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ABONNEMENTEN : Een jaar
9 maanden : 20 fr.; G maanden
3 maanden : 10 {r. — Buitenland

.Aankondigingen: Niemvpoortsteetuveg, 44, Oostende

25 fr.
15 f r.
45 fr.
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HEDENDAAGSCH INPAKPAPIER

De vischhandel heeft lang vastgehouden
rt' de gewoonte oude nieuwsblade"! voor het
pakken van Visch te gebruiken, met juist

bijna onzichtbaar stukje vetdicht papier
schutrnidciel tegen de onhebbelijke druk-
t. Aardig genoeg is de gedachte de visch

rst in een nieuwsblad te hullen er-i daarna
:t pakje te omkleeden ,met een stuk bruin
nkelpapier (een treffend-bewijs dat schijn
les is, maar\ hed.end^jigsch doelwit zijn
lijn en hygièh'e);- t£
Een yischhandelaaiy-met het oog op strikte
aarzaamheid, mag ' misschien een onder-
*eid maken lusschen de klanten, en \yit of
uin inpakpapier, gebruiken, voor «de da-
e 'met den pelsen mantel» en een nieuws-
ad voor' «de ' dame met .een . goedkoopen
iiierpröèf». Dit is zeer .wel als de'klanten
' ee'-ie .na- -den andere binnenkomen, doch

t i» niet -immers het geval. Steek d'e visch
<or de pebenmantqldame in bruin papier in.
óenwoordigheid der -waterproefdame, en let
T den uitstag. Het is veel beter strenge
aarzaamheid op te leggen aan het persor
el dat somtijds onbewust een handsvol v/it
pier zal bijeenkrabben om het vuur aa-i
steken. Maar genoeg, hygiënisch inpakpa-

er komt duur, vergeleken • met nieuwsbla-
n, die dikwijls, .bijna kosteloos van den
hdlöSp^"^fgek"Öcht"/;w<>rdenr-rnaar eert ver'
lijfcing der prijzen zal een veropenbaring
n, daar er aanzienlijke verkwisting aan vast
juist omdat het oude nieuxvsbladen zijn-

it of bruin hygiënisch papier, zoo het be-
rkkelijk duur is, bevat geen onbruikbare
aden, geen oude stukken ; zij"i afmetingen
n dezelfde en de groothandelaar zal er wc-
1 voor te zorgen dat het juist voor de be-
cften van zijn handel gesneden worde.
Wat betreft - de kwestie van het vetdicht
lakpapier, de vischverkooper gebruikt te
wijls een maat die geen rekciing houdt
t den "verkoop, met het gevolg dat een
in artikel in .'aanraking komt met het

jerste papier. Dergelijke kleinigheid is he-
indaags somtijds zeer belangrijk. De ver-
lop aan de groote hotels zal dikwijls het
lbruik:eischen van volle bladen ; een kabel-
w van 3. po'.id eer. half pond-blad, terwijl
veelvuldige klant voor een pond slechts

n vierde of een zesde zal volstaan.
Het gebruik van bruin winkelpapier schijnt
langen tijd niet te zullen afnemen ; ver-

•uikers achten over het algemeen ten volle
t gering dienstbewïjs. Er valt natuurlijk te
iderscheiden. Het is een gewone praktijk,
jn pak te maken, als d'e kooper eeM waar-
icrbaren aankoop doet, daar deze laatste

>r het inpakken betaalt, maar het is niet
dzaam aan dezen laatsten kooper hoog op
loopen in het bijzijn van hem die slechts

'n frank betaalt en diett 10 centiemen voor
'akkóslen jte rekenen.

Ik heb zooeven gezegd dat het p.übliek een
eineri dienst waardeert, er is nochtans een
ider punt.men houdt er niet aan aanziet te

jorden, ala een soort sandwichman,
e rondloopt als een aankondiger der firma
in - een bepaalden vischverkooper, terwijl
en op wr.ikeltocht is. De gewone inpakking,
>ort men, draagt te veel sporen van rucht-
iarheid en, als de buitenkant gedrukte aan-
•ndiging bevat, zal de huisvrouw den ge-

rukten kant naast zich houden. On'ioodige
i-uk moet daarom vermeden worden en be-
noplheid is het wachtwoord. De in onze lij-
:n meest geschikte pak moet effen zijn, uit-
ezonderd een klüiné" aa'.iduiding in een der
JékcVj ; het jd mijn Overtuiging dat er veel
iec-r vW>ï*de.eI te trekken is uit beknoptheid
1.1 uitbeen opeenhoping van woorden en

-i^r-i_«—Li—urjr achtsprèuken over gansch het papier ef.i
^f^f^fy* :n pak. .Beknoptheid geeft voornaamheid en

srschaft den koopman gezag.— Besparing
seft erbijUe winnen, afgezien van den slech-
n rivloed .van al dit gedruk ; gedeeltelijke
fcn inpakpapier kost min en de prijs per

kg. zal bijgevolg des te meer vermin-
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Het Verkeer naar de

Nieuwe Vischmijn

DE TRAMDIENSTEN

Hieronder geveri we de tabel weer van de
uren van vertrek der trams van de nieuw'e
vischmijn naar de stad.

Zooals onze lezers zullen kunnen opmer-
ken is daarin reeds een belangrijke verbe-
tering waar te nemen.

Men verlieze tevens niet ulï het oog, dat
er eiken morgen om 5,45 uur een tram ver-
trekt uit den «depot» van den Nieuwpoort-
sche'n steenweg, welke rechtstreeks naar de
vïschmïjn rijdt en overal stop't. Hetzelfde
geldt voor den trein welke te 8,05 uur aan
de Zeestatie aankomt, waar een tram ge-
re'ed staat, die rechtstreeks 'tot aan de nieu-
we vischmijn rijdt.

Het wachthuisje, waarover verleden week
gesproken werd, is in herstelling en zal de-
ze wes-k nog geplaatst worden. Tevens wordt
nagegaan of, het niet noodigr is een derde
ïram naar den vuurtoren in %te leggen.

Aan den. hoek van de Reederijkaai en
Forlstraat wordt een stilstand ingericht.

Binnenkort zal van "aan den ingang der
nieuwe vischmijn op bepaalde uren een tram
vertrekken, waardobr;,het aan de vischvrouw-
tjés zal mogelijk zijn, me't hun manden visch
tot sah 'dé statféygevperd te worden, waar-
dpor .ook -hiêjf^f^ verbetering zal waar. te

Onzen besten dank in naam van de vis-
schersbevolking gaa't hier in de eerste plaats
naar den heer Courtens, bestuurder der
trammaatschappij.

Vergeten we pok niet den heer Camicl
Willems, die verschillende voetstappen aan-
gewend heeft in 't belang van elkeen om
aan die zaak de best mogelijke oplossing
te geven.

Uurtabel vanaf 26 December 1935

Oostende-Vuurtoren 3

VERTREKUREN VAN DE VISCHMIJN

Op de Werkdagen /
6,3 — 6.44 — 7.14 — 7.29 — 7.51 —

8.4 — 8.14 — 8.19 — 8.22 — 8.45 —
8.53 — 9.13 — 9.33 — 9.53 — 10.13 —
10.33 — 10.53 — 11.13 — 1.1.34 — 11.50
12.2 — 12.14 — 12.33 — 12.53 — 13.12
13.32 — 13.52 — 14.3 — 14.23 — 14.43
15.3 — 15.23 — 15.43 — 15.58 — 16.3
16.20 — 16.35 — 16.50 — 17.5 — 17.35
17.50 — 18.5 — 18.36 — 18.53 — 19.33
19.53 — 20.33 — 21.28.

Op de Donderdagen eri .29-5-1935
6.3 — 6.44 — 7.14 — 7.28 — 7.44 —

7.53 — 8.3 — 8.14 — 8.23 —,8.44 —
8.53 — 9.3 —'9.14 — 9.26—9.38 —

10.2 — 10.25 — 10.37 — 10.49
11.13 — 11.23 — 11,33 — 11.43
12.3 — 12.38 — 12.53 — 13.12.

9.50 —
I I . l —
11.53l I.JJ li.,3 IL.JO
vervolgens zie werkdagen :
Op de' Zondagen, ook op 22-4 en 30-5-1935

6.44 — 7.14 — 7.53 — 8.13 — 8.53 —
9.13 — 9.33 — 9.53 — 10.33 — 10.53 —
1 1 . 1 3 — 1 1 . 3 3 — 1 1 , 5 2 — 1 2 . 1 3 — 12.43
12.58 — 13.13 — 13.43 — 13.58 — 14.13
14.28 — 14.43 — 14.58 — 15.13 — 15.36
(5.49 — 16.1 — 16.13 — 16.25 — 16.37
16.49 — .17.1 — 17.13 —'17.40 — 17.58
18.28 — 18.43 — 18.58 — 19.28 — 19.43
19.58 — 20.28 — 20.42 — 21.6 — 21.18
21.30 — 21.42 — 22.6 — 22.23 — 22.43*
23.3 — 23.23.

De Kwestie van de^ Uitvoer van Fijne Visch

(Ingezonden .
Tra-akrijk era zijne visschersvloot te be-

schermen contingenleerde enkele jaren ge-
leden, den invoer binnen zijn grenzen, voor
fiijne e;^ gewone v:isch.

Aan België, voor Uelgische visch, werd
een kwantum gewone en fijne visch toege-
kend. De toepassing hoe en aan wien te ver-
deelen, was voor het beheer van Üeewezén,
een lasltige taak. '

Bij de besprcki'.igen en onderhandelingen
die het beheer van Zeewezen voerde
er ook een vertegenwoordiging der Oos-

Standard

Gas-OH

A. P. G. •••••••••••••'
HEEL DE WERELD DOOR

BEROEMD EN GEPREZEN

; American Petroleum Conipany.

1BÊLGISCHE REEDERS,
"• '

GIJ W O R T DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND, WEEST ER ERKENTELIJK VOOR, — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

Gent

lendsche Vereenigde Vischhancielaars die er
natuurlijk niet kon van verdacht _worden
eigenbelangen vavx enkelen te verdedigen,
maar toch vast' en zeker de algemeene be-
langen moest nastreven. '• '•-. '

XVerden wel door hen de belangen der
opkomende jonge firma's ingezie'i V

Immers, du jongeren v/orden gevreesd en
zijn gevaarlijk op gebied' van concurrentie.

Moesten die dus niet geweerd worden ?
Het Beheer van Zcewezen, stadsoversten,

bestuurder der vischmij'i en reeders, werden
die niet verschalkt ? Het is mijne bedoeling
niet die heercn te kwetsen, met te bewe-
ren, da't zij niet op de hoogte waren .Van
den grond van den vischhandel ! ; •'.

Na de verd'eeling is er ku'.inen bestatïgd
vrorden, alsdat gedurende de twee eerste tri-,
mesters, ;de^r.egelins{.e^n^echte warboel was,
die ten nadeelc uitliep der visscherij, daar
het kwantum in geen ". tijd ui'tgeput werd,
hetgeen nu vermeden wordt tengevolge van
het feit dat de tegenwoordige regelv.ig ge-
schiedt 'per l O dagen en het onverbruikte
kwan'tum elke maand verdeeld wordt.

.Wie herinnert zich destijds den stormloop
niet voor de licencen, op de bureelen van
het zeecommissariaat, die reeds van af 61
uur i'.t den morgen door uitvoerders naar
Frankrijk belegerd werden. Zeker ligt nog in
clks geheugen, de middelen welke aange-
wend werden, om toch in het bezit te ko-
men van vergunningen. Deze beklagens-
waardige praktijken werden door «He't Vis-
scherijblad» aangeklaagd, waardoor grondi-
ge veranderingen werden aangebracht.

Wie herin'.-iert zich ook niet de verfijnde
listen welke de bezitters van licencen ge-
bruikten om vreemde visch als Belgische te
doen doorgaan. Ook deze praktijken wer-
den door ooggetuigen, ontmaskerd en zelfs
door verscheidene bladen gelaakt.

Is he't ook niet gebeurd alsdat er licencen
opgekocht werden ? Werden er daarvoor
geene straffen toegepast, tengevolge ee-
ner aanklacht in «Het Visscherijblad».

Gezien ai die bestatigde gevallen, die zich
in h'el begin voordeden, vraag ik mij af
of wel alle ingediende bewijsstukken om li-
cencen te verkrijgen, wel door de Fran-
sche tolkan'toren, afgeleverd werden en in
regel zijn, Graag zou ik eens al die inge-
diende bewijsstukken ter inzage willen zie1.!
voorleggen.

EENE ONRECHTVAARDIGHEID !

Voor rechth)ö[bbenden aan vergunningen
was de verplichtende inschrijving in hel
ha'ndelsregister gevergd ten laatste op l
Februari 1932, en wat wordt er besta'ligd :
een pionnicr die honderden duizenden kil.
fijne en gewone visch naar Frankrijk re-
gelmalig uitvoerde, zag zich op een oogen-
blik uitgeschakeld, omdat hij enkele rnaa',1-
den te laat in het handelsregister ingeschre-
ven was I Nochtans liggen de bewijzen voor
elk ter inzage alsdat er onder de uitvoer-
ders er nog verschillende firma's zijn, die
ook vee/1 te laat hun handclsnummcr ge'io-
men hadden. XVaarom, deze twee maten en
twee gewichten ?

Deze onrechtvaardige beslissing is op decs
oogenblik nog niet hersteld geweest, nielle-
gensfljaande het hieronder pa'Tgehaald -be-
wijs waarvan hiervolgend afschrift :

11 a etc iniporté par Ie bureau des Doua-
n'es Fran^aises par mon cntrcmise et pour
Ie comptc de Monsieur a
Ostende, Ia quantité de poissons ci-aprês :

Dates Poissom de mer
1928 87.755 kgr.
1929 84.182 kgr.

80.215 kgr.
54.542 kgr.

