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ikele Beschouwingen
omtrent dé toepassing der nieuwe
O ver dr achtt aksregeling voor de
Vischrookerijen en Inleggerijen

EEN BETREURENSWAARDIG
NINKLIJK BESLUIT VERWEKT EEN

HOPLLOOZEN TOESTAND.

l Visscherijblad» van vorige week
niet nagelaten kennis te geven van de
0 regeling der overdrachttaks toepas-
cp den invoer en voortverkoop van
ua, gedroogde of gerookte vischwa-
olgens Koninklijk Besluit van 28 Maart
en in voege sedert. 10 dezer.
0'jwei onze rookers zich mochten ver-
in aan een rechtvaardiger stólsei dan
1 toe in voege, brengt deze nieuwe re-
integendeei in een eerste aanleg met

iro'sken beheeren nog grooter moe,ilijk-
'oij als voorheen, en is het wenschelijk

utrent cnkle^ nadere b('eschouwingfen
en, welke doen uitschijnen dat de toe-
hierdoov werkelijk hopeloos wordt

deze nijverhe'id.
rt en vooral geven wij hier de t-:-jkst
.; fföniiiklijkrBeslaït'r^v^elké %'ermejrflr-rjat'
urrgchre- öyerdrachttaks verhoogd wordt
'/o op den invoer van de vsichsoor-

rmejd onder Nr 2 I 7 van het Toltarief
•ncnlijk alle gerookte, gedroogde en ge-
i visch met uitzondering van haring
otten enkel gezouten of gedroogd. De
:ocpasselijk op de vischwaren bereid

land blijft onveranderd.
';tisch zullen dus alle vischwaren, uit-
ierd haring en sprot, na bewerking
rï.n Belgischen arbeider, "u een tak-
,• ondergaan van I 5 %, alsv/anncer de
erde produktcn bereid in den vreemde
nar. 10 % taks onderworpen zijn.

menige uitzondering hieraan is deze
haring erf sprot GEDROOGD OF

UIEN», welke aan de vroegere taks
f/r onderworpen blijft bij den invoer,

na bereiding ' in het binnenland ĵen
; maai de 5 % moet vold'oen, hetwelk
t: niet het minste voordeel geeft aan
ijvcrheid, we] integendeel, want de

Je invoerders zullen niet nalaten in
tvallen — zooals voor de blanke ha-
- de bereide haring als GEDROOGD
voeren en van de nieuwe regeling ge-
maken om het voordeeligst tarief toe-
Ie zien.
•en wij terloops aan dat de uitzondc-
imaakt op «gezouten of gedroogde
ii» zelfs voor de Belgische rookerijen
aanmerking kan .komen, gezien sprot-

idur dezen vorm niet ingevoerd wor-
•iar enkel in verschen toestand.

itr ook kan een vreemde invoerder?
«makkelijk deels aan het voldoen der
•-• 10 % overdrachttaks toepasselijk op
:ten visch, ontsnappen, met de waardd
'«leren merkelijk lager in te klaren,
liuidige overdreven takseering zal na-

ueer dan ooit aanleiding geven tot
praktijken. De inlandsche voortbren-
tegencfccl, aan een strenge kontrbql
'orptjn, dient zich aan de huidige rè-
{•: voegen, en is hierdoor in de onmo-
'id gesteld te concurreeren op eigen

is gemakkelijk te verstaan dat de
• en uiteengezette toestand dient gc-
to worden, wrlleln onze rookerijen —

•Js in da laatste jaren een buitenge-
moeilijke periode, kenden — niet hee-
verdwijnen, en het is werkelijk onbe-
ik dat deze nijverheid tot nu toe steeds
?n onmogelijk gemaakt werd door een
ivaardige fiskale wetgeving die de
Is voortbrenger in het nadeel stelt
•'er den vreemden invoerder,,
andere, onder oogpunt van rechtvaar-

is hut niet aan te nemen dat de
^ngst onzer eigen nijverheid hooger
wordt dan deze door den vreemde in-
i Wij eischen ten minste da gelijk-
'iet alleen voor wat betreft de taks

ook cen even strenge controol
-• vreemden invoerder als voor ons.
Iijkheid vau toepassing zou ons zelfs

Woelig zijn, en de inlahdsche voort-
niet het minst bevoordeeligen, daar

ns7.ins de noodlottige vreemde consig-
iUchake't en hiertegen dietu insge-

rnaólregel getroffen te worden.
memiseh gebied is deze regeling
,st r.edeelig, gezien onze rooke-

i< Ucjjtnsiaando al de krachtinspannin-
ï'r.n om hun eigen markt te kunnen
:?den, zich meer en meer op den
<v,ul verdrongen zien. hunne pro-

vrslt fit', de vnortbrengstkoslen ' vcr-
«n >n evenredigheid en stelhn hen
i'^ooclijkheid hunne plaats op eigen
" behouden. Dit brengt dan ook wer-
"M bii en lenslolte grootere lasten
'l'r inkomsten voor d« Staatskas,
.'iok een moreele kant aan da kwêS-
'̂ c niel to onderschatten is, D<̂  ïn-
"* rooker staat b.v. op den achter-
'''' de klienleel aan dewelke hü 5%
j'̂ ks moèl eischer», alswanneér 'de de-
r'Ts van vreemde produkien hunne
'bedienen mits een tak* van slechts
"•iiïfrtr! te>' moeten toppassen. Hst is

begrijpelijk dai de koopers aan deze laatste
de voorkeur geven en zich niet voor het
minst bemoeien indien dit schadelijk is voor
den Belgischen arbeid of niet.

öe Belgische voortbrenger staat hier dus
heelemaal machteloos, en het is hem werke-
lijk pijnlijk vast Is stellen, dat na regelma-
tig zijn belastingen aan de Staatskas bijge-
bracht te hebben, hij door onjuiste wetten en
regelingen ten onder gebracht wordt.

Er moet verandering komen en alles dient
er toe in het werk gesteld.

De eenige uitweg voor dezen wantoestand'
ware. dat alle gezouten en gedroogde visch-
waren — en niet ailecn haring en sprot uit-
gezonderd -— aan d-s gewone overdrachttaks
van 5 % onderhevig zijn bij den invoer, en
dat de verdere bewerking dan enkel cfe 2,5
per duizend zou ondergaan. Integendeel zou-
den alle ingevoerde gerookte of bereide visch-
waren dienen onderworpen te worden aan de
10 % volgen:; het Koninklijk Besluit laatst
vers,che|ipr]j „ _ _ •-...•J. • .,„
.. Op' deze 'wijze% zou. onze inlandsche nij-
verheid een klein voordeel bekomen, "waar
ze in feite recht op heeft, en wij zijn over
tuigd dat het bevoegd Beheer, na de gron
dige arguinci.tatie aanhoord te hebben yas
do belanghebbenden, niets anders zal kun
nen dan de redelijkheid ervan "in te zien
en de noodigc maatregelen zal treffen om
aan dezo kwijnende nijverheid terug wat
leven te schenken, te meer daar zij nooit
zooals veel ai-dere industrieën gedeeld' heeft
van de huip en de vrijgevigheid der Staats-
kas of andere inrichtingen.

Laat ons hopen op een spoedige en goede
oplossing, gezien binnen een paar maanden
het seizoen terug aanvat voor de rookers,
want indien inmiddels geen verandering
aan do huidige onrechtvaardige regeling
komt, zal r?o toestand werkelijk hopeloos zijn

Als er lever: is, is er hoop, zegt het spreek-
woord : en öe Belgische rookers willen nog
leven .

Inhuldiging van pe Brugsche
Ijsfabriek te Zeebrugge

Hulde aan Pol DE ROOKER

VRIJE TRIBUUN

opf

Aanvang van den
Zomertijd

——«o»— .—

In met «Staatsblad» verschijnt het
volgende bericht:

Er wordt ter kennis van de ministe-
rieele departementen, zoomede van de
provinciale en gemeentelijke besturen
gebracht, dat. dit jaar de zomertijd zal
ingaan, en dus de klokken met 60 mi-
nuten vooruitgezet zullen worden, in
den nacht van 18 tot 19 April, 2 uur
'•7. uur wintertijd komt overeen met
3 uur zomertijd).
De betrokken besturen zullen het noo-
dige ter uitvoering van dezen maatre-
gel doen.

Lez-ars, zet dus Zaterdag avond het
uurwerk één uur vooruit.

PRODUKTEN
GASOLIE — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

• plaats, welke eere doet aan dit huis en waar-
j op een veertigtal genoodigden zich op feeste-
! hjke wijze aan de keurig opgestelde menu

lu goed'dedön. .
benevens een gelegenheidsrede, welke er

c'oör' den voorzitter van den beheerraad der
labritik werd uitgesproken, mochten we er
tevens een prachtige rede van den heer bur-
rneester:. der gemeente Sluis (Holland) te
aanhoórén krijgen, waardoor we eens te
meer. tot de vaststelling zijn gekomen dat,
niettegenstaande alle contingenteeringen en
hande.lsnioeilijkheden, de vriendschapsban-
den tiïsschen Belgen en Hollanders steeds
hartelijker worden.

BrayjB heer Burgemeester, uw speech was
er een'jvan gemoedelijkheid, hartelijkheid en
ingegeven door een verlangen naar samen-
werking en verstandhouding tusschen beide
vc-lk'eren.

'Oofc-het gezellige ontbrak hier niet en het
zal tenslotte, nidmand verwonderen, dat

f ^ van Hejrst, de knappe kor-

HEER POL DE ROOKER

Vijftien jaar geleden was Zeebrugge dat
nietig vïsschershaventje, waar toen weinigen
hoopten er ooit iets grootsch te zien uit
groeien.

Dank zij het initiatief van ministers zoo-
als een Anseelc en cen Baels, dank zij den
annhoudenden ijver van het Brugsch ge-
meentebestuur met Burgemeester Van Hoes-
tenberghe en enkele rasechte Bruggelingen,
zooals cen Pierre Van Damme die, we mo-
gen het gerust zeggen, van Zeebrugge zijn
troetelkind maakte, is het hen gelukt, vooral
de technische uitrusting van Zeebrugge ais
vissche;ishaven zóó te verbeteren, dat voor
de ontwikkeling van de visschersvloot aldaar
er geen beletsel meer bestond.

Deze technische uitrusting was niet alleen
voldoende om den vooruitgang van een vis-
schershaven te bewerkstelligen. Ook handel
en nijverheid moesten er zich kunnen ont-
wikkelen en dit alleen was mogelijk met
personen die door hun durf, werklust en
initiatief het hunne zouden bijdragen om
zulks te trachten te verwezenlijken.

Ook hier bleef Zecbrugge niet ten achter.
Kranige vischhandelaars zorgden niet al-

Ietn voor eigen welstand maar ook meegaan-
de voor dien der visschers op wier visschers-
haven thans alle oogen gevestigd zijn.

HET BEGIN VAN DE BRUGSCHE
IJSFABRIEK

Lang werd nochtans in de moeilijkste om-
standigheden gewerkt en wilden de visch-
handelaars ijs, het moest van Oostende of
Heyst aangevoerd worden.

Zooals het vaak in dergelijke gevallen
gaat, hebben kleine feiten soms groote ge-
volgen, zoodat in 1932 de firma Lcopold
Depaepe bij de Brugsche ijsfabriek te Brugge
ging aankloppen, opdat door hun zorgen
ook te Zeebrugge ijs zou geleverd worden.

Aan den he,er Lcopold De Rocker, mede-
stichter van de Brugsche ijsfabriek, te Zee-
brugge, beter gekend onder den naam van
«Pol den IJsboer» werd de leiding van den
verkoop van ijs te Zetbrugge toevertrouwd.

Vier jaar leerde de volksjongen al de moei-
ijkheden in dergelijke omstandigheden

te moeten leveren, kennen. Weldra werd de
groote noodzakelijkheid ingezien van het
tichten eener ijsfabriek te Zeebruggo.

Vanaf 1933 werden bij het Brugsch ge-
meentebestuur en het bestuur-van Bruggen
en Wegen stappen gedaan opdat do domein-
gronden te Zeebruggc zouden te koop ge-
teld Worden.

Ook hier was Pierre Van Damme opnieuw
de groote bewerker e,n steunpilaar van de
spoedige verwezenlijking van dit projekt.

Intussckti'n wa3 het begin ver van roos-
kleurig.

Pol had echter een ijzeren wil en al da-
delijk wist hij zich de sympathie van vis-
schers, reeders en vischhandelaars loe te
eigenen.

Einde 1935 werd met het bouwen van een
Fabriek nan d-; Noorderkani begonnen die,
ens de Noordcrkaaimuur waaraan men thans
ezig is, zal opgetrokkr/n zijn, de schepen

met gemak van ijs zal kunnen bedienen.
De tol op_hcden geleverde krachtinspan-

ing mogen we als schitterend r>ï3chouwen.
Pol De Rocker heeft er zijn best gedaan

:n we kunnen de kranige volksjongcn voor
ijn puik werk slechts gflukwcnschen, in de
oor», da» hel hem moge gegund worden,
n de toekomst goede zaken te doen en nog

jaren pan het hoofd te staan van dn
e afde-eiïni? der Brugsche ijsfabriek

EEN BANKET

Maandagmiddag had leV ' gelegenheid van
de opening der fabriek bij Theo Dewilde's,
op Zcehruggc M6le, een prachtig banket

«Kromfgjs^l j , pp
rebrcistër, waarover Tve het eenTestai'"maan-
den geleden had'den, dank zij hare folklo-
ristische liedjes en oude Vlaamschc zangen,
er de leute in hield, zoodat tenslotte in de
hartelijkste stemming elkeen blijgezind naar
huis ging "geheel voldaan over de kranige
wijze waarop het bestuur der Brugsche ijs-
fabriek zijn gasten onthaald had. P. V.

Zooals bekend, .yereischt het openen van
een vischhandel, eene officieele toelating, en
zonder verder uit te wijden, ook OFFICIEE-
LE TAKSEN, dus een afdoend bewijs dat men
van hoogerhend het beroep van vischhande-
laar ERKENT.

Nochtans blijft dïe be.roepserkenning ui-
ïerst rekbaar, aangezien men steeds toelaat
dat er versche visch, gezouten en gerookte
haring, enz. verkocht wordt bij den eersten
den besten kruidenier, fruit of groentenhan-
Iaar, ïeuraer, marktkramer of iets dergelijks,
i d Jniettegenstaande al

g
«outsiders» niet deminste aanvraag deden, of toelating verkre-

gen, om visch te verhandelen, en tenslotte
nog aan de voornoemde takseVi (voor hinder-
lijke bedrijven) ontsnappen.

