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! 3i32 19.59
l 3.33 J9.59
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V 3.35 19.5S
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i 3.37 19.57
I 3.38 .19.56
l 3.39 19.56
• 3.40 19.55
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l 3.44 19.52
i 3.45 19.51
l 3146 19.50
» 3.47 19.49
V 3.49 M9.43
i 3.50 19.47
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i 3.52 19.45
i 3.53 19.44
l 3.55 19.42
i 3.56 19.41
V 3.58 i 19.40
l 3.59 19.38

' V 4.00 19.37
i-'Z 4.02 19.35
l D 4.03 1934
l M 4.04 19.32
l D 4.06 .19.31
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3 D 4.16
4 W 5-07
5 D 6.0?
6 V 7.26
7 Z 8.41
8 Z 9-43
9 M 10.35
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3.32 15.53
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26 D 11.58
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Z
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20.28
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1.04
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12.42
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14.03
14.42-
15.23
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tot 7 October too-
nen de uurwerken
aan land een uur
later.
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De doos schardijn, of sprot, ingelegde to-

ijn, genarineerde makreel of Karing, aller-
ande bereide ansjoyis, krijgt voorzeker hoe

rf>ger hoe meer burgerrecht in de hotels,
pijshuizen én zelfs in de gewone huishou-
eris, als; bijgerecht in alle omstandigheden,
'it is reeds Voldoende om te doen uitscnij-
en hoe belangrijk tet wordt dat het land
ane zelfstandige .visctconservennijycrheid
ebbe en dat alle pogingen om die té ontwik-
elen doorgedreven worder^. . .
Er blijft in dit opzicht oneindig veel te

oen bijzonderlijk wat, betref t de middelen
oor ónze ilandgenqoten zelve in het werk ge-
:eld, pm hühne eigene fabrieken van visch^
•aren het bestaan te vergemakkelijken en
elfs '.mogelijk te maken. . . _ -
Houdt stil bij het to'ograam van een/yis.chj

If ^kruidenierswinkel, waar de:mooi-yersiêfdé.
Jonïervendoozen hunne geheimzinnige - aan-

,kkélijkheid ten toon, spreiden en, onder de
...Irïjke kleurige werken, zoekt degene onzer
ligene conservenfabrieken en de teleurstelling
jal grievend zijn. Zelden of nooit, zalmen er
ölgische fabrikaten aantreffen. ' "
Niet alleen is dit een teeken onzer.achter'r

jkheid ; er zijn er r.og andere, namelijk dat
e veel "cónservendopzen - niet' voorzien zijn
an alle aanduiding nopens hurme herkomst ;
!t"mÉg^als ëéivï'èke*'bcr«fijs--aa.Rs:scrt .wórden
at zij~door het buitenland geleverd.worden.
Hier ligt de knoop. PC Belgische verbruiker

ekommert zich weinig of niet om de her-

er

bij

omst. .Voor hem is gewponlijk de prijs de
pperste factor voor den koop. Het kan hun
cinig schelen dat de conservendops in Bel-
ie, in Frankrijk of elders gefabriceerd ge-

l-eest is, als de prijs en dé hoedanigheid hun
tiaar voldoening geven. Slechts meer zindc-
ijke en welstellende liefhebbers zullen er
rijs "pp stellen voor gekende, doorgaans
ransche .merken, een meerwaarde voor hun-
e gevestigde faam te betalen.
De- vischh.andelaar of de winkelier, die

lechts de gewoonten of vooroordeelen zijner'
lanten in te volgen heeft, bekommert zich
atiiurlijk evenrnin om den oorsprong zijner
•aar.-Hij verkiest de merken die gemakke-
jkst verkocht worden, de merken die goed-
oopst zijn en waartegen de Belgische fabri-
anten ten gevolge van de toestanden die wij
ier reeds uiteengezet hebbén én op dewelke
ij verder terugkeeren, niet bestand zijn.
et is bijgevolg een ondankbare taak tot het
elgisch publiek een oproep te richten opdat
et zich om den oorsprong der vischco'iser-
cn, die tentoongesteld, gekocht en verbruikt
orden, zou bekommeren, ten einde de Bel-
sche conservennijverheid en aldus ook de
itionalle visscherij aan te moedigen en te
iidersteunen ; niet alleen is de onverschil-
gheid te dien opzichte bijna algemeen maar
ok en bijzonderlijk onlbreken aan ditpubliek
o middelen te dien einde. Immers, wij her-
ilen het, over het algemeen, dragen de con-
rvedoozen het meest onder het volk ver-

breid geen kenteeken yan het land van her-
omsl.
Dit is een der gegronde grieven die dr;

onservenfabriekanlen inbrengen legen den.
idigen loesland waarin zij, ten gevolge van

0 houding van het Bestuur te hunnen op-
.chte verkéeren. Wij kunnen ons niet inbeel-
cn hoe de wellen en verordeningen of de
•lafheid der eetwaren kunnen toegepast en
ekrachligd worden, als bijzonderlijk de bui-
cnlandsche produkten,geen fabriekmerk dra-
en en de gezondheidpolitie bijgevolg, zooniet
1 de onmogelijkheid, dan toch in de groot-
'c moeilijkheid verkeert om, op een gegeven
ogenblik, de plegers van een vastgesteld
iisdrïjf op te sporen en veranlwoordelijk Ie
aken.
Niets schijnl gemakkelijker dan onze land-

:noolen in dil opzicht voldoening ie geven,
et ware niet alleen een uitstekend verweer
!?en de vorvalsching der eetwaren, maar
ven» voor alle welineenende Belgen, die,

i de verwarde tijden welke wij beleven, hun-
e eigene nijverheid wilden ondersteunen,
•n uitslekend middel .verschaffen om hunne
oorkeur te bekrachtigen.
Onze conservennijverheid verdient onge-
ijfeld de aanmoediging,. niet alleen omdat

j. mits de gepaste hulp, lol een steeds groo-
re toekomsl geroepen is, oinoal de voor-
>oed en de vooruitgang der vUscherijondcr*
emingen der kust er ruimschoots van af-
ingen, maar ook en voornamelijk uil hoof-
* der belangrijke ontwikkeling, die zij in
«ênvil van ongunstige omstandigheden,heeft j
'ten Ie veroveren.

Er bestaan immers in België voor het oo-
geriblik .negen fabriekmatig ingerichte yisch-
conserVenondernemingen, waarvan zeven
langs de kust en twee in het binnerJand.Daar-
énboven bestaan er, langs de kust, te Brugge
en in verscheidene andere plaatsen, lalr-jkc
haring- en sprotrookerijen. Tezamen geno-
men, vertegenwoordigen zij een' kostelijke
bedrijfsinnchting, een talrijk personeel, dat
gedurende een viertal maanden van het jaar
arbeidsgelegenheid erin vindt, een productie-
kracht, die éene niet te versmaden handels-
beweging staande houdt.

Dit alles loopt gevaar. vernietigd te worden
in den warboel der hedendaagsche handels-
verwikkeling die zich in het buitenland.voor-
nameiijk Holland, Frankrijk, Duitschland' en
Engeland, om niet te spreken van andere
Zuidersche en Öostersche landen, in den zin
der tolrechten, invoerbeperkingen en andere
geldelijke ondersteuning ontwikkeld heeft.om
des te veiliger den dumping hunner vischwa-
ren, ingelegde en andere, te" kunnen toepas-
sen in de streken waar: men tot meer teru:;-
hóuding en voorzichtigheid gehouden is. Zoo
is' het in België waar het inkomrecht pp de
vischconserven thans 34.50 f r. beloopt, als
het vóór den. oorlog reeds 1 5 fr. de 1 00 kil.
bedroeg, terwijl alle andere inkomrechten min
of ;meer «au: «JB^ludigei^onómUche^ prnstan-.
digheden aangepast geweest zijn.

De uitslag'bleef niet lang uit. In 1926,
voerden wij 41.490 centenaren vischconser-
ven voor 46.453.000 fr. in; in 1933, was
die invoer gestegen tot 92.125 centenaren
en 51.876.000 fr". Die laatste invoer belee-
kent 1290 grammen per inwor>er in België,
als er in Duitschland slechts 170 grammen
ingevoerd worden. 715 grammen in Neder-
land en 600 grammen in Frankrijk.

De betreurenswaardige gevolgen ecner der-
gelijke overrompeling yan ons land zijn na-
tuurlijk te vinden in de aanzienlijke en voort-
durende instorting der prijzen. De gemiddel-
de prijs van den invoer was l 1.20 f r. ii
1926 en 5.60 fr. ir. 1933, 4.60 fr. als men d

Japaansche conserven afzonderlijk neemt
Zooals «rij het reeds gezegd hebben, zijn de
ze laatste in drie jaar tijd van 4.102 to
|8.475 centenaren gerezen.

Het is maar al te duidelijk dat onze fa
iriekanten, die gevoelige fiskale en maat
schappelijke lasten,te torsen hebben, het nie
cunnen volhouden tegen die van andere lan
den, waar de looncn en <i; arbeidsduur bui
en alle verhouding staan mei degene die ii
Jelgie Iqegepast worden.

Dat de heerschende misstand het gevolg i
van een gemis aan voldoende en doeltreffendi
jescherming van Staatswege blijkt uit het fei

dat de groenselcohserven bijv. op dewelke dt
nkomrechten, sedert den oorlog, vervijfdub
>eld geweesl zijn, op een invoerpeil geble

ven zijn dat sedert tien jaar om zoo te zeg
gen niet veranderd is.

Het is bijgevolg niet zonder gegronde en
treffende redenen dal de vischconservcnfabri
kanten nadruk leggen op de onhoudbaarheic
van den huidigcn toestand en benevens de
aanduiding van hel fabriekmerk op de doo-
zcn, een inkomrecht gelijk aan dit op de
groenscls vragen en aandringen opdat de in-
voer der vischconserven gccontingentcerc
worde op den grondslag van 1932. Die grond
slag is 90.376 centenaren, bijgevolg ruim
genoeg om aan niemand, zelfs aan Japan niel,
aanstoot te geven. ' D. Z.

Een oproep tot

Naar aanleiding van dezen oproep in ons
blatl van Zaterdag jongstleden, mochten \ve
zeer aanmoedigende voorstellen en inschrij-
vingen ontvangen. "

Alhoewel we nog veel toetredingen ver-
wachten, maar sommigen echter er liever
tïog een nacht op slapen, toch dringen we
bij al onze lezers en belangstellenden aan
om zoo spoedig mogelijk een gevolg te be-
ven aan dezen opiuKiX

Nu Q'at wij een stap willen doen om het
grooter verbruik van visch,' practisch door te
drijven, is het volstrekt riooHig, dat elkeen
de handen uit -.ii stinkt om ons toe
te laten onze plannen practisch. door te drij-

lenden r-iogelijk is

OM VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst een Koclinrichtlng

"PHCENIXJ

Voor inlichtingen :

PHCENIXSTRAAT, 31, GENT

Tel. 11118

VISSCHERS ! - > ; - ; • ; . ; • : ;
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SLECHTS
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THE TEXAS COMPANY S? A. B. 47, KiKWlenlaan, 47, BRUSSEL

Eenïge concessïoiinaris der Texaco producten, vervaardigd door
The Texas fCompany U, S, A.

ven, zooals het
Waar zulks in an.i-^i-<

moet het hier ook /:ijn.
Van een Brusselsen l';-.".v .xverd ons op het

laatste oogenblik een belangrijk befoog, uit-
sluitend in 't Frans:h gtschre'ven, opgestuurd

Plaatsgebrek om het nog in te Irisschen^
vérplichten ons het tot volg«;iide week uit te
stellen. . '~

'"Dit.zal ons echter'toêlatëiT'öïx'deriVjssGheri
de voorstellen die er in voórkonierr-van na-
derbij te onderzoeken.

Een ander niet min belartgrijka maar
korte overgeging, werd* ons van een lezer
uit Westende toegezonden.

We laten hieronder «ie tekst van dezen;
brief volgen :

Westcndi. den 23 Juli 1934.

Mijnheer,

Ik heb met veel aandacht uw artikel in
« Het Visscherijblad » van 21 Juli 1.1. gele-
zen, welke krachtinspanning ik niet anders
dan looven kan en prijzen voor het genomen
initiatief.

We leven in een tijdperk van groote on-
zekerheid en doorworstelen de hevigste kri-
sis ooit beleefd. Daarom blijft er niets an-
ders over dan nieuwe gedachten te vormen
en krachtdadige inspanningen te verwe- |
zcntlijken om de menschen te weer te stel- j
Ion het algemeen welzijn te bevorderen en j
het particulier bedrijf herop te beuren daar '
waar het reeds zoo geknakt is. Dat de vis-
schers en reeders een benard oogenblik be-
leven is door ieder bekend ; dat de "visch-
nijverheid gewetldig geleden heeft onder al-
Ie natuurlijke economische en Knantiecl™
oogpunten is geen geheim gebleven voor de
massa. Daarom zouden alle belanghebbenden,
zoowel visschers, reeders, handelaars, klein-
handelaars en alle voo.r.viï.-.iopjrs die vonig
belang in de vischnijorvhcid hebben :ict ais
plicht dienen te aanschouwen dc.zen oproep
gunstig te beantwoorden door hun toetreding
te sturen tot het volbrengen van het zoo
groot als kiesch ontwerp hetwelk een spoor-
slag tot aanmoediging en het besluit tot vol-
harding daar zou stellen.

Ik vermeldde de uitdrukking « kiesch ont-
werp ». Hoe gemakkelijk is het niet een steen
te werpen naar een inrichter of ontwerper.
Niemand' is onfeilbaar en -laai ieder een on-
bedoelde missing kan begaan is het aan an-
deren ei'czcn te steunen in zijn goede po-
gingen en elk in zijn mogelijkheid.

De propaganda en reklame zijn de doel-
treffendste wijze om een product Ie laten
kennen en Ie waardecrcn.

