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De overzetdienst blijft naar alle
waarschijnlijkheid behouden

n belangrijk onderhoud op het stadhuis te Oostende. - Het voor-
il dooi- "Het Visseherijblad,, aan den betrokken minister en het
dsbestuur opgestuurd, volledig aanvaard. - Zonderlinge en ongepaste
lating van een hoogen ambtenaar van Bruggen en Wegen. — Hoe
e Zeewacht,, en "Le Carillon,, de afschaffing van den overzetdienst
racht hebben te verrechtvaardigen. - Hulde aan de medewerking

van onze volksvertegenwoordigers en het gemeentebestuur.

!£ii we verleden week schreven,
wc de afschaffing van den over-
cnst met al je krachtdadigheid zou-
trachten te beletten, daar de be-
en van duizenden menschen hier-
: gepaard gingen, wisten we reeds
m sommige personen zoo' hard
deze afschaffing gewrocht had-;

wat ze tengevolge daarvan hei-
\k hoopten, te zien -verwezenlijken.
et was óns reeds Jarig gebleken,
illes in bat laatste jaar aangewend
om de vérbetering van dezeu
in den weg te staan en het was

og minder onbekend, dat sommi-
[daardoor de onmiddellijke verwe-
kking van het bouwen van een
herskwartier aan dè overzijde der
:n. zagen gebeuren en wilden for-
n.
was dus niet zoozeer om de tram-
schappij te bevoordeeligen zooals
ten onrechte deden uitschijnen,

en, daar zat iets andeis achter !
tram, wij waren er van over-

. kon er moeilijk veel voordeel uit
en de toekomst zou uitgewezen

en, dat zoowel voor de tram als
liet publiek, deze speciale dienst

Ie verlenging der visscliershaven
isbaksel ware geweest.

|t alles heeft ons aangespoord om
met onze volksvertegenwoordi.

waarvan de heer Peurquaet, in de
plaats onzen grootsten dank

ent, al onze krachten in te span-
in te voorkomen dat opnieuw
de persoonlijke belangen van en-

ït volksbelang zou over het
[I gezien worden !

meer we deze afschaffing na-
n, hoe grooter van alle zijden de
gewettigde protesten werden,
icrdag en Zondag werden zoo
17 duizend menschen overgezet

n heeft men besloten dezen dienst
schaffen !

J's ongelooflijk, maar toch waar !
overgroote meerderheid der men-
was de maening toegedaan dal

leze onrechtvaardige beslissing
bruggen en Wegen niets zou te
deren vallen ;
er nog. Vrijdagavond pochte een
ambtenaar van het Beheer van
•n en Wegen tijdens het koncert

'e Kursaal aan een lokalen journa-
fvens professor in het atheneum,
'Ie dat, wat men ook doen zou om
rverzetdicnst te behouden, hij de
ntic had'te verklaren, dat die ar*
fing besjist was en zou blijven!
liij voegde er heel zonderling aan

'•e kleine menschen moeten maar
Je overzijde der haven gaan wo»
waar met de fusschenkoinst van
Staaf, wel een visscherskwartier
ichouwd worden »,

Dat deze persoon dergelijke
koesterde en voor welke reden

" we reeds I : '
' hij zich echter als Staatsambte-
<lic in de eerste plaats tot plicht
de algemeene volksbelangen te

n. op dergelijke ongepaste ma-
uitlafen.gstuïgt niet alleen van

'chtigheid en gebrek aan eerbied,
van nog iets anders, waarover

Cs* doen verder niet uit te wijden.
alles en het onverantwoordelijk

landelijk optreden der «Carillon»
De Zeewacht» met dat van ver-:

schillende lokale journalisten, die dach-
ten daarmede da tram te zullen schade
berokkenen en daardoor vreesden hun
yrijgeleide te verliezen, zooals sommi-
gen deden uitschijnen, maakte de taak
van het gemeentebestuur, onze volks-
vertegenwoordigers en wij, die wisten
vyat er vóór de menschen uit de visch-
mijn daarmee.zou verloren gaan, nog
vcéi moeilijker.