Spijtig is het aldus te moeten bestatigen
dat in het huidig geval enkel de VAKKUN-
DIGEN belast worden, 't is te zeggen diege-
nen wrjke dus de noodlottige gevolgen eener
ONREGELMATIGE en misschien wel ON-
EERLIJKE concurrentie, aragen, vooral daar
de -voormelde <outsiders» voor princiep heb-
ben visch te verhandelen wanneer de gele-
genheid er het best toe geschikt is (Herfst,*
Winter Lente).

Moet men aldus verstaan dat het enkel is
om visch te verkoopen in den Zomer wanneer
ei* niets of weinig te verdienen is3 dat men
de valckiihdigén" Belast? « . — . . . W I / I ^ . Ï . . ,

Ongetwijfeld berust dïen toestand slechts
op eene vergetelheid van hoogerhand (er is
geld te verdienen) en 't is dus te verhopen
dat die kwestie zal nagezien worden, aan-
gezien het niet meer dan billijk zoude wezen
dat ALLEN die versche visch, gezouten- of

Giften en Steun aan de
Slachtoffers van de Zee

Een interessant voorstel van Schepen Vroome

In ons nummer van 18 Januari zetten we,. De Wwe Fonteyne Pieter van de 0.183
naar aanleiding van de beknibbeling, waar- krijgt in eens de som van 21.779,96 fr. plus

gerookten haring enz. verko'j>iférnï.-'!ï'èlfs al?
«bijartikel» aan deze.lfd'e verplichtingen en \
TAKSEN zouden onderworpen worden.

Onder oogpunt van openbare gezondheid
zou het zelfs veel nuttige'r wezen de ver-
koop van versche visch, gezouten en gerook-
te haring enz. ALS BIJ ARTIKEL kortweg \
te verbieden in winkels van allen slag .aan-
gezien VISCH meer dan alle andere voe-
dingswaren bijzondere zorgen vereischt, die
slechts door vakkundigen kunnen verzekerd '
worden. *

Aldus EOU : KOOPT VISCH BIJ BE-
ROEPSVISCHHANDELAARS ! eindelijk, ver-.'
weztnlijkt worden en vooral de gezondheid.',
der verbruikers zou er slechts bij winnen.

ESTAR.

Standard
Gas-Oili
Heel de. wereld Joor f .
beroe ?id en geprezen. "

American Petroleum Cqmpany

aanleiding
van ae Gemeenschappelijke Kas voor Z.ee-
visscherij het voorwerp was, uiteen wat aan
cfe weduwen van de O. ilii door die Kas als
pensioen zou uitbetaald worden en hadden we
den durf gehad te schrijven, dat de feesten en
omhalingen overal in stad te dier gelegenheid
in t leven geroepen, een misplaatste uit-
buiting van de openbare liefdadigheid daar-
stclde.

Deze bewering komt in alle opzichten be-
vestigd te worden.

Inderdaad, tengevolge van het feit, dat
een beslissing van de rechtbank van eer-
sten aanleg te lang wegbleef, werd door den
beheerraad dezer instelling een tweetal maan-
den geleden beslist, aan de betrokken we-
duwen voorloopig cen bedrag van duizend
frank per maand \iit te kecren, in afwach-
ting dat dn zaak voor het vrtdegerecht de-
finitief haar verloop zou krijgen.

De vijf weduwen daarvoor ontboden wei-
gerden de aangebodene vergoeding in ont-
vangst te nemen, omdat... ze er voorloopig
konden vanaf zien en nog wat konden wach
ten totdat de zaak bepaald zou geregeld wor-
den.

Verleden week Donderdag moesten de
weduwen van de 0.136, de 0,183 en de
O.254 voor den heer vrederechter Kestcloot
verschijnen om er over te gaan tot het tee-
kencn van de overeenkomst tusschen hen
en de Gemeenschappelijke' Kas voor Zcevis-
schcrij. waarbij hen volgende sommen wer-
den uitbetaald.

De Wwe Benthein Pieter van de 0.136 ont-
vangt inetm 21.869,30 fr. plus 750 fr. als
begrafeniskosten.

Daarenboven wordt voor haar aan de Al-
gemcene Spaar- en Lijfrentkas cen som van
42.430 fr. gestort, welke omgezet wordt in
een levenslange lijfrente van ongeveer 300
fr. per maand, met terugwerkende kracht op
t!cn dog van hel vermoedelijk verdwijnen
van het vaartuig.

Da Wwe Deeoisasernaeker van de 0.183
ontvangt ineens de som van 33.667,64 fr.
plus 750 fr. voor begrafeniskosten.

Daarenboven wordt voor haar de som van
116.473 fr. aan de Spaar- en Lijfrenlkas
overgemaaktt waarvoor haar levenslang een
pensioen van 5.108,70 fr. per jaar en
2.614,68 fr. voor elk harer twes kinders
lot aan rfen ouderdom van 18 jaar wordt
uitgekeerd. Dit maakt, dus buiten het ont-
vangen kapitaal, een pensioen van 876,40 fr.
per maand.

De Wwe Bry«e Georges van de O.254 on*-
vangt ineens 20.492,34 fr. plus 750 fr, be-
grafeniskosten.
Daarenboven wordt voor haar aan de Spaar-

en l.ijfrcnlka* een so'm' van 55,750 fr. ge-
stort, • welke omgezet wordt ïn een levens-
lange lijfrente van ongeveer 300 fr. per
maand. $, i f

75ü fr. voor begrafeniskosten.
Daarenboven wordt voor haar een som

van 42.352 fr. aan de Spaar- en Lijfrent-
kas overgemaakt, zoocfat ook zij een levens-
lang pensioen van ongeveer 300 fr. per
maand blijft genieten.

Aan de Wwe Guilbert Ferdinand van de
0.183 wordt ineens de som van 21.195,09
fr. plus 750 fr. uitgekeerd.

Voor het toekennen van cen levenslang
pensioen wordi daarenboven 5 7.171 fr. voor
haar en het kind aan de Spaar- en, Lijfrent-
kas gestort zoodat deze weduwe een pen-
sioen van 454,50 fr. per maand zal genieten.

De Wwe Brysse Marcel van de 0.183 ont-
vangt onmiddellijk een som van 20.602,69
fr. plus 750 fr. Daarenboven wordt voor
haar bij de Spaar- en Lijfrentkast een som
van 39.973 fr. gestort, waardoor haar ins-
gelijks een pensioen van ongeveer 300 fr.
per maand zal uitgekeerd worden.

De Gemeenschappdlijke .Kas voor Zeevis-
scherij heeft dus voor de zes wtjduwen eeii
totaal kapitaal van 499.756,11 fr. uitge-
keerd zoodat diegenen welke destijds spra-
ken van een gebrekkige wet tevreden mo-
gen zijn. Daarenboven mag hier aangestipt,
dat de weduwen dit pensioen blijven voort
gMiieten wanneer ze hertrouwen.

MOGELIJKE MISBRUIKEN ZULLEN IN DE
TOEKOMST TE KEER GEGAAN WORDEN

Verleden week. vergaderde de Voorzorgs-
kas der Visscherij onder voorzitterschap van
schepen Eniicl Vroome en na cen gegronde
bespreking waaraan de hecren Bauwens,
Baillcul, Verbiest, Lambrcgt, Vieren en de
dames Vroome en Verbrugghc deelnamen,
werd op voorstol van den schepen-voorzitler,
beslist hiernavolgend schrijven aan het ge-
meentebestuur te richten :

Mijnheeren,

De Beheerraad van de Voorzorgskas der
Visscherij hééft in zitting Van 3 April jl.
beslist uwc v/el wil lende aandacht Ie vesti-
gen op de schadelijker gevolgen welke kun-
nen voortspruiten, wanneer door private
maatschappijen of personen overgegaan
wordt lot het inrichten van feesten met een
liefdadig doel ten voordeele van de slacht-
offers van de Zee,

De zoo pas beleefde ramp met de 0.183,
h<cft bewezen dat, dank zij het bestaan van
de Gemeenschappelijke Kas voor Zeevissche-
rij, de toestand in dergelijke omstandighe-
den zoo gewijzigd is dat,, weliswaar hel pri-
vaat initiatief niet mag belet worden,
maar de opbrengst van feesten en omhalingen
voor d^ l h i d lijk

Voor alle soorten Prima
Noordzee - Visch
N.V. Ymuider VISCHHANDEL

H. GLASTRA & Co
YMUIDEN — HOLLAND
Tele'gr. «dr. : GLASTRA -YMUIDEN
leltf. 4241 • » • • > •

g g
gelegenheid verwezenlijkt op cen

nuttiger wijze zouden kunnen besteed wor-
den door het optreden van cen bijzonder
komïleit, zijn zetel in de Voorzorgskas van de
Visscherij hebbend en waarin voor deze ge-

Goede ravoer-verte-
genwoordigers gevraagd.

The International Paint
& Compositions O Ltd

LÜNÜON
ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN

De Wereldbekende «Copperpaint» voor
Houten Schepen

De c Trawlers Compositions Paints »
1' en 2* kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf cGalvex»
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Depothouders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N.V.
jREEDERIJKAAI — OOSTENDE
••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••o

lcgcnhcid de betrokken initiatief nemende
vcrecnigingen, zouden vertegenwoordigd
zijn.

Te dien einde verzoeken wij U, mochten
de omstandigheden in de toekomst zulks nog
vereischen, gelijk welke personen of organis- •
men die daartoe zouden willen overgaan, er
op te wijzen, dat de gelden voor de slacht-
offers van de Zee bestemd, langs de Voor-
zorgskas de!r Visscherij om, die met dit doel
sedert meer c!an 100 jaar gesticht werd,
aan de geteiaterden zouden .moeten uitge-
keerd worden, waardoor veel misbruiken,
anders onvermijdelijk het gevolg er van
zijnde, uit den weg zouden geruimd wor-
den.

In afwachting uwe zienswijze daaromtrent
te mogen kennen, aanvaardt, enz.

De Secretaris, De Voorzitter,
P. VANDENBERGHE E. VROOME.

We kunnen dè cörnhïissiè en in de èèrslè
plaats scheden Vroome, van wien het voor-
stel uitging, slechts gelukwcnschen voor de
wijze waarop zij de slachtoffers van de Zee
in de toekomst wenscht Ie zien gesteund
worden.

Dat slachtoffers van de Zee, behoorlijk
dienen gesteund, daar zijn we het allen eens
over.

Dat van dergelijke gebeurtenissen e'ehter
misbruik dient gemaakt om op een mis-
plaatste wijze de liefdadigheid van vrijgevige
personen uit ie builen is niet aannemelijk.

Daarom noemen we dergelijke beslissing
lofwaardig en w«j hopen dat het Oostendsch
gemeentebestuur den moed zal nebben er op
in te gaan. ,

De publieke opinie heeft hel recht in alias
rechtvaardigheid, juistheid en gematigdheid
te eischen. P/V.

ï\



Bank y&n Brussel
• '? *' NAAMLÖOZÉ VENNOOTSCHAP

BIjHUIS OOSTENDE — 3. WAPENPLAATS

BUREEL ?; YISCHf| l )N: BESTUURSGEBOUW

Alle Bankverrichtingen,— yporf*>eU'ge interesten voor geldbeleggingen.
V

De Dag dëf Zeelieden
te Oostende \

Maandagmorgen; had" bij gelegenheid .van
den tweeden Paaschiag. zijnde dei dag van
de viss'chèrs efr'Vèjl'de zeelieden.-ëèhschpöne
plechtigheid plaats;-te Oostende1, in het; bij-
zijn van dé bverhédjn. . ' . '.'". " ' ":

Na eén kerkelijke plechtigheid- opgedragen
aan de nagedachtenis van de visschèrs; die
in het .verjoopen jaar verdronken zijn, werd
een lange stoet'gevormd, niet de Verbroede-
ring der ZeeHëdèïT aan het hoofd. Op ' het
Wapehplèin werden de deelnemers opge-
wacht door de overheden onder wie ' ineii
herkent : dé hh. DeV'os, algemeen bestuurder
van Het Zeewezen; burgemeester Moiiaux,
ychèpen VroorrW," -gemeenteraadsleden EHc-
bóudt, Smissaerf, rTëys en Decöck ; -Temipler.'
köhsul van Engeland te Oostende,' kolonel
De Waele, zeèkömnnssaris Barbé, Poll, voor-
zitter vari den .onderzoeksraad voor scheep-
vaart. -*--;.•-_""•

Burgemeester.Nioreaux' herinnerde aan de
edele taak dié vervuld werd gedurende den
oorlog door de zeelieden. Hij bracht hulde
aan hun kalmte-'eh aan hun stoere wilskracht
Spreker is fier h'èt nieuwe vaandel te kunnen
overhandigen aan de .Verbroedering van Zee-
lieden. •'/. .:,.:,.' -

Het vaderl3ndsch;jied;begroette deze woor-
den; terwijl hét vaandel overhandigd werd.

Hét woord werd vervolgens genomen door
kómmandant Degraeve*, die dankte uit naam
van de verbröedèrirtg. • • •. - • .•, '• .:

ITREIÏCWbi $ X H BR1TSCHE
OORLÖGSEHfeTEEKENS;

Daarna trad de konsul van .Engeland haar
voor om «etetêekens uit. te reiken, aan Bel-
gische visichferè , ;en'- andere zeelieden, : die
zich tijdenï qfefi öórlog verdienstelijk hadden
gemaakt. . , : ; ; v •>. i ••

In de Nederlandsche. taal drukte hij : de
fierheid uit, de hulde van hot Engelsche volk
te kunnen overbrenge'n aan Vlaamsche zee-
lieden, die alles veil hadden voor hun me-
demenschen. Terwijl een «God. save the
King» weerklonk, vestigde hij -de eeretee-
kens op de borst van da' volgende zeelieden:
Oscar Vermeulen, het Britschè oorlogsme-
dalie en de koopvaardij \oörlógsmedalie :;
Titeljon Pierre, Défer Pierre, idem. Ontvin-
gen verder hel öorjogsmedalie Asaert Pijler,
Beuren Henri, J. Dedrië, A. Labbekë, Au-
gust Wittrock. ' •••'""- ' " .

EEN' èïipET NAAR DÉ "'."- '
OORLOpSi^pNUftiENTEN.