. j MISTEVREDENHEID !
*t
; De jongere firma's en beginnelingen sinds

os cpritingenteeriiïg gestich't.de gewo-ne visch
naar Frankrijk willende uitvoeren, bestatig-
dkn als\vanneer ze bestellingen in handen
kregen, dat er bij deze bestelli"igeii gewo-
ne visch ook kleine hoeveelheden fijne soort
gc\'ergd werden en daar ze geene licencen
bezaten deze bestellingen niet konden uit-
voeren. Va'.idaar hun wensch eene veran-
dering in het huidig systeem te zien toe-
passen, om ook in de mogelijkheid' gesteld
te worden al concarreerende hun brood te
verdienen e;i om hunne klienten te ku'anen
behouden.

^Maar onder die jongere firma's zijn er
'vroegere bedienden van verschillende oude
fima's en is he't verstaanbaar ge'.ioeg met

raal persoonlijk moest de onderhandelingen
ïeide.i tusschen twee reeders van sftoomboo-
ten, twee reeders van groote motorschepcn,
twee roeders van ge\vone motorschepen, van
eiken bond der vischhandelaars twee leden
en de Bestuurder der Visschershaven, de
gewenschte oplossing >iiet lang zou uitblij-
ven en in enkele zi'ttingen er cene regciinij
zou kunnen getroffen worden tot iedei~s
voldoening. Wavtje Beuupvez.

irm
welke tegenkanting hunne • wenschen be-

1930
1931

Lc larif douanier
francais ne fait au-
cune distÏMction cn-
'ire Ie poisson f ra is

- ide mer ordinaire
Total 306.694 kgr. et fin jusque (9 J l

Ccrtifié conforme a mes livrcs.
28 novembre 1953.

Dit stuk ligt ter inzage van eiken belang'
hebbende, en \s aan den heer Bacls, goc-
veiMeur overgemaakt geweest die zoo be-
minnelijk is geweest voor deze firma aan
te dringen, maar zouder gevolg, altijd voor
dezelfde onverklaarbare reden : Niet op tijd
ingeschreven in het handelsregister l Ik
vraag mij af ; Is do Heer Algemeene Be-
stuurder van het Zeewezen daar wd op Aa
hoogte van ï Ik geloof var.i neen l

BEPERKING

Contingentaering- is geene uitbreiding,
wordt er beweerd, maar sommige uitvoer-
ders hebben kunnen bcstatïgen, dat niette'
gen»ta«nd« de beperking, mc?.iige vroegere
klienten, die ze na 'niet meer bedienen, op
dit oogenblik van firma's bediend' worden,
die vroeger niets van die klienten
w«l eens bewijs «fat «r uitbreiding geschiedt,

kftmpt worden. De jongeren beweren niet
leii onrechte r.lsdat ze hopen dat he'.i van
hc.ogerhand, een kans, zal gegund worden,
wint het is niet'aannemelijk dat he't enkel
is-wanneer het • land in gevaar is,-dat alle
B^Ige-.i gelijk' moeten zijn voor-de wet. t.en
oübëtwïstbaai feit is het, dat onder de be-
sthande omstandigheden de prijs der gewo-
nd visch gevraagd door Frankrijk gevoelig
lijMt !

:.l ^ ,. STATISTIEKEN

De bewijzen dat de acht 'voornaamste koo-
pers oer misnoegden (het is maar in den
nieuwen bond dat er mij.ioegden beslaan,
ciezc die zich vroeger te Antwerpen aange-
sloten hebben teilen niet) maar 3310 kgr.
longen in drie maanden gekocht hebben,
zijn VDÏsch. Deze beweri'.ig als zouden cle 8
voornaamste koopers genomen zijn is valsch
omdat de uitzoekers van die statistieken,
enkel 'op de hoogte waren der namen van
de acht bestuurleden, daar het bestuur op
cïe hoogte was van de on'derduimsche po-
gingen i'.i t bezit Ie komen van de lijst der
ieden van den nieuwen bond, Maar die lijst
werd geheim gehouden, zoolang mogelijk en
om de volgende rccï'en, die imen noemt brood-
rooving !

Met zekerheid kan ik bewijzen alsdat eeM
enkele der voornaamste koopers van rfen
nieuwen bond voor hem alleen 3506 kgr.
in dat termijn heeft gfekocht, maar een feit
slaat vost dat, hadden die acht aangehaalde
voornaamste koopers licenceM gehad, ze had-
den meer kunnen koopen en ware er de
visscherij beter bij gevaren.

Waarvoor dit slalistiek onderzoek is ge-
daan geweest, kan ik niet wel beseffen !
Maar veel nuttiger ware het geweest de sta-
tistieken te make-.i van d'e jaren 1928, 1929
1930 van sommige bevoorrechte uitvoerders
om te zien hoeveel fijne visch ze in die
jaren kochten ! Men zou aardig staan zien l
ever die resultaten. Toch blijft de mogelijk-
heid niet xiilgeslolen dit te doen als hei mij
«il toegelaten zijn, wa'il moeilijk is hel voor
leden van den nieuwen bond nulligc inlich-
'ingen te bemachligen, dnar zo geschuwd
worden als de pesl. Ze zijn immers enkel
t roebel wale r vissche rs.

GROOTE WINSTEN

De bewer--.-) gen van die luictschieeuwers,
als zou op sommige oogenblikken meer dan
14 frank per kgr. gewonnen zijn gcwcesl,
zijn zeer juist en menig invloedrijk persoon
is daarvan op de hoogte. Spijlig is hel te
moeten bcsta'ligen, dat er sï/ids langen tijd
de • markten van Parijs in «Het Visscherij-
iilacl» niet meer verschijnen, alhoewel er
regelmatig de markten van Billingsgate,
Grimsby, Fleclwood en Altona aangehaald
worden. Zulks gebeurt misschien bij vergc-
lelheid of bij plaa'lsgcbrck. Ik de'.ik echter
niet dat ons vakblad daar belang bij heeft,
«ie prijzen der viscb verkocht in de hallen
van Parijs, niet aan zijne lezers te publi-
ceeren.

Maar aangenomen dat de statistieken van
wr.islen en verliezen 3,37 fr. minimum per
kgr. winst .afsmijlen ; zoodus ccne firma
met 7.000 kgr. vast part in drie maanden,
maakt 94.000 fr. zuivere winst ieder jaar
enkel aan fijne visch voor Frankrijk be-
stemd, en dit zonder vrees voor concurren-
ten'! Zouden nllc firma's diezelfde winst heb-
ben kunnen maken in fijne visch vóór de
contifjgenteering >

EENE BETERE REGELING

Een middel om den vischhandel, visschcrs-
kas, -jladskas, "s ïands handelaars te steuMen
en bijzonder de belangen der visscherij, wa-
re alle fijne visch te verfcoopen met de ver-
gunning cf bij, 2óo 2OU de fijne visch voor
den uitvoer bestemd aan zijn volle waarde
gemijnd wordtfi. Daar elk in regel inge-
ochreven kooper die begeert uit te voeren
in de gelegenheid zou gesteld worden te wed-
ijveren met de thans bevoorrechte uftvoer-
ders. Ongelukkiglijk wordt dit .voorstel door
velen onmogelijk geacht, maar meest door
de thans bevoorrechten gevreesd. Voor wal
die onmogelijkheid aangaat, bestaat die en-
kel ttfifl-evolge der verdeeldheid der reeders;
en nochtans herhaal ik, is deze regeling da
zuiverste en ware, de rechtvaardigste ï

EEN WENSCH

welke ik zou zien willen verwezenlijkt wor-
den k deze. Dat de Heer Directeur Gene-

Ons Standpunt

Met genoegen hebben we hel hierboven
ingezonden schrijven van den heer Beau-
prez weergegeven.

XVe hebben het aandachtig punt voor punt
i nagegaan en we- moeten eens te meer be-
sluiten •- dat in dit klaar uiteengezet betoog
weliswaar zeer goede deelen en waarheden"
voor komen, maar dat we het als ONAF-
HANKELIJK vakblad in veel opzichten met.
hem niet kunnen eens zijn, omdat wij ons
niet te laten leiden hebben door de PER-
SOONLIJKE belangen van zoowel voor- als
tegenstanders der verdeeling, maar de zaak
welke we van den aanvang volledig meeleven
a\s NIET belanghebbende, beschouwen van
h'et standpunt der rechtvaardigheid niet al

nadeelen aan elke oplossingde voor- en
verbonden.

•zi|'1ve*Ke4'Katcrhvheï-"iic>g-'
maals : wij vincen cïe huidige verdeeling de
beste, mits cïïcn verstande, dat er aan het
huidig stelsel verbeteringen kunnen ge-
bracht worden, welke zooals we reeds vroe-
ger schreven, den jongeren moeten Icri goe-
de komen en hen de gelegenheid geven ook
in de toekomst hun handel meer interna-
tionaal uit te breiden. Daarmee zijn we het
met den heer Beauprez dus volledig eens.

De huidige regeling is ontstaan uit de tal-
rijke voorafgaande, welke alle weir.ig of
geen voldoening gaven !

Weliswaar, werden enkele firma's weike
op l Februari 1932 in het handelsregister
nog niet ingeschreven waren r benadeeld,
ö'oor het feit dat ze reeds lang ^-uitvoerden,
(we noemen hier een Ch. Declerck, een I-'a.
Deswaef en een ;H. ..Willems),. maar er dient
toch niet uit -hét öóg verlor'cn'0 te worden,
«at dergelijke firma's drie imaanclcn op voor-
hand verwitligij waren.-. • ' • ; • •

Ongelukkig' genoeg hebben we toen moe-
ien vastslcllen, dat de persoonlijke belangen
van velen, de feiten zoo ver brachten, dat
anderen r.ïc! of steeds valsch ingelicht wa-
ren en zoo is het niet te verwonderen, dat
er onder de huidige firma's, misschien wel
kunnen zijn, welke voordien nooit uitvoer-
den, waar er anderen tengevolge van de
hierboven aangehaalde beslissing, uitgeslo-
ten werden.

Elke m«iand wordt het overblij'vende ge-
deelte — 'deze maand bedroeg zulks onge-
veer 3500 k". onder de 33 uitvoerders
von kleine aancleelcn verriceld. Wc zijn van
oordcel, d'nt die overscholjes wel zouden kun-
nen aangewend worden :

1) om de hierboven benadeelde firma s
te voldoen ;

2) aan enkele nieuwe de gelegenheid te
geven, al was het maar 250 kg. per maand,
ook hun klientcel uit te breiden in Frankrijk;

3) wanneer een uitvoerende firma door
do een of andere reden verdwijnt, dil quan-
tum niet onder d'e bestaande uitvoerders te
vcrdeelen, maar nieuwe firma's de gelegen-
heid te geven, volgens hun aankoopen in de
vischmijn, uit te voeren.

WAAROM GEEN VERKOOP MET
VERGUNNINGEN ?

Omdat dit stelsel het onrechtvaardigste'is,
welke ooit zou kunnen in voege gebracht
worden : % -, \

l ) omdat het niet aannefn'elijk is, dat han-
delaars, zooals de Fa Vnnstö«ger bvb. er ccn
typisch voorbeeld van is, -welke gansch hun
leven g'czwoegd hebben om onzen uitvoer
steeds meer en meer uit te breiden, niette-
genstaande al de moeilijkheden or aan ver-
bonden ten tijde, dat do helft van onze mo

Producten

Gij zult tevreden zijn.

we) zal kunnen zenden, maar volgende week
aoor een ander den loef zal afgestoken zijn
bij het koopen, • '.

En wat dan ?
Verder zou de fijne visch voor het binnen-

land bestemd aan merkelijk .goedkooper . '- .
pvijzen verkocht v/orden en.de enkele iranks •
de kilo welke op 50 kg. (want men zou elk;

schsp elke week niet m'eer kunnen geven)
uit te VÖCMT. tongen zouden bekomen wor-v -.
don, moeten noodzakelijkerwijze driedubbel
verloren gaan wanneer de rest van de andere

angsten verkocht wordt. . ;
4) Wat zaj er gebeuren den dag .dat de :f

Fransche invoerders zelf het toegestane .
quantum opeischen ? . , : , . - ' ' ' - : " ' '

Heeft, men hiej9p al ee.ns" nagedacht ?j^v, \ j , , /
Wat zou er dan geworden van de prijzer?' :';

cicr visch ? Hoe zou het dan met onzert
vischhandel en visscherij gesteld zijn ?

Dil zijn zooveel vragen, waarop we in 't
belang van recclerijen en vischhandel liever
het antwoord schuldig blijven, omdal het
de zekere vernieling zou zijn, van wat in.de
laatste twee jaar met zocvee[ moeite werd
recht gebracht.

Al is de visscherij nog niet gered, er- is
een zeer groote verbetering waar te nemen.
~*at de reeders zich dus daarbij houden..

GROOTE WINSTEN , ;

Wanneer we hier over enkele' weken van
een gemiddelde winst.van 3,3/ 'fr. de kiïo
spraken, dan was dit de vrucht.' van een
maandenlang gehouden statistiek; • 'waarbij
slcchls rekening gehouden' werd van een .'•'.
minimum van kosten.

Wij logenstraffen, dat er in die drie maan- ;'
den ooit een winst van meer dan tien frank
gemaakt werd en voegen er aan loe, 'dat aaii

hand van officieele stukken zelfs pp
sommige oogenblikken ook verliezen wer-'
Ion geboekt die tot 4 fr. per kilo Belgisch
geld hebben bereikt.

En wat zal er deze week gewonnen wor-
c!cn te Parijs , :

De longen noteeren er 14 fr. en hier kos-
'cn ze 20 f r. in ! XVie zal verzenden en
waarom ? Omdat men bang is zijn kJienteel

t verliezen l ,•
Wij hebben er overigens niét het' rninste

belang bij, Ie schrijven dat het zoo is,: ver-
mits het hier slechts gmit om de juistheid
van hel huidig 'locgepast^sterlsel en hsl/be-
' mft er van voor rle Belgi^

Wij zijn verder bereid,
groot genoegcn doen, elk(
der Parijschc markt in o
vrrschijnen, wanneer lorna
trekkimr stellen mei oen l
Frankrijk j-elf.

Wij vragen slcchls onzn
en juist mogelijk te kunn

hè visschcrij.
en hel zpüf ons
week de p'rijzen

blad te • . laten
l ons wif in be-
anghcbbcude in . ; '

".. ™>

to.vloot zeer onregelmatig tic markt aan-
deed, er het slachtoffer van zouden zijn,
wanneer het alleen te (Janken is ann hen,
dat nu diezelfde vischsoorleh naar tint land
mogen uitgevoerd worden.

