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l DECEMBER 1934. til
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m. a.

6.46
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M 9.03
4 D 10.00
5 W 10.51
6 D 11.37

1 Z
2 Z
3

V —
8 Z
9 Z

10 M
11 D
12 \V
13 D
14 V
15 Z
16 Z
17 M
18 D
19 W
20 D
21 V
22 Z
23 Z
24 M
25 D
26 W
27 D
28 V
29 Z
30 Z
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6.44
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«0.08
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11.40
0.00
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.onze 80-jarige Medewerker

In Npyewber; 1.854.'geboT.?H,..voltooide hij
zijne studiën 'aan dé Hó&geschool van LèU"
ven en trad alhier in,' 1879 in dienst bij
de. •Staatsspoorwegen.

Na vervolgens enkele jareu te Oendet'-ucn-
de te :hebben verbleven werd hij overge-
plaatst naar Antwerpen ^aaï hij vana! 18';9
aan::den technischen dienst •• ==n den Staats
spooYweg zou gehecht Mi; yen" lu. einde '920,
jaar" waarop .hij met den " -jeretïtel van
Dienslbestuurder op pensio -n ging.

Gedurende zijne tange loopbaan. 4 i jaar,
ram! hij een werkzaam deel aan de geleide-
lijke ontwikkeling van het reusachti; spoor-r,
wegnet dat onze groote wereldhaven in staat
moest stellen allerhande goederen te ver-
schepen met een regelmatigheid en esue
snelheid die haar een welverdiende * roem
verzekerd hebben.

Als adjunkt van den bekenden Ingenieur
Van Bogaert heeft hij van begin tot einde
aan de bestudecring, uitvoering en verbete-
ring medegdholpen van het groote Midden-
station van Antwerpen.

Wanneer men nagaat dat deze verheven
spoorhallc, waarvan de oprichting van i 893
lot l 905 geduurd heeft, en die meer dan l 2
millioen goud franken gekost Heeft, moest
voltrokken worden pp de plaats waar de
vroegere spoorweg liep en zonder dat de
treindienst geschorst of belemmerd wercf.kan
men zich gemakkelijk voorstellen dat het we-
zenlijk een reuzentaak was.

Dank aan de zorg waarmede de werken
geleid werden, verliep alles normaal, zonder
een enkel ongeluk en zonder ernstige stoor-
nis in de diensten.' Ook toen, na de ijselijke
spoórwegramp van Schaarbeek die in 1903
verscheidene menschenlevens gekost had, be-
sloten werd den inrit van het Noordstation
der hoofdstad te vergemakkelijken, werd de
Heer De Bock in 1904 uit Antwerpen ontr
boden om de werken te bespoedigen die, ook
li ie r, zeer ingewikkeld waren.

In 1905 had te Luik eene tentoonstelling
plaats en zou te Brussel de 75e verjaring
van "s Lands Onafhankelijkheid gevierd wor-
den, wat een buitengewoon druk vorkeer op
het spoor zou medebrengen. Maar alles was
pp tijd klaar.

Gedurende de 4 bange oorlogsjaren ver-
bleef de Heer Do Bock in Holland1, gehecht
aan^deri'-officieelen dienst van uitwijking.die
voor zending had de uitgewekenen behooren-
de tot het Staalspersoneel op te sporen en
ze, in Engeland of in Frankrijk aan 't werk
te • stellen.

Bevorderd tot directeur van dezen dienst,
wist hij deze functie te vervullen met de hem
eigen bekwaamheid en tevens met de talrijke
hulpbronnen van zijn goed hart ten voor-
dele niet alleen van het personeel zelf, maar
ook van de vrouwen en kinderen die wensch-
len het hoofd van hun gezin in den vreemde
te vervoegen.— Maar hoe groot de hooge
verdiensten van den Heer De" Bock ook mo-
gen wezen, dit zou hem nog geen recht ge-
ven op eene eereplaat tusschen de verdien-
stelijke landgenooten welke «Het Visscherïj-
blad» het zich als plicht aanrekent, aan zij-
ne geachte lezers te doen kennen.

EcJrnontï De Bock is evenwel een dezer on-
vermoeibare werkers, die, naast de gewe-
tensvolle vervulling eener zware taak, nog
tijd en rust over hebben voor andere stu-
diën of werkzaamheden.

Hij hééft zich steeds met de grootste be-
langstelling gewijd aan de studie en de be-
hartiging van de belangen der yisschersbevol-
kin'g van Bouchaute met dewelke.: hij steeds
in nauwc^belrékkin'g gebleven 'is. «A--- -v.' :

Uit de artikelen die reeds van zijne hand
in ons blad verschenen zijn blijkt dat hij ten
volle met den mosselkweek vertrouwd is.

Als lid van de Commissie voor Zeevisch-
en Mosselteelt heeft hij geen enkele gelegen-
heid laten voorbijgaan om de belangen on-
zer Belgische mosselkweekers op den voor-
grond te brengen. Hij aarzelde ook niet,
wanneer hem dit gepast voorkwam op deze
belangen de rechtstreeksche aandacht te
trekken van het Departement van Buitenland,
sche Zaken.

Nooit kwam het evenwel vanwege de be-
voegde Departementen verder dan de lako-
niekc en gekende belofte, dat de zaak wel-
willend zou onderzocht worden.

Zefs na de heugelijke interpellatie die in
December 1911 gelijktijdig in Kamer en Se-
naat over het aloude en zeer omstreden
vraagstuk van de toekomst der Bouchaulsche
vjsschers plaats grepen, kwam de zaak gean
stap verder.

De Heer De Bock, heeft nochtans nooit
den moed opgegeven en het is waarlijk niet
zijne schuld zoo de noeste mosselvisschers
van Bouchaute nooit die volledige gelijkstel-
ling met hunne Nederlandsche vakbroeders
bekomen hebben, -die in de Hollando-Belgi-
sche overeenkomst van Mei 1843 wel werke-
lijk was neergeschreven, maar die door een
schijnbaar onschuldig bijkomend artikel, dat
drie maanden later aan die overeenkomst
werd toegevoegd, volkomen te niet gedaan
werd.

Zooals we het reeds -vroeger schreven
wachten de Belgische mosselvisschers van
Bouchaute reeds bijna sedert eene eeuw naar
de herstelling van hun recht.— Intusschen
heeft de natuur haar onverbiddelijk werk
voortgezet en de Brakman, die eens voor on-
ze visschers cene- bron van welvaart was, is
thans reeds zoover aangeslijkt, dat de tijd
kan voorzien worden, waarop hij zal opge-
houden hebben bevaarbaar te zijn.

De totale verslijking van den Brakman en
de lijdensgeschiedenis van zijn Belgische vis-
schcrsbevolking vormen een soort epos dat
misschien eerstdaags door een geschiedschrij-
ver zal waardig geoordeeld worden in zijn
geheel te boek gesteld te worden.

De historische beschouwingen die de heer
De Bock daarover ten beste geeft in het ar-
tikel waarvan het eerste deel in ons num-
mer van heden verschijnt, mogen ertoe bij-
dragen eenig licht op dit donkere punt onzer

Oproep aan alle Reedors, Vischhandelaars

en Ni j vér aar s

Binnenkort zal de Visscherijalmanak j pest ;
1935 verschijnen.

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

De Lichtenlijst der Belgische Kust;
het lezen van Zeekaarten, tarieven van
yerypejr-yOQr ,Visph J post en telegraaf^
tarieven; de léttertëekëns Van alle 'aan*
leghavens; de koersen en afstanden
naar de verscheidene vischgronden ; de-
Hoogwatergetijden ; de visch op zijn

nuttige inlichtingen over de
ijn, Vischmijncommissie en re-

glementen' ; Onderzoeksraad voor
Scheepvaart; Staatsdiensten in betrek-
king met de zeevisscherij; Hoogeii
Raad"voor Zeevaart; Propagandacom-
missiè^yoor Zeevisscherijwaren ; Ver-
zekeringsmaatschappijen ; Gemeeii-
'sèhappelijke Kas voor Zeevisscherij ;
'Koninklijk \Verk van den Ibis; eerste
hulp bij ziekten of ongevallen aan
boord ; overeenkomst van Den Haag,
enz... enz...

DE ROLLENDE BIERWAGEN IN DE VISCH H ALLE.

Voor een ruimer Spijs- en Drankzaal

in de Nieuwe^Visehmijn

*• Wij xlurven verhopen,, jdat U 'de
waarde dezer uitgave, alsook deze van
«Het .Visscherijblad», zult begrijpen,
door eene inschrijving te nemen op den
BELGISCHEN VISSCHERIJALMA-
ï^fAK voor 1935, aanden'prijs van 15
i^^'nk;-ofwel een,abpnnement:yjppr 1935
óp «Het Visscherijblad», aan den prijs j groot.
van 25 frank. Wie thans inschrijft, ont- E!keen kan nict nalatcn zijn bewondering
vangt ons vakblad gratis tot einde van
dit jaar.

t Is hetien juist twee maanden en half
geleden, dat onze prachitge nieuwe Vischhal-
ie, mei al het modern confort er aan ver-
bonden, ingehuldigd werd.

Sedertdien werden er, tlank zij den ijvei
van den Keer Schepen E. Vroomc en de Be-
stuurder der Visschershaven, vele kleine ver-
anderingen en verbeteringen, altijd aan een
nieuwe inrichting verbonden, aangebracht.

Nog steeds is het bezoek uit alle streken
van het 'land eri pok-uit .het buitenland zeer

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

Naam en voornaam

straat, Nr

Gemeente of Stad

Beroep (en) :

Telefoonnummer :

Zonder

Verplichting

f wenscht in te schrijven op de Belgische Visscherij-Almanak
voor 1935, aan den prijs van VIJFTIEN FRANK.

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

Doorhalen wat niet gewenscht wordt.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR, — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

moderne geschiedenis te werpen en er be-
langstelling voor op te wekken.

Wij meenen, als vakblad gewijd aan al wat
tot de visscherij behoort, goed werk te ver-
richten door den heer Edm. De Bock, ouder-
domsdeken onzer medewerkers aan onze
achtbare lezers voor te stellen en wij willen
van deze voorstelling gebruik maken om hem
in hun naam en in naam van «Het Visscherij-
blad» hartelijk geluk te wcnschen met zijn
tachtigjtcn verjaardag alsook met de bevor-
dering tot Kommandcur in de Orde van Leo-
pold II die Z. M, de Koning hem komt te
verleencn als herkenning zijner groote ver-
diensten.

Hij moge nog lange jaren eene bloeiende
gezondheid genieten.

Recherche d'Agents

-«o»— -

Annuaire poisson tres connti recher-
che Belgique, principalement Ostende,
représentant tres introduit milieu ex-
péditions marée pour recueillir publi-
cité. Ecrire avec références Annuaire
de la Marée, 190, Boul. Hatissmann,
Paris 8e.

w-Mmm^i**jai^'>e*9etr*stut&i9tvJ9fjBï trmr-.v&caKBerusiH* c J*

Abonneert U op

wHet Visscherijblad^

uit te drukken voor de prachtige verkoop-
halle, het welingerichte bestuursgebouw,
waar het bureel van den bestuurder der
Visschershaven zelf, een juweeltje is, waar
elkeen graag binnentreedt, maar niet bui-
ten; het 'mooie sprotkot, de uitstekend ge-
schikte plaats voorbehouden voor het vervoer
per spoor van visch, de zeer bedrijvige slip-
ways en nog zooveel andere interessante bij-
zonderheden.

EEN SCHADUW.
Tusschen al dit modern konfort en deze

breedopgevatte instellingen is er een plaats
welke op den voorgrond treedt en vraeselijk
afsteekt tegen al dat schoone ; dit is onge-
twijfeld : de drankzaal.

Elkeen welke er voor de eerste maal bin-
nentreedt is ten zeerste verwonderd, dat in
zoo'n groolsche instelling, op verschillende
km. van alle restaurants en drankhuizcn ge-
legen, de drankzaal, slechts zoo'n uitzicht
heeft en toch zoo bitter klein van oppervlak-
te is.

En nochtans is dit de plaats waar, na
gansch den morgen hard werken, hoofdbrc-
king en handelsbekommcrnisscn, velen ecu
cogcnblik afleiding gaan zoeken, om hun
dorst te lesschen aan een lekkere biertje van
de firma Wielemans, een glaasje Oostendsch
bronwater, of hun honger stillen met een
sandwich met hesp of kaas en ondcrtusschcn
met een klicnt voor de een of andere reden
uit het buiten- of binnenland gekomen,zaken

'i te bespreken.welke altijd best tusschcn «een
l pinte en een druppel» zegt men te Oostende,
al heeft men er geen Schiedam, gedaan wor-
den.

Mier is dat nict mogelijk > En do,t alleen,
is nog maar een klein staaltje van de nood-
zakelijkheid eener ruime spijs- en drankzaal.

Hoeveel honderden vischhandelaars komen
er echter de eerste drie dagen uit het bin-
nenland, welke tot laat na den middag moe-
ten blijven en zich tevreden moeten stellen
met een glas bier, een kop koffie en een
sandwich, in zeven haasten op te eten. tus-
schcn een walm van vischgcur, van knechten,
die enkele minuten geleden nog visch aan 't
lossen waren en nu vlug een pot komen pak-
ken, en zoo meer.

En zulks is in het sprotscizoen niet alleen
het geval gedurende den dag, maar hoevclcn
verlangen er zich 's avonds niet eens te goed
te kunnen doen aan een lekker eelmaal, ter-
wijl soms uren op uren moet gewacht wor-
den op de aankomst der sproivangcrs, Zi
eiken dag met één sandwich en een glas bier
tevreden stellen, gaat nict.

Gel
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OM VISCH EN GARNAtEN

te bewaren

Plaatst een Koelinrichting

"PHCENLX.,1

Voor inlichtingen;

, 31, GENT

Tel, 11118

Standard

Gas • Oil
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HEEL DE WERELD DOOR

BEROEMD EN GEPREZEN

\raerican Petroleum Company.
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PRODÜKTEN
OAS-OLIE — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF,

DE VERMAARDE BIEREN

BOCK
MUNICH

FORST

Wielemans

worden in de .café der nieuwe
VISCHMIJN GESCHONKEN

STOUT C. T, S.

DEPOT : BROUWERIJ

Edg. Deswaef

OOSTENDE -r, TEL, I065,

Visscher en vischhandelaar, knecht en baas,
reeder, nijveraar en al wie een glas wil drin-
ken, wemelt er doorheen, zooals in een mie-
rennest.

Men neme ons deze overwegingen nit kwa-
lijk, maar 't is de zuivere waarheid ren a'ziii
die toestand KAN en MOET in 't bèlar.g-vnn
deze prachtinstelling, in 't belang van aiïa
personen weke in de vischmijn verkseven, ..-r
handel drijven of zaken doen, verandering
komen.' • .^ . _ . . . -.

: DE PLAATS > '•-'•
De plaats daarvoor is onmiddellijk aan-

gewezen en vooraleer we die aangeduid,
zal elkeen die reeds geraden hebben.

Inderdaad het gelijkvloers nu als GARA-
GE voorbehouden, lijkt ons, in afwachting,
dat er ooit iets beters tot stand kome, daar-
voor de ideale inrichting.

Het Gemeentebestuur kan er niets bij ver-
liezen, daar deze garage zooals zij nu ge-
bruikt wordt en volgens de beschikbare
plaatsen voor auto's, in een jaar er hoog-
stens zeven duizend frank zal opbrengen.

Of in die omstandigheden aan het behoud
er van moet gedacht worden, wanneer die-
zelfde plaats anders zeer nuttig zou kunnen
gebruikt worden, valt grootelijks te twijfe-
len I

Een man met- durf en initiatief zooals de
huidige uitbater, die niets onverlet laat orrv
iets goeds tot stand te brengen, zou het zelfs
zoo ver kunnen brengen, dat daar een res-
taurant werke, waar elkeen, alle soorten
vischspijzen op de meest aangename en goed-
koope wijze, zoude kunnen nutten.

Voeg daarbij het voeren van een gepaste
publiciteit, een smaakvol opgevatte schik-
king en we zijn overtuigd, dat niet alleen die-
genen uit de belanghebbende middens er
zouden komen eten, maar dit voor veel per-
sonen vreemd aan de vischnijverheid, een
gelegenheid zcu zijn om een goedkoop en
smaakvol stukje visch te eten.

EEN BEROEP OP HET OOSTENDSCH
GEMEENTEBESTUUR.

Naar wc uit welingelichte bron vernomen
hebben over het inrichten eener restaurant,
reeds enkele gcdachtenwisselingen plaats ge-
had.

Des te beter l
We kunnen echter niet nalaten op de hoog-

dringendheid en het groot belang van clezc
kwestie te wijzen en daarom doen we een
beroep op de welwillendheid van het O-
tcndsch Schepencollege en in 't bijzonder op
Schepen Vroome, die sedert de uitbating van
de haven in voege is, reeds zoo dikwijls een
bewijs gegeven heeft van werkdadig optre-
den, om hier zoo spoedig mogelijk iets de-
gclijks tot stand te brengen.

Hel inrichten van een behoorlijk crt smn^k-
vol opgevat spijs- en drankhuis, is niet allocn
onmisbaar, maar zou in de toekomst in den
zin hierboven door ons opgegeven de heil-
zaamste gevolgen hebben.

Aan ons het woord, aan het Ooslcndsch
Schepencollege, dit ontwerp op de meest
practische wijze, 200 spoedig mogelijk, uit
te voeren.

É

•«e.
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HET VISSCHER1JBLAD

VERDONCK-MINNE

7, Hendrik Serruyslaan. OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van:

Speciale Breukbanden en Buikbanden -

Orthopedische toestellen voor ruggegraat-

misgroeiïngen en kromme Beenen.

Elastieke Kousen.
Kunstbeenea in leder, hout en lichtme-
taaL — Alle ziekenartikels.

Société Frangaise

DE BANQUE & DE DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP;

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

ALLE UANKVHUUICHTINGEN
Vicenulv muiitcu — Brandkasten

Filiaal van de Société 43éacrali\ Parijs
Kapitaal en Rescrv.vi :

Een tnilliard twaalf milUoen Fr. i-rank
Bureelen open van 9 tot 12 '/£ en van

14 »/2 tot 17 uur.