Na deze plechtigheid ging de lange'stoet
met de stadsharmbnie en J het" muziek der
VischmijnvriendêhJ naar 'de verscheidene'
oorlogsmonumenten' vari ~dé~* stad, alwaar
bloemen neergelegd werden en' de" heer Frans
Rau, voorzitter der Vischmijnvrienderi in' roe-
rende bewoordingen hulde bracht aan de
nagedachtenis van de zeelieden, slachtoffers
v a n h u n p l i t h r . . . • • • ' • '

ZEEBRUGGE
TE ZEEBRUGGE:

rsge-

WIJD1N1 VAN DE H.28 «DE KOOP».

Zaterdag jl. werd te Zetbrugge door on- - . AX7_ t- rc.-n 1 | f
derpasloor Dekavei een prachtig nieuw v i s - . ^ . VV aterSCnOUt.
schersvaartuig gewijd, dat Woensdag zijn
eerste reis zou aanvangen.

Dit mooi schip, in hout gebouwd en ort-

i) P. Vandenberghe, Koriinginnelaan,
59. tel. 1910 en 'Bureel' F ' '
bouw yischrnijn, teL, 702.

J 2) Restaurant ̂ Yischmijn.- . •
3) Ostend;Stores. •.-.- .-:••; .;

angs van de erven van Louis en Jules Ha-
ring van.stapel gcloopen, is niet alleen zeer
sterk gebouvd, maar op de moditnste wijze
ingericht.

Het bev.it een motor Anglo-Belge van
d

100
H.P. en is het eigendom van ddr. knappen
sch:pper Jêróme D'Hoove, die dank zij hard

eiken en *parcn cp 37 jarigen ouderdom
wett eigenaai te worden van een der schoon-
ste schepen van de Heystsch^ visichers-
loot.
De gelukkige meter en peter van het nieu-

s-e vaartuig, waren Mr en Mevr. Raphael
luysseune. Het nieuw vaartuig deed een

uitstapje tot aan den muur en gaf alle vol-
doening.

Wij wenschen den vriend Jérome, veel
;eluk en voorspoed met zijn nieuw vaartuig

en hopen \" or hom dat het spoedig door een
tweede zai gevolgd worden.

VISSCHERIJSCHOOL

Een ex'imt-n greep plaats in de Visscherij-
school. De proef werd afgenomen onder toe-
zicht van een afgevaardigde van het Minis-
erie, bijgestnan door twee officieren-in-

strukteurs van de Staatsmarineschool te
Oostende.

Volgende Uerlingen, opgeleid door den
hoer ASbeit Mesure, leeraar aan het Hocgei
lnstistuut van Brugge, voldeden schitterenc
aan de picrf : De Groote Jules. Desmid
Maurice, Mnrtony Leopold, Houtte-man Au
<»ust, Vanl-.ove René, Vlietinck Eugène er
:<appé Albert.

De knappe leeraar, welke alle kandidate
ïr wist door te halen, dient van harto geluk
ijeivenscht vooi deze mooie prestatie. Te
meer daar zijn cursus slechts sedert ee
aar bestaat.

T E NIEUWPOORT:

Bij den Waterschout. v:

Bij den Waterschout.

geen enkel vraag voor toezen-
ding zal voldaan worden, indien niet
vooraf de som van 21 fr. (1 fr. ver-
zendingskosten) voor België of 25 fr..
voor het Buitenland, zaUgesiort wor-
den op postcheckfekening 1070.98 van
den heer Vandenberghe Prösper.Visch-
rnijn, Oostende. ^

UÜRTAgEL
vanaf ^0 Aprilt

Oostende—Vuurtoren

VERTREKUREN VAN DE MARIE-JOSEPL.

f «L-KANIEKE TOUW- GAREN-
* P.N NETTENFABRIEKEN

VISSCHÈRS!

DE
Weet V dat

HET BESTE M AZOUT
voor VISSCHERSVAARTUIGEN
GEFABRICEERD .wordtdoor de

Belgian
dendie nooit de belangen van

kooper uit het.oog verliest.. .-
Al hare producten komen voort

van de Belgische Werkhuizen
te Langerbnigge. '. f:̂  s-

BESTEL BIJ DE B. C. C;

OOSTENDE

N. V.
^REEDERIJKAAI. OOSTENDE^

Alle henorxligdneden voor
Zeevnari. Zcevisscherij en
— Openbare Werken —

«Purfirta»
Diesel Motoren «Suizer»

:CINEMAS

VISSCHER GEWOND.

De visscher Francois Bourgeois, wonende
Kongolaan, die lichtjes onder den invloed
van den drank verkeerde, wilde uit den weg
gaan voor een auto,en> viel zpq̂ . ongelukkig;
met het hoofd tegen de straatsteenen dat hij
in het ziekenhuis.moe3t opgenomen worden.

ZEEHONDEN TUSSCHEN DE PANNE EN
ZUIDKOTL.

Dicht bij de Belgische kust, op enkele ki-
lometers affiar.d van De Panne ligt de zand-
bank van Zuidkote. Op deze bank, die 500
meter lang bij 200 meter bxecd is, heef (se-
dert geruimen tijd een •kolonie zeehonden- .

.Het bestaan van deze róbbenkolonift werd.
deze" week bevestigd 'door visschèrs. Zij had-
den tusschen de kust en de bank van Zuid-
kote de notten in zee geworpen en zagen een
troep van ongeveer 30 robben, die in hun
richting kwamen gezwommen, waarschijnlijk
aangelokt dcor dé viach, .die Kun. dagclijk-
sclien kost is. Dit ziehdei waren de visschêrs
verplicht de netten weer op te trekken.

In verband met deze zaak, werd ook nog
medegedeeld, dat enkele tijd geldden, cen
troep bruir.viftschen tlicht bij de kust werd
opgemerkt door vUschcrs uit Duinkerke.

GIFTEN.
Den heer Burgomeesler werrfen volgende

sommen gettotf : • - ; .
40 fr. door Mijnheer Arthur Gcsello, café

Normandia. Opex,; na . heï zingen van een
lied door Mevrouw Devittcr.

Dit bedrog komt ton goede aan de slacht-
offer* van de rarrtpvan 'dé 0.163.

5,55 —
7,04 —
7.45 —
S.27 —

Op dej Werkdpgen
• • • ' . • . - ' ; ; : ; : : • ; : : • - " i " ! N ' '.

6,05 — 6.27 — 6.42 —•' b,51 —
7 . 1 2 — 7.16 —. 7.22 .~r 7.36 —
7.52 — 8.02 — 8.04 — 8.22 —
8.32 — Ö49 —

9 43 — 9.57 — 10.01 —
10.55 — 11.10 — 11.22 -
I 1.58 — 12,08 — 12.1 1 -
12.55 — 13.08 — 13.09 -
13.51 — 14.10 — 14.28 -
15.22 — 15.40 — 15.54 -

9,07 —
- 10.19 •
- 11,34
- 12,26

j 10.3 7
1 1.46
12.4 1

13.24 —.13.38
14,46 —M5.04
16.07 — 1 6 . 1 9

16.31 — 16.43 — 16.57 — 17,02 —-17,11
17.26 17.44 — 17.51 — 18.03 — 18.09
•8.21 — 18.39 18.57 19,15 19.3>

RIALTO
1 Wereldgebeurtenissen Fox Movietone-

2. Otto Krager in een boeiende film «De
Meester van de Misdaad». 3. Pierre Bianchar
— Veva Korène in een groote dramatische
film «De Boottrekkers van de Wolga», naar
een origineel scenario van J. Ncssel.

REX-CINE.
I. Fernand Gravey Anne Neagle in een

uur schaterlachen «De Koningin». 2. We-
rcldgobeurtenissen Pathó Journal ; 3. Eene
lieve muzikale komedie : «Liefdesmaskarade»
met Herman Thurig.

Kinderen Toegelaten.

RIO-CINE
1. Dil Dagover in : «|k Trouw mijn

Vrouw» ; 2. Wcreldgebs?jrtenisscnFox Mo
vietone ; 3. Dickie Moore in : «Overwinnaar
door de liefde».

Kinderen toegelaten.

ROXY (gewezen Od-on)
I Wcrcldgebeurtenissen Fox Movïctonc.

2. Otto Krager in een boeiende film «De
Meester van de Misdaad». 3. Pierre Bianchar
— Vcra Korène in een groote dramatische
fihn «De Booltrekkers van de Wolgas», naar
een origineel scenario van J. Kessel.

FORUM
Van I 7 tot 24 April : Joé E. Brown in «De

Fijne Ploeg». Shirley Templc en James Dunn
in : «Shirley als Vliegenierstcr».

Kinderen toegelaten.

STUDIAC
AJ de laatst.-: wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
Van 17 tot 24 April : James Cagn?,y en

Pat O'Brien in «.Hier is de Vloot».
Minna Gombell in «Vrouwen, verzorg uw

opschik».
Kinderen toegelaten.

CINE-PALACE
Van Vrijdag I 7 tot Donderdag 23 April :

I. Wercldgebeurtenissen Pnramount. 2. «Mr
Dynamiet», verwezenlijking van Alan Gros-
land, naar het werk van Dashiell Hametlc, !
met Edmund Lowe en Ester Ralslon.

3. «Baccara», eene superproductie van An-
dre Daven, e!en onvergetelijke film van Yves
Mirande, met de drie groote vedetten Mar-
cello Chantal, schooner dan ooit, Lucion Ba-
rour, de onvergetelijke komiek, Jules Ber-
ry, die mei vuur zijn rol vervult in «Bacca-
ra».

Vrijdag aanstaande : «Veille d'Armes», het
meeslctwerk van Claude Farrère, met Anna-
bella en Victor Franctn.

19.50 — 20.09 — 20.27 — 20.53 — 21.15
21,42.

Op c!e Donderdagen, ook op 20-V

5.55 — 6,05 — 6,27 — 6.42 — 6.52 —
7,12 — 7.16 — 7,22 — 7.36 — 7.46
7.56 — 8.06 — 8.21 — 8.32 — 8.42
8.52 — 9.02 — 9.14 — 9.26 — 9,38 —
9.50 — 9,57 — 10,02 — 10,14 - ^ 1 0 . 2 6
!0,38 — 10.50 — 11.02 —.11.14 — 11.26
11.37— 11.47 — 11.57 — 12,08 — 12,13
12,26.

Varvolgens zie werkdagen.

Op de Zondagen, ook op 21-V en 1-VI

6,05 — 6.27 — 6,51 — 7.08 — 7.27 —
7.45 — S.03 — 8.21 — 8.39 — 8.57 —
9.15 — 9.33 — 9-51 — 10.05 — 10,27
10.45 — 1 1,03 — I 1,21 — I 1,39 — ' l 1.57
i 2 , 0 8 — 12 ,26— 12,41 — 12,55 — 13.09
!3,24 — 13,38 — 13.53 — 14,07 — 14.21
14,36 — 14,50 — 15,05 —' i'5','f9 —15 .33
Ï5.46 :— 15.58 — I6,io — 16,22 —16.34
16.46 — 16.58 — 17.07 — I 7,2.2 —•„'] 7.36
7.51 — 18.03 — 18.20 — 18-34 — 18.48
9.03 — 1917 — ï 9.3 I — 19.45 - - " 19.46

20.00 — 20.15 — 20.27 — 20:39 — 20.51
2i.03 — 21.J5 — 2 1.27 — 21.32 —..21,-39

1.51 — 22.06 — 22.24 — 22:42 — 23,00
23.18 — 23.36 — 23.54 — 0.12. '.

VERTREKUREN VAN DE VUUR!OREN

Op dd Werkdagen

,.09 — 6.25 — 6.41 — 6.56 — 7.10 —
.18 — 7.26 — 7.36 — 7.41 — ;.55 —

8,04 — 8.06 — "8J1 ••"-! ÖJ21 —̂  t^f'-^-

9 . 4 4 — 1 0 . 0 2 — .1.0,20.— 1 0 . 2 2 — 10.33
;:;0,56; — I i : i 4 -£ \ 1.-29 — I 1.41 — I 1,53
l:vi,Ö5 - - J2 .17 -— 12,30 — 12,33 — 12.-15
!-iS.'iÖp.;—: Ï3J4 - - 1.3..28 —. 13.34 —- 13,43
• i|,'57 i - i O 1 — ' Pf.2'9 — 14.47 — 15,05
I 55.23 4 - 15,41 — 15.59 — 16.13 — 16,26
' (6,38 =—16.50 — 17,02 — 17,16— 17,27

17,30 "'•—-• 17.45 — 17,58 — 18.10 — 18,22
18.34 — 18.40 — 18.58 — 19.16 — 19.34
10.52 — 20,10 — 20.28 — 20.46 — 21,13

-2l.;-34 —^22.07. ; ; ,; .•; : '

Op de Donderdagen, ook op 20-V

6,09 '—' 6,25 — 6.41 — 6.56 — 7,11 —
;-.26 — 7.36 — 7.41 — 7.55 — 8.05 —
S.15 — 8.25 — 8.35 — 6.51 — 9,01 —
o, | i — 9,21 — 9.33 — 9.45 — 10.09 —
10.21 — 10.22— 10.33 — 10.45 — 10.57
1 |.O9 — 1 1,21 — 1 1.33 — 1 1.45 — 1 1.56
12.06 — 12.16 — 12.27 — 12.38 — 12.45

Vervolgens zie werkdagen

Op de Zondagen, ook op 21-V en 1-V1

Ó25 — 6 . 4 1 — 7.10 — 7.28 — 7.46 —
3.04 ±— 8.22 — 8.40 — 8,58 — ^.16 —
9,34 — 9.52 — 10.10 — 10.26 — 10.46
I |.04 — 1 1.22 — 1 1.40 — I 1.58 — 12.16
12,33 — 12,45 — 13.00 — 13,14 — !3,34
13,43 __ 13,5 7 — 14,12 — 14,26— 14,40'
14,00 — 15.09 — 15,24 — 15.38 — 15,52 |
16,05 — 16,1 7 — I 6,29, — 16,41 — i 6,53
17,05 — 17,17 — 17,27— 17.41 — 17,55 !
18,10 — 18,28 — 18,39 — 18,53 — 19,07
•9,22 — 19,36.— 19,50 — 20,05 '— 20,10
20,22 — 20.34 — 20,46 — 20.58 — 21. ip
2-1.16 :—21,22 •— 21,34 — 21,46 — 22.04
33.10 — 22:25 — 22.43 — 23,01 — 2 3 J 9
23.37 — 23,55 — 0.13 — 0.37.