Men vergat, en wij zouden het hier
tot vervelens toe herhalen, dat het hier
niet ging tegen de trammaafschnppij,
die slechts haar belang als tramniaat-
schapij in te zien heeft en die in alle
opzichten getracht zou hebben haar
plicht te doen.

Daarmee bewezen echter die bladen
en journalisten eens te meer, wat ze
waard zijn, en hoeveel het volk er zich
mag op steunen !

Eene belangrijke
vergadering op het

Stadhuis
Maandagnamiddag had tengevolge

van ons protest en dat dei volksverte
jenwoordigers en het gemeentebestu'ur
l>ij den minister, en de voetstappen
daarna aangewend, een vergadering
plaats, waaraan de Heeren Boulanger,
kabinetsowrste van den minisier van
Openbare ;Werken, Lemoine ex-ka-
binetsoverstè van den vroegeren mi-
nister, Peurquaet en Vroome,, schepe-
nen ; Velthof, bestuurder der visschers-
haven, deelnamen.

Na een grondige bespreking van den
toestand en het verkeersvraagstuk
werd aangenomen dat:

1) voortaan voor alle werken de stad
aanbelangend, het gemeentebestuur
door het Beheer van Bruggen en We-
gen ẑou geraadpleegd worden, daar
het o.a. gebleken was, dat eens te meer
een gewichtig besluit aan de handtee-
kening van den minister ter goedkeu-
ring onderworpen was, zonder dat het
gemeentebestuur of de belanghebben-
den verwittigd of geraadpleegd wer-
den, zoodat elkeen voor een voltrok-
ken feit stond ;

2) de voorstellen door de nijver-
hcidsvereenigingen in het bureel der
visschershaven op 28 Juli ontworpen
en door den huidigen uitbater als ver-
wezenlijkbaar, aangenomen, als basis
voor de verdere uitbating zouden aan-
genomen worden en het Beheer van
Bruggen en Wegen in dien zin de on-
derhandelingen tot een goed einde zou
leiden.

Deze oplossing luidt: ' ;
1. Van 's morgens 6 uur tot 's avonds

17 uur wordt oin de 15 min. gevaren.
Na 17 "uur om de 20 minuten.

2. De nieuwe veerboot treedt in
dienst,

3. 's Zondags wordt ook gansch den
dag van de oude naar de nieuwe visch-
mijn gevaren,

4. Van 15 Juni tot 15 September
wordt van het Oostelijk naar het Wes-
telijk staketsel een tweeden dienst in-
gericht.

5. Aan weerszijden wordt een groots
wachtzaal ingericht, welke 's Winters
verwarmd zal worden.

6. De overvaarten kosten voortaan

0,50 fr. per persoon. (Kinderen bene-
den de 6 jaar 0,25 fr.)

7. De abonnementskaarten worden
van 1,25 fr. op 2,50 fr. per week ge-
bracht.

8) Kaarten van 20 reizen voor 7,50
fr. worden in voege gebracht. •>

Dank zij deze regeling zou het veer
aan .den.Staat geen cent meer kosten
en zijn de belangen van het publiek ge-
waarborgd.

Wat de lokale pers
verleden week over de

afschaffing meldde
In het nummer van Vrijdag jl. tracht-

te «De Zeewacht» de afschaffing van
den overzetdienst als volgt te verrecht-
vaardigen.

Dit artikel luidt:
DE VEERDIENST NAAR DE NIEUWE

VISCHMIJN
Er wordt, sederl eenigen tijd, hevig protest

aangeteekend tegen het afschaffen van den
veerdienst naar de nieuwe vischmijn. Immers,
die afschaffing is bepaald besloten en ge-
schiedt op I October aanstaande. De ver-
voerdienst van menschen en waren zal ver-
zekerd worden door den tram, volgens de
voorwaarden vermeld in het verdrag dat den
10 Juli II. geteekend werd door : voor den
Staat : M. Merlot, minister van Openbare
Werken, en voor den tram ; M. Jacobs.

Wij zijn op pfficieele inlichtingen uitgegaan
nopens de roeien aangebracht voor' dï= af-
afschaffing én de voordeden die het Goe-
vernement, vertegenwoordigd door den socia-
listischen minister, beweert te bekomen door
het vervoer per tram.