In dergelijke omstandigheden aan die
pfonniers van don uitvoer Qjitncmcn, waar-
voor zi'j jaren en jaren gewerkt hebben,
ware een schande en onmeiuchclijk !

Onder de jongeren is er geen enkel die
zulks zal betwisten en vooraleer zulks te
doen, hoeft men zich. slechte in de plaats lé
stellen.

2) Een reeder Is geen handelaar. •— De
reedcrijen komen verkoopen, ccn vischhan-.
dclaar koopl en zoekt zijn klicnteel ; du? :
elk in zijn vak.

3) Hoe zou de verdeelins onder de reedo-
vijen geschieden?.— Onmogelijk het te
doen zonder groole verwarring Ie slichlcn
onder de belanghebbenden rt'( en zonder
de prijzen van da rest der Ie verkoopen
longen en visch, emstig in' gevaar te bren-
gen, wanl men denkc er van wat men wil,
maar wij zijn de slclli^o overtuiging toege-
daan, dat den dag, -, da't Zulks gebeurt in
plaats van betere piV'zcf» voor alle soorten
uil te voeren viseh, e\ slachter zullen beko-
men .worden, vermits niemand meer 'een
klientcel in Het buitenland zal kunnen MET
ZEKERHEID bestellen, <fo*r men deze week

goed

M. Bcauprez, wij rekenert' ̂ '-i'^ji'op uw<* '
nu'llige en belanglooxc medowdrkïhi,

EEN LAATSTE WENSCH\ '%! ' t j

Voor alle verder commentaar
wij naar de tweede bladzijde van Onze n'um
: mer van 15 December,'maar we hopen; dat,
dank zij de welwillendheid der verschijiende
uitvoerders, we er binnen kort zu.Heri kun-
nen toe komen een visscherijfonds te stich'
len, waarin eiken uitvoerder van fijne en
?ewonc visch een premie zal storten van
respectievelijk 0,50 f r. en 0,10 fr. per kg.
ten voordecle van de visscherij (Gemeen-
schappelijke Kas, propaganda en Zecweten-
schappelijk Instituut). .

Dit ware een nieuwen stap vooruit in de
goede richting en zou een zeer nuttige wc r»
icing toelaten.

Wij vragen slechts onze visscherij en
vischhar.dsl zoo veei en zoo nuttig mogelijk
te dienen, maar dit in het kader der-recht'
vaardige belangen van allen en elkeen in 't
bijzonder. P.' Vaudenberghe.

PRODUKTEN ï
OAS-QLIE — ESSENCE , t

PETROLEUM: • :
SPREKEN VOOR*ZICH ZELF,
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7, Hendrik Serniyslaaa, OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardfeen van: 4

Speciale Brèütóan%i en Buikbanden -

Orthopedische' toestellen voor ruggegraat-

misgroeiïngen eii kromme Beenen.

Elastieke Kousen.

iKunstbeeaen in leder, hout en lichtme-
taat — Alle ziekenartikels.

Société Fran^aisè

DE BANQUE & l)E DEPOTS
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAr\V

Kapitaal 50.000.OtX) Fransche franks'
Hoofdzetel: 29, Haussmannlaan, Pariis
Antwerpen — Brussel —. Charlerirf
Kantoor Oostende, 21, Lèopoldl.

ALLE BANKVERRICHTINGEN^
Vreemde munten — Brandkasten

Filiaal van de Société Génêr.-rle, i^ir'.;.-
Kapitaal cii Kescrv-.-;: . ,

LU: aiilliard twaali iiuUv/en i i. ; :.,!':k
Bureelen open van 9 tot 12 '/2 en van

14 V2 tot 17 uur. r;j

Huis Debra

Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,

f Kreeften -
v*
J ZEi£BKUGGE-DUlNKERKE

A Tel. 81

NIEUWWASSCHER1J

" La Renaissance „

Telefoon 488

'MEKANIEKÈ TOUW- GAREN-
'EN NETTENFABR1EKENv —-

9 •
. Gobert-Fontaine

13, ST-JORISSTRAAT, 13 ;

OOSTENDE i

ROUW IN 24 UREN.

N. V. ' r - :
> ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE

Alle benoodigdhèderi voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken -i-

> Alazout «Purlina»
Diesel Motoren «Sulzer»

Aan Wansje uit de Vischmiene

(Ingezonden).

Er zijn menschen op de wereld die de on-
.beschaamdheid tot zijn uiterste drijven, i.k
het Fransch noemt men dat : «avoir un cu-
lot a- dormir ttebout». Wel, Wansje uit de
ViscJirmV.ie mag op die lijst prijken.

Et zijn menschen die, zooals men op zijn
Oostendsch-zegt, met hun achterste in de
boier liggen en nog. reklameeren,
./Om te beginnen alles wat de regeerïig

•'̂ Coor u gedaan heeft verdient gij iet > Indien
j qaJEngelsche ponden nog Fr. l 75 moesten

'vvaa-rd, zijn, hoeveel schepen va'a de nationale
vloot zC-ud.eri er nog te Oostende markten.
Hebt gij het^yergeten toen wij, in de oude
mijn waren, dat wij om een vischje smeck-
len en "als er vrat visch ter markt was, liet
gij er o'ns voor vechten gelijk honden om
een been.

De reden van uw handelwijze was dan toch.
zoo schoon ; het was omdat Oostende te ver
verwijderd was van de vischgronden. AI dat
verloren mazout en kolen. Gij vaagdet uw

. Lieleri aan de Oostendsche markten, gij
V2org(ïet voor uwen zak, het was uw inïe-

'\ rrest en dat waren natuurlijk uwe zaken.Maar
Kier verkwijnde de handel en gelukkiglijk
heeft de vreemde er voor gezorgd daar waar
gij aan uwen plicht te kort Icwaamt.

Vergaderingen hebbe'n wij gehouden met
de reeders, en hadden na smeeken de be-
lofte verkregen wat meer schepen te Oos-
tende te laten markten ; v/e waren op dit
oogenbük gelukkig, maar de schepe*! kwa-
men niet af. Wij zijn toen zelf naar Minister
Baels gegaan, die ons ook zegde dat de
handelwijze van de Oostendsche reeders niet
aannemelijk was, dat men de visscherij voor
geene 'nationale industrie mocht aanzien zoo-
als boler,- eieren enz-, omdat de opbrengst
der vangsten in den vreemde verkocht wer-
den. p ;

De Engelschrnan verliet den gouden stan-
daard.gij begont uwe ooren in te 'trekken,
.maar als Engeland 10 % ad valorum op alle
invoer stelde, dan naamt ge de vlucht naar
Oostende. Maar de ' Oostendsche markt had
intusschen al zijne afzetplaatsen verloren,
meest ingekomen door den Hollander. Fjrank-
rijk gaf me.ar een. kleine invoervergunning
voor fijne visch aan België, tegenover den
Hollander, \viens markten in staat waren
geweest groote hoeveelheden fij'ie visch naar
«Jat land1 te zenden. Gij zift dus de schuld,
dat ons aandeel voor Frankrijk klein is.

Men sprak van ondergang van de vis-
schersvloot, maar het schoonste van de zaak
was, dat het juist de slachtoffers waren die
de koe; uit de gracht moesten hale'i. Als

Camille Willens eerst tegen de contingeritee-
ring was had hij overschot van gelijk. Gij
bek°ent hel zelf dat het door verlaging is
der uitbalingskoslen dat de reecterijen er
bovenop gekomen zijn. - >

Als etn zaak slecht gaat is het eerste wat
me-ü begint, d$ onkosten te verminderen om
de productitprïjs te verminderen. Dat moest
van meet af uw eerste werk geweest zijn.
Maar gij hebt mei den eersten keer de groo-
te middelen • moeten gebruiken.

In vele zaken ben ik niet akkoord met
Camille Wiljems, maar ik vind het walgelijk
van u, de manier waarop gij uwen da'sk be-
tuigt tegenover een persoon, die meer ge-
daan heeft voor u dan hij mocht. Want
daarin heeft hij eerder uwe belangen dan die
van de vischhandelaars gediend. Op zekere
oogenblikke-:» dachten wij oat het geen visch-
handelaar meer was, maar een reeder. Al
hetgeen hij voorgesteld en verkregen heefl
is in ons nadeel,maar ten uwen voordeele.En
zeggen dat gij hoegenaamd de groote be-
scherming niet verdïendet, die o'.ize regee-
ring u gegeven heeft. Gij hebt vroeger uwen
plicht niet gedaan en nu hadt gij maar moe-
ten ,de gevolgen er van dragen. Er is geen
industrie, irt België die zoo sterk beschermd
wordt als de -uwe. . :

Me-i schreeuwt zoo op Frankrijk, wel dit
ïand heeft aan de vreemde landen den in-
voer toegestaan der jaren 19,28-29-30. AKe
visch wordt er toegelaten. Hier is men ster-
ker, verboden invoer van visch beneden de
40 cm., verboden invoer va'i tongen, slechts
50 percent lairbot. Welke regeering zou dit
durven aangaan ? Moest Frankrijk, Engeland
en Duitschland den invoer der tongen verbie.
den, hoe zou «Wa'nsje» groene lachen. Maar'
dat België zulks doet. is natuurlijk.

Uwe dankbaarheid voor hetgeen men voor
u doet, is vbr 'te zoeken. Bewijs : De haring
is daar ; geheel de v-loot loopt er naartoe
en de Belgische markt zit bijna zonder visch.
Gij vergeet uwe belofte de markt te voor-
zien van den inoodigen visch. Gij doet nu
als vroeger als er in Engeland meer te ver-
dienen was. Nu dat uWe r.-itresten op de ha-'
ringvisschcrij liggen, gaat gij er naartoe en
ge bekommert u hoegenaamd niet als er in
het laMo*.visch,zal: zijn of niet.
. Men zou u van tijd tot tijd het bovenge-
melde moeien opdïsschen want gij schijnt
ó!it te vergelen.

De duivels .zak is nooit vol, hoe meer men
vo.or U .doet, hoe meer ge wilt hebben. Men
geeft U zocdanig toe, dat gij op den duur
een «culot krijgt a dormir debout».

Dag Wansje-
Een vischhandelaar uit de Miene.

DE VERMAARDE BIEREN

BOCK
MUNICH ^

FORST

Wielemans

5TQUT C. T. S.

, . - , ,, , . DEPOT: BROUWERIJ
worden m de care der niemye
VISCHMIJN GESCHONKEN Edff»

OOSTENDE — TEL. 106

Een Standgeld voor

Vrachtauto's

(Ingezonden)

. / Mijnheer de Redacteur,
Mijn weigemeenden dank voor de wel-

willencïe opname van mijn artikel nopens
het /standgeld voor vrachtauto's.

Naar aanleiding van uw nota, moet ik U
toch -doen opmeïkcn, Hut één kooper van
400 kg. visch niet in staal zou zijn, zijn
kosten te dekken, ware het nie'l dat hij nog
viach voor veel anderen vervoert, daar van
dezen kant nog zeer goede winsten opge-
streken wordeiy''

Zelfs zijn er'onder die vreemde vervoer-
den ',welke hoegenaamd geen visch koopen
en uitsluitend iet vervoer van visch verze-
keren), hetgeer aan de stadskas niets op-
brengt' en zeis nog aan de huurders van
pakhuizen, d< plaats beneemt om er hun
eigen pamion te siclleii, waarmee ze hun
vtcch loinnenladen en lossen.

„, \ Op •4i)-'t'''n»dag en Woensdag een oog-
1 \ JW.Ï feeven ware • voldoende om daarvan
' \̂ ^U'gd te zij'n'
i ™% cai«'on' welke niet aan een huurder

v^n een pakhuis toebehoort zou dus moeien
eftn statjdgeld betalen. Dat ware maar juist l

l ," v STIENTJE.
der, Redaktie.-t-Wij zijn het daar-
ns maar* er tficnt een onderscheid

. t . t u s s c h e n een vrachtauto en de per-
tonen welko' met een kJcmë.Hgrato visch op-
laden om in. het binnenland 'van het eeno
dorp naar het andere te rijden.

MARBRIET
voor het bckleeden van' de muren der ken-
ken», badkamers, gangen, plafonds, wordt Jra
de beste voorwaarden geleverd door het

HUIS WOUTERS
CAPyCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE
•'Marb.riët l», de beste en schoonste versifi-
nng'van hét hul*.

Het huij WoutêR Verkoopt léven» alle
«dotten GLASWERKEN? vermaakt en on-
derhoudt de deken, \ < . .

Elkeen wordt «r uitstekend

Het Kraantje mag

opengedraaid worden

Verle'den week gaven we het betoog weer
dat uitging van de vischhandelvereeniging,
onder leiding van den heer Camiel Wil-
Icms. Daarin wordt de opheffing van de con-
iingenteering gevraagd en dat elkeen zou
mogen invoeren f Ons dunkcns mag en van
opheffing1 (der contingcn,lcCring 'geen sprake
zijn. '' . ''

Weliswaar is er op het oogénblik een
groot gebrek aan visch, maar de cintingen-
tecring opheffen,, mag niet gebeuren.

Wij zijn;' het echter eens dat er volstrekt
«dient gezorfid, da't er meer visch mag wor-
den ingevoerd, maar tevens moet elkeen
daar van kunnen genieten.

Toen de contingcntcering in voege trad,
sprak men van hel kraantje volgens de nood-
wcndigheid open of toe te draaien. Dat men
daarmee heden voor de pinnen kome, me't
dien verstande, dat de niet invoerders er van
genieten.

Om de duurte der prijzen te verzekeren,
is de vergunninglaks groot genoeg om over-
rompeling te beletten en lage prijzen te
doen ontstaan.

Want wc moeten bekennen, dal tengevolge
van de haringvisscherij er op hel oogcn-
Wik gebrek is aan visch.

Zoodra n-.oest. ondervonden worden, dat
zulks niet meer. noodig is, zou het kraantje
wel kunnen JoogedVaaid worden.