. -

Huis Debra

Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,

Kreeften

ZEtBRUGGE-DülNKERKE
Tel. 81

N1EUWWASSCHER1J

a La Renaissance „

Telefoon 488
——o- .

L. Gobert-Fontaine

13, ST-JORISSTRAAT, 13

OOSTENDE

ROUW IN 24 UREN.

©
'MEKAN1EKE TOUW- GAREN,
'EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
> ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Opeubare Werken —

> Mazout «Purüna»
Diesel Motoren «Sulzer»|

Propagandapaviljoen voor een grooter

Vischverbruik bij de Wereldtentoonstelling van

1935 te Brussel

De propagandacommissie voor de verhoo-
ging van het verbruik der Belgische Zeevisch,
zal een groot paviljoen oprichten, op een van
de best gelegen plaatsen Her Wereldtentoon-
stelling van 1935.

Het gelijkvloers van dit paviljoen zal inge-
nomen worden door «tanden, waar de artike-
len zullen tentoongesteld worden, welke bé-
trckking hebben op den handel, het bewaren
en het gereedmaken der zeevisscherijproduk-
ten.

Op het gelijkvloers zal eveneens, een zeer
groot «Koud Buffet» opgeric.ht worden, waar
de bezoekers uitgelezen schotels zullen kun-
nen gebruiken aan de meest voordeelige voor-
waarden. ; i vj T|IÏJ

Een bestendig propagandabureel zal inge-
steld worden, in de onmiddellijke nabijheid
van den hoofdingang, waar de bezoekers al de
noodige, inlichtingen zullen verschaft worden
over de tentoongestelde produkten.

Het eerste verdiep van dit paviljoen zal

worden iiigenömen door een zeer groote res-
tauratiezaal, omringd van terrassen. Het
gereedmaken der vischspijzen zal geschieden
ten aanschouwe van de verbruikers, in een
glazen keuken, wat voor de huivrouwen van
zeer groot belang zal zijn.

De gereedgemaakte schotels zullen in het
bereik van eenieders beurs gesteld worden.

In de nabijheid van de restauratiezaal,
wordt een and'ere zeer groole zaal opgericht,
voor het geven van de belangrijke voordrach-
ten met practische proeven van bereiding o-
ver de tentoongestelde produkten.— Deze
voordrachten zijn gansch kosteloos voor het
publiek.

Mijnheer Van Hal,, Secretaris Generaal der
Propagandacommissie, 12, Jacques de La-
laingstraal, te Brussel, 'houdt zich ter be-
schikking van de belanghebbenden om hun
alle inichtingen te verschaffen betreffende
het verhuren der standen en de deelname
aan dit grootsch propagandawerk.

,:r.., ...- • . . -.
Bericht aangaande den Invoer van versche

Haring, Sprot en Makreel

HARING.— Volgens de thans in voege
zijnde contingentregeling mag versche haring
aïlleen ingevoerd worden door de firma's die
aan het Bestuur van Zeewezen het bewijs ge-
leverd hebben dat zij reeds deze vischsoort
ingevoerd hebben vóór het begin der .conlin-
genteering (l Juli 1932),

Invoer mag alleen langs eene kusthaven
geschieden wanneer en in de mate waarin
dit voor de contingenteering door de recht-
hebbende firma's gedaan werd.

SPROT. Wegens de uitsluiting van alle
visch beneden 0.40 m, is de invoer van ver-
sche sprot in princiep niet toegelaten:

MAKREEL',.—• Bovenstaande uitsluiting
geldt eveneens voor versche mak red van min
dan 0.40 m. Het hoort aan den invoerder,
de schifting tusschen ondermaalsche en bo-
venmaatsche visch te doen gebeuren voor-
aleer de zending aan het grcnskantoor wordt
ingeklaard. Er wordt in herinnering gebracht
dat de invoerder verantwoordelijk is voor het
gebruik der hem toegestane invoervergunnin-
gen.

UITZONDERINGSGEVALLEN.

a) Doorvoerzendingen zijn aan bovenstaan-
de regels niet onderworpen, maar elke zen-
ding moet gedekt zijn ofwel door een tran-
sitodocumcnl van den toldoenst, ofwel door
eene doorvoervergunning afgeleverd door het
Bestuur aan hetwelk ten gepasten tijd geldige
bewijzen van uitvoer zullen moeten worden
voorgelegd.

Dergelijke doorvoervergunningcn vrijwa-
ren den gebruiker niet van de invoerbeper-
kingen welke in het land van bestemming
zouden kunnen bestaan.

b) Rookcrijen, inleggerijon of consefvefa-
brieken die zich in de Belgische Kustmijnen
de voor hunne nijverheid noodigc soorten
haring, sprot of makreel niet of slechts in
onvoldoende hoeveelheid zouden kunnen aan-
schaffen, zullen hunne bestellingen in den
vreemde mogen plaatsen, op voorwaarde dat
ze daarvan dadelijk den geraadplcegden mijn-
meester der kust verwittigen door het indie-
nen eener beslelnota bestemd om met het
visum van dezen gemeente-ambtenaar aan

het Bestuur van Zeewezen te worden overge-
maakt.

Er zal geen merkelijk verschil mogen be-
staan tusschen de hoeveelheden op bestel-
rtota en invoervergunning aangeduid.

UITVOERINGSMAATREGELEN.
'De noodige bestelnota's en invoervergun-

ningen zullen ter beschikking gesteld wor-
den van den «Bond tot verdediging van visch-
rookers, inleg- en Conservenfabriekon», te
Oostende, die het Bestuur van Zcewezen zal
behulpzaam zijn in de uitvoering van boven-
staande regeling en van alle desbetreffende
verordeningen die later mochten worden uit-
gevaardigd.

DE DIRECTEUR-GENERAAL.
H. DEVOS.

Nota van het Bondsbestuur,— Alle verdere
gewcnschte inlichtingen zullen steeds door
den secretaris der bond, de heer P. Vanden-
berghe.aan alle belanghebbenden gegeven of
toegestuurd worden.

De bestelnota's en vergunningen voor alle
rookcrs, inleggers en consorvenfahrieken
welke in de hierbovcnvermeldc voorwaarden
verkceren, zijn vanaf heden bij den secretaris
verkrijgbaar.

Wij vestigen verder de aandacht van de
leden op het feit, dat alle officieele berichten
verder in het orgaan van den bond «Het
V'isscherijblad» zullen verschijnen en dat
alle belanghebbenden, willen ze volledig in-
gelicht en geholpen worden, goed zouden
doen^ mochten ze nog geen lid van den bond
zijn,' zich onmiddellijk aan te sluiten voor
o'en prijs van veertig frank per jaar.
»••••*••••••t•*•*•••»••«•*«»•*•••••••»•••••••

MARBKIET
voor het beklccden van de muren der keu-
kens, badkamers, gangen, plafonds, wordt ïn
de beste voorwaarden geleverd door hel

HUIS WOUTERS
CAPUCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE

Marbrict is de beste en schoonste vcrsic.-
ring van het huis.

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

Elkeen wordt er uitstekend gediend.

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF «•**•»«*§»*•»««•**»«***•*

J. H

VOORHEEN

R O T T E R D A M
•••••*•»»*•*<t»**t»•***•« Deutz;

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

Uitboren van CYLINDERS en leveren van NIEUWE PISTONS

••••••••••••> V L U G EN GOED W E R K

'Briefadres: POSTBUS 9, Kralingsche Veer, ROTTERDAM (Holland)
'

Steun voor de Gamalenvisseherij en de

Oester- en Mosselbedrijven in Holland

In den loop van deze week kan de -inwer-
kingtreding loegemoet worden gezien va«ï de
maatregel, strekkende, tut sïeun aari"'do.*''>rs-
ter- en mossclbedrijven, de garnalenvisscHerij
en aan den handel ir. oesters, mosselen en

. -
Afgekondigd zullen worden de navolgende

Koninklijke besluiten :

het Consumptie-Garnalersbesluit 1934 I ;
het Crisis-Oesterbesluit 1934 l ;
het Crisis-Mosselbesluit 1934 l ;

Serwijl c'.e t'cor den Minister van Economi-
sche Zaken op grond van deze Besluiten te
nemen beschikkingen eveneens dezer dagen
in de Ncderlanasche Stnatscoutant zullen ver-
schijnen.

De maatregelen welke nog slechts een be-
gin vormen van een reeks van maatregelen
lot steun aan de vissqherijbcdrijvcn, bestaan
ensdeels in het organiseeren der belangheb-

benden bij de Nederlandsche Visscherijcen-
trale, anderdeels in het vaststellen van mini-
mumprijzen, in acht te nemen bij den .ver-
koop der producten naar het buitenland en
of bij den afzet in het binnenland.

Wat consumptiegarnalen betreft, zullen in
hoofdzaak de volgende bepalingen gelden :

1. - de aanvoer van consumptiegarnalen,
het doen pellen van consumptiegarnalen, zoo-
mede het in den handel brengen en expor-
teren daarvan is slechts toegestaan aan hen,
die als georganiseerde zjjn aangesloten bij
de Nederlandsche Visscherijcentrale ;

2. - gar'nalenvisschers zullen de door hen
evangen garnalen niet mogen afleveren dan

legen door den Minister vast te stellen mi-
nimumprijzen ; '~~:

3. — • garnalenpellerijen en garnalenexpor-
teurs zullen de garnalen slechts in den han-
del mogen brengen, respectievelijk exportec-
ren, indien zij in het bezit zijn van een
.•ergunning ; aan de afgifte van drce vergun-
ning zijn voorwaarden verbonden o.a. hel
laleven van de door den Minister ten aanzien

van afname en verkoop gestelde' minimum-
prijzen, zoomede bij. export het betalóf. var.
een geringe heffing. - . f

Voor mosselen en oesters zijn bepalingen
van de volgende strekking vastgesteld.

Het uitzaaien en kweeken van mosselen,
het visschen op mosselen en mosselzaad, het
verhandelen van mosselen en mosselzaad,
aoomede het exportceren van mosselen is
slechts toegestaan aan georganiseerden bij de
NedcrlantJsche Visscherijcentrale, die in het
bezit zijn van een daartoe door of vanwege
cien Minister af te geven vergunning.

Voor afgifte van de exportvergunning is
als voorwaarde gesteld h&t inachtnemen van
een door den Minister te bepalen minimum-
prijs, zoomede betaling vr.n een geringe hef-
fing.

l Ook ten aanzien van het kweeken, verhan-
delen en uitvoeren van oesters zijn bepalin-
gen van gelijke strekking vastgesteld.

Uit het bovenstaande volgt, dat ieder, die
een der hier bovengenoemde bedrijven uit-
oefent, slechts dit bedrijf zal kunnen blijven
uitoefenen, indien hij zich zoo spoedig moge-

| lijk als georganiseerde aansluit bij de Neder-
landsche Visscherijcentrale, te 's Gravenhagï
en zoo noodig een aanvraag tol het verkrij-
gen van de benoodigde vergunningen indient.
Voor de aansluiting zullen geen andere voor-
waarden worden gesteld, dan dat nien het
daartoe door genoemde Centrale beschik-
baar gestelde formulier van aansluiting on-
.dertcekent en aan de Centrale inzendt.

De formulieren voor aansluiting f.n voor
het verkrijgen van vergunningen zijn ver-
krijgbaar bij de Nederlandsche Visscherij-
cenlrr-le, Bezuidenhout, 109, 's Gravenhage,
zoomede bij de secretarie der volgende ge-
meenten :

Voor garnalen : Breskens, Terneuzen, Ar-
nemuiden, Vlissingen, Brielle, Bruinisse, Hel-
levoetsluis, Pernis, Veere, Brouwersheven,
Ouddorp, Goedereede, O. en W. Dongera-
deel, Delfijl, Den Helder, Texel, Ulrum, Ter-
munlen, Slellendam.

Voor mosselen : Bruinisse, lerseke, Tho-
len, Zierikzee, Grauw, Goes, Montenisse, Wie-
ringen, Den Helder, Clinge, Philippïne, Vee-
re en Harlingen.

Voor oesters : lerseke, Tholen, Bergen op
Zoom, Bruinisse.

totaal vorige lijst
L, Janssens, Ste Kruis

Pierre Vandamme
P. Croes-Demeesler
Maurice Hoste
Maurice Vermeulen
Leon Devriendt

3.100.-
200.-
200.-
100.-
100.-
50.-
50.-

WAAR WORDT «HET V1SSCHERIJBI
VERKOCHT,

OOSTENDE : bij alle Boekhandelaars.
NIEUWPOORT : bij Free Vandevelde.

Langestr
BLANKENBERGE:

Boekhandel Dewilde, Hoogstraat,
Boekhandel Devriendt, Kerkstraat.

Totaal fr. 3.800.—
Alle personen welke zouden wenschen bij

to dragen tot deze blijk van erkentelijkheid,
' worden beleefd verzocht hun gift te sturen aan
j den secretaris van het komiteit, Ploegstraat,
24, Zeebrugge.

i Men mag zich ook richten tot «Het Vis-
. schcrijblads-.
j Inschrijvingen met de .woorden : Hulde
burgemeester VanHoestenberghe.mogen naar

' onze redactie gestuurd of op postcheckrekc-
' ning 1070.98 gestort worden.

Etabl. Ch. de DoncqueJ
71, Minque, 7|

OSTENDE
Tel. 772

5, rue du Rivage, 5
CHATELET

Tel. Charler.30363

De voornaamste
Instelling voor

Le plus import
du pays pour

geweekte Stockflsll trein
'. Zeevisch en Haring
] — Groothandel —
' Vraagt prijs per
l hoeveelheid

Poissons et .harei
en gros —j

Demandez prix
quantité

A. DE JONG

VLAARDINGEN

herstellen van schepen
Scheepswerf en Atechinefabriek

Hellingen en herstellen van
~yi™ Verbouwen en verlengen
Vlug, solide,gocd!coop . Reparatie-inricliting voor motoren.

•• " . Leveren van nieuwe motoren.

De "Zinnia„ op de

Visch vangst

ANTWERPEN

-«o»

. Vóór de:i oorlog gebeurde het wel meer
dat ono visscherij'.vr.chtschip zijn net over
boord gooif'e en een sleepje deed.

Dit gaf wal verzet gedurende de vrij" lang»
kruislochlen welke deze schepen toen maak-
ten : de driemastschoener «Ville d'Ostende»
in den Zomer, het stoomschip «Ville d'An-
vers» in den winter.

En daar er altijd iets gevischt werd -— wai
't niet veel 't v/as weinig — kon aldi:* nu
en dan aan tafel versche visch worden voor-
gezet, wat eene welkome afwisseling was nvl
de moluwc en het pekelvleesch, die vee'
meer dan thans werden opgediend. ;

Naar wij vernemen heeft de «Zinnia» het
oude gebruik van vischvangen hcrnoman en
werd de verleden reis, beoosten de ;-?.G?.b-
bards» een zeer goede vangst gedaan waar-
onder tamelijk veel tongen. Verscheidene En-
gelsche treilers en een enkelcBelg waren daar
op dat oogcnblik aan 't visschen. -t

VOOR UW

versch gepelde en j

ongepelde Garnalen

en Mosselen <

WENDT U TOT

i Leend. VanBeveren
| Pooredijkstrgat, 48b — Tel, 12

; BROUWERSHAVEN, Holland

'••••••€•••••••••••««••••••*•

BEDROEVEND is het in Antwerpen en
wellicht ook elders met blanke haring (Bak-

I haring in kistjes). De rookerijen kunnen
i niet anders dan verlies boeken, tengevolge

•ani de aankomsten van Engeland en den
«dumping» van Holland.

Het contingentecren van den haring is in
studie — reeds veel te lang — en als de
zaak niet diep en vooral niet overdreven Bel-
gisch —— wordt ingestudeerd, dan zullen de
voorschriften, welke zullen tot stand komen,
niets meer zijn dan «Een pleister c-p een

j houten been» tot grool nadeel der Belgische
j bevolking OFTE «Lastenbetalers».

Er moet iets categoricks komen en wel
niets anders c?an het verbod nog «Blanke Bok-

jking, d.i.z. bakharing in te voeren. De roo-
jkers zullen er best bij varen, zoowel als de
Staatskas en waar op dit oogenblik fel wordt

(voor gestreden, het getal van werkloozen
verminderen.

Verdors zijn wij van oordeel om de a] te
groote vrijheid tot ons nadeel — van on-
ze Noorderburen te keer te gaan, dat hel
jaar 1929 moet genomen worden als basis
voor bruine haring. Een later jaar zou spoe-
dig ondoelmatig en zeer ten nadeelc van
België, blijken. DEN1KET.

VISCHHANDELAARS l VOOR

OkkasieAutos
wendt u in alle vertrouwen tot de

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

Alle gemak van betaling.

Herman GITSELS

Vischmijn, 25, Minque.- Ostende

Het beste adres voor verzendingen van alle soorten versche visch

La meilleure adresse pour les expéditions
\ de toute espècé de POISSONS FRAIS

" * I . ' - ' • • • . . .
Tel. 123 Gesticht in 1897 Telegramadres:

625 Fondée eiï 1897 Herman Ostende

Nieuwe prijzen. Nieuwen afslag
Bali Band (Rootte bolletjes) 200 r.
Tretorn . > L; 160.fr.
Dunlop.-v. r. ; -l .;/ • icV21.0-.fr.i
Altijd de beste, alleen verkrijgbaar bij

Chaussures Charles
KAPELLESTRAAT, 6, en bij

Frans Verbanck
tin 't Meivischje» over de Vischmijn.

Opnieuw bestelling van

Visschersschepen
«o»

Naar aanleiding van dit artikel, ontvingen
we uit zeer goed ingelichte bron in Holland,
volgend schrijven :

Mijpe Heerfiii;
Wij verzocl.cn U beleefd onderstaand stukje

in uw geëerd blad, te willen opnemen, waar-
voor bij voorbaat onzen dank.

In een artikel getiteld «OPNIEUW BE-
STELLING VAN VISSCHERSVAARTU1-
GEN», vooikomend in uw Nr 47 dd. 24 No-
vember 1934 schrijft U over het bouwen van
2 motortreilcrs voor Oostendsche rekening,
onder meer, hel volgende :

« om deze bestelling in België te doen
blijven, bestelling die duur betwist is ge-
worden met buitenlandsche bouwers, die op
een groote geldelijkf; toelage kunnen reke-
nen vanwegu hunne regeering».