De wereld werd niel op een dag gemaakl
en zoo ook kan men niel alles verlangen op
een dag. Er moei gewerkt en volhard worden
zelfs ver builen de grenzen om lot een be-
hoorlijk rcsultaal ie komen wal zeker niet
zal uitgesloten blijven. Dit moet cfc grootste
verwachtingen kunnen overtreffen. Maar deze
weg is. nog zoo lang en om een goed einde
te bereiken is algemccne belangstelling en
samenwerking noodig.
•L\k dient zijn moreelc als geldelijke steun bij
te dragen en een kordaat positief werk Ie
verrichlen om lol een goed einde Ie komen ;
ets wat een triomf zou mogen genoemd wor

den in een bedrijf als die der vUchnijvcrheid.
Dal dil door ieder wol begrepen worde en

de leus" weze : «Eén voor allen, allen voor
één».

Aanvaard, Mijnheer, de uitdrukking mij
ncr beleefde groeien."

Ö. K.

Het Verkeer naar de* V '

nieuwe Vischmijn

-P-
•Nu er besloten is met September naar de

nieuwe vischmijn te verhuizen.' zoo is het
ook noodig dat naar gemakkelijke middelen
uitgezien worde, om de talrijke vischhande-:
laars, die van het binnenland komen, niet «1-
l*3(en desnoods per boot, maar ook per tram
of autobus naar de nieuwe vischmijn te voe-
ren.

Honderden personen uit het binnenland
komen rond 8 uur "s morgens te Oostende
eaiv die op hetzelfde qpgenblik in de visch-
lilijn moeten aanwezig zijn.
*-Door den heer Camiel Willëms, namens do

Vèreenigïng van Vischhandeiaars, werd aan
dèh heer Courtens, Bestuurder der Buurt-
spoorwegen van de kust, een schrijven ge-
richt om van hem te bekomen, dal het ver-
voer langs die zijde vanaf l September, mer-
kélijk zou verbeterd worden en geregelde en
zcgr «tipte diensten tusschen 7 uur en 8 uur
zotiden tot .stand komen.

flRffijnheer Courlens, die weet dat het ver-
kgferjijangs die .zijde geweldig zal toenemen,

~-~" --.dére inlichtingen verzocht om in
njMièt'.rnpgelijke aan de vraag

talrijkê^HëlShghebbenden te kunnen

. ..c.jkeej?
zullen toelaten "zonder veel tijdverlies de
nieuwe vischmijn te bereiken. Dit is een
punt van te groot belang voor alle visch-
h'ancïelsfirma's uit hét binnenland en voor d
vischnijverhetd zelf.

We kunnen dit initiatief van den heer C.
Wjllèms ? slechts loven. -

We komen hier nog op terug.

Vergadering van de Commissie voor

Zeeyisch- en Mosselteelt

Dinsdag vergaderde deze commissie bijna commissie met behulp van het Zeewezen en

Standard l

Gas - Oil

A. P. G. ••••«••••••••:

; HEEL DE WERELD DOOR

i BEROEMD EN GEPREZEN

American Petroleum Company.

Het Lastenkohier

van de

nieuwe Vischmijn

—«o»-

Heden Vrijdag namiddag wordt om 15,30
uur overgegaan tot verhuring der pakhuizen
van de nieuwe visrhmijn.

Het lastenkohicr, dat we als gevolg daar-
van in handen kregen en dat dus van zoodra
de Nieuwe Vischmijn uitgebaat wordt, in
voege zal treden, zullen we in een volgend
nummer volledig weergeven.

MEKANIBKE TOUW- OAREN-
EN NETTEMFABRIEKEN .-

Stirts&lipiiirks
N. v.

ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE

Alle benoodjgdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

Mazout «Porflna»
Diesel Motoren «Suizen»

Gebruikt

hell

Producten

JIj zult tevreden

PRODUKTEN
OAS-OLIE — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

voltallig op het stadhuis te Ooilende onder
voorzitterschap van den Heer Devi>s, Direc-
teur Generaal van het Zeewezen; om de werk
zaamhcden van het verloopen "jaar fe be-
spreken en deze voor de toekomst vast te
stellen. ' --x,

Er werd kennis geg:.Y-:n *an ur ïr*rbenoc-
ming der oude leden en het /ijeuw benoemde
Sid* Prof. Paul Van Oye van de Genlsche Hoo-
gcschool en een zoon onzer''Slede. Hij werd
hartelijk welkom geheeten.;" •

• Vervolgens .werd het onderyporzilterschap
opgedragen aan Prof. Van .Straelcn, Bestuur-
der van het Koninklijk Natuurwetenschappe-
lijk Museum te Brussel, in . vervanging van
den Heer Pelseneer die .•wegens gevorderden
ouderdom aftreedt. De Heer |̂ . Verschclde
wordt met algemeen handgeklap in zijn
ambt van secretaris der Commissie bevestigd.
HÉT MOSSELZAADRAPÈN O^QNZE KUST

Hef desbetreffend Koninklijk ^besluit van l
September 1932, heeft tijdens 3e twéé win-
ters dat het nu in voege is,: géén aanleiding
gegeven tot groote moeilijkheden. Voortaan
zeJ ook perceel l (t^ïeuwpoort) vanaf l Oc-
tober ter beschikking- gesteld worden van de
rechthebbende mosselzaadlrëkïtèïs. De decien
die daar of 'elders voor.-plaatselijke kuituur
mochten noodig blijken te zijriKzullen voor-
afgaandelijk worden vastg^-.tydfrdoor eene
'sübcolnïritósié' b^staai,J^?^vï-^^4!;T£ircri--Ver-.
schoore. Van Oye en Verschelde^'

Verleden winter werd voor de eerste maal
een statistiek opgemaakt van het mosselzaad
die van l October tot 30 Maart op onze kust
getrokken \vordt.

Daaruit blijkt, dat 9 booten uif Zeebrugge
alle met een motor voorzien, tollende 9 schip-
pers en 26 matrozen van October tot De-
cember in 45 reizen 255.700 kg. mosselzaad
hebben weggehaald, terwijl l O booten uit
Bpuchaute, waarvan slechts één enkele eer
motor bezit, tellende 10 schippers en 25 ma-
trozen voor 64 reizen, 295.400 kg. mossel-
zaad hebben \veggehaald in zes maanden
tijd.

Het is immers opvallend dat de Zeebrug-
sche visschers het mosseizaadrapen, einde
December stilleggen, wanneer waarschijnlijk
het beste zaad is weggehaald en wanneer de
isch- en sprotvangst dan oak meer looncnc!

wordt.
Gezamenlijk \yerd dus door I 9 booten met

60 opvarenden minstens 551.700 kg. mos-
selzaad weggehaald.

MOSSELZAAD ,OP ONZE KUST
Tot nog toe hebben de methodische proef-

nemingen welke vooral te Nieuwpoort wer-
den ondernomen geen uitslagen opgeleverd
lie de mogelijkheid doen inzien dat mossel-
cweek op een ietwat groote schaal winstge-

vend kan bedreven worden. Kleine pogingen
die hier en daar worden voortgezet zullen
door de commissie worden gadegeslagen.

DE BRAEKMAN
Over den toestand van deze uitgestrekt

kreek die in vroegere tijden zoo vermaarc
was wegens de Phillipinschc mosselen, die er
gekweekt werden, werden zeer teleurstellen
de metfedeclingen gedaan. De dagen van den
Braekman zijn geleld en de verzandinge
wassen zoozeer aan dat zelfs de beste vcr-
wateyingplaatsen de eene na de andere moe
ten worden prijsgegeven.

Van Nederland kan niet meer verwacht
\yorden dan het thans d'oet in den ongelijken
strijd tegen de onverbiddelijke vcrzaneling
waaraan de Braekman met geen middeler
kan ontsnappen.

Volgens toegekomen berichten, zou het
aan de Belgische visgchers, die daar nog ee-
nige mosselen aanbrengen, toegelaten zijn ze
in het haventje vanBouchaute te lossen en van
daar rechtstreeks nanr België te vervoeren.
Is het de vrijheid die men aan een stervende
geeft om al te doen wat "Ü verlangt ? In dit
geval zullen de ondernemende mannen, die
de Bouchauter vloot nog mocht tellen, wel-
licht best doen het voorbeeld fe volgen der-
genen die reeds naar beter oorden verhuis-
den,

WADDENZEE-MOSSELEN
De commissie ziet noch het middel noch de

noodzakelijkheid de invoer der Waddenzee-
mosselen te belemmeren ten voordeele der
Zceuwsche. Anders ware het geweest, zoo de
Zeeuwsche kweekcrs het nuttig hadden ge-
oordeeld hunne belangen aan deze der Bel-
gische visschors vast te knoopcn mei ze door
samenwerking in de gelegenheid Ie stellen
ook wat meer te verdienen, dan een droge
boterham.

Het ware misschien nog nic( te laat, zoo
er niet van Belgische zijde te veel argwaan
bestond om elk voorstel lot samenwerking
wanlrol(\yend yan de hand te wijzen. Liever
vrij éii arm dart verbonden en welstellend l

ONDERMAATSCHE VISCH
De commissie neemt nota dat dit punl door

den lloogen Visscherijraad werd behandeld.
Wij hebben er reeds vroeger '•breedvoerig
verslag over uitgebracht.

HARING BUITEN DE'pRANSCHE
WATEREN VAN 'T KANAAL

De commisjie neemt kennis van het feit,
dat dit punt op hel werkprogramma werd
gebracht van hel Zcewclcnschappclijk Insfi-
luul, Hel mandaat van de hecren Damas,
Verschoor* «n VerscKelde als lid van ' den
Technischer» Raad van dii Instituut wordt
voor een jaar bekrachtigd,'r

NIEUW V1SCHTUKS
. Een. ontwerp y«n «senncnel»

stroomend waH«r zal !n hel naj
woi

najAar door d« grewcevl.

van een belangstellende, beproefd worden.
OESTERKWEEK TE NIEUWPOORT

Ondanks het groote verlies verleden jaar
door de N. V. Oslrea onderstaan worden de
proefnemingen voortgezet. Nieuwe modellen
\yorden in 't werk gesteld om te trachten
het oesterbroed op te vangen dat zeer le-
vensvatbaar blijkt te zijn, doch verleden jaar
in groote hoeveelheden verloren ging.

Een bezoek ter plaats gaf aan de leden der
commissie tïe gedegenheid vast te stellen wel- i j;
ke reusachtige inspanningen daar gedaan ; i
worden om de proefnemingen tot een gped . ;
einde te brengen. ••"•'',..

Jammer dat er spraak is de vlotkom voor
het genoegen van een paar sportUelhebber*
aan de jachtjes open te zetten, wat alles kan
komen bederven. Wij noemen het onzinnig. '

PROEFNEMINGEN TE OOSTENDE
Ook in de verwezen spuikom alhier worden '

oesterkweekproeven ondernomen door de zor- '
gun van den heer Haléwyck afstammeling van '
een der bijzonderste • oesterkweekers uit het i
tijdperk van voorspoed die de; Oostendsche j
oesterhandel gekend heeft.

De thans in de spuikom bekomen result»- ' i
ten zijn van aard om een betrekkelijk geringe , '
uitgave te-wettigen, die zou toelaten het wa-
ter van de spuikom in ruimer mate te ver- ' ,
nieuwen. . ' 'r"~' Het'Bêstüur';dêr.'Douaneh', dat'op de^XSJ"* , " "
gad'ering vertegenwoordigd was door den heer l

Desmet van het Middenbestuur, volgt de oes-
terkweekproeven mot groote belangstelling
en steunt ze in de maat van het mogelijk. t (

Dit bestuur raadpleegt thans het bestuur |
van Zeewezen over alle tolkwestie» die de
produkten der zee betreffen, namelijk de f ,
vraag der uitbaters van oesterputten welke j
het niet billijk vinden, dat zij voor de oester»,
die zij in groote hoeveelheden invoeren om
Hunne parken te bevoJken alwaar ze onver- ,
mijdelijk aan een zekere, sterfte onderhevig , .
zijn, dezelfde tolrechten moeten betalen al» '
Je vreemde leveranciers, die er met-kleine ^
zendingen rechtstreeks naar de Belgische ver-
bruikers sturen. . i

Die vraag is nog in onderzoek evenals de-
ze rechtstreeks tot het Bestuur van Zecwezen >
gericht door de Hoilandsche oestcrkwcekers '
die verlangen, dat de tolrechten zouden ge-
heven worden op de waarde en niet op het
gewicht der ingevoerde oesters.

Beide vragen zouden natuurlijk in een bij- t
zonder daglicht komen te staan, zoo het mid-
del kon gevonden worden den oester-
teelt in Belgische wateren in eene niet on-
aanzienlijke maat te ontwikkelen.

Een stap in deze richting ia het volgende
gewichtige voorstel :

Inrichting van model oesterputten in het
zuidelijk deel der huidige visschershaven wel-
ke zal beschikbaar komen met de aanstaande
ingebruikstelling van de nieuwe visscher*ha-
ven.

Het zou volstaan den niet zeer brccden in-
gang te sluiten om van dit deel een reuzen-
oesterput Ie maken die in vijf afdeelingcn zou
kunnen verdeeld worden welke elk zouden
beschikken over een put met meer dan t
30.000 kubieke meter water.

Eene enkele leiding van ongeveer Iwee me-
ier doorsnede zou volstaan om den inhoud s
der vijf parken te ledigen in 2 uren tijd, wat
zou toelaten het water tweemaal in de 24
uren te ververschen gedurende de twee Iaat* ' j '
stc uren van het hoog water, 't is te zeggen i
op een oogenblik, dat het vuile havenwater al
lang is weggespoeld. ' <

Voor iemand die met de bestaande toe-
standen vertrouwd is, springt het in 't oog '
dat deze oplossing ccne enorme verbetering ^
zou teweegbrengen en wellicht den heropbloei ' t l
der Oostendsche oesternijvcrheid zouden mo-
gelijk maken. ,

DR kosten dezer inrichting zouden onbedui- „
dcnd zijn in vergelijking met de millioenen
die jaarlijks worden besteed aan de verbete-
ring en den onderhoud onzer handels- en vi«-
schcrshavcns.

Mop?, de zaak nu niet op de lange baan
geschoven worden. l

EEN LUNCH IN HET BADENPALEIS
Na de vergadering had een lunch plaat*

in het Badcnpzleis waar een veertigtal leden
en belanghebbenden aanwezig waren.

Onder leiding van den heer Everaerts werd
daarna het Bndcnpalcis bezocht, waarover el- ,
keen zijn bewondering kon uitdrukken. .