Welke zijn dq voordeden van den
nieuwen dienst ?

Tot nu toe schonk de Staat jaarlijks aan
de uitbaters eene toelage van : voor den dag-
dienst : 122.500 fr. en voorden nachtdienst :
27.600 fr. Daarbij moet gevoegd worden een
honderd duizend fnnk, alle jare, voor het
uitbaggcren nabij de aanlandingsstations en
voor den onderhoud van deze laatste.

De Staat beweert dat die veerdienst zooals
hij nu bestaat de volgende nadcelcn vertoont :

1, Hij is eene belemmering voor den maal-
dienst ;

2. Hij vervult, door de ontoereikendheid
(\cr booten, zijne eigenlijke bestemming niet ;
a) omdat de menschen landen op een groo-
ten afstand van de nieuwe mijne ; b) omdat
in stormweder de overvaart onregelmatig en
gevaarlijk is ; c) omdat er blijkt uit de of-
ficicele bcstatigingc(n, dat hel soms 43 mi-
nuten duurt vooraleer een persoon van op de
ladingskaai tot aan de nieuwe mijn toekomt;
6) omdat het voor de personen die met man-
den enz. moeten overzetten vrij lastig is met
hun vracht de tocht te doen van aan de
landingskaai tot aan de nieuwe mijn ; c)
omdat de nachtdienst zooals hij nu geregeld
is (21 u. 30, 22 } 4 v. ; 4.30 ; 5 en 5 u. 30)
niet toegevend is om, in zekere onistandighe-
den, de noodigc voldoeningen aan de over-
zetters te schenken.

Dit zijn de bezwaren die het Bestuur van
Bruggen en Wegen opwerpt tegen den dienst
zooals hij nu werkzaam is.

Welke zijn nu de voordeden van den
nieuwen dienst ?

1. De tusschenkomst van den Staat wordt
verminderd van 150.100 fr. op 55.OÖO fr.

2. De baggcrwerken nabij en cVs onder-
houdswerken van de landingskaaicn zullen
sterk ingekrompen worden,

3. Volgeins de tijdperken van den dag, van
de weck en van net seizoen zullen de uren
van vertrek en terugkeer der trams ofwel
alle 4, alle 8 of alle 12 minuten plaats heb-
ben, en, volgens de noodzakelijkheden, zal
een wagen bijgezet worden voor de manden,
enz,

4. In de slechte tijden van onweer en storm
zal er, in daVi nieuwen dienst, niet de minste
vertraging' beslaan, en zullen de menschen
aan de nieuwe vischmijn landen,

(ife vcvolg 2e bladzijde).

De "Week van de Zee,,

Zocjils wij reeds sinds lang in «Het Vis-
jcherijblad» aangekondigd hebben, zal er,
van Zondag 6 September tot Zondag daarop-
volgend, een zoogenaamde «Week van de
Zee», ite Oostende ingericht worden door den
Belgischen Zeevaartbond. Terzdfdertijd za!
hier een internationaal congres gehouden
worden en wei op 12 en 13 September.

Daar den 15 September a.s. het juist twee
jaar zal geledeji zijn dat de nieuwe Visschers-
haven in gebruik werd gesteld, meenen *vij
dat het goed zou zijn op den vooravond van
dien heuglijkcn dag, wanneer al de congres-
sisten nog te Oostende vertoeven, een klein
feest in te richten dat aan deze, voor de vïs-
scherij zoo belangrijke gebeurtenis herinnert.

Ook aan de plechtigo inwijding van cl'e
nieuwe groote dokken in aanwezigheid van
Lèopoldll, den 4 September 1905 zou bij de
opening van de feestelijkheden, op Zondag 6
Sei.^f.:nber e. k. moeten herinnerd worden.
Hel is dus 31 jaar geleden dat dè nieuwe ha-
véninstellingen door eerste minfster. Graaf
deSrnet de Naeyer, wiens invloed en taaie
Wilskracht de noodige kredieten voordenbouw
er' van bekomen hadden, aan het Stadsbe-
stuur overhandigd werden.