Naar aanleiding daarvan, moeten wij U
doen opmerken, dat, welke buitenlandsche
regcering hiermede ook badoeld wordt, dit
in elk geval niet kan slaan op de NEDER-
LANDSCHE REGEERING, daar deze geen
Geldelijke toelagen voor.den bouw van sclle-
pen verstrekt, óf heeft verstrekt. Evenmin
is dit het geval met de Gemeentebesturen.

. »»«• >
Zooals we kunnen vaststellen zijn de

scheepsbouwers onzer Noorderburen al even
min bevoordceligd als de onze en moeten ze
ook alle krachten inspannen om met anderen
te concurreeren.

OP DE WERKHUIZEN
BELIARD, CRIGHTON en Co.

Heden Zaterdag om 'l uur heeft de tewa-
terlating plaats van het derde motorvisschers-
vaartuig welke voor de rekening van de Mpij
«Les Doris» to Boulogne-a-Zee,gebouwd wor,
den.

Het schip zal den naam dragen van «Elisa-
beth-Therèse».

Een aanvaring op ze

. Verleden week Dinsdag was.de. B..6,
behoorende aan Frans Mesldagh ter
naalvïsscherij uitgevaren. Ter hoogte
het vuurschip «Wandelaar» werd besloten
korre weg te werpen.Een lichte mist heer
te en bij hel draaien van de boot en terj
de korre reeds gedeeltelijk uitgevïerd wj
werd de B. 6, plotseling onzacht "door
O.326 aangevaren. De boom 'van het i
van de B. 6 geraakte onklaar tusschen
achterste wand van de O.326 met het
volg, dat mast en zeil over boord' gen
werden. Als tij wonder kwam de bemann:
er met den schrik van af. Naar we yer
men, heeft de bemanning van de B. 6 t
luidkeels moeten roepen naar 'die = van
O.326, daar deze niet eens van het ^rool
vaar bewust was. '' " •

RHuysseunë

• * . ZEEBRUÖGE

Tel. Heyst 22 — 72

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

Diefstal van Mazou

Sedert enkelen tijd zijn sommige perso!
er op uit om 's nachts vaten mazout van
kaai .weg te nemen. Zondag was zulks i
nieuw het geval.

Een streng onderzoek werd ingesteld.

Charles SIMOfl
2, Visschersplaats, OOSTENDE

Telefoon 138
-«o»—

SCHEEPSLAMPEN

KOPERBUIZEN

SCHEEPSBENOODIGDHEDEN

KARBUUR 50/80

AUTOGENE LASSEN

PLAATÜWÈRKER

BLIKSLAGER

LOODBEWERKER

ZINKBEWERKER

ALLE SLACH~VËRMAKINGEN

HUIS VAN VERTROUWEN

Jlandelsrcg. O. 916 — Postcb. 716J

Voor uwe gerookte waren

wendt U tot het merk

D m • f ' * +M*~

e Meibo

Telegram adféS;
Oscar fcau - Harei

Tel. 1799 Oostende

Oscar Rau-DeKnuydt oostend

Specialiteit van alle sporten haring; droge- en pekelharfng; kippen; zalf
haring; zoeten haring, gerookte sprot; gezouten en gerookte

ten.
O.268 \
O.264A
O.231
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Visschers en Vischhandelaars,

Bestelt uw IJS bij
t

!ROID INOUSTRIEL

OOSTENDE

Marktberichten

OOSTENDE

. Vrijdag 23 November 1934.
Enkel drie motorvaartuigen op de markt:

één van de haringgrond met ongeveer 150 b.
kleine haring en de andere van de Witte
Bank ; de derde is na een dag afwezigheid

; aan de West terug binnengekomen met een
boel kwijt.

Middelmatige prijzen voor alle vischsoor-
ten.
O.268West
O.264 Witte Bank
O.23I West

6 d.
14 d.
l d.

6.517—
18.502—

1.995.-

Zaterdag 24 November
4 niötorvaartuigen waren deze morgen op

de markt : van de Witte Bank en l van de
West. De Witte Bankschepen hadden elk van
1400 tot 1500 kg. tongen, .die voorts aan

•lage prijzen afgezet worden. -
Het vaartuig van de West, had een schoo-

ne hoeveelheid tarbot en roggen ook die
soorten waren niet duur.

In den namiddag heeft de Hollandschft ha-
ringdrifter Kw. 176 nog zijn lading, be-
staande uit 730 bennen haring, verkocht aan
de gemiddelde prijs van 27 a 28 frank de b.
O.244 Witte Bank 14 d. 18.568.—
O.210 West 8 d. 10.185.—
0-125 Witte Bank 14 d. 19.525—
O.26 Witte Bank 14 d. 21.610.50
Kw. 176 (haring) 20.390.—

Maandag 26 November
Wel gespijsde markt : 3 treilers en 16

rnotorvaartuigen. 2 treilers hadden aan de
Noorden gevischt en hadden schoone hoeveel-
heden ronde- en bennevisch gevangen ; één
ervan had vijtig bennen haring. Het derde
stoomvaartuig had op 6 dagen 240 bennen
kleine haring gevangen ; ook een motorvaar-
tuig had op 4 dagen 150 bennen haring ge-

vangen. De andere motorvaartuigen kwamen
8 van de Witte Bank, l van het Kanaal, 6
van de West en l van de Oost.

De Witte Bank schepen brengen steeds
grootere hoeveelheden tongen ; vandaag wa-
ren er een paar die tot 2000 kg. tongen had-
den. Door dien voortdurenden overvloed, da-
len nog steeds de tongen in prijs — wat na-
tuurlijk ook een terugslag heeft op de prij-
zen der andere visch.

De vaartuigen, die aan de West vischten,
hadden groote vangsten van prima kwaliteit.
De prijzen waren' over het algemeen tamelijk
laag, en dït voor alle vischsoorten. Aan ver-
scheidenheid ontbrak het vandaag niet.
0.153
O.225
0.183
0.105
0.166
O.131

Witte Bank
Witte Bank
Witte Bank
Witte
Witte
Witte

14 d.
14 d.
16 d.

Bank
Bank
Bank

15
15
14
16
8

0.8 6 Kanaal ,
O.229 West
0.317 Witte Bank l 3 d.
O.312 West 10 d.
O.2 l 7 West 9 d.
0.292 West 4 d.
O.I78 West 9 d.
SS.0.146 Noorden 15 d.
SS.0.158 Noorden 12 d.
BL 24 Oost 6 d.
0.67 West 10 d.
0.122 Witte Bank 12 d.
SS.0.75 West 6 d.
O.260 West 2 d.

D« O.260 is na twee dagen

20.131.—
20.330—
19.894—
.17.144.—
18.733.—
18.745.—
23.924.50
11.105.—
20.372—
16.586.50
12.210.—
10.175.50
4.365.—

52.294.50
42.927.—

3.905—
9.855.50

16.220—
11.805.—

1.200.—
afwezigheid

terug moeten binnen komen met defekt aan
de winch.

Dinsdag 27 November
Overvloedig gespijsde markt : 3 treilers en

21 motorvaartuigen waarvan 2 van Spanje, 4
van het Kanaal, 8 van de Witte Bank en 7

REEDERS!

Gij wordt goedkoopst eiï in alle Vertrouwen gediend

t; huis H.POTTIER
77, CHRISTINASTRAAT, 77 — Tel. 269 — OOSTENDE

Accumulatoren -

Officieele vertegenwoordiger van de
*«n~^~^*> ^-namo's, MAZOUT- EN

OLIEPOMPEN

^^

GANSCH

bieden U volgende voordeelen aan:

Geen kostelijke herstellingen meer.
^T Een kostelooze dienst voor nazïcSt-
^Geen kortsluitingen tusschen de plak-

:
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acide en ook geen sulfatce-
ren meer. Enkel gedistilleerd water toe-
voegen.

REFERENTIES TE OOSTENDE; <
De schepen O.1G4, O.311, O.316, <

O.55, O.310. 0.204, CX307, O.334, <
De Belgische StaatsbooJen «De Zee- <
hond», «Mercatorï.de maalboot «Prins ^
Boudewijn», «Scheldewacht», enz.

TIE1 JilR waarborg op kontrakt <

Vertegenwoordiger

, loor de KUS!

f 0. iLLEÏN

22, Kerkstraat
Tel. 107

O O S T E N D E

van de Noordzee. Noch keuze, noch ver-
scheidenheid lieten dus te wenschen over.

Van de stoomtreilers had er een 130 b.
groote haring, welk duur verkocht werd ;
de andere : een 50tal bennen makreel, ook
e!uur afgezet en de derde 140 b. kleine ha-
ring ; de twee eersten hadden daarenboven
een groote hoeveelheid ronde visch.

De motorvaartuigen van Spanje hadden
schoone vangsten van goede hoedanigheid en
variëteit ; de prijzen dier vischsoorten. in
verhouding tot de andere, mogen goed ge-
noemd worden.

Dit mag echter niet gezegd worden voor
de, Kanaalschepen en bijzonderlijk voor de
Witte Bank- en Noordzeevaartuigen. Alle
soorten visch, door die laatsten binnenge-
bracht werden oprecht goedkoop verkocht en
wel het meest de tongen en de rare visch.

Ook de kleine visch uitgenomen de
kleine platvisch
prijszakking.

leed onder de algemeene

0.186 Kanaal 13 d.
0.189 West 10 d.
0.135 Witte Bank 12 d.
O.2I I Witte Bank 14 d.
BI. 7 Oost 4 d.
0.186 Witte Bank 13 d.
0.191 West 6 d.
O.296 Spanje 17 d.
O. l 98 Witte Bank 13 d.
O.226 West 8 d.
O.338 Witte Bank 13 d.
O.3IO Kanaal 12 d.
O.3I6 Kanaal I I d.
O.55 West 4 d.
O.31 I Kanaal 12 d.
O.8I Witte Bank 13 d.
O.85 West 4 d.
O.270 Witte Bank 16 d.
0.255 Witte Bank 14 d.
SS.0.149 Kanaal I I d.
0.2 79 West 9 d.
O.89 Spanje 18 d.
SS.O.98 Noordzee 5 d.
SS.O.80 Noorden 12 d.

13.091.—
11.920.—
17.729.—
15.160.—
2.337—

15.220 —
8.825—

38.605—
20.035.—
5.665.—

15.556.—
19.862.50
17.841.—
2.710.—

14.915 —
13.446.50
3.670—

23.847.50
16.465 —
65.621 —
12.500.—
35.771 —
5.980—

34.241.—

Woensdag 28 November

Nogmaals was de markt wel gevoed, en dit
door 2 stoombooten en 16 motorvaartuigen.
De trcilers kwamen de eene van Ysland en de
andere van de Noorden. De «Yslander» had
geen opvallende vangst, ook de hoedanig-
heid was eerder flauw. De treïler van het
Noorden had schoone visch maar daar was
het de hoeveelheid die ontbrak.

Van de motorvaartuigen kwamen : l van
Spanje, 2 van het Kanaal, 9 van de Witte
Bank en 4 van de West.

Allen hadden groote vangsten, maar de
prijzen waren zeer laag voor alle vischsoor-
ten. Opgemerkt wordt de groote hoeveelheid
tongen ook door de Kanaalschepen binnen-
gebracht.
0.136 West 6 d. 10.354.—
O..335 Witte Bank 12 d. 17.843.—
O'.215 Witte Bank 14 d. 18.197.50
O.336 Witte Bank 13 d. 11.505.—
O.278 Spanje 18 d. 29.915.—
0.121 Witte Bank 14 d. 14.532.50
O.303 Witte Bank 14 d. 16.083.—
O.323 Kanaal 13 d. 18.047.50
O.3I3 West 5 d. 4.605.—

Les Frigorifères du Littoral

N. V

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers

voor bewaring van

visch, eieren

bevroren vleesch

enz.

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050

O.249 Witte Bank 13 d. 13.956.—
0.14 l Witte Bank 13 d. 14.739.—
O. l 15 Witte Bank l 3 d. l 7.3 10.—
O.214 Witte Bank 14 d. 16.370.—
SS. 160 Ysland 20 d. 26.134.50
SS.O.262 Noorden 13 d. 21.406.50
O.290 Kanaal 12 d. 16.841 —
0.143 West 7 d. 4.928—
O.265 West 7 d. 7.305.—
SS.O.80 (vervolg) 3.714.50

Donderdag 29 Nsvember
Er waren 9 motorvaarluigen op de markt,

waaronder 3 van de Witte Bank en de ove-
rige van de West. De aanvoeren per eenheid
waren groq,t, nochtans bjijye» de prtjzen
zooals gedurende gansch de week, middel-
matig.
O.334 West 6 d. 7.003.—
0.177 West 7 d. 5.236—
0.120 West 5 d. 3.647.—
0.173 Witte Bank 14 d. 13.728—
O.245 West 9 d. 6.505—
0.164 West 4 d. 2.340.—
O.274 Witte Bank l 2 d. l l .3 l 0.
O.319 West 7 d. 3.759—
0.154 Witte Bank 14 d. .14.183—

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 23 November 1934
Zaterdag 24 November
Maandag 26 November
Dinsdag 27 November
Woensdag 28 November
Donderdag 29 November

Totaal frank

27.44b.50
70.169.50

372.492.50
431.619.50
284.672—

6S.023.—

1.254.423,—

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••t*
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.

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

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

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

Wendt U zoo spoedig mogelijk tot de

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

PRIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE GEDURENDE

SOORTEN VISCH
DEZE WEEK.

Turbots
Zaterd.

- Gr. tarbot 7.00 -
KI. tarbot 4.50 •

Barbues — Griet 5.00—
.Sojes — Gr. tongen |0.00—

Gr. mid. tongen 8.00—
KI. mid. tongen , 9.00—
KI. tongen 6.00—2

Carrelets — "Gr. pladijs (schol) 5.00—
Mid. pladijs 4.00—
Derde slag pladijs 3.25—
Kleine pladijs „... l.|0—

Limandes — Schar
Limandes soles — Tongschar
Sojes d'Ecosse — Schotsche schol .' 3.00— 2.00 2.70—
Flottes — Senaten 2.50—

Maand.
7.00—
4 50—
5.00—
9.00—
6.00—
8.00—
6.00—
5.00—
4.50—
3.50—
1.00—
3:00—

Dinsd.
6.00—
4.00—
5.00—
B.OO—
6.I.-0—
7 00—
6.00—
5.00—
4.50—
3.50—
1.20—
3.00—

2.00

2.50—

DN
ENDI

Raies — Rog
Tacauds —: Steenpo_sten
Merlans — Gr. wijting 2.60—

KI. wijting 2.00-

2.25-
1.60—

2.20—
1.20—

2.50—
2.00—

3.00—
1.50—
1.80—
0.60—
3.75—
3.00—
2.25—

2.25—
4,00—
2,50—

Cabillauds blanc — Witte kabeljauw 5.00—
Gullen 3.00—

KI. gullen 2.00—
Cabiljauds d'Islande — Ysiandsche kabeljauw •

Gullen •
KI. gullen

Sébastes — Klipvisch ;
Cliarbonniers — Koolvisch 3.25—
•Lieus — Vlaswijting • • • 5.00—
Lingues — Lengen •••>• 3,50—
Eglefips'^ Gr. schelviscli ;..„••" • ; • • • • • •

"•••"•••' "• Gr. mid. schelvisch 6'5Ü

KI. mid, sclielvisch 3.50
KI. schelvisch <. 3.00— 3.00—
Braadschelvisch (totten) 2.40— 2.20—

Colins — Gr. mpoimeisjes ••••• '•>•<">—
Mid. mooimeisjes • 8-°°—

. KI.' mooimeisjes •••••
Vives — Pietermannen 9>0°
Grondins — Knorhaan 1.50— 1.40—
Qrondins rouges — Engelsche soldaten 2.50-

2.50—
2.00—

10.00—
8.00—'
3.00—

I'O.OO—
1.60—
2.00—

Rougefs — Roobaard 3-°°—
Emissoles — Zeehaai 3.00— 3.00— 2.50—
Rousseltes — Zeehonden 3.00— 3.00— 3.00—
Dorées — Zonnevisch ••• '••-• 19x~
Lottes — Zeeduivel (sleert)
Congres — Zeepaling
Makreel
Harengs — Haring
Esfurgeons— Steur
Rétans —* Heilbot
Sefches — Inktvlsch ...
Bars — Zeebaars .....
Crevettes — Oarnaal .,
Ecrevlsses'— Kreeftjes
Esprot — Sprot

0.60—

5.00— SiOO—

Woensd.
7.00—
4.50—
5.00—

10.00—
7.00—
8.00—
6.00—
6.00—
5.00—
4.00—
1.60—
2.50—
5.00—
2.40—
2.50—
3.00—
0.80—
1.0.0—
1.00—
0.40—
4.00—
3.00—
2.00—
3.00—
2.00—
1.60—
0.60—
2.00—
3.00—
6.25—
5.00—
3.50—
2.00—
1.50 -
9.00—
7.00—
2.50—

10.00—
1.50—
,2.00—
2.50—
2.50—
2.50—
3.50—
4.00—

2.00

Dond.
7.00—
5.00—
6.00—
9.00—
7.00—
7.00—
6.00—
6.00—
5.25—
5.00—
1.70—

2.50—
0.80—

I.OCi—
1.00—
0.40—

4.00—
• 3.00—
2.00—

1.20—

2.50—
3.00—

<\. uu — y.yv — • 3, jv — ...... —
3.00— 3.25—

2.80-

0.30

_ 3.00— 0.80 2.20—

.

.. .

ó.'i's
—

Ó.2Ö— o'.ïó-

'.'.'.'.'
....

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 startcrbatterijcn
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90

!Kg-7f;^

ÏJMUIDEN

De aanvoer bestond uit 16 stoomtreilers,
28 motors, 8 Denen en 127 haringschepen.

Het was een zeer goede vischweek. De
x'erscheidenheid Het niet te wenschen over.De
booten die van het Noorden kwamen, haddfn
v.-ederom record vangsten visch (800-—l 100
mander.) de vangsten bestonden uit vele
schelvisch, wijting, makreel, koolvisch en ve-
len hadden belangrijke partijtjes witte ka-
beljauw van eerste hoedanigheid. De kleinere
stoomtreilers en motors brachten aan de
markt zeer groote vangsten fijnvisch mede,
maar daar de prijzen van de visch de geheele
week zeer goedkoop zijn geweest, zijn het 45 stoomtreilers en 25 motors.

vooral de kleinere stoomtreilers die zeer on-
gunstige resultaten hebben behaald. De groo-
tere stoomtreilers maken bevredigende uit-
komsten, tengevolge van de groote vangsten,
\velke worden aangebracht.