ONS VERDER BEZOEK
Tenslotte werd een bezoek gebracht aan • ^

de nieuwe visschershaven, het Zeewelen- , :
schappelijk Instituut en de oesterputten van i •!
''lieuwpoorl. Na een Ifiteresjanlo tocht per , ' '
>oot tusschen de oeslcrpcrceelen zelf, waar , j;

we de gelegenheid hadden de oesterproevcii ; • '
van nabij gade ie ïlaan, werden we door d« j p*
-iccren Vlaming en Vermccrsch op een lek- ; !:•»
eer glas wijn en oesters vergast, waarvan , l i'r
sommige bezoekers met gretigheid profiteer-
den.

Ondcrtiuschen, was Gocverneur Bfir.li, ter
plaats gekomen, waar hij van nabij de proe- '
ven heeft gadegeflaRftii,

Het ia toch «curieus» zei een der legen-
woordigen dal, v/aar de belangen onzer vi*eh-
lijverhcid on» roepen, men immor de he«r
Jaejs, onlmoel, ,'4|';
«Nogmaals een bewijs van dé groole belang- VJJjj. j

telling en liefde voor zijn volk», antwoordden |
we. _ • , .;.|j

Daarmee eindigde deze welgeslaagde bij- fjg
eenkomst en toog elkeen naar huis, zeer Ie- (>,,
reden over hel geleverde werk én de uit- '|

«lapja die voor eliceen. zeer intcre»»anl whrar» K'.
orewéevl. ' " "'-i . " . Ir
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Oostendsche Havenbelangen

. EEN BELANGRIJK VERSLAG

Op vraag van de bij/ondere Havencommis-
sie. werd, door tusscheiikomst van het Sche-
pencollege, aan de parlementsleden gevraagd
om m afvaardiging bij den minister van Zee-
wezen te mogen gaan om, naar aanleiding
vaii.de menigvuldige beschadigingen veroor-
zaakt aan 'de staketsels, aan te dringen op een
reorganisatie van den loodsdiensl.

Belet door de • menigvuldige bezigheden
lujeft de heer minister gevraagd om ö'e klach-
ten én wenscheii bij middel van een verslag
aan. hem over te maken.

" " Door volksvertegenwoordiger Peurquact
wercl te dien einde onderstaand verslag aan
den. heer minister overhanrigcl :

•- • r - , Oostende, 10 jnli 1934..
Hooggeachte heer Minister,

„ Ondergeteekende . heeft de eer Ued. hieron-
der, als gevolg op uw geëerd schrijven J- S.
R. V. L. van 30-6-1934, het gevraagde ver-
slag betreffende cfen loodsdienst te Oostende
te bezorgen, met .de hoop dat Ued., na on-
derzoek van den aangeklaagden toestand, zuit
willen gelieven er het gewenschte gevolg aan
te geven :

In het jaar" l 929 besloot cle Achtbare Keer
Lippens toenmalige Minister van Zeewezen,
dat de loodsen der Scheldemonden, na een
korten onderrichtingstijd aan boord van de
OostendscKe sleèpbooten, net zooals do lootf-
Een van den havenlooclsdiensl van Oostende-,
het binnen- en buitcnloodsen der schepen in
de haven van Oostende moesten verzekeren.

Door de betrokkene loodssn werd op het
.gevaar gewezen-van de scheepvaart en de ha-
ven zelf, uit reden dat zij de noodigc praktijk
en kennis . niet liedden om in cïe haven van
Oostende te loodsen én zij stolden voor, Kct-

'gben in alle andere havens van de wereld ge-
beurt, hen toe te laten de schepen t"t aan tlti

' reede van Oostende te loodscn.maar d'-- loods-
dienst in de haven zelf te laten verzekeren

'door de Oostendsche loodsen die deze haven
" kennen.

Ondanks het gegronde van deze vraap. is
er geen gevolg aan gegeven en Enlwoordde

' de achtbare Heer Minister Lippens, rïat de
' ondernemingsperiode lang genoeg had <je-
'-<!>jurc? om het loodspersoneel tier Scheldemon-

den toe te laten met zekorheid aen dtettrit in
de haven te Oostende %va?.r te nemen.

Onderstaande officïeele cijfers bewijzen he-
: laas. Hooggeachte Heer Minister, dat cle voor-
spellingen niet ovedrevcn r.ocïi voovbaug \va-
icn, en de gevreesde schade voor de ïchec-p-

• veart en de haven van Oostende zich in groo-
tere mate voorgedaan heeft dan men kon ver-
onderstellen.

Als bewijs hieronder een tabel met ao Ira-
• venbeweging en de veroorzaakte schade aan
de staketsels gedurende het tijdperk gaande
van 1920 tot 1934 (Mei I93<i).

in de eersle tien jaren, toen de Oostendsche
loodsen den loadfdienst in de haven verze-
v.-e:d veroorzaakt, of gemiddeld 32.863,95 f r.
v-er jaar, terwijl in het tijdperk vau 19JO tot
'93-I hel bïdiatj der veroozaakte schade fr.
1.063.396,31 beloopt, 'tzij gemiddeld frank
212.679,26 per jaar, ongeveer 6,5 maar-meer
uitjfc.vt.-n zontter te spreken van de verliezen
van da scheepvaart .en vs.u ds herstellingskos-
ten der schepen.

Dit onderzoek bewijst ten duidelijkste, hoog-
geachte Heer Minister, dat de tegenwoordige
organisatie van den loondienst voor de haven
van Oostende erg nadeelig is, c/anive' voor
de financtün van den Staat als voor deze van
de stuc!. Zij moet nog veel schadelijker zijn
voor cle goede faam van' de haven en een
«rooien weerslag hebben " op handel -en'
scheepvaart in het algemeen.

De betrachting en wensch van het Gemeen-
tebestuur en van de leden van -;de bijzonclere
Havencommissie, Commissie samengesteld, uit
de vertegenwoordigers van het 'Gemcsenlebei-
stuur, hsxven- en scheepvaartpatroons, en af-
gevaardigd'cn van het havenpersóncel, zijri ha
j;ncn ondervinding der nsdeelige gcvcrlgen
voor onze haven, van U, Hooggeachte Heer
Minister, te verkrijgen.dat een onderzoek zou
ingesteld worden om in den kortst mogelijken
tijd, cle loodsdienst in te richten op cïenzelf-
den voet zooals voor de Scheldenjonden en
7.ooals dit werd aangevraagd' in 1929-1930, te
wc-tcn : cle loodsen toelaten de schepen lot
voor die reecle van de haven te loodsen, maar
het binnen- en buiteploodsen in de haven zelf
te cocii verzekeren, zooals vóór 1930, door
een bijzonder korps van Oostendsche haven-

- loodsen.
In cïe hoop dat deze vraag het voorwerp

• von een v.'clwiücnd oiut'erzoek zal Uitmaken,
l Lid ik U, Hooggeachte Heer Minister, met
mijnen vóorafgaanden dank, de betuiging mij-
ner gevoelens van bijzondere hoogachting te
v/illen aanvaarden.

J. PEURQUAET,
*•' '•

Wij ook drukken den Wensch uil, ja, we
twijfelen er niet, dat cle Minister op die vraag
zal ingaan.

£L TOL

laMUIDEN
i'ï'' Telefoon 21

SPECiALITBIT

KABELJAUW
SCHELVISCH

PLADIJS
ROG

VLOOT
FIJNE VISCH

Sbciété Francais e
DE BANQUE &1>E DEPOTS
NA AMLOOZjï- 'VISNNOÜTSCHAP •

Kapitaal 50.000.000 l'ranschè: franks
Hoofdzetel: 29, Haussinannlaan, Parijs
Antwerpen -r- Brussel .r— Charleroi
Kiuiïoor Oostende, 21, Leopoldl.

ALLE BANKVERRICHTINGEN
Vreemde munten — Brandkasten

Filiaal van üe Socicté Générale, Parijs
• Kapitaal en Reservsn :

Een milliard twaalf inillioen Fr. Frank
Dureelen opeti van 9 tot 12 Va en vau

14 '/2 tot 17 uur.

V1SSCHERS EN

VISCHHANDELAARS

wendt Ü voor uw n ;

IVERVOER <

wendt U tot het HUIS

A. Vande wy ngaer de

KAAISTRAAT, 45, OOSTENDE

De Bank van
B1JHU1S OOSTENDE, 3, WAPENPLAATS,
en hare agentschappen en kantoren : Elan. l
kenberghc, Coxyde, Den Haan, De Panne,!
Diksmude, Eerneghem, Gistel, MiddelkerktJ
Nieuwpoort, Oostende (Petit- Paris) , Veurnc,!
Wenduyne : stelt van heden af te koop, zon-|
der kosten, de biljetten van de

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

krijgen, met achtereenvolgende nummars,l
maar waarvan de letters der reeksen ver-|
schillend zijn.

Bovendien zullen de biljetten kosteloos op. l
gezonden worden aan elkeen, die er het oe-l
drag er van op de postcheckrekening
3845 van de Bank van Brussel, Bijhuis Oos.
tende zal gestort hebben. - • v

HAVENBEWEGl.NG
Jaren lnploincB

-1920 , 690
1921 607
J922 655
1923 667
1924 828
1925 866
1926 2495
1927 961
-1928 807
1929 850
1930 877
1931 804
1932 568

•1933 610
1934 270

lü-IE-
BH!

209.573
203.530
277.552
271.295
342.470
366.853
517.969
338.905
3-14.51 l
397.853
404.849
367.822
313.686
354.244
135.378

682
5S6
661
676
834
861
2489
958
809
850
877
806
565
611
270

rat
208.057
I82.&8S
291.094
274.100
347.591
363.825
516.348
333.652
343.784
397.511
406.550
368.512
3 H - 1 7 9
356.593
135.694

R.Huysseune

ZEEBRUGGE

Tel. Heyst 22 — 72

SPECIALITEIT

GARNALEN EN

FiJNE VISCH

AANVARING DER STAKETSELS EN .
HAVENINRICHTINGEN

Jaar- üa'ra tit faro taa le i siliij SsJras i!;r
5315 aamtóg (u te aaiuring tm a^-ti
1920 18-8-20 s-s Joachirn Zelck 4.895,87

i 1 92 1 — — — —
1922 20-11-22 s-s AJgscbra 26.735,71
1923 15-8-23 s-s Henriot 1.995.54

. 1 924 25-5-24 s-s Kcïr.hold 1.51 0.47
1924 7-7-24 s-s Dovte JCHSCH 24!, 05
1925 27-5-25 s-o Fale of Mr.v.-brf.y l 1.060,24

' 1925 25-3-25 s-s IVmpétc 1.142,90
•1925 28-7-25 s-s Linhopc 26.091,28

1925 10-12-25 s-s Mercator du porï du
Storanrrcn 20.126,08

1925 10-12-25 s-s Marca-o
"192626-6-26 Loodsb. 10

1926 25-7,26 s-s EfHc Crnv
' 1 9 2 6 26-7-26 s-s Noots I-Uill 112

1926 2-10-26 s-s Gy 853
1927 2-9-27 s-s Dec-rwoocl
1927 19-11-27 s-s Priinavcra

. 1928 18-12-28 Loorïsb. 5
1928 26-12-28 s-s Ttiiv.berham
1929 21-6-29 a-a Vr.-.m.-'.cr
1929 1-8-29 x-s Bri:;)"-,,
1930 13-2-30 Loodsb. 7
1930 18-2-30 s-s Sua-.on

,19304-11-30 LoorK-b. 5.
'1930 '7- l l -30 ' " Loods'». 13

" 1 9 3 0 2 4 - 1 2 - 3 0 Lomlr.b. 6
1931 6-7-31 s-s Seve/in
1931 15-7-31 s-s Th- odov
1931 19-9-31 s-s Wr ,t<--rv.-;-ld.-

.1931 10-11-3- L—d.S. 4
1931 28-12-31 Loodsb. 10

. 1932 13-1-32 Loodsb. 16
"1932- 15-9-32 s.sSpcec}f;«t
193229-7-32 Loodsb. 2

- 1932 31-10-32 s-s Rison
.1933 29-6-33 a-s r-W.»:-. -

• 1933 12-7-33 Loodsb. 16
1933 21-7-33 s-s Elr.vcrn
1934 1 9-4-3-J ss Edith H;>vv-a!dt

Uit de o|>s<cB"v«» cijfers I l i jkt oiitrRcn-
sprekclijk dat, nipttefjcnstaan'.lo de scheen-
vpart in on 'jïl de. haven v?<n OoslcnfJc- sinds
1920 tot 1929 gciimMrM 327.051 tonncmaat
per jaar br^roo;;. trftr;-.->v<-r 315.195 l ' i t inn-
maat van 19"30lot l 934, of oii^-cv.i-v c;<n vcv-
mindering vau 12 000 i r > n i>nr j«ar, de r jm-
v!»tingcn en fchado bir.o!skc:u! :i:iti •!" •.;.!!, ••!-
sóla en liavciiinsteüinucn or> een «cliriUb'.-.rcn-
de v/'jze zijn v;-,-nir.nioorf!.

Inderdapd, xvn'i-inr-r moti i'e o:v.<- 'r\.-.-.n
cijfers der hor9le!liiu:-.!;o.ilc.i nnilfir-lt , ]•'•<* \\
men tot hel besluit dal, sintlr, 1920 lot 1929,

4.370.02
1.469. 18

II. 206,4 J
1.335.80

2.705,94
159.335,02

850.53
7.792,87

29.589,17
l l . 7 0 5 . 0 i

1.065.62
601,53

'.' OV-.56
I I . 786.20

616, CO
\.(,f,n.?.">

473. 119. 36
I59 .099.JO

2. 337/1 5
1.222,09

507.52
2.r>5,_-

192.366.30
i .070 R'.
2.407,--
2.os;p;r,

4^3 ,37
24.S21.25

I8J. 573, 47

, ^ -
AANDEEL 'DER LEDEN VAN DE VER-

EENIGDE VI5CMK ANDELAARS TE
OOSTENDE VOOR DE MAAND AUGUSTUS

Arys Meci'. — - sooilen 2 1 - 2 9 ; 610 kg. ;
Kooit 69, l "l O kg. ; 5'3-68 en 70-75 . 40 kg.