Die., twee groote dokken met hun talrijke
stapclhuizcn hebben sindsdien al heel wat
schepen ontvangen en wij zouden ter gelegen-
heid van het congres wel eens een statistiek
wenschen te hooren over de beweging in
deze dokken van hun opening af tot op he-
den.

Twee verslagen zouden eigenlijk aan het
Congres moeten voorgelegd worden, on na
goedkeuring van het bulletijn van den Zee-
vaartbond gedrukt : een over de dokken in
de laatste dertig jaar en een over de nieuwe
Visschershaven sedert dertig jaar.

Wie schenkt er aan onze
een prijs?

Zooals elk jaar, zal ook dit jaar
<'Het Visseherijblad» een inschrij-
vingslijst openen voor het geven van
een prijs aan de visschersjongens van
Nieuwpoort, Oostende, Blankenberge,
Zeebi'ugge en Heyst, die in hun exa-
mens gelukt zijn.

Gezien de kleinzielige kritiek verle-
den jaar uitgebracht, als zouden er be-
voo:deeligden zijn,werd een komiteitge
vormd waarvan professor Lefevre, H.
Lambregt, professor A Callant en de in-
; ichter Vandenberghe Prosper.deel zul-
len uitmaken. •

Alle giften bestaande uit geld,,zee-^
laarzen, oliejassen, jumpers, zeekousen,
paanders, enz... mogen aan die heeren
of aan het adres van «Het Visscherij-
blad» ingezonden worden.

We hopen dat alle personen welke
iets met onze visscherij te maken heb-

ben, niet z'ullen uit het oog verliezen,
dat de jongeren de toekomst onzer zee-
visscherij zijn en dat zoovelen thans
nog in de onmogelijkheid verkeeren,
zich behoorlijk uit te rusten om naar
zee te gaan.

Daarin wordt reeds sedert drie jaar,
dank zij onze steeds meer uitgebreide
werking, verholpen.

We hopen dan ook, dat alle goed-
hartigen en dezen welke door onze vis-
scherij leven, niets zullen ontzien om,
al was bet maar een vijffrankstuk, op
onze postcheckrekening 107.098 te
storten, ten voordeele van hen, die het
aangedurfd hebben, gansch hun leven
op zee te gaan dobberen.

De lijst van alle' giften zal in «Het
Visseherijblad» en de palmarès ver-
schijnen.

P. Vandenberghe
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Bericht aan de
Mosselkweekers |

— CO»
De indeeling der perceelen voor het

trekken van mosselzaad gedurende het
werkseizoen van 1 October 1936 tot
31 Maart 1937 is vastgesteld.

De in België wettelijk gevestigde
vereenigingen van visschers, die vol-
doen aan de bepalingen van het Ko-
ninklijk Besluit van I September 1932.
en begeeren één of meer perceelen voor
uitsluitend gebruik te verkrijgen, moe-
ten hunne aanvraag doen op de bu-
rcelen van den Bijzonderen Dienst der
Kust, 69, Langestraat} te Ooslepide.
vóór 20 September 1936.

Oostende, den 18 Augustus !936.
De Hoofdingenieur-Directeur,

E. VERSCHOORE.

" Het Visseherijblad „
is verkrijgbaar in alle

boekwinkels

Het herstellen van de wegen naar de
nieuwe Visschershaven

Eenigen tijd geleden werd de weg naar de
nieuwe Vischmijn, waarvan trouwens het
plaveisel in zoo een ellendigcn toestand was,
dat er voor ongeluEken moest gevreesd wor-
den, door het stadsbestuur in orde gebracht
en de vervoer die dagelijks verscheidene ma-
len dien weg af te leggen hadden, waren over.
die verbetering al uiterst tevreden.

Werd er wel eens gezegd dat de weg eigen-
lijk dubbel zoo breed had moeten wezen en
werd er (ook in «Hel Visscherijblad» gewe-
zen op het feit dat twee wagens er ternauwer-
nood nevens elkaar kunnen rijden, dat om
ui! te wijken trouwens heel dikwijls nevens
t'en weg moet gereden worden, al die op-
merkingen mochten niet balen, van hoogcr
hanci wilde men van een verbrceding nicl
weten en de zaak bleef dus zooals ze was.