De buitenlanclschs aanvoer was deze week
grooter dan voorheen. Vele Deensche kottors
kwamen naar Ymuiden met zeer groote vang-
sten scharren. De aanvoer van de auto's was
gering.

De haringaanvoer is nog steeds zeer vol-
doende, toch is de aanvoer niet zoo groot
meer als de vorige weken. De prijzen zijn
nu ongeveer 30—40 fr. de 50 kg. De aan-
voer voor toekomende week zal bestaan uit

VERWACHTINGEN

Maandag 3 December.— 0.8 7 van Spanje
met rog, roobaard en tongen.— 0.291 en
O.275' van het Kanaal van Bristol.

Dinsdag 4 December.— O.294 en O.339
van Spanje.- SS.O.76 van het Noorden met
totten en ronde visch.

Woensdag 5 December.— SS.0.159 van
de Smalls met haring en mixed.

1.30—2.50
1-30 — 2.80
1.50—2.80
1.70 — 3.30
2-00—3.60
1.80—3.40
l .30—2.60

AANVOER VAN SPROT GEDURENDE DE
VERLOOPEN WEEK.

De aanvoer van sprot
dag, zeer gering. Dc-<prijzen
tot 150 frank.

was. buiten Maan-
liepcn van 60

VISSCHERS ! Weet U dat

©de beste GASQIL

f het beste MAZOUT
© ™_~— , • •

© voor VISSCHERSVAARTUIGEN
©GEFABRICEERD wordt door de
® '
© Belgian Crackirig Cy

^^l^die nooit de belangen van den
*~ kooper uit het oog verliest.
J Al hare producten komen voort
®van de Belgische Werkhuizen
• te Langerbrugge. ,

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Oond. Zaterd. Maand.
Tarbot 36.00—8.00 35.00— 5.50 4 5 0 0 — 7 0 0
Griet 20.00— 9.00 16.00— 6.00 18.00 1000
Gr. tongen 0.75— 0.65 0.72— 0.68 l 00 O 72
Gr. mid. tongen 0.60— 0.45 0.54— 0.43 0.54 0 4 1
KI. mid1. tongen 0.65— 0.50 0.55— 0.45 0.50 O 44
Kl. tongen 0.65— 0.57 0.58— 0.43 0^54— 042
Kl. tongen (gr. slips) 0.43— 0.36 0.36— 0.27 0.35— 0.28
KI. tongen (kl. slips) 0.24— 0.14 0.18— 0.16 0.28 0.15
Gr. schol 22.00—17.00 23.00—14.00
Mid. schol 21.00—20.00 21.00— 22.00—1500
Zet schol ..i 17.00—13.00 16.50— 21.00—11.50
Kl. schol 15.00—10.50 13.00—10.00 17.00—11.00
Kl. Schol II 12.00— 4.30 11.00— 3.90 12.00— 3.30
Kl. Schol III 4.70— 1.10 3.60— 1.60 4.80— 2.70
Tongschar
Rog 8.00— 7.60 10.00— 5.50
Vleet 0.24— 4.50— 0.68
Poontjes - .8.10— 3.60
Kabeljauw 50.00—67.50 40.00—21.00 34.00—16.50
Gr. Gullen 11.50— 7.00 12.50—11.00 13.00— 5.40
KI. gullen - 7.00— 1.50 8.00— 3.20 10.00— 0.80
Wijting 3.40— 0.90 4.50— 1.25 3.80— 0.40
Gr. schelvisch 27.00—16.00
Gr. mid. schelvisch -30.00—27.00 2000—10.00
Kl. mid. schelvisch ..24.00—13.50 14.00— 5.50

Umsd.
40.00—12.50
22.00—13.00

0.90— 0.80
0.56— 0.46
0.57— 0.51
0.48— 0.40
0.35— 0.30
0.18— 0.16

20.00—19.00
17.00—16.00
17.00—12.00
16.00—11.00
15.00— 6.00
3.30— 2.50

Woensd.
32.00— 9.00
18.00—10.00
0.75— 0.65
0.49— 0,42
0.56— 0.47
0.48— 0.42
0.45— 0.30
0.22— 0.12

24.00—21.00
21.00—
20.00—
18.00—13.00
(4.00— 5.50
6.00— 3.00

per 50 kg.
»

per kilo

per 50 kg.

8.80 —
0,75
|.35

5.80 7.50—

0.20

5.10— 1.80
1.00 — 0.58
0.95— 0.18

9.50 — 4.50 ................. 10.50 —
.............. 6.20 —

1.80
1.30

Ki:schdvi^h':::;..:;'5.oo-.2,5o ..Vï. H°-?-I<>
Braadschelvisch
Heilbot
Leng
Koolvisch
Makreel
Wolf
Schartong
Zalm
Steur
Gr. roode poon
Mid. roode poon
Kl. roode poon .
Schar ,
Bot...
Kreeft
Alles aangeduid in gulden,

9.00— 6.50
2.80 — 0.75
8.00 — 3.90

40.00 — 20.00
12.00 — 6.50
7.80— 1.20
3.50 — 0.60

21.50 — 12.00
19.00 — 12.50
16.50— 6.70
12.00—
5.50 —
0.80
0.75—

||.00 —
8.00 —

5.00
2.70
0.65
0.14
2.30
1.70

13.00— 2.80
2.40— 0.47
8.00— 5.50

53.00—15.00
11.00— 5.80
9.50— 1.65
4.10— 1.25

20.00—14.00
20.00—12.50
18.00— 7.70
10.00— 4.80
6.30— 3.30
0.70— 0.25
1.00— 0.24
9.00— 1.60
7.50— 4.80

p. 20 stuks
per stuk
per 50 kg.

p. 125 kg.
per 50 kg.

Ï2.ÖÖ— "s'.'ÓO .'"-'.'"". IV"".

"5.50-— 0.70 "J'.ëÖ-
" »•** • • !»»•»»• ••

-T.50
• t, 1 • • »

iö.

"V.

....

"9!

"ö

óö—

05—

50—

90—

2

'Ó'.

...

3.

o'.

i'o ïs

95

••

•

..

öo ïó

65 '/.'.

.00—

.00—

V.'.'."'.'.

"4.00

"i '.65
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per kilo
per stuk

per 125 kg.
per 50 kg'.

per kilo
»

per 50 kg.

l gulden ! 14,50 fr

Stoommachienen - Motoren- Stoomketels

Industrielle tos Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap
VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de oude Statie)

Alle mekariieke vermakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen

Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 Postcheck 99136 , Handelsregister 93

VI55CMER5!

VOOR UWE SCHEEP5HER5TELLINGEM Eh1

NIEUWBOUW WENDT u TOT DE WEBWIUIZEN

BELIARD.CPIGHTOn&C

OOSTENDE S. A.

REEDERS Uier, M
.

VISSCHERS Saumons AL ASK A congelés
Voor al uwe WERKEN van LOOPEND «CODAN» - «MADCO» - «DESCO»
WATER, wendt U tot het HUIS «MADSTRONG» - «MELCO»

Jacques Maer schalk
KAPELLESTRAAT, 81 — Tel. 534

OOSTENDE

Algemeene Aannemer van Lood, Zhik,
Koud en warm waterleidingen.

'Verzorgd werk. Matige prijzen,

Dépositairc General;

KAY HECKSCHER
BRUXELLES

15' 16, Quai, aux-Picrres-dc-Taillc

Ventc directe aox Itnportateurs
Stocks importante pour Ie

Huis Calcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER

ALLE SOORTEN
MAZOUT — OLIËN

Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
SCHEEPSBENOODIGDHËDEN

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VERLOOPEN ^

Vrijdag 23 Nov.— 3405 kg.
Zaterdag 24 Nov.— 2349 kg.
Zondag 25 Nov.— 1428 kg.
Maandag 26 Nov— 1580 kg.
Dinsdag 27 Nov. — 2292 kg.
Woensdag 28 Nov. — 2644 kg.
Donderdag 29 Nov. — 3093 kg.

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE.
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN I
ALLERHANDE '
CIRCULAIREN

wendt U tot de

Drukkerij

van dit blad,
NIeuwpoortsteenweg

— 44 —
OOSTENDE

TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
alle CONCURRENTIE.



AANVOER VAN HARING.
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK.

Vrijdag 23 November 1934 :
O.268 7200 kg. ^ fr. 5425.—

Maandag 26 November 1934
K.W.I76 36700 kg. 20.390,
O.292 7650 kg. 8.907,50
SS. 158 5290 kg. (X) 8.033,—
SS.O.75 12.000 kg. 9.985,—

Dinsdag 27 November 1934
SS.O.I49 5100 kg, (X) 14.255,—
SS.O.98 7000 ks- 5.000,—

Woensdag 28 November 1934
SS.Ö.8Ö 1500 kg. haring 1.764.50
SS.O.262 800 kg. haring 1.245.—

AANVOER VAN MAKREEL
Dinsdag 2? November 1934

SS.Ö.80 2350 kg. 6.516.—
Woensdag 28 November 1934

SS.O.262 1200 kg. 3.579.—
(X) Is haring komende van de Sinalls.

ZEEBRUGGE

Donderdag 22 November. — Gr. tong 9 ;
BI. tong 9 ; Fr. tong 9—9.50 ; Sch. K!, tong
8—9 ; KI. tong 5—6 ; Tarbot 6—6.50 ;
Griet 5—5.50 ; Ro° 2.50—3 ; Pieterman
8 ; gr. plaat 5—5.50 ; mid. plaat 5—6 ; kl.
plaat 5 ; schar 3-—3.50.
. Zaterdag 24 November. — Gr. tong 9 ;
BI. tong 9 ; Fr. tong 10—10.50 : Sch. kl.
tong 8—9; kl. tong 5—7 ; tarbot 6—7; grïel
5—6 ; rog 2.50—3 ; pieterman 6.50—7 ;
gr. plaat 4—4.50 ; m. plaat 5 ; kl. plaat
3.50—4 ; schar 3.

Maandag 26 Nov.— gr. tong 7—8 ; bl.
tong 7.50—8 ; fr. tong 8 ; sch. kl. tong 6.50

7 j kl. tong 4—5 ; tarbot 7 ; griet 6—7;
rog 3 ; pieterman 7—7.50 ; gr. plaat 4.50—
5 ; m. plaat 5 ; kl. plaat 4 ; schar 3.

Dinsdag 27 Nov. gr. tong 7-^—8 ; bl.
tong 7.50—8 ; fr. tong 8 ; sch, kl. tong 6-50
'•—7 ; kl, tong 4 5 ; tarbot 7 ; griet 6 7;
rog 2.50—3 ; pieterman 7—7.50 ; gr. plaat
4.50—5 ; m. plaat 5 ; kl. plaat 4 ; schar 3.

Woensdag 28.— gr. tong 8.50—9 ; bl.
tong 8.50 9 ; fr. tong 10 10.50 ; sch. kl.
tong 8 ; kl. tong 6—6.50 ; tarbot 7—8 ;
griet 6—7 ; rog 3 3.50 ; pieterman 8; gr.
plaat 5 5.50 ; m, plaat 6 ; kl. plaat 4.50
5 ; schar 3.50 4.

NIEUWPOORT

Deze week werd er te Nieuwpoort veel
visch aangevoerd. De visch was goedkoop.
De aanvoer van garnaal was minder groot
dan gewoonlijk, de prijzen bleven niettemin
•laag. De sprotaanvoer was matig. De hoog-
ste en laagste prijzen waren : tongen groote
7-—8 ; midd. 6—:8 ; kleine 3—5 ; tarbot 6—
8 ; griet 3.50—4 ; schol gr. 4—5 ; midci.
2.75—3.25 ; kleine 1.00—1.50 ; wijting l
—1.50 ; schar 2.50—3.25 ; pieterman 7 ;
knorhaan 1.00 1.50 ; rog 2.00 2.50.

PRIJZEN DER GARNALEN :
Vrijdag 23 November. 1.50—-2.00
Zaterdag 24 November. 1.20 2.00
Maandag 26 November. "" 1.60-—2.20
Dinsdag 27 November.— .1.60—2.00
Woensdag 28 November.— 2.40—2.80
Donderdag 29 November.— 1.00—-h90

AANVOER VAN SPROT
Vrijdag 23 en Zaterddag 24 November: geen
Zondag 25 Nov.— 15.000 kg. 49—185
Maandag 26 Nov.— 2.600 kg. 59—82
Dinsdag 27 Nov.— 19.500 kg. 49—69
Woensdag 28 Nov.— 500 kg. 53—ü?
Donderdag 29 Nov.— 1.000 kg. 97—99

ALTQNA

VISCHMARKTEN van ALTONA-HAMBURG

Gedurende de verloopen week kwamen in
het opbod vanwege 13 Noordzeestaemers
660.200 ponc. en vanwege l stosnier uit de
Witte Zee 184.300 p. dus tezamen 8-14.500
pond verschc visch. Onder de Noordzee-stea-
mers had er een 62.950 pond haring mede.
Het haringsv>izoen is in deze week bepaald •
tot haar eind-; gekomen. De prijïer. gingc:»
in de laatste -Jagen ervan sterk achteruit.

Bij de kleinvisbchers brachten 26 volle zee
zeüvaartu-gen 96.400 pond en 77 kleinvis-
schers 51.000 pond zee- en zoclwatervisch in
het opbod.

De uit hel binnen- en het buitenland in-
gezonden koopwaar bedroeg de aanzienlijke
hoeveelheid van 866.500 pond zee- en zoet-
watervisch.

46 kustvisschers verkochten rechtstreeks
aan de verbiuikers 3.700 pond Elbevisch,

De invoer van versche haring beliep uit
Engeland ongeveer pond 3.323.200
uit Noorwegen 1.428.600

De gezamonüjke afzet beliep bijgevolg :
opbod p. 1.858.400
uit der hand 4.755,700

Jan Spaanderman

POISSON FRAIS ET
SALES — CREVETTES

VERSCHE EN GEZOUTE
VISCH — GARNAEN

———«o»

VLEETSTRAAT, 20
YMUIDEN (Hollande)

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

to zamen pond 6.614.100

ANTWERPEN

SS. «Bernstoft» van Esbjerg, Denemarken
loste hier Maandag 26 November :

voor Antwerpen :
320 kisten kabeljauw en schel visch
59 kisten paling i
56 kistjes gerookte paling.
voor Brussel :

236 kisten kabeljauw en schelvisch
26 kisten paling
21 kisten forellen
27 kistjes gerookte paling,
voor Oostende

546 kisten kabeljauw.
Totaal 1291 colis waarvan niet minder dan

546 de zwaarste, colis en dan nog uitsluitend
kabeljauw naar Oostende, onze VlSSCHERiJ-
PLAATS, bij uitstek, welke ons Jand met

eigen produkt, volgens de contingenteering,
zou moeten bevoorrraden , ? ? !

Maandag was de markt te Antwerpen, yoor
vreemde yisch niet bijzonder. Dit beterde
Woensdag, zoodat de kabeljauw, welke Maan-
dag moeilijk of niet van de hand ging, ge-
makkelijk koopers vond 's Donderdags aan
5 franken &e kilo • één frank meer dan
Maandag.

Oostende zond tamelijk veel en dit ging
vïug weg ean loonende prijzen.

Algemeen genomen is toch de verkoop
niet bevredigend, want de koopkracht ver-
mindert geregeld en velen doen zich te kort
aan toespijs om een nummer der Koloniale
Loterij te kunnen bemachtigen. Zulke trek-
kingen doen de handel veel kwaad.

Sloep Al arriveerde hier Maandag avond
met 2^2 ton versche visch — zooals altijd
beneden de maat — welke uiterhand ver-
kocht werd. Is zulke vangst voldoende om
de algemeene onkosten te dekken ? Laat ons
met'reden daaraan twijfelen, want mfier dan
ooit begint «visscherij» aan KOERSPEL te
gelijken .althans toch te Antwerpen.

BENIKET.

Brussel Zeehaven

In ons nummer van 17 November gaven,
we een releas van de eerste reis van de B.
R.X: i:

Deze boot behoort tot de firma Dendsyssel
te Brussel, -Jie het lofwaardig initiatief heeft
opgevat, zich in 't bijzonder op de kabel-
jauwvangst uit te rusten.

Dit schip is gansch modern uitgerust,
voorzien van een ontvangst- en uitzendings-
radiotoeste! en zeer welverzorgde vjschbak-

ken.
Hel zou ons niet verwonderen dat het bij

een zijner volgende reizen Oostende aandoet
om te verkoopen, daar het ons voorkomt, dat
met naar Brussel af te varen er telkens nogal |
veel lijd i erloren wordt.

De Zeevaardigheid

van de He?yst,48

EEN AMBTENAAR BEDREIGD

TWEE VISSCHERS VOOR
DE STRAFKAMER TE BRUGGE

Donderdag morgen is voor de boetstxaf-
felijke rechtbank te Brugge het feit opge-
roepen van de Heyst 48, gemeerd in de ha-
ven te Zeebrugge.

Op 13 Maart jl. begaf er zich aan boord
de li. Aspjslagh, opziener van het Zeewc-zen
Ie Oostende, om de zeewaardigheid van het
schip te onderzoeken. Over het kompas ech-
ter ontstond er twist, waarop de zeevaart-
ambtenaar weigerde .het -.getuigschrift van
vaarbaarheid te onderteekenen.

De patroon Dewaele en de visscher Jozef
Vlietinck bedreigden daarop hem neer te
schieten met het geweer, • dat aan den wand
hing. In die omstandigheden werd het stuk
toch onderteekend.

Het parket van Brugge op de hoogte ge-
bracht, stelde een onderzoek in, dat zeer lang
heeft geduurd. De betrokken visschers ver-
klaarden, dat zij getergd en de feiten boven-
dien zeer overdreven voorgesteld werden.
Ook hebben zij uitgebracht, dat zij een ge-
tuigschrift ontvangen hadden, afgeleverd door
het beheer van Zeewezen te Brussel.

De opziener hield krachtdadig dte feiten

lans een beletsel in vinden.