Reederij > Scheepswerf
A. Seghers

Tel.: Werkhuizen 2036
Huis 2Uïr:~

Kleine
Aankondigingen

Over te nemen

5- es iehwiÈ
welgelegen 37, Kardinaal Marcierplaats
}ETTE-BRUSSEL.

Voordeelige overname.

i e koop: VRACHTAUTO «Ford»

overdekt, 2 Ton. ïi> zeer goeden staat.

Zich wenden : Pakhuis, 26, Vischmijn.

Huis Debra
S p e c i a l i t e i t v a n .'-.'•,•'•

GARNALEN
MOSSELEN
VISCH
GEPELDE
GARNALEN

ZEEBRUGQE-DUINKERKE
Tel. 81

< >
i >

VÏSCHHANDELAARS! VOOR

WAAR VERKOOPT MEN NOG
«HET VISSCHERIJBLAD» ?

TE OOSTENDE :
In alle boekwipkels.

TE NIEyWRO.ORT.'•: , ;

Bij Free-Vandevelde,'Langestraat.
TE • BLANKENBÉRGE • •

Boekhandel pevrièndt, , Kerkstraat. :

S.36 — 8.46 .8.51 - ^ . 9 . 0 8 9.26^ -r~

Borstlijders!
De Borstbalsem NEÖS
geneest alle ziekten der ademhalings-
organen en is te verkrijgen in -'de

A P O T H E E K H A L E W Y G K
12, Wapenplaats, tel. 1104, Oostende

HUIS CALCOEN-MEYUS
: VISCHAFSLAGER

Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
MAZOUT • — OLIËN

OM VÏSCIi EN GARNALKN

te bewaren

Plaatst een Koeliiirichting

{Voor inlichtingen :

| PHGSNIXvSTRAAT, 31. GENT

Tel. 11118

OkkasieAutos
wendt u in alle vertrouwen tot de '

GARAGE ARICKX
•̂ te Catharina plaats, 22 — Tel. 701
l maanden v/aarborg.

Alle gemak van betaling.

Firma P. VERBIEST
Riemsrraat, 17 (Vischmarkt)
ANTWERPEN -r- Tel. 73362

GROOTVISGH- EN
GARNAALHANDEL .

Karakkollen, < Kreukels, Krabben,
Gerookte en gestoomde
—— Vischwaren

Stuurt in provincie. Po»tch. 30.50.52
Huis van vertrouwen Handelsr. 30786

LOWESTOETT
De toestand de.r tréilers is.hier slechl. B|

alle treil^rs varen op de West en verkoo;
te Fleetwoód en Milford. Dé -.zeilyaartu:
zijn bijna alle onttakeld, want ze bren
zelfs hun kosten niet op. / : . . <-."

Er blijft hier nog slechts een btjhuis
Grinïsby ywelke nog e:nkele stoomtreilers
ploiteert. " • • • ' . > . » .

Men' hoopt noclitan> voor gezouten har
:net Rusland "voor de maanden Wei en ]
een kontrakt te kunnen-t'eekènen.'"rcir-'

De vraag voor Duitschland was dit j
bijzonder groot 'en/sedert Januari \ver--l z
veel hariijg vari de-Firth of Forth in Sĉ
land gekocht.

Deze visscherij loopt echter voor dit j
op zijn einde." - -.-• .

DUINKERKE
8 April. — Tongen 24—26 ; tarbot 18

20 ; grist 16—18 ; schol 3 ; groote scho!
—6 ; rog 4—4,50 ; wijting 3,50 ;' garn
6—7 fr. 'pejr kg. - :

9 April. Stijgende prijzen en' wei
visch. — Tongen 22-—24 : tarbot 16̂ —I
griet 16 ; schol 2,50 3 ; groote schol 4
5 ; zeehonden 0,75 "t stuk ; gamaal 6-̂ -

I 0 April. —- Door het slecht weder, wt
geen visch aangevoerd.

-1.4 April. -TT- De ..aanvoeren waren d«
morgen "nogal .belangrijk. Tongen 2'1~2
tarbot 18—20 ; griet 16 : schol 3 ; guw
schol 5—5,50 : wijting 3—4 ; garnaal 4,

•5,30 fr,
15 April, —r Tongen 20 22 ; tarbot I

griet 16 ; .schol 2,50—3 ; groote schol 4
5 ; rog3,5Q—4;-wijting 2 ,50—3: garnj
4,70—6 fr. '

BOULOGNE

OPGELET! OPGELET!
< . D e b e k e n d e f i r m a •,•..".

AuPara
G. 1WADELEIN-BUYS

Bandagisfe en Masseerder van de Wit-
tenonnen?traat. 27, Oostende, is thans
overgebra.-ht naar de

ADOI F BUYLSTRAAT, 53
'Hoek Ma«ie-)oséplaats en Madridstr.)

OOSTENDE
De spreekdraad was en -blijft 1740.

8 April. Grooten aanvper door
stoomtreilers. Er werden verkocht : 5 2'
kassen makre'el 1—2,50 per kg. ; 4500
sen wijting 2 5 ; 1000 kassen haring. I—'.
1600 kassen koolvisch 2,75—3.50 ; 1 60 k
en kabeljauw 4 6 ; 450 kassen mooie >a:

den 3—1 3 ; 80 kassen schar 5-r-6 ; 90 ka
sen tongsohar 3—5 ; 260 kassen kleine ace
visch 2—3 ; 135 kassen roodeboónen 3—

9 April. — Groote aanvoer. — 6400 ka
sen makreel 1 2,50 ; 3200 passen wijtïr
2,50—6.50 ; 440 kassen haring 1—2 ; 151
assen koolvisch 2,50—3,50 ; 120 kas*

kabeljauw 5—6 ; 150 kassen mooie meidi
3—16 ; 80 kassen schar 6—8 ; 60 kas'
tongschar 5—6 ; 90 kassen kleine sche!vis<
2150—3;50 fr. per kg. . • '

14 April, -r-1- 12 tréilers waren' aan
markt. Er werden' verkocht :" 1800 -kasst
makrèel 1,50-—2 fr.";'2250 kassen wijtii
5 ; 200 kassen'Haring'1"; 430'kassen
méïderf *4^~T2';-'300 kasïefi"koölvircK'2;5ü
48 kèssen' kabeljauw 4^-5,50 ; 36 kassi
schar 5i50;" 35 kassen"torigschar 5 ; 60 ka
sen kleine schelvisch 1—̂-2 ; 20 kas3sn r>
baard 5,50 fr. .•''•"': '• ;: •

15 April. — ' 1 8 trëilcrs waren' aan (
markt en verkochten 6050 kassen makte
0,75—1,25 fr. per kg. ; 5600 kassen wijtra
1,50—5 ; 650 kassen haring 0,75— I : 70
kassen mooie meiden 3—-12'; 750 kasst
koolvisch 2,50 ; 130 kassen kabeljauw 4-
5 ; 120 kassen schar 4—6 ; 230 kassen ton
schar 2——3.50 ; 140 kassen kleine schelvist
1,5.0—2 ; 260 kassen roobaard 2—4 fr.

JAN SPAANDERMAN
POISSON FRAIS ET
SALES — CREVETTES -

VER^CHE EN GEZOUJE
VTSCH — GARNAEN

Vis chh andelaars!!
Voor uw
de

rde

VEFIDQNCK-MINNE
7, Hendrik Semiyglaan, OOSTENDE

HET BESTE HUIS voor het vervaardigen van :
SPECIALE BREUKBANDLN EN BUIKBANDEN
OR 1HOPEDÏSCHE TOESTELLEN VOOR
RUGGEGRAAt MISGROEIINGEN EN
KROMME BEENEN

Ela«tl«k« Ko^en.
KvmUbtmtn ia Ieder, hoof en «cfttnte-

taal — AHe

propaganda, gebruikt
én Plakbrieven,

uitge=
Te verkrijgen bij P.

Vandenberghe, Vischmijn Oost e nde

VLEETSTRAAT. 20
< YMUIDEN (Holland*)

Adr. tél. : Spaanderman-Yniiiiden
Postbox 15 Telefoon 4721

KALES
8 April. — Vaste en dure prijzen.. Groo'.

en middclslag tongen 22—23 j kleine I'-
18 ; pictclrman 8—10 ; tarbot 10—12 ; rt
honden 2,25—2,50 ; roobaard 4 ; kabcljati
2—2,25 ; wijting 4,75—5 ; schar 5,75-
6,25 ; iek 4—4,50 ; fruitvisch 2,50 fr. p. h

9 April. — Niet de gewenschte aanvc'
door het 3lecht weder, vaste en dure p
zon. Groote en middelslag tongen 22—2J
kloine 19^—21 ; schol 4,75—5 ; schar 6,<
—7 ; wijting 3,75—4 ; kabeljauw 3—3,i
rog 4—4,25 ; roobaard 4,75—5 ; zeshonJ'
2,50—2,60 ; larbot 11—12 j pieterman 9-
10; fruitvisch 1.75—2,50;

10 April. — De aanvoer was tengcvolf
van het slecht weder gering e'n de prij«
duur. Groote en midd. tongen 21—23 ; VU
nc 17—19; schol 5—5,75 ; kleine wijti'
2,50—3 ; kabeljauw 3—3,50 ; zeehonden
—2,50 ; roobaard 4,75—5 ; tarbot 9—I'
fruitvisch 1,75—2 fr, -

14 Aptil. — Groote éh midclelslag 'long'
23—24 ; kleine 16—16 ; tarbot 9—10 ; i«
honden 1,50—2 ; rog 3-r3,25 ; gul 2,50-
3 ; wijtin^ 2—4 ; schar 5,75—6,25 j groo'
schol 3,75—4 ; fruitvisch 1,75—2,50 ; g
haal 6—7 fr.

15 April. — Weinig aanvoer. — Grootf
ir.itMclslag tongen 22—23 ; taïbot 9—1«
^•"•honden 1,50—1,75 j kabeljauw 2,50-
3,25 j v/ijting 2,25—4 j schar 5,50—6,25
««<*>!<! «chol 3,50—3,75 ; fruitv&ch 1,75-
2,50 ; garnaal 7—8 fr.

'lechls

BELGISCHE REÈpERS.
GIJ WORDT DOOR DÉ BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND. WEE5T ER EIUCENTELÏJK VOOR. — STEUNT
OOK DE BELGIS^ÏE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE i DIESELMOTOREN

NMM

VOOR UWE SCHEfPSHERSTELLIMGEli EU
HIEUWBOUW WEHDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CRIGHTOrkG
OOSTEMDE

-
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EAN

Fl N. R.
vervaardigt een toestel dat U toelaat

DE NIEUWE VISSCHERIJGOLF
VAN 140 METERS

te ontvangen en U eveneens een uiterst
yetrouwc muziekweergave van alle
zenders geeft.

,' Inlichtingen alsook een kostelooze
demonstratie worden LI gaarne ver-
schaft door de

OFFJCIEELE VERDEELERS

D. & O. Opdedrynck
f Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093

Visscherskaai; 17, tel. 2003, Oostende

Marktberichten
OOSTENDE

Vrijdag" 10 April 1936.

Er was weinig visch. 3 -vaartuigen hebben
-markt en veel geld weten af te dwingen,

larbot en tongeri waren bijzonder duur.
) 130 .West . 3' d. 4.270,—
).194 Kanaal 14 d. 16.265,—
).I96 West 3 d- 4.Ó00.—

Zaterdag 11 A'pril

Al werd de markt door 8 vaartuigen ge-
pijsd, toch was er weinig visch uit oorzaak,
iat de Witte Bank maar kleine vangsten op-
rvert en de andere vischgronden slechts en-
ele dagen werden bezocht. Veel keus wasèr
liet, zoodat de aanwezig zijnde soorten duur
;erden verkocht. Zulks was bijzonder het
eval met de tongen die volgens grootte van
;0 tot 40 fr. de'kg. noteerden. De'tsrbot
.crd aan 30 fr. verkocht, de pladijs aan 8
:., terwijl de weinig andere soorten insge-
•jka hooge prijzen noteerden.^
).256 Kanaal o J -
) 279 Witte Bank
J.246 Witte Bank'
). 132 Witte Bank
1.226 West
) 3 14 Kanaal
,187 West
ï.245 Kust'

8'a:
14 A
14 d.
14 d.

9 d.
12 d.

2 d.
4 d.

10.477 —
29.130,—
35.340 —
30.270,—
10.164,^-
2.330,—
7. ? I 7,-=—
6.870,—

Dinsdag 14 April

Zooals voorzien, was or veel visch. 20
.artuigen hebber, de markt gespijsd, en wel
odanig dat de Mijn totaal vol v/as. Al de

oornaamste isoorten, wardn te verkrijgen
ei-mits verscheidene vischgronden waren
«tegenwoordigd. .De rog. was bijzonder vesl-
uldig daar 4 vaartuigen van Spanje aanwe-
ig waren. Ook de kabeljauw was aanzienlijk

ge,tal
ld

de kabelj
twee . Yslanders . er duizenden

i d V d

fAEN

uiden
4721

il.. Groo'.
>inc 11-
-12 ;
tabcljati
r "5.75-
fr. p . k,

: aanvc'
!ure p
22—23

:har 6,'
3—3,2:

'.eshoni'
rman 9-

engcvolf
Ie oriJK
-23 ' ; kle

atlden weten bintien te brengdn. Voeg daar-.
ij eenige, .honderden koolvisschen en een
/hdertal bénnen, s.cheïvisch. en- zulks ;maakt
i voornaamheid hunner" vangst uit. Een der-.
c treiler wist 6bQ; bennen makreel te btózor-
m die; gemakkelijk en rap aan den man
erden gebracht. Witte kabeljauw en pladijs
aren schaarsch en konden aan de verlan-
=ns van sommige koopers niet voldoen. Al-
s werd aan vaste prijzen verkocht, tenzij
; rog die op het einde van de markt eene
zinking onderging.
.67 Kanaal
292 Kanaal
311 Witte Bank
i.O.75 Kanaa
136 West •
269 Spanje '
168 Kanaal
260 Witte'Bank
231 Witte Bank
278 Spanjs "' c
89 Ysland.
143 Kanaal
286 Spanje
281 West '
78 Qost '
•0.147 Ysland
316 Kanaal
109 Witte Bank •
274 Spanje
55 Kanaal

OPBRENGST VAN D1:N VERKOOP H£R
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK

Vrijdag 10 April
Zaterdag I I April
Dinsdag 14 April
W,oensdag ;.| 5 April .-:
Donderdag 16 April

fr. 25.174.—
133.509.—
604.809,50
446.518,—

66.506,50

totaal fr. 1.276.517,—

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VEKLOOPEN WEEK

Vrijdag 10 April 3417
Zaterdag II April 3731
Zondag 12 .April 2332
Maandag 13 April • 983
Dinsdag 14 April 2866
Woensdag 15 April 5287 g
Donderdag 16 April 3515 kg.

kg.
kg.
kg.
kg.
kg.
kg.

4.60—6,00
5,10—7,50
4.90—7,40
5.50—8,50
3.90—5,60
3.30—4,30
3.70—5,50

12 d.
16 d.
14 d.
11 d.
6 d.

19 d.
15 d.
12 d.
9 d.

18 d.
18 d.

yl-2 d.
18 d.-,,
3 <I.
3 d.

' 8 d.
II ' d.
12 d.
18 d.

12.961,—
53.430.—
4-1 10,—

39.956.—
24.610.—
13.722.-^-
10.375,—
55.i/9,—
70.075,-^
13.070 —

...4,4.426,—
' l '1.285,—
. 1.695,—
107.352,50
20.535,-3-

., 13.125,-^
42.118,50

12 d. 11.825,—

Woensdag 15 April " .

De aanvoer was in mindere mate dan den
gen' dag, maar '"tóch" mag niet gezegd

>idcn dat de markt onvoldoende bevoor-
*1 was. Immers 14: vaartuigen hebbsn aan
behoeften weten te voldoen, waaronder 2
ilers van de Clyde rntït schoonc kabeljauw,
andere eenheden kwamen van Spanje, van
l Kanaal of van de Witte Bank. De voor-
sniste vischsoorten waren dus te bekomen
werden aan loonende prijzen verkocht.

ie
honden
t 9—Ü

=>g 'long'
- 1 0 i
ui 2,50-
5 ; grooi
,50 i g*

Grootf«
i 9—10
v 2,50-
0—6.25
h 1,75-

85 Kanaal
0.159 Clyde
0.149 Clyde
'24 Spanje
309 Spanju
141 Kanaal
166 Oost
81 Kanaal
173 West
M5 Witte. Bank
'18 Witte Bank
U9 Witte Bank
276 Witte Bank
227 Kanaal

I I
12
13
18
18
14
10
12
12
13
12.
14
14
12

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d,.

26.670,—
63.565,50
68.955,—
41.801,—
55.050,—
22.385,—
|3.735,_
20.510,—
.15.722,—
21.574,50
20.365,—
19-720,—
20.065,—
35.660.—

donderdag 16 April

Slecht» 4 vaartuigen van de Witte Bank
j'en op de rnp.rkt. Veel keus was er bijge-
•2 niet, gezien deze vissclierij niets anders

d b i lddan tarbot-griet, tongen, pladijs en
i''ng. Niettemin wisten de vitfr vaartuigen
1 löönendc reis te maken, dank aan .de
'J'deelipe prijzen die werden geboekt.
00 Witte Bank 13 d.

"5 Witte Bank 14 d.

VERWACHTINGEN
Zaterdag 18 April. — SS.O.238 van het

Kanaal van Bristpl. j
Maandag 20 April. — SS.0.158 met 600

bennen makreel en mixed. I
Dinsdag 21 April. — SS.O-80 van Ysland

met 6000 kabeljauwen, 1500 kools, 150 ben-
nen schelvisch, I 00 bennen mixed, in totaal 22
bakken.

SS.0.160 van Ysland met 8000 kabeljau-
wen, 1400 kools, 145 bennen schelvisch, 100
bennen mixed, 150 lengen in totaal lö bak-
ken.

SS.O-|6I van- de Clyde met zes bakken
kabeljauw, kools en wijting.

0.82 van Spanje met rog,-keil, roobaard
en tong. - ^ O.290, O.291 en O.29,3 van het
Kanaal van Bristol. . . -̂  . .
l Woensdag 22 April.^-.jSSJ.Q..J.57.,yan d>;

yde met 5 bakken ^kabeljauwen, kools én
wijting. •
• O.296 en O.87 van het Kanaal van Bristól
met kabeljauwen. Schotsche schol, wijting en
mixed.

SS.O.97 van de Noordzee met totten, ka-
beljauwe'n, wijting en schol.

British Röpes Ltd
LONDON

Consortium der Beste Engelsche
—— Staaldraadfabrieken ——

De Wereldberoemde Stalen
Korretouwen «Bulivant», «Ellis», enz.

• • • • • • • • • • !»»• • • • •»»• •»• •»»»• • • •»• • • •

1
GANSCH IN STAAL. « ' i é * STERK ALS EEN PANTSER.

BIEDEN U VOLGENDE VOORDEELEN AAN :
REFERENTIES TE OOSTENDE:
De schepen O.164, O.311. O.316,,

O.55, O.310. 0-204. O.307.
Êfé Belgische StaaUbooten «De Zee-
hond», «Mercator»,dé maalboot «Prins
Boudewijo», «Scheldewacht», enz.

TiEl M R waarborg op kontrakt

Geen kostelijke herstellingen
Een kostelooze dienst voor nazicht.
Geen kortsluitingen tusachen de plak-
ken. Geen gebroken of gebarsten bak-
ken. Geen acide en ook geen «ulfatee-
ren meer. Enkel gedistilleerd water to«-
«oegen.

foor de lust

0. ALLEYH
22, Kerkstraat

^ , Tel. 107

J OOSTENDE

* 74, Avenue Adolphc Buyl a IXEL'.ES-BRUXELLES, Tél. 48.57.29 •

• • • • * • • • • • • • • • • • « > • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
r-RIJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER VISCHM1JN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 11 TOT 16 APRIL 1936.

Turbot — Groote tarbot
Midd. tarbot
Kleine tarbot,

Barbues — Griet
Solos — Allergroote tongen

Groote tongen
Midd. groote tongen ••• 36,—
Voorkleine tongen 40,—

Zat. Maand. Dinsd.

3 0 , _ — . — 30.—
95 __ ^ _ 25,—.
, 6 ; _ _ ; _ is.—
16.— — — 15 —
20,— — — 12-14
25. I ?

-o—
Agenten en Depothouders voor

Oostende en de Belgische Kust :
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
I - E E D E R I J K M A I OOSTENDE

ZEEBRUGGE
Donderdag 9 April, — groote ton)? 13—

I 5 ; bloktong 2 I ; fruittong 29—3 1 ; sch. kl.
tong 29—3 I ; kleine tong 1 7—21 ; tarbot
20—30 ; griet 17—20 ; pieterman 14 ; gr.
plaat 5—6 ; kleine plaat .4,50—5 ; wijting
1,50—2,50 ; rog 3,50—4,50 ; schar 4,50.

Zaterdag I I 'April. '-— groote tong I 4—-
16; bloktong 20—22; fruittong 2d—34;
sch. kl. tong 28—34 ; kleine tong 20—23 ;
tarbot 20—32 ; griet 18—20 ; pietorman 14
—15 ; groote plaat 4—4,50 ; mid. plaat 5—
6 ; kleine plaat 4.50—5 ; wijting 1,50—3 ;
rog 4—-5 ; schar 4—5.

Dinsdag 14 April, — groote tong 12—
13; bloktong 16—17; fruittong 24—28;
sch. kleine tong 24—28 ; kleine tong 16—
17 ; tarbot 16—25 ; griet 16—17 ; pieler-
man 13—14; groote plaat 4,50; middel-
plaat 5.50—6 ; kleine plaat 4.50—5 ; wij-
ting 1,50—3 ; rog 5 ; schar 4—4,50.

, Woensdag-15 April. — groote tong 13—
14 ; bloktong 17—18 ; fruittong 28—30 ;
sch. kl. tong 28—30 ; kleine tong 19—21 ;
tarbot 17—26 ; griet 15—17 ; pieterman 14

-15 ; groote plaat 5 ; mid. plaat 5.50—
6.50 ; kleine plaat 5—5,50 ; wijting 2—3.50;
rog 5—5.50 ; schar 4—5 fr.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL

Woensdag 8 April
IA! Donderdag 9 April

'£• '22'— Vrijdag 10 April
„ . 20.055,50 Zaterdag II April

\l. Witte Bank 14 d. 12.525,—'.Maandag 13 April
'80 Witte Bank 12 d. 14.753,— Dinsdag 14 April

791'kg.
6190 kg.
4038 kg.
6241 kg.

369,kg.
4290 kg.

5.80—6.50
5.60—6.90
6.90---7,80
6.90—8.80
8.30—0.50
4,70—6.30

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle
, Samenwerkende Vennootschap

VANT>ERZWEEPPLAATS (retfrtover de oude Stede)

••' Alle mekanjeke vermakfngen" en constructie»
AHe,smids-, plaat-, koper-, en zfnkwerk voor schepen

• Uverïnj? van alle benóbdfgdheden :
verven, KffHn*en, Chlkkels, Katoen, Carbure, en»., ent.

7Al

Kleine tongen •-.' •-
Carrclets — Gr. pladijs (schol)

Mid. pladijs . . -
Derde slag pladijs . . . . . .
Kleine pladijs •

Llmandes -— Schar
Limandes soles — Groote tongschar . . .

Kleine tongschar . . .
Soies d'Ecosse — Gr. Schotsche schol

Kl. Schotsche schol
Flottes Schaten
Raïes — Groote rog

Kleine rog .-•-••
Tacauds Steenaosten ••
Merlans Gr. wijting ---

Kleine wijting
Cabillaud bianc — Witte kabel jauw.. .

Gr. gullen
Kl. gullen

Ccbiiiaud d'UIsnde — Ysl. kabeljauw
Gr. gullern .•••
KI. gullen

S<:boste3 Klipvisch
Charbonnier Koolvisch
Licus —L Vlaswijting
Lingues ï-engen .-•-.-.- • * •
Egleiins — Gr. schelvisch

Gr. mid . schelvisch
Kl. mid. schslvisch-'. .;- : . .
Kl. schelvisch — -':. -.-:• • •
Braadschelyisch . ( tot ten):

Coljns —. Gr. mooimeisjes ...,..--,-...•
'Mid, ' mooimeisjes :..".:....
Kl. .mooimeisjes . . . . . . . . . . . . ,-.

V'ivcs — Pictermannen . . . . . . . . . . . . .
Grondins ' —- Knprhaari 'j --.̂ ~-<i/i-»•!:'-V.-'
Grondins rouges -j-r, Engelsche soldaten
Rougets .—•' Roobaard , . -:•:-
Emissoles' —- Ze'ehaai ' • / : ; . . . .%. ' . .
Roussettes — Zeehonden . . . . . . . . . . . .
Dorécs — Zonnevisch •....-.y..---:
Lottes -— Gr. zeeduiv'el (steert)

Kl. zeeduivel ' . ' . . . ' .
Congres —- Gr. zeepaling •.-•••••

• KI.'zeepaling ........'.;.:.-
Maquércaux —- Makreel .' '•'. -•••
Harengs Haring •-?•-.-•••

32.— — —
Q

8.'— — • —
y

6,— —•—

2 , —
3 , —
2—1
2 —'
3*50
1.50
6 ,—

24.—
26,—
24,—

5.T—
2 , —
5
!

1,50
3.50
2—,i
1,50
3.50
2,50
7 5
3.50

4—3
2.50

2*
l !—
2.—
y ::._
7!—
2,—
• ? , —

Woentd.
30.—
25,—
15,—
12.—

12—13
14-16

1921
25.—
25.—

8.—
7.—
2.50
5
7.'—
4,50
5.—
5.—
1,50
3.50
2—I
2,—
3,50

2,50
•5 ,—
3.—

Oonderd.
' 25.—

20.—
12.—
10.—

19—22
24-26
27,—
26,—

6.—
g
2,50
5 , - -

Les Frigöf ifi^ll
M V

s
GEMAALD EN IN BLOICKEN

köëlkamers
bewaring van

Hf l i i ïen
;} vjeesch

enz. *

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

9April
1 OApril
1 I Ap.il
1 3 April
14 April
15 April

BRESKENS
PRIJZEN DER GARNAAl.

19—33 cent. .
18—42 cïi.t.
22—40 cent.
1 7-—25 cent.
16—2 1 cent.
16—18 cent.

BF.RICHT AAN DE VISSCHERS !
Urn goed de «Koolzakktn> anders gezegd de.
kustwachter» te zien afkomen, gebruikt "de:

verrekijkers van de ' " <•'

LUNETTERIE BELGE
34, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Ctimêo) : :

AHe vermakingen aan de genadigste prijzen.
Grootn keus van Barometers. ;

NIEUVVPOORT
Deze u-eek was er ̂ eer v/einig visch op tle

markt die aan dure prijzen werd afgezet. Ook
v/as er weinig garnaai waarvan de prijzen na-
tuurlijk duurder waren dan naar gewoonte.

Alleen enderdag was dé aanvoer van vïsch'
vet.l grooter dan naar gewoonte en nochtans
weiden goede prijzen genoteerd. De resülfa-.
en der visschersvaartuigen en prijzen der

, I I - , , »

GEPANTSERD/

garnaien zullen we
weergeven.

in ons volgend nummer

3,—
2—1

1,50
6,—

1^..— —.— 10.-
. < * • •'

N50 .. :--i-!-T-.

i' •in - ''- -

f,50 —.—

2 __ ..

o"— —
.6,— —

I 5,— —.-

4-2:50

2,50

1,25
5
7.—
5.-—
3
•y , .

K25

2.—
15.—
.1,50
4.—

2,—
5
6.!—

••'•4,—-

2,50 — • —

BOCK

EXPORT PILSEN

Belangrijk Nieuws
voóip =»de ^Visschers

;Dè';Ndtit>n'ale Radibïelèktrische fabriek
F; N." R:-h"eè.ft''zq'o*jüist een ontvang-
toestel'ontworpen f voor de visschers 1

""' Één :spëcfaaF gcJlftièreik laat toe, alle
yisschersbooten, die ^op zee vertoeven',

'óh yoóizieri' zïjn*'véu^"eeri Radiozender,
rhét'de 'g'röoist'é'e-envoiid'te ontvangenI.

" Bovendien;'wordf.mèt 'dit nieuwe'toe-,
sfél cib.' kracKtigè ptitvangst verzekerd
van" 50 'Ëuropeèsche Stations.
; HeV;SpéV:jale'*9,ntya.n'gtc>estel F. N. R.

A'JsscH'ei-'stype». wordt slechts verkocht
yoór Fr̂  2110^-^-, ëV> kan.betaald wor-
c'eii jif 5,".lOj .15, ?Ó. pf: 25 termijnen.
.:: Vraagt .kostel.opzewden\onstratie, en,
zonder., eenige xeibiritenis, aan de offi-•
cieeie F. N. R. verd'eelêrs : . •

KQEKtBERO
DE BESTE j : LES MEItLEÜREÏS

OOSTENDE: O. .Alj^yn, Kerkstraat,
22. -^f-b."'-^'':Ó.TOp\|eyrynck, Nieuw-
r.oo;fJchiei'1ste'enweg,'isb'-en Visschers-

. kaai,.17.:. ..:. (,;..;,.:..;..
' HËY§ï-AA.N:ZpEJ;;;^'.:Coppenï, Kur-
„ si?lstraai, 46.' ̂ S C . ' 'gêï.Wilde, Cardi-
„r̂ aal ftvercier^raat, 19.;,-,.,
. DE .PAiyNE,: i= iV̂ an.. ü|o.ye-V!orcoutter,

BRÜGpijr.:: ,J.'BtioKdesJ,-;.Wijngaardstraat
46--rrrr C..-;De.-Cockj Beenhouwërsstr., :
87. — G. Erck, Boomgaardstraat, 4.—-
H. Hofman, Ezelstraat, 50. — R. Ter-

è

% 'CPXVDE,:, P. Peael,T:KÖninWijkel««n/

PARIJS
8 April. — Griet 10—16; herder |0-^-

20 ; versche ijle haring 2—2,50 ; ••; groote
makreel 0,50—-1.50 ; kleins 2—3 : gesouteh
kabeljauw 3—3,50 ; rog 3,50—-5,50 ;Fran-
sche tongen 15-— 2̂0 : gewone wijting 2,50.fr-
6 fr. per kg. r\i-

• • • •' - i • ' • ' • , " '

9 April. — Griet 10—18 ; herders f0-^
20 ; versche ijle haring 1,50—2 ; groot»: ma-
kreel 0,75—2 ; kleine 2-^-3,50 ; gezouten
kabeljauw 1—3,50 ; rog 3,50—5,50 ; FranT
sche-longen I 5-̂ —22 ; ;)vijting 3r̂ -?6 : ; . . ; : ,

II April. — Griet 14—20 ; herder 10—
18 ; groote makreel .0,75—^-1.50;; kleine. 2-r-r
5 ; Fransche tongen I 6̂ —24 ' ; ' wijting' l;50
—4,50 fr. per kg.

15 April. — Tarbot-grict 6—16 ; vcMche
haring 0,50—1,75 ; groote makreel I—4,50;
kleine I—2 ; rog 2—3,50 -, Fransche tongen
16—24 ; gewond wijting 1,50r-r—3,50 fr.'

R. HUYSSEUNE
ZEEBRUOOF.

Tel. Heyst 22 - - 7 2

Verkoop in 't groot
van vetsch gepelde
garnaai en fijne Visch

IJMUIDEN
In do. week van 9 April kwamen aan de

vischmarkt 1.6 stoomtreilers,' 77\Au$ift.t«i*.'3
lijners en I Deen.

De stoomtrcilers komende van hel Noor-
den kwamen alle. toe met groote ladingen
visch, bestaande uit vele groote schelvisch,
totten, wijting en zw.-ute koolvisch. Dé stoom,
treiters die de Bank hadden bevischt kwa-
men alle toe met prachtige ladingen witte
kabeljauw (1000—1600 stuks) en .als bij',
vangst mooie hoeveelheden tongschar, tar-

visch velebot, heilbot, en zeewolf,
waarde. •••

2 stoonitreilers van de .Westkust van En-
geland met respectievelijk 1400'cn Ï500 b.
makreel. ,

De kleine kuststóomtreilers .hadden mooid
vangsten tarbot en een mooie hoeveelheid
rare visch buil gemaakt. Tongen werden
center door hun weinig aangeyoerd f- hier-
vóór zorgden de motors. Ni* minder dan 77
kwamen er deze week aan de markt j da*

O

Deen; met een zeer bescheiden vangst. On-
danks hel gering aantal stoomtreilers was
er"'deze week visch genoe"g" aan de markt.
De'; prijzen waren over het algemeen geno- '
nich niét nieer dan goed, ma.ar'door de groo-
te ' hoeveelkederi die wórden ' aangovoeijd,
kunnen nog redelijke besommingen verkre-
gen' wórden. -:;__lj -)_ï • .':._. i:\'

Wat het visschcrijconflict betreft, kunnen
wij berichten dat er wederom bange tlagen
voor IJmuiden aanbreken. Nog zijn de spo-
ren van de ' verleden staking goed merk-
baar, of de reederijen: zijn wederom met ver-
slechteringen aangekomen. De opvarenden
van de stoomtreilcrs' die 'al bijna niets meer
verdienen, kunnen zulke verslechteringen
niet aannemen met het noodlottige gevolg,
dafty'erïjV/e'de.r'orn-.eenvstaking dreigt uit te
breken.

Op 15 April hadden de vakorganisaties
moeten beslissen _of de voorstellen van de
recdcrsyereenïging werden aangenomen —
To<jti inmiddels heeft de Rijksbcmiddclaar de
vakorganisaties .en do reedersycreeniging bij-
eengeroepen om te trachten de partijen tot
elkaar te brengen en .een..staking in het vis-
schcrijbedrijf te voorkomen. Laat on5 hopen
ciat de partijen het onderling eens kunnen
worden want een doodziek visschcrijbedrijf
te Ymuide'n kan" werkelijk geen staking heb-
ben en 'de gevolgen zouden zeer noodlottig
zijn voor den handel, daar de kans dan groot
is de geheeïc export te verliezen.

Verwachting toekomende week 30 stoom-
treilers en 50 motors,

Ootid. : Zcterd.
58.00—16.50

• ...;;..23.00—1200 28.00—14.00
«onJten ...;.'. 0,78— 0,62 0,94— 0,92

Ot. mid.' tongen .....0 ,80— 0,72 | ,03— 1,02
rr'd tongen 0,83— 0,75 1,04— 1,00
tn"gen 0,81—0.75 0,91—0,83
tongen (.&• SÜP») 0,55— 0.48 0.60— 0.48
f'tójféÏ! (kl slips) 0.25— 0,22 0,32 0,25
*rhn! ;
sdiol

VÏg|bkÈRS,^ït;^4eii3 t s tékènd^

vis-
; .£, v : ;;:!:jj;y;; j rr

schfegjgölF'vaïh" 1 èO'mëfexsfte ontvangen

' •;,; *:'.. \'S f. r?-; ï ' ] V j • T ?•*

mf

êeft de voor keuraan hetXverR W S C c ï X
der Belgen!

n
Kerjkstraat, 22, TeJ,; 107,.QQSTElSrDE

VISSCHERS EN "

F
BESTELT UW IJS BIJ i -,-,

ROID
OOSTENDE

M-> r'-.i

Msand.
90.00—18.00
28.00—10,50

0,95— 0,86
0,94— 0,78
1,00— 0.84
0,81— 0,70
0,47— 0.42
0.26— 0.11

Mul diol
Zer «fiul /.-.-.-............. 17.00— 10.50

K!. Sdiol II ' 2 , 0 0 - 2 , 6 0
KI. Schol III 4,50— 0 70
TongACll.tr... .j ;•• . . . . . :• , , ; , , . . ; . . - .
'•'0$ '• /•::'-?..••vi'v.'..^.»-.,-.'",'.''".':;'. I'.7'.

14.00—12,50
7.00— 3.60
2,50— 1,00

11,50— 9.00
7.00-- 2.30
2,60— 0,50

\'{f.'t

Qr. Gullen
KI. gulfen .

Or. schelvisch

.. 4.30—
.,39.00—23.00

7.00—1.85
18.00—12,00

1,60— 1.25 2.80— 1,10

Or,. mid. schelvfocti ..20.00—18.50
KI. mid, schelvisch „18.00—15,50
Kt, schelvlséh
0 r a a d « c h l
Heilbot

Koolvisch
Makteef
Schartong
Schar '
B

.....i.iTó.OO—12.50
„l4,4Qr-n,50

„..uti. '1,04— 0.74
2.30— 2.15

.„...> 4,90—' 1,50 1,40—
• v • 4.40— J.60

fffliff
Lom ... 6,00—

aanvoer bestond uit I Atm M*«tAiM <n I «akfen : 20,00 h

Dm*d.
75.00—18.00
24.00—1000.

1.00— 0.78
0,98— 0.78
1.01— 0.84
0.93— 0,72
0,56— 0.42
0,28— 0.23

30,00—
28,00—27,00
25,00-r
20.00— 8,00
12,50— 2,70
2,70— 0.80

30.00—25.00
16,00—15.00
2,75— 2,33 '
7,00— 1,20

"46,00—16150
14.50— 7,00
11,00— 7,50.
4.20— 0.95.

J5.00— 9.Ó0
14.00—11,00
12,00— 7,00
.8,10— 5.40

7,fO— 2,70
0.82— 0.56
1,50— 0,17

18,00— 3.00-
2.90— 0.90

20.00— 3,00
11,00— 2,60

1,20—

Woe;ud.
7Q.O0—28.OO
26,00—12,50

0,83-^ 0,80
0,93— 0,8S
1,004- 0.95
0,92— 0.82
0.65— 0,55
Ó.50— 0,34

26,00-,-19,00
28,00—18,00
32,00-1-21,00
27,00—21,00
21,00—9.00
4.80— 2,80

per -50 kg
., ̂  : :, '

per kilo

per 50 kp

30.00-i-27.00 p, 20 stuks
1700^l400 •ïfièFtik"èFstik
2,60— 1,50 per 50 kg
7,00— ,2.80 per M.M&

46,50;Trl9,\oiD vper.6ö-kg-
11.50—10.00 >

f7,00— 9.00
lö.Opr-^jQ'.OO-
14,'Ötf— ?,70

;/9,ó.o4^
6,5,0-
090£

.3,00; per. kilo -
0,60 p«f Stuk'

M 2 5 k /
2 6 i O Ö ^ ' i f t f É ! ...

1,05— O.55L.'f.-'i>l."i
«5,00— 4.50 »

Voor uw
Drukwerk
zooals :
BRIEPHOOFDEN
BRIEFOMSLAOBN

'PRIJSCOURANTEN
-BÖRDEREELEN
VISIETKAARTCN
AÜRESKAARTEN
PACTUREN IN BOB*

•KEN-MET DUBBELS
ETIKETTBN VOOR

,VERZ;ENDINOEN
/MEMORANDUMS

ROUWBRIEVEN
;> BRIEFKAARTEN
5 ALLERHANDE

CIRCULAIREN
yWeMt U tot de

Orukkerij 't
v ĵni dit blatf
'\ Nktfwpoortst««owef
f q-ft-. M -• v
• -OOSTENDE v

TELEFOON 7 » •>
JZEN BUITBN

.; i

' • 1

•• i



HET V1SSCHER1JBLAD

DENEMARKEN

ZES EN AESTIG WALViSSCHEN
GESTRAND.

t Op 4 Juni 1/4 deel : speerreeplesigte van
de vleet ten hoogste 1824 meter.

Op 22 Juni 1/4 deel ; speerreephngte len
| hoogste 2432 meter.

Op 20 Juli 1/4 deel. Omtrent de maxi-
De Dseï.sche bladen maken melding van t „.„„„.speeVreeplengte van de vleet, welke van

sn builei>.S'-woon 8°edc vangst, die ae vis-j 20 Juli tot 22 Augustus zal mogen worden
schers van Jutland d„cr dagen gemaakt j ,nede«enomen zal de minister nog nader ean
hebben. "11 ugevolge van e'en hevigen storm beslissing nemen.
werden 66 v.-alvisschen op het strand Rewor- i Tusschen twee opeenvolgende reizen van
pen, zoodat da visschers de dieren op ge- ! g.1̂  scr,ïp, J a t ter haringvangst mag uitva-
makkelijko en
harpoeneeren.

ongevaarlijke wijze konden

NOORWEGEN

NOOKSCHE ROBÊENJAGERS IN GEVAAR.

Kussische ijsbreker ter hulp.

Een aantal vangstbooten ingevroren

ren, zal telkens een tijdsruimte van tenminste
48 uur moeten verloopen.

Inzake de verdere bspeikingsmaatr?ge!?n
zullen zoo ypoedig mogelijk nadere mea>-
deelingen worden gedaan,

i . . .

AANVOER VAN VERSCHE HARING IN
1935.

Da aanvoer van versche haring in Neder-
1 1 3 9 5 5 7

Camilie Willems
ZEEVISCH-
Groothandcl

gesticht in 1889
OOSTENDE

ÜAGÜLIJKSCHE VERZENDING:
BELGiM — BUITENLAND

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

PROTTEN & HARINGHANDEL
e

Van ds 3i Noorsch* vangstbooten, die
es'nige wekm geleden naar de Witte Zee
gegaan zijn om er zeehonden te jagen, zijn
er tot nu toe acht door het dit jaar bijzon-
der zware ijs stuk gekneld en gezonken. De
140 opvaienten zijn allen <ïoor andere rob-
benjagers -an boord genomen, maar Je stof- I
felijWfc schede :s, ook al doordat de bi?it van
de gezonken schs'pen verloren ging, groot.
Over het lol ven verscheidene andere vziigst-
booten niet engeveer 350 man aan boord,
verkeert raen in onzekerheid, daar alleen de

Da aanvoer an g
Ic.ndsche havens in 1935 bedroeg 11.369.557

lijk terwijl de alarmklok luidt ; een doods- ! 7. — Emie! Mazy, 77 jaar, echtg. Adela
geiui voor de zeelieden. En menschen, boot. Gaux, Amsterdamstraat, 49 ;
masten, a!ks wordt <ïra door de. gapende 8. — Justine Schramme, 74 jaar, ichtg.
golven verzwolgen. Louis Vanhuele, K. Jansscnslaan, 15 ; Lucic

De bewakers van do vuurtoren der Sma'.ls Descamps. 73 jaar, echtg. Fcrnand Delait,
can de Schotschc kust, bleven eens 120 dagen Aaitshertogstiaat, 90

, , ooi f.(.-t i j- _.„„ w»,4 zonder in verbinding te komen mei het land. 9. — Leonie Tournier. 27 jaar, cchtgen.
" ter waarde van t öol .oöj . ruervan wera * .=» , . . . ,,. , *ft .- ...
° • • ingevolge tegenstrijdige winden, mist- e:i I r a n s CoHe, Letfinghestraat , l iv . ; rran-j Uu-

] aangevoerd door trawlers 2.143-830 kg., ter
'waaide van f 176.521 en door rfrijfnetvis-
schers 9.225.727 kg. t.w. van f 705.142, w.
o. 1031081 kg. t. w van f 77217, aange-
bracht door 68 Engelsehe en Schotsche drif-

ters.

BERICHTEN AAN ZEEVARENDEN.
Nederland, Zeegat van Texei, Molengal,

Bank uitgewerkt. "Ion vc-ïlegd.
grootste schepen met es'n radiozender uitge- | Naar 53 gr. 0 min. 9 sec. Nb. en 4 gi. 39
rust zijn. De vaartuigen zitten rcieds een dag
of tien in hït ijs opgesloten en op de sche-
pen, die geredden aan boord hebben, begin-
nen de vo;-c$elvoorraden aanmerkelijk te
slinken.

Te Moskou werd een ijsbreker gevraagd
om hulp te bieden en deze is onder leiding
van prof. Schmidt, dn man van de Tsjelsjoes-
kin, vertrokken.

HOLLAND

HARINGDRUFNETVISSCHERU
GEREGELD.

Wij vernemen dat de minisier van land-
bouw en visscherij voor wal betreft de z.g.
voorjaarsvisschcrij een beslissing heeft geno-
men.

Op I I Mei zal een 1/4 deel van de vloot
mogen uitvaren, uitgerust met e-en vleet,
waarvan de' speerreeplengte 1216 meter niet
te boven gaat.

I 1 sec. El. is, wegens uitv/orken der
Noordcr Haaks veilcgd de spitse ton No I
met bol van het Molengat.

Nederland. Waddonzce. Blauwe Sleuk. —
Drijfbaken bijgelegd. ,

Op 53 gr. 1 I min. 4 7 sec. Nl>. en 5 gr.
19 min. 30 sec. El. is bijgelegd «en rood
drijfbaken No 1 la van de Blauwe Slenk.

Zeegat van Vlissingen. Wijziging verlich-
ting en betonning-

a) Op plm 51 gr. 24 min. Nb. e:i 3 gr.
2S min. Ei. is de roode sector van het rood-
witte vaste licht van Kruishoofd gewijzigd.
Het licht schijnt thans : rood van 125 gr.

S. tot 196 gr. overigens wii. H e tg g
van kleur veranderen van wit in rood in 125
fr. waarschuwt voor het verlaten der lichten-
lijn.

b) Op plm. 51 gr. 25 min. Nb. en 3 «r.
36,8 min. El. is de spitse ton No I met bol
van de I'Ionts voorgoed opgenomen.

Iets over Vuurtorens

stormweder. ! cheteau, 72 jaar, wed. Celina Verschfclde, 52
Zslceren avond meenden zeelieden op de Nijverheidstraat ;

gaanderij der baakvuren vast te stellen, dat j 10. — Ferdin&nd Vansluys, 74 jaar, echt.
één der bewakers seinen uitzond. Evenwel, 'Anna do Prince, Capucienenstraat, 40 ; Jozef
daar de vuren brandden, gaf men er geen I Ureel, 72 jaar, wed. Serafina Devry, 48,
randacht op. Bovendien, de dagen gingen j S;hipp: rsstraat : Eugenia Seriez, 66 i., wed.
voorbij, en eiken nacht zond de lichltoren ; Frans Masschaele, echtg. l'rans C'pstaeUV 8,
zijn stralcnbundels over d~ golven uit. j Madridstraat ;

Toen'de dag aangebroken was dat de bc-,• II. — Jozef Vanleemput, 53 jaar. ongeh.
wakers zouden afgelost worden, vaarde men ; Vandersweepplaals ; Eugenia lülenneberg, 79
van wal naar de «Smaüs» maar trof er ! jaar, echtg. Leo Galand, J. Besagestraat, 10;
slechts één wachter aan, blesk en mager, | Eugenia Dewulf, 2̂  -aar, de Smet de Naeyer-
radeloos. Hij zei dat zijn makker al lang laan, 3.r a d e . j j
dood was, c-.n dat hij voor den doode een
kist getimmerd had en hij deze. met hét lijk
erin. op <Ie gaanderij gesteld had wa.-r de
doede al rechtstaande wachtte tot men hem
zou komon h.-.len. Piet Vr.r» Assche.

(Uit «De Dag»).

CASINO - KURSAAL
OOSTENDE

—«o»—
DE PAASCHFEESTEN

Regen, h=is.el, sneeuw, en daar tusschen-
door war.-iie zonnestralen... Maartsche buien
in April 5 En tcch is 't lento ; men ziet het
de mensek-n aan, die' in dichte drommen met
blij gemoi.d naar de Belgische kus. zijn ge-
komen or.i van de heerlijke frisschen zee-
lucht te genieten. Een massa Engelachen,
Franschen, Hollanders en ook zr.er veel Bel-
gen uit het binnenland.

In het Casino-Kursaal is het gedsirende
c'e Paaschdagcn buitengewoon ciruk ge-.veest.

! Concert,;:., danspartijen, speelzalcn. Iok.C:_i
j non menigte bezoekers aan zooals men er op
i Prrchcn in het Kursaal nóg nooit he-;f_ gc-

'n.
Muziek en zang vierden natuurlijk hoogtij.

Wij kunne.. hier geen uitgebreid relaas ge-
ven van allu concerten nochtans moeten weIn aloude tijden reeds waren er /.eevaar- | een arbeid van maanden ei. maande... .c f i v a n ̂  l;„.ll,l=1 l u„ .,_„.„.,.._. ,..„... _.

ders wier schip, in donkeren nacht verdwaald, i.chtlorer. van blcerryvore verheft zich ... een J " z e n t ! r .n buitengewonen bijval behaald
door op het strand brandende bedr.egl.j--e gevaarlijk midden dat vroeger het ;;rai oei ,, ., u : „ i I i.u., <;i.^..l--„, „„ --;;„ r,~.

vuren, naar
plaa

klippen of ander gevaarvolle
tstVi veerden gelokt waar de van pi.;ken e:i

bijlen voorziene wachtende strandjutters of
-roovers zich van de aanspoelende wrdis3--
deren meester maakten en soms ztjfs «e ma-
trozen, die naar land gezwommen waren, af-
maakten. Nietv alleen gebeurde dat aan de
Engelsehe en Fransche, maar vooral ook aan
de Turksche kusten ; in een woord, in al de
door de zee bespoelde gewesten. In Bretagne,
waar de kust zoo rotsachtig is, werd een lan-
taarn soms vastgemaakt aan een der horens
eener koe,die op korten afstand stï'eds heen en
weer geleid werd. Het aangelokte vaartuig
naderde het bedrieglijke licht, strandd;^ of
werd op de .klippen verbrijzeld, waarna het
werd geplunderd'.

Thans is van dergelijke misdadigers feiten
geen spraak meer. Gestrande schepen en
wrakgeederen v/orden geëerbiedigd. Verkeert
een vaartuig in nood, dan varen de kustbe-
woners er heen om de schipbreukelingen te
red'den, heldendaad waarbij redders bijwij-
len zelf het leven verliezen.

Bezat de oudheid eveneens haar schip-
bi'eukverwekkers en strandroovers, zco te-
vens haar vuurtorens die toen reeds groote ar
metingen bezaten, terwijl de vuurhaarden ten
prijze van zware onkosten werden onderhou-
den.

Zoo bij de Grieken, de Romeinen aïs bij
de Carthagiers ; zoo niet alleen langs cïe kus-
t<in der Eegeesche en Middellandsche zeeën,
maar ook aan deze van Afrika. Carthago be-
zat beroemde zeevaarders die niet alleen de
schoone eilanden van den toen nog zoo mys-
terieusen Atlantischen Oceaan kenden, wier
geheimhouding op straf des doods werd ver-
zekerd, maar die zelfs ook veel verder door-
gec'rongcn waren.

De beroemdste vuurtoren bevond zich te
dien tijde vóór Alexandrie, op het eilandje
Fharos. Naar dezes mcdcl werden de üchtto-
rens van Ostia, Ravenna, Pozzola, Messina en
Capri gebouwd. Deze torens bestonden uit
op elkaar gestelde rondvormige verdiepingen,
waarvan het bovendeel steeds klcim:r was
dan dat welk er zich onmiddellijk onder be-
vond1.

De toren van Pharos, door den bou.vmees-
stcr Sostrate3 opgericht, werd als een der
wonderen van de wereld aanzien. Een op-
schrift vermeldde : «Soslrales, de Cnidiaan,
zoon van Dexiphanus, aan do Goden, redders
van dezen die de zee bevaren». Dit monu-
ment bestond nog in de 12e esuw. in het on-
dergedeelte trof men enkele woonvertrakkön
aan.

Te Boulogne-a-Zcc, aan de Fransche kust,
werd door de Romeinen, die he;l Gaüie had-
den overmeesterd, onder de rcgcaïincc van
Celigula een lichltoren van twaalf verdiepin-
gen gebouwd. Deze werd in 1645 afgebro-
ken. Aan den anderen oever van het Kanaal
bouwden do- veroveraars eveneens cen vuur-
toren te Dover, zoodat hun ingenieurs daar
hun wetenschap en hun legers c,r dood en
verwoesting brachten.

Onder de hedendaagsche vuurtoreti3 zijn
er die cen ver-dragende uitzendingslichtkrachl
bezitten. Over de ganschï wereld telt men er
zeven duizend. In Frankrijk alleen zijn r.-t
meer dan 700, waarbij dan nog de 18 iicht-
torens der Norm&ndische eilanden, tic 34 van
Corsika en deze der Afrikaansene bezittin-
gen do Middslondsche Zee dienen te worden
gevoegd.

Daar vuurtorens niet alleen veel te lijden
hebbon, niet alleen van 't geweld1 der winden,
maar vooral der zware zeeën, zoo is o-n ste-
vige houw een der hoofdvereisenten. Vooral
voor'deze die opgericht worden aan het einde
eöftér lanrjfohg, óp een vooruitspringend rots-
<*£t!eclte of esn in zee afgezonderd liggende
klip,

E
p.
Een vuurtoren, door zijn lichtkrachl een

ifer .«t?rl<3.e welke er bestaan, is wel deze
van_ Eckmul, in Breta(<ne. on e n dov fan-
r.nsti.'cr.e rotsen van IVnn* Mnrch *»e_j_>.iw<..
D draagwijdte vnn Jen stralenbundd i;> 200g
kil-meter.

Enrreland bezit
k l

zeker n-'ntnl liehl.orers
kwaarvan mkele ver van de IJIIM op r

depltfn pcbnmvcl worc'en »-»n prii?»- v«r<

r̂ _ kiifllon van Schotland. 7r>o o. a. rfez* v i
Skerryvorc, Bell-Roel: en dor

De vniirlori.-' vnn B-H-Rock bevind) zich
<-f.n rAt.bank di" 130 m. .<\..<r op 70 m.
d i H i h l l h d l

j^ 30 m. .\..<r op 70
,\ bro.fd is. Hel uithollen van h-l gedeelte

gevaarlijk mio'clen dat .vroege
verdwaalde schepen genaan.d weid. Eo:. mid-
den van rotsnaalden en blinde klippen over
cen afstand van elf kilometer. Twee honderd
arbeiders werkten vijf maand aan de grond-
veslingen, daar 2000 km. rots eerst moesten
worden uitgehaald.

Wat de bewakers aangaat der in du zee
vereenzaamd liggende vuurtorens, zoo slijten
die menschen werkelijk een treurig eentonig
bestaan. Weken lang blijven zij soms van
het land afgesloten. G_;en ander afleiding
kennen zij dan het rooken, hun boeken en de
vischvangst. Onder hen zijn er die hef tijd-
stip dal zij hun rustgelcï mogen aanvragen,
niet afwachten en ccider hc.ngaan, daar zij
van verveling verkwijnen. Men kent er zelfs

ie zinneloos rden.
Een afgrijselijk oord is Carn-Bras, onge-

veer een inijl van Kaap Lar.d's End. Onder de
rots van Carn-Bras is een spelonk, aa:-. een
dtr uiteinden door middel van een spleet op
de zee uitgevend. Bij stormweer is het geluid,
door de saarngsdrukte lucht verwekt, zoo ont-
zettend geweld:,; dat het vele vuurtorenwa-
kers tijdens zwaar weer belet te slapen. Tij-
d'ens zoon stormnacht werd cen dezer men-
schen zoo angstig dat zijn haren 's ochtends
wit waren geworden. Maanden later plofte
een andere zich plots een ir.es in de borst.
De ongelukkige had in een ocgcnbïik van
waanzin gehandeld.

In den iichttorfin van Eddystone had cen
zeeman, die str-leds een vroolijk leven geleid
had, z:ch als wachter aa:.geboden. Zijn gezel
was cen oude Schot, cen vitziek man, s.leedj
treurig gestemd. Daar de zeeman zich lijdens

door de:^ Hir>cïoe Ud?.y
dc', e door een

g
;>ubliek,

dat de ganschc Rotonde vulde. om hun
hcogart-stickc. prestaties geestdrifiig wnreten
toegejuicht.

BURGERLIJKE STAND
-o-

OOSTKNDt*

JUWEELEN EN UURWERKEN
Met U rechtstreeks tot den FABRIKANT

".. wenden profiteert U 30 %.
Spoedige verzorgde vermakingen en veran-

lerincen. Bij elk uurwerk een bewijs van
volledige waarborg. Moveo altijd het juiste
uur. het nuttigste geschenk. PAUL COSSEY,
Winoionnenstraat, 41 .

7 April.

HUWELIJKEN
Edmund Vanhuysse, toeziener

Vischkiiechten - Visschers,
Reeders en Vischhandelaars j
Koopt uw RIJWIEL in het §

GENTÏl MARES 1
28, Kerkstraat, OOSTENDE |
Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 $

BLANKENBERGE

SOOKESl] ~ VISCHHANDbL — VISCHCONSERVEN
SAURISSERIE — Tous Poissons préparés et conservés

AUG. VAN DEN ABEELE & Zonen
(opgericht 1881 - Fondê)
52-55. COUPURE, 52-55
BRUGGE — BRUGES

jicothandel IMPORT - EXPORT
Tel. 335.4.8 Bruqfle

157S Pakhuis Oostende

;
En Gros

Telegr. «Probité»

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN
Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

—«o»-

April.

Albcrtinc Ocket -.Cornelius Vanwe'.senaers
bankebedieneïe en Rachel Plets ; Herman As-
mus, visscher en Maria Sys ;

I | . Arthur Makclberge, visscher en
Elisabeth Vandschoot, naaister ; Oscar Ver-
..eersch. autogelcider en Irena Bactcman :

Gabriel Vanthournout, timmerman en Maria
Dcckmyn.

HUWELIJKSAANKONDIÜINGEW
12 April. Stockman Robert, bediende,

Tarwestraat e» Libin Gabriellc, Spaarzanm-
heidstrnat, 42 ; Verburgh Jozef, huurhouder.
Ooststraat, 36 eii Gcrmonpré lAgnes, ïjaaister
Plantenströat, 6 ; Mollet Jozef, paswerker, H.
1 lartlaan, 14 en Tanghe Madeleine, strijk-
stor, Vereenigingstraat, I 28 ; Vandamvn-: Ru-
dolf, bouwkundige, Koninginnelaan, 36 en
Vandierendonck Laura, Velod'roomsïraat, 39:
Deketelae>-e Rtné. smid, Nieuwpoort stv.r. 405
en Petit Renéo, Vereenigingstraat. 8 ; Cle-
rinck Frans, keic'.ergast. Genera?! Jungbluth-
laan, en Mofrraan Berthn, hotelbediende, 72 |
Duinvenhokstraat ; Vandenkerc.khovi: Lbon. ' ^
Siandoïaar, gesch. van Mniïa Vandenabecle.
Vnlcciroomstraat, 62 en Benno Irma, v'clo-
r'ior-mstraat, 62 ; Naessens Ephrem, metser,
WeikzermheidEtraat, 67 en Vroinan Maria,
dienstmeid', F.. Beernaertstraat, 44 ; B.:rtrand
Eui^een, wed. van Louise Vrancken en De
B»a-.iwera Jeannc. bediende, Ad. Buylstraat,
44 ; Wil'iemeersch Karel. aanncir'r on Lau-

. ^voieinp Dclphinc. winkcljufff,r, Hofstctiestr.:
' f-.r"-s Aupu-i visscher, Yonrstr="at, 25 ;on
Delhommel Viviane ; Asselbcrg Gerard, nij

CH. DESMIDT-SLEYTER
St. Franciscusstraat. 22, OOSTENDE

PURFINA n. v.
BRUSSEL

—o
ïERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN

OLIËN van EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitleveraara:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
?xEEDERIJKAAI — OOSTENDE

Goed Bericht aan alle Reeders
Alle gebruikers bevestigen dat de ULTRA-SONORE DIEP-

TEMETFR voor e-an voordeelige uitbatn-Ci der schepen onmisbaar
is. Aarzel dus niet langer en bestelt nu o.r: zeker te zijn een toe-Kcl
'e hebbLii voor de volgende tochten naar dt visscherijgronden.

Tevens steunt gij de Belgis'-.h- nijverheid.

Société Anonyme Internationale de Télégrsphie sans Fi!
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188
ANTWERPEN : 5-7. Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL : 13, Brederodestraat. Tel. 12.50 70 — 4 lijnen

foc
te O<

±

GEBOORTEN
Lucii-nne Deldick van Robert veraar en Minneere Irena. P. Benoitstrant,

en Maïvina Declerck, Leffinghestraal, 140 ; j 73 : Vandenhoi.weol-^ Achille, Nifi'iwp. stv.
_. _ . _ • • • m V~__ • _ . — _ - • _ _ _ > _ . • • _ - ' _ V r a f e _ ^ _^.

5. Astrid Knockaert van Bemarcl en
Laura Hautekiet, Beekstraat^ 14 ; Yolande
• iuyghbe'aert van Medard en Irena Debcen ;
Nicuwlandstraat, 72 ; Alida Looyschelder v-
Pclrus en Johanna Appeldoorn, Nieuwe Dok,

7. — Jacqueline Traens v&n Albe'rt en Ma-
ria Dewispelaere, Romestraat, 91 ; Vi'alter
L.cgcin van Romanus en Elza Tanghe, Fim-
inciimansslraat, 22 ; Ferdinand Vandcwinckcl
van Theofiel en Yvonne Deseyn, Sjholen-
straat, 58 ;

8. Denise Hermé van Georg.ui en Cle
mencc. Biock, Nieuwstraat, 4 ; Hugo D<-prcz
van Marcel en Florida Boudolf, A. Pictersl-
76

9. Suzsnnc Decloedt van Julius en
Joanna Debacker, Stuiversstraat, i °6 ; Eu-
geen CaEtcloyn van Kirinin en Nora Vorkeyn

I won. te Audergheni ; Fcrnand Vanhoorns v.
zijn nachtwaak bedronken had en in slaap I P c t r u , s , c " l r e " a f-auweri-yns Brecdcnc sig.
gevallen was, volgde een twist. Een p a a r j 50 ; Hedgigc Jonckhcere van Remi in ts ther
nachten daarna sli"-p c!e zeeman weerom.— | Dcbusscherc. de Smet de Naeycrb«n. 5 0 :
"loon besloot tic Szhot maar liever eiken I Roette Crocharc, v&n Carolus en Georgetleoen
nacht zeif te v/akon.

Een tempeest brak los en duurde 48 uren.
Den avond van den tweeden dag, ging do
jonge zeeman na zonsondurgang slapen, doch
werd rond middernacht door het noocfklep-
pen der klok, die bij middel van een ijzer-
draad in verbinding niet ds. lantaarn was, uit
den 3Ïaap gewekt.

Hij liep de trap op en trof den Schoi aan,
tegen de lantaarn aanleunend. Ds oude mang
was zeer ziek en zei :

— Jongman, -.vat ik steeds gevreesd heb,
wacht mij nu. Ik ga s-orvcn. Ben ik

Naert, Duivenhokstraat, 72 ; Jean Vanlico v.
Oscar en Esther Dccktnyn .Gvlrststraat, R7 ;

I I. — Christina Michils van Petrus en Ma-
rie VancïaïTvine, "Ihourout stw. 179 ;

12. Bertha Tratsraert van Filip sn Flo-
rence Mead, Hanengang, 17 ; Jan Lauworcms
van Frans en Gsrmana Deplancke, Tarv.'cstr.
Alfons Burke van Oscar en Maiia Deschacht,
Nieuwlandf traat, 108 ; Pierre Voeten v?.n R.
en Laurcvntia Rassaert, Kaaistraat, 55.

cian moet go m mijn plaats waken

STERFGEVALLEN
p L c u i s a Major, 76 jaar, wfd.

e . jFirtninius Moreno, Stcenbakkerastraat, 40 ;
i Bri_»itta Godderis, I I d. Kaaistraat, 18 ; Har-
I l b 64

6 Apiii.

t Eu^ène Rau & Zonen
| /1 , OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

669 en Molicmans -Vïarguerile, Veldstreat,88.

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Hautekiet Robrecht vr.n Maurits eri-Zwac-

nepoel Alina, Uitkerke ; Lt'jioir Waltcr van j
Acihémar en Maeyaert Antonia,' Diksmuide- ,-
streat, 42 ; Quintens Frank, van Cyriel en Fe-
very Maria, Zuyenkerke ; Vandenbu3sche Li-
lianne van O.i.er en Vanhulle Cccilia, Vuur-
lorenhelling, 9.

HUWELIJKEN
Byl Georges, postbediende, Antwerpen met

Péguchet Andrée, alhier.
HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Allary Valere, bediende, Knocke en Witte-
wronge! Coralis, alhier ; Mengé Theophiel
metser alhier en Cardon Magdalena, Uitker
ke (huwelijk te Uitkerke).

HARINGROOKERIJ H VISCHCONSERVEN |

let aantal
pgelden i

Dé uit

J.104,35
.9.73.45
elfde jaa

was. D
rontende.
hét bèg
op het i

oting, eer
ds- bctali
ast word'
i gesteld

1930 g
ïclerdaad
nblik I .
som r<

HEYST
GEBOORTEN

• Vaiilu.ccke Jcan, van Albert er. V a n d t n -
berghe Lucrèce, Stieslag, barak, I I .

HUWELUKSAFKONDJGINGEN

Sterckmans Raymond, bloementeeler, ge-
huisvest te Leuven met Lelanoe Marie-Blan-
che, z. b. te Heyst,

Rammcloo Julien, zeevisscher te Brugge,
met Amys Margarota, z, b. te Heyst.

OVEKLIJDENS
Absolon Hclena. 64 jaar, wed. Debaets

August en echtg. Thiel Vincent, Baderstraat,

OPGELET! OPGELET!

DE bekende firma

AuPara
G. MADELEIN-BUYS

Bandaaiste en Masseerder van de Wit-
jenonnensfn'fct, 27, Oostende, is (hans
overgebracht naar de

Adolf VERRECAS
VischmijnZEEBRUGGE.tel.llO

BRUGGE, tel. 319.59

VERKOOP IN 'T GROOT van

p BUYLSTRAAT, 53
,(Hoek Mane-Joséplaats en Madridstr.)
De spreekdraad was en blijft 1740.

É B l

cian moet go m mijn plaats waken. | r. . - , . . ,» . . .... /-xutrusf IM_ orhtir i hipl vmrcnl l-arl€»r«ttmnt. .1 . 'i 1.̂ 1.» ZJir.U 'i I r . l- --1 " i I rv l-.cbcrt, 64 jaar , ongeh. Koninklijke s t raat , , . s , , , C.S- ' m e i Vincent, uaacrs t raa i .
als t lichl wordt, t boek der -signalen ! , . ' ' I I ; Vandcpitte August, landbouwer, 49 jaar,

l t het d ij bijbl S ' J " •in. Daar ligt het, onder mijn bijbel. Ssin om |
hulp, dan zullen zij met do sloep komen.

De Schot stierf.
— Nooit zei de overlr-Ventfe later, zal ik

dat dof-star oog, waarin men niets meer las,
vergeten. Koud zweet brak mij aan 't voor-
hoofd uit. Van ontzc'.tiiiK 'iep ik naar mijn
kamer, beneden. Ik sloot het luik, wierp mij
te bed en, radeloos, stopte do ooren op o:n
do ontzettende stille, die ik om mij aanvoel-
de, niet meer te hooren.

De ongelukkige leed aan zinsverwarring.
Hallucinantc wezens zag hij. Vooral de schim
van dnn dooden Schot, zijn starre doffe oo-
gen. Soms wou hij het lijk in zee werpen ;
maar dan huiverde? hij weer eensklaps daar
men hom dan wellicht van moord beschuldi-
gen zou.

Bij het aangrauxven van den avond op de
donkerende zee, durfde hij, in zijn angst,
niet opklimmen naar het lijk van dan Schot
ten einde de baakvuren aan te steken.

De wind stak op. waaide.geweldiger steeds;
hij daverde van aHe kanten Ban en huilde op
schrikbarende wijze. Doorheen die ijlo wol-
ken gleed bijwijlen wat vaa! maanlicht ncn-r.
De overlevend?;; stond toen aan een open
raampje om zijn brandend voorhoofd te la-
ten verkoelen. Hij staarde naar tic zwarte
zee. Zware watermassa's braken op d>; rot-
sen ols donderslagen. Schuim ; baren die
forfoorachtig ijlimden.

Toen, in de verte, meende de radelooze
n-,n licht la ontwaren. Licht dat nu ver-
dween, licht dnt hervorscheon. En hij jttide
niet verslagenheid vnsf dat cen sch'p nrxnr
J". klippen toegfivaren kwam. Wat te doen >
De vuren aonsleken > Onmogelijk ! Danr-
*^c. zo" c<vi half mir pna loerr-ikend wezen.
Nog vijf iviinulKn en lies vaartuig zon op
kunnen uiteenbreken.

Het rchin naderde, nnderde dichter uil
Acn n?chl. De mairozen bemerkten hef
vner, .«hakten kreten van nood. De

. zijn bevelen. Tevergeefs. De baren slaan
over dn boot heen, smakken deze neer op

echtg. Huys Virginie, Wcstcappellestraat, 180

Firma LOUIS DIERICKX-VISSCHERS
VISCHHANDEL COMMERCE DE POISSON
VISCHMIJN, 17 OOSTENDE 17, MINQUE

Tel. 1890 . Postcheckrekening 42.19.58

VOLMAAKTE HERSTELLINGEN
EN REGELEN MET WAARBORG

ALLER

Uurwerken
HUIS G. WILLEMS-LUST
49 KAPELLESTRAAT, OOSTENDE

BEVOEGD UURWERKMAKER
FABRIKANT GOUDSMID

All» rep»rnliën en verandering van Juweelen

Nieuwe en voordeel-ge keus van
ROSSKOPF'S ZAKHORLOGEN

Aankoop van 'goud en ïilvcr. —- Vertvi*«eling
TROUWE BEDIENING

LEOFOLD DEPAEPE
SCHUILHAVBN

V I S C H E N

ZEEBRUGGE

G A R N A A L

SPECIALITEIT VAN GEPELDE
GARNAAL

Tel. Zeebrugge 89
S) Po.itchock 303.941

r * HönrlëlürèS. 3022

FIRMA LEVEKE JAN
VISCHHANDEL IN- F.N IJITVORP

ZEBLAAN. 52 DE
Telefoon 30

, • r> . - — • over flft boot hcon, ATv>efclc.n deze neer op
voor H« Hnriamenten h^slemd was, werd een klip. Een vreoselijk gekraak volgt. He.
«oms b.j tellen storm uitgsvoorc. en vergde ticrit dooft uil. Wind en zee huilen vervaar-

KESTEL UW OESTERS .
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vaortoren) Tel. 48

; Mtn brantf MB halM. -

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER
BEDRUKT EN ONBEDRUKT BIJ

V. CATS PAPIER
R O T T E R D A M

VRAAGT PRI fS aan onzen Ver tegenwoord ige r : S. A B A S
57, van D u y s t s t r a a t , D E U R N E N . A N T W E R P E N — Te l . 51381

. f - S % • * > • - ; * , .

Diesel-Deutz
Scheepsmotoren

VALCKE GEBR,, N. V., OOSTENDE
mM»M»Mé»»
Dn>kk«rTUitgever, "Honoré SEYS,; »lc«Aweg, 44 Oefende — Teï, 723