Nu de weg ten Zuiden van het huidige
vlotdok afgeschaft is door het wegnemen van
de plaveisteenen en do firma's Byltebier en
Cogreta, de plaats bok hóodlg hsbbêh óm de
groote uilvoeringswcrkc.n, kunnen de voerlui,
die de ReecVrijkaai willen bereiden, niet meer
door en moeten ze de Victorialaan volgen om
dan links af te draaien langs de Liefkemores-
straat.

Maar indien er vroeger heel wat «pullen on
bulten» waren in den weg naar de Vischmijn,
da.ir in de Viclorialaan, is het nog veel er-
ger. Er is middel om de' beste aulo's met de
slcrkste' veeren, na enkele reizen, kapot le
krijgen.

Fcn vreemdeling die Zondag laatst de nieu-
we visschershaven in ons gezelschap bezocht,
drukte ons zijn verwondering uit over den
toestand van zulk een weg die toch nog pas

enkde jaren geleden gcicgd weró* en toen we
aan de Reedcrijkaai kwamen, waar het pla-
veisel ook al heel deerlijk is, kon hij maar
niet begrijpen, dat er niet spoedig werklie-
den aan 't werk gezet worden en dat in een
land waar zooveel werkloozen zijn.

Om te eindigen ook een opmerking over
hot wegjt da* ten Zuiden van het huidige
vlotdok door de firma's Byttebier en Cogrcta
gelaten werd, op den boord van dn glooiing,
om ten minste de voetgangers op eigen risico
d;>ov te laten van de tramhalte (die een wei-
nig meer ten Noorden geplaatst werd) tot
aon de Vischmijn.

Op eigen risico, zeggen we, en inderdaad
het gevaar is niet te ontkennen, vooral wan-
neer er volk in beide richtingen dit wcgclkcn
zol gebruiken. Dan /.ou er wel eens iemand
van de helling in 't water kunnen glijden.

Wie aal c'an verantwoordelijk worden ?
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De Nieuwe Sluizen

Er zijn toch merkwaardige exemplaren van
journalisten te Oostende.

o Iti-.sn wij in «Le Littornl» dat de nieuwe
sluizen thans feitelijk klaar zijn en dat ze
slechts de aankomst van de wateren wachten.
1 oen wij aan den zonderlingen berichtgever
van dat blad vroegen of hij wel ter plaatse
geweest was, verzekerde hij ons van ja, welke
verzekering trouwens reeds in zijn artikel
le vinden ia. M. Delens had hem, naar hij
ons uitlegde, ook gezegd dat indien de oude
sluizen thans moesten invallen, in 24 uren
tfe nieuwe sluizen reeds zouden klaar zijn
en kunnen gebezigd worden 1 :

Hij was heel verwonderd toen wij hem
ntegendeel verzekerden, dat er nog wel ec-

nigc maanden zullen voorbijgaan vooraleer
die opening zal geschieden. Er is immers
nog zooveel te doen : de geul graven tot
aan het oude Quarantainegebouw, hetzij een
gracht van ongeveer honderd meter lang bij
18 meter breed op 20 diep, dan het staket'
se) wegbreken, die palen uithalen, den muur
van het vlotdok nfbreken en daar ook noj»
heel wat aarde uitgraven, enz...

Al de deuren van de nieuwe sluizen zijn
rouwens nog niet ter plaatse en ook moeten

nog betonnen palen in den grond worden
geslagen vooraleer de geul op de noodigc
diepte te kunnen graven.

Hoe durft men dan «Vergelijke proza in
een lokaal blad aan de lezers voorschotelen.

't Is dan niet te verwonderen, dal er zoo-
veel legenden over onze visscherijnijverheid
en de haven, de wereld ingezonden worden.
En dal noemt men journalisten ) I
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De overzetdienst blijft naar alle
waarschijnlijkheid behouden

. . (vervolg van bladzijde 1)

5. Nu met den boot is het getal personen
min of meer beperkt ; met den tramdienst
is het getal onbeperkt, daar er altijd aan de.
wagons, waarin 54 personen kunnen plaats
nemen, andere wagons kunnen gevoegd wor-
den.