! A. Lanoye

OOSTENDE

GRIMSBY

28 November.— 49 booten landden ccn
matige vangst. De vraag was goed. Schol I l .6
—12.6 ; tongschar 16.6 ; wijting 3 ; kabel-
jauw 2,6—6 ; schaal 8—9 ; haakvisch 13.6 ;
kleine schelvisch 3 ; middelslag schelvisch
4.6 ; groote schelvisch 5.6 ; schar 6—9.6 ;
gul 4.6—5.6 per stone. Tongen l i d . ; tar-
bot 6 d. tot 9 d. ; griet 9 d. per Ib.

FLEETWOOD

28 November.— 90.000 kg. werd aange-
voerd. Tongen 15 ; larbot 7 ; heilbol 13 ;
griet 7 sh per slone ; haak of mooi meiden
122 ; schclvisch 42 j kabeljauw 54 ; wijling
26 ; zeed'-iivel 43 ; kleine schol 84 ; zeepa-
ling 30 ; rog 70 ; schaal 46 ; leng 12 kool-
visch 18 ; doggen l O ; knorhaan 12 ; brasom
58 sh. per 10 stone.

BILLINGSGATE

570 Ion werd aangevoerd bij land en 26
ton te waier. De afzet was mager en de prij-
zen laag. Tongen 9 d tol 1.2 ; slips 9 d. lol
l sh ; roode herder ,6 d. lol l sh ; whilebait
9 d. ; zeekrccflen 1.2—2 ; krabben l d.—
10 d. : groole Engclsche kobben 2.6 per Ib.
zonneviscH 3.6 ; griet 6—8 j larbot 5—9 ;
tongschar 7—15; Heilbot 9—14; selccted
witcHci 4^—6 ( kabeljauw 3—5 ; schol ft—
12 ; wijling 1.6—3.6 ; haak 9—II ; leng
1.6—2 j schelviscH 2.6—5.6 ; schaal (vleu-

'gcls) 3—5 ; rog (vleugels) 4—6 ; znepaling
1—4 ; EngelscHe verscHe Haring 2—2.6 per
«tone.. Groole sloomlrciler «chol 40—50 ;
kleine 12—20 per box ; levende paling 12—
20 ; doode paling 10-—16 per draughl. Ge-
rooklen Haring 3.6—4.6 ; kippers 2.6—5.6;
roode Haring 3.6—6 ; droge fillels 2.6—3 p.
\x>x. WHilsiablc inlandscHe oesiers 20—47
per 100 ; EngelscHe bruine garnaal 6 d. tot
l »H ; rood* 1—1.6 ; karkol 1.6—2.6 pet
fefcllón.' ' '" "

^

Express - t

Transport

Scheepsfiouwwerf

L S. FIGEE

Scheepsbouwmeester

VLAARDINGEN

(Holland)

Gevestigd Anno 1600

Gezien echter het vervoer der visch per J staande en beweert dat hij alleen den S
spoor van Oostende naar Brussel nog altijd j vertegenwoordigt in verband met de vaar-
le duur is, zou de firma Vendsyssel er noch- baarheid van een schip.

Vele getuigen werden verhoord, het open-
baar ministrie onderlijnde den ernst van de
feiten en beweerde, dat de miskenning van
de overheid in zulk geval een gevaar ople-
vert voor het zelfbehoud van onze visschers.

Na pleiaooi van Mr Carton, uit Brugge.die
trachtte te bewijzen dat de feiten overdreven
werden, wordt de zaak voor besluiten tot
over 14 dagen verschoven.

Telegram-Adres FIGEE
Telefoon No 202

Ontwerpt, vervaardigt,

repareert & verbouwt

V A A R T U I G E N

VOOR ELK BEDRIJF

Specialiteit in Schepen

voor de Visscherij ei

de Tropen

Noodlanding van een

Belgisch

Verkeersvliegtuig

ONDERZOEKSRAAD

VOOR SCHEEPVAART

DE AANVARING TUSSCHEN DE O.1I3 EN
EEN STAATSPAKETBOOT

Vrijdagnamiddag kwam de . Onderzoeks-
raad voor Scheepvaart bijeen onder voor-
zitterschap van den ,heer Poll.

De voorzitter geeft lezing van het zeever-
slag van schipper Frans Vercruysse van de
O. l 13. Daaruit maken we op, dat den 13
November de O. l 13 uit de nieuwe visschers-
kade vaardcs om naar do oude garnaalkaai
te varen. Het was laag water en de O. l 13
welke voorzien is van een motor van 15
HP., vaarde op halve snelheid.

Bij het buitenkomen der haven en op een
plaats welke als zeer gevaarlijk mag .aan-
zien worden, bemerkte de schipper de maal-
boot. Onmiddellijk werd achtcruitgeslagen,
maar niet tijdig genoeg om een aanvaring
te vermijden.

Schipper Vercruysse erkent in zijn ver-
slag, dat de maalboot niet in fout is en hij
erkent tijdens de ondervraging niet volle-
dig rechts gehouden te hebben.

Uit dit onderzoek blijkt, dat op deze ge-
vaarlijke plaats bestendig toezicht zou moe-
ten kunnen gehouden worden.

De Staatscommissaris in zijn rcquisilorium
is van oordeel dat de schipper een overtre-
ding begaan heeft tegen de scheepvaartre-
glementcn maar gezien zijn rechtzinnigheid-
heid vraagt hij slechts een vetmanïng.

Op 7 December zal uitspraak gedaan wor-
den.

UITSPRAAK IN ZAKE P.5

Schipper iKarel Maes, die naar een ver-
slag van het visscherijwachtschïp, "s nachts
zonder lichten voer en op de vlucht zou
geslagen zijn, wal door den schipper be-
twirt werd, krijgt een vermaning.

OP HET STRAND TE ZEEBRUGGE

TENGEVOLGE VAN DEN DIKKEN JWIST:

Vrijdag namiddag heeft het Belgische ver-
keersvliegtuig «O O-Air» yan de «Sabena»,
tengevolge van de mist een noodlanding" moe-
ten doeii op hét strand te Zeebruggc. Hot
toestel wircï bestuurd door piloot Antoine
Lambotte, met als radio-telegrafist den-heer
Emiel Hubert. - - . . ' ._

.Het toeste! was uit Keulen vertrokken om
13.59. Aangekomen boven bet vliegveld van
Haren om 14.58 was de zichtbaarheid,! ten-
gevolge van den dikken mist, zoo klein, dat
aan landen niet kon gedacht worden'/ Het
toestel bleef rondvliegen tot 15.21 uur.
Ondertusschen had de«Sabena»aan den.-piloot
draadloos toestemming verleend om door ie
vliegen naar Oostende, waar de zichtbaarheid
250 meter bedroeg en.het plafond op 50 :
was. Or.i 16 u. 06 kwam de «O O-Air» in-
derdaad bo\en Oostende, waar de mist even-
wel een landing onmogelijk maakte. .Daar-
om besloot de piloot door te vliegen tot Het
Zoute. •

Aan «Albert-Plagc» gekomen stelde hij j
evenwel vast dat de zichtbaarheid aldaar ook
veel te kiein zou zijn.

Hij zocht dan de beste plaats om riëer te
strijken en daar de zichtbaarheid boven ^Zee-
brugge eenigszins beter was, daalde hij al-
daar om 16.45 u. op het strand op ongeveer
100 nieter van de mole.

De zes passagiers, twee dames en vier
heeren, waarvan er twee Antwerpen berci-y
kn moesten, twee Brussel en twee Lqnden,.
dachten dat zij te Brussel aangekomen waren.

Hel vliegtuig vervoerde bovendien 19 post-/
pakctten, wegende samen ongeveer 200 kg.
en de gewore poststukken, die dadelijk door
het poslbehee r .verder werden gezonden.

British Ropes Ltd

LONDON
Consortium der Beste Engelsche

Staaldraadfabriekén
De Wereldberoemde Stalen

Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.
o——

Agenten Nen. Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust:

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

5. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

Voor wanneer een

overzet van de oude

naar de nieuwe

Vischmijn

Naar \ve vernemen heeft ingenieur Defloor
van Bruggen en Wegen, Woensdag morgen
een bezoek gebracht aan het staketsel van
de oude visch mijn om na te gaan waar er
test tusschen de oude en nieuwe vismijn BESLAG GELEGD Qp g n(,0 KG. TABAK
een verbinding zou kunnen tot stand ge- .

Reusachtige

Smokkelzaak nabij

Boulogne-sur-mer

bracht worden.
Naar we vernemen zou men ïn Bruggen en

Wegen geneigd zijn toch een 'landingsplaats
san de oucie mijn te maken. Over de plaats
er van, is men het nog niet heelemaal eens,
daar de nauwe ruimte waarover men in de
zijkaai, dus aan de sluizen van de oude mijn
beschikt, nogal nauw schijnt te zijn om te
draaien.

Zaterdag 8 December rond 13 uur zal bij
hoog water daarmede een proef gedaan wor-
den.

Zooals onze lezers kunnen bemerken zal
er toch iets van die verbinding in huis ko-
men.

V/e hopen dat met het nemen van efln de-
fintieve beslissing daaromtrent niet lang zal
gewacht worden.

Naar het schijnt zou het maken van een
aanlegplaats juist vóór de oude vischmijn

••••••••»* «••••••«•00«««««««*

O.273 Georges-Robert

vergaan

DE BEMANNING GERED.

Dinsdag namiddag is de O.273 tengevolge
van een lek Ier hoogte van den Noord-Hinder
gezonken.

Schipper Karcl Lycke van de 0.143, ver-
lelde ons daaromtrent het volgende :

Den 27 November om 13 uur waren wij
aan het malen in het N.AV. en op ongeveer
12 mijl van den Noord-Hinder, toerf we een
schip in 't zieht kregen, dat noodVlaggen
had uitgestoken. Wij stuurden er recht o-p af
en loen wo er bij kwamen zagen we dal het
de 0.273 was.

De schipper verklaarde ons dal hel schip
zoo hard water maakte, dat hij vreesde te

uilen zinken. Hij vroeg ons dan ook hem
zoo spoedig mogelijk naar Ooslendé tfi sle-
pen.

Onmiddellijk voeren we naar Oosiende met
de O.273 op sleeptouw.

Te 16,30 uur was de bemanning van Je
O.273 verplicht op ons schip over te stap-
pen, daar het water reeds aan dek stond. —
Rond 21.45 uur zonk de O.273 op twee mijl
van den Noord-Hincler.

De bemanning van de O.273 werd rond
21.45 ü. veilig in de haven binnengebracht.

De droefheid van den reeder Alberl Deroö,

wat te duur kosten, daar het maken van een
landingskaai hier meer zou kosten, dan in
de zijkaai, waar de plaats als aangewezen
schijnt.

Wat er ook van zij, we hopen dat er hier
weeral niet te lang zal gewikt en gewogen
worden om aan den eenen kant duizend
frank te besparen en aan den anderen kar.l
tijdverlies te veroorzaken en duizenden en
duizenden franken schade te berokkenen aan
al diegenen welke yan de vischnijverheid en i

EN OP HET OOSTENDSCH SCHIP O.222:

VIER BELGEN AANGEHOUDEN EN
OPGESLOTEN.

Boulogne-sur-Mer, 29 Nov. Het doeane-
wachtschip van Boulogne-sur-Mer voer in den
nacht langs de kust tusschen deze plaats en
Berck.toen voor Hardelot een verdacht schip
opgemerkt werd, dat stil lag, alle lichten
gedoofd.

Het wachtschïp naderde en herkende het
verdachte vaartuig als de sloep «Mon Réve»,
uit Oostende, aan boord, waarvan zich 4
personen uit Oostende bevonden.

Toen zij Ket wachtschip naderen zag, wierp
de bemanning van het Belgische vaartuig
45 pakken Belgische tabak over boord. De
smokkelaars werden dadelijk aangehouden en
de tolbeambten haalden zoo vlug mogelijk
de over boord geworpen tabak weer op. het
droge. >•

Ondertusschen hadden andere doeaniers
reeds een ontdekkingstocht ingericht in de
cuinen van de kust van Hardelot. Ook hun
buit was aanzienlijk.Zij vonden op een plaats
9 zakken smokkeltabak en op een andere
plaats 42 zakken. In het geheel werd beslag
gelegd op 5000 kg. tabak, ter waarde van
3.12.500 frank.

De in beslag genomen koopwaar w.erd
overgebracht naar Boulogne-sur-Mer, alsook

het vischje in 't bijzonder, moeten leven. 'de sloep, die aan «Jen ketting werd gelegd.
Daarvoor rt-kenen we in de eerste plaats De vier smokkelaars werden opgesloten ter

cp de dbordrijvendheid van ingenieur Defloor
zelf, die als':een man van ondervinding het
met ons eens zal zijn, dat elke dag vertra-
ging, voor elkeen zijn nadeelige gevolgen
meebrengt. Het tot stand komen van deze
verbinding eii de voltooiing van het leggen
tier tramlijn langs de nieuwe visschershaven
zullen voor het verkeer reeds een zeer groote
verbetering zijn. '

Dit zal eens te meer bewijzen dat er voor
onze vischnijverheid langs ' alle • zijden ge-
werkt wordt.

Was de onverschilligheid vóór en juist na
don oorlog groot, de belangstelling er voor
is er nu niet minder groot bij geworden.

We kunnen ons daarin slechts verheugen
want de drie vierden van onze kustbevolking
moet er van leven.

beschikking vn het parket, dat de menu:
toegedaan is, dat zij medeplichtigen hebben,
die zullen worden opgezocht.

Het schip is het eigendom van Bernard*
Pieters.— Aan boord van het schip zouden
zich Alfons Dechmyn, schipper ; Eduard
Deckmyn, matroos ; Aimé Janssens, rnoto-
rist en Eduard Deckmyn, jongen bevinden.

De hevigste hoest

wordt onmiddellijk, genezen .met de

Siroop MIRA

verkrijgbaar: Apotheek PEREMANS

LIJDERS AAN SPATADERS
( Varices)

gaat ter trouw voor Uwe kousen naar
het HUIS

AuPara«|"

M A D E L E ! N - B U Y S
Gcbrevefeerde Brcukincester

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

artikelen, ook naar maat.

RIDDER IN DE KROONORDE.
Onze krnnigo medewerker Karel De Zut-

lere komt vereerd te worden met het cere-
teeken van «Ridder der Kroonorde»,

Dit eeretceken is een waardige belooning
voor a] de groote diensten door riem a_an
zijn land on vooral ons visschersvolk bewe-
zen,uc aroemeia van acn reeucr ruucn 1^0,uw, . r

die, reeds veel tegenslag kende, is groot. | Wij wenschen er hem Hartelijk geluk wee,

58, Alfons Pieterslaan Oostende.

Goedkoope Tongen

De -prijzen der tongen zijn de laatste da-
gen buitengewoon gedaald, doch deson-
danks is er voor de Fransche exporteurs
weinig te verdienen. In Parijs zijn de prij-
zen nl. eveneens laag, ca. 10 fr, de kg.—•
Want ook daar zit men vol. zooals de vak-
term luidt. Sedert eenige dagen Heeft de
Fransche regecring nl. geheel onverwacht
den invoer opengesteld van fijne viscH uit
Engeland,' wat tengevolge Had, dat jl. Zater-
dag in Parijs 15.000 kg, tong aan de markt
was en er veel geld verloren werd.

Te koop

Een goede groote

Hoogarts

20 ton (10 last groot) met een welvef-
zorgde inventaris.

Zich te bevragen : Leend, VAN BE-
VEREN, te Brouwerstiavên (rtolland)

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

Op DONRDERDAG 13 DEGEMBl
1934 om 3 u. 's namiddags ter af spa
ning St Sebastiaan. St Sebastiaanstw
26 te Oostende "

TOESLAG van
Koop l.—

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

Ingesteld fr. 120.000
Koop 2,—

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

Ingesteld: f n • 42.500
Onmiddellijke ingenoftreding.
Bezoek : Maadag en Donderdag v

2 tot 4 uur.
Voor alle nadere inlichtinaen zi

wenden ter studie van voornoemd
notaris.

Studie van den notaris
JEAN DE WYNTER,,Kerkstraat,

te Oostende

Op DONDERDAG 6 DECEMBI
34. om 3 uur 's namiddags, ter

spanning St Sebasti-srn, St SebasX'aa
srraat, 26 te Oostende.

INSTEL met l/2 % premie van

Groot

Uitwinningsgebouw

: met PAKHUIS
Christinastfaat, 122 te Oostende

groot 150 V. M. T
Genot: Eerste verdiep onmiddell

vrij, het overige verhuurd bij gedeelt
zonder pacht.
Bezoek: Maandag en Woensdag v

2 tot 4 uur.
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Kleine Aankondiginge

NIEUWE VISCHMIJN.
Welgelegen . BOUWGROND - 1 5

v. m., bijzonder gepast -vpor alle .nijvi
beid, uit ter hand te koop. — Inlicht;
jen 25, St. Peterburgstraat, .Opstenc

NIEUWE VISCHMIJN.
Te koop.— ZES SCHOONE HA!

DELSHUIZEN IN OPBOUW-
geldplaatsing. Inlichtingen : 5bis.: Bri
selsche straat. Oostende.
S*Sv^j*tj*S**r*j**^*r^i*vi^»^^f*^r~^i^^

Te koop kleine AUTO CAMK
NETTE «Ford», motor z.. goede, sta
2500 fr. adres bureel van blad.

OKKASIE AUTO CHEVROLI
16 HP. dichte camion 2 ton. Zich \
yragen bureel van 't blad. ~ • ;

OOSTENDE

APOTHEKERSVEREENIGING VAN
POSTENDE.

Zondag 2 December 1934.— Open gan
den dag : Apotheek Halewyck, Wapenph
12 ; .open tot :2,30 uur : Apotheek Pe
mans, Alf. Pieterslaan, 58 en Delang (Opf

Nachtdienst l—8 December.-:— Apoth
Dobbelaere.

BELANGRIJK BERICHT,
ledereen kent de vermaarde Apotheek

HAIEWYCK, 12, Groote-Markt, Oosten
gesticht in 1890. Daar. worden al de recep
der doktoors uitgevoe_rd met medicamen
van eerste hoedanigheid en stiptelijk volgt
het voorschrift der gencesheeren. Men \
gete ook niet dat in dezslfde Apotheek
Halewyck bereid worden, de voorschrii
geleverd1 aan de leden van AL DE MUT.l
LITEITEN VAN STAD en OMLIGGEND
Volksbond, Vrouwenkrans, Bond Moys
Help U Zelf en ook aan deze van assui
tien. enz. enz., in een woord aan AL
MAATSCHAPPIJEN, aan den goedkoops
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF (
GEI EGD aan al de APOTHEKERS en DO
HEN AANGENOMEN. ALTIJD teibekoi;
in de Apotheek E. Halewyck alle speci
teilen en toebehoorteri.

GARNAAL ONTVREEMD,
De 0.17 welke Zondag namiddag laat l

nenkwam en zijn garnaal dus niet meer
verkoopen, «telde laat in den avond, bij
terug aan boord gaan, vast dat twee ben
garnaal gestolen waren.

Zijn de prijzen door onze arme ga(f)i
visschers bekomen nog niet klein genoeg,
men het weinige, welke ze er nog van ;
den bekomen, ontrooven moet t

't la toch zonderling dat er altijd n
schen op uit zijn om te rooven, .want
moeten gasten zijn, welke bij Kun procfi
niet zijn en welke bij middel van een r
boot in den donkeren gemakkclik wegkoir

ROOKERSWEDSTRIJD IN GODTSCHAL
Op Zondag richt, zooals elk jaar, de M

schappij «De Lusitgc Rookcrs» in het te'
voor zeelieden, een rool/erswedslrijd in >
de oude visschers en zeelieden aldaar wor
de. Aan dezen wedstrijd zullen talrijke pr«
tige prijzen verbonden zijn. Alle giften
Welkom, • •:'

ÓIFT.
Door de heeren Renè" Deruelle, Can

Di Coeo en E. Mare Cenuto, werd een
van 1000 frank aan de Vorzorgskas der ;

scherij geschonken, ter gelegenheid yan
winnen van een lot vaft een half millioen
de KolónitJe, Loterij,

,
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Staats Vlaanderen en den Brakman

Enkele weken terug ontvingen wij een oud
boek ter lezing waarvan wellicht maar zeer
weinig exemplaren in omloop zijn en dat ten
zeerste onze belangstelling heeft opgewekt.

Het heet «De Republiek der Vereenigde
Nederlanden» door F.-M. Janicon, agent van
zijn Hoogvorstelijke Doorluchtigheid van
Landgruve van Hessen-Cassel, en. werd. in
1736 door Francois Mo&elhagen, Daniel
Sandweg te 's Gravenhage gedrukt.

Het boek » dus, zooals men ziet, bijna
twee honderd jaar oud en dat alleen maakt
het reeds beangwekktnd.

Wat evenwel bijzonder -onze aandacht
gaande gemaakt heeft is het feit dat er voor-
namelijk in gehandeld wordt óver wat te dien
tijde «Staatsvlaanderen» heette, en ook ovet
de Houte of Westerschelde, het Zwin en zijne
bij rivieren.

• Het gaat er ook in ruime maat over de
vertakkingen en inhammen van den boezem
op ongeveer acht kilometer stroomafwaarts
van Terneuzen gelegen en die den naam van
Brakman ontvangen heeft.

Volgens den schrijver van het boek was
«Slaalsvlaanderen» begrensd ten Noorden
door de Noordzee en de Houte of Wester-
schelde,'ten Zuiden en ten'Westen door Oos
tenrijksch Vlaonderen en ten Oosten door
hét "Antwerpsch kwartier.

Déze omschrijving kan niet zeer duidelijk
genoemd worden, vooral voor wat de Oost-
grens betreft. Na tamelijk lang zoeken mee-
nen wij evenwel te mogen verklaren dat het
Oosterkwartier in de omstreken van Calloo
gelegen was.

Wat er ook van weze, wij veronderstellen
dat Slaatsvlaanderen bestond uit het huidige
Zeeuwsen Vlaanderen benevens eene strook
die thans het Noordelijk gedeelte onzer twee
Vlaanderen uitmaakt. Op sommige plaatsen
strekte deze streek, zoo 't schijnt tot aan
Gravejansdijk namelijk in de omstreken der
gemeenten Bouchaute, Assenede, enz...

Zpoals bekend is werd die dijk in de 13e
eeuw door Graaf Jan van Vlaanderen ge-
maakt ten einde de lage landen der beide
Vlaanderen te beschutten tegen de herhaal-
ae overstroomingen en tegen de golfslagen
door de Wintertempeesten opgezweept.

Deze dijk die in de beide Vlaanderen nog
op vele plaatsen bestaat, strekte zich uit va:i'
Knocke tot aan de Schelde in de nabijheid
van Antwerpen.

Het boek' van Janicon geeft ook zeer in-
.tèrresante bijzonderheden omtrent het ont-
staan van verscheidene kleine steden en dor-
pen van Staatsvlaanderen en namelijk over
Sluis, Aardenburg, Middelburg, Ysendyke,
Biervliet, Philippine, Sas van Gent, Hulst,
Axel, Terneuzen, enz...

De Hpnte of Westerschelde en het Zwin
en zijne bijriyieren wojden er op niet min
belangwekkende wijze beschreven maar on-
ze aandacht werd vooral gevestigd door den
Brakman waarop Belgische visschers eeuwen
lang de visscherij hebben bedreven en waar
thans nog enkelen strijden om hun bestaan
't Is trouwens ook zooals de dichter zong
«Dicht' bij' "t plekje grond ""waar eens ons
wiegje stond».

*** . . • ' . - . "
Alvorens de gegevens te ontleden dié wij

over den Brakman in het boek van Janicon
gevonden hebben, willen wij eenige bijzon-
derheden mededeelen die wij aan andere
bronnen hebben geput.
"•' Eeuwen terug bestond deze boezem uit
eene zeer groote watermassa en had voor-
namelijk aan den Zuidkant verscheidene ver-
takkingen waarvan er. eene met het Zwin in
verbinding stond.

Er wordt ook beweerd dat de oudste ha-
ven van Gent gelegen was op de Burcht-
gravenstroom, ook Gentsche rivier'genoemd,
die Noordwaarts in breede kronkelbochten
langs Ertvelde en Bouchaute nabij Biervliet
in den Brakman uitmondde.

Wanneer men anderzijds de kaart van
Vlaanderen beschouwt, die in 1540 door
Mercatoi werd gemaakt en in zaal XVI van
het Plantijnmuseum te Antwerpen bewaard
wordt, bemerkt men dat de Brakman zich
Zuidwaarts uitstrekte tot aan Biervliet, Bou-
chaute, Assénede, Westdorpe en Axel. De
Noorderoever wordt er ongelukkiglijk, niet
op aangeduid. i • ir j ïjjlsl!

Als men evenwel overweegt dat Maurits
van Nassauwen, zoon van'den Zwijger, in
1586 op gezegden oever de versterking deed
bouwen die. zijnen naam draagt — Maurits
•fort — en waarvan de puinen nog in de na-
bijheid van het dorpje De Hoeck te zien zijn,
vlak yoor Philippine, kan men zich van de
ligging der oevers toen ter tijde Wel een
«ienkbeetd vormen.

Anderzijds kan uit de aanwezigheid van
dat fort en van het dorp de Hoeck, waarvan
bet bestaan op 6 kilometer ten Westen van
Terneuzen reeds in de oorkonden van 1600
vermeld is, worden afgeleid dat er destijds
reeds tusschen Terneuzen en de monding
van den Brakman eene landstreek bestond
van 6 tot 7 kilomeier,.

De Oostelijke oever van den Brakman Is
evenmin aangeduid op de kaart die in het

'Plantijn Museum berust, maar vermits het
dorp Axel er op den Zuidelijken oever voor-
komt, mag worden aangenomen dat de
Brakman zicK tot aan dit dorp en vermoe-
delijk zelfs veel venter uitstrekte.

Verscheidene deolen van het boek van Ja-
nicon komen deze meening staven. Boven-
dien geven zij den indruk dat de Brakman
in het verleden op gebied van scheepvaart
«n oorlogsvoeren een niet belangrijke rol
gespeeld heeft, vooral tijdens de Godsdienst*
oorlogen tusschcn Spanje en de Nederlanden.

We zagen immer» dat het Mauritsfort in
1586 op den Noorderoever werd gebouwd
terwijl Philip H het Philippinefort op den
Zuideroever had opgericht, daar waar later
het dorp Philippine is ontstaan. Deze twee
forten bevonden zich vlak voor elkaar, op
een afstand van ongeveer 2500 meter, wat
doet veronderstellen dat d« Brakman toen
e p deze plaats niet breeder was. Rond den
Brakman bestonden destijds nog forten te
Biervliet, Terneuzen en Axel,

Zooals we het hboger reed» gezegd hebben,
Keeft de kaart, die zich in het Museum
Plantïjn te Antwerpen bevindt, de volledige

) v*n 4t «&i»km«n».

Lastenboek voor de verhuring van de pakhuizen

en bureelen der nieuwe visohmijn te Zeebrugge

Art. De vakhuizen zijn genummerd l

Men ziet enkel onduidelijke aanwijzingen
van de armen en vertakkingen van den Zui-
deroever. Men kan zich dus ook geen reken-
schap geven van de juiste oppervlakte, die
zij in die jaren besloeg. Het mag nochtans
verondersteld worden, dat een groot gedeel-
te van die oppervlakte reeds bij ebbe bloot
kwam, vooral op zekere plaatsen van den
linkeroever en op gansch het Oöstcrgedeel-
te, maar het is vooral hier, dat wij de oude
Polders ontmoeten. Het is ook zeker dat er
twee bevaarbare, breude en diepe passen of
geulen waren, waarvan de .eene langs den
Zuideröever liep, tot dichtbij Philippine ; de
andere langs den Noorderoever, voorbij
Houcke in de richting van het «Axelsche
gat».

Deze passen, waarvan het een «Gentsche bod Qp een mmimum.ms,elHng van 2250 J van de pacht, of op het einde derzelve, he-
gal» het ander «Axelsche gat» genoemd : frank voor de pakhuizen met bureel en 1500 'statigd wordt dat de lokalen aan de vereisch-
waren, bestonden nog en dienden voor de frank voor de2e zonder bureel. De instelprijs ' ten van de volmaakte reinheid of onderhoud
scheepvaart op het einde der vorige ee»w. j van pakhuU V is 1800 fr. niet voldoen, zullen de noodige ontsmet-
Ze waren natuurlijk niet zoo breed, noch j Art. 4— Het opbod zal plaats hebben op tings-, zuiverings- en onderhoudswerken
zoo diep. Het schijnt, dat van oudsher de^rijdag te uur, in [ambtshalve door de stad uitgevoerd worden,
«Brakman» en de «Westerschelde» geteisterd" tusschen al de personen die. [ten koste van den huurder.
waren door wintertempeesten, die aanzien-' tegen 29 November, een aanvraag ingediend Art. 14.— Na de uren van vischverkoop
lijke schade veroorzakten en talrijke dorpen hebben en de vereischte voorwaarden ver- j moeten de deuren der pakhuizen, uitgevende

op de verkoophalle, gesloten zijn.
De Havenmeester en de Mijnmeester heb-

ben ten alle tijde en in alle omstandigheden

tot XI. Deze van den Westervleugel (I tot
IV) zijn zonder verdieping : deze van den
Oostvleugel (V tot XI) hebben op de ver-
dieping een plaats dienend tot bureel. Het
pakhuis V is van mindere afmetingen dan de
overige.

(Airt. 2.— De huur vangt aan met den dag
van de uitbating der nieuwe vischmijn, voor
een termijn van één jaar, met stilzwijgende
voortzetting en met recht van wederzijdsche
opzeg, ten laatste drie maanden vóór het
einde van ieder huurjaar.

ne mijnrechten moeten betaald worden, op
voet van schatting door den Mijnmeester,
volgens .den prijs van den dag.

Art. 12.— De huurder is verplicht zich
dé noodige waterdichte bakken voor 't be-
waren van visch of voor den vischafval aan
te schaffen.

Art. 13.— De huurder is verantwoordelijk
voor 'het goed onderhoud en de volmaakte
reinheid van al de d&elen der hem verhuur-
de lokalen.

' Op het einde van de pacht moet hij dezelve
in volkomen goeden staat van onderhoud

Art. 3.— De verhuring geschiedt par op-, en reinheid overleveren. Indien in den Joop

'vullen. Voor het eerste jaar zal een beperktverzwolgen hebben.
De oude en kleine stad «Biervliet», die aan ' opbod plaats hebben tusschen de huurders

de monding van den Brakman ligt, werd bij- van Je pakhuizen der oude vischmijn.
zonderlijk geteisterd. j Art. 5. De huurder moet den huurprijs.

Inderdaad wij lezen in het boek van Jani- per kwartaal en op voorhand betalen, hetzij
con : ter stadskas, hetzij door overschrijving op

«Biervliet was eertijds zeer aanzienlijk, en ' de postcheckrekening Nr 19.733 van het
•ï werd door den ijselijken vloed van 19 No- Gemeentebestuur.
« vember 1377, door een groot gedeelte, als- j lndien de betaUngen op de gemelde tijd-
«ook negentien of twintig aanliggende dor- slippen niet geschieden, zullen de vervallen
« pen verdronken en van het vaste land van term;jnen {„gevorderd worden door middel

van burgerlijke rechtvorderingen. In dit ge-•ï Vlaanderen afgescheurd.
« Biervliet lag dus op een eiland. Een twee-

« de vloed verwoestte in 1404, verscheidene
« andere dorpen en veroorzaakte in het Noor-
1 der gedeelte van Vlaanderen eene verschrik-
« kelijke schade. In het jaar 1440 volgde een
«derde vloed, die nog verscheidene dorpen
« namens het vlek van Huigen Sluis inslokte.
«Een vierde vloed van 17 September 1477,
« verdelgde oud Oostende en vijftien of zes-
« tien dorpen omtrent Aerdenburg en Oost-
«burg. Al deze overstroomingen en vloeden
« zijn de oorzaak dat de gemeente Biervliet
« thans niet meer is in de vergelijking van
«hetgeen zij vroeger was.

«De Vlaarnsche geschiedenis gewaagt im-
« mors van de onversaagdheid der inwoners
« van Bieryliet.die onder het beleid van Keizer
«Balduin, allereerst de muren van Constanti-
«nopel, beladderden en zich van eene der
« poorten meester maakten en er hunne stan-
« daers plaatsten».

Dezelfde winteronweders deden zich op
andere plaatsen van den Brakman gevoelen en
veroorzaakten doorbraak van de dijken met
overstrooming en dezes gevolgen. Men kan
nog in vele Polders de kenteekens van deze
overstroomingen vaststellen, onder andere
door de dijken na te gaan die zich achter de
algerneene lijn bevinden, "tgeen men in Hol-
land «inslagen» noemt.

We hebben geen stellige inlichtingen over
den; toestand Van'den Brakman in de 17e-18e
eeuw, maar de overlevering en de vaststel
ling, die door ons en door personen, die in
de nabijheid wonen, gedaan werd, kunnen wij
vermoeden, welke deze toestand was in het
begin der vorige eeuw en de daaropvolgende
jaren.

In de twee voormelde eeuwen grepen aan-
zienlijke aanslibbingen plaats, vooral op den
Zuideroever en op gansch het deel ten Oos-
ten van den. Brakman met het gevolg, dat de
dorpen Biervliet, Bouchaute, Assenede, West-
dorpe, die in 1540, volgens de kaart van
Mercator, op den boord van den Brakman
gelegen waren.in het jaar 1800 op ve|e plaat-
sen verscheidene kilometer van den Brakman
afgelegen zijn.

In het Oostergedeelte in plaats van langs
Axel te loopen, kwam hij natuurlijks tot aan
de vaart Gent—Terneuzen.

Zooals wij hierboven zeggen, het cGent-
sche gat» en het «Axelsche gat» lagen tot
over Philippine en de Houck en werden door
de scheepvaart gebruikt. Om een denkbeeld
te geven van de belangrijkheid van het «Gent-
sche gat» ten minste tot de haven van Philip-
pine, is het wellicht nuttig te zeggen, dat ge-
loofwaardige oude mcnschen ons verzekerd
hebben, dat, gedurende de Belgische omwen-
teling van 1830, de Hollandsche kanonneer-
booten van uit dit pas de Belgen in 't oog
hielden, daar zij in de haven van Bouchaute
een klein fort rechtover de sluis «Isabclle»
gemaakt hadden. —

Over de gansche oppervlakte van den Brak-
man, vooral neerwaarts de Philippine, deden
zich veel aanslibbingen vóór en meer dan
één derde van die oppervlakte kwam bloot
bij lage tij. Deze aanslibbingen zijn nader-
hand nog vermeerderd, bij zoover, dat, in
de laatste helft van de vorige eeuw, een tien-
tal polders beslaande meer dan 2000 hecta-
ren grond door de. zorgen .en ten profijte
van het Hollandsche goevernement konden
ingedijkt worden. Deze indijkingen werden
nog voortgezet tot vóór een vijftiental jaren
en thans is 'het dorp Hoeke en de havens
van Philippine en Bouchaute volledig van de
Brakman afgescheiden. Het pas genoemde
«Gentsche gat» bestaat niet meer en de twee
havens, waarvan wij hier spreken, zijn beide
aan den Brakman verbonden door een klein
tijyaart en dit door middel van het oude pas
van het «Axelsche gat», dat bij ebbe zelf
geen water meer heeft. De Brakman zelve is
anders niet meer dan een groote schorre
van 4 a 5 kilometer lang op een breedte van
l '/2 km. gelegen tusschen de dijken van de
naburige polders, o.a. de «Reede», waar zich
de monding bevindt van de vaart, die de ha-
ven van Bouchaute bedient.

In de Wesierschelde heeft hij den vorm
van een trechter,waarvan de .mond een breed-
te heeft van 2 '/$ km, :

De Brakman is du* bestemd om té verdwij-
nen en waarschijnlijk in een naaste toekomst,
die onmogelijk is te bepalen zullen nog enkel
het aandenken en de kenteekens ervan be-
waard blijven, zooaU het gebeurd ïs met het
«Zwin», een» een aanzienlijke stroom, welke
destijds een bron van voorspoed eri roem van
het oude Brugge was.