Reeders, geef aan Cesar wat Cesar 'toe-
komt l

GEBREK AAN PLAATS

Bij gebrek aan plaats moesten verschei-
dene belangrijke ingezondV.t rubrieken en
ook het artikel over den toesftand der gar-
naalnijvcrhcid', verzet worden.

DE UITVOERAANDEELEN DER GARNAAL

Daar We er fot op 'rieden niet van in hel
bezit konden komen, moête^ we verscheidene
vraegn van lezers, onbeantwoord laten.

A. DE JONQ

Scheepswerf en Machinefabriek

i

I
$

Vlug, solide,gocdkoop

VLAARDINOEN

•herstellen van schepenHellingen «n Herstellen van
Verbouwen en verlengen

Reparatie-inrichting .voor motoren.
Leveren van nieuyve motoren.

Onze Vischnijverheid

in gevaar

Zooals ieöer weet is er de laatste vijf-we-
ken geen enkele dag geweest dat men zich
het noodige kon aanschaffen op de markt
van Oostende. Daar de visschers-reedfijrs. de
gevolgen van dezen ̂ toestand, niet ;kun^Ki-of
Iwtiicn: verstaan, bidden !wij -de beyoègde
overheid het noodige te doen om een Onyèr-
mijdeiijken ondergang van de Oostendsche
maskt die nakend is, te vermijden, .v- .•;.
- Zooals geweten 'is, waren vefsch'iHKnde
buitenlandsche gewesten de beste afnemers
van de Oostendsche markt, ieder'.vantdeze
gewesten was de Belgische markt waard.—
Sedert de contingenteering zijn deze ge-
westen voor ons gansch verloren, en* ver-
geet niet dat het, Groot Hertogdom Luxem-
bur« ons zienderoogen ontglipt en zelfs op
de Belgische markt is de toestand uiterst
hachelijk en dit door de volgende redenen :
Gedurende de jaren vóór de contingenteering
werc'en die buitenlandsche klanten desnoods
met ingevoerde visch besteld- Na de contin-
gentecring was dat niet meer het geval en
die klanten die door ons niet meer besteld
konden woraen, daar onze schepen o;i en-
kele uitzonderingen na. bijna alle op de ha-
ringvangst gingen, schaften zich visch>, aan
op buitenlandsche marklen.

Die klanten zijn daar regelmatig bedienc
kunnen 'worden en zijn natuurlijk wegge-
bleven van Oostende. Zoo gingen bijna alle
buitenlandsche klanten verloren. Na het ha-
lingseizoen ging een even sterke vloot te-
rug op de vischvangst, echter om de helft
van het kUenteel te bedienen, vermits wij
intusschentij-i de andere helft verloren-) had-
den. Wij kregen een teveel aan visch,'. vele
schepen moesten opliggen en verkocht, wor-
den zoo gc^ed of zoo kwaad het ging^ Die
historie herhaalde zich verscheidene jaren
lot op het luiidïg oogenb'ik dat er weer.-geeri
visch genoeg- op de markt aangevoerd, worch
cloor onze schepen, vermits zij weer op de
haringvangst zijn en wij op het punt .staan
de rest van het klienteel die ongelukkig al
zoo miniem is, ook te verliezen. Niettegen-
staande krisis en deflatie is de gewone.yisch
duurder dan in 1930—-31 en een gewone wij-
lir.g is een luxe artikel geworden, om reden
dat de Oostendfsche viechhandclaars --3'zelfs
met de grootste verliezen de enkele klakten
die hen nog overblijven willen gerieven.'/

Helaas zelfs voor die enkelen die door de
duurte maar een derde lot een viercre van
hun gewone hoeveelheden bestellen," is : er
nog visch genoeg- Wij vragen ons met reden
af, wat er van de Oostendsche vjschnijver-
heid en ook van de visscherij zal .^gewbr-
ci'en, als die verkeerde handeling van <|e ;vis-
schers geholpen door de contingenleerjng-
poliïiek zelfs de Belgische mark; in vreemde
handen zal hebben gespeeld. Het is''v?par-
Üjk ongelukkig een nijverheid waarvóór zoo-
•veel mogelijkheden zijn w'e'ggelegd -en'^die
ten nelto bron van inkomsten is voor'devna-
tie, te zïen vermoorden. Reeds heden wordt
•werkvolk, dus midden in het seizoen,'ïals
anóers volk bijgenomen wordt, afgedankt' en
vallen aldus ten 'laste van den Staat. (

Wij zeggen nog, de toestand is nijpend
en dringend en nochtans eenvoudig op te
lossen, zonder dat er iemand schade za] bij
hebben. Wij- vragen dus dringend de ophef-
fing van het contingentement, minstens voor
den duur van het haringseizoen en den' vas-
tentijd, dus bijv. van l Januari tol Paschen.

Dit zal ons toelaten de binnenlandsche
markt te houden en ons op de buitenfand-
schc markt ten minste te verdedigen. Deze
opheffing van de contingen'leering zal den
visscher geen schade berokkenen, maar'veel
profijt, daar wij de rest van het klienteel
aldus zouden kunnen behouden.

Na de enorme algcmeene onkosten' die
ons werden opgelegd door de verhuizing en
installeering in de nieu^/c vischmijn, samen
met de lot op het uiterst verminderde koop-
kracht van de massa, kan ons toch verder
geen boetedoening meer worden opgelegd,
te meer daar geen Kredïetii'st'Ilingen te on-
zer beschikking slaan. De vïschnijverhcid, is
'een nijverheid zooals een ander, en wij;.ho-
pen dus met reclen zooals de andere ' op
sleun van de Regefering te mogen rekenert,
te meer dat deze sleun geen cent kost en
integendeel tengevolge van de bestaande tak-
sen geld zal opbrengen. A. V-"

OOSTENDE

NOG EEN MOTORTREILER OPGELEID.
Dinsdag avond is de O-335 «Charles-Jean-

nine» toebehoorend^* aan de Gebroeders
Goddeiis, door de Fransche kustwachter
«jeulin» bij het visschen in Fransche 'ter-
ritoriale wateren betrapt on opgeleid.

De O.335, welke ijs. en materiaal aan
boord had om naar het Kanaal van Bristol
ie varen, wou enkel een nach'tje sleepen pm
te zien of 'ei-'wal te vangen was en liep aldus
m.den val.

Wij kunnen slechts hetzelfde liedje her-
iialcn : «Visschers opgepast» l l

BELANGRIJK BERICHT.
Iedereen kent de vermaarde Apotheek c..

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

DE OPHEFFING VAN DE MIJNRECHTEN
OP VREEMDEN VISCH DOOR HET
SCHEPENCOLLEGE NIET
GOEDEGEKEURD.

Het Oostendsch Schepencollege heeft in
zitting van Vrijdag jl. het beslui'l van de
V isschershaven.cornmissie, waarbij de mijn-
rechten op den invoer van vreemden visch
werden afgeschaft, niet goedgekeurd, zoodat
cc bestaande, rechten hoeven voortbelaald te
worden.
DE SS.O.76 «PROSPER» OP DE ENGEl.-
SCIiE KUST GESTRAND EN TERUG VLOT
GEBRACHT.

Vrijdagavond is de SS.O.76 een stoom-
Ireiler toebehoorende aan de «Pech. a Va-
pe'ji, op de hoogte van de Scraby Sands,
va3lgeloopen. Een tweetal loodsbooten uit
Yarmouth zijn onmiddellijk uitgevaren en
hebben het schip veilig in Great Yarmou'fh
binnengebracht, waar alles in goeden staat
bcvonde'n werd.

Schipper Laforce is onmiddellijk daarna
llerug uitgevaren naar de visscherij in het
Noorden.
VOOR HET FEEST VAN DEN HANDEL
• De Vereeriiging der Handelaars heeft-voor
het feest van devi hand'el, in de Casino-Kur-
saal op den I 9 dezer, een prachtig geschenk
gekregen vanwege den Heer Burgemeester
en een ander prachtig geschenk vanwege-M.
Marquet, allebcidcn, ecre-voorzïtters.

VOOR uw :.

versch gepelde en

ongepelde Garnalen j

en Mosselen

| WENDT U TOT

* Leend, Van Be veren i
Poorfdijkstraat, 48b — Tel, 12, j ;

BROUWERSHAVEN, Holland;; |

DE NIEUWE SLUIZEN DER " . .
VISSCHERSHAVEN

Naar we uit goed ingelichte bron vèrnc.-
men, zal Bruggen en Wegen tot de hernan-
bcsteding van de nieuwe sluizen der Vis-
schershaven overgaan. Dat men die kwestie
weeral maar niet op de lange baan schuivc,
of anders zou men eerstdaags voor. het efgsta
kunnen staan. Die muren stemmen ons in''t
geheel niet gerust, ;'; - i , ,
• »•*»•»«»«•«•••••»••••««««*«••«««•«••»»»»'«•**

The International Paint

& Cömpöjsitions Có Ltd

LONDON j
ALLE SOORT SCHËEPSVËRWEN

De Wereldbekende «Copperpalnt» voor .
Houten Schepen.

De « Trawfers Cömpösitions Pafnïs »
l' en 2' kous voor Staten Scfiepen.

De Speciale Verf « GaJvex »
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Depothouders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS
'. • - N. V. i

S. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDF

Alle ziekcnbenoodigdheden
Alle gezoridheidsartikelen

vindt ge altijd en in zeer groote
keus in de firma

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

Wittenonnenstraat, 27 — OOSTENDE
Vraag prijzen en oordeelt.

HET FEEST VAN DEN HANDEL
Hel feesl van den handel, ingericht door

de Veree'.TÏging der Handelaars te Oostende,
in de groote rotonde der Casino-Kursaal op
Zaterdag 19 dezer, gaat een reuzensucces
Ie gemoc'l. Ontelbaar, komen prachtige prij-
zen binnen en weer looncn onze handelaars
hoc ze met hart en ziel het hu'ine bijdragen
voor het wellukken van dit feest.

Als eerste prachtprijs is het komiteit ge-
lukkig :ïe kunnen mededeelen dat dit jaar
Radio DEMEESTER eene buitengewone ver-
rassing bezorgt.

Het gcldl niet minder dan een allerlaatste
nieuwigheid op radiogcbied.-De nieuwe Am-
plivox 1935 werkeMde op alle stroomen,
zoowel op gelijkstroom of wisselstroom en
op alle voltagen. Het toeslel heeft 6 lampen
en een groote Philips dynamische luidspre-
ker. Hel geeft ook alle golven en ook deze
der visscherij tot op 500 mijlen. Een prach-
tig uurwerk is ingewerkt en dit toestel in
he't geheel heeft ecne waarde van 2950 fr.

Verder zullen er nog twee pelsen man-
tels geschonken worden door het huis VAN-
DEBOSSCHE ; twintig prachtprijzeu door
c(e glasblazerijen SACRE te Manage ; (Ö
schoone prijzen door het beheer der Casino
Kursaal ; een mahoniehouten met chromé
bezette tafcj, geschonken door he't huis J.
DECONINCK, e;iz.

Het gctai prijzen zal weer de 500 over-
treffen. Daarbij komt nog een prachtig pro-
gramma bestaande uit een Jazz en een synv
phonisch orkest. Het ballet van de VINO
MIDNIGHT G1RLS, de komieken AT, enz...

Tafels worden alleen voorbehouden voor
tic leden en de pors. Daar heft feest ditmaal
zal plaats hebbe'i in <Je groote rotonde, zoo
zal er plaats voor iedereen zijn.

^De zaal zal goed verwarmd zijn en dege-
lijke dranken worden opgediend aan 2.50 fr,

Uitnoodigingen bij den voorzitter, 33, Ad.
Buylstraat en bij al de leden van het Be-
stuur,

A. Lanoye

OOSTENDE

Express -

Transport

GRIMSBY

16 Januari. — 34 booten landden een ma-
gere vangst. De vraag was goed. Schol 1 1 .6
- 1-2.6 j tongschar 1 5 ; wijting 8 ; heilbot
1 2 — • 1 6 ; kabeljauw 4 — 8 ; schaal 9 ; kleine
schelvisch 6 ; midd. schelvisch 8.6 ; groote
schelvisch 9 ; schar 6 — 12 ; gul 5.6-7-6.6 ;
haak I'S per silone ; tongen 1.4 ; tarbol 8 d.
lot l . l ; griet l l d. per Ib,

OM VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst* een Koel inrichting

|"PHCENIX„j

Voor inlichtingen:

PHCENIXSTRAAT, 31, GENT

Tel. 11118

FLEETWOOD

' l 6'jan.-'— 125.000 kg.'visch werd aange-
voerd.'Tongen 19 ; tarbol 13 ; griet l l per
slone; Haak 148 ; schel visch 62 ; kabeljauw
56 ; gul 28 ; wijting 44 ; witches 98 ; schol
1 1 0 ; zeepaling 18 ; rog 84 ; schaal 58 ;
leng 24 koolvisch 29 ; dog 22 ; knorhaan
31 ; zeeduivej 66 ; pollack 34 per 10 stone.

VISCHHANDELAARS! VOOR

OkkasieAutos
wendt u in alle vertrouwen tot de

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

Alle gemak van betaling.

ALTONA
VlsCHMARKTEN van ALTONA-HAMBURG

Op de vischmarkt van Altona en Hamburg
werd gedurende deze week gezamenlijk
1.026.388 pond versche zeevisch aangevoerd.
5 stoomvaartuigen van de Noordzee, brach-
ten 242.229 pond binnen, l stocmyaartüig
van Ysland 138.393 pond en 4 stocmyaar-
'tuigén van de Barentsee 645^766 pond.
• . D e gemiddelde'/vangst van eèh akoom-
trawler van de Noordzee bedroeg orlgeveer
484 Ctr ; van Ysland 1.383 Ctr. en van de
Barenlsee 1 .614 Clr. De vraag, naar versche
•zeevisch v/as deze week levendiger. Tamelij-
ke ladingen konden gemakkelijk aan den
man gebracht -worden, daar de vïsch van
goede hoedanigheid was.

1.074.500 pond zee- en zootwalervisch af-
komstig van de grenslanden ' en 'de Opstzee-
plaa'tsen werd op de markt gebracht.