Cloct Frans. — soorten 21-29 : 760 kg. ;
soorten 32-33-52 40 kg. ; soorten 53-68 en
70-75 : 350 kg. ;

David Jean. — soorten 16 : 230 kg. ; soor-
ten l 2- I 5 en l 7-20 : 250 kg. ; soorten 2 l -29
9000 kg. ; soorten 30-31 en 34-50 : 67 kg.;
soort 69 : 2700 kg. en soorten 53-68 en 70-
7.ry 100 kg:

Uegvootc-Vantorre.-r- soort l : 98 kg. ;
soorten 12-15 en 17-20 : 610 kg. ; soorten
2 1 - 2 9 : 1 000 kg. ; soorten 32-33-52 : 330 kg.
-soorten 53-68 en 70-75 : 760 kg. '

Delcroix. — soorten 21-29 : 970 kg. ; soor-
ten 30-31 en 34-50 : 50 kg. ;

Dcpacpc V, — soorten 21-29 : 900 kg.
Depaepc G. - soorten 21 -29 : 4000 kg.;

sporten 32-33-52 : 130 kg. ; soorten 53-68
en 70-75 : 2000 kg.

Dewispclaerc. - soorten 21-29 : 4000 kg.;
soo-.to.n 32-33-52 : 200 kg. ; soorten 53-68
CP. 70-75 : 2400 kg.

P" raid Artificicl. — soort 16 : 75 kg. ; 21-
29 : 20 k-.-,. -. 32-33-52 : 420 kg. ; soorten 30
31 en 34-50: 120 kg . ; soorten 53-68 en
70-75 : 100 kg.

H. G:t;:els. - soort l : 870 ke. ; soort 16:
1000 kg.

I licks J. — soorten 32-33-52 : 120 kg. ;
La Marce. — - soort l : 2000 kg.; soorten

2 1 - 2 9 : 1500 kg. ;
j, Leveke.— soort 16: 1100 kg. ; soorten

21-29 : 12.000 kg. ;soorlon 32-33-52 : 1000
l:g. ; soorten 30-31 en 34-50 : 2400 kg. ;
sooilr.n 53-68 en 70-75 : 2500 kg.

A Pede.: — soort l : l 1 00 kg. ; soort 1 6 :
3 1 0 0 k K. ; soorten 2 1 - 2 9 : 24.500 ks- ; soor-
ion 32-33-52 : 2000 kg. ; soorten 53-68 en
70-75 : 520 kg.

Rnyns (Btank'enberge, soort l : 1 80 ks?.;
soort 16 : 470 k<?. ; soorten 21-29 : 3200 k.-
soorten 32-33-52 : 66 Ökg. ;

C. Willems. — soort l : 2800 kg. ; soort
1 2 1 5 en 17-20 : 330 kg. ; soorten 21-29 :
1600 kt;. ; soorten 32-33-52 : 4200 kg. ;
-,ooi icn 30-31 en 34-50 : 1000 k</.

,1'. Wyffels.— soort l : 230 kg.* .
Mofjen daarenboven haring invoeren, de

firma's Ballhcu, Bocls-Dcruclder, Brunei en
Co, Calconn D., David J., Froid Artificicl. La
M:.-vc"e, Liclarl, J. Loveke, Merlcvcdc, C. Wil-
lf:;ns en V. Corncllie.

OOSTENDE

APQTHEKERSVEREEN1GING VAN
OOSTENDE.

Zondag 29 Juli 1934.— Open ganscK den
dag : Apotheken Gerard, Kerkstraat, 16 en

' De'lcroix, Thourout steenweg, 191.
l Open tot 12,30 uren : Apotheek Delang
i (Opex).
! Nachtdienst : 28 Juli tot 4 Aug. Apotheek
Gerard, Kerkstraat, 16.

BEÏ ANGRIJK BERICHT.
. U\l2reen kent de vermaarde Apotlteek E.

HA1 EVA'Ctc; 12, "Groote Markt, Postende,
gestielit in 1890. Daar worden al de recepten
der doktoors' uitgevoerd met medicamenten
van eerste hoedanigheid en stiptelijk volgens
het voorschrift der «cni'esheeren. Men yer-
gete ook niet dat in dezelfde Apotheek E.
Halewyck bereid worden, de voorschriften
ueleverrf aan de leden van AL DE MUTUA-

' L1TCITEN VAN STAD en OMLIGGENDE :
Volksbond, Vrouwenkrai s, Bond Moyson,
Help U Zelf en ook aan deze van assuran-
tiën enz. enz., in een woord aan AL'DE
A\A'\TSCHAPPIJEN, aan den goedkoopste:!

' pr;js mogelijk VOLGENS HET TARIEF QP-
GEI EGD aan al de APOTHEKERS en DOOR
HEN AANGENOMEN. ALTIJD te bekomen

,(11 \ie Apotheek E. Halewyck alle speciali-
teiten en toebehoorten.- . . . * « * - -

CASINO-KURSAAL — OOSTENDE
OOGST

Woensdag l.— Festival van Oostende :
YVES NAT pianist.

Dontïcvdag 2.— SELECTIE UIT FAUST :
Nespoulous, Villabella. Huberty.

Vrijdag 3.— 2e KLASSIEK. CONCERT,
Enrico Mainarcli, cellist.

's Avonds : GALA BAL.
Zaterdag 4.— ROGATCHEWSKY.
Zondag 5.— Cinn BOVY.
Maandag 6.— H. WAGEMANS en Frans

BROOS.
Dinsdag 7.— MARIE DUBAS.
Met groot Orlcesl onder leiding van AL-

BERT WOLFF en MARTIN LUNSSENS.
, * * *

BERICHT
Het .Gemeentebestuur brengt ter kennis

van de handelaars, fabrikanten en nijveraars
dat standplaatsen voor het oprichten van re-
klaam-vitrienc-n te huren zijn in het Badpa-
Icis (1 hermen).

De vitrieiinn dienen geleverd doov de be-
langhebbentj'en volgens afmetingen en ty;>e
vastgesteld door de stad. ?

De offerten aanduidende den aard der'ten
toon te stellen voorwerpen en den duur der
verhuring moeten aan het Gemeentebestuur
overgemaakt worden voor .Vrijdag 3 Augus-
tus 1934. ' - S .' '.-• -f*-

Lastenboeken zijn te bek'omen in het-bu-
reel van Openbare \Veiken, Kamer 96.

Voor nadere inlichtingen gelieve men zich
te wenden tot het Technisch bestuur der
Thermen.

Tentoonstelling 1935

i.,De Prppapagandacommissie voor de ^,-er-
hoogir.g van het verbruik der Belgische Zee-
visch, heeft de eer de belanghebbenden ter
kennis te brengen, dat bij de internationals
Tentoonstelling 1935, te Brussel, een prachtig
paviljoen zal opgericht worden, \\>aarin zal •
worden ondergebracht en tentoongesteld, al .
wal de «Handel in Zeevisch» b&ïreft. — (Yer-
sche en opgelegde visscherijprocluklesi; kook- '
en braadtoestellen ; fruit-en brandoliën ; in-
grediënten en kiu:den ; toesielUn voor hel b;-
waren der zeevisch, enz —
; . Oc firma's die ven dit paviljoen 'zouden

wenschen gebruik te maken, om .hunne .wa-
ren öe doen kennen, worden verzocht zich,
onverwijld, in betrekking te willen stellen met
het Secretariaat der Commissie-: Middagiüjn-
slraat, 9, Brussel.

,\Vij meenen de aandacht der bElanghebben-
den te inocten trekken op het feit, dat het
aantal beschikbare plaatsen, in dit paviljoen,
zéér beperkt is, en dat de telaatkomers ge-
vaar loopen niet. meer aanvaard te worden.

Do Prïjpii^and^-Commisaie.

i Camille Willems

Zee? iserjgroot&anilel

gesticht in 1889

OOSTENDE

DAGEUJKSCHE VERZENDING:

BELGIË — BUITENLAND

Tel- Adr. Willemsco, Oostende

Tel. : 85 - 1035- 175 - 1814

SPRUITEN & HARINGHANDEL

Een wel uitgestalde,

is een verkochte visch

, zich
N. -B. — Voor

wenden tot
alle verdere inlichtingen.
hel Secretariaat der Com-

-o-

missie, rVlïadacjlijnsli'aat, 9, Brussel.

l Wed. s. L GROEN!
^ Telegr. : Hofleverancier WSjjj
©Telefoon : 5 & 265 f Ijĵ? l til l
2 HET OUDSTE HUIS
U EN HET BESTE ADRES
0 TE YMUIDEN

@ VOOR ALI.I-I SOORTEN (

f| ZEEVISCH — Eoissons de mer'
f^ HARING — Harencjs salés
® ANSJOVIS -— Anchois'
«_.... . L , . i r - T l l . u , L,,.IL_J

In den Onderzoeksraad!

voor Scheepvaart

JOZEF DEWAELE EN
EVARIST VAND1ERENDONCK KRUGI

EEN VERMANING
:N

JOZEF DEMUNTER VRIJGESPROKEN

Men moet de visch kunnen uilstallen. Een
betere uitstalling in de vischwinkels zou,
x'oorzekcr, meer aantrekkelijkheid voor de
vïschwinkcls op de klanten en bijgevolg ee-
ne meerdere vraag teweegbrengen.

j Maar het komt er op aan slechts aantrek-
kelijke visch uit te stallen.

Een hoop wijtiiig, een lot kabeljauw of
koolvisch 'aan het loograam, zullen de klan-
ten niet aantrekken ; maar een prachtige
l.abc-ljauw in sierlijke stukken gesneden, en
op een kraaknette tafel geschikt, licht be-

' strooid met gemalen ijs en getooid met wat
' petevselie of gewone cresson, zal dadelijk

het water in den mond' van den voorbijgan-
! ger doen komen. Eens zijn eetlust opgewekt,

zal hij een stuk van de/e schoone visch koo-
pen en zijn aandacht zal op tic nabijgelegen
kleine visch gevestigd worden ; door een
.«tuk kabeljauw aangelokt, zal hij misschien
een Llinksnde wijling of ecn'ge haüngen koe-
pen. Met is altijd zooveel meer verkochte
visch en een klant die zal terugkeercr..

Een zondcilïnge of een zeldzame visch
vestigt steeds de aandacht van den wan-
d'claar. De grootu visscherihavens kui-nen
steeds eenigc eigenaardige .en eetbare zee-
dieren leveren zooals "een bokaal levende

.' braadvisch, en bruinvisch, een dolfijn, een

Wonderbare

Vischvangst

Een wandeling doende langs het zcestrani
Dinsdag 11. beinekte Mme Priem van Ger;
een kabeljauw van omtrent l 2 kg. die vernes
tc'id zat tusschen mos en steenen van eei
baarbreker te Zeebrugge-Plage. Déze abnor
male visch trachtte tevergeefs zijne vrijheit
terug te krijgen. Bovengemelde <ïame bom
onvervaard de strijd met rfen visch aan er
slaagde er ten slotte in, na vele vruchtelooz;
pogingen, hem levend op het droge te bren
gen.

Het gevolg van deze dappere daad was ec-i
lekker smu'lpartijtje in "t Hotel do la Plag.
bij den Heer Louis Mercier, waar Madami
Priem voor 't oogenblik verblijft.

LIJDERS AAN SPATADERS
(Variccs]

gaat ter trouw voor Uwc kousen naai
het HUIS

AuPara

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

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTEND
N. B. — Zeer groote keus in dez

artikelen, ook naar maat.

g NIEUWWASSCHERIJ (

®" La Renaissance „ '

S Telefoon 488 j;

© L. Gobert-Fontaine

® 13, ST-JORISSTRAAT, 13

&> . OOSTENDE

ROUW IN 24 UREN.

Donderdagnamiddag vergaderde onder voor- tonijn en vele-andere'.soorten nog. Dcrgcli]-
ziuersrhap van den heer Poll, de Ondcrzoeks- k(, ote beesten trekken het oog op uwr.
raad voor Scheepvaart om uitspraak te doen . - . , . . .
in zake de Z. 41 , H. 44 en de 11. 18. uitstalling. .:•

Gezien blijkt uit het verslag van den rijks- ; Een etiket duidelijk zichtbaar, ge::ft den
opziener der Nederlandschc kusïwachldiensl, naam op van het dier, zijn gewicht, zijno
dat de Z. 41 en de H. 44 wel gezien werden . - . , i - u- . ,1 ., i n i i . - t • i , - lende, de plaats waar het geviscnt werd ;m hlollandsche territoriEile wateren ; na ge- "-"&"-' " « - f =

, hoord te hebben schippers Evarist Vandieren-' dit alles zc.1 den mogelijken klant voor het
donck en Jozef Dcwaele, die verklaren dat ze ' u:t<rcs-.alde stuk doen stilstaan ; hij zat

' : op de aangeduide plaats geen garnasl kun- j ^ ve ckke„ vooralecr een oogslag op
l ncn vangen ; daar beide schippers geen an- i-

dcre bewijzen van onschuld kunnen aanha- . de overige uitstalling gcdann LJ hebben en,
,'len en dat ze wel in bedoelde territoriale ' ZOo hij, d'enzclfden dag niets koopt, zal d<;

l wateren kunnen visschcn, zoo acht cle raad,
l zich steunend' op he.t verslag der Nederland-.

sche wachten, dat beide schippers schuldig.
' zijn en geeft ze, gezien hun goed verleden,,
) ! elk een vermaning met vcroordeeling tot hel

bcialcn van een derde der kosten.
Voor wat de H. l 8 betreft, is de raad van

oordeel, gezien de I I . 18 een vischkprder is
en het bewezen is, dat dit schip, zijn vangst

| visch ter markt van Oostende op 8 September
i heeft verkocht, dat een vergissing in het op-
' nemen van het nummer wel mogelijk is, en
spreekt bijgevolg Jozef Demunter vrij.