.6. De prijs zal, wel is waar, van .0,25 op
0,50 fr. per vervoer, zonder opleg voor de
pakkage, gebracht worden ; maar, in offi-
cieele kringen, doet men opmerken,, dat de
prijs van het vervoer per boot, in aile geval
ook zou opgeslagen geweest zijn en "t schijnt
dat men de mogelijkheid inziet verminderde
weekabonnementen uit te geven.

•Ziedaar de zienswijze van hej Beheer in
zake van den veerdienst. Het Bestuur van
Bruggen dn Wegen verklaart dat de nale-
ving van al de verplichtingen in het verdrag
vervat streng zullen nagezien worden, en dat
moest het blijken dat, ten gevolge van ge-
brekkigheid in den dienst d« voordeden die
voorzien zijn niet zouden verwezenlijkt wor-
den, men zou uitzien naar andere middelen.

Die andere middels.
Daar hebben wij vernomen dat die andere

middelen, waarvan er ook dikwijls gespro-
ken geweest is ook grondig ingazien werden.

De overzetbrug. — Het is gebleken dat de
overzetbrug, in alle geval, eene belemmering
voor de scheepvaart zou te weeg brengen en
dat de brug zelf, naar inlichtingen genomen
•in de steden waar ër eene bestaat, zeer dik-
wijls onbruikbaar is., Meer nog de prijs van
overzet zou "zeer hoog zijn.

De tunnel. — Daar tege'ri zijn vele bezwa.
ren ingebracht. Om de noodige helling te
hebben zoowel bij den ingang als bij den
uitgang zou men moeten, in de Langestraat,
«ie noodige diepte bereiken om uit te komen
aan het fort Napoleon, nogmaals zooals voor
do overzetbrug, te ver van de bestemming
der nieuwe vischmïjn. De prijs van vervoer
van waren en van menschen zou een ware
taks zijn, zooals het gebeurt te Antwerpen.

De veerdienst. De herstelling aan den
veerdienst zou, in geval van misrekening,
moeten haringestudeerd worden, misschien
met grooter booten.

- -Te Iaat beklaagd.

Wij herinneren er aan dat, tijdens de ver-
gaderingen der interministeriecle commissie
voor het bespreken van het verdrag van 5-
'2 Oogst 1912, de vertegenwoordigers van
Oostende altijd maar vruchteloos de herop-
richting verdedigden van de oude Schapen-
brug die de rationee'le vérbinding van de
stad met dfc nieuwe visschershaven zou ge-
weest zijn. Met die verlenging, tot aan den
overkant, van de de Smet de Naeyerlaan had-
de men noch den veerdienst, noch de trams,
noch de nieuwe brug van 't Sas noodig ge-
had, en iedereen kon tot zijne-bestemming
komen, zo.ndler een cent uit te geven.

Die oplossing was» helaas, te eenvoudig :
onze voorvaderen hadden, 't-beter vast dan
wij in die zake. Nu is 't nogmaals te late
beklaagd. De marineschool heeft de plaats
benomen ; hadden, te dien tijde, de afge-
vaardigden van den maaldienst beter uit hun
oogen opgekeken en geen tegenstand gedaan
cie Staat hadde min geld, verteerd, de vaste
verbinding was voor altijd goed verzekerd,
en die er gebruik moesten van maken, hacJ-
den een goede besparing gedaan.

Laat ons hopen dat men het beste uit het
slechtste zal rapen en dat mën tot eene ver-
stanhouding in de uitwerking van het ver-
drag zal komen, die iedereen zal bevredigen.

Ons oordeel over het
artikel van de

Zee wacht
«D>z Zeewacht» die er altijd mee stoeft
dat zij het blad van de visschers, ree-
ders en vischluindelaars is, heeft het
niet noodig geoordeeld de verdediging
van die duizenden menschen op zich
te moeten nemen, nochtans wel weten-
de, dat bijna al de argumenten in dit
artikel aangehaald, onwaar en andere
gemakkelijk te weerleggen zijn.

Het blad heeft daardoor niet alleen
zijn volle bewijzen van partijdigheid
geleverd, maar zijn bestuurder M. El-
leboudt, die zoolang schepen van de
vischmijn is geweest en nog gemeen-
teraadslid is, zou nochtans moeten we-
ten dat;

1) de havengeul niet voor den veer-
dienst gebaggerd wordt en het bagge-
ren voor dien dienst dus onmogelijk
honderd duizend frank kan kosten.

Daarbij, «De Zeewacht» spreekt van
100.000 fr. en het officieel verslag van
het Beheer van Bruggen en Wegen,
vermeldt 33.000 fr.

Is het dus om plezier te doen aan
Bruggen en Wegen dat gij van
6/.000 fr, overdrijft of werd het u door
dit Beheer opgelegd ?

2) is de veerdienst al ooit in botsing
gekomen met de maalboot ?

Nog nooit!
3) Men moet Oostendenaar zijn om

te durvan schrijven, dat de menschen
landen op een grooten afstand van de
nieuwe vischmijn, wanneer deze er te
midden in aanlandt I

•4) De veerdienst van de oude naar
de nieuwe vischmijn, werd nog nooit
voor slecht weder onderbrok-an.

5) Nog nooit duurde het 43 min,
vooraleer men overgezet werd en wan-
neer het 30 minuten duurde dan was
het de schuld van datzelfde beheer, dis
den uitbater verplichtte, voor het ple-
ziet van één mensch die er nooit was,
van de nieuwe mijn naar het Oostelijk
staketsel en van daar naar de oude
yischinijn te varen.

Niettegenstaande het onbehendige
en onredelijke daarvan, niettegenstaan-
de protest van alle zijden,.bleef dal-,
zelfde Beheer bij dit koppig besluit tot
dat het somerseïzoen aanbrak.

6) Eens temeer zou «De Zeewacht»
moeten weten "dat hei onwaar is te ba-
weren, dat We nachtdienst alleen fc

2i,30 en 22 uur en vanaf 4 uur 's
morgens vaart.

Neen, beste en zeer goed ingelichte
confrater, de nachtdienst werd gansch
den nacht om het half uur verzekerd
en stelde alle visschers zeer tevreden.

Uit al wat voorafgaat blijkt dat gij,
als het blad, dat beweert de belangen
van onze visschers en vischhandelaars
Ie dienen, ofwel onwetend zijt van wat
die menschen toekomt, ofwel wetens en
willens de belangen hebt helpen slacht-
offeren van arme vischknechten, vis-
schers, vischlossers, kleine vischhande-
laars, leursters en bedienden.

Wij laten het verder aan het publiek
over deze daad te beoordeelen en zijn
fier dat, dank zij onze houding, we
eens te meer het schoonste bewijs van
oize onafhankelijkheid en onpartijdig*
heid voor de belangen van ons volk ge-
leverd hebben.

HET OORDEEL VAN
«LE CARILLON»

We vernoemen met «De Zeewacht»
het lokaal blad «Le Carillon» dat hier-
mede ook- bewezen heeft, niet vrij te
zijn van onpartijdigheid.

Dit blad bestempelt de overzetdienst
ais een punt van «secondaire belang»
en verwijt ons aan overdrijving te
doen -

Beste confrater, onze overdrijving ii
zoo groot, dat geen enkel voorstel wel-
ke in ons nummer van 1 Oogst aange-
haald werd, geweigerd werd. Integen-
deel, gansch de regeling door ons in
zitting van 28 Juli in de vergadering
van alle belanghebbenden voorgelegd,
werd aan den minister opgestuurd en
zal nu volledig en practisch verwezen-
lijkt worden.

Onze argumentatie steunt alleen op
cflïcieele documenten welke gij noch
h-et Beheer van Bruggen en Wegen
zult weerleggen. Onze cijfers zijn oiti-
cieele en niet uit de lucht gegrepen. -

Onze voorstellen zijn het gevolg van
een persoonlijke en practische onder-
vinding, welke rekening houdt met de
belangen van een gansche bevolking.

Wij geven U evenals «De Zee-
wacht», dus den raad, wanