te verliezen.

iun vangst van de hand te doen, toen nog
ongehaakt.

Echter was hel in l 700 Ie Zierikzee met de
laringvisscherij reeds gedaan en bleef uit-

sluitend de hoekvisscherij in stand ; 's Zo-
mers werd de visch gezouten aangebracht en
des "s Winters in verschen toestand, doch
in de laatste helft der l 8e eeuw werd aldaar
ook dit bedrijf gestaakt.

In de jaren I 8 I 8 - I 8 2 0 heeft men zich Ie
Zierikzee toch weer ingespannen om het
visscherijbcdrijf nieuw leven in te binden,
dóór het in de vaart brengen van ' 6 schepen
ter hoekvisscherij en het uitrusten van ook
nog enkele schepen voor de haringvisscherij
onder den naam van « De Nieuwe Vissche-
rij » een soort N. V., maar in 1836 heeft men
cue pogingen reeds moeten opgeven met een
nadeelig saldo over dit tijdperk van ongeveer
I 7 jaar van 2 ton gouds fl . 200.000 en daar-
mee is de grootvisscherij in Zierikzee. als
een van de grondlegsters daarvan, voorgoed
te niel gegaan.

De scheepjes die men vóór 1 /00 aldaar
gebruikt heeft waren Huiken en Logbooten,
dus eerst open en laler halfgedekle plalbooms
vaartuigjes, welk*- dus niet onder de kielsche-
pen gerangschikt zijn. Nadien zijn ook in
Zierikzee, Buizen en Hoekers gebouwd, ter-
wijl van 1820-1856 zeer waarschijnlijk ge-
bruik is gemaakl van de uil Frankrijk over-
genomen en Ie Zierikzee nagemaaClo Cha-
ïoupe mei bun en uilsluilend gcbruikl voor
de hoekvisscherij ; voor de haringvisscherij
bleven de Buizen gehandhaafd. De Holland-
sche plaatsen waar de hoek- of beugvuscherij
langer in lact is gebleven, zijn Middelharnis
en Zwarte waal als oudste en Pernis van jon-
geren datum, waarvan Zwarte waal nog en-
kele jaren heefl deelgenomen aan de hating-
visscherij.

De scheepjes die oorspronkelijk daar ge-
aruikt werden heetten te Middelharnis —
3affclschuiten, — die van Zwarte waal wcr-
:lcn onderscheiden met den naam van

- :v f - -=- , *-~—;-.•.van Bouchaute en reeswijck, van

stekende uitslagen zou kunnen, opley
dat het den tweede toescheen Mat ei

Nieuwpoort, had voor gevolg dat de eerste
de overtuiging opdeed dat de Zeeuwsche"'
manier in sommige Fransclüji:wateren uil-

veren,.,en
t de Fran-

sche methode, cenigszins aart' de ie Nieuw-
poort bestaande toestanden toqgeriast, wel de
moeite eener proefneming zou waard zijn.

Op het strand te Nicuwpöoït, even bene-
den de laagwalerlijn, werden halfwasmossc-
ien op zinkreis vastgehecht, maar alles werd
bij stormweder door het geweld dor golven
vernietigd. :

Hel op den .linkeroever, dejr" Yzermoncliiig
opgestelde vlechtwerk hield boter stand en'
de niosselkweek, aldaar met' ''afwisselend'!

Op ecne algemeene vergadering, den 3
Maart 1933 te Brussel gehouden, en die dóór
een heugelijk vischfecslmaal besloten werd,
.--ercp de leden der Commissie .verbroeder-

den met deze van den Hoogê'n' Raao* der Zee-
vikscherij en van de Propagahdacommiseie
voor een gr.ooter vischverbruik werden de
volgende punten op het programma voor
1933 gebracht :

- • • ' . - : D.
MIDDELEN OM DE VERDELGING DER *

• JONGE VISCH TE VOORKOMEN. '.•••:
De sludie van dit vraagsluk werd toever-

trouwd aan a'en Hoógen Raad der Zcevisscht:^
rij die het Belgische standpunt heeft vastge-
steld in "t vöoruilzicht van de bijeenkomst
vanw den-Internationalen Raad-voor Z^eèonder-
zoek- waar de zaak zou besproken, worden.

' • • ' • • ' ' '"'• E. - ' \ ' ''-
HARINGVANGST BUITEN DE GRENS DER

FRANSCHE WATEREN.
De uitkomsten der haringvisscherij gedu-

rende den winter 1933-1934 hebben het be-
wijs geleverd dat er,buïten de Fransche k'ust-,
wateren--van- het Kanaal, ook aanzienlijke
hoeveelheden haring kunnen gevangen wor-
den.

F.
TOESTAND EN TOEKOMST VAN DEN

BRAAKMAN.
Eene subcommissie, bestaande uit de Hoe-

ren Mallems, De Bock, Ingels, Pcrau, Lestage
en Verschelde, is, na een bezoekvlCJ 111 WöatïiIV»> l^tjn, C11UC1UI l l t U L <l* »Tf loot»s.»l\jlj ;

uitslagen beproefd, is blijven bestaan zonder' ter PIasls c" eenc zitti»g te Gent' tot hct

dat hct mag gezegd worden' dat het cenig
noemenswaardig belang oplevert.

In den loop van 1933 werden op andere
plaatsen van den Yzcrstroom ook mosscl-
kwcekproevcn begonnen waarvan de eind-
uitslag nog niet bepaald is vast te stellen.

Eenc proefneming in de Schelde, bij ^ den
doel, gaf geen goede uitslagen.

C. — 15 HET MOGELIJK DEN OESTER-
KWEEK IN ONZE WATEREN TE DOEN

HERBLOEIEN .
Heer Professor Damas, voorzitler van de

subcommissie belast met de; beslude.ering van
dil vraagsluk, gaf op de algemeene vergade-
ring van II Augustus 19321'té Brussel, zijn
ndruk over de oeslerkweekproev'en in het
>ngebruikt handclsdok te Nicuwpoott ondcr-
lomcn door clc Heeren B. en M. Vlaming

Zeeflsehgroottiandel
gesticht In 1889

OOSTENDE

ewanlsche gaffelaars» en te Hernia met dien
van Bezanen bestempeld.

Ook dit waren nog platboomsvaarluigjes
van circa 35 a 40 ontsierd voel lang, laag ge-
jouwd, maar mei hoogc voor- en achlcrboe-
gen, dus slerk gezccgd, gladboordig, voorzien
van zwaarden, bun en één vasten mast met
z.g, bezaanzeil. Hct waren sierlijke scheep-
jes en hct best te vergelijken bij een ouder-
wetsch bocïcrjacht zöoal* er nog enkele be-
staan en behoorden tot het andere type der
«smakken».

Zoo niet allen, zijn toch de meeste van
deze vaartuigen te Middelharnis gebouwd en
hct aantal dat van daaruit de visscherij uit
oefende was in 1800 nog tot 32 geklommen.

Tot in 't begin der 19e eeuw vischle men
op rfeze scheepjes met de dwarskuil of kleine
kor, met beugel, waaruit het tegenwoordige
trawlnel is ontstaan, in de zeegalen of op
zijn verst, nog dicht ónder de kust.

(wordt voortgezet.

besluit gekomen
a) dat om redenen van tcchnischcn en be-

sluurlijken aard, niel aan te denken valt
cïen Braakman of zijne omgeving te kunnen
gebruiken, noch voor het oprichlen van mos-
selparken, noch voor den aankweek van ri-
vicrvisch ;

b) dal de Braakman ihans op sommige
plaalsen lamcllijk groolc slroornverandcrin-
gen ondergaat, waarvan het uitwerksel op de
genaakbaarheid dor haven van Bouchaute
ing niet te voorzien is. Verbelcring van den
in dit opzicht steeds slechlcr wordenden toe-
sland wordt er evenwel niet van verwacht.

G.
OPSPOREN EENER VERMOEDE MOSSEL-

BANK OP ONZE WESTKUST.
Bij gebrek aan de noodigc mid'delen moes-

en M. Nollet, uit Yersekeii en H. Vrccswijck, | ten die opsporingen tot later worden uitge-
uit Nieuwpoorl, bij middel van ramen door
dezen laatste uitgedacht en die rechtopstaand
in hct water hangen.

Dit stelsel laat toe op de schabben dier ra-
men veel meer oesters te plaatsen dan, naar
iel Zeeuwsch gebruik, op den bodem zouden
cunncn worden neergelgd. De ondervinding
noct bewijzen hoeveel oesters aldus in een
jcgcvcn watermassa kunnen leven en lol vol-
ledige ontwikkeling komen.

De groei der aangebrachte oesters bleek
juilengewoon snel te zijn, de door de Zeeuw-
chc ziekte aangetaste oesters veibetcrden

merkelijk, de slerfte was normaal, korlom de
uitslagen van den eersten Zomer waren zoo
aanmoedigend dal de uitbaters van Belgische
oesterputten opkwamen legen hct feit dal uit-
hccmschc belangen in de Belgische proefne-
mingen overwegend waren.

Ofschoon professor Damas als zijne over-
tuiging had uitgesproken dal het vermetel
zou zijn, in' eênc 2öo wisselvallige onderne-
ming als de oestetkweek, cenige geyolgtrek-
trekking te maken vooraleer de proefneming
gedurende minstens een viertal jaren zou zijn
doorgevoerd geworden, werJ in 1933 eene
naamlooze vennootschap, met narhö *Oslrea»
gesticht, waarin het Belgisch kapitaal tle
meerderheid had.

De proefnemingen werden op «ene grootere
schaal voortgezet en teven» wervl op verschei-
den manieren getracht oesierbroed op Ie
vangen. Einde 1933 werd evenwel net voor-
üiUïcHl van Hoor; Professor Damas bewerk-
stelligd i do uitslagen 'vielen veel ön'gu'nstJgcr

[stcld.
H.

AANMOEDIGING VAN PROEFNEMINGEN
MET NIEUW VISCHTUIG.

Eenc commissie bestaande uit de Heeren
iauwens, Goor en Verschelde werd gelast

met hel onderzoek der ontwerpen die zouden
worden vooruitgcbrachl.

a) Het besluit cencr Antwcrpscho groep.in
den loop van den Winter eene proefneming
:e doen met het in Denemarken alom ge-
buikte seinenet (of zegen) werd door hel
ïesluur van Zecwezen in de hand gewerkt;

b) Een ontwerp van aanpassing van hct
seinenet aan de slroomende wateren onzer
tust mocht de algemeene goedkeuring der
aangestelde commissie niet wegdragen.

The International Paint

& Compositions O Ltd
LONDON

AI.LE SOORT SCHEEBSVERWEN
De Wereldbekende «Copperpalut» voor

;•. V Houten Schepen
De « Tfawlers Compositions Paints »
l* en 2* kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf «Galvex»
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Depothouders:
OSTEND STORES & ROPEVVORKS

N, V. < • • - •
5, ZUIDSTRAAT, V"— OOSTENDE
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BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN

1 Juli.— Jeannine Vermeulen van Josep
en -Bertha Broucke, Nieuwlanclslraal, 54
CHristiane Clasen van Medard en Alicia Mat
hys, Luffinglicslraal, 168 ; Gilberle Ghys, v
ïvluurits en Lnuvcnce l.efjris. Si Franciscus
straat : Edith Vcimuel van Jeroom en Mag
dalena Rau, St l'aulusstraat, 59 ; Robe:
Schalandryn van Gustave en Camiel Renaux
PoUebakkersstraat, 3 ;

2 Juli. — Marcel Broek van Carolus ei
Maria Prieels, Yzerwegstraat, 34 ; Miche
Jolyt van Louis en Marcella Bsllin, Weitïen
straat, 9 ;

5 Juli.— Louis Boone van Gaston en Silvi;
Huwel, Arbeidersslraat, l 7 ; Olga Sprumon
van Louis en Marie Sevrin, Loujsastraat, 8
Leon ChileUo van Deeimo en Catherine Gal
loz, Timmermansstraat, 12 ; Jaak Dehollan
der van Joseph en Angela Vanysackcr, Tl'
steenweg, 273 ;

6 Juli.— Flora Borgoo' van Emiel en Gode
lieve Costenoble, Voorhavenlaan, 78 ; Andr
Decerf van Richard en Maria Acken, St
Franciscusstraat, 5 l ;

7 Juli.— Jacqueline Dasseville van Gustaa
en Felicie Cuylle, Thour. steeiiw. 150; Editl
Vandamme van Pieter en Marie Commeine
Mariakerkelaan, 120; Gilbert Ardaen van
Albert en Irena Desmet, Cadzandstraat, 10
Nora Van Overschelde van Desideer en Ge
rarda Vannecke, Stefanieplaats, 25 ; Jeannin
Eerebout van Roberl en Ernestine Ballicu!
de Smet de Naeyerlaan.

v OVERLUDENS

3 Juli.— Albin Furrer, 67 jaar, echtgen
van Maria Furrer, Capucienenstraat, 48.

4 Juli. •—- Bernard Cattrysse, 73 jaar wee
van Louïsa Desodt, Nieuwlandstraat, 35
Louis Vanheule, 73 jaar, echtg. van Joann
Smits, Van Iseghernlaan, 137 ;

5 Juli.— Peter Vandaele, 72 jaar, echtg
van Adela Dombrecht, woont te Stecne ;

6 juli. Jan Vynck, 6 rnaancf, Gerststraa
38 ; Nathan Blumenth&l, 63 jaar, echtg. va
Fanny Waxinan, woont te London ; Lode
wijk Robart, 70 jaar wed. van Anna Rai
Ccngolaan (Zeemanshuis).

9 Juli.— EHsn Pileet, 68 jaar, echtg. va
Peter Dedeyster, Amsterdamstraat, 74 ; Jai
Decru, 3 jaar, Nieuwpoortsche st. 199.

" HUWELIJKEN
Dinsdag 3 Juli. — Alphonse Deckmyn, vis

scher en Maria Molleir.cns, z.b.; Robert Bor
rey, bccïiende en G"i!ber:e Vandamme, z.b

7 Juli.—• Henri D,jo:ns, werktuigkundig
en Nora Nïerynck, z. b. Frans Dewit, par
fumcur en Mary Deneire, z. b. ; Julien Seys
plafonneur en .Paula Claej-s, z. b. ; Adol
Hoenraet, gemeentebediende en Blanche De-
witte, z.b. ; Arthur Milli. zonder beroep en
Bertha Debruyne, naaister.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

8 Juli.— Vangeneugden Josephus, werktuig-
kundige en Knockaert Maria, Schapenstraat,
' O ; Joye Louis, coiffeur en Leeuwerk Ber-
tha, Capucienenstraat, 34 ; Demeulemeester
Eduard, visscher Ed. Hammanstraat, 47 en
Pincket Angèlc, Paulussiraat, 84 ; Vercruys-
se Gustave, onderwijzer, Ainsterdamstraal,
72 en Borrey -Alicia, Duivenhokstraat, 19.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN

Versteghe HileJa, dochter van Edward en
Pynnaert Margaretha, P. Krugerstraat, 6.

OVERLUDENS

Boetens Louiset PO jaar, wed. Vermeersch
Medard, Van Maerlandstraat, 70 ; Tyssen
Maria, 7 l jaar, wed. Preem Valentijn.VIaam-
sch est raat, 9.

Beziet onze prijzen

Vergelijkt onze kwaliteit

MATTAMORSE, caoutchouc kleedingstukken, zeer licht,

gewaarborgd, waterdicht Voor Dames f r. 125

Voor Heeren f r. 175

AQUAMORSE, kleedingstuk voor Heeren, zeer licht,

waterdicht . . . . fr. 3 9 5

AQUAPLUME, kleedingstuk voor Dames, zuiver zijde,

zeer licht en waterdicht . . f r. 450

Verrukkelijke fantaisie kleedingstukken "Trois Quarts,,

vanaf fr. 295

Alle fantaisie mantels voor Dames, Heeren „ 595

De schoonste verzameling modesjerpen, uitsluitende creaties

vanaf fr. 25

o

t Pêchcries Calaisiennes

O o

IN- EN UITVOER VAN

Versche Visch

^ Specialiteit van Haring en Makreel

Importatton et Exportation de

Poisson frais

Spécialité Harengs, Maquereaux

SoetekoilW,Rue duMinck, CALAIS

Téléphone 696

Eugène Rau & Zonen

71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 205

Haringrookerij Vischconserven

l 3.33
3.34
3.35

l 3.35
3!36
3.37.
138
3.39
3.40

\' 3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46

) 3.47
3.49

) 3.50
3.51
3.52
3.53

l 3.55
l 3.56
V 3.58

3.59
4.00
4.02
4.03
4.04

D 4.06
ze tabel
wezenlijk
ns de zo

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

—«o»

Ch. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

PURFINAn.
BRUSSEL

EERSTE SOORT MAZQUT (GASOl
voor .alle slach SCHEEPSMOTOR! )MMt<

OLIËN vai EERSTE HOEDANIGHE

Agenten en Uitleveraars:
OSTEND STORES & ROPEWORl

N. V. : ' . " " -
5, ZUinSTRAAT, 5 — OOSTENl]

- 44, Vlaanderenstraat

240, Lippenslaan

42, Steenstraat

Antwerpen - Charleroi — Gent -

Brussel -Parijs - Engeland

Luik

De Examens voor

Scheepsjongens
«o»

In de laatste zitting der examenjury te
Oostende hebben 92 jongens deel genomen
aan het examen, waarvan 45 gelukt 7Ïjn voor
het Ie jaar en 22 voor het 2e ; 25 scheeps-
jongens hebben dus voldaan.

Te Blankcnbcrge Hcyst bedroeg de deel-
neming 36 jongens ; 20 zijn gelukt voor het
Ie en 12 voor het 2e jaar.

Nieuwpoort-De Panne hadden I l inge-
schrevenen, waarvan 6 voor het Ie en 4
voor het 2e jaar.

Alhoewel men met het tijdperk der ge-
boorten in den oorlog te doen heeft, leveren
deze getallen geen tastbare vermindering ver-
geleken mcl de voorgaande jaren op. Op de
Westkust daarentegen en te Heyst-BIanken-
berge valt de vermeerdering in het oog, wat
bewijst ten voordeolc van den ingang van
het vakonderwijs in deze streken.

JUWEELEN — HORLOGEN

ZILVERV^ERK

Huis René SIX

111, KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERMAKINGElNl

Visschers!
•̂ T? r̂ĵ >^aHKJi»ih-YTriTrTiinr hi TTTBarrî sair™^̂

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

Wiüenonnenstraat, 29bis, OOSTENDE

fionoré Willetns

Telefoon 680
VISCHMIJN OOSTENDE

In- en uitvoer van alle

soorten Visch

Bestel uw

en bij

. Rau & Zoon

OOSTENDE (Vuurtoren)
Men brengt ten huize.

Tel. 48

VISSCHERS,

Wilt ge een goed glas bier
drinkt bij Fransje Verbande

Specialiteit van het huis

F E R N A N D F E Y S

Huis Blondeel H.

bijgenaamd 'T JOB
HANDEL IN VERSCHE VISCH

Havenslraat, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogvisch

IN VATEN EN FLESSCHEN

Brouwerij Feys, Oostende

Firma Leveke Jan

VISCHHANDEL IN- EN UITVOER

ZEELAAN, 52 DE PANNE

Telefoon 30

Visschers!

Vooraleer in zee te gaan, vergeet niet
u in de

Apotheek BRECX

LOUISASTRAAT, l — OOSTENDE
Tel. 1813

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

Aangenomen door alle ziekenkassen.

VOOR UWE
Jbreukbanden met en zonder Veer

Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid

Kousen voor Spataders
Suspensoirs en

alle ziekenbenoodigdheden
wendt U tot het huis

AuPara

i Société Anonyme Internationale de

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

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

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

kers en laat uwe schepen uitrusten niet een Ultra-Sonore DIÉPTEMÉTER.'
Voor alle inlichtingen ook betreffende DRAADLOpZE TELEGRAFIE én

TELEFONIE, wendt U tot de bovenst aande u<'ressen waarC de vöórdéelig-
ste voorwaarden zult bekomen. :

*

*

AUG. VAN DEN ABEELE

- Conpure. 52-55 - SS

l

INVOER UITVOER

GROOTHANDEL IN ALLE
SOORTEN GEROOKTE,

, GEDROOGDE, GEZOUTEN
GEWEEKTE, OPGELEGDE
EN BEVROZEN VISCH

E I G E N VRIES-INRICHTING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
'e t BEREIDEN VAN ALLE

SOORTEN VISCH

IMPORT EXPORT

POISSON SALE, FUME,
SECHE, CONSERVE,"

TREMPE ET CONGELE
EN GROS

I N S T A L L A T I O N S
FRIGORIFIQUES P R I 'V E E S.

INSTALLATIONS SPECIALES
POUR LA PREPARATION DE
TOUTES SORTES de POISSONS

Directeu
«•••••••<

Wittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

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

tachtigste geneesmiddelen, CM geen
koude weerstaat aan zijn uitwerksel.

DE FLESCH : 6,50 FRANK

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

Société anonyme beige pour la Conservatïon du Poïsson par

Le Froid ArtificiehTfrr'
wsmaammmaammmmummmmw^mmm A R T i 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 Wéitiverkoop van allerbeste ZALM, geledigd eci zon-

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

VEN «ARTIC» allen van de fijnste amaak en hoedanigheid, aan
billijke prijzen. Buitengewoon groote keus.
Voor inlichtingen schrijven naar ARTIC, Vaartbleetersrei, Oostende

Reeders! Beproeft de

Snurrevaadvisscherij!

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

Alle gewenschte INLICHTINGEN
kunnen bekomen worden bij

Erik Fredericksen

54, Groot Godshuisstraat, 54

BRUSSEL Tel. 12.13.80

Algemeen AGENT van de belang-

rijkste Deensche scheepswerven

vox>r België, Holland en Frankrijk

Koopt al uw soorten

bedrukt en onbedrukt

N. V. CATS PAPIER

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

VALCKE Gebn, n. v. Oostende
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