NIEUV/POORT

GEBOORTEN
15 Juli.— Gesquiere Hendrik van Danicl

en Cslcoen Beriha ; Kluge Henri van I'ritz
en Coulier Angela ;

l 7 Juli.— Vanhove Roger van F'erdinand
en D'Hondl Alina ;

19 Juli.-—• Dewulf Elfrieda, van Matirils
en Thiercn RoDölie, wonende te Lombart/tij-
r!e ;Toebüt A\gncs, van Rcnaat en Lamme-
rant Maria :

23 Juli.— Devey Leon, vnn Frans, over-
'edcn en van Plyson Elza.

nieuwsgierigheid hem 's anderendaags :'-Jïn
terugkéercn, indien gij de voorzorg genomen
hebt aan te kondigen dal hel prachlig ultge-

— welks vleesch zeer geacht
jan de klanten zal uitverkocht

•MARBRIET
voor hol bcklccdcn van <le muren der knu-
rons. br.dkamcrs, gnngcn, plafonds, wordt 'n

l do hp-to Voorwaarden gelevf rd door hfll

HUIS WOUTERS
CAPUCII-NKNSTRAAT, 13 — OOSTENDE

Mnibriet is tic besle en schoonste versi.--
rïnsr vnn hel huis.

l Iet hi'is Woulcrs vorkoopl levens al'e
snovicn GLASWF.RKEN i vormaakl en on-
dc-rK-Midt do doken.

l . lkoon wordt er uitslckcncl gediend.

Huis Debra

Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,

Kreeften

f ZEEBRUGOE-DUINKERKE
& Tel. 81
& •

VERDONCK-MINNE

7, Hendrik Serruyslaan, OOSTENDE
-

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van :

Speciale 'BreuUbanden en Buikbanden -

Orthopedische toestellen voor ruggegraat-

mifgroeiïngen en kromme Beenen.

Eiastïekc Kousen.
Kunstbecnen ,in leder, hout en Hchtme-
taal, — Alle zïefeenartikels.

ANTWERPEN

De Antwerpen I, de onlangs in de vaatt
gebrachte molor, die van een Deen gekacht
v/crrJ, bracht Dinsdag 25 Juli in tle viscliinijn
van Antwerpen, t.6ngeveelr 12.000 f r. op.

Mij was binncngcloopon met ongeveer vier
ton kleine schol, schclvisch en gullen aan
boord.

The International Paint

& Compositions C° Ltd
LONDON

AI'.LE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «Copperpaint» voor

Houten Schepen
De « Trawlcrs Compositions Paiuts » (Boulognc-Maréc) .
l' en 2* kous voor Slalcn Schepen.

De Speciale Verf « Galvex »
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Dcpothouders :
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V,
5. ZI.IIDSTRAAT, 5 — OOSTENDF

stalde stuk
wordt —
worden.

Doet bijgevolg een kleine krachtinspnnr.ir-jr
om uwe koopwaar met smaak uit te stallen;
stelt uw visch aantrekkelijk ten toon ; lui-
stert daar na bescheiden of gelast een uwer
ondergeschikten naar de bemerkingen dor
klanten te luisteren.

Deze laatslen aarzelen nicl altijd uwe (

doenwijze te beknibbelen. Hunne bemerktn- j
gen zullen misschien niet altijcï vleiend zijn
en zullen niel altijd uwe poging beloonen;
maar wees aanhoudend, gij zuil weldra ::K
den uilslag vaststellen.

Mt ANGOT.

• EEN GROOT MOEDERHARlNGSpHIF

Uit 2\vedon is een groot haringschip v
4000 bruto rcg. tons naar Ysland verfro
ken, om daar de haringvisscherij uit te c
fenen. Aan boord van dit schip zal -de hari
die door 8 kleinere stoomschepen wordt ^
vangen, tot pekelharing \vorden verwerk
Men hoopt na een paar maanden met ' 2.0l
ton haring terug te keeren.
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BIJ DE «ZEEMANSVRIEND»

August • Christiaen

verkoop van

Kolen en Aardappele

voor rekening van
ALBERT CABOOTER

OK
«€

Electrische

Walvischvangst
• - «o» — —

. De Noorsche ingenieur Holm Manson, heeft
een clcclrischcn liarpoen uilgevonden.clie me!
een spanning van 76 volt kan geladen wor-
den, cif de walviïschcn op slag doodt.

VISCHHANDELAARS ! VOOR

OkkasieAutos

wendt u in alle vertrouwen tot de

GARAGE ARICKX
Ste Catharina plaats, 22 — Tel. 7in
6 maanden waarborg.

Alle gemak van betaling:

Een tot dusver

onbekende visch

Op Kodiak Islantl in Aliska is een graal-
Deze uitvinding wordl uitgcbnal door een I°°zc visch gevonden, die er uitziet als een

maalschappij mol een kapitaal van meerdere leeren buidel. De visch behoorl lol een onbe-
miilioenen. Zij brengl eon grool financieel kende soorl, hij is Iwintig ccnlimelers lang
voordeel, daar de doodc walvisschen op hel er> f"6" heeft hem olifantvisch gf.noemd. De
water drijven en dientengevolge het aanlal l'U'd >« »uw en ongeveer zes millimeters dik.
. Lli , , , ,, . . . .
'achlboolcn lot °P dc Kclft ingekrompen kan
worden. '

Dé keerzijde Vaiï d'e nledalje is, dat de uit-
roeiing van den walvisch nu in nog sneller

zal geschieden.

Herman QITSELS

Vischmijn, 25, Mïnque - Ostende

e •
Het besfe adres voor verzendingen van alle soorten verschc visch

La nicillcurc adresse pour les cxpéditions
de toufc espèce de POISSONS FR AIS

Tel. 123 . Gesticht In 1897 Telegramadres:
625 Fondée en 1897 Herman Osténde

De olifanlvisch heefl een voorlbcweging«-
vermogcn, maar maakt daar zelden gebruik
van, Mcslal wachl hij in ondiep walcr op zijn
prooi, waarbij hij zich vaslhccht aan een
slcen.

Nieuwe prijzen. Nieuwen
Üunlop 225 ff
Ball Band (Koode bolletjes) 200
Tretorn • 160 ir
AUijcl tle besfo, alleen verkrijgbaar bi

.Chaussures Gharlef
. KAPI-LLIiSTRAAT, 6, en bij

Frans Verbanck
«In M Meivisclijc» over-de .Vischmijn

•arbtie:
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'aies -
'acautl
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abillai

abillai
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REEÜERS, VISSCHERS, VISCHH.
DELAARS EN NIJVERAARS

H E T V i S S C H Ê l U J B L
IS UW VAKBLAD

Telegram adres
Oscar Rau - Hare

Tel, 1799 Oostende

Voor uwe gerookte waren

wendt U tot het merk

De Meiboo

nissol
iiisscl
'orées
oftes

sfurge
'aling

81

I.

Oscar Rau-DeKnuydt oosten<

Specialiteit van alle soorten haring; droge- en pekelharing ; kippers ; zal j
haring; zoeten haring, gerookte sprot; gezouten en gerookte filets.

Olü
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Visschers en Vischhandelaars,

Bestelt uw IJS bij

FROID INDUSTRIEL

OOSTENDE

Marktberichten

fladam

OOSTENDE

MARKTOVERZICHT

Maandag 23 en Dinsdag 24 Juli.
iestcmd de aanvoer Maandag hoofdzakelijk
Kanaal, Noordzee en Spaansche visch,toch
ren de prijzen goed te noemen, op een
/ondering nochtans voor wat de roggen
schaten betreft, die doorgaans goedkoop
ren.
a verscheidenheid buiten witte kabeljauw,

ol en pieterman, was anders goed. Ook
vcrschheid Het niet te wenschen over. We
[en dan ook mei voldoening vast, dat er
zeker streven bestaat om de visch beter
vroeger te verzorgen, iels wat we nog

er in de nieuwe vischmijn tengevolge, van
in voege brengen der kisten, zullen kun-
gade slaan. *

Voensdag 25 Juli
)e aanvoer was heden voldoende en munl-
.-Jaarbij uit door hare verschheïd.
)e verscheidenheid liet in een zekeren zin
wenschen over, want zekere soorten ont-
ken totaal of waren onvoldoende aange-
:rd om in de behoeften van den handel te
.rzien.

itte kabeljauw, schol (iek) en pietermon
[braken bijna totaal. Ook van de tongen

de aanvoer minder groot te noemen,dan
gewoonte, zoodat we op het einde van

-iarkt daarvoor zeer dure prijzen boekten.
'e Yslander stoomtreiler had weliswaar
n groote** vangst mee, maar niettegen-
jndc de 20 dagen afwezigheid, v/as de la-
g versch en de prijzen tengevolge de af-
2igheid van witte kabeljauw ongewoon
ir, zoodat de SS.O.262 een zeer goede be-
iiniïng maakte.
j'e hopen dat de reederijen van nu af, al-
in het werk zullen stellen om de markt

iveel mogelijk te spijzen, want in plaats
i vooruitgang is er een kleine daling in
i aanvoer waar te nemen.

nderdag 26 Juli
[even motoren van de Witte Bank, één

het Kanaal van Bristol en drie van de
rdzee brachten schoone vangsten visch

i, die aan zeer goede prijzen verkocht
:den. De tongen en vooral de kleine ken-
zeer hooge prijzen, zoodat er zeer goede

en gemaakt worden. Voor een Donderdag
de aanvoer voldoende te noemen.

CHIP

verfrol
it te
e han r
'ordt «i
•erwerk
t 12.0C

:ND»

en

Dele

R

uis Calcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER

LE SOORTEN
MAZOUf — OLIËN

lai. 20.- Tel. 119 — NIEUWPOORT
SCHEEPSBÉNÓÓDiGDHËDÈN'

Stoomschepen en Motorvaartuigen die
in den loop van de week hun vangsten
ter markt verkochten.

Maandag 23 Juli 1934.
0.318 Witte Bank 12 d. 13.053,—
O.278 Spanje 18 d. 30.807,—
O.304 Witte Bank 12 d. 14.804,—
O.275 Kan. v. Bristol 12 d. 16.832,—
O.223 Noordzee 9 d. 7.710,—
0.164 Nauw van ales 9 d. 8.745,—
O.26 Wittte Bank 14 d. 12.070,—
O.55 Nauw van Kales 7 d. 7,175,—
O.274 Kan. v. Bristol 10 d. 16 .715,50
O.36 Kan. v. Brislol 9 d. 9.535.—•
0.105 Witte Bank 12 d. 11.095.—
O.268 Witte Bank 14 d. 18.215,—
O.256 Kreeftenput 8 d. 18.508,50
O.327 Witte Bank 13 d. 13.465.—

Dinsdag 24 Juli
SS.O.I49 Spanje. 18 d. 31.585.—
O.81 Kan. v. Bristol 1 1 d. 15.590.—
O.290. Kan. v. Bristol 10 d. 12.318.50
O.310" Kan. v. Bristol 14 d. 25.980,50
O.323 Moray Firth 10 d. 19.168,—
0.127 Witte Bank 14 d. 22.405,—
O.292 Kan. v. Bristol l l d. 18.267,—
O.296 Spanje 18 d. 35.172,—
0.191 Kreeftenput 7 A. 9.500,—
O.302 Witte Bank 14 d. 15.645,—
O.66 Noordzee 6 d. 4.265,—
O.319 Noordzee ,4 d. 3.595,—
O.334 Noordzee 6 d. 4.915,—

Woensdag 25 Juli
O.336 Witte Bank 13 d. l J.700,—
SS.O.75 Noorden I I d. 46.709,50
O.87 Kan. v. Bristol l l d. 16.995.—
O.21 l Kreeftenput ; 9 d. 8.821,—
SS.O.98 Klondyk 10 d. 30.833,—
O.258 Kan. v. Bristol 13 d. 15.706,—
0.198 Witte Bank 14 d. 18.885,30
O.276 Witte Bank 13 d. 17.640,—
SS.O.262 Ysland 20 d. 89.346,—
0.189 Noordzee 9 d, 11.364,—
O.259 Noordzee 8 d.
O.34 Noordzee 2 d.
0.136 Kreeftenput 7 d.

GANSCH IN STAAL. STERK ALS EEN PANTSER.

bieden U volgende voordeelen aan :

REFERENTIES TE OOSTENDE:Geen kostelijke herstellingen meer.
* Een kostelooze dienst voor nazicht.
' Geen kortsluitingen tusschen de plak-
1 ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
> ken. Geen acide en ook geen sulfatce-
, ren meer. Enkel gedistilleerd water toe-
,voegen.

De schepen O.164, O.311, O.31G,
O.55, De Belgische Staatsbootci» «De
Zeehond», «Mercator», de niaalboot
«Prins Boudewijn», «Scheldewacht» enz

TlEti JAiR waarborg op konlrakt

YerlepBOMdigtr

ïoor de Kust

0. ILLI1I

22, Kerkstraat
Tel. 107

O O S T E N D E

O.3I6 Kan. van Bristol 12 d. 21.350,—
0.122 Witte Bank 12 d. 13.265,—
0.166 Witte Bank 12 d. 22.499,—
O. l 55 Witte Bank 12 d. 21.409,—
O.62 Krecftenput 1 1 d. 6.806.—
O.I38 Witte Bank 12 d. 1 1 . 1 7 1 , —
0.145 Witte Bank 13 d. 16.553.—
O . I 2 I Witte Bank l l d. 20.362,50
O.132 Kreeflenput l i d . 9.4S3,—

Vrijdag 2? Juli.
0.196 Noordzee 9 d. S.965,—
0.137 Kreeftenput 7 d. 7.106,—
O.226 Noordzee 7 d. 7.770,—
O.203 Noordzee 7 d. 6.900,—
0.131 Witte Bank 13 d. 17.192,—
0.187 Noordzee 9 d. 0.942,—
Z 46 Noordzee 6 d. 5.400.—
O.3I3 Noordzee 7 d. 8.000,—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PHR
DAO GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 20 Juli 113.723,30
Maandag 23 Juli . 201.522,—
Dinsdag 24 Juli 216.330,50
Woensdag 25 Juli 291.905,—
Donderdag 26 Juli 167.645,50

Donderdag 26 Juli 1934
O.3I4 Witte Bank 13 d.
O.2IO Noordzee 8 d.

BERICHT AAN DE VISSCHERS !
Om goed de «Koolzakken» anders gezegd de
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verrekijkers van de

Lunetterie Beige
84, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

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

Groote keus ;Van Barometers.

993.115,50

, ,„„ , VERKOOP VAN GARNALEN GEDURENDE
n nin'~~ U>E VERLOOPEN WEEK.
9.059,— Vrijdag 20 Juli.— 4,25—5,50 ;

Zaterdag 2 1 Juli.— 6,50—7,75 ;
Zondag 22 Juli.— 4,50—6,80 ;
Maandag 23 Juli.— 5,50—7,75 ;
Dinsdag" 24 Juli.— 3,50—6 ;
Woensdag 25 Juli. 4,30—5,75 ;
Donderdag 26 Juli.— 3,85—5,90,

14.290,
8.700,

REEDERS

huis H.PTTIER

Gij wordt goedkoopst en in alle Vertrouwen gediend

door

het
77, CHRISTINASTRAAT, 77 — Tel. 269 — OOSTENDE

Accumulatoren **Tudor**

Ofïicieele vertegenwoordiger van de
«r* R'*-*.̂ - .̂*~. 99 r^ r « o ™ ,-w»o MAZOUT- EN

1 OLIEPOMPEN

REEDERS
VïSCHHANDELAARS
VISSCHERS
Voor ai uwe WERKEN van LOOPEND
WATER, wendt U tot het MUIS

Jacques Maerschalk
KAPELLESTRAAT, 81 — Tel. 534

OOSTENDE

Algemeene Aannemer van Lood, Zink
Koud en warm waterleidingen.

Verzorcd werk. Matige prijzen

VERWACHTINGEN

Zaterdag 28 Juli. SS.O.I59 van de Smalls
met 2000 kabeljauwen, 300 kools, kreeften
en mixed.

Dinsdag 3 1 Juli.— O.89 van het Noorden
met Schotsche schol, kabeljauw, rog en mixed

Woensdag I Oogst. SS.0.147 van Ysland
met 1000 kabeljauwen, 1500 koóls, 90 ben-
nen boonen, 60 bennen gullen, 100 ben
schelvisch.— O.85 en O.82 van het Kanaal
van Brislol.

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

V.rbots

•arbtics

Zatcrd»

Carrelcts

3.00—
3.00—
2.75—
0.80—
1.00—
1.50—
1.30—
0.30—
6.00—
3.50—

5.00
4.00
1.00
3.50
6.00
3.50
1.00
3.00

1.50
0.50
7.00

Dinsd.
12.00—
5.50— 6.25
5.00—10.00

16.60—18.00
14.50—16.00
15.00—17.50
15.00—17,50

7.00—
6.00— 6.50
4.75— 5,50
1,00— 1.25
1.25— 2.00
1.75— 5.00
2.70— 4.00
1.00—
1.20— 3.25

1.25—
0.25—
5.00—
3.00—

1.75
0.40
7.00
4.00

Maand.
- Gr. tarbot l i.oo—42.00

Kl. tarbot 4.75— 6.50
- üriet 4.50— 5.00
Gr. tongen 16.00—20.00
ür. mid. tongen ' 13.00—17.50
Kl. mid. tongen 17.25—19.00
Kl. tongen :'... 14.50—16.00
— Gr. pladijs (schol) 5.50— 6.50

Mid. pladijb 4.50—
Derde slag pladijs .- 3.50—
Kleine pladijs ...: 0.80—

-imandes — Schar .:
i m a tul es soles — Tongscli/ir

^oles d'Ecosse — Schotsche schol
lottes — Schalen
uiies — Rog T.
acauds — Steenposten
Icrlans — Gr. wijting •••!

Kl. wijfing
abillauds blanc — Witte kabeljauw

Gullen
abillauds d'Islande — Ysiandsclie kabeljauw

Gullen ,
óbastcs — Klipvisch
liarbonnicrs— Koolvisch
ietis — Vlaswijting 4.00—
ingires — Lengen 2.00—
glcfins — Gr. schelvfech

Gr. mid. schelvisch
Braadschclvisch (toften) 2.00— 2.45— 3.00

olins — Gr. mooitneisjes 5.50—
Mid. mooimcisjes 18.00—
KI, mooimeisjes 2.50—

ives — Pictcrniamieii .'.
rondins — Knorhaan 0.75— 0.50-r-
rondins rouges — Engelsche soldaten
ougefs — Roobaard -3.00— 4.00 3.25— 4.00
missoles — Zceliaai , |,oo |.50 1.00
ousscttes — Zeehonden 1.00— 1.50 1.00—
orées — Zonnevisch 2.50— 4.00— 5.00
ottes — Zccdiiivcl (stcerl) 5.50— 3.00— 6.00 4.00
ongrcs — Zeepaling ,..,„„„,, ,..,,.,„ ................. 3.50— 4.00
sfiirgeons — Stcur ,
aling

Woensd.
14.00—
5.50— 6.75
5.50—11.00

16.00—17.00
16.00—19.00
18.00—20.00
15.00—18,00
6.50— 8.00
6.00— 6.75
6.00—
5.50—
1.25—
3.00—
3.00—
2.50—
1.50—
1.50—3.00
1.20— 1.50
0.40— 0.75
7.00— 7.50
4.50—
4.50— 5.50
2.50—
1.60—
0.65—

6.75
6.50
1.75

6.00
3.50

3.00
2.00
1.00

Dond.
11.00—13.00
6.00— 2.50
5.00—10.00

14.00—16.00
16,00—17,00
17.00—19.00
15-00—20.00
6,00— 8.00
5.00— 6.00
5.00— 6.00
3.75_ 4.50
1.25— 1.75
3.00—
3.00— 7.50
2.25— 3.25
1,50—

2.00— 3.00
1.70—
0.50—

5.75—

2!oo—
6.00—
5.00—
1.00—

11.00—
0.50—

6.70

3.00
7.00
6.00

1.00

2.00—
7.00—
4.00— 4.50

2.00—

"Ö.'75—'
2.00—

1.50—
2.00—

7.00

,1.50—
1.50—
4.00—
3.00—
4.00—

5,00
8,00

NIEUWPOORT

Over het algemeen was er deze week maar
weihjs; visch op de markt. Er werden dan
>ck goede prijzen gemaakt.

Volgende week wordt er veel verwacht.
De hoogste en laagsts prijzen der. week

waren : tongen groote 14—16 ; midcï. 15—
20 ; kleine 8—10 : tarbot 13—15 ; s-riet 6—
12 ; pladijs 6—7 ; midd. 4—^5.50 ; kicine
1,50 2 ; schar 4 5 ; rog 3,50.

PRIJZEN DER GARNALEN :

Vrijttan 20 Juli 1934.— 4,00—5,40 ;
Zaterdag 2 l Juli.— 5—6,60 ;
l^aandag 23 Juli.— 5—6.80 ;
Dinsdag 24 Juli.— 3,30—4.50 ;
Woensdag 25 Juli.— 2—4,10 ;
Donderdag 26 Juli 3.60 5.90.

Britïsh Ropes Lid

LONDON
Consortium der Beste Engclsche
-• Staaldraadfabriekcn ——

De Wereldberoemde Stalen
Kbrretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.
Agenten en Depolhouders voor

Oostende en de Belgische Kust :
ÜSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
••>. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

Les Frigonfères

N.

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers

voor bewaring van

visch, eieren

bevroren vleesch

enz.

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050

ALTONA

V1SCHMARKTEN van ALTONA-HAMEURG

De aanvoeren der sloomvaartuïgcn ïijn ver
leden week, zooals voorzien was, aanzienlijk
aangegroeid. Veertig Noordzeesteamers heb-
ben ecne gezamenlijke vangst van 2 .175.250
p. versche zeevüch gelost. Daaiin waren
1.797.750 p. versche trawlharing begrepen.
Er blijkt daaruit dat de haringvisschenj reeds
op schoone uitslagen wijzen mag. Tot nu lot-
leverde cle visscherïj uitmuntende waar voor
cïe rookerij en deze laatste werd volledig
door de nijverheid en den verschen haring-
handel afgenomen. In de eerste da^en der
week stonden de prijzen aller vischsoorten
zeer hoog. In de laatste dagen zijn zij ten
gevolge van het groot aanbod licht gevallen.
Een \ slandstpomschip bracht op den afslag
1 1 9 . 3 5 0 p., bestaande hoofdzakelijk uit ka-

beljauw en schelvisch. Daarenboven stelden
37 vollezeevisschersvaaitu:°en 85.900 p. en
76 kustvisschers 9.900 p. zee- en stoomvisch
per opbod te koop.

In de oude Altoner markt, verkochten 6
vc'llezeezeiïschepen 2800 p. en 81 E'bevis-
schers 7800 p, rechtstreeks aan de verbrui-
kers. Boven de voorgaande hoeveelheden,
stonden 160.600 p. nut-, fijn- en zo«l\vater-
visch van het nai>i;srelege:i Noorwegen ter
beschikking der liefhebbers. Spijts de groo-
le hitte \verd alle visch verkocht.

De gezamenlijke omzet beliep dus :
a) afslag 2.549.000 p.
b) uit ter hand 341.000 p . )

BILLINGSGATE
53? ton werd aangevoerd. De vraag was

slap en de prijzen werden 'over hel algemeen
laas» gehouden. -

En«elsche z«vhu 1 ,3—1,5 ; Schotschc 1,6—.
1,7 ; lersche 1.3—1.4 ; Noorsche 1.3—l,5 ;

z:-.lmforcl l —1.6 ; jonge zalm 1,2—1,3 ; ton-
gen 1,6 1 , 1 0 ; ^ips l 1,4 ; roode herder.
6 n. ; whitclxüt 9 J. ; xeekreefton S d. tot
1,6 ; krabben 2 d. tot l ; grootc Engelschö
kobhcn 6—S per Ib. ; Zonnevisch 2,6—3,6;
griet 6—-9 ; tarcol 5—7 : tongschar 7—10 ;
heilbot 9—l l : schol 7—10 : witches 3—5 ;
kabeljauw 3.—o.6 ; Scholsche niakreel 2 ;
wijtint; 2-—4,6 ; haak 7-—-9 ; schelvisch 3
5,6 ; schaal (wings) 3,5 ; rog (wings) 5,6

7,6 ; zecpaling 1,6—-3,6 ; Engclsche ve».
sche haring l ,6 ; Schotsche 2—3 sh per sto-
ae. Sloomtreiler schol 38—45 per box. Le->
veilde paling 12—18 ; doocle paling 9^—17
per draught.

Ccrookten haring 3—4,6 ; kippers 3—4 ;
droge fillels 2,6 4 per box. t-ngelsche brui-
ne en roode garnaal l—-1,6 ; kc-ukels l',6—
2,6 per gallon. -

te zamcn 3.69C.9CO p.

Jan Spaanderman

Vleetstraat, 20 — IJMUIDEN
Postbox 15 Tel. 721
Tcl.-Ad. : Spaaiulcrmai-I (muiden

«o» .

Groothandel in
Versche en Gezoute Visch

Garrialen grijsies

Specialiteit van
Extra Hoiiandsche Kabeljauw

g VISSCHERS ! Weet U dat J

®de beste GASOIL*5̂) ~J™^™_~.„_l_J™„.^~-^u~-^___ £

S heLbesJe,MAZQUT |

© voor VISSCHERSVAARTUIGEN •
® GEFABRICEERD wordt door de J

$ Belgian CrackingCy «

«l die nooit de belangen va-i den Q
J? kooper uit het oog verliest. 3T
^ Al hare producten komen, voort J
® van cie Belgische Werkhuizen J
^(e Langerbrugge. ®

J BESTEL Bij DE B. C. C. 5

REEDERS,
Voor uwe Verlichting en T. S. F. in-
liclitin" aan boord van uwe vaartuigen,
eischt van ;iwc leveranciers de

BATTERIJEN

de beste, de spaarzaamste,
cle duurzaamste.

Bijzondere starterbatterijcn
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 6Gi!
Tel. 37.30.90

IJMUIDEN
20 sloomlreilers, 4 1 ' molors en 8 Denen

kwamen deze weck de markt voldoende spij-
zen niet zeer groote vangsten visch.

De meeste bcviscbte waren cle vischgron-
ci'en in de Noordzee en de vangsten bestonden
hoofdzakelijk uit schelvisch, schol, makrcel,
veel gallon en wat kabeljauw. De vangsten
van de motors waren zeer nuttig en er was
deze week dan ook een aanmerkelijk tekor:
aan tongen.. De vangsten van de Denen wa-
ren als van ouds allemaal piadijs. De prijzen

b!.

ZEEBRUGGE

Zaterdag 21 J-.li.— Garnaa! 6—7,50..
Vrijdag 20 Juli. Garnaal 4 6.
Maandag 23 juli.— gr. tong 1 4 - 1 5 ;

long 1 5 1 7 ; f r. tong ! 7,")C—18,50 ; sch. kl.
tong 1 8 ; kleine long ! 2 ; tarbot I I 1 2 ;
fjriet l l ; ros? 2,50 3 ; pictcrman 7,50—8 :
L'r. pladijs 4,50—5 ; mid. Pladijs 5 5,5;0 ;
kl. pladijs 4—5 ; garnaal 5,80—7.

Dinsdag 24 Juli.— gr. tong 1 5 ; bl. tong
16 ; fr. tong 17—18 ; sch. kl. tong 17—18;
kl. tong i l 12 ; larbot ! 3—14 ; griet, l l ;:
rog 3 4 ; pieterrnan 7 ; gr. pladijs 4 ; mid.i.
pladijs 5 -, kl. plndijs 4 ; garnaal 4 5,50. "

Woensdag 25 Juli. gr. tong 17 ; bl. tong
19 ; fr. long 20—23 ; sch. kl. tong 21—23;
kl. tong 10 12 ; tarbot 13—14 ; griet 12—:
13 ; rog 4—5 ; pictcrman 7,50—8 ; gr. pla-
ciijs 5.50—6 ; mid.- pladijs 6 ; kl. pladijs 4,75
—5 ; garnacl 3—5.

Dor.dcr.Iag 26 Juli. gr. tong 15 11>';
bl. tong 1 6 1 7 ; ir. tong 20—22 ; sch. kl.
long 20 22 ; kl. ton;; 15 ; tarbot 1-3 15;
s.riet i 2-—l-J rog 3-—4 ; pieterman 8—9 ;
£r. ptadijs 4 5 ; inid. p'ad. 5—6 ; kl. pïadijs
ï— i,50 ; garnaal 4,50—6.