E, DE BOCK
'• ' ', •' •'• (wordt yoortgmt)

val, heeft het College van Burgemeester en
Schepenen het recht de huur te verbreken,

Wordt de haringvisscherij een Wetenschap ?
^~^^^—mtm^ • • i l

Men kent thans het gansche stel vooruit-• met <ie recruteering van' het leger, «goede
zichten l In Engeland, Schotland, Noorwe- l jaarklassen» venoemd heeft, terwijl andere
gen. Zweden, Holland en België, in alle j visch, in den loop van andere jaren geboren,
zeestaten van den Noord-Atlantischen O- J betrekkelijk slecht vertegenwoordigd was1

ceaan, hebben de visschers en de nijveraars J en «slechte jaarklassen» uitmaakten. Het was
ziek steeds bekommerd om de onmiddellijke aldus mogelijk, in de haringbevolking vnn
toekomst der visscherijen waarin zij belang
hebben, en zij hebben zich tot de weten-
schapsmenschen gewend.

Wat zal Het aanstaande seizoen gevel ,
Zal de visscherij overvloedig zijn ; De ge-
leerden hebben zich wat dieper op hunne
nota;'s geboden ; zij hebben de uitslagen
hunner waarnemingen minder gewikt en gewo
gen en zij hebben geantwoord. Daaruit is.
zoowel in het buitenland als in Frankrijk
het spel der vooruitzichten ontstaan.

En wat nog beter is, zij zijn wel uitgeval-
len. De geleerden hebben getoond dat zij
goede profeten zijn ; tot nu toe, zijn de voor-
uitzichten, die zij opgemaakt hebben, ver-
wezenlijkt geworden.

Sedert eenige jaren regelmatig opgemaakt
voor <Je haringvisscherij, een der belangrijk-

de Noordzee en het Kanaal, de tegenwoordig-
heid vast te stellen van goede jaarklassen :
1921, 1924. 1927 en 1929; van gemiddel-
de klassen : 1922 en 1926; van slechte":
1923. 1925, 1928 en 1930. Zooals de dienst-
plichtigen naar hunne vanen opgeroepen,ko-
men deze klassen opvolgendlijk op de paai-
bariken te voorschijn, worden er eenïge jaren
terug gevonden, om daarna te verdwijnen..

Als men de betrekkelijke belangrijkheid
van elke klas kent, wordt het betrekkelijk
te voorzien van het eene jaar tot het an-
dere, welke de waarschijnlijke samenstelling
van den stock zijn zal en bijgevolg ook den
overvloed of de schaarschheid der haring en
de waarschijnlijke opbrengst der

Aldus werden de goede visscherijén van
verleden jaar voorspeld en de algemeen»

ste der nijverheid, werd zij nooit in gebreke gemiddelde -opbrengst der visscherij in' den
bevonden ; het is immers thans voor den ge-
leerde gemakkelijk niet alleen de schomme-
lingen der visscherij over lange tijdperken

recht van vrijen toegang tot de verhuurde J te voorzien, schommelingen wier rhythmus.
>kalen l zooa's het door de waarnemingen van profes-
Art. 15.— De huurder verbindt zich stipt jsor P^ers, docter Storrow en doctor Le Da-

al de onderrichtingen, welke hem door den nt>U «^^lijk vastgesteld is. op een duu

loop van het aanstaande seizoen voorzien.

DE HARING HOUDT VAN GEEN
,. ZOUTWATER.

Maar de vooruitzichten doelen slechts op
de waarschijnlijke belangrijkheid van een

T gansch seizoen in zijn geheel beschouwd en
Havenmeester of den Mijnmeester zouden ',van ne«en iaar maS bepaald worden, maar ' O0f een ganscne streek. Zij leveren slechts
&egeven worden, nopens de reinheid, het on- j ook no» de Jaarlijksche schommelingen, die een algemee„ economisch belang op, daar zij
derhoud en de gezondheidsregelen. zoowel jtoelaten den overvloed of de schaarschheid ' s|echts den algemeenen uitslag in acht ne-
van de aan hem verhuurde lokalen, als van
de voetpaden derzelve, na te komen en uit
te voeren.
' Art. 16.— De huurder is verantwoordelijk

door .enkele .'bekendmaking bij deurjwaar- voor zijn personeel.
dersambt, het verzuim van betaling vaststel- j Art.
lend, zonder dat het noodig zij de verbre- een of

l 7.— Indien de huurder nalaat aan
aan meer der bovenstaande lasten en

king door den rechter te doen uitspreken voorwaarden te voldoen, zal het Schepencol-
en zonder dat de huurders, uit dien hoofde,
onder welk voorwendsel ook, eenige schade-
loosstelling kunnen eisenen.

Aï;t. 6*— De kosten van zegels, enz., be-
trekkelijk de verhuring zijn ten laste van de
huurders.

Art. 7. Bij sterfgeval van den huurder,
behoudt de Stad zich het recht voor de huur
te vernietigen en tot een nieuw opbod te IU.T
ten overgaan.

Het College kan nochtans de huur over-
laten aan de erfgenamen van den huurder,
in rechte lijn, of aan zijne deelgenoten, in-
dien zij den handel voortzetten.

Art. 8.-—- Het is den huurder stipt verbo-
den, op straf van pachtbreuk, eenige hoege-
naamdc verandering aan de door hem in huur
genomen lokalen te verrichten. Indien de
huurder het noodig oordeelt zekere veran-
deringen te doen, zal hij zulks moeten aan-
vragen aan het Schepencollege, dat bemach-
tigd is er de uitvoering van .toe te laten
cp voorwaarden welke door hem zullen voor-
geschreven worden.

Bij het eindigen van de huur, blijven de

lege het recht hebben de huur te vernieti-
gen,' dooi" een enkele .waarschuwing den
huurder bij aangeteekenden brief te betee-
kenen. In voorkomend geval zal de huurder,
drie dagen na de beteekening, de door hem
gebruikte plaats moeten ledig maken en ver-
lagen ; bij gebrek hieraan te voldoen, zal
het Schepencollege het recht hebben zulks
van ambtswege te verrichten ten koste van
den huurder.

Art. 19.— Het water- en electrïciteitsver-
bruik in de pakhuizen en bureelen, valt ten
laste van de huurders. Het zal aangerekend
worden aan het gewoon tarief. De huurders
zullen zich moeten gedragen, zooals de ge-
wone abonnenten, naar de voorschriften en
verordeningen dezer diensten. De rekenin-
gen dezer diensten zullen regelmatig veref-
fend, worden.

Art. 19.— Het is aan de huurders stipt

der haring van het eene jaar tot het andere
na te gaan.

DE SAMENSTELLING DER SCHOLEN
VERANDERT VAN JAAR TOT JAAR.

Deze jaarlijksche schommelingen in de be-
langrijkheid der stocks, aangetroffen op d«
visscherijen die gewoonlijk in het Noord-
Oosten van den Atlantischen Oceaan be-
zocht worden, zijn voornamelijk to« te wij-
ten aan wijzigingen in de belangrijkheid der
verscheidene «jaarklassen», die de geweldige
schommelingen uitmaken bijeenkomend, het-
zij op hunne paaiplaatsen tijdens den legtijd,
hetzij nabij den bodem vóór den legtijd, op-
zoek naar een overvloedig voedsel.

Het is thans wel gekend voornamelijk
door de lezers van «La Pêche Maritimc5>
waar het vraagstuk reeds verscheidene ma-
len behandeld werd — dat de haring eenzel-
vigheidsstukken op zich draagt.

Door het onderzoek der schubben, is het
mogelijk te kennen : haar ouderdom, haar
groei van het een jaar tot het ander, zekere
numerïsche kenteekenen zooals het getal
wervels, het getal schubben ; zekere physio-
logische bijzonderheden : geslachtsrijpheid,
paaitijd, en dit alles laat toe ze gemakkelijk

verboden, zonder uitdrukkelijke toelating van te erkennen, te bepalen en in hare verplaat „, lcllw=
reklaam of singen t» volgen. Het wordt bijgevolg' mo-1 eveneenshet Schepencollege, de minste

ruchtbaarheid, van welke natuur ze ook we-
zen moge, te maken op of in de gebouwen
"door het Stadsbestuur te hunner beschikking

aldus uitgevoerde werken eigendom van de 8«teld. Het Schepencollege behoudt zich dit
Stad, zonder dat zij welkdanige vergoeding,
uit hoofde dezer werken "moeten betalen, ten
ware de Stad verkoos de lokalen in hun hui-
digen toestand terug te eischen ; de werken
daaruit gebeurlijk voortspruitende, zullen
door de Stad uitgevoerd worden, op kosten
van den huurder.

Art. 9.— De pakhuizen en bureelen moe-
ten uitsluitend tot den dienst der vischmijn
gebruikt worden, en mogen niet dienen tot
bergplaats van produkten welke met den
vischhandel niets te maken hebben.

Art. I 0.— De huurder moet zelf de hem
verhuurde lokalen gebruiken. Het is hem uit-
drukkelijk verboden, op gevaar van pacht-
breuk de huur aan anderen over te laten of
onder te verhuren, zonder schriftelijke toe-
atmg van het Schepencollege.

Art, l l.— Het is wel verstaan dat geen
ander visch in de pakhuizen verkocht mag
worden, dan deze bij de openbare'verkoo-
ping ter vischmijn aangeworven, zooniet zal

cht
'-- Art. 20.— De huurders moeten zich tegen
brandgevaar verzekeren (mobiHer en huur-
gevaar) bij eene Maatschappij door het Col-
lege erkend en voor een minimum bedrag
van vijftien maal den huurprijs. Zij hebben
te hunnen Jaste al de gewone risico's van den
Huurder (risques locatifs). Zij blijven gansch
verantwoordelijk voor alle geschillen die kun-
nen oprijzen in geval van brand. Zij zijn ver-
antwoordelijk voor de hun persoonlijk toe-
behoorende voorwerpen.

Art. 21.— De huurders worden beschouwd
als hebbende volledig kennis genomen van
onderhavig lastenboek en zijn gehouden al
de bepalingen erin voorzien stipt na te leven.

Art. 22.— Alle geschillen en moeilijkhe-
den, rakende de verhuring en niet uitdruk-
kelijk voorzien in onderhavig lastenboek,
v/orden aan de uitspraak van het Schepen-
college overgelaten.

Goedgekeurd door den Gemeenteraad in

men.
In <ie practijk, verandert de visscherij niet

alleen van het eene jaar tot het andere, maar
van de eene maand1 tot de andere.

Hoe deze maandelijksche en dagelijksche
schommelingen voorzien ?

Het vraagstuk wordt moeilijk in den hui-
digen toestand onzer kennis van de biologie'
van den haring en van hét midden waarin hij
verkeert. Deze schommelingen voorzien is
anders" niets dan er de oorzaken van opspo-
ren, dan de verplaatsing der visch uitleggen
en zeggen waarom de haring, overvloedig het
eene jaar, in een bepaalde streek, er het
volgende jaar niet te vinden is, waarom he-
den daar en morgen niet meer.

De karpel heeft den naam doofstom ' te
zijn ; de haring is het niet min ; zij heeft
nooit over de redenen harer rondzwervingen
gesproken. Men heeft ze 'dus moeten opzoe-
ken, Aan dit werk hebben zich, sedert een
twintigtal jaren, de Fransche en buitenland-
sche geleerden gespannen. Zij hebben eenige
uitslagen bekomen.

Aldus werd er erkend dat de haring, visch
die in de vastelandswateren verkeert, niet
houdt van het Atlantische water dat warm
en gezouten is, en dat zij, naarmate dit laat-
ste, telken jare, voo'ruit dringt of teruggaat,

voor het water terugdeinst of het
gelijk, van het eene jaar naar het an'dere, de ' schijnt te volgen, zonder ooit erin door te
groote samenscholingen te erkennen, die in dringen.
den legtijd op de paaiplaatsen bijeenkomen,
en hunne samenstelling te bcstudeeren.

Men 'heeft aldus vastgesteld dat zij ge-
vormd worden door volwassen haringen van
verschillenden ouderdom, waaronder de vis-
schen van vier tot acht jaar overheerschen,
en dat men opgemerkt heeft dat, van het
eene jaar tot het andere, de haring, in den
loop van zekere jaren geboren, duidelijk be-
ter dan de andere vertegenwoordigd waren,
en dat zij waren wat men, door vergelijking
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SPROTTEN & HARINGHANDEL

Nieuws van het

Zeewezen

ROL DER MARINE, —

Wij drukten hier vroeger het Koninklijk
besluit over houdende inrichting: dezer nieu-
we instelling. Om aan deze toe te laten te
fungcercn bleef er nog over tot het samen-
stellen van zijn Beheerraad over te gaan.

Een koninklijk besluit van November 1934,
verwezenlijkt deze maatregel door de benoe-
ming, voor een tijdperk van vier jaar, in hoe-
danigheid van lid van den Beheerraad van
de Rol, de Heeren :
Becu O., radiotdlegrafist te Antwerpen ;
Bernaerts J., kapitein ter lange omraart té

Antwerpen ;
Beuren H., «chippor ter visscherij te Oostende
Blonde A., schipper ter visscherij te Oostende
Bosschaerts Fr,, werktuigkundige Ie klas*e,

te Antwerpen j '"'!

Cockx, C., hoofdkot te Antwerpen ;
Couteaux H., Commandant-Bestuurder der
Marineschool te Oostende ;
De Bossoherc, B„ Bestuurder van de «Uni'on
des Armateuw te Antwerpen ;
Derrnu] F., werktuigkundige |e kla*v te Ant.

werpen» . • v

Lveraerd L., bootsman, te Antwerpen ;
ioor, M.A.P.A.G., Scheepvaartkundig Advi-

seur aan het Zcewezen, te Brussel ;
irymonprez, J., kapitein ter lange omvaart,
Oostende j

ifeülemeeatcr, J., kapitein ter lange om-
vaart, te Antwerpen ;

/loon» C., donkeyman te Antwerpen ;
tefens F., werktuigkundige Ie klasse, te
Antwerpen ;

Verlende, G., kapitein ter lange omvaart.
Een ministerieel besluit van denzelfden

lalum duidt den Heer Vlaeminck E„ Af-
eelingshoofd bij het Zeewezen, als Secre-
aris van dien Raad aan.

Men weet, verder, dat het ambt van voor-
itter en y«n lid-verslagg-ever van den 'Raad,
ngovolge art. 12 en 13 van het koninklijk
c*Iuit Houdende instelling van de Rol der
/léfïnè, onderscheidenlijk toegewezen wpr-
len aan den Voorzitter van den Onder-
oeksraad voor de Scheepvaart en aan den
ttjkskommïssaris bij dien Raad. Deze fcnc-
ïé» zullen dus waargenomen worden door

de Heeren J. Poll ,en L, Descarnp*.

bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE sLa Pêche Maritime»
16, St. Franciscusstraat (Mi de VJschmarkt)

Welnu, dit Atlantisch water is thans wel
gekend, wat betreft z/jn zoutgehalte hooger
dan 35 o/oo en zijn warmtegraao* gewoonlijk
grooter dan die van |0° die in onze streek
heerscht wat meer is, hun regelmatige gang
is,' sedert de opzoekingen van Dr Le Danois,
gekend 'en hij kan voorspeld^ worden. Indien
de overgang van Antlantisch water eene
streek bereikt, zal de haring er niet blijven.
De visscherij zal bijgevolg slecht uitvallen,
maar indien de hydrologische waarnemingen
regelmatig gedaan worden, kan deze bewe-
ging van het Atlantisch water van de eene
maand tot .de andere voorzien -worden en
kan de visscher, zoo hij in tijd verwittigd
wordt, er nut uittrekken.

De studie der algerneene beweging van het
Atlantisch water tezamen met de bijzondere
studie der tijstroomingen, heeft ons aldus
toegelaten geregeld de maandelijksche voor-
uitzichten vast te stellen van het rhythmus
der visscherij in de treilharing visscherijstreek
der Smalls, vooruitzichten die vanaf 1926,
tot heden verwezenlijkt geweest zijn ; zij
heeft ons ook toegelaten den juisten warrnte-
graad gemakkelijk door den thermometer
vastgesteld) te bepalen in welken niet alleen
de samenscholingen der haring, maar ook
die van den makreel aangetroffen worden.

Doch, afgezien van physische en chemi-
sche voorwaarden van het zeewater, die op
de verplaatsing der haring kunnen beïnvloe-
den en die nog ver ervan af, zijn geheel ge-
kend te zijn, zijn er andere onafhankelijk van
het midden, die in de visch zelf te vinden
zijn en die hare verplaatsing duidelijk ver-
oorzaken. Jean LE GALL

(wordt voortgezet).

De Mekanische Reeping van Visch

REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN
DELAARS EN NIJVERAARS

H E T V I S S C H E R I J B L A D
IS UW VAKBLAD

Het vraagstuk van het reepen der verschc
visch met de machine heeft lang het uitvin-
dingvermogen der werktuigkundigen en inge-
nieurs geprikkeld. Tot nu toe was het te
vergeefs.

«The Fishing News» verklaart thans te mo-
gen bevestigen dat dit vraagstuk bepaald door
de HH. John L. Rowton en Co, South Espla-
nade, West Abcrdeen, opgelost is.

De redaktie van het blad werd verzocht
het laatste type van reepmachiene bij deze
heeren te komen bezichtigen. Tezelfdertijd,
word haar een gelijkaardig type van machi-
ne voor het recpen van braadvisch, voor na-
zicht aangeboden. De uitslag der proefnemin-
gen Iaat geen twijfel bestaan, schrijft het
blad, dat het tijdperk van mechanische ree-
ping der zeevtsch aangebroken is, en het is
te voorzien dal er eerlang aanzienlijk ontwik-
keling daardoor in de vissche rijm'j verheid
zal ontslaan,

.Degenen die de laatste tentoonstelling in
hot Salon der eetwaren en den stand der vïs-
scherij bezocht hebben, stonden verbaasd
voor de handigheid met dewelke de reepen
van het Huis Frank een kabeljauw in eenige
oogenblikken in sierlijke «tukken braadvisch
zonder graten omwerkte, eveneens de versch-

I hetd der vi*ch, bestaat er geen kiachligei
tnkfcW TMI venpr«{An* v»n het

bruik dan die werkwijze. Ongelukkiglijk zijn
zulke behendige rcepers in ons land voorze*
eer zeldzaam, .maar indien zooals «The Fi-
shing News» aankondigt, de geschikte ma-
chien voor het vischreepen uitgevonden is,
dan is tevens een nieuwe spoorslag tot ver-
spreiding der vischbraderijcn in ons eigen
"and gegeven. Laat ons hopen dal in de aan-
staande - tentoonstelling van Brussel en in
alle tentoonstellingen waar de visch en da
visscherij te voorschijn komen, men voortaan,
benevens de vischbakovent, ook de viscHreep-
machtenen zal aantreffen,
«•••«•«•«•*«*«***»»t«***«»**t«***»«*t**«*»«t«
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GEBOORTEN
18 November.— Suzanne Vergracht, vnu

Kigobeit en Esthc-r Blontrock, Houthulsttraat
21. — EimuKnuel Masseuhove van Envol

cl» Alma Vanbk-» vliet, Steenbakkersstraat,60;
Henri Ncirynck. van Arthur en Helenu d'E-
verlange, Fortu'nstraat, 21 ; Francine Sou-
rynck van Julianus en Yvonne Vermeersch,
Sporlstraat, 29 ;

22. — Agnes Sanders van Carolus en
Clara Haassens, wonende te- Steene ;<Augu«
Rammanl van Roymond en Maria SinnesaeS,
Steenbakkersstrr.at, 101 ; Camicl Pauwaerl
van Louis en Blanca Verheecke, Arbeidstraai
13'; Aiinê Vaitlcinme van Siephanus en Si
monne Doolaethe, wonende te Steene ; Dn-
naat Erasmus ven Hendrik en Yvonne Torn
meleyn, Rogie»i;>an, l l ;

23. — René N'eyt van Alfons en August?.
Torfs, A!f. Pielerslaan, 102 ; Gilbert Rot-
saert van Richard en Angela Croos, Dorp
straat, 12.

STERFGEVALLEN
19 November. Raymonda Bleyenberg,

14 jaar, \\oont te Klercken ;
20. — Thouias Sanders, 70 jaar, ongeh.

steenweg op Thourout, 1 1 1 ; Victor Goor-
machtig, 65 jaó.r, echtg. van Maria Loon- J

De Tonijn in de

Britsche Wateren

De tonijn Jn de Brische waters, \»a_s hel
onderwerp eeuer bespreking ïn den Rótary-
Club te Plymouth, van den heer Russel. een
der navorschers van het laboratorium der
Vcreeiviging voor Zeebiologische Opzoekin-
gen van Groot Britanie.

M. Russel verklaarde dat cïe r.anv.'czighs-id
van den tonijn, in de nabijheid der kusïo;»
van Cornwaüis, van oudsher «ekehd ge-
weest is ; deer» de aandacht werd bijzonder
lijk in de laatste jaren, erg gevestigd toen er
gemeld werd dat de visch, dicht nabij hel
kustwater kon opgemerkt worden.

UITSLAG VAN EEN KRUISTOCHT

Deze groote visch zet Jn de Noordzee de
haringtreilers en de stoomvaartuigen achter-
na. Aldus werd hij door lijnvisschers .aan-
getroffen ; doch in de Westersche gronden
zijn cle treilers niet talrijk en de visch vindt
er zijn voedsel niet voorbereid ; hij moe!
zijn prooi krachtdadig opzoeken.

M. Russeïl zegde verder dat, in de voor
gaande week, hij op uilnoodigihg van den
heer Taylor, een der oudste lijnvisschers
van tonijn in de Noordzee, en van den heer
Hardy, secretaris van den Britschcn Tonijn
club, de gelegenheid had te Tenzance in te
schepen en zelf den tonijn op té speuren. Ui.
deed een kruistocht van Mouschole tot Land's

EXTRA BIER

,TRiPEL-X

End' alletiens. Plantenstr.aat, 38; n ' e" n a

21. — Frans Gauld, 53 jaar, echtg. v. Ma- Cove tot Land's End> en

ria Carette, St Jcrisstraat, l ;
. 23, — Stephanie Deswaef, 81 jaar, wd.
van Jan Hubert, Sportstraat, 43 ;
. 24. — Antoon Ramakers, 67 jaar, echtg.

van Hendrika Fontainc, woont te Breedene ;
Adolf Gocitghfbeur, 23 jaar, ongeh. Vis-
scherskaai,20; Herman Chatlen, 19 j. on-
gehuwd, Hollandstraat, 20 ;

24. -— Eduard Germonpré, 5 l jaar, ecKtg.
van Vïtorina Cornu, Thourout sleenwcg, l 21.

HUWELIJKEN
. 2 0 November.-—• Arthur Hemeryck, apot
hcker en Aiitoir.ette Vervaccke, -z.b. ; Rem>
Rogister, ijzerdraaier en Bertha Mommeren-
cy ;

24. Charles Soen, sergeant en Margare-
tha Ecrcbout, z. b. ; Augustus Vandewalle,
plakker .en Angcla Vanhce, z, b. ; Leopold
Vincke, kleermaker en Ircna-Geldof, z. b.

HUWELIJKSAFKONDtólNGEN
Hoslet Julius, -trapinaker, wed. van EÜsa

Dehaemers en Vandacle Julia, Sleenschedijk,
63 ; Dechaenc Theo, muzikant bij het 3e
liniercgimenl en Mommens Dalia, Veldstraat,
102 ; Duyver Andreas, handelaar, Konink-
lijke straat, en Vanmechelen Yvonne, Vis-
scherskaai, 38 ;• Makelberghe Louis, loods-
matroos Hoppestraat, 4 cii Salliau José, Vïs-
scherskaai, 48 ; Lerou Charles, mekanïeker-
technicker en Bockhodt Lyclia, Cairöstraat,');
Lcohtiens tmiel, kantoorklerk, •Zv/aluwep.-
straat, 26 en Degrave Yvonne, kantoorklerk
Goedhcidslraat, 63 ; Lesaffre Maurice, wnrh-
man, Frère Orbanstraat, 167 en Heernaert
Maria, Leffinghestraat, 146.

! ; NIEUWPOORT

GEBOORTEN
DobbeUtere Denise, dochter van Maurice

en Cloet Rachel ; Decroos Herman, zoon vnn
Juliaan HO Ho« it Elisa.

HÜVVELIJKSAFKONDIGIWGEN
Beschuyt Marais, werkman en Tralsae;-!

Emma, z. b. beiden te Nieuwpoort ; Vrees-
wyck Hendrik /.. b. te Nieuwpoort en La-.-i-
bert Flore, z. b te Schaerbeek.

|, HEYST

GEBOORTEN
Degraeve Liliane, Knockestraat, 30 ; Rol-

soert Henri, Knockestraat, 152 ; Thiel Goor-
gette, Guido Gezellestraat, 30 ; Haerinck lrr.,
Steenstraat ; Vantorre Paula, Dwarsstraat, 8:

OVERLIJDENS
Vankerschaver Justina, wed. Degroote Pie-

ter, 87 jaar, Kursaalstraat, 35 ; Fonteyne
Lodewijk, gopeiisionncerde, echtg. Vantorre,
Rosalia, 79 jaar. Pannestraat, 75 ; Vandepilte
S.tefanie, z. b.-echlg. van Savels Karel, 66 j.
Steeneslraat.
. ' HUWELIJKEN
Ackx Petrus, electricien te Heysl en Crul

. Maria, z. b.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Quakelbeen Andreas, spoorwegbeambte te
Oostende en Deraeve Yvonne, z.b. te Gend-
brugge voorheen te Heyst.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Dekeirsschieter Erna van Honoré en Oslyn

Alberta, Van Monsstraal, 2 ; Degraeve Marie
van Leon en Dewulf Lucia, Hanncuseslraat,4.

STERFGEVALLEN
Devlieghcre Melanic, 77 jaar, wed, Haulc-

kiet Joanncs, Bakkersstraat, 52.
HUWELIJKEN

Debruync Lodewijk, stadswcrkman, met
Strubbe Marie-Louise, beidon . alhier ; Vah-
denhcede Hcclor, trapmakcr , met Devaux
Magdalcna, beiden alhier ; Vanesch Hendrik
staatsbcdicndc, Kessel-Loo met Winne Irma
alhier ; Dierickx-Visschers Lodewijk, visch
handelaar, Oostende met Reyns Helena, al
hier.

HUWELIJKSAANKONDIGINGEN
Dereesc Vïclor ,pasteibakker en Bilé Mar-

gucrito, beiden alhier.

van Lamorna
zag er de to

nijnen uit het water juist als dolfijnen op
duiken.

NIET GEMAKKELIJK OM VANGEN

Het was op ver na niet gemakkelijk ze te
vangen. Het ging zeer licht in de Noordzee,
maar in dé Westersche waters, zwom de
visch zoo snel dat het zeer moeilijk was hem
te volgen. Een aantal vangwijzen zoudei
betracht worden en hij koesterde de hoop
dat eerstdaags een lijner er in gelukken zou
te bewijzen dat de tonijn beneden de kusten
van Cornwallïs kan gevangen worden.

Uit de inlichtingen door de plaatselijke vis-
schers verschaft, blijkt er dal het slechts se-
dert 1933 is dat de tonijn zoc nabij'c!e kust,
als thans het geval is, opgemerkt wordt. Hij
•cömt aan op het oiride van September en
>lijft tot in December , hij wordt opgemerkt
ot op l O ellen afstand van de rotsen.

IN HET VERLEDEN.

M, Russcll herinnerde eraan dat, in een
il van. voorlanden der Cornwallische kust,

er steensn hutten opgebouwd zijn, van waar
yakers de .verschijning der pilchardscholen
eneden de kust bespiedden en ze aan do

'ï&sch'crs in de vaartuigen aanduidden. Juist
•p „dezelfde manier, bouwden de vïsscliers
•an weleer torens, van waar zij de vangst
an den tonijn nagingen. Mr Russeïl verloon-
le.-èen penteekening van een tonijn die 790
iond woog, het is eigenaardig dat zulk een
isch kan groeien uit een ei dat niet grooter
s dan een spelkop.

BIJ ONS.

Wij herinneren ons ervan dat, eenïge :
aanden geleden, de openbare aandacht op '
e tonijnvisschcrij op de Westkust van En-
;eland gevestigd werd, in de jaarverslagen
!er wetenschappelijke afoeeling der Vrije
/isschersschool van Oostende. De kwestie
verd zelfs, eenige maanden geleden, op de
agorde gebracht van een vergadering van
len Hoogeren Zeevisschcrijraad, waar men
an meening was dat zij, voor onze visschers,
veinig practisch belang oplevert, Nochtans
zou de Staf van het wachtschip gelast wor-
den het oog erop te houden- en verslag er-
over in te dienen. Sindsdien is er daarover
niets meer vernomen geweest. Het ware het
weten waard welke ondervinding onze schip-
>ers dienaangaande opgedaan hebben en
welke hunne: meening is over de practïsche
mogelijkheid der tonjinvisscherij voor onze
reederijen.

BERICHT AAN

ZEEVARENDEN

Peilingen zijn uit zee volgens ware rich-
ting gerekend van O° (Noord) tot 360" over
iet Oosten. (Lengte volgens Greenwich).

HAVEN NIEUWPOORT
(Zie voorl. berichten van 8-11-33 en

: 28-7-34);
Ter kennis van de zeevarenden wordt ge-

bracht dal het rood vuur van het Ooster-
havenhoofd to Nicuwpoort opnieuw 50 m.
zeewaarts werd gebracht.

Positie : 51- 9' 27" 3 N.
2" 43' 01" 7 E.

De hindernis strekt nog tot ongeveer 30
m. zeewaarts van deze nieuwe positie.:

Oostende, 21 November 1934.

Visschers!

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

Wittenonnenslraaf, 29blJ, OOSTENDE

JUWEELEN — HORLOGEN

ZILVERWERK

iHuis René S!X

1 jjll. KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERA\AKINGEN

Pêckeries Calaisiennes

IN VATEN EN FLESSCHEN

Brouwerij Feys, Oostende

Firma Leveke Jan

V1SCHHANDEL IN- EN UITVOER

ZEELAAN, 52 DE PANNE
Telefoon 30

Huis Blondeel H.

bijgenaamd 'T JOB
HANDEL IN VERSCHE VISCH

Havenslraat, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogvisch

Rolmops " ' t Blauw Vischken „

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

Tel. 99 . AALST Tel' "

Société anonyme beige pour la Conservation du Poisson par

Le Froid Artificiel

S
v

Adr. Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581

INVRIEZEN EN BEWAREN VAN ALLE SOORTEN VISCH
GROOTE KOELKAMERS ten dienste der V1SCHHANDELAARS

GROOTHANDEL IN BEVROREN. VISCH
Groot- en kleiaverlcoop van a'ierbeste ZALM, geledigd ea zon-

der kop, aan prijzen buiten concurrentie.
"Moderne insteühig voor het vervaardigen derVlSCIICONSER-

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

IN- EN UITVOER VAN

Versche Visch

Specialiteit van Haring en Makrecl

Importattoö et Exportation d

Poisson frais

Spécialité Hareiigs, Maquerea

SoetekoUW,Rue duMinck, CALAK

Téléphone 696

l Eugène Eau & Zonen

71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 206

$ Haringrookefij
4 . - . . . ? • • - . .

Visch conserven

0 •

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte én rieten MANDEN bij

—co»-

Ch. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

PURFINA n

BRUSSEL

EERSTE SOORT MAZOUT (GASO
voor alle slach SCHEEPSMOTOF

OLIËN van EERSTE HOEDAN1GH

Agenten en Uitlevëraars :
OSTÉND STORES & ROPEWQH

N.'V."'..
5. ZLMDSTRAAT. 5..'-=-. OOSTEN

UCFT

DECEM

m

1 Z 7.22
2 2 7.23
3 M 124
4 D -7.2e
5 W 7.21
6 D
7 V
8 Z
9 Z

10 M
11 D
12 W
13 D
14 V
15 Z
16 Z
17 M
18 D
19 \V
20 D
21 V
22 Z
23 Z
24M
25 D -
26 D
l? D
§8 V
29 Z
30 Z
31M

7-2*
7.2Ï
7.31
7.32
7.33
7.34
7.3J
7.3e
7-37
7.3Ï
735
7.3£
7.4C
7.41
7.42
7.43
7.43
7„43
7.44

7.44
7.4J

7.4 J
7.45
7.4ï

Pósti

D

BS-3

Aug. Van Hauter-Claes j

Vischfadoor

Opvolger van het oud gekend huis J, DUMON

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

Société Anonyme Internationale de

TELEGRAPH1E SANS FIL
BRUSSEL : 13, BREDERODESTRAAT Tel. 117330 — 117331
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSTRAAT Tel. 26659 — 29615
OOSTENDE : 7, VINDICTWELAAN Tel.'-188.-.

VISSCHERS, REE0ERS !
Nu komt de tijd om uw vnartuigan 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 uwc schepen uivrusten met een . Ultra-Sonore DIEPTEMETER.
Voor alle inlichtingen ook betreffende DRAADLOOZE TELEGRAHJ2 en

TELEFONIE, wendt y tot de bovenstnande u''réssen waar L. de voordeelig-
ste vcorv.-iai-üi-n zuit'b'ekonièh. ' " ;'' '"" ' •

Onze küenten gelieven wel op te l.ettcn dat dit huis niets ge-
nieens heeft met een andere firma, waarvan de naam dezelfde is.

Bestel uw

en Kreeften bij

A. Rau & Zoon

OOSTENDE (Vuurtoren)
Men brengt ten huize.

Tel. 48

Kistenfabriek

Firma J. Demuelenaere
CORTEMARCK

(Bestaande sedert 1895)

Specialiteit van kistjes voor het ver-
zenden van visch. /

Alle kistjes kunnen niet firma of nicrk
>edrukt worden in een kleur naar keus.

Vlugge' en kostelooze thuisbeslélling
per autocamion. : :'

Telefoon : Handzaeme 65.

Visschers!

Vooraleer in zee te gaan, vergeet niet
ti in de-

Apotheek BRECX

LOUISASTRAAT, l — OOSTENDE
Tel. 1.813

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

Aangenomen do_or . alle ziekenkassen.

VOOR UWE
iireitkbanden met en zonder Veer

Gordels en Medicale Ceinturen
Ceinturen voor zwaarlijvigheid

Kousen voor Spataders
Suspensoirs en

alle ziekenbenoodigdheden
wendt U tot het huis

AuPara»;

Wittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

VISSCHERS! 't Is wintert i jd! Ijs-
koude wind, regen en sneeuw staan U
te verwachten. Om alle koude en borst-
kwalen te vermijden en te genezen,
wertreft « BORSTSIROOP BAREL »
alle andere, daar samengesteld uit de
tachtigste geneesmiddelen, én geen

koude weerstaat aan zijn uitwerksel.
DE FLESCH : 6,50 FRANK

| Reeders l Beproeft de

§ Snurrevaadvisscherij !
' ' ' ' '

*

Vischknechten— Visschers,

Reeders ea Yischhandelaars

Koopt uw RIJWIEL in het

HUIS GENTIL MARES

28, Kerkstraat, OOSTENDE

Bijhuls: 32, de Smet de Naeycrlaan, 32

BLANKENBERGE

Vraagt prijs van een KOTTER
hi Denemarken, door een der
vernmardste experten gebouwd.

Alle gewenschte INLICHTINGEN
kunnen bekwtien worden bij

Erik Fredericksen

54, Groot Godsiiulsstraat, 54

BUSSEL Tel. 12.13,80

Algemeen AGENT van de belang-

rijkste Deénsche scheepswerven

voor België, Holland en Frankrijk

AUG. VAN DEN ABEELE

f^fprobitéJ^Bes - Coupure. 52-55 ^
fondé en .1881

gesticht in 1881
INVOER UITVOER

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

E I G E N VRIES-INRICHl ING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
<fr ' e t BEREIDEN VAN ALLE
<f> SOORTEN VISCH

IMPORT EXPORT

I

POISSON SALE, FUME,
SECHE, CONSERVE,

TREMPÈ'ET CONGELE
EN GROS .;

N S T A L- L A T I O N S
FRIGORIFIQUES P R I V É ES.

INSTALLAJIONS SPECIALES
POUR LA PREPARATION DE
TOUTES SORTES de PÖISSONS
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La Marée - De Zeeviseh

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

6, Vaartstraat, Oostende

GROOTHANDEL IN — —
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH — —

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR

HET 'VISCHVEKBRUIK

Telefonen : 142fi—1431

±

Koopt al uw soorten

bedrukt en onbedrukt bij

N. V. CATS PAPIER

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

Scheepsmotoren

VALCKE Oebr., n. v. Oostende
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