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'giging tot

van

Vischverbruik

M«n zou mogen zingen, zooals in het En-
gelsch'frontiied, It's a long way, van Oos-
tende, waar-de gedachte der stichting eener
vereeniging . zonder winstgevend . dot^ bijna
een jaar geleden, ontstaan is, naar Brussel,
waar zij verleden-week tot hare eindelijke
werkelijkheid gekomen is. Het was een lastig
en wisselvallig kraambed voor hetwelk vroe-
de oomes herhaaldelijk moesten geraadpleegd
worden en de naastbestaanden, met bedrukt
gemoed -de trage verlossing afwachtten. Thans
is het gelukt ;-de. reeds eenigszins vergrijsde
propagandacommissie, / door dtn voormali-
gen minister -Baels gesticht, komt te .voor-
schijn- met «en splinternieuw doopkleed: en
nieuwe ̂ levensvreugde; onder den' sierlijken
naam van «Vereeniging tot bevordering van
iet Belgisch -Zeevischverbruik, maatschappij
zonder winstgevend doel». •• • -

D?t. klinkt; heel mooi ; maar of er iets ge-
wijzigd/ i's' aan het innerlijk wezen der in-
stellmg 'en aan haar ; werkvermogen, - moet
jlijkeïi iiiit de nadere ontwikkeling der din-

king" der'Staa'tsoridersteuhing en der afzijdig-
heid 'der plaatselijke Besturen, deerlijk be-
klemd'zat en dat hare werking op het punt
stond OP het vriespunt 'te vallen.

MEDEWERKING DER VAKLIEDEN.
' : ; - . ' ' • ; " - e

Wat haar .opbeuren moet en wat tot milde
uitslagen in het buitenland aanleiding gege-
ven heeft, is de spaorsjag' die uitgaat van
de bewuste en aanhoudende belangstelling
[der -menschén van hét vak zelf, van. • hurj
meezeggerischap ten opzichte der ivèrkwijzè
:n der .uitslagen der .propaganda, van de
.-crantwoordelijkheid die zij door hunne gel-

[delijke m'êdewerking en ondersteuning aan
zich-zelf en aan hunne zaakgelastigden in
den beheerraad opleggen.

Aldus is het toegegaan in Frankrijk, waar
de afgezanten van <Je «Comité Boujonnais de
Propagande», in a|!e voorname Fransche sle-
den, met veel bijval opgetreden en op in-
drukwekkende wijze door dé plaatselijke pers
ondersteund geweest zijn ; -zoo. ook in het
Vereenigd'Koninkrijk, waar de propaganda
der British Trawlers Federation voor 'de ver-
sche visch op een gegeven oögenblik zooda-
nig ingeslagen is, dat de achteruitgang van
het haringverbruik in Engeland eraan toe-,
geschreven wer<J. De zeer tastbare invloed,
die het werk-der «Deutscher Fischereiverein»
op de-,hoofdelijke.hoeveelheid van het-visch-
'erbruik in Duitschland :sedert jaren gehad

heeft,is genoeg gekend, om er niet te rnofcr
ten-bij-stil blijven. In Nederland is het wat
trager gegaan en wij weten nog niet duide-
Hjk-onder-welken vorm ; doch het geldt een
levensbelang voor de Ncderlandsche zeevis-
scherij en de aanstoot is gegeven.

In België «Jaarentegen is de beweging uit-
gegaan uft cie ambtelijke kringen en het
v.-aren beambten, die hun beste krachten en
verinogen 'aan de vischpropaganda, dikwijls
inct gelukkige uitslagen, besteed hebben ; te-
nauwernood namen een paar reeders en een
paar vischhandclaars, met veel belangstelling
overigens, aan de beraadslagingen deel en
wisten ze in de goede baan te houden. Ver
van ons, de medewerking der beambten. te
willen onderschatten ; zij weten best orde
en tucht in het zakenbeheer te doen heer-
schen, de noodzakelijke betrekkingen .met de
ovevheid te regelen en hunne geestesgaven
op propagandagebied aan te wenden, maar
het ontbreekt hun natuurlijkerwijze aan
liandeUcrvaringen, inbeelding en durf ; en
daarom is een tuime en kmclVtda-l'ge mede-
werking der bcroepskringen van roeders en
vischhandclaars niet alleen wenscliclijk.maar
'ütcrst noodzakelijk.

Men mag er zelfs bijvoegen dat van deze
daadwerkelijke en vertrouwende medewer-
king der belanghebbende vaklieden het be-
staan ' en dé gansche werkwijze der vereeni-
ging, met de uitslagen eraan verbonden, af-
hangen. Hoe wil 'men dat er doeltreffend en
aanhoudend op dit netelig gebied te werk
Kegaan worde, zoo de beróepszin ontbreekt
on de betrokkenen zelve, de algemeene ver-
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gaderingen der vereeniging en door - tus-
schenkomst hunner vertegenwoordigers in
den beheerraad, de richting en de middelen
niet aanwijzen, die' voor een wezenlijk in-
grijpende propaganda moeten in acht geno-
men worden.

Men mag dus erop • betrouwen • dat op de
duizenden vischhsndelaars tn -\vinkeliers, die
ons land1 .telt, er eenïge honderden zullen
gevonde1!» worden, die de zaak aldus zullen
begrijpen en voorstaan"; dat 'zij zich' ter»
minste de minimabijdrage van 50.fr. zullen
getroosten,' die het- lidmaatschap vereischt
en die moet aangewend worden in hun eigen
welbegrepen handelsbelang.'Di't is voorname-
lijk waar wat de kusthandelaars betreft en
al degenen die mcjt hen in betrekking staan.
Het is immers boven al voor het belang
van. de Belgische vïsscherij en van den Bel-
gischen vischhandeï, dat • -moet en zal ge-
zorgd" wórden;" Wij hebben slechts '70 kil.
kust en een betrekkelijk geringe visscherij-
nïjvërheid, maar de Oceanen zijn driemaal
zóó ' uitgestrekt als" het vasteland, en alwat
'Wij ' éïo'pfweteri" "tè~vë_rovéreii'"draiagt bij t tot
dé voedselvoorziening en bijgevolg tot den
rijkdom van het land. '

DE WEGEN DER VEREENIGING.

Drie wegen worden ruim voor de werkda-
digheid der yèreeniging opengesteld. Eerst
en vooral het beroeps'onderwijs ;" langs dien
kant is men reeds een gced einde voorui't
cin de gezaghebbende hoog-ambtenarenvan
verscheidene ministeries en • uitstekende lee-
raressen van het kopkonderwïjs staan borg
voor de toekomst. Het onderwijzend perso-
neel is gropténdeels. bewerkt geweest Het
komt er thans bijzonderlijk op aan ervoor
te zorgen, dat de kook'lessen over visch in
alle scholen regelmatig en' praktisch gege-
ven worden.

Verder het gesproken woord1, in volksver-
gadepingen en bijzondcrlijk in vrouwenkrin-
gen, waar men ze ook kunne aantreffen.
Geen hoogdravende theoriën, noch vervelen-
de algemeenheden ; maar pi'ttige zakclïjkhe-
den, gegrepen uit het dagelijksch kunstleven
en uit onze eigen vischhandelstoestanden . j
voorbeelden beleefd in België en het buiten-
land, eenvoudige en concrete opgaven, ge-
trokken uit de wetenschappelijke proefne-
ming en ondervinding, di't alles bekroond,
zoo mogelijk door de aantrekkelijkheid van
lichtbeelden, film en proefavonden. Een mo-
torwagen,' uitgerust met moderne toestellen
voor vischvoorbereiding, die de vergaderin-
gen zou volgen, zou natuurlijk onzeggelijk
veel bijdragen tot den goeden uitslag der
lessen en voordrachten in de menagiescholen
zoowel als in de volksvergaderingen.

Eindelijk «last nol least» de vischwinkels
zelf. Zij kunnen zooveel centra van propa-
ganda worden, zooals doorgaans in Frankrijk
en Engeland, indien de vereeniging hun het
daartoe geëigend materiaal, onder vorm van
hcdcndaagschc middelen weet te " verschaf-
fen ; dit zal zij voorzeker betrachten, al
ware he't slechts om bestaansmiddelen in te
oogsten, want het is niet denkbaar, wil men
een drukke en aanhoudende actie op touw
zfelten, dat de propaganda enkel en alleen
van eenige thans veelal karig gemeten toe-
lagen zou afhangen. Hoc meer initiatief in
dit opzicht, hoc gunstiger de uitslagen kun-
nen zijn,

Men klaagt somtijds dat de .Icurhandnl in
visch in het land achteruitgaat ; in de kust-
streek schijnt dit niet merkbaar. Hij hoeft
niettemin aangemoedigd te worden, al staan
de winkmlier en dé leurder veelal scherp te-
genover dlkander. De visscherij cischt, in de
eerste p!aats, een spoedigen afzet der gewo-
ne mcssawaar die zij levert en die voor de
breedd' volkslagen bestemd !s j de vischwin^
kei is meer geschikt voor de burgerij, op
fijner soorten belust. De eene en de andftre
staan dus niet zoozeer tegenover 'elkander
als men het somtijds meent. Overigens'de
visehhandel is volstrekt wettelijk vrij én'
die vrijheid moet hij, in zijn eigen belang,
op prijs weten te stellen. •

Voor alle soorten Prima

Noordzee • Visch
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H. GLASTRA & C°
YMUIDEN •-.' HOLLAND
relé'tfrvjidr. • GLASTRA . YMUIDEN
Tckf.4241

Vischinvoer gedurend^f 1932, 33, 34, in België volgens tolstatistieken
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Duitschland
Denemark.
Erahkrijk
Noorwegen
Nederland
Engeland!
Zwe'den

X

1932 •

Vïsch Haring Sprot

1.649.800 — — -.
1.807.600 — —

545.700 731.000 — ' ^
1.514.000 1.032.700 —
8.439.500 467.700 —
-2.850.600 2.527.100 — '

— ' — — ,.

17.230.800 4.801.900 —
X Sprot en garnaal inbegrepen. ' ;

1933

».

Duitschland
Denemark.
Frankrijk
Noorwegen
Nederland
Engeland
Zweden

Visch

973.500
2.733.400

179.900
1.244.900
3.186.700
1.487.800

325.600

10.164.200

Haring
,
. ,

702.200
1.585.700

513.500
2.426.600

—
5.344-000

Sprot

—45.100
—.

503.300
151.600

706.200

1934

Visch

Duitschland
Denemark,
Frankrijk
Noorwegen
Nederland
Engeland
Zweden

536.
2.862.

174.
908.

3.415.
763.
226.

8.995.

400
500
700
500
100
600
700

700

1

1
1

5

Haring

.147.400
929.400

.449.300

.531.700
—

.140.000

Sprot
,

24.800

„
1.890.900

79.2.200

2.778.100

Het Gevaar van dé

Brug naar

het Zeestation
.. r>%
.;»?•

Goede mvoer*ver(«

De «brug van de débarcadère» zooals im'en;
ze te Oostende gewoonlijk noemt, is zeker,
wel de meest gekende onder ons visschers-f j
volk, aangezien de vischbooten> haar moesten'!
doorvaren om in of uit het oude hïindelsdök'i
.te. geraJkcn... dat-, zop .lange . jaren als josdök^
gediend heeft voor dé -gfoote stoom- en mo-
toArawlers.

En de vreemde bezoekers die, aan het Zee-
station afgestapt, over die brug de stad in-
trokken of zij die naar de afreizende mail-
boot of --trein spoedden, hebben veelal van
op die brug hun eerste of laatste blikken
lafen gaan over de ingekomen .of zeeklaar-
liggende schepen, me't hun stoere bemannin-
gen in hun kleurige kleederen.

Maar 't is ook op het smalle gaanpad van
die brug dat meenig .met reispakken gela-
den bezoeker zich op zijn ongemak bevoeld
heeft, wanneer dfe rijtuigen en auto's hem op
de smalle brug rakelings voorbijreden op ge-
vaar af hem of minstens zijne reispakken te
verpletteren. .

Die brug is niet alleen geen model van
sierlijk'heid maar ze is ook een gevaar en
zal het blijven zoolang daar geen verande-
ring aari gebracht wordt.

We zijn niet de eersten die de onhebbelijk-
heid en het gevaar dezer brug aanklagen
en wij mecnen te weten dat reeds meer dan
een ontwerp werd klaargemaakt om deze
brug, of liever dit brugje ie vervangen door
eene sierlijke brug waardig-van onze bad-
stad. .... .