De ingevoerde waar bestond benevens uit
Noorsche doornhaai uit Zweerfsche haring.

De bedrijvigheid van de diepzeekotlers en
van de kuslvaartuigen heeft na de feestda-
gen haar gewonen omvansr genomen. 9 vaar-
tuigen van de diepzce stelden 32.900 pond te
koop. Hieronder visch'tcn er zes in hel Kat-
,legat. De vangsten beslonden meestal uit
fijne visch. 45 kuslvaarluigen brachten
32.300 pond riviervisch aan.

Op de oude markt van Altona verkoch'ten
9 vaartuigen 800 pond van de meest ver-
scheidene soorten visch uit ter hand.

Langs de handelshaven van Altona brach-
ten 2 stoomvaartuigen van Engeland 337.500
pond en 3 stoomvaartuigen van Noorwegen
1.670.880 pond haring op de markt.

De gezamenlijke staat kan voor de be-
richtsweek als volgt samengevat worden :

al openbaar verkocht 2.166.288 p.
b) uit ter hand 2.009.180 p.

, ';-Te zamen 4.175.468 p.

Huis Calcöén-Meyus
VISCHAFSLAOER

ALLE SOORTEN •
MAZOUT —. OLIËN -

Kaal, 20 - Tel, 119 — NIEUWPOORT
SCHEEPSBENOODIGDHEDEN

Jonge BUREELBEDIENDE, gevraagd
schrijven onder letters P. F. bureel
van het blad.

British Ropes Ltd
LONDON

. Consortium der Beste Engelsclie
Staaldraadfabrieken

De Wereldberoemde Stalen
Korretouwen «BulSvant», «Ellis», enz,

„m^ .__..|V.i..:.i i

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust :

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

5. ZUIDSTRAAT, 5 — OOSTENDE

ZEEBRUGGE
.Donderdag 10 Jan.— gr. tong 14—15 ;

bij tong 16 17 ; f r. tong 18"; scn. kl. tong
16—16.50 ; kl. tong.8—8.50 ; tarbot 15—
1 6 ; grïet 7—8; rog 5—-£;• pieterman 10
—l l ; gr. plaat 5 ; mid. plaat 5.50 ; kleine
plaat 4.50 ; schar 4.50.

Zaterdag 12 Jan.— gr. tong 15 ; bl. tong
18.50—19 ; sch. kl. tong 15—16 ; fel. tong
8—9 ; tarbot 14—15 ; griet 7—8 ; rog 5 ;
pieterman 10 ; gr. plaat 4 ; mid. plaat 4.50
—5 ; kl, plaat 4 ; schar 4. 'j

Maandag 14 Jan.-—- gr. tong *I 3 ; bl. tong
14.50—15 ; fr. tong 18—18.5,0 ; sch. kl
tong 15—16 ; kl. tong 9—10 ;| tarbot 14
griet 7—8 ; rog 4—5 ; pieterman 10—11
gr. plaat 4 ; mid. plaat 5 ; kl.' plaat 4.50
schar 4. ' ,-~>^ .

Dinsdag i 5 Jan.— gr. tör.g l O-M 0,5 O
bl. tong 13 ; fr. tong .IJ..;,sch. kl. tongx^2
kl. tong 8—9 ; tarbot 1 7 : griet 8—9; iroj,
5.50—6 : pieterman I l ; gr. plaat 3,50 ;ïm.
plaat 5—5.50 ; kleine plaat 4.50—5 ; sctiat
3.50—4.00. \

Woensdag 16 Jan.— gr. tong 1 1 — 1 2 ;
bl. tong 13—14 ; fr. tong 18—20 ; sch. kl.
tong 16—17 ; kl. tong 9—12 ; tarbot 15—
'6 ; griet 8—9 ; rog 5.50—6 ; pieterman
H — 1 2 ; gr. plaat 3.50—4; mid. plaat
5.50—6 ; kl. plaat 5.00—5.50 : schar 4.
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNALEN
9 Jan.
10 Jan.
1 1 Jan.
14 Ja-n.
15 Jan.

4458 kg.
6954 kg.
1647 kg.
1390 kg.
6502 kg.

4.00—6.00
3.00—4:5 O
3.50-^4.50
3.70—4.50
3.30—4.00

REGLEMENT ~.r
De vischverkoop om half Wen t'e beginnen

werd deze week slipt nageleefd. Dit is eene
maatregel die voor de visschers en vooral
voor de vischkoopers ecne belangrijke zaak
is. Onlangs zagen we vischkoopers die met
alle moeite, met hunne waar, de goederen-
trein van half zes konden halen ; den volgen-
den morgen weigerden ze, ten titel van pro-
tes'r, het eerste half uur bij den verkoop
aanwezig te zijn. Dit zijn allemaal moeilijk-
heden die, door het toepassen van het huidig
reglement geen plaats meer zullen hebbén.

R. Ney t-VanWulpen

BRANDHOUTKAAI, 29-31

Tel. Ü:74.63' — BRUSSEL ,

—«o»—
Groothandel in GEROOKTENV

en GEZOUTEN VISCH; 3

Specialiteit van gerookten ZALM'

Versche e

BII.LÏNGSGATE
472 ton bij-land en 25 ton te water wer-ï

den aangevoerd.Er was gf en te groote vraag, |
maar de prijzen waren zeer .vast-voor _ alle!
soorten. lersche zalm 4.6—-5 ; tongen'1.
.1.4 ; slips 1.1-^-1.3 ; rqode herder,8—10 d.;l
whitebait 9 d. ; zeekreeften 1-6—2.9 ; krab-1
ben 4 d, tot l sh ; groote Engelsche kohbenf
5 sh per Ib. zonnevisch 3.6 ; griet 9—'
tarbol 8—13 ; 'tongschar 12—15 ; heilbot
12—19; selecled wilches 6—11.6 ; -scholf
10-—12 ; kabeljauw 4—5.6 ; Engelsche ma-I
kreel 5 ; wijting 2—6; haak '10.6—14 ;1
leng 1.6—2.6 ; schelvisch 4—8 ; ' Ysland|
schelvisch 3.6—5 ; rog (vleugels) 6—8
zeepaling 2-—4.6 ; EngeUchë versche haring
4—5 ; Schotsche 3—5 ; Noorsche 3 sh. perj
stone. Levende paling |2—30 ; doode. pa-j
ling 6—26 per draught. Gerookten haring!
4—6 ; kippers 3 6 ; roode haring 4——6 ;|
drog-e fillets 3—4 per box. Whitsftable in-f
landsche oesters 20—47; Hollandsche 171
—40 ; Pycfleet 47—75 per 100. Engelsche!
bruine garnaal 1.6—2 ; roode l—-1.6 perl
;allon..̂ .̂ v-*^*^>^^vy^^s^*^v/̂ \̂̂ v^^^^yN^V^^«.̂ .̂ .̂ .̂ .̂ w-^^%xv.̂ ^^^^%x^^

Etabl. Ch. de Doncquers
5, rue du Rivage, 5

CHATELET
Tel. Charler.30363

71, Minque, 71
OSTENDE
Tel. 772

De voornaamste
Instelling voor

Le plus important
du pays pour Ie

geweekte Stockfish trempé
Zeevisch en Haring
—• Groothandel -—
Vraagt prijs per

hoeveelheicf

Poissons et harengf
en gros —

Demandez prix p/n
quantitc /

NIEÜWPÖORT/
Er was deze week veel vjsch n<f \s markt,

welke aan dure prijzen afgezet l'erd. Ook
was er veel garnaal, welke insgelijks beter
prijzen kenden dan gedurende den vorigen
week. De hoogste en laagste prijzen waren
tongen : gr. 13—18 midd, 14—19 ; kleine
6—10 ; schol : gr. 4.50—6 ; iriidd. 4—5
kleine 2—3 ; schar 4.75—-5.75 ; tarbot 10
— 1 3 ; wijting 1.25—2; rog 4.75—5.50
griet 5—8.

PRIJZEN DER GARNALEN :
Vrijdag I I Jan. 2,50—3.00
Zaterdag 12 Jan. 2.50—3.00
Maandag 14 Jan. • 2.20—3,50
Dinsdag 15 Jan. 2.50—3.50
Woensdag 16 Jan, 2.40—3.00
Donderdag I 7 Jan. 2.30—100

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF ••••••••• ..... ^•••••••M*

X H*

VOORHEEN

R O T T E R D A M
•»*••••••»••««*»**§•*«»»•

: . • • ' • '" • ', , /

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

G EN GOED W ER K *•«••••••••••

Briefadrcs s POSTBUS 9, Kralingsche Veer, ROTTERDAM (Holland)
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OOSTENDE

Vrijdag 11 Januari 1935.
Een enkel vaartuig van de Wesfc was er

op de markt ; daarbij verscheidene kleine
hoeveelheden visch van de • motorvaartuigen
die op den haringvangst uit geweest waren.
O.203 West 8 d. 8.445.—
0.137 Kust 1.185,—
O.268 Ku.it 690.—
N. .46 . 1-360.—

De markt was wel voorzien van ijle ha-
ring : 2 2.\motorvaartuigen loslten hun va'sg-
sten, in.-totaal 180.000 kg. De prijs begon
aan 40 frank\de 100 kg. om te stijgen tot
51 "en zelfs 54 fr. en 's namiddags terug
lot 43 frank te vallen.
0.127 1000 kg. O.227 15.000 kg.
Q.301 4000 kg. O.266 16.000 kg.
0.200 6000 kg. 0.130 6.000 kg.
O.2I4 I4.COO kg. en 1500 kg. in \ ijs
O.303 11.000 kg. en 1000 kg. H "t ijs
O.201 4-500 kg. O.26 8.000 kg.
O.3I2 10.000 kg. . O. l 15 4.000 kg.
O.279 4.000 kg. en 1000 kg. in 't ijs
0.189 7.000 kg. O.23I 3.000 kg.
O.340 4.000 kg. en 1200 kg. in 't ijs
O.276 7.000 kg. O.277 10.000 kg.
O.274 4.000 kg. en 1000 kg in 't ijs
O.270 12.000 kg. en 3000 kg.'in 't ijs
O.3I5 11.000 kg. O-176 6:00 kg.

Zaterdag 12 Januari
5 motorvaartuigcn waren er op de markt:

ze kwamen : l van tle Moray Firth, l van
de Witte Bank en 3 van de West. Die van
de Moray Firth had slech'fcs ee'.T middelmati-
ge vangst ; het Witte Bank vaartuig daaren-
tegen had een belangrijke vangst, o.a. 1 1 5 0
kg. tongen, 12 bennen rare visch en 17 b.
groot platvisch. De uitslag van den verkoop
was dan ook zeer bevredigend.

De schepen vaM de West hadden. geringe
vangsten. De markt was heel" goed.
O.34 Kust
O.I96 West
O.339 Moray Firth
B. 24 West
0.6 6 West
O.223 Witte Bank

d. 660.—
4 d. 8.235.—

18 d. 29.555,—
4 d. 3.865-—
4 d. 5-050.—
14 d. 32.875.—

l 7 motorvaartuigen waren vandaag- op de
markt met ijle haring met gezamenlijk
75.000 kg., dus per schip geringe hoeveel-

heden. De prijs begon 's morgens aan 48
frank om te stijgen tot 64 fr. "s Namiddags
waren er maar twee bin-.ien en zij bekwa-
men 73 en 76 frank de 100 kg.
0. 1 66 6000 kg. O.243 3000 kg.
0. 1 88 6000 kg. O.246 3000 kg.
O.I28 3500 kg. en 1000 kg. in 't ijs
O.229 1000 kg, en 1 000 kg. in 't ijs
O.249 4000 kg. en O.314 1500 kg.
0. 13 l 4000 kg. en 1000 kg. in 't ijs
0. 12 1 2500 kg. 0. 105 5000 kg.
0. 1 53 6000 kg. O.260 2000 kg.
O.168 5500 kg. O.256 8000 kg.
O.25 5000 kg. 0. 1 20 6000 kg.

Maandag 14 Januari
2 treilers en l l motorvaartuigen bevoor-

raadden de markt. De 'breilers kwamen van
de. Noorden e'.i hadden voldoende vangsten
ronde visch en schollen, van één echter, 'liet
de kwaliteit te wenschen over.

De motorvaartuigen kwamen : l van het
Kanaal, 8 van de, Witte Bank, • l van de
West en l van <ïe 'Oost.

De Witte Bank vaartuigef.-i hadden ietwat
meer tongen dan in de laa'tste tijden ; zij
hadden daarenboven^ een schoone partij an-
dere' visch. Ook" h'et Kanaalschip had een
mooie vangst. De schepen die aan de Oost
en aa'ji de West gevischt hadden, brachten
geringe hoeveelheden- De prijs der tongen
was iets minder dan op het einde,3 der ver-
leden week. Alle andere vischsoorten, zoo
groote als kleine, bleven goed vcrkoch't wor-
den.
O.I9I West
O.215 Witte Bank
O.255 Witte Bank
O.l 12 Witte Bank
O.8I Kanaal
O.336 Witte Ba-.ifc
O.332 Witte Bank
SS.O.I46 Noorden
SS.O.97 Noorden
O.272 Witte Bank
O.328 Oost
O.3II Witte Bank
0. 1 98 Witte Bank
O.335 haringgrorid,
O. l 73 haringgrond
O.20I haringgrond
O.243 haringgrond

Gisteren, Zondag,

6 d. 6.460. -
14 d. 21.202.50
15 d. 31.210. —
15 d. 29.654.-

13 d. 32.474. —
. 1 4 d. 14.650.—

14 d. 25.147.50
17 d. -63.759. —

16 d. 33.392.50
15 d. 16.950. —
9 d. 7.400. —

16 cf. 25.940. —
16 d. 28.172.50

305. —
535. -
210, -

70.—
was er geen enkel vaar-

E
STERK ALS EEN PANTSER.GANSCH IN STAAL.

bieden U volgende voordeelen aan:

Geen kostelijke herstellingen meer.
Een kostelooze dienst voor nazicht.
Geen kortsluitingen lustenen de plak-
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acide en ook geen sulfatee-
ren meer. Enkel gedistilleerd water toe-
voegen.

REFERENTIES TE OOSTENDE :
De schepen 0.164, O.311, O.316,

O.S5, O.310. 0.204. O.307. O.334, <
De Belgische Staatsbooten «De Zee-
Kond», «Mercatora.de maalboat «Prins
Boudewijn», «Scheldewacht». enz.

T1EIJ1JR wurborg op kooirakt

• voor de lust

! o. mm

J 22, Kerkstraat
^ Tel. 107

J OOSTENDE

ter wer-ï
:e v raag, [
oor alle!

REEDERS f E

Gij wordt goedkoopst en in alle Vertrouwen gediend

t; huis H.POTTIER

^77j>CHRISTINA8TRAATrv 77 -̂  Tel! 26Q — OOSTENDE

Accumulatoren

Officieele vertegenwoordiger van de
* rKrnamn'tt MAZÖÜT- ENaynamo s, OLIEPOMPEJ;

tuig met ijle hari'ng op de markt. Ook van-
daag was de aanvoer zeer gering : 7 motor-
vaartuigen met Ie samen 70.000 kg.

De prijs voor de versche haring was van
62 tot 76 fr. de 100 kg.
O.268 2500 kg. O.335 2000 in 't ijs
0.173 15.000 kg. O.243 20.000 kg.
O.20I 13.000 kg. 0.121 14.000 kg.
O.171 5000 kg.

Dinsdag 15 Januari
De markt werd slechts door 2 treilers en

7 motorvaartuigen gevoed.
De beide 'treilers kwamen van de Noor-

den en hadden meestal kabeljauw, schollen
en steerten, de hoedanigheid was heel goed.

Wat de motorvaartuige'.i betreft, ze kwa-
men : l van Spanje, 5 van het Kanaal en I
van de Oost. Het vaartuig van Spanje, zoo-
wel als die van het Kanaal hadden loonende
vangsten, temeer daar de hoedanigheid en
prijs heel goed ware"."!. De mark'lbevoorra-
rling liet te wenschen over. AHe vischsoor-
ten werden duur en aan stijgende prijzen af-
gezet.
O.86 Kanaal 12 d. 19.555.—
SS.O.98 Noorden 17 d. 46.434.-r-
O.296 Kanaal 12 d. 35.465.
O.290 Kanaal 12 d. 28.739.50
SS.0.158 Noorden 15 d. 43.705.—
O.87 .Spanje 18 'dl -52.590J.50
O.I I8 Oost 3 d. 2.490.—
O.275 Kanaal 13 d. 34.155.—
O.55 Kanaal , 12 d. 20.225.
0.136 West (plus morgen 1.900.—
O. l 71 hariMggrond 175.
O.327 haringgrond 495.—
O.3I2 haringgrond 220.
O.338 haringgrond 495.-

12 motorvaartuigen waren op de markt
met ijle haring, met een totaal van 83,000

Sedert de nieuwe yischmijn uitgebaat
wordt, zijn er talrijke perceelen bouwgrond
verkocht.
, Er blijven er nog slechts weinig over. Ge-
zien Je moeilijkheden van het verkeer, hebt
ge er alle belang bij niet lang te w«chten.

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

Wendt U zoo spoedig mogelijk tot de

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

kg. De prijzen begonnen aan 68 fr.
te zakken tot 79 en zelfs tot 68 fr.,
te>ug tot 78 f r. te stijgen.
O.3I2 10.000 kg. 0.183 7,
O.336 800 kg, e-.i 2500 kg. in
O.25 4.000 kg. O.200 7.
O.277 7.000 kg. O.246 7.
0.194 4.500 kg. O.2I4 8.
0.145 9.000 kg. en 1.000 kg. in
O.30I 7.000 kg. 0.105 8.

om dan
om dan

000 kg-
t ijs.

000 kg.
500 kg.
500 kg.

t ijs,
000 kg,

Woensdag 16 Januari
l vrawler en 9 motorvaartuigen waren op

de markt. De trawier van Spanje had een
voldoende vengst van goede hoedanigheid.
Voor wat de motorvaartuigen aangaat, één
kwam van de Witte Bank, l va'.i het Kanaal,
2 "van de Oost en 5 van de West. Allen
maakten zeer bevredigende opbrengsten,bij-
zonderlijk dat d ê prijzen heel vast en winsl
gevend waren. De markt werd ten a'idere
nogmaals onvoldoende bevoorraad.

7 d. 9..2I5,—
9 d. 11.035,—
9 d. 14.845,50
5 d. 10.290,

14 d. 29.550,—
7 d. 13.875,—
6 d. 9.085,
9 d. 14.905,—
6 d. 7.450,—

l 7 d. 78.470,—
Daarbij verscheidene beetjes visch van de

haringkorders. Wat de haringvisscherij be-
treft, het is opvallend dat steeds het grootste
aantal vaartuigen zich op de 'namiddag-markt

0.136 West
0.143 West
O. l 64 Kanaal
H. 5 8 Oost
O.3I7 Witte Bank
H. 61 Oost
O.2IO West
O. l 54 Wes*
O.3I3 West
SS.O.I49 Spanje

Les Frigorifères du Littoral
f ~ ' ^„P • - . ' • " , .*. - - *

X -',•

GEMAAALD EN IN BLOKKEN
l

N-JT

Groote koelkamers^

Voor bewaring van(

$':, visch, eieren

vleescn,

enz.

Breedensche Weg, 42 — Telefonen 707-1050

aanbieden. De prijs was vandaag echter vast
en kende daardoor de gebruikelijke ver-
zwakking niet. Hij schommelde tusschen de
i'3 a 83 frank de l 00 kilos voor de versche
haring en rond de 45 a 50 frank voor ha-
ring in "t ijs. Boden zich ter markt aa'a ;
O.264 3.000 kg. O.279 9.000 kg.
0.152 7.000 kg. O.266 8.500 kg.
O.227 7.000 kg. O.244 . 9.000 kg.
O.247 4.000 kg. en 1500 kg. in 't ijs
O.23I 6.COO kg. 0.128 8.000 kg.
O.276 12.000 kg. O.12I 16.500 kg.
O.256 14.500 kg. O.303 8.000 kg.
O.217 5.500 kg. en 1000 kg. in 't ijs.
0.186 4.500 kg. 0.176 6.000 kg.
0.189 7.000 kg. 0.188 15.000 kg.
0.138 4.000 kg. O.315 7.000 kg.
O-249 4.500 kg. O.120. 7.000 kg.
0.187 6.000 kg. en 600 kg. in 't ijs.
0-211 5.000 kg. 0.173 5.000 kg.
"t zij 25 vaartuigen me'c gezamenlijk rond
de 200.000 kilos.

Donderdag 17 Januari
Steeds weinig visch ; enkel een zestal mo-

torvaartuigen van de Noordzee en meestal
kleine reisjes.

De prijs bleef dus aanhoudend goed.
O.226 West 7 d. 8.415.—
O.245 West 5 d. 5.775.—
N. 46 West 4 d. 4.545.—
B. 26 Oost 4 d.' 3.255.—
Z. I Oost 3 d. 2.425.—
O.34 Kust 2 d. 1.668.—
daarenboven een vijftiental koopjes visch uit
de haring. Ook van haring was de aanvoer
maar gering: .12 vaartuigen voor een to-
taal van 62.000 kg.De prijs ging, volgens de
kwaliteit van 65 tot 80 fr. de 100 kg.
0.153 3500 kg. O.13I 4500 kg.
O. l 30 2000 kg. en 500 kg. in 't ijs
O.229 2500 kg. O.268 3000 kg-
O.260 6000 kg. O.276 4000 kg.
0.166 11.000 kg. O.171 5000 kg.
0.168 5000 kg. O.243 10.000 kg.
O.26 2500 kg.

OPBRENGST VAN DEN VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 11 Januari 13.460.
Zaterdag 12 Jan. 84.046.50
Maandag 14 Jan. 338.865.—
Dinsdag 15 Jan. 286.925.—
Woensdag 16 Jan. 201.170.50
Donderdag 17 Jan. 30.439.

itotaal fr. 954.906.—

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

uers

rempé
harengf

pnx p;u
ilé ,'

s markt,
rd. Ook
les beter
vorigen

i waren
; klein'
4—5

irbot (0|
—5.50

O—3.0C
0—3.001
O—3.5C
O—3.5C
0—3.001
o_iool

Zaterd.
Turbots— Gr. tarbot 14.00-

Kl. tarbot 7.50—
Barbues — Griet 9.00
Soles — Gr. tongen 17.00—

Gr. inid. tongen 19.00—
KI. inid. tongen 21.00—
Kl. tongen 16.00—

Carreli-'ts — Gr. pladijs (schol) 6.00—
Alid. pladijb 5.00—
Derde slag pladijs 4.00—
Kleine pladijs 2.70—

Limandcs — Schar
Lirnandes soles — Tongsclur 10.00—
Soles d'licosse — Schotsche schol .;
Flottes — Schaten , "...
Raies — Rog 4.00—
TacaudS'— Steenposten
Merlans — Gr. wijting 2.60—

Kl. wijting 1.00—
Cabillauds blanc — Witte kabeljauw 5.00—

Gullen 3.00—
Kl. gullen 2.00—

Cabillauds d'lslande — Ysiandsche kabeljauw
Gullen
Kl. gullen

Sébastes — KHpvisch
Charbonniers — Koolvisch
Ueus —
Lingues -
Rglefins •

Maand.
14,00—
7.00—
8.00—

14.00—
15.00—
(8.00—
14.00—
5.50—
6.00—
5.00—
2.60—
4.50—

10.00—
3.25—
3.50—
5.00—
1.80—

,3.00— "
Ï.ÓO—
5.50—
3.50—
2.50—

Dinsd.
13.00—
8.00—
8.00—

12.00—
14.00—
I9..00—
16.00—
6.00—
6.00—
5.00—
3.00—
5.00—
8.00—
3.25—
3.00—
5.50—
2.30—

• 3.20
2.00—
5.50—
4.00—
2.75—

Woeiisd.
14.00—
8.00—
9.00—

12.00—
14.00—
20.00—
I 7.00—
6.50—
6.00—
5.00—
2.80—
4.00—

Dond.
15.00—
9.00—
9.00—

13.00—
l 7.00—
21.00—
14.00—
6.00—
5.50—
5.00—
2.40—
5.00—

3.00—
5.50—
2.20—
2.30—
1.30—
6.00—
4.00—
3.00—

2.00—
1.80—
0.80—

2.75— 2.80—
5.00—

Colin.'

Vlaswijting 4.50
- Lengen 3.25—
- Gr. schelvjsdi

Gr. mid. scbelyisch
KL mid. scfiefvisch
KI. schelvisch 4.00— 4.50—

r-'Braadschelviscti (totten) 3,00— 3.50— 3.50—
Gr. mooimeisjes ..•• ••••• • '•• 10.00—

Vives
Grondinè 2v40—

4,00—
4,50—
4.50—
5.00—
6.00—
6.00—

NS

id)

Mid. mooimeisjes
KI. mooimeisjes ....... . ..........................................

Pieferrnanneii ............... ............ ................. '-0" —
— Knorhaan .... ......................... 2.00— .2.00—

Grondins rouges — Engelsche soldaten ...................... 4.00—
Rougets »— Roobaard ............................................. , ..... ........
Emissolcs — Zeehaai ............................................... 3,50 —
Rousseftes — Zeehondei: ...... . ......... , ...... v. .............. , 4.00 —
Dorées — Zonnevisch .............................................. . 5.50 —
Lottes -- Zeeduiyel (sleert) ..................... 6,50— 6.75—
Congres — Zecpaling .............................. . .................................. i ..........
Makreel ............. . ..... . ..... . ............... • ............... . ...... . . . . . . . . , , ,,. .......
Harengs ~ Haring ............................. 0.75— .0.75— 0.80 —
Esturgeons — Steur ....................................................... : .......... 13.00—
Flétans ~* Heilbot .......................................... • ............. . ...... v;; .............
Seicftcs — Inkfvfsch ................................................ . ..........................
Bars — Zeebaars ..... ... ...... , ..... ... .......... ................. • ............. * .......... •
Crevettes i— Oarnaal ........... ; ....... ..».. .5., ..••••;•••••••'•" ....... *«•• ...... • ............
EcrevIsse^ — Kreeffjea ........... .„ ............. 2,50— ...........................
Esprof —'Sprot ...................................... ..............................................

8.00-
3.00-

I l.oo—
2.00—
4.00—
4.25—
5.00—
5.00—
5.50—
7.00—

10.00—
2.10—

4.50—

0.75—
15.00—

0.80—

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

BATTERIJEN

de beste, cle spaarzaamste,
de duurzaamste.

Bijzondere starterbatterijen
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90

IJMUIDEN
De aanvoer bestond deze week uit 37

stoorntreilers, 36 motors, l Deen en 30 ha-
ringdrijfnetvisschers.— De treilers uit het
Noorden kwamen alle met redelijk vang-
sten aan de markt. Echter zijn hun vangsten
weinig geschik't voor den' binnenlandschen
handel. De braadschelviscn en de grootere
soorten schelvisch dat het binnenland zeer
gcfed kan gebruiken, worden niet aan°e-
vperd. He't lijkt er op alsof er geen schel-
visch meer in de Noordzee aanwezig is. Dat
voor die soorten hooge prijzen worden ge-
geven, laat zich begrijpen. Zoo noteerden de
braadschelvisch dezer dagen 5 fr. de kilo.

De tusschen booten bracK'ten wederom

schoone partijen witte kabeljauw aan de
markt en de kleine treilers en motors had-
den schitterende vangsten fijnvisch buitge-
maakt (1000—1500 kg. 'tongen), jammer
is het echter dat de fijnvisch-prijzen zoo'n
groote daling hebben ondergaan, zpo.dat het
moeilijk is een redelijke faesomming te boe-
ken.

D'e' haring aanvoer wordt nu steeds min-
der, de vangsten zijn zeer zuinig, de kwali-
teit laat veel te wenschen • over en naar de
kwaliteit beoordeeld wordt, wordt voor den
haring zeer veel geld betaald (230 fr. de
100 kg.).

0*0 buitenlandsche aanvoer is deze week
totaal van geen beteekenis geweest.

De verwachting voor de toekomende week
zal zijn : 35 stoomtreilers en 40 motors.

GEWICHT EN PRIJZEN DER-GARN^AL
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Vrijdag I I Januari 2461 kg. 2.00—4.20
Zaterdag 12 Jan. 1334'kg. 2.70—4.20
Zondag : geen aanvoer. '

Maandag 14 Jan. 4303 kg. 2.40—3.70
Dinsdag 15 Jan. 3467 kg. 2.20—3.70
Woensdag 16 Jan. 5213 kg. 2.30—3.80
Donderdag 17 Jan. 3956 kg. 2.40—4.00

BERICHT AAN DE . VISSCHERS !
Dm goed de «Koolzakken»"anders gezegd de
kustwachters te zien afkomen, .»êebruiki~'de_ _ . - . . . . : _'.A»»ïi .v'jS~~'Fi~

Lunetteriè
84, KAPELLESTRAAT, 84 -A

(rechtover de Cinema
Alle vermakingen aan de

Groote keus van Baronj£$ej

AANVOER VAN SPROT GEDURENDE\BEJfjU
VERLOOPEN WEEK,
l l Januari
12 Januari
13 Januari
14 Januari
15 Januari
16 Januari
l 7 Januari

8800 kg.
2400 kg.
2700 kg-
3100 kg.
2450 kg.

38000 kg.'
260 kg.

58—r83'¥®
6.61-79 f
73—84 \
80—94
'46—88
26—61

21-33

Jan Spaanderman}

POÏSSON FRAIS ET
SALES — CREVETTES

VERSCHE EN GEZOTITE
VISCH GARNAEN

•— co»- " : . • ; • • " ••

VLEETSTRAAT/20
YMUIDEN (Holïandc)

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

VERWACHTINGEN

Maandag 21 Januari. — SS.O.75 van het
Noorden mei kabeljauw en mixed. SS.0.160
van Ysland met 18 bakken ; 4500 a 5000
kabeljauwen, 60 bennen scheilvisch, böonen,
schalen en kools.' O.292 van het Kanaal.
O.293 van de Moray Firth. .•: . .:

Dinsdag 22 Januari, — O.85 yan he(; Ka-
naal met ronde visch en mixed. SS.O. J57
van Spanje met tongen, 40 bennen roobaard,
5 bennen tarboit, 1000 roggen, te zamfen 7
bakken. ; •"
'.,'. Woensdag 23'Januari. — O.82 van Spanje
m^;'.tongen,:.;TOpbaard;en; roggen., .Q.29I..-van
het Kanaaj, " *̂> ' . ' ' " ; - '":•: ' • ' ." .• • • '.:: ' .• :"< ", -t

VISSCHERS ! Weet U dat J

beste GASQILj

•het beste MAZÖÜT*

• yoor VISSCHERSVAARTUIGEN ,i
•GEFABRICEERD wordt door de j

• Belgïan Craeking£Jy 4

5 die nooit de belangen va-ivden-g
Jkooper uit het oop^verliest. l
J Al hare prodlucten .komen voort J
•van de Belgische Werkhuizen'
• te Langerbrugge. - "€

• BESTEL BIJ DE B. C. C.

Tarbot 60
Griet 30
Gr.Jongen |
Gr. mid. tongen |
Kl.'mid. tongen |
KL, tongen |
KI. tongen (gr. slips) j
Kl.>tongen (kl. slips) n
Gr. schol 20
iMid. schol 20
Ztt schol -23
Kl. schol 28
KI":SchoI II 28
Kl. Schol III 12
Tongschar «...
Rog 33,
Vleet
Poontjes
Kabeljauw ....
Gr. Gullen
Kl. "gullen
Wiitinp;
Gr. schelvisch

Dond.
.00 — 17.00
00—20.00
15 — |.|0
s — [ . J Q

.30 — |.20
45~_ 1.40
.25 — 1.15
.64 — 0.38
00 — 16.00
00 — 18.00
00 — 20.00

.50 — 20.00
00 — 16.00
50 — 12.00

Zaterd.
60.00 — 14.00
28.00—15,00

1.15— 0.90
0,95
1.05—
1.20 —
1.00
0.40

15.50 — 12.00
16.00—13.50
22.50—18.00
16.00—14.00
15.50 — 7.20
8-30— 4.50

0.80
0.90
1.10
0.85
0,26

Maand.
38.00 — J2.00
24.00 — 11.00

1.00— ,0.8.0
0.85—0.75
0.85 — 0.75
1.00 — 0.90
0.80 — 0.70
0,40— 0.25

14.00 — 10.50
15.00 — 11.00
20.00 — 12.00
19.00 — 12.00
17.00— 8.30
8.»0— 5.00

Dinsd.
45.00—12.00
23.00 — 15.00

0.9,5 — 0,85
'0.80 — 0.68
0.80 — 0.71
1.00 — 0.90
0.85 — 0.70
0.43 — 0.28

13.00—11.50
15:00 — 12.00
20.00—15.00
17.00 — 12.50
17.00 — 8.30
8.00 — 5.60

Woensd.
37.00— 9.00
24.00—1 1.00

0,77— 0,70 .
0.66—1 0.62
0.70—
0.90—
0.80-
0.34—

14.00—
15.00—12.00
18.50—16.00
17.50—10.00
16.00— 7.00
8.50— 5.40

0.64
0.85
0.70
0.26
9.00

per 50 kg
v

per kilo
> ...

per 50 kg.

1
13
76.

-23
20
11.

-..-'37.

00—15.00
88—
50—12.00
00—37.00
.00—18.00
.00-T- 8,50
,50— 3,40
,00—
00—
00—27,50
00—
00—18.50
20— 0.80
60—
00— 4.60
50— 7.50

,22.50—12.00
0.59—

14.50— 9.00
58.00—27.50
15.00—14.00
| f.50— 5.60
7.50— 3.80

34-00—28.00
28.00—26.00
28.00—14.00

. Ig.50—12.00
11.50— 8,00
0.90— 0.66
,1.60— 0.60"

21.00—10.00

22.00— 8.50
2.14— f.38

13.00—10.00
54.00—22.50
18.50— 9.00
(2.50— 4.70
8.00— 6.50

30.00—21.00
28.00—21.00
24.00—12.50
16.00—10.50
»2.00— 8-50

1.00— 0.70
1.50— 0.27

18.00— 3.70

0.67
20.00-
3.00—

12.50—
65.00—36.00
25.00—15.00
15.00— 7.50
10.00— 3.40
32.00—
25.00—22.50
21.00—15.00
16.00—14.50
13.00—11.00
0.90—
1.58— 0.50

21.00— 4.50

o . — 8 . 0
4.50 — 0.83

11.00— 8.50
62.00—25.00
20.00 — 9.00
14.00— 5.50
8.00 — 2.60

40.00 — 28.00
40.00—26.00
27.00 — 19.00
18.50—15.00
(4.00— 11.00
0.90— 0.64
2.00— 0.37

16.00— 4.20
17.00—15.00

p. 20 stuks
per stuk
per 50 kg.

p. 125 kg.
per 50 kg.

Gr. mid. schelvisch ..38
KI.''inid. schelvisch ,/36
Kl, schelvisch ,..„„*24
Braadschelvisch ..21
Heilbot l.
Leng ' l
Koolvisch < I 9
Makreel -'2
Wolf
Schartong 24.00—12.00 18.00—7.00 16.00— 9.00 19.00—N.OO 20.00—8.00
Zalrn ,..»,. ,«••• .,,«,,,
Steur «...,.... ,,,.,,. """
Gr. roode poon .....>••••• '
Mid, roode poon
Kl. roode poon
Schar ,15.00— 4.00 14.00— 5.70
Bot,.,,.,, , ,9.00— 5.60

AJJe» aangeduid in gulden, l gulden ; 14,50 fr

».,
P" k'10

rtPf 170 K (fl/d M £t*J A jj«
per 50 Tkg,

»

per kilo

per 50 kg.

14.50— 4,10
6.00—

12.00—. 6.00
12.50-i. 7.00

I3..00— 4.00
F3.00— 4.00

»
>
>
»

Voor uw

Drukwerk

zooals : '.',.'
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELEN.
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN
KEN MET
ETIKETTEN
VERZENBING
MEMORANPÜ
ROUWBRIEV
BRIEFKAAR

Drukkerij

van dit blad
Nfeiiwpoprfetëenweg

:'r-v44.--- . . ; • •
OOSTENDE '

.TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
alk CONCURRENTIE.

/&tobmmachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle ÉJPêcheries

Samenwerkende Vennootschap
VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de oude Statie)

. AHe mekanieke vermakingen en. constructies
AHe smftfs-, plaat-, koper- en zlnkwerk voor schepen

Levering van alle benoodïgdheden :
Oliën, Verven, Kefffngen, Chfkkels, Katoen, Carbure* enz., enz.
Tel. 741. Postcheck 99136 Handelsregister 95

l

fVI55CHED5!

VOOR UWE SCrlrtPSHERSTELLIMGEM EN

MIEUW5OUW WEMDT U TOT DE WERKHUIZEN

MLIARD.CRIGHTOrkC

OOSTÉMDE S. A.

REEDERS
VISCHHANDELAARS
VISSCHERS
Voor al uwe WERKEN van LOOPEND
WATER, wendf ,U tof het HUIS

v

SAUMONS

Déposifalre General i

KAPELLESTRAAT^él Te!. 534

Aigemeene AannerfTèï^ian tobd, Zink,
Koud en warfrf^a%Ie)jiingen.

1 Verzorgd werk, «

BRUXELLES
15-16, Qual aux-fciwres^e-failtel.

atf«e prijzen.
Vente directe aol
Stocks iatlKurtaflta pour Ie grol
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BURGERLIJKE STAND

"&' > OOSTENDE
• ' - GEBOORTEN <

. - ,6 Januari. André Deleye van Hcnrï ei
'. Esther Sa'aders,- Ghistel steenweg, 54 ;
' . • • • Yvette Cailon van Joseph en'Marga'ret

•Costcrs; Schoolstraat, 42 ;
7. ;-4r Renê Cobbaeit van Rjstfius en Irma

' ïVandewalle, Christïnastraat, 103"; Francies
yCresis .van Fransois en Simonne Delrive
.Thouröüt steenweg, 241 ; "

't."; §<•'—- Huguette Vanden Eegkhbute v. Mar
,'Ccel era Annss, Kieken,, Duivenhókstraat, 22

'Josfrtte Dblfen van Victor en Emma Dewae
Ie, jLanges.'trnat, 104 ; Roland .Leyne v Her

i man en Margarela Debaets, TJjourout steen
Weg,; 5 1 ; Simonne Deleye van August en
Marcelline . Maertens, Passchynstraat, 39

9. ^'Willy Makelberghe van Maurits en
Marie Sche'ers, Aimê Uebaertstraat, 10

L Lydie Ha'llemeersch vaM Arthur en MarU
, . Malesys, SpEarzaamheïds)tiraa.t, 13 ; (Désirt

Thoinor. van Henri en Gabrielle Scheldema»
. Nieuwpoort steenweg, 56 ;

1 1 . — Henri Huysmans van Guü
lelmus en Yvonne De Piere, Schapenstraat,
33 j Renaat Defloor van Robert e'.i Alice
Verme'ulen, Veldstraat, 84 ;

-12. — Fernand Smissaert van Edmond en
•Madeleine Dely, Cirkelstraat. 10 ; Simonne
.Bauters van Edgard en Mar"tha Stubbe, Fre-
^atstraet, 10.-

/ - ; STERFGEVALLEN

' • - •" 8 januari.— Maria Boedt, 53 jaar, echtg.
Augvst Mahicu, Vereenigingstraat, 56 ; So-
phia ALgrho, 31 jaar, ecHtg. Leonard Jo-
•«t, woont te Ensivai ; ArVhür Willocq, 73

;.jaar, wed. Maria Vanboquestal, echtg. Ber-
tha Neyts, Hofstraat, 5 ;

... .9. — Elisa Bourgoignie, 66 jaar, echtg.
Gustaaf Absplon, Ed. Decuyperstraat, 5 ;
Watter Ghesquière, 26 d. Gerstslraal, 122 ;

' . . • '0. —• Karel Lingier, 25 jaar, echtg. v.
Maria Vanpsrys, Xv'aterwerkstraat.' 4 ; Al-
fons Vangraefschepe, 78 jaar, wed. Emelie
Mairesse, eehtg. Leonia Costers, Hendrik
Serruyslaan, 56 ;

I ( . — Alice Bultiauw, 22 jaar, ongeh.
Soortstraat, 33 ; Arthur Rau, 53 jaar, echtg.

'van Maria Vanhoucke, St Franciscusö!lraat,
3 8 ; . . .

* 1 2 . A'.idries Cornelis, 20 jaar, ongeh.
Eendracbtstraat, 69 ; Conitantia Verstraete,
85 jaar, wed. van Frederick Casselman, Ge-
•lijkheidstraat, l 75; René Pots, I m. St Pau-
lusstraalt, 66 ;

' 4. — Philomena Vandamme, 4 maan-
den. Lijnbaanstraat, 19 ; Constant Demoor,
4 maanden, LijnbaaMstraat, 19 ; Louisa Le-
lott, '89 jaar, wed. Serafijn Morlion, Pas-j
schynstraat, 4.

Studie van den notaris
JEAN DE WYNTER, Kerkstraat, 43

te Oostende

OP MAANDAG 28 JANUARI
1935. om 3 uur 's namiddags, ter af
spanning St Sebas •••s* n, St SebasOta::-
straat, 26 te Oostende.

TOESLAG VAN

schoon Handelshuis
Euphrosirïe Beernaerfstraat, 89,

te Oostende
Oppervlakte 85 V. M.
Onmiddellijke ingenottreding.
Bezoek: Maandag en \Voensdac

van 2 tot 4 uur.
Ingesteld: 70.000 fr.

Voor alle nadere inlichtingen zie
plakbrieven of zich wenden ter studie
van den; verkoopenden notaris.

Kleine Aankondigingen

BOUWGRONDEN 'te koop op
«Opex», zeer voordeeligc prijzen. Bij-
zondere yoorw. voor bouwen. A.B.Y
M.A.. Nijverheidstraat, 94.

Vraagt te koopen. BURGERSHUIS
80 a 120.000 fr., liefst van Peut-Paris
naar stad.— Nijverheidstraat, 9-1.
.j^V^-VrfVVV-Xrf-^-N^rf^VxXV-^ '-— -~-^V^W«-^-

OKKAS1E AUTO CHEVROLET.
6 HP. dichte camiou 2 ton. Zich be-

vragen bureel van 't blad.
'* . . .

Te koop

Een goede groote

Hoogartö
:0 ton (10 last groot) met een weiver-
orgde inventaris.

Zich te bevragen : Leend. VAN BE-
/EREN, te Brouwershaven (Holland)

HUWELIJKEN

12 Januari. Emile Dejonghe, stadswerk-
•rnan en Maria Oevos, z. b. ; Pieter Ver-
sftraete, behanger en Lydia Corneau, z. b- ,.;
Willy ,.Vergauwe, soldaat en Philomena
SwinneM, z. b. ; Charles Beyen, visscher en
Elsa Vanelverdinghe, z. b. ; Charles Galeyn,
meester-schilder en Daisy Timmermans,- z.b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

13 Januari. Vanhalst Aibert.-'hulpppë-
r'ateur. Spanjaardstraat, en Varirossé Annet-
te, Jacob Besagestraat, 15 ; Vanziéleghbni
Joseph, meubelmaker, Thpurout steenweg^
261 en Aer.ioudt Bertha, Consienceplaats,
•10 ; Bebing Lambert, nijyeraar.. ,en ,Nayez
Léa, .Konink|ijkéstraat;73.'; 'Vïirih'bHsebïó.ucfc
Eduard, landbouwer .en Gekierè":I^maV'"iiaai-i

ster, Elisabc-lhlaan, 346--;TNeurnondl'Qusiavê'
we<J. Nathalie Steiner en Scofield^Adèje; .-£•'
b., gescheiden echtg. vaM Scb.field;vLeonard;
Rosseel Herman,-pasteibakker,-*.A.RictersIaan

• 126 en Mangodt Godelieve, Albcrt I Prome-
nade, - 7 ; Bruyneel.'Henrji ;^tadswerkman,
Engelandstraat, 13 en Vanslembrouck Ma-
ria, Raveraydestraat.

APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.

Zondag 20 Januari.— Ope-.i gansch den
dag : Apotheek Dobbelaere, Witte Nonnen-
straat, 182 ; Open tot 12.30 u. : Beuselinck,
NieuwpooA steenweg, 2 en Delang (Opex).

Nachtdienst, l 9—26 Januari: Apotheek
Dpbbelaere.

BLANKENBERGE

, GEBOORTEN
Ltimotc Henriette van Robert en Wilhcl-

, mine Jansseune, de Smet de Nayerlaa'.i,l22

OVERLIJDENS

Amcrlinck Lodewijk, 70 jaar, wed. Cob
baert Enierance, Van Maerlandstraat, 48,

HUWELIJKEN
Goyens Jules, handelaar, Hasselt meft Se-

gaert Marie-Louise, alhier ; Votquenne Ro-
bert, bediende met Houtrïvc Jeanne, beiden
alhier.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

Beyen Roland, zoon van August en Cou-
•licr Marie-Loui'se ; Houvenaghel Mireille,
doch'ter van Honoré en Va'ideweyer Jean
ne ; Houvnaghel Mare, zoon van Honoré
en Vande'wyer Jeanne.

OVERLIJDENS
Joséphinc, cchlg. Mercy Karel,

HUWEtIJKSAFKONDIGINGEN
Delpbrte ^Lepn, gesoh. 'feichtgenoot van
ny Leo-nif en' T'Jaecckx Prudence, wed.

Achiel.

HEYST

GEBOORTEN
Gevactf Simonne, Onderwijsstraat, 5

Denoyel . Raoul, Knockcstraat, 441 ; De
•medt Henri, KursaaUtraa't, 52 ; Mesc-ure
Simonne, Fourierslraat, 19.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Bonny Alfrcd-Augualc, elcctriekwcrker en
Dejchrijver Irma, z. b. beiden te Hcysl.

VISSCHERS

Voor uw zeegoed en oliegoed in huis
gema3kt wendt u bij HIP. BEYEN-
GÖNZALES, 36, Schippersstraat, 30

Oostende.

JUWEELEN — HORLOGEN

Z1LVERWERK

Huis René SÏX

111, KERKSTRAAT. OOS" KX'DE

l Pêchenes Calaisietinés

VERMAKINGEN

. IN VATEN EN:FLESSCHEN .
? Brouwerij Feys, Óoslende

Firnia Leveke Jan

VISCHHANDEL IN- EN UITVOER

ZEELAAN, 52
Telefoon 30

DÉ PANNE

Huis Blondeel H.

bijgenaamd 'T JOB
HANDEL IN VERSCHE VISCH

Havenstraat, 5 NIEUWPOORT
Specialiteit van Droogvisch

Rolmops " 't Blauw Vischken

c t a v e V A N D E N B O S C II
HARINGROOKERIJ

Tel. 99 AALST Td.99

Société anonyme beige pour la Conservation du Poisson par

Le Froid Artificiel

Ajr

|

•

•

meest gekend onder
den naam van

•••III III II l j II !••!•• l llUlllMMaaMIM A R I I C
Adr. Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581

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

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

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

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

+

*

!

+

*

+

IN- EN UITVOER VAN "

f Versche Visch

<£, Specialiteit van Haring en Makrecl

Importation et Exportatton de

Poisson frais

Spécialité Harengs, Maquereaux

|SoetekoUW,Rue duMinck, CALAIS

Téléphone 696

Eugène Rau & Zenen

t 71, Ooststraat, 71, Oostende - Te,l. 205
* -,• ^ . . .- - •,H\----— :

•
Haringrookerij Vischconse^ven

JCi

JAN

D ?.
\V 7.
D 7.
V 7.
Z 7.
Z 7.
M 7.
0,A
\V 7.
D 7.
V 7.
Z 7.
Z-..T,
M 7.
D 7.
W 7.
D 7.
V 7.
Z 7.
Z 7,
M 7.
D 7.
\V 7.
D 7.
V 7.
z ?;
Z 7.
M 7.
D 7.
W 7.
D ?:

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bil

«o» •

Ch. besmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, . OOSTENDE

PURFINA n.\

BRUSSEL
o__—_

EERSTE SOORT MAZOUT
voor alle slach SCHEEPSMOTOREI

OLIËN van EERSTE HOEDANIGHElj

Agenten, en Uitleveraars:
ÖSÏEND STORES & ROPEWOI

N. V.
5. ZUIDSTRAAT, 5 — 'OOSTENI

J

SBLANKENBERGE

> .AAN DE HAVEN

-:.ir,e't:'betonheeren der houten aanlegkaai
qrizer/hayen schiet eveneens goed op. Meer
dan';acht :wekén geleden v/erd met de wer-
feiil begon-ien, men werkt met een viertal
man; en tot'.hiertoe is men er reeds' toe ge-
comèn' cenige houten schuilplaatsen te bou-

wen en een hoop kiezel en zand, "s avonds j
onvoldoende verlich't, het verkeer te zie'i
je'.emmeren. Vele bewoners van ons haven-
kwartier nemen van tijcl tot tijd op de wer-
cen öogensohouw en vragen zich angstig
af of met toekomend seizoen de o'nvoltooi-
de werken niet nogmaals het verstoken ha-
venkwartier • in zijnen handel zullen bena-
deeligen. Men -heeft eindelijk .begrepen dat
t>ela'.igrijke werken 's winters moeten aan-
gevangen worden. Laat ons hopen dat men
ook zal begrijpen dat die 's winters moeten
gedaan zijn.

NOG AAN DE HAVEN.

In den loop van verle'clen week konden
v/ij met eige1.-! -oogen vaststellen dat ver-
scheidene -wandelaars op de aanlegkaai on-
zer haven wandelden, toen een visschersboot
uït Zeebrugge in de haven voer, geladen met
zakken doode en ïdeine visch,wclkc haastig de
vlucht namen, daar de medegebrachte zak-
ke'.i vioch niet alleenlijk het gansche kwar-
tier verp'estten, maar zelfs lot in de achter-
kamers van Je belendende huizen drong.
Wanneer toch zullen onze visschers begrij-
pen dat zij hunne-gezondheid en die hun'.ier
medemenschen benadeeligen, me't die walge-
lijke vischzakken, en daarbij hun eigen be-
drijf in den grond borVi en dit voor eenige
drjnkcenten. De visch \vordt van langsom
magerder", vindt g-een eten en gaat wis en
zeker het uitsterven te gemoet, en dit door
de schuld! der visschers zelf.

Wannoer grijpt de Hoogc Raad voor Zee-
visscherij toch ÏM ?

Aug. Van- Haater- Claes

'• ' • Vischfactoor

Opvolger van het oud gekend huis J. DUMON

Tel. 789, VISCHMARKT, 2, Tci. adres: Mechelen Hauter-Claes

Onze klicntcn gciicven wel op te letten dat dit huis niets ge- •
r.iecns heeft niet een andere firino.. waarvan de naam dezelfde is.

Société Anonyme Internationale de

TELEGRAPHIE SANS FIL ,
BRUSSEL : 13, BREDERODESTRAAT Tel. 117330 — 117331
ANTWERPEN : 5-7, LOMBARDSTRAAT Tel. 26659 — 29615
OOSTENDE : 7, VINDICT1VELAAN . Tel. 188

VISSCHERS, REEDERS !
Nu komt de tijd om uw vaartuigen nan een grondig onderzoek te onder-

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

kers en laat uwe'schepen uitrusten inet een Ultra-Sonore DIEPTEMETER.
Voor alle inlichtingen ook betreffende DRAADLOOZE TELEGRAFIE en

TELKI-ONïK, wendt U tot de bovenstaande w'ressen waar l) de voordeelig-
ste voorv/:i«,-£U-n zult bekomen.

ZEEBRUGGE

VISCHMIJN TE ZEEBRUGGE

Gedurende de maand December 1934 \verd
in de vischmijn te Zecbruggc voor 1 .175.214
frank visch verkocht togen 1 .1 (2 .866 f r. in
dezelfcle macnd van 1933.

Hot algemeen verkoopcijfer voor 1934
beloopt 13.656.610 fr. tegen 10.963.968 fr.
voor het vorig jaar, 't zij een vermeerdering
van nagenoeg 2,700.000 frank.
««»••• t •«•••*»« ••••••»*• t «•«*•••••••••«•••*•••

De hevigste hoest

wordt onmiddellijk genezen niet de

Siroop MIRA

verkrijgbaar: Apotheek PEREMANS
58, Alions Pietcrslaan Oostende.

S i Visehknechten - Visschers,

-ft l Reeders en Vischhandelaars

% l Koopt uw RIJWIEL in het

5 HUIS GENTIL MARES

28, Kerkstraat, OOSTENDE

Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

•f«

.1

Bestel uw

en üreeftei* bij

A. Rau & Zoon

OOSTENDE (Vuurtoren)
A\en brengt ten huize.

Tel. 48

Firma J. Demuelenaere
CORTEMARCK |

(Bestaande sedert 1895)

Speciciliteit van kistjes voor het ver-
zenden van visch. •.

Alle kistjes kunnen met firma of merk
bedrukt worden in een kleur naar .keus.
Vlugge en kostelooze thuisbestelling

per autocamion.
Telefoon : Handzaeme 65.

Visschers!

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

Wittenonnenstraat, 29bls, OOSTENDE

BREUKLIJDERS,
Waarom nog lang sukkelen wanneer

er een moderne breukband kan ge-
maakt worden aan een geringen prijs
en die LI alle zekerheid geeft alle werk
te kunnen doen, daarom wendt tl tot
den Breukmeester

G. MADELEIN-BUYS

uPara

Wittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

De Olifant

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

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

Reeders! Beproeft de

Snurrevaadvisscherij!

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

Alle gewenschte INLICHTINGEN
kunnen bekomen worden bij

Erik Fredericksen

54, Groot Godshuisstraat, 54

BRUSSEL Tel. 12.13.80

Algemeen AGENT van de belang-

rijkste Deensche scheepswerven

voor België, Holland en Frankrijk

AUG. VAN DEN ABEELE

Coupure, 52-55 -Tel. 335.48 n,.,,...
Telegr. : «Probité» Dl üa^

fondé en 1881
gesticht in 1881

INVOER UITVOER

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

E I G E N ' VRIES-INRICHTING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
• et BEREIDEN VAN ALLE

SOORTEN VISCH

IMPORT EXPORT

POISSON SALE, FUME,
SECHE, CONSERVE,

TREMPE ET CONGELE
ÉN GROS .

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

INSTALLATIONS SPECIALES
POUR LA PREPARATION DE
TOUTES SORTES de POISSONS

5=

La Marée - De Zee visch

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

6, Vaartstraat, Oostende

GROOTHANDEL IN — —
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR

HET VISCHVEKBRUIK

Telefonen : 142R-1431

i l
Koopt al uw soorten

bedrukt en onbedrukt

N. V. CATS PAPIER

ROWERPAM
VRAAGT PRIJS aan onzen Vertegenwoordiger : S. A^É/'A S
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tol. ,61381

k on ti
>r 'de '
r gele
gsbool
n van
s F.anr
nannii
manr

p reei
•lij stc
ts, n;
ek hè
est d«
rom,

oen i
te, v]
en, z

tamme
sch

:c jaa:
onze

uitz
d en
Want

Ï
den \

het <
geblev
iot w;

ïrders,
:te bo
deze •
; vree
dere ^

war<
'9, dii

t den E
ders :
!jd op
len ni<
moord

Van di

Diesel-Deutz

erop.
vlaar i

'VBra vind
•> gcdu
ftdera ii

Lrrl

een

* '
Scheepsmotoren

\

>rdt hi;

icn ve:
Duink

ven w
Oenk
n. De

Stea

H. ?»
el A.

van

VALCKE Oebn, n. v. Oostende

Kern i
, hap
zich

es M
Schel

hen
dan

Kêt
J VO'