Zatcrd.
45.00-— 8.00
34.0 -- 9.00
1.75— 1.50
1.30— 1.25

1.75 — 1.05
1.20 — 1.05
1.20 — 0.90
0.20 — 0.06

28.00—
22.00 — 21.00
20.00*^-13.00
18.00 — 10.00
14.00 — 2.65
6.00— 1.20

waren deze week, uitgezonderd voor cle ka-
beljauw (eerste soort) en tongen, zeer goed-
koop en de resultaten van de vloot die deze
week heeft gemaakt, zijn dan ook allo bene-
den het peil.

De visscherij aan de Clyde is nu geëindigd
en vele treilers zijn er nu op uilgetrokkcn
lot beoefening van.de haringvisscherij aan de
Flaclen gronden. 2 Duitsche treilers kwamen
deze week met haring en hun rcsultalen wa-
ren goed.

De verwachting voor de loekomendc week
zal zijn 25 sloomtreilers en 40 motors.

Dinr.d. Woensd.
37.50—15.00
22.00—13.00

1.65— 1.50
1.60—
1,30—
1.55—
1.40—
0.26—

26.00—18.00
26.00—18.00
21.00—13.00
16.00—11.00
12.00— 5.40
7.00— 1.80

15.00—

PARUS

Groote tarbot l O ; gvict 8 ; gr. tongen i 6-5-^-
18 ; kl. mid. tongen 18—19 ; gr. pladijs
(schol) 4 ; rr.ici. p'-idijs 3 ; k!, pladijs 2 ;

s;hol 3—4 ; toisgschar 4—6 ; Schotsche schol
2 ; gr. wijting i ; kl. wijiing 0,50 ; witte ka-
bcljauw 5 ; Yslnndschc kabeljauw 3 ; kooi-
visch 2 ; vlaswijling 3 ; gr. schelvisch 3 ; kl.
schelvisch 2 ; gr. mooirneisjcs / ; mid. mpoi-
meisjes 7—8 ; kl. mooimcUjcs 3 ; pictcrman
4 ; knorhaan 4 ; Engclsche soldaten 3 ; Zon-
nevisch 4 ; zeeduivel (stccrt) 6—7 ; zeepa-

' ling 3 ; zeebafirs 4.

Maand.
36.00—10.00
23.00—1 i . 00

1.73—
1.25—
1.20—
1.40—
1.25—
0.32—

1.40
l . i O
1.05
1.25
0.90
0.! 4

1.25

1.40
1.25
0.25

42.50—14.00
26.00—13.50

1.55— 1.40
l .50—
1.60—
1.65—
1.55—
0.38—

1.25
1.30
1.40
1.25
O. i5

per 50 k.t

21.00—12.50
16.00—15.50
7.00— 3.80

65.00—45.00
........... 18.00—
........... 7.50 — 3.90
........... 4.80— 2.05

15.50—12.00
1.65 —

5.50 — 0.25
40.00—18.00
6.50— 4.50
3.40 — 1.90
4.20 — 3.00

0.35
3.50
4.60

2.90—
1.00—

44.00—18.50
4.50— 1.75
8.00— 2.65
3.00— 2.50

19.00—18.00
17.00—16.00
13.00— 6.70
7.00— 4.30
4.00— 2.25
1.25— 0.62
0.70— 0.26
5.50— 3.10
7.50— 4.00

0.46 2.50-

54.00—23.00
4.60— 1.50
8.00— 3.70
3.40— ( .75

24.00—21.00
19.00—17.50
15.00— 6.00
7.50— 4.60
3.60— 2.00

"6.80—"Ó.'25

,,Ï7.'io~ 4! 20

p. 20 stuks
0.50 per stuk

per 50 k g.
p. 125 kR.

per r>0 k;,'.
•̂  U

ten(

s; zaïl

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle In Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap
VANDERZWEEPPLAATS (rcclifövcr de oude Statie)

Alle riiekanieke vèrmakingen en constructfes
Alle smïds-, plaat-, koper- en zïnkwèrk voorj^schepen

Levering van alle benoodrffdhodori:
Oliën, Verven, Kettingen, Cliikkels, Katoen, Carhure, enz., enz,
Tel. 741 . Postcheck 09136 Handelsregister. 93

Dond.
Tarbot 55.00—20.00
Griet 29.00—12.00
ür. tongen 1.80—- 1.50
ür. milt. tongen ..... 1.70—- 1:55
Kl. mid. tongen 1.70— 1.50
Kl. tongen 1.65— 1.50
Kl. tongen (qr. slips) 1.40— 1.10
Kl. tontjen (kl. slips) 0.36— 0.13
ür. scliol 27.00—16.00
A\id. schol 27.00—17,50
Zet scliol 20.00—16.00
KI. scliol 20.00—12.50
KI. Schol II 16.00— 6.50
KI. Schol III 7.50— 3.40
Tongscliar
ÜOfr 16.00
Vleet
loontjes
Kabeljauw ...
ür. Gullen
Kl. gullen
Wijting
ür. schelvisch
ür. mid. schelvisch 16.00—12.00
Kl.-miei. schelvisch 12.50—5.00
Kl. schelvisch < 6.50— 2.20
Draadschclvisch . ,8 .50—7.30 l I.ÖO—10.00 4.00—2.00
Heilbot 0.90— 0.72
Leng ......;......... 0.38— 0.73—
Koolvisch , 6.00— 4.70 3.60—
Afakrocl 8.00— 7.65 9.00—
Wolf : f
Schartong , ...
Zalm 0.90— 1.10— 1,10 per kilo
Sleur %
Or. roode poon '
Mid. roode poon
Kl. roode poon 21.25—
Schar 14.50— 3.00 12.00— 4.60 10.00—'3.20 IÓ.ÖÓ—"i'20

:Dot.....,.,. 3.80—1.40 2.40—1.30
Kreeft 1.30— 1.70—0.90 - 1.80—"

' Alles aangeduid in gulden, l gulden : 14,50 fr

28.0u--17.00
22 .UO-~I I .00
16.00 — 9.50
10.00— 3.60
4.60— 1.00
28.00 —
16.50— 7.30
2.00—0.69
6.00— 1.25

40.00 — 16.00
8.00— 2.30
6.50— 0.90
3.40— 0.95

per kii"
per siuk

per 125 l:;:.
per 50 kg

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BKIEI-'HOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEKEELEN
V13IETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE-
K?-N MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN"
ALLERHANDE
CIRCULAIREN

| wendt U tot de

Drukkerij

van dit blad
Nicuwpoorlslccnweg

_ 44 __
OOSTENDE ;.

TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
alle CONCURRENTIE.

> ,._,.̂

VI55CHERS

VOOR UWE SCHEEP5HER5TELLIHGEM Hl

niEUWBOUW WEMDT U TOT DE WEPKHUIZEM

BELIARD.CRIGHTO

A. Lanoye t

OOSTENDE

OOSTEMOE
s, t •",< S. A.

Express -

Transport

Op I Scp,ie:;;!>.v 3. s. wordt de nieuwe
visclunijn iiit/ïcbar.f :.

HEBT GE l-n A'. A .'-N GEDACHT OP DE
NIEUWE VUUi<TORi;ï\\VIJK GROND TE

^ KOOPEN?
^ j, 't Wordt IKVI;; !']'. v/ant veel blijft er voor
^ w U niet meer te vinilcn.
^ VVaitlt U zoo ?pcïr;i,,- j-.iogcfijk tol itó

Vandersweepplaats,'l
waar U alfo K(x>:!i»»c ïn!;chtïn<ïco, kostefoos
en bcrcïdwïllig, /.uiten verschaft w^rdcn.j',.



HET VISSCHERIJDLAD

BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN
14 Juli.— Monique Despat van Remi en

Magdalena Westyn, Oudenburgst. 15 ; Jac-
ques Vanholsbeek, van Eduard en Olga Ge-
rard. Kaaistraat, 18 ;

16 Juli, Jacques Verhelst van Maurits en
Margareta Dekeersgieter, A. Pieterslaan, 63;
Andrê Sabbe van Juliasus en Helena DeWaej
Boonenstraat, I ;

l 7 Juli.— Rosa Eeckman van Lucicn en
Magdalena Vandenberghe, \Veidenstraat, ö :
Romain "Vandenberghe van Frans en ÏViagda
leiia Deswelgh, Troonstraat, 6 ; Etienne Piek
van Willy en Yvonne Bockhodl, P, Benoitslr.
30 ;

18 Juli.— Henri Thoumire van Marcel en
Maria Malschaert, Stefanieplaats, 25 , Anais
Decoster van Amaat en Martha Van Ronsele
Stuiversstraat, 2 1 2 ;

19 Juli.— Roger Vanslembrouck van Eci-
mond en Magdalena Everaert, Stuiversstraat,
49 ; Ghislaine Arils van Louis en Irena Ca-
roen, Aarthertcgstraat, 55 ; Pierre Borrel van
Leo en Irena Naessens, Mariakerkelaari, 25 :
Marcel Vanhove van Maurits en Elvira Bon-
heure, Kaaistraat, 4 1 ; Gerard Baeyaert van
Henri en Hermina Tratsaert, woont te Zancl-
voorde ;

22 Juli.— Gerarda Willaert van Louis en
Maria Degraeve, Nieuwp. steenweg, 687 ;

23 Juli. Anna De Prêlere van George en
Anna Vansteene, -Kapellestraat,~ 54 ; Jozef
Van'loo van Henri en Prudence Mares, woont
te Leffinghe ; Rïta Deblauge van Gustaaf en
Elisa Vandamme, Yperstraat, 47 ; Victnr
Leenman van Florent «m Ivonna Clybouw,
woont te Zandvoorde ; Michel Delaey van
Alois en Maria Joncfchet-re, woont te Ecrne-
gem ; Raymond Gevaert van August en El-
vïra Berten, woont te Steene.

STERFGEVALLEN
1.7 Juli.-— Louis Poppe,. 65 jaar, wedu\\rn.

Georgina Cobbaert, Romestraat, 44 ;
• 18 Juli.— Frans Vanden Abeele, 76 jaar,
wed1. Clementina Streek, echtg. Louisa Crom-
bez, woont te Brecdene ;

19 Juli. Leonard Makelbcrg, 85 jaar,
xved. Louisa Vanwclsenaers, St Paulusstr. 61;

20 Juli.— Maria Bolerbergh, 52 jaar, wed.
Philemon Janssens, echtg. Jan Lecot, Stuiver-
straat, 275 ;

21 Juli. Joanna Jacobs, 20 j. ongehuwd,
Fortuinstraat, 13 ;

22 Juli.— Joanna VandepJtte, 55 j., ecKtg.
.Frans Ureel, wonende te Coxyde ; Karel Ro-
Jander, 56 jaar, wed. Anna Bead, echtg. Bea-
trys Humphreys, Vinclictivelaan, 30 ;

HUWELIJKEN
l 7 Juli.-— Maurice Schauwaerls, slaclswerk-

man en Bertha Ouvry ; Jozef Onghena en
Maria Derycke ;
• . 1 8 Juli.— Albert Lagneau, zeeofficier en
Gladys Groven.

HUWELUKSAFKOND1GINGEN
22 Juli. Borny Georges, wachtmeester

bij 13e Reg. Artilerie en Brackx Paula, 2 3 1 .
Thourout steenweg. ; Faict Firmin, stads-
werkman, Oostendsche Haardstraat, 13 en
Debacker Eninia, Noordstraat, l I.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Popelier Simonne van Alexander en Witte-

wrongel Regina, Van Maerlandstraat, 91 ; —
Popelier Elza van Mauritz en Vernieuwe Ivon-
na, Akkerstraat, 10 ; Goderis Anci'reas van
Engelbert en De Rycker Germana, J. De
Meyerstraat, 22.

OVERLIJDENS
Vandamme SJdonie, 5 1 jaar, wed. Bossu

Louis, de Smet de Nayerlaan, 95.

HEYST

GEBOORTEN
Vanhove Roger van Pïrmin en Dcschagt

Magdalena, Ramscappellestraat ; \VittewuI-
ghe Valentine van René en Vantorre Bcrna-
dette Knockestraat, 1 1 8 ; Janssens Georges,
van Oscar en Endrc Suzanne, Knockcslraal,
28T ; Gheselle Magda van Julien en Dcvis-
scher Jeannette, Onderwijsstraat, 66 ; Vjindie-
rendonck Gilbert, van Jospeh en Vandicren-
donck Melanie, Pannestraat, 30.

STERFGEVALLEN
Vandenbroele Chariotte, 7 jaar, dochter v.

Gaston en Sleevens Angela, Bakkersstraat.
Troffaes Maria, z. b. 63 jaar, echtg. vnn
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Buitenland
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Huis Blondeel H.

biJRenaanuI 'T |OB
HANDEL IN VERSCHE VISCH

Have-.straaf, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogviscli

. : HOLLAND

CREblÈt VOOR DE HARINGVISSCHERIJ.
Met ingang van l September

Naar wij vernemen ligt het in de bedoejing
van den minisier van Economische zaken om
niet ingang van l September a.s. wederom
steun te verleenen aan de haringvisscherij.
Deze steun zal hierin bestaan, dal de stich-
ting voor de Nedertandsche haringvisscherij
te "s Gravenhage in staat gesteld wordt een
deel van de na l September a.s. aangevoerde
haiing uit dé markt Ie nemen, indien deze
harintï althans een door den minister vast
te stellen minimumpirjs niet opbrengt.

Ter uitvoering van deze steunmaatregelen
zal uit het Landbouw Crisis Fonds aan ge-
noemde stichting, welke wederom belast
woidt met den opslag en verkoop van de
haar in eigendom overgedragen haring ten
behoeve van de bij haar aangesloten reeders
een crediet worden verleend van ten hoog-
ste 750.000 gulden of 10 milHoen en half
franken.

Ten einde te voorkomen, dat door een
grocte aanvoer de hoeveelheid uit de markt
te nomen haring te zeer zou oploopen, zullen
door den minister tevens maatregelen geno-
men worden om den aanvoer te beperken.
UITVOER VAN VISCH NAAR FRANKRIJK

De minister van economische zaknn heeft,
gelei op artikel 2, eerste lid, van het Kon.
besluit van 4 Jan. 1932, 'nr l, bepaald, dat
de in vornoemct artikel bedoelde certificaten
voor den uitvoer naar Frankriik van verschc,
gekoelde of bevroren snoek, karper, zeelt en
na! of paling zulten worden afgegeven door
den heer W.-J. Janssens, inspecteur der vis-
schcrijcn, Ie "s Gvavenhage en bij diens ont-
.tentcnis cle hoer D. de Mos te Scheveningcn:
an den heer W.-J. Janssns aangewezen a's
comptable in den zin der Comptabiliteits-
wet 1927.

De minister heeft, gelet op artikel 3, eerste
lid, van het Kon. besluit .van 4 Jan. 1932 nr
l , het in voornoemd artikel bedeelde tijdvak
voor uitvoer naar Frankrijk van versche,
•jekoelde óf bevroren snoek, karper, zeelt en
aal of paling gesteld op het tijdvak aanvan-
gende l Januari 1931 en eindigenoe 31 De-
cember 1932.

Hij heeft hel bedrag Ier bestrijding van de
kosten, verbonden aan cle aangifte van de
certificaten voor den uitvoer naar Frankrijk
van genoemde vischsoorten vastgesteld op
0,04 gulden per 10 kg,, mot een minimum
van 0,20 gulden per certificaat.

l STERVEND YMUIDEN

n do «Yrrïuider-Coüranl» van verleden Zater-
dag geeft een 'medewerker ond'er den dck-
naam van «Pieterman» hiernavolgend droe-
vige beschouwing over den toestand te Ymui-
c!en. Hij •schrijft o.m.

s er e-jgcn^ïjk in de afgeloopen week -.vel
iets bijzonders rpndórn He Visschershaven ge-
beurd, dat de moeite waard is, vermeld Ie
worden ? Dat c!e moeite waard is, gevoegd te
worden bij'dié'gebeurtenissen, die aan elkaar

geregen, vormen de geschiedenis van het
visscherijbedrijf van Ymuiden ) "."•-

We sukkelen maar steeds verder, we wor-
stelen en verdrinken niet bij gebrek aan
zwaarte. En met hel visscherijbedrijf wor-
stelt ook ons oude Ymuiclon, dat zich uit-
strekt van den kop van de Visschershaven
tot den spoorovergang bij de halte juliana-
kade en vooral het deel, dat steeds zoo met
de visscherij op en neer is gegaan.

Dat lijkt nu werkelijk het «stervend Ymui-
den», waarover indertijd eenïge artikelen in
een van de grootste dagbladen zijn versche-
nen. Inderdaad, dit stuk van Ymuiden is
bezig, een larigzamen dood te sterven'; Kijk
maar eens naar die vele leegstaande winkels.
Van oudsher gekende zaken worden opgehe-
ven ; firma's die zich eens mochten verheu-
gen in een gezonden bloei kwijnen, verdwij-
nen of slaan op hel punt te verdwijnen en
de dichtgetimmerde etalages vormen een droe-
vig symbool van den heergang van deiiTiloei-
enden winkelstand. En waar eens zulk een
nijpend woningtekorl heerschte, zien we ook
al tal van woningen leegslaan. De «veertig»
zijn verdwenen. Er zouden op h«t vrijgeko-
men terrein nieuwe perceelen gebouwd wor-
den, maar er is geen behoefte aan woning-
verruiming en daarom ligt de grond nog
braak en het is zeer de vraag of deze ooit
weer bebouwd zal worden.

Inderdaad droevig om vaststellen.

ENGELAND

BESCHERMING VOOR ENGELSCHE
TREILERS

De kruiser «Harebell», welke de vischgron-
den • bewaakt; heeft bevel ontvangen naar de
vischgronden te stoomen der Noorsche kust
met een zending welke, naar men verhoopt,
zal eindigen met een vereffening der grieven
ingebracht door Engelsche Ireilers, over de
moedwillige plagerijen der Noorsche kust-
wachters.

De kapitein van da «Harebell», zal eerst te
Huil, alle inlichtingen nemen bij de reeders.
Hij zal ook een kapitein van een Noorsch
wachtschïp verzoeken, aan boord van' dit
schip een onderzoek te doen op al de yisch-
•jronclen, waar overtredingen op de visscherij
aangeklaagd en bestraft werden.

BETERE DAGEN !N DE ENGELSCHE
TRAWLNIJVERHEID

De minister van Landbouw en Visscherij
verklaarde onlangs in het Lagerhuis dat de ,
visscherijwel gezonde mededinging in deirawl- j
nijverheid teweeg gebrachl had, dit op grond
van een winstgevend prijspeil.

Hij herinnerde eraan dat, toen het •wets-
ontwerp ingediend werd, hij de hoop uitge-
drukt had dat het meer welstand in de nij-
verheid zou d'oen ontstaan.

DE UITSLUITING DER VISCH UIT HET
VERRE NOORDEN.

«De beperking der aanvoeren van Beer-
Ei'iand is gedaan geweest en de aanbouw van
trawlers is hernomen: Het'eene vaartuig na
het andere loopt van de werf. Ik was'/eenigc l
dagen geleden te Hu!l en hoorde er de vis-
scherij ruischen van bedrijvigheid. Dit is
gezonde mededinging, op grond' van " een'
winstgevend prijspeil en niet op grond van
toevallig krediet of toelagen vanwege cfe Ka-
mers. ;

Terwijl de trawlnijverheid het wel stelde,
was de haringnijverheid in een min goeden
toestand. Het is moeilijk om uit te denken

laatste zou kunnen geholpenIv . . . .
den. Zij heeft handelsovereenkomsten met an-
dere landen aangegaan. Toen zij haring naar
Rusland zond, antwoordden-de Russen tlat'zij
geen haring behoefden. Zij begeerden ma-
chienen om de waren te vervaardigen! die
wij hun thans leveren, ten einde >met ons niet
meer te moeten handel 'drijven. Zij hebben
eenvoudig die dingen gezegd, zooals zij zijn.

EEN MILL1OEN POND TRAWLERS
De ministers woorden nopens Huil werden

ondejlijnd door een Kamerlid, dié verklaar-
de dal er bestellingen van trawlers gedaan
geweest waren te Huil, tot beloop van onge--
veer een milltoen pond. Dit was grootelijks
het gevolg van de zeevisscherijwel.

Er heeft onder tle' verkoopèrs vrees ge;
heerscht wat betreft de kunstmatige beper-
king van den vischinvoer. Tot na toe werd
deze vrees niet gewettigd doek de spreker
koesterde de hoop" dat de minister de moge-
lijkheid van een ernstig tekort zou in acht
nemen en, zoo noooig. het bevel aangaande
de uitsluiting der visch. van het verre Noor-
den zou verslappen. Hij was er ook van over-
tuigd dat, in de bespreking der handelsover-
eenkomsten, de minister "erover zou \vaken
dat de belangen der uitvoerders niet over
het hoofd gezien werden.

De minister, ingaande op de' vraag van
dit Kamerlid, wat betreft de beperking der

( aanvoeren, verklaarde dat, zoo er een te-
kort aan visch ontstond, de verordeningen
voorzeker zouden herzien tvorden- Tevens
drukte hij den wensch uit niet te moeten een
daad stellen, die de markt den bodem zou
inslaan.

SCHOTLAND

DE HARINGVANGST

De Visscherijraad voor Schotland, verzoen
de Regeering, om ecne iecning .van 25.000
pond sterling, tot aankoop van drifternelten
voor haring, en verder nog 16.000 pond ster-
ling, om de drifters in orde te brengen.

Het valt te betwijfelen of de Engelsche Rc-
geering zulks zal toestaan, nu de onderhan-
delingen met Rusland, voor de levering van
70.000 vaten haring, afgebroken zijn.

DUITSCHLAND

DE DEUTSCHE TRElL-HARINGVISSCHERlJ

De «Nordsee A.G.» heeft aan de Frerichs-
werft te Einswarden opdracht gegeven het
verbouwen van zes stoomtreilers to tharing-
treilers. Het zijn de Offenbach, Barh^nfeld,
Johann. Hj&v.£chs, Ncumuhlcn, Bannen en
Essen. Deze treilers zullen dé harir.gvissche-
rij met het sleepnet gaan uitoefenen en cie
vangst zal, evenals bij de loggers direct op
zee gezouten worden. Het gar.t hier dus,
schrijft de Deutsche Fischerei-Rundschau,
om de interessante proef, de voordeelen van
de loggervisscherij met de voordeelen van de
sleepnetvisscherij betere vangstresultaten, te
combineeren.

Het blad teekent nog hierbij aan, dat het
er steeds op gewezen heeft, dat de toekomst
der harïngvisscherij bij de sleepnetvisscherij
ligt.

JUWEELEN — HORLOOEN

ZILVERWERK

Huis René SIX

1 1 1, KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERMAKINOEN

Visschers!

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

WWencnn;nslraat, 29bis, OOSTENDE

Honoré Willems ™

ftestel uw

en Kreefieïi bij

A. Rau & Zoon

OOSTENDE (Vuurtoren)
• Alen brengt ten huize.

Tel. 48

VISSCHERS,

Wilt ge een goed glas bier
drinkt bij Fransje Verbanck

VOOR UWE
breiikbanden met en zonder Veer

Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid

Kousen voor Spataders
Suspensoirs en

alle zickenbenoodigdheden
wendt U tot het huis

Specialiteit var. het huis

F E R N A N D F E Y S

Visschers !

Telefoon 680
VISCHMIJN OOSTENDE

i Vooraleer in zee te gaan, vergeet niet
f • iti in de

Apotheek BRECX

In- en uitvoer van alle LOUISASTRAAT, i — OOSTENDE

Wittenonnetistraaf, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

soorten Visch
Tel. 1813

Ce voorzien vnn al uwe noodige ge-

IN VATEN EN FLESSCHr.N

Brouwerij Feys, Oostende

Firma LeVeke Jan nccsmiddclcn en verbanden.

IN- EN UITVOERVISCIIHANDI-l.

ZECLAAN, 52 DE PANNE
Telefoon 30

'Aangenomen door alle ziekenkassen.

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

lachtigste geneesmiddelen, en geen
koude weerstaat aan zijn uitwerksel.

DE FLESCH : 6,50 FRANK

VANHAUTER Jules-Gustave

VISCIIHANDEL -- VISCHFAKTOOR

O. L. VROUWSTRAAT, II MECHELEN

Tel. M Tel. Adr. Haufrvisch

Sociélé anonyme beige ponr Ia Consefvalion du Poisson paf

Le Froid Artificielme*?;r:t'
mmmmmmsaBsm&BBsammHmaaamm A R T I C

Adr. Tel. AUTIC, Oostende, Tel. 158t

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

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

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

VEN «ARTIC» alfen van de fijnste smaak en hoedanigheid, aan
billijke prijzen. Buitengewoon groote keus.
Voor inlichtingen schrijven naar ARTIC, Vaartbteekersreï, Oostende
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Reeders! Beproeft de

Snur r e vaad visscherij!

Vraagt prijs van een KOTTER
in Denemarken door een der
vermaardste expertett 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 Deensdie scheepswerven

voor België, Holland en Frankrijk

l Pêcheries Cülaisiennes

* IN- EN UITVOER VAN

« Versche Visch

A Specialiteit van Haring en Makrecl

ImjH)rtation et Exportation de

Poisson frais

Spécialtté Harengs, Maquereaux)

| SoetekoilW, Rue du Minck, CALAIS]

Téléphone 696

f

• •" "

Eugène Rau & Zonen

•

71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 205

Haringrookerij Visch conserven

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

•-.—«o» •

Ch. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

PURFINA
BRUSSEL

EERSTE SOORT MAZOUT (GASOlJ
voor alle slach SCHEEPSMOTORB

OLIËN vau EERSTE HOEDANJGHEj

Agenten en Uitleveraars:
OSTEND STORES & ROPEWOI

'. N. V.
5, ZUIDSTRAAT, 5 — dbSTENE

Société Aaonyme Internationale de

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

yiSSCHERS, R E E D E R S ' ! . ~ ~ ~~~ .' . . '
Nu ko;nt de tijd om uw vaartuigen aan een grondig onderzoek te onder-,

werpen en U volledig ei» behoorlijk uit te rusten voor het volgend seizoen.
Cm tle gunstigste uitslagen te bekomen volgt het voorbeeld der baanbre-

kers en laat uwe schepen uitrusten niet een UHra-Sonore PIEPTEMETER
Voor alie inlicniitigcn ook betreffende DRAADLOÖZE TELÈGRAFiC en

TCLIïl'ONlfa", ivendt U tot de bove.ist aande u/>res.sen waar L- de yoorcleelig-
sle. vuprwazsi-di-n ztilt bekomen. , . . . . "

!

AÜG. VAN DEN ABEELE
Tel. 335.--1S :
Teiegr. ; «ProfaÜÓ» i, 52-55 -

fpndé en 1881
gesticht in 1881

INVOER UITVOER

GROOTHANDEL IN ALLE
SOOR1EN ' GEROOKTE,
GEDROOGDE, GEZOUTEN
GEWEEKTE, OPGELEGDE
EN BÉVROZEN VISCH

E I G E N ' VRIES-INRICi-n ING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
' et BEREIDEN VAN ALLE
~—^ SOORTEN VISCI-f' ——

r 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 RI V E E S.

(NSTALLAT1ONS SPECIALE5
POUR LA 'PREPARATION DE
TOUTES SORTES de POJSSÓNS

La Marée = De Zeevisch

S, M., gesticht door cle bii.zoiulcrste Reederijen ter viscjivangst

6, Vaartstraat, Oostende

GROOTHANDFX IN
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR

HET VISCHVERBRUIK

Telefonen : J 426—1431

Koopt al uw soorten

en onbedrukt bij

N. V. C ATS PAPIER

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

DièSel-DeUtZScheepsmotoren

VALCKE Gebr., n. v. Oostende

" «régie du jeu

L'autorilé moi
V.ne associatior
!us forte de va i
immercant pari

discipline for
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i-.e publicité ü
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