Reeds vóór den oorlog werd daarvan ge-
sproken alsof het voor morgen was en dat
is meer dan twintig jaar geleden, en er be-
staat veeil kans* dat de toestand binnen twin-
tig jaar nog -zal dezelfde zijn,
' 'Er bestaat daartoe des te meer kans dat
men op 't oögenblik in de bevoegde middens
niet góéd weet of -men de oude handelsdok-
ken zal dempen of behouden. Er hebben zich
zelfs in onze góéde stad daaromtrent twee
vijandige kampen gevormd : de «dempers»,
die zooals overal, gras en bloemen zouden
wiilen zien waar zich thans huizen, zon en
wolken in het water spiegelen en de «anti-
dempcrs» die van oordeel zijn da't onze oude
handclsdokken er niet weinig toe bijdragen
aan onze stad een eigenaardig karakter te
geven dat aan andere steden ontbreekt. Do
santidcmpers» noemen het eene heiligschen-
nis onzs stad van deze karaktertrek te bc-
roovcn en zij worden door' niemand min-
der aangevoerd dan door den hartstochtelij-
ken kunstminnaar, den prins der kuristena-
ren" Baron' James Ensdr, •

Men neme het 'aan het vakblad der Zee-
visscherij niet kwalijk dat het zich vastbe-
raden bij de «an'lidempers» aansluit, _
• Om hel eigenaardige, hel schoone' en ook
om de historische herinneringen die eraan
kleven zien wij honderd maal HeVer onze
oude dokken mei de kleurige, sierlijke jach-
tjes die er 's zomers in dobberen dan een
square met bloemen en booven zooals men
overa| ziet.

Maar de liefde voor onze oude dokken
heeft ons van de brug in 't waler doen val-
len. Komen wij dus terug naar onze brug,
onze gevaarlijke.brug.

Zou er waarlijk geen middel zijn om,
gedurende de lange jaren, die zij nog zal be-
staan, die brug wat veiliger te maken t

Wij meenen integendeel te mogen bewe-
ren dat do oplossing zeer eenvoudig • en
praktisch te verwezenlijken.

De eerste de beste kan inderdaad vaststel-
len dat niets belet het huidige voetpad langs
den buitenkant met 50 tot 60 centimeter te
yerbreeden. Dit zou .langs weerskanten der
brug 'een voetpad g«vên van mfnslens een
rtveter, wat aan de voetgangers zou toela-
ten, tusschen eene dubbele leuning, in vol-
strekte veiligheid de brug 'over te steken, '

De gansche verandering kan in één drietal
weken klaargespeeld zijn, dus nog wel in
tijd voor hel aanslaande seizoen, en zou
slecht* enkele duizendê franken kosten,

Wïj doen dan ook «en dringend beroep
op den bflvoeeden dfp.nst, het weze de 6e-
rneftnle of.hel Bestuur van Bruggen en We-
(yen opdat deze zoo praktische verbetering1

zonder< dralen Worde uitgevoerd • voor de-
welke' zoowel onz« stadsgenooten a!» on
vreemd* bezoeker* zoUen tknkbMr ttfn,

De Soheepshypotheken

Wij knippen volgend uittreksel uit de me-
dedeeling .van'een onlangs gehouden minis-
terraad niet betrek tot de scheepshypothe-
keu :

«De raad beslist de intresten der hypothe-
caire schulden voor zee- en binnenscheep-
vaart te verminderen.

Het besluit van 28 Januari betreffende de
vermindering van hypothecaire schulden
heeft alleen betrekking op grond-hypothe-
ken.

De hypotheken op schepen en booten vie-
len daarbuiten ; deze uitsluiting behelsde
fecht^Hr-tirr"- geenen - -deele. «en v.w_eigering ,;. tot.
tüsschenkonïst," maar dé kwestie -was- heel
anders voor schepen en booten.
' l ) De omvang der hypotheken is vee!

yeiner (350.000 fr.).
2) De maatschappijen, die geld voorschie-

ten zijn slechts ten getalle van drie, één
te Gent en twee te Antwerpen.
' 3) De toestand is niet gelijk.

Intusschen was een tusschenkomst zeer
noodig. De vermindering der bevrachting laat
de schippers niet meer toe hun verplichtin-
gfen te voldoen.

Men heeft de vermindering der intresten
aangenomen op 6 % en stelt de aflossing
op 4 % tot 31 December 1937.

.- De schujdeischende maatschappijen, die
een gedeelte van hun kapitaal hebben ge-
leend door uitgifte van obligaties, genieten
van nieuwe gunstmaatregelen voor de om-,
zetting.

Voor de -leeningen op visschersbooten ver-
schilt de getroffen regeling niet, omdat
een boot in minder dan vijf jaar tijd versle-
ten is. De visscherij anderzijds, wordt be-
gunstigd door contingenteeringen en door
taksen op den invoer en, eveneens, omdat
het bedrag van de leeningen slechts zelden
40 t. h. van de waarde van het vaartuig
overtreft.

De raad besloot voortaan te verbieden
schepen óf booten aan buitenlanders over
te laten. Hét voorstel van besluitwet; dat
door den ministerraad aangenomen werd,
strekt er toe het behoud van de panden te
waarborgen en de Belgische nationale vloot
in stand te houden.

De Regeering wenscht te vermijden dat,
t'én gevolge van verplichte of vrijwillige ver-
kooping van schepen, onze vloot zou wor-
den verminderd en misschien eindelijk zou
kunnen verdwijnen. Het verbod om schepen
aan buitenlanders te verkoopen. kan worden
geheven door den bevoegden minister, die
van di't recht nebruik.zal maken, onder me'er
als het gaat om nieuwe schepen en dit in
belang van den scheepsbouw.

Deze maatregel is tijdelijk en toepasselijk
tot op 31 December 1937».

R.Huysseune

ZEEBRUGGE

Tel. Heyst 22 — 72

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

Belgisch Vaartuig loopt

averij op

Contingent Maart 1935

AANDEEL DER LEDEN VAN DE

VEREENIGDE VISCHHANDELAARS

ARYS-MEDAER. — Soort 21-29: 1.300
kg. ; soort 53-.6S, 70-75 ; 80 kg.

BATf HEU. — Haring.
BOELS-DERUDDËR. — Haring.
BRÜNET en Co. — Soort 12-15 17-20 :

16.500 kg. ; soort 21-29 : 14.000 kg. en
'

'f l Incident ter

Oostendsche Vischrnijn

Het reglement van inwendige orde yöör-.
ziet, dat de visch die te koop aangeboden<,:
wordt, gekeurd wordt en gerangschikt j in*
visch van eerste en tweede hoedanigheid, of- \.
wel ongepast voor verbruik jvérklaard wordt.

'GALCOEiN D. — Haring
CLÖET Fr. — Soort 53^68 70-75 : 350 kg.
DAV1D J. — Soort 2 en 8 : 320 kg. ;

soort 21-29 : 17.000 kg.; soort 30, 31,
34150: 7.100 kg.; soort 53-68, 70-75:
3.900 kg. en haring.

De Backer en De Schryver. — Soort 21-
29: 21 kg. ; soort 32. 33, 52 : 4 kg. ; soort
30, 31, 34-50 : 3 kg. ; soort 53-68, 70-75 :
80 kg.

DEBEEN. — Soort2l-29 : 420 kg.
DECLERCQ H. — Soort 21-29 : 4 8 O, kg.
DECLERCQ Ch. — Soort 21-29 :T90-kg.
DE PAEPE V. — Soort- 2 1 -29 :rl :fOVkg.
DE WISPELAERE. — So'ort 1 2- 1 j, ;ï 7-20

480 kg. ; soort 21-29 : 3.300 kg. • -soort
32, 33, 52 : 260 kg. ; soort 53-68, 70-75 :
6 3 0 k g . ; . . . - • •

FRO1D ARTIFICIEL. — Soort 32, 33, 52 :
1 80 kg. en haring.

H. GITSELS. — Soort 30, 31, 34-50 :
210 kg.

LA MAREE. — Soort 69 : 1.000 kg. en
haring.

LIETAERT. — Haring.
LEVEKE J. — Soort 21-29. : 2.900 kg. en

haring.
MERLEVEDE. — Haring.
PECH. NAT. BELGES. — Soort 21-29 :

740 kg.
A. PEDE. -i- Soort 21-29 : 11.000 kg.
REYNS. — Soort 21-29 : 460 kg.
STEENACKER. — Soort 30, 31, 34-50 :

750 kg.
VANDEN BUSSCHE. — Soort 21-29 :

3.400 kg.
LA MER DU NORD. — Haring
VYNCKE. — Soort 21-29 : 1.300 k*.
C. WILLEMS. — Soort 12-15, l~7-20 :

1. 1 00 kg. ; soort 21-29 : 2.900 kg. ; soort
32, 33, 52 : 650 kg. ; soort 30, 31, 34-50 :
4.600 kg. en haring.

CORNEILLIE. — Haring
VERBEKE-RAU. — Haring.
HARRY CATCHPOLE. — Haring

De Oostendsche motorkorder 0.130 «Pen-
Ure», toebehoorende aan Ghys M, is in aan-
varing gekomen voor da Kaëp Gris-Ncz
XFranschö wateren) met één vaartuig van'
Fransche nationaliteit de Iï.339 der haven
van Boulógnc.

Hét Belgisch vaartuig'bekwam érge ave-
rij aan de achtersteven en werd naar de ha-
ven van Kale» binnengesleept om er vóór-
loopige herstellingen te ondergaan en door
eigene middelen onze haven terug te kan-
nen bereiken.

D« aanvaring zou te wijten zijn aan «Jen
«menloop van ongun«tfga orri»Èandigh«d«n.

Charles SIMON
2, Vlssclicrsplaals, OOSTENDE

Telefoon 138

SCHBEPSLAMPEN

KOPERBUIZEN

SCHEEPSBENOODIODHEDEN

KARBÜUR 50/80

AUTOOÉNË" LASSEN

PLAATBËWERKER

BLIKSLAGER

LOODBËWERKER

2INKBËWÊRKER

ALLE SLACfTvËRMAKINGEN

HUIS VAN VERTROUWEN

HtnMstta. O. 910 — Posteb, 71816

Oostendsche Reederij? Een ~gedéeltê"'^vSnxi|de
visch viel in t%veede categorie.. De reed'erij ,•
ging daarmede akkoord en de visch werd
als dusdanig bcteekend, Bij den verkoop
deden zich nochtans incidenten voor. Deze
verkoop s'taat onder toezicht van den .
commissaris van de vischmijn. — Hij was
van :o'ordeel, dat de visch van tweede hoeda-
nigheid tussohenïn samen met de visch van
eerste kwaliteit moest verkocht worden en
dat de koopers niet zouden bedrogen
worden, vermits hun aandacht op -•, do
hoedanigheid van de vïsch gevestigd was.

De reeden j verkoos daarentegen de twee
soorten visch afzonderlijk te verkoopen, het-
geen ook de voorkeur wegdroeg van de koo-,.
pers. De commissaris bleef zijn standpunt
inhouden zoodat de reederij besloot den ver-
koop stil te 'leggen, in afwachting' dat de be-
stuurder het geval zou beslechten.De bestuur-
der bes'liste da't de renderij in 't gelijk was en
deed den verkoop doorgaan, zooals zij het
wenschte. Tusschen reederij en koopers
hcerschtc misnocgdhcid over" dit tijd- en
geldverlies. Zij zijn algemeen van gevoelen
dat het reglement niet duidelijk genoeg' is.
De prijsdaling komt ten 'laste van de reede-
rij en door het feit zelve van den visscher,
die feitelijk nog de zondebok van gansch' do
zaak wordt.

Standard i i

Gas -Oi l !
; A D r1 •' A. r. \j. ••••••••••••c'»

HEEL DE WERELD DOOR

BEROEMD EN GEPREZEN

l \mcrican Petroleum Company,

BLANKENBERGE

-0- i

TREURIGE TOESTAND DER

BLANKENBERGSCHE HAVEN,

Deze week Dinsdag wilde het vaartuig
(-1.28 welke thans op Blankcnbergc vaart zea
tiezcn. Het was ongeveer 5.30 uur tonn het
uit da haven vertrok. Maar helaas, hoo ver-
stomd stonden de aruio-e vis^chcis toe lo
zien, toen de H.28 halverwege hit staketsel
zeweldige stooten op der. bodem paf. Te f
loogte gekomdn van Je café* uclkö op hel
Oo^crstakétjcl ïtaat, gaf het vaartuig z«!k
een geweldigen klap, welke eiken loeschoU'
wer.cn visscher met vrties beviii-{, • '

Weinig scheelde het of een treurig ëchouW-
spel deed zich voor. Is dit niet «ir,; tronrirf
dat een vaartuig met een diepgang van*8
/oet het niel meer zal duvvori wagen vèrt
Icranktij zee te kiezen. . J .

Laat ons er nog bijvoc^n Jat da toestand
nog erger zal ^oiden, r^c/iert Je spuikdm
niet kan gebezigd worden Jaar men beiSa
i* aan hei herstellen der t\ livUurcr. en dit
voor God weel hoe lang. Men spreekt maJr'
van twee maanden, :

Nicttegcn-Aaamle het «Ie'.'«t «veder l?nd ^it
niet belet om te zoigen xvaai hel noodig {s,
Jaar de wind de laatste veor:!nn da.<ïen «ït,
hel Z* W, woei «n de zee onder hei land'di't
werk gemakkelijk toolict. . ";*•'•

Onze' vïsschers vrr*»ftn zieK angstig of wot
daarvan moei ffcworcJón. . '

.*>-.



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.

A. g^anoye Huis Debra

V •. A^^T^1

OOSTENDE

Etastieke Kousen.
Kunstbeenen in leder, hout ett Uchtme-
taal. — Alle ziekenartikels.

Express -

Transport

Specialiteit van

Garnalen, Mosselen,

Kreeften

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Tel. 81

ENGELr TOLr

IJMUIDEN
gevestigd 1882

Telef. 6,30—12 u. 4421
Tel. na 12 uur : 5670

SPECIALITEIT
Witte KABELJAUW

SCHELVISCH
PLADIJS

FIJNE VISCH
„ Eerste kwaliteit.

Concurrerende prijzen.

MEKANIEKE TOUW- GAREN-
EN NETTENFABRIEKEN —

i

ZUIDSTRAAT, 5 OOSTENDE

Alle benoodigdheden-yoor
Zeevaart, Zeeyisscherij jen'
— Openbare Werken ^r—

Mazout «PurBna»
Diesel Moioren

Bestel

Wat gebeurt er met het

vervoer van visch ?

-€0»-

. (Ingezonden) •

In den loop der laatste maand werden door
verscheidene vischhandelaars aanzienlijke
verliezen ondergaan die toe te wijten zijn aan

• eene verwaarloozing van den dienst der Na-
tionale Maatschappij der Belgische Spoor-

. wegen. In een tijdruimte van 20 dagen wer-
den verscheidene zendingen visch; 'tengevolge
van vertraging, door onze klanten geweigerd.
Daarenboven loopen wij nog het risico van
het mogelijk achterblijven van onac niet
stipt bediende afnemers, welke niet willen of
kunnen begrijpen dat de schuld van deze ver-
traging uitsluitelijk toe 'te wijten is aan den
vervoerdienst van den Yzerweg.

Wat is er hier niet in den haak ? Word:
er opzettelijk met de Oostendsche Vischhan-
delaars den aap gehouden ? Zoekt men
eerstgenoemde!» bij he't> reeds zeer klein ge-
worden klienteej van het binnenland uit te
schakelen ?

Een propagandabond voor het Zeevisch-
: verbruik werd onlangs gesticht. Het ware
ï .wénschelijk dat. deze nieuwe instelling zich
•...Vooral bezig houde met te zorgen dat er
• •Voortaan v/at meer orde en regelmatigheid
i.in het vischvervoer zij.
i 'r- Wij houden er aan stellig te weten of wij
; ja of n:éen op den IJzerweg als stipte ver-
; vpermaatschappij mogen rekenen. Wij ver-
liezen geld. De klanten wier bestellingen wij

"-uitvoeren, maar %velke door de vervoermid-
"..deïén slecht bediend worden, verliezen ins-
gelijks ge'ld, a'.'een de Nationale Maatschap-
pij der Belgische Spoorwegen trekt er geld
uit. Wat is het gevolg hiervan : de visch-
'leurêler of marktkramer in het binnenland
staakt, de verkoop van visch.

Wie'ondergaat hiervan de nadeelige gevol-
gen ? De visschers en de vischhandelars van
Oostende.

Een Vischhandelaar.

OM VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst een Koelmrichting

"PHCENIX,,

J Voor inlichtingen :

! PHCENIXSTRAAT, 31, GENT

Tel. 11118

Een Nederlandsche

lichter aan zijn lot over-

gelaten, wordt door een

Öostendsch visschers-

vaartuig in veilige

haven gebracht

Gedurende het laatste slormweder, dat on
langs onze kust heeft geteisterd, heeft de
b'dmanning van een Öostendsch visschers
vaartuig nogmaals blijk gegeven van der
moed die haar kan bezielen.

• De. 0.244 «Philomêne», onder het beye
van Alexis Blonde, voer Vrijdag naar zijn
visschciïjgrond en bevond zich ten Oosten
van het lichlschip «Gabora». Rond 7 uur
ontwaarde men een vaartuig die in nood ver-
keerde en om hulp vroeg. Het was de Ne-
derlandsche lichter «Rupelnethe I» eigen,-
ö'om der maatschappij «Salmons Fishing» te
Rotterdam. Dezelve had, na een lading stee
ndn te Londen gelost te hebben, deze haven
verlaten in gezelschap van een dergelijic vaar-
tuig, getrokken door de Zwecdsche sleepboot
«Holda» ter bestemming van Antwerpen.

Na de afreis, gedurende de nacht van Don-
derdag op Vrijdag, brak een geweldige storm
los. De sleeptouwen warden losgerukt. De
bemanning van ei'cn in nootl zijnde lichter,
trachtte te vergeefs de sleepboot te verwit-
tigen. Niets kon echter baten. Dit laatste
vaartuig zette zijn reis voort. Om de stran-
ding op de Engèlsche i-otsen te vermijden
werd het anker geworpen. Opnieuw werden
dé ketenen losgerukt. De lichter werd du
epeelbo] van de ontkcctendc zee.

Celuklciglijk voor den schiper Pluim vnn
Noord Brabant, zijne vrouw en de twee ma-
trozen, sncIcV: de O.244, die van koers ver-
anderd', ter hulp. Het op sleeptouw nemen
ging niet aonder moeite, herhaalde pogingen
moesten aangewend worden. Het Ooalcndsch
vaartuig'gelukte er, na enkole uren, noch-
tans in den lichter voor onze haven te bren-
gen. Daar hol binnenvaren echter van alle
gevaar niet bevrijd wns, werd hulp gevraagd
Aan dé sleepboot «Dfi Znclccuw», die dadelijk
uitvoer en. beide vaartuigen binnenbracht.

Het lijdt geen twijfel dat de bemanning
Vort de «Rit.ptino'hc I» het laven te danken
heeft aan den moed van clc s'.oi^re Oostend-
«che visschers. •'

Eene Verdiende onderscheiding zou deze
•laattten .moeten U beurt vallen.

Hoogere Raad voor

Zeevisscherij

De Hoogere Raad voor Zeevisscherij ver-
gadert op Zaterdag 9 Maart op het Stad-
huis te Oostende.

De dagorde geeft volgende punten op :
l.— Contingenteering : garnaal, gewone-

en fijne visch.— Gebruik molorvisschersboo-
ten tijdens haringseizoen.— Vergunnings-
taks, enz...

2.— Voorzorgskas der Zeevisscherij, Oos-
tende.

3.— Congres van Kopenhage, 1934.

MARBRIET
voor het beklecden van de muren der keu-
kens, -badkamers, gangen, plafonds, wordt 'n
de beste voorwaarden geleverd door het

HUIS WOUTERS
CAPUCIENENSTRAAT, 13 — OOSTENDE

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

Het huis Wouters verkoopt tevens ' allé
soorten GLASWERKEN ; vermaakt en on-
derhoudt de daken. ;

Elkeen wordt er uitstekend gediend.

De aanstaande

Vischweek te Gent

OPENING OP 13 MAART AANSTAANDE.

Maandag namiddag werd in de bureelen
van de Vischmarkt te Gent, onder het voor-
zitterschap van den heer Terryn, bijgestaan
door den secretaris Musschenaar en den heer
Pirotte, bestuurder van de Stedelijke mark-
ten, esn-vergadering gehouden van het Pro-
pagandacomiteit tot bevorsdring van het
vischvcrbruik in clc Gentsche Agglomeratie.

Er werd voornamelijk onderzocht welke
doeltreffende middelen moeten aangewend
worden ten einde de GentGche bevolking tot
een grooter vischverbruik aan te zetten.

PROPAGANDA EN RUCHTBAARHEID

Voldoende ruchtbaarheid zal de vischweek
voorafgaan en volgen, door middel van de
pers, plakbrieven en de Vlaarnsche en Fran-
schc radioornrocp. Enkele d'agen vóór ds
vischwe"ck worden er ritten in de stad inge-
richt met outacamicns, voorzien- van span-
doeken. De dcclriamc aan de Karnayalstoirt
is verzekerd, overal zullen strooibriefjes uit-"
gedeeld worden. Gedurende de vischweek
zal het programma uitgedeeld worden hou-
dende ondermeer sommige recepten en' raad-
gevingen aangaande visch, verder nog kook-
cn vulgarïsatieboekjes en allerlei' drukwerk
welke het vischverbruik-kan bevoordeeligen.
Bovendien wordt er een propaganda-spijs-
huis geopend, waar, bij gelegenheid, confe-
renties over vischboreiding zullen gehouden
worden. • i

PROGRAMMA DER FEESTELIJKHEDEN

Volgend programma'werd met het oog op
het -wellukken der vischweek samengesteld :

Woensdag l 3 Maart te l 6 u., opening van
de Vischweek doo'r de gcmcenteoverheid ;
te 18 u., van tic Vischmarkt.

Donderdag 14 Maart van 6 tot 8 u u r e ' s
avonds, koncert op het Veerleplein.

Vrijdag 15 Maart, voortzetting van de
Vischweek.

Zaterdag 16 Maart, van 4.30 tot 8 u.
's avonds : wandelkoncert door «De VoleH-1

gaat allen naar hetj

RestaurantPensioen i

Zeer aanbevolen door de fijne'
kenners van gebakken en

ingelegde Visch

Zijn Hors d'CEuvres
ö Zijn soep
g Zijn Frites
©
e I.5O fr.

® Zijn gebraden Visch 4-6-8
© Zijn Mosselen met friten
@ Zijn ingelegde Mosselen
§ 'Zijn kleine .gebraden tcngjes
§ Zijn ingelegde Rpg

Zijn ingelegde Paling

fir.

® BIFSTEAGK EN FRITEN

VERKOOP BIJ RECHTSMACHT VAN
l!OTORVISSCHERSVAARTU!G.

-; Vrijdag 22 Februari 11. had vóór het'Zéè-
commissariaat, door tusschenkomst van den
Deurwaarder Louf, de verkooping bij rechts-
macht plaats, van het motorvisschersvaartuig
O.3I «Jéróme» metende 5 T. 27-100 netto
en 18 T. 72-100 brutto, gebouwd te Brugge
in 1919 en voorzien van een motor 60 H.P.
Laval. J-"

Dit vaartuig dat voorheen aan Daems Li-
bert toebehoorde, werd de eigendom van de_n
heer Lacnen te Zeebrugge. Na veel moeite
werd.de prijs van 52.000 fr. bereikt. ?••<

HET IS NUTTELOOS •„ .
nog 7e redetwisten met eigenaar of verhuvfr
der over het verbruik van uw radio, ö kiihl
een cif'compteur verkrijgen voor 95 fr. al
lereercte .hoedanigheid van groot" bekem
merk.

Vra.Tg't inlichtingen aan Radio De Meester,
15, Witte Nonnenstraat, te Oostende.

Levering aanstonds.

OOSTENDE

dammers».
Zondag l 7 Maart, te 16 u. overhandiging

van een gedenkpenning aan de vischhande-
laars, zijnde meer dan 50 jaar ononderbro-
ken in de vischmarkt ; te l 7 u. -koncert op
het Veerlevlein.

Maandag 18, Dinsdag 19 en Woensdag 20
Maart voortzetting der Vischweek.

.Donderdag 21 Maart te 18 u., koncert Op
ket Veerleplein.

BIJZONDERE SCHIKKINGEN

Volgende bijzondere schikkingen werden
Jetroffen : de twee Donderdagen, kosteloozc
uitdoeling van ballons aan de kinderen. In
de Vischmarkt zal oen spijshuis geopend
worden waar men mits geringe prijzen visch
zal kunnen proeven. Gedurende de Visch-
vcck, koncert in de Vischmarkt door luid-
•lOrekcrs. Bijzondere versiering en verlich-
ing in de Vischmarkt. De Vischmarkt blijft

alle dagen open tot 20 uur.

TE

RIEMSTRAAT, 19-21

— ANTWERPEN —

Alle soortsn versche en bewerkte
VISCH

Telefoon : Bureel 74531
na de uren 50979

Telegramadres i «Wouwerfi&h»

l BELGISCHE VISSCHER TE WATER
HELGOLAND EN GERED

De genaamde Vandenberghe, visscher, ge-
monsterd aan boord' van B.R. l «Arne Shou»
met Brusse] als inschrijvingshaven viel te
Helgoland bij het springen aan boord va^n
zijn vaartuig, door een verkeerde beweging
in hel water.

Een ander lid der bemanning die enkele
oogenblikkcn nadien aan boord terugkeer-
de .kon hem gelukkiglijk uit zijn neleligen
'toestand verlossen. Vandenberghe liep noch'-
tans Verwondingen op aan de oogen en de
borst en werd ter verpleging in het gast-'
huis te Helgoland opgenomen.

VISCHHANDELAARS! VOOR

OkkasieAutos

wendt u in alle vertrouwen tot de -,

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

Alle gemak van betaling.

BELANGRIJK BERICHT.:,,.
Iedereen kent de vermaarde" Apotheek E.

HA1.EWYCK, 12, Groote Markt, .Oostende,
gesticht in 1890. Daar worden al de recepten
der doktoors uitgevoerd met medicamenten
van -eerste hoedanigheid en stiptelijk volgens
het voorschrift der geneesheeren. Men ver-
gete ook niet dat in dezelfde Apotheek E.
Halewyck bereid worden,- de voorschriften
geleverd aan de leden van AL DE MUTUA-
LITEITEN VAN STAD en OMLIGGENDE:
Volksbond, Vrouwenkrans, Bond Moyson,
Help U Zelf en pok aan deze.van assuran-
tiën, enz. enz., in één woord aan AL DE
MAATSCHAPPIJEN, aan den goedkoopste:!
prijs mogelijk VOLGENS HET TARIEF OP-
GEI EGD aan al de APOTHEKERS en DOOR
HEN AANGENOMEN. ALTIJD te bekomen
in de Apotheek E. Halewyck alle speciali-
teiten en toebelioorten.

EEN NIEUWE RADIO
Met de Internationale Tentoonstelling te

Brussel wordt een volstrekt, nieuw model ra-
dio op de markt gebracht, van buitengewone
rendeering.

Het is de nieuwe Century model «Exposi-
tion 1935», in prachtig gepolijst notelaren
meubel, aan den buitengewonen lagen ver-
koopsprijs van 1950 frank.

Dit prachtig toestel is tentoongesteld bij
den offïcïeielen alleenverkooper Radio De
Meester, 8, Rapellestraat en 15, Witte Non-
nenstraat te Oostende.

Koopt geen radio zonder dit toestel gezien
en gehoord te hebben en de buitengewoon
gemakkelijke yerkoopsvoorwaarden te ken-
nen.

Kostelooze demonstratie ten huize, zonder
verbintenis.

APOTHEKERSVEREENIGING VAN
OOSTENDE.

Apolheekdienst op Zondag 3 Maart 1935 :
Dienstdoende gansch den dag : Apotheker

Limbor, Leopold I plaats, 9. Dienstdoende
tot 12.30 ure : Apothekers Breckx, Louisa-
straat, l ; Delang (Opex) en Degraeve.Chris-
tinastraat, 87. De andere apotheken blijven
gansch den dag gesloten.

Nachtdienst : Van 2 to't 9 Maart : Apo-
thekers Limbor en Degraeve.

RADIO. VOOR DE VISSCHERU.
U kunt de visschers op zee hooren op meer

dan 500 mijlen, en ïevens alle Europeesche
concerten, 'met-de nieuwe Amplivox 1935,-
speciaal gebouwd voor de visscherij, maar
óók buitengewone weergave voor de con-
certen. .
risPil to'e'ste'l werkt op alle stroomen, cpn^.
tinu en altcrnatïf, is voorzien van een uur-
W.erk ; en laat ook toe te luisteren op «cas-
que».

•Ontvangst van de Wi'lte Bank gewaarborgd
Bezichtigt di't toestel bij Radio De Meester,

8, iKapellestraat en 15, Witte Nonnenstraat
te Oostende.

• Kostelooze demonstratie en plaatsing langs
heel de kus!t.

«De Vereeniging der Handelaars der Al-
fons Pieterslaan en Centrum Petit -Paris»
herinnert eraan dat zij op Zondag l O Maart
1935, te 3 uur 's namiddags een Karnaval-
en Reklaamstoet inricht, die de bijzonderste
straten der stad zal doortrekken.

Voormelde vereeniging heeft de eer en het
genoegen de . Oostendsche handelaars en
maatschappijen tot drukke deelneming aan
dezen stoet uit te noodigen. Inschrijvingen
worden uiterlijk tot Woensdag 6 Maart door
den heer Isidoor De Vriese, be'stuurslid, A.
Pieterslaan, 56, alhier, graag aanvaard.

Het Bestuur.

UW RADIO MET 20 A 30 %
Van nu af tot 15 Maart toekomende, enf

ten laatste tot dezen datum, kunt U alle
radiotoestellen van om 't even welk merk
model 1935, verkrijgen bij Radio De Meester
15, Witte' Nonnenstraat 'en 8, Kapellestraat

CINEMAS

RIALTO.
Een groote Russische film «Moskousche

Nachten», van dramatische en menschelijke!
waarheid, met Germaine Dermoz, Harry Baur
Richard Willm, Spinelly en Annabella. .

'_ De liefde op 20.000 m. hoogte «In de
Stratosfeer», een uur schaterlachen.

Kinderen toegelaten.

CASANOVA.
Madge Evans, Anita Page, Jean Hersholt,

Karen Morlay, William Haines in «Hier...
NJow-York», somber drama van het wange-
drag. De radio zoo onverbiddellijk als het
noodlot. De radio de liefde dienend of scha-
dend.

Alice Cocéa en André Roane in «Nicole
en hare Deugd», of het geheim van het hu-
welijksgeluk.

RïO-CINE.
• Marie Dressler, Mauren O'Sullivan in :

«Annie van de sleepboot», een waar b'eSeid
van het zeemansleven, ,met Wallace Beery,
die in dezen film een macht en eene vol-
maaktheid bereikt die al zijne vroegere rol-
len overtreft.

Het .meesterwerk van Fenimore Qöoper :
«De laatste der Mohikanen», met Harry Ca-
rey.

Kinderen toegelaten.

FORUM.
«Barbier van Sevilla», met André Bauge

en Charpin. .
«De Oom uit Peking», met Arniand Ber-

nard. .
Kinderen toegelaten.

CAMEO
Richard Dix in «De Overheerschers».
G. Robinson in «Twee Seconden».
Kinderen niet toegelaten.

«•««•••••••••••••••••»••§•••••

ZEEBRUGGE

'
l

Donderdag 21.— gr. tong j 2'; bl. toi
15—16 ; fr. tong 20—21 ; sch. kl. tong
—20: fcl. tong 10—14; tarbot 16—U
griet 12—13; rog 2—3; pieterman • 11
12 ; schar 4—4.50 ; gr. plaat 5 ; m. 'pla
5.50—6 ; plaat 4—4.50.

Maandag 25.— gr. tong 12—13 j bl. toj
15—16 ; fr. tong 19—20 ; sch; kl. tong l
—19 ; kl. tong 12 13 ; rog 3—4 ; groo
plaat 6 ; mid. plaat 6.50 ; plaat 5—5.50.

Dinsdag 26.— gr. tong 15 ; bl. tong 20
fr. tong 25—26 ; sch. kl. tong-25 ; kl: toij
18 19 ; rog b ; pieterman 12—-13'; scha
—5 ; gr', plaat 6 ; mid. plaat 6—6.50 pi
5.50. • . - . . . . . .

Woensag 20 Febr.— 2605 kg. 4.50—7.5
Zaterdag 23 Febr.— 1556 kg; 6.50—lO.f
Maandag 25 Febr.— 3150 kg. 6.50—7 2
Woensdag 27 Febr.— 2225 kg. 7.20—9^
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Alle ziekenbenoodigdheden
Alle gezondheidsartikelen

vindt ge altijd en in zeer groote
keus in de firma

AuPara

G. M A D E L E I N r B U Y S
Gebrëvëteefdë Breukmeesfer "

Witténonnenstraat, 27 — OOSTENDE
Vraag prijzen en oordeelt.

te Oostende, met l O 20 en 3.0 % ver-
mindering volgens hef merk. Voor komptante
betaling grootste remise.

Alle toestellen worden ook geleverd met
maandclijksche betalingen op een jaar, zon-
der interest.

Plaatsing kosteloos. Volledige waarborg.—
Alle depannages binnen de 8 uren.

Opgelet dus, deze bijzondere voorwaarden
alleen geldig tot 15 Maart toekomende.

BIJ DE VISCHMUNVRIENDEN.
Bij vergissing hebben wij in een onzer

oorc:aande nummers, toen het bestuur der
v"ischmijnvrienden opgegeven werd, den on-
dervoorzitter vergeton te melden.

Wij nemen deze gelegenheid te baal om er
•p te wijzen dat den heer André Witlezaele,
i»g, immer deel uitmaakt van het bestuur
ils ondervoorzitter, hot tegendeel ware erjg
e betreuren, want deze staat bekend als een
ovisaj en bevoegd komitaar. i

A. DE JONG

Scheepswerf en Machinefabriek

Vlug, solide,£occlkoop

VLAARDINOEN
Hellingen en herstellen van schepen

1 f Verbouwen en verlengen
Reparatie-inrichting voor motoren.

Leveren van nieuwe motoren.

De Éle ttn

Nieuwe prijzen. Nieuwen afslag
Ball Band (Roode bolletjes) 200 r.
Tretorn 160 fr.
Dunlop 210 fr.
Altijd de beste, alleen verkrijgbaar bij

Chaussures Charles
KAPELLESTRAAT, 6, en bij

Frans Verbanck
<ln 't Mcivischje» over de Vischmijn.

• td-Z- tongen , uc
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAl lelde vangsten,

Kanaal gevisch
Witte Bank
| Wifte Bank

Witte Bank
Kanaal

West
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Jan Spaanderman

POISSON FRAÏS ET
SALES — CREVETTES ~

VERSCHE EN GEZOUTÈ
VISCH — GARNAEN

—«O» :

VLEETSTRAAT, 20
YMUIDEN (Hollande)

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

ALTONA

VlsCHMARKTEN van ALTONA-HAMBÜR

Gedurende de laatste berichtswèek... ,.*,
erdoor 14 stoomvaartuigen 1.632.500 po;
versche zeevisch aangevoerd. •Hieronder w
ren 7 van $4 Noordzee niet 486.100" pon
4 van Ysland met 495.600 pond, l van
Barentsee me!t 92.500 pond en. 3 .van. ,
Noorsche kust, met 558:300 pond. Gedure
de de verloopen week waren geen melder
waardige niarktveraiidèringen aan te stippe
De vangsten der stoomtrawlers waren .groi
dientengevolge werden slechts middelmaU
prijzen bereikt. De dadingen van de v
scheidene vischgronden bestonden -'hoofd,
kelijk uit groote hoeveelheden zalm, bovi
dien uit kabeljauw, schelvisch en roobaa
De kleine yisscherij had nog immer • rel
hst stormachtig weder af te rekenen. -—
diepzeevisschesryaarluigen hadden "40.500
meerendeels tongen <:n kabeljauw op
markt verkocht. Onder deze | l kott
vischten er 10 in de Oostzee en zon
hunne vangsten van Kiel per autocami
naar .onze markt. D= Elbe visschersvaart
gen waren tengevolge van den storm Vt
plicht in de omgeving van^de haven te yi
schen. 1900 pond, aanvoer van "l 7 kustv
schsrsvaartuigen, werd op de markt
kocht.

De vrijhandel van versche zeevisch. na
in den kaatsten ilijd fel af, slechts 4 vaart:
gen verkochten ongeveer 180 pond red
streeks zonder de tusschenkomst Van d
openbaren afslag.

De aanvoer uit de andere havens was g
durende den laatsten tijd merkelijk gerin
vergeleken 'met de voorgaande weken.

Van het binnen- en buitenland wc
394.000 pond visch waaronder schelvisc
haringhaai en doornhaai openbaar verkoel

Het aandeel in den invoer van verscli
haring was voor de volgende landen i
volgt :

77, CHRISTIN

Ace

OFficieele veri

; BELGISCHE REEDERS,

6IJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

^ STEUND. WEEST BR ERKENTELIJK VOOR, — STEUNT
: obl< DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DlESELMOTORE^f

Oen*

MACHINEFABRIEK EN REPARATIEBEDRIJF •••«.....
• . / -,

J H V£* WT T T *?• W»• **• «Ik C/ m*r m* JC/ «C

; 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

•§MM«MéM*VLUG EN GOED W E R K ••««•••««•«•«

Briefadres 5 POSTBUS 9, Krallngscïie Veer, ROTTERDAM (Holland) j

•«««•••••«««••*«»*t**»**l*(»M»***4»»**««»*»*»««»««*«»«««*tltMt**Mt*0*«tt*f»«*t»*»t«|f»'

R. Ney t-VanWulpen

BRANDHOUTKAAI, 29-31

Tel. 11.74,63 — BRUSSEL

—«o»—

Groothandel in GEROOKTEN

en GEZOUTEN VISCH

Specialiteit van gerookten ZALM

Versche en gepelde GARNAAL

Noorwegen
Engeland
België

Te zam'en
De weekstaat der

4.463.700 poi
492.700 por
280.000 :poi

5.236.400 poi
kt van ' Altoha

Stoommi

Indus

VANDEl

AI!
Alle srni

Oliën, Verven
Tel. 741

Hamburg gaf volgende cijfers op :
•a) openbaar verkocht 2,068.900
b) uit ter hand 5.236.680

Te samen 7.305.580

Etab*. Ch. deDoncquer
5, rue du Rivage, S II 71, Minque, 71

CHATELET OSTENDE
Tel. Charler.30363 » . Tel. 772

De voornaamste
Instelling voor

Le plus importan
du pays pour

geweekte Stockfish <rem|
Zeevisch en Haring
— Groothandel —

Vraagt prijs per
hoeveelheid*

PoUton* et haren
- • en .gros •

Demandez prïx pa
qunntilé

GRIMSBY

27 Fcbr.-—• 44 booten landden cê« matig
vangs*. De vraag was goed : schol l l ; toni
schar 15 ; wijting 7 ; heilbot 10^-16 j k
beljauw 1—3.3 ; schaat 9 ; kleine schelvis<
4 j middelslag 7.6 ; groote 8 j schar 9—-lO.'
gul 3—3.6 j haak 12.6 per stonè ; zalm 2.
ongen 1.5 t tarbot I—-1.2 j griet l «h p, II

bots — Gr. tarbi
-, KJ. tarbo

ones — Griet ...
"s — Gr. tonge

Gr. mid; t
KI. mid. t
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Derde
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Kl. wijti
illauds blaric~"~-

illauds d'lslande.

DE VERMAARDE BIEREN

BOCK
MUNICH

FORST

Wielemans

worden In de café der nieuwe
VISCHMIJN GESCHONKEN

STOUT C. T. S.

DEPOT » BROUWERIJ

Edg. Deswaef

OOSTENDE — TEL, 106
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HET VISSCHERIJBLAD

EN-

rts

(DE

yisschers en Vischhandelaars,

Bestelt uw IJS bij

STRIEL

iet»
OOSTENDE

>]. tO[
tong l
6—1
n - 1 1 -
i. 'pla

bl. toi
tong

>.5Ö.
ng 20
kl: toi
schat
10 pla

)—7.5
—lO.f
)—r-7
•) QJ-—y

•> ^" , •

Marktberichten

OOSTENDE

lag 22 Februari 193S
l drie kleine vaartuigen, me1! tenge-
•an het slechte weder,' gebroken reizen
LVest 6 d. 3.745.—
West . 2 d. 1.390.—
West . 2 d. 2.405.—

; van ijle haring .op de markt,
rdag .23 Februari
aren 6 /motorvaartuigen op de markt

tté : 3 van de Witte Bank. I van het
en de twee andere van de West.

m de drie vaartuigen van de Witte
iad een bijzondere vangst, waaronder:
:g. tongen ; de twee overige brachten

NAAlHielde .vangsten, alsook het schip dat
Kanaal gevischt had.
Witte Bank 14 d. 19.635.—
\Vifte Bank 16 d. 34.673.—
Witte Bank 13 d. 23.210.—
Kanaal 14 d. 24.741.—

West 3 d. 735—
West 3 d. l.!20.-

•sartuigen met ijle haring. Zij bekwa-
« prijs .van 25 tot 39 frank de 100 kg.

1.000 kg. O.277 4.000 kg.
1.500 kg. en 3000 kg. in 't ijs.
3.000 kn. .

en 12.500 kg.
ndag 25 Februari
•eilers en 6 rhotórvaartuigen spijsden
rkt, dus 'te weinig wat betreft dé' trei-
kwarn van Ysland en had een groote

Iheid visch, dat hij gedurende twee
verkocht ; de twes andere- treilers

i aan Mine Head gevischt en brachte
a hoeveelheden- kabeljauw. Van de
aartuigen hadden er drie aan de Wit
ik gevischt, l aan Mine Head en l
: West.
allend,- zijn- de vangsten, gebracht door
tte Bank visschers. Ze zijn geringer
crleden week en bestonden enkel uit
er 880 tot 1000 kg.'tongen, met een
ta] bennen gewone visch.De prijs was
He soorten goed, en bijzonder voor de

die een prijstijging kenden,
wat de hoeveelheid visch per schip

iht aahgaa'r, deed zich het slechte we-
r laatste dagen gevoelen 'en waren d>

dus eerder gering te noemen.

SS.O.60 Ysland
0.334 West
0.125 Witte Bank
0.168 Witte Bank
0.3 l 6 Witte Bank
SS.0.15.9 Mine Head
SS.O.262 Mine Head
0.324 Witte Bank
0.339 Mine Head

n

ITÉ
LEN

iden
1721

MBUR

23 d. 72.236.50
4 d. 2.810.-
15 d. 19.845.-
12 d. 7.600.—
14 d. 25.105.—
17 d.. 54.847.50

.15 d. 59.213.50
15 d. 21.060.—
17 d. 52.268.50

Noch gisteren, noch vandaag was er aan-
voer van ijle haring. De schepen die nog op
de ha r in gg rem cl waren, zijn ledig terugge
ïeerd, zoodat we het haringseizoen als ten
einde mogen beschouwen.

Dinsdag 26 Februari
Tengevolge van het slechte weder, was de.

aanvoer weer gering op onze markt ; enke
l treilers en 5 motoryaartuigen ware voor
landen.

De treiler van Ysland, loste het overschol
van gisteren en -mocht betere prijzen boeken
de andere treiler kwam van Mine Head me
een mooie vangst, aan dure prijzen verkocht
Voor wat dé motorvaartuigen betreft, brach
ten deze komende van het Kanaal, groote
hoeveelheden dan die van de Wirte Bank
daar deze 'laatsten, op hunne veertiendaag
iche reis slechts enkele dagen hadden kun

nen visschen. Alle vischsoorten werden duit
verkocht daar de vraag naar visch groo
was en het windig weder alle streken ge
teisterd heeft.
O.265 West
O,2 91 Kanaal
0.5 5 Kanaal
SS-0.161 Mine Head
0.164 Witte Bank
0.120 Witte Bank

6.990.-

EO
STERK ALS EEN PANTSER.

bieden U volgende voordeelen aan:

Geen kostelijke herstellingen meer.
Een koslelooze dienst voor nazicht.
Geen kortsluitingen tusschen de plak-
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acïde en ook geen sulfatce-
ren meer. Enkel gedistilleerd water toe.
voegen.

REFERENTIES TE OOSTENDE:
De schepen O.164, O.311, O.316,

O.55, O.310. 0.204. O.307. O.334,.
De Belgische Staatsbooten «De Zee- ^
hond», «MercatorSjde maalboot «Prins 4
Boudewijn», «Scheldewachtï. enz.

HEI JiiR waarborg op koniralt

VOOF de Kust

0. ILLEÏH

22, Kerkstraat
Tel. 107

OOSTENDE

Bank, brachten geringe hoeveelheden.
De prijzen, daarentegen waren zeer hoog,

en, buiten de kabeljauw die vast verkocht
werd, werden alle overige vischsoorten aan
stijgende prijzen afgezet. Voornamelijk de
tongen en de groote wijting waren aan die
voortdurende -prijsverhooging oderhevig.

8.513.—
14.79,5.—
69.855.—

bevoor-

10 d.
1 1 d .
1 1 d.
13 d.

14 d.
13 d.

SS.O.8Ö (overschot gisteren)
Woensdag 27 Februari
l treiler en 13 motorvaartuigen

raadden de markt.
De treiler, alsook de 4 motorvaartuigen

hadden aan Mine Head gevischt, en zoo was
er veel kabeljauw en andere ronde visch op
de markt ; alles van heel goede hoedanig-
heid. Alle vangsten van die vischgrond ge-
brach't, zijn voor den oogenblik.' zeer loonend

Wat 'betreft de andere motorvaartuigen :
{ had in het Kanaal gevischt, 6 aan de
Witte Bank en 2 aan de West.

Het vaartuig van het Kanaal had een met
belangrijke vangst ;' ook die van de Witte

O.8I Witte Bank 12 d. 16.415.—
O.258 Witte Bank 12 d. 9.440.—
0.109 Witte Bank 14 d. 19.520.—
O.313 West . 6 d. 4.940.—
O.256 Witte Bank 13 d. 21.425.—
O.268 Mine Head 14 d. 24.546.50
SS.O.76 Mine Head 12 d. 43.726.—
O.323 Mine Head 14 d. 33.460.—
O.278 Mine Head 13 d. 37.800.—
O.36 Witte Bank 15 d. 20.845.—

25.323.50 j 0.141 Witte Bank 14 d. 24.035.—
21.809.— i O.294 Min-é Head 13 d. 43.076.50
70.183.—! 0.210 West 4 d. 8.295.—

19.900.—

Les Frigorifères du Littoral

rfvw^vs^wvwwwww^wv^^ N. V

IJS

GEMAAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers

voor bewaring van

visch, eieren

bevroren vleesch

enz.

Breedensche Weg, 42 - Telefonen 707 - 1050

O.326 Witte Bank
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REEDERS!

Gij wordt goedkoopst en in alle Vertrouwen gediend

t;huisH.;-^>,--,»;. ..; - - • * - ' • ' '«lel • " * • " • - " ' ' - • " , .'*' ' '. - .
77, CHRISTINASTRAAT, 77 — Tel. 269 — OOSTENDE

Accumulatoren

OKicieele vertegenwoordiger van de
Bosch" dynamo's,

4 d.
14 d.

Donderdag 28 Februari
5 motorvaartuigen komende van de Witte

Bank en 2 kustvisschers waren ter markt.
De vangsten gebracht door de schepen ge-

vischt hebbende aan de Witte Bank, waren
niet overgroot. van twee vaartuigen bijzon-
der waren ze onbeduidend. Dit spruit voort
uit het aanhoudend slecht weder die voorna-
melijk op die vischgrond heerscht.

De prijzen begonnen tamelijk minder te
gaan dan gisteren, om dan voortdurend te
verhoosen.
0.3 l l 'Witte Bank
O.204 Witte Bank
O.246 Witte Bank
O. l 15 Witte Bank

VERWACHTINGEN
Zaterdag 2 Maart. — O.75 van het Ka

naai met kabeljauw en mixed. -—- O.86 van
het Kanaal met tongen, kabeljauw en mi-
xed, r— O. l 57 van Mine Head met 1800 ka-
beljauwen, 100 lengen. 500 kools, 250 vlas-
.wijtingen, 30 bennen rog, 10 stuks tarbot,
80 b- wijting, 10 b soldaten, 15 b. haaien,
15 t kuiten, 15 b. rog. 7 b. gullen. 20 b.
devrte' kools. — 0.146 van Mine Head met
1850" kabeljauwen, 750 kools. 300 vkswij-
tingen, 130 b. wijtingen, 40 b. kools, 20 b.
'Jaswijtingen, 35 b. stekkers, 25 b. gullen,

27 b. kuiten, 32 b. pla'tvisch, 18 b. rog,
10 b'/tongeni 16 stuks tarbot. — O.296 van
•line Head.

Maandag 4 Maart. O.97 van het Kanaal
met kabeljauw en mixed. 0.146 van Ys-
land met 7000 kabeljauwen en 300 b. schel-
visch. — O.290 en O.275 van het Kanaal.

Dinsdag 5 Maart. — O.87 van het Kanaal
met kabeljauw en .mixed. — 0.148 van Mine
Head met kabeljauw, kools eh mixed (ver-
mccWlijk). O.292 en O.293 van het Ka-

0.132. Witte Bank
0.177 Kust
0.203 Kust

9 d.
14 d.
14 d.
14 d.
13 d.

8.540.—
26.445.—
21.545.—
23.094.
11.480.—

805.—
1.170,

naai.
Woensdag 6 Maart. — O.295 van het

Kanaal (vermoedelijk).
GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL

GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK
Zafofdag 23 Februari 2163 kg. 3.90—8.90
Zondag 24 Febr. 2192 ksr. 2.60—4.70
Maaridag 25 Febr. l 1 6 1 kg. 3.70—7.60
Woehsdag 27 Febr. 3 l 13 kg. 4.90—8.30
Donderdag 28 Feb. 2799 Kg. 2.80—7.30

ANTWERPEN

Geen sloep deze week. Van Holland en
Denemarken zeer weinig aanvo'e'r. Van Noor-
wegen ongeveer de helft der vorige week. ——
Er kwam evenwel eene kleine partij van
Engeland, hetgeen, sedert weken niet meer
het geval was.

Algemeen waren de prijzen iets hoogec
maar in verre na niet voldoende, zoodat de
meeste invoerders deze maand een tamelijk
groot verlies zullen te boeken hebben, dit
het gevolg van het vrijgeven van invoer ge-
durende twee weken en den overdreven hoo-
gen taks. Zonder uitzondering wordt door
de invoerders verlangt dat de beperking stipt
worde toegepast en geen persoonlijke ver-
gunningen worden verleend welke op niets
gebaseerd zijn. Het gaat al slecht genoeg
zonder onregelmatigheden.

Was de toestand slecht in Antwerpen, het
was nog veel slechter te Brussel, zoodat on-
ze kustbewoners ook geen reden tot boffen
zullen gehad hë'oben.

En wanneer, komt nu de lang verwachte af-
slag van 50 t. h. op de:n vergunningsïaks ?
öit is toch niet veel eisenend. Nu vooral
dat het Zeewezen reeds een' groot reserve-
Fonds bezit, dat nog gedurig en merkelijk zal
aangroeien mét een verminderde taks.

Wij hopen ditmaal niet aan «Doovemans-
deur» geklopt 'te hebben.

Een Antwerpsch spreekwoord zegt : «Den
aanhouder wint» en daarom vragen wij voor
de zooveelste maal : Hoe lang zal het schan
daal (die uitdrukking is niet overdreven)
der Hollandsche leur-autos nog blijven du-
ren ; Er dient categoriek tegenover gehan-
deld te worden. Halve middelen kunnen niet
ba'ten. BEN1KET.

*••••••*•••••••••*•*•*»•••••••••••••••»•••••
BERICHT AAN DE VISSCHERS !

Om goed de «Koolzakken» anders gezegd de
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verrekijkers van de

Lutietterie Beige
84, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

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

Groote keus van Barometers.

NIEUWPOORT

Er was deze •week weinig visch ter markt
en hij werd dan ook aan zeer dure prijzen
verkocht.

Integendeel werd er nogal veel garnaal
gevangen die aan goede prijzen afgezet werd

De prijzen de* garnaal luidden :
Vrijdag 22 Februari : geen
Zaterdag 23 Februari : 5.00—6.50
Maandag 25 Februari : 5.00—6.20
Dinsdag 26 Februari : geen.
Woansdag 27 Februari : 5.00—8.00
Donderdag 28 Februari : 3.00—4-00

Sedert de nieuwe yischmijn uitgebaat!
wordt, zijn er talrijke perceelen bouwgrond
verkocht.- • • • /' - - • - - j

Er blijven er nog slechts weinig over. Ge-'
zien de moeilijkheden van het verkeer, hebt
ge er alle belang bij niet lang te wnchten. '

'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.

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

BATTERIJEN

de beste, de spaarzaamste,
de duurzaamste.

Bijzondere starterbatterijen
voor dieselmotoren.

BRUSSEL — Charleroi steenweg, 60
Tel. 37.30.90

Huis Calcoen-Meyus
VISCHAFSLAGER

Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
MAZOUT — OLIËN

BILLINGSGATË

54 l ton werd aangevoerd. Een algemeene
vraag aan steeds vaste en goede prijzen voor
de meeste soorten visch. Engelsche zalm 2.2

2.4 ; Schotsche 2.4 2.6 ; lersche 2—2.3;
tongen l . l — 1 . 1 0 ; slips 1.6—l. l O; whitebait
9 d. ; zeekreeflen 2—-3 sh ; krabben 3 d tot
1,2 sh;. groote Engelsche kobbe.n 7—8 per
Ib. ; griet 13—14 ; tarbot 13—-16; tongschar
10—16 ; heilbot 10—J 8 ; selected witches 7

12.6 ; schol 8 16 ; kabeljauw 3.6—5 ;
wijting 3.6—6 ; haak l I —13 ; leng 'l-—2 ;
schelvisch 5 18 ; Yslandsche schel visch 3
4.6 ; schaat (vleugels) 6—8 ; rog (vleu-
gels) 7—9 ;'zeepaling 1.6-—4 ; Schotsche
versche haring 2—3.6 ; Noorsche 2—2.6
per s'tone. Levende paling 16—3 O ; doode
paling 12—28 per draught ; gerooktea ha-
ring 3.6—4.6 ; kippers 3-—5 ; roode haring
3-—-6 ; drogfo filliMs tl .6—2.3 per box ;
Whitstable inlandsche oesters 20 — 47 .;
Hollandsche 17—40; Pyefleel 47—75 per
100. Engelsche bruine garnaal 1.6—2.6 ;
roode 2.6—-3 ; kreukels 1.6—-2.6 per gallon

REEDERS
VISCHHANDELAARS ;
VISSCHERS
Voor al uwe WERKEN van LOOPEND
WATER, wendt U tot het HUIS

Jaeques Maer schalk
KAPELLESTRAAT, 81 — Tel. 534

OOSTENDE
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Stopnimachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle öes Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap
VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de oude Statie)

AHe mekanieke 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 Postdieck 99136 Handelsregister 95

«i VI55CHÉD5 !

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN

MIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD.C&IGHTOrkC

OOSTENDE S. A.

Algehieene Aannemer van Lood, Zink,
Koud en warm waterleidingen. •

Verzorgd werk. Matige prijzen.

SAUMONS

Cóngelés Salés

Dépositaire General:

KAY HECKSCHER
BRUXELLES

15-16, Quai aux-Pierres-de-Taille

Vente directe aux Importateurs
Stocks importante pour Ie gros

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

mrenj

t —
rix
é

Zaterd. Maand.
bots — Gr. tarbot .......... .................... 14.00 — (4.00—

KJ. tarbot . .......................... 8.00 — 7.00 —
ones — Griet .................................... 9.00 — 9.00 —
s — Gr. tongen ..... ............... . ...... ...10.00 — il . 00 —

Gr. mid; tongen ........................ 1.4.00 — 15.00 —
KI. mid. tongen .............. . ......... 19.00 — 20.00—
Kl. tongen ........ ..:. ............... 17.00 — 17.00 —

rul(,-ts — Gr. pladijs (schol) .... ..... . ..... 6.50— , 5.50 —
Mid; pladijs, .;....... ..... . ........... 5.50-r- 5.50 —
Derde slag pladijs .............. ; 4.50 — 5.00 —
Kleine pladijs ................... .. 1.60 — 2.20 —

andes — Schar ................................. 3.00 — 3.50 —
andes soles — Tongschar ...'...'. ........... 6.50 — 6.00 —
s d'Ecosse — Schotsche schol ............ 3.00 — 3.50—
tes — Senaten .....'....... ..... ....... .......................... 2.50—

matig
f tont
> !.
elvis
-10.
m'2.
P - l

4.00
1.80 —
2.20—
1.40—
4.50—
3 .00—
2.25—
2.00 —
1.80 — •
1.20—

s — Rog. ....... . ..... .................. ..... ;..., 4.00
aucls — Steenposten ........................ 1-30 —
ans —'Gr. wijting ................... . ....... 1.50—

Kl. wijting ........................ 0.60—
illauds blaric — Witttf kabeljauw ....„;., 4.00—

.Gullen. ................. 3.00—
KI. gullen . ...... ........ 2.00—

illauds d'lslande ~ Yslandsche kabeljauw
Gul len . ................... .
KI. gullen ..... .

astes — Klipvisch ........................... ................. 2.75 —
rbonniers — Koolvisch ........................ •• .............. 2.00 —

— Vlaswijting ....'. ..... .... .......... ...... ......... • ....... f?,0.—
nes -^ Lengen ....... ...... . ................... ................ 2.75—
fins — Gr. schelvisch ........... . ........... ................. 4.75

Or. mid. schelvisch ............. .'. ................. 5.00—
Kl, mid. schelvisch ................. ...... • .......... 1$$|—

; , KI. schelvisch ..... ...... •,..,...,..„•••••••• ........ 3.50—
Braadschelvisch (totten) ...... » .................. ....... •

S — Gr- ffiööïnïèisjès .................. ...• v ........ '•••••• -
Mid, mooimeisjea , ....... ......... ..... >••••••••••• ».. ........ .
Kl. moofmeisjes .. ....... . .......... —•••• •

s — Piétermannen ...... ,,,.,* ....... ,,,,!... ..... • ..... •»"• •"••••,
idins — Knorhaan ............................. 2.00— 2.20 —
dins rouges — Engelsche soldaten ..... . 3.00 — 3.50 —
;efs — Roobaard ........... ..... . ........................... .

les — Zeehaal .... ........... . .............. 2.75— 3.00—
seffes — Zeehonden ., ..................... . 2.75— • 3.00 —
s * — Zon ne visch ......... , .......... .......... 4,50 — • " ........... ,

— Zeeduivel (steert) ..................... 6.00-r- 6.00—
,res — Zeepaling ... ......... . ....... .... ........ • ............ « •••'.. - I ^ . ' • • . ' • • - ' ' ' *'CCI « f . . * . * * * * " » '

ings — Haring
rgeons — Steur
ms — Heilbot ..
hes — Inktvisch

T, Zeebaars
'

Dinsd.
15.00—
9.00—

10.00—
15.00—
19.00—
25.00—
20.00—

6.50—
6.00—
5.00—
3.00—
4.50—
7.50—
4.25—
3.00—
5.50—
2.50—
3.00—
2.50—
5.00—
3.25—
,2.50—
2.25—
2.00—
,1.50—

Woensd.
15.00—
10.00—
12.00—
12.00—
17.00—
25.00—
22.00—

7.00—
6.25—
5.50—
3.25—
4.50—
8.50—
4.50—
3.00—
5.50—
2.70—
3.20—
2.00—

• 4.50—
3.00—
2.50—

Dond.
16.00—
10.00—
12.00—
14.00—
18.00—
23.00—
20.00-^
6.50—
6.00—
5.50—
3.25—
5.00—

5.00—

"Ï.QÓ—"
1.20—
4.00—

"2^25—

2.75—
3.50—
3.00—
4.25—
4,50—
4.00—
3.50—

3.00—
3.25—
3.00—

14.00- .̂
2.40—
5.00—

2.75—
6.00—

4.50—
4.50—

6.50—
5.00—

4.50—
4.50—
6.00—
7.50—
5,00—

0.37—

. ..»•*! ."'.v' ••-.*:• r''>»»»»»',,f. "-..'
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IJMUIDEN

gespijsd door
en l drijfnet-

Deze week werd de markt
33 stoomtiteilers, 49 motors
ha ringvissche rs.

De .aanvoer was deze week onbevredigend.
Door het steeds aanhoudende stormen, krij-
gen de visschers weinig gelegenheid hun be-
drijf uit te oefenen. Toch waren de vang-
sten van cïa groolc Noordbooten nog de
beste, zij bestonden ditmaal uil prachtige
partijen mooie meiden en daarbij vele kool-
visch. De tusschen booten hadden belang-
rijke partijen kabeljauw, deze werden ver-
wezenlijkt in de Noordzee en Moray Firth.

De^kleirfere stoomtrcilers en motors had-
1 "• • Dond. Zaterd. > Maand.

Tarbot 62.50—20.00 60.00—10.00 60.00—14.00
Oriet 26.00—12,00 30.00—15.00
Gr. tongen — 0.85— 0.80 1.00— 0.80 0.90— 0.80
Gr. mid. tongen 0.90— 0.80 0.95— 0.80 0.90 —0.80
Kl. mW. tongen 1.15— 1.00 1.20— 1.00 1.15— 1.00
Kl. tongen 1.20— 1.15 1.40— 1.20 1.40— 1.25
Kl. iongen (gr. slips) 1.00— 0.90 1.25— 1.00 1.20— 1.05
Kl. tongen (kl. slips) 0.44— 0.27 0.34— 0.17 0.44— 0.27
Gr. schol .15.00—13.00 15.00— 7.50 15.00— 7.50
Mid. schol 18.00—17.00 18.50—10.50 19.00—13.00
Zet schol 25.00—22.00 24.00—20.00 27.00—17.00
KI. schol .'....21.00—17.00 18.0—15.00 19.00—12.00
Kl. Schol II 22.00—15.50 11.50— 7.00 15.00— 6.80
Kl. Schol III 12.00— 8.00 6.50— 2,10 ,8.00— 5.10

/ 31.00—20.00

den middelmatige vangsten buitgemaakt ; zij
bestonden hoofdzakelijk uit tongen en wat
platen. Er was echter wederom een groot
tekort aan schelvisch. De prijzen waren deze
week van alle soorten visch zeer goed te
noemen ; zeer hoogö noteeringen hadden de
tongen en mooie meiden en Woensdag de
Witte kabeljauw.

De haringaanvoer was van geen beteeke-
nis, trouwens ook de buitcnlandsche aanvoer
niet ; er is aangevoerd enkele kleine par-
tijtjes visch van Noorwegen. De aanvoer voor
de volgende week zal bestaan uit 50 stoom-
treilers en 45 motors/

FLEETWOOD

27 Febr.— 90.000 kg. werd aangevoerd.
Tongen 28 ; tarbot 13 ; heilbot 20 ; griet
14 per stone. Haak 146 ; schelvisch 70 ; ka-
bWjauw 46 ; gul 44 ; wijting 45 ; witche»
108 ; Schotsche schol 100 ; schol 120 ; zee-
paling 28 ; rog 66 ; schaat 45 ; leng 20 ;̂
koolvisch 14 ; doggen 26 ; zeeduivel 75 ;
knorhaan 30 ; pollack 36 per l O stone.

g VISSCHERS ! Weet U dat

ede beste GASQIL

g het beste MAZOUT

• voor VISSCHERSVAARTUIGEN
•GEFABRICEERD wordt door de

• Belgian Cracking Cy

die nooit de belangen van
kooper uit het oog verliest.

AI hare producten komen voort
van de Belgische Werkhuizen
te Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

Drukk. Honoré SEYS, Oostende — Tel. 723.

Tongschar
Rog ........ A ......... * 8.50— 16.00—
Vleet ............. r 0.75— 0.65—
Poontles ... ....... .14.50— .................
Kabeljauw ............... 42.00— 18.00 30.00—17.00
Or. Gullen .......... ,16.00—11.00 12,50—7.50
Kl- gullen ,„..»»» 1 4.50— 11,00-^ 7,00
Wijting .......... , 9.50— 5.00 7.00— 5.90
Or. schelvisch .,.„27.00 — ................
Or. mfd. schelvisch .f28.00 — .................
KI. mfd. schelvïsch .,27.00—24.00 2Ö.ÖÖ—
KI. schelvisch ....... ,22.00—19.00 .................
Braadschelvlsch ..17.50—13.50 13.50—12.50
Heilbot .............. 1.00— 0,90 0.90— 0.85
Lentf .......... . ....... f.50— 0,37 1.65—0.25
Koolvisch ....... ,12.50— 5.00 5.70— 5,10
Makreel ..... ..... , ................ ,. ...............
Wolf

Diiud.
50.00—14.00
30.00—16.00
0.85— 0.75
0.80— 0.70
j. | O— 0.90
1.25— 1.25
1.05— 0.90
0.44— 0.26

13.00— 8.50
18.00—12.50
28.00—16.00
18.00—13.00
20.00— 8.00
8.00— 4.00

Woensd.
60.00—18.00
30.00—17.00
0.85— 0.75
0.85— 0.75
1.15— 1.00
1.30— 1.20
1.20— 1.00
0.60— 0.28

14.00—10.00
20.00—17.00
28.00—23.50
21.00—19.00
20.00— 8.50
11.00— 9.00
32.00—26.00

per 50 kg
»

per kilo

per 50 kg.

4.90 16.00—5.00 20.00—5.50
5.40— 0,38

11.00— 7,00
42.00—14.00
12.00— 7.50
12,00— 7.50
10.00— 3.50

14.00—11.00

Zalm
Sfeiir ........
On roods poon
Mid. roode poon
Kl. roode poon ..
Schar ........
Bof...................
Haring-., . . , . .; , ,)
M»

20.00-* 5,70

30.00—23.00
24.00—21.00
20.00—14.50

1,10— 0.90
1.60— 0.23

20.00— 4.20
14.00—11.00
14.00—11.00
20.00— 9.00

8.00— 7.00
45.00—16.50
(5.00—10.00
10.00—
11.00— 1.80
35.00—
32.00—
28.00—26.00
23.50—22.50
17.00—15.00
0.90— 0.75
1.70— 1.17

24.00— 9.50

4.20— 0.55
M.50— 9.00

56.00—2«<
20,00—11.50
16.00—10.00
9,50— 4.20

35.00—31.00
34.00—20.50
27.50—23.50
22,00—21.50
16.00-^.10.00

1.10— 0.70
2.29— 0.33

23.00— 8.00

p. 20 stnlis
per nluk
per 50 kg.

p. 125 kg.
per 50 kg.

19.00— 8.00
23.00— 9.00

per kilo
per stuk

per I25 ktr
per 50 k c.

17.00—14.50
25,00— 6.50

5.10—

,15.00— ILOO
. 6.50— 8,00

5,10— 2.00

j 1.50— 4.40
6.00— 2,30

11,50—
6.20—

6.00
5.00

13.00— 5.00
9.00— J.OÖ

5.70— 2,50

15.00—12.00.
15.00—12.00

per kilo
^

per 50 kg.

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREËLEN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE-
KEN MET DUBBELd
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS .
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CIRCULAIREN

wendt U tot de

Drukkerij

van dit blad
Nleuwpoorfsleenweg

_ 44 _-
OOSTENDE

TELEFOON 723

PRIJZEN BUITEN
alle CONCURRENTIE,

| M * * V V » F * l '
In ffaUw, l coldm , 14,50 h
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HET VISSCHERIJBLAD

EEN OOSTENDSCHE DR1FFER MOET

WEGENS MACHINEDEFEKT EEN HAVEN

VAN DENEMARKEN B1NNENLOOPEN.

De O.238 van de Oostendsche Reederij i:
in den loop van zijn eerste reis verplicht ge
vreest de haven van Esbjerg (Denemarken)
binnen "Ie loopen wegens een klein defekt
aan de machine. Na een oponthoud van on-
gevesr twee dagen trok het vaartuig den
26 Februari terug naar zijn visscherij. De
machinist Tanghe die zich haastte het defekt
te herstellen, viel van de trap met het ge
volg dat hij een breuk aan den knoezel op
liep. Na de eerste zorgen te Esbjerg, kwam
hij met de Harwich Boot langs Antwerpen
naar Oostende terug.

De hevigste hoest
wordt onmiddellijk genezen met de

Siroop MIRA

verkrijgbaar : Apotheek PEREMANS
58, Alfons Picterslaan Oostende.

••***•••*»•••

BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN

16 Feb. — Alb':.-t L.agnp van Victor en
Aïice Govaon, •"!Ho'irout&che-steenweg, 245.
Cjeorges Vnr.liü.Y van ümxcl tin Juliana De-
clc-rctj, Beekitraal, 18. '

l 7. Magdalina Mcuïemeesler van Leo-i
po'd en Beïïh?. Vercarrc. Nicuwlandstraat.—
C.harles Scgher.i van Carolus en Adela Vob-
tcn, Fr. Orbanstra-U. 'J5.

18. •—- Den:se Boeycjeii van Maurïts en
Aciriana Butke, Zuic.stiaat, 8. Etienne Ry-
ckrwacrt vcui Ro£<-i er. Simonne Grymon-
pï'cz, 1 houroultchf sU-enweg, 230.

19. —- Erij; do PoMe' vsin Oclavus en Ma-
rictta Aelbvecht, Cor:*c:enceplaats. 9. Goor-
g«s Syoen vr.n Cha.-.es e" Maria Vanderhae-
g'en, wonende te Stalhiile.

20. Nadinc Hagers .van Josepl» en Lu-
crèse Steeman, Schijjperstraat, 10.

21. Georges Heusc<iuin van Julianus
en Mcrtha Germonpré, Metsersstreat, 19 ;
Mariette Godayn van. Ar'.hur en Augusta De
Bie, .Koninklijke straat, 78 ; Monique .Van-
decasteele van Andrcas en Maria Vanden-
brande, Oudenburgstraa't ; Rachel Clacys v.
Octaaf en Alïce Theunynck, Scholenstraat,
25 ; Je«in Lesaffre van Gerard en Marth-
Debeuf, Ste Catharinn Polderstraat, 35 ; Mar-.
cel Neuts yan Achillc en MarcolHne Neuts,
Amsterdamstraat, 65 ;

.22. •—• Walter Wi'ttesaele van Alfons en
Idalie Decock, wonende te Zandvoorde ;
Margucrite Aüary van Antoinc en Gïlberti:
Marly, Stockholmstraat, 1 9 ;

• .23. •—- Rpsette. Geselle vau Petrus en Mar.-
gareta Van Eeghem, Nieuwstraat, 8 ; Er-
nestïne Erslcr van Frans en Maria Nrizovai
Gerechïstraat, 37 ; Denise Bondue'lle var.
Carolus en Georgette Vilain, Visschcrsksai,
II. . :

JUWEELEN EN UURWERKEN

Met U. rechtstreeks' tot den FABRIKANT
te wenden profiteert U 30 %. ;

Spoedige verzorgde vermakingen en veran-
deringen. Bij elk uurwerk een bewijs van
Volledige waarborg- Moveo altijd hfit juiste
uur, het nuttigste geschenk. PAUL CGSSEY,
Wittenonnenstraat, 41.

OVERLIJDENS
19 Februari. — Rosalie Dewittc, 88 jaar,

wed. Karel Brems en van Karel Deprcz,
Schoolstraat, 98 ; MarcelHne Delorg.ï, i m.
woont te Breedenc ; Julius Vlaminck, 65 j.
echtg.. Emi»a B?.rbaix, Stuiversstraat, 1 1 4 ;

20. — Leonia Decloedt, 75 j. wed. Hip-
poliet Verhr-ephc, Langestraa't, 98 ;

2|. .i_ Karel Marlein, 62 jaar,' echtg. van
Maria Hautekiet, Koophandeisstra'at, 7 ;

22. — Robert ivlakeib'crghe, 3 m. Nieuw-
straat, 31 ; Hendik Clacy.i, 67 j, echtg. van
Louisa Vuylstcke, E. Beernaerlstraat, 27a ;
Rosal.ia A-.itï'ennert, 69 j. wed. Pietcr Van-
hevel, Pontonstraiit ;' Bcisy Eriksen,. 78 j.
wed. Jcns Olsen, Koninginnelaan, 60 ; De-
nise" Devi'.lf-rs, '3 j- woont te Grace-Barleur;

23. — Simonne Vandermeorsche, 8 jaar,
woont te Gistel.

24. — Emma Vanremoortele, 75 j. wed.
Karel Diimon. Thourout steenweg, l i 8 ;
Joanna Blommr.crt, 41 j. ongeh. M. Hartlaan

-,!6 ; Êlisïi Dumon, 71 jaar, wed. Fernand
Vinckc, ccKtg. Victor Grenet, Kerkstraat,
37bis,

HUWELIJKEN

23 FefcvuEri. — Daniel Vandammc vloe-
.renlcgger en Honrine Vanlekc, z. b.; Mau-
rits Inghuibrccht, sergeant bij 't leger en
Germaine Hcslers, z.b. ; Eduard Vanlekc,
paswerkc-r en julia Dcwulf, z. b.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

24. — Drkokcr Eduardus, v-loerder, Sta-
tionstraat, 6 en 1de Vr.lcria, Kerkstraat, 8.

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

Legeln Denïso, dochter van- August en
. Doutrelungne Paula, — Deman Robcrt, zoon
van Maurks en Dobbslaerc Philoinena.

OVERLIJDENS

Lauwereïns Willy, ongcKuv/d, 23 jaar.
Dokicn Richardus, wed. Sanders Homaniö

63 jaar..77— Trcvo Maria, ong. ,80 jaar.

• HUWELIJKSAANKONDIGINGEN

Herrcwyn Anclré, glnsbewcrker Ie V'e«jrne
tn Vanclverdingrie Joannn, z. b. alhier.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN .

Pollin CKrlstianc, van Cu&laaf en Van
Clev«rt Hclêna, StaJionsua&i, 77. — Van
WuJpon Lydia van Gaston ên^ndelé Bsthcr
SlaclilliUÏsairaat, 74..—- Muys'llogor van Rc'-
Ini eh DévtienJt Lr.on!a, Visscliorsslraaf, 15.

OVERLIJDENS

StcVfins jcan, 82 jaair, cckt. Houvenacgliol
Irma, Van Mullem&raat* 25. — Rivier»; Gi-
nelle, I I maanden, <J. v. G.irard <?n Clacys
Angftla. — Tra«n9 Marócl, 3 maanden, z.v.
Frans en Raes Simoniio, Dikrnuitïöstraat, 36.

HUWELIJKEN

Renïers "Roberl, becnnouwcr Brussel met
Claeys Alésandrino, alhier.

. MUWELUKSAFKOND1GINGÈN

liiii

BOUWGRONDEN te koop op
«Öpex», zeer yoordeelige prijzen. Bij-
zondere voorw. voor bouwen. A.B.Y.
M.A.. Nijverheidstraat. 94.

^S~*J~*1S*^^™^S\*~+S^**S*^^*^*^*S^*^*S'

VISSCHERS

Voor uw zeegoed en oliegoed in huis
gemaakt wendt u bij HIP. BEYÊN-
GONZALES, 36, Schippersstraat, 36
Oostende. : .

Te koop

Deensch Seinenet

Visschersvaartuig

28 ton bruto. 70 HP., «Tuxham».. mo-
tor, slechts 16 duizend kronen, afge-
leverd te Esbjerg. Denemarken.

Voor verdere inlichtingen wende
men zich tot A/S Varde Bank, Esbjerg
Af deeling.

BRUSSEL

VISCKWINKEL over -te nemen.
Kan winst bewijzen. Verplicht te ver-,
laten door ziekte. Bijna geen huishuur.
R. Ureel, 178, Notelaarstraat, Schaer-
jeek.

Bruggen en Wegen

AANBESTEDING .

Op Vrijdag 8 Maart 1935. 'te U mi r zal
er ten overstaan van den Heer E Versehoo-
re Hoofdingenieur-Directeur van Bruggen en
tt-Uen, Langcstraat, 69, te Oostende, over-
'epa-Mi worden tot de aanbesteding der wer-

den voor hel v/cren van den aanwas op cw
Bidbank vr.n den Oosteroever van de havcn-

ul VEH Oostende, gedurende een *e"nlJn

v «n cén j.--ar, beginnend op l Mei 19^5 en
eindigend op 30 April 1936.

Inlichtingen kunnen kosteloos bekomen
wo-cïen bij voornoemden Heer Verschoorc ot
jij den Heer J Doorns, Eerstaanwezend In-
genieur van- Bruggen en Wegen, Langcstraat
59, te Oostende.

Pêcheries Calaisiennes

IN- EN UITVOER VAN

Versche Visch

Specialiteit v" Haring en Makreel

Impoi'tation. et Expörtation. de ^

Poisson frais <

Spécialité Harengs, Maqueraux|

| SoetekoUW, Rue du Minck, CALAIS;

Téléphone 696

UAGELIJKSCHE VERZENDING:
BELGIË — BUITENLAND

g gesticht ia 1889

= OOSTENDE

Tel- Adr. Willemsco, Oostende
.Tel. : 85 -. 1035 - 175 - 1814

SPROTTEN & HARÏNGHANDEL

JUWEELEN — HORLOGEN

2ILVERWERK

uis René SIX

Politierechtbank van

Oostende

VEïlBODEN PRODUKTEP4 VOOR HET
INLEGGEN VAN VISCH

Voor de politierechtbank te. Oostende,
verd'-da zaak opgeroepen ten laato v.an een
>lantseiijke firma, beschuldigd door ce m-
,pekteurs van eetwaren, vcsboden produkten
'ebriiik'i?. te hebben, bij Ksï inluggcn: van
iaring, namelyk formool. De .aanwezigneid
van'-dit-p'rodakt, verboden door komnkhju
Jcsluit, 'wercl -vastgesteld door <--en expert,
-io er nochtans de- dosis niet van vaststelde.

De firma roept in dat zij volle vertrouwen
lad in den • Duitschên expert, die zij in dienst
fcnomen-h'ad, en d'ie opdracht had de haring
n te leggen <>p.: dezelfde manier ais sjeci.-..
•.-ercl in DuitschlanVi . zulks met het doel te
runnen konkurréeren tegen de uilheemsche
produkten pp vi-eemde markten.

Het beotisur van de firma zou niet gewe-
ien hebben welke produkton de Duitsche be-
/oegdheid gebruïktp en wel het minst dat er
:ormool gebezigd -werd. Trouwens de .inleg-
produkten kwamen uit Duitschland en cc le-
verancier ervan betuigt dat er absoluut geen
van beide chemische stoffen in de doar hem
geleverde produkten aanwezig waren. De
verdediger zegt da't het niet uitgesloten is
dat, ci'oor de werking van deze produkten
op de xiien, er formoo! ontstaan is.

De rechtbank heeft dsze ziensv.-ijzc niet
willen dcclen en eenvoudig de afwezigheid
van verboden bestanddeelen vastgesteld. De
firma werd dan ook tot een geldboete ver-
oordeeld. - ,

Op 'te merken valt, dat .de rechtbanK d<-r.
Duitscher niet heeft willen verantwoordelijk
verklaren, daar hij slechts een ondergeschikt'
was van de firma.

The International Paint

fc Compositions C° Ltd
LONDON

ALLE SOORT SCIIEEPSVERWÉN
De Wereldbekende «Copperpaini» voor

Houten Schepen
De « Trawlcrs Composifions Paints »

en 2' kous voor Stalen Schepen
De Speciale Verf' « Galvcx »
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Dcpothonders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.

IN VATEN EN FLESSCHEN

Brouwerij Feys, Ocstende

Firma Leveke Jan

VISCHHANDEL

ZEELAAN, 52

IN- EN UITVOER

DE PANNE
Telefoon 30

11, KERKSTRAAT, OOSTENDE

VERMAKINGEN

Visschers!

Vischknechten - Visscher

Reeders en Vischhandelaar

Koopt uw RIJWIEL

l HUIS GENTIL MARE!

28, Kerkstraat, OOSTEND]

Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 3]

BLANKENBERGJ

D

Eugène Rau & Zone

71, Ooststraat, 71, Oostende - Tel. 20(

Haringrookerij Visch coiiser ver

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

—co»-

De beste en schoonste

laken Klakken

bij U. JACQUELOOT

Wittenonnenstraat, 29bis, OOSTENDE

Société anonyme beige.poar Ia Gonservation du Poisson par

^meest gekend ondsr T
den naam van- ^

A R T B C J
>dr. Tel. ARTIC, Oostende, Tel. 1581 ^

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

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

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

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

Aiig. Van Hauter- Claes

Vischfactoor

' Opvolger van Iiet'.'Qud gekend huis J, DUMON

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

Onze klienten gelieven wel op te letten dat dit -huis niets gé-
ineens heeft met een andere firma,-waarvan de naam dezelfde is.

5. ZHinSTRAAT. f> OOSTEND*

Verbroedering der .,

Belgische Zeelieden van;

Iden Oorlog 19144918

Oostende

V.oCt.- nangcnomc» oy da Algcmeene Ver-
^<L-ïing --?n 7 Ftlnuari 1035 :

«•De fetJcn 'Jcr Verbroedering der öclEri-
srlie Zeelieden van den Oorlog 1914-1910.
C. £,'.cndo. In Algcmcenc Vergadering bij-
•en, brengen huWe OOn liet heldhaftig op-
; '<."cn van Kapitein er. bemanning ynn lul
B.~igicche ctooinuchip «jsnn Jcdol», in hel
Mictc.nn von heï t j,trcddi:rdc Engclsch
jfoomschlp «Uswpi'il-J mit'den Oceaan. .
1 Zij herdenken hun makkew, slachtoffert

\i-.n hun mocci en zelfopoffering, de Heo-
• i n Paul Lambert, Ac. stuurman ca Ö3
ï .naho, clonkeyman, d|ö zich met acht KTV
<!i-!c loden tinr b'cmc.nning, vrijwillig aa:v
j-vbo'dcn habben 'om t!e .opvarenden v-art
'ivt in noo.-! .vorkecvcndc schip, ter h'ulp
• i- fncüon en in hè: icrugkccrcn, mot xca
fjorc<!<Jcn van hol slocmschip «Usv/orlK.>
rainmerlijk verdronken door het omkante-
i'-.i t)cr rc<!tUnf;rbool. Do Verbroedering h
f :cr c p h {•> v R lectan rn. cevt in Kapitein
•"o:\tlver on <Jn ijerfionivn^ der «Jcan'J.n-
<( •••> <!tn opoffaringngoeai en ds waardig-
lir'd v.n h^t fïolsflsclm XccÜfdrn korps,
'• Dn'HÏp.-n I-.;!ii K-'',erj!i"n dank Mt\ Z.M,

> . t m-,"** I.öopnlf! lit en Tüijno ' Escsllentiö
•' n Min-ft*er ",111 Z'-ewazoa, voor hunno

vinf;, bij t'n •lïefinnefingcn daarvan

Bestel uw

en Kreeften bij

au & Zoon

Ch. Desmidt-Sleyter

St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

1CHTEN

MAAkT

6.29
6.27
6.25
6.23
6.20
6.18
6-16
6.14
6.12
6.10
6.07
6.05
6.03
6.01
5.59
5.57
5.54
5.52
5.50
5.47
5.45
5.34
5.41
5.39
5.36
5.34

\V 5.32
D 5.30
V 5.27
Z 5.25
Z 5.23

17.22
17.23
17.25
17.27
17.28
17.30
17.32
1733
17.35
17,37
17.36
17:40
17.42
17.43
17.45
17.47
17.48
17.50
17.5!
«7.53
17.55
17.57
17.58
18.00
18.01
18.03
18.04
18.06
16.08
18.10

BRUSSEL

2ERSTE SOORT MAZOUT (GA
voor alle slach SCHEEPSMOTJ

OLIËN van EERSTE HOEÖANI

Agenten en Uitleveraars : ;
OSTEND STORES & RQPEW

5. ZUIDSTRAAT, 5 i- OOST

VISSCHERS, REEDERS!
Streeft voor .vooruitgang en verbetering van de opbrengsten

uwer schepen. Rust ze uit niet volledige moderne radio-eïektrisclv
toestellen: .

Télégraphie, Telefonie, Richtirigzöekerj

en Ultra-Sonore Dieptemëtërs

Volledige en kostelooze inlichtingen • worden verstrekt door d

Soeiété Anonyme Internationale de Télégraphie sans F
BRUSSEL: 13, Brederodestraal, Tel.-12.5Q.70,—4 lijnci
ANTWERPEN : 5-7, Lombardstraat _ Tel. 26659 - 2961
OOSTENDE: 7, Vindictivelaan ' . . • Tel. 13

)e zeevisch, pro
is een-van de j
en nationalen v
.venals ïn de ar
; in grootere m:
ionale nijverhel
len zegt dart hè
i is aar: de v<
:h men imag o<
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Is verlamd weri

AUG. VAN DEN ABEELE
Tel. 335.48
Telegr.; «Probité» - ConpüFe, §2-§§ - föndé en 188

gesticht in l iBS
INVOER UITVOER

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

E I G E N VRIES-INRICH1 ING

SPECIALE INRICHTINGEN tot
'et BEREIDEN VAN ALLE

SOORTEN VISCH ——-

IMPORT EXPOR1

POISSON SALÉ, FUIWE,
SECHE, CONSERVE,

TREMPE ET CONGELE
EN GROS. ':

I N S T A L L A T I Q N
FRIGORIFIQUES P R I V E E !

INSTALLATIONS SPECIAL
POUR LA PREPARATION
TOUTES SÖRTES de PÖISSON

$ LaMarée^DeZeevisel

J^ S. M., gesticht door de bijzonderste Reederïjën ter yischvangst

6, Vaartstfaat, Oostende

GROOTHANDEL IN
VERSCHE, GEROOKTE &
GEZOUTEN VISCH — —

Telegram Adres : MARZEE

PROPAGANDA VOOR

HET VISCHVERBRUIK!

Telefonen : 1426—1431

OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48,
Alen brengt ten huize.

"t>
.lWtt

JüHsn, spïjsKuisbe'diondö e,i De-
«ria,

Firma J. Demuelenaere

CORTEMARCK,
(Bestaande sedert 1895)f

Specialiteit van kistjes voor het ver-
zenden van visch. ••• •':*

Alle kistjes kunnen met firma of merk
óedrukt worden. In een kleur naar keus.
Vlugge en ' kostelooze thüisbestelling

per autQcamjpn, • .
. Teletoon \ Handzaeme 65.: .

LEOPOLD DEPAEPE
SCHUILHAVEN — ZEEBRUGGE

VV E N G A R N A A L

BREUKLIJDERS,
Waarom nog lang sukkelen wanneer

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

G. MADELEIN-BUYS

Wittenonnenstraat, 27 _ OOSTENDE
Telefoon 1740.

Apotheek-Drogerij

Olifant

ÖPECÏAtlTEIT VAN GEPELDE

BESLUITCN .:
*^ere motin i.x-er to nikken aan 7.. M. K o,- j

.••'npr Leopold III.' önn' E:$ne RScèllenli'c 'don
M:n"»Tcr van 7o<ï*ezen,' öan KöpileJn" " Gon-

GARNAAL

Tel. Zeebruggè 89

VISSCHERS l 't Is wintertijd l IJs-
(Kuude wind, regen en sneeuw staan U
te verwachten. Om alle koude en borst-
kwalen te vermijden en ..te genezen,
)vertreft.« BORSTSIROÖP BAREL »
alle andere, daar samengesteld uit de
tachtigste geneesmiddelen, ei geen

en 'aan, <io peri.

Postcheck 303.941 koude weerstaat aan zijn uitwerksel.
Hótidelsre* 302> l DE FLESCH 5 6,50 FRANK

Koopt al uw soorten

foecBnikf en onliecirii-kit b|

V. CATS PAPIE1

ROTTERDAl
VRAAGT PRIJS aan onzen Vertegenwoordiger : S. A B A
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tel. 5138

©

Reeders I Beproeft d

Snurrevaadvisscherij

Vraagt prijs van een KOTTE
in Denemarken door een
vermaardste experten gebouw]

Alle gewenschte INLICHTING
kunnen bekomen worden t

Erik Frederickse
.??, ;:-„:-

54, Groot Godshulsslraat, i

BRUSSEL Tel. 12,13.!

Algemeen AGENT van de belan

rijkste Deenachè scheepswerv

voor België, Holland en Frankri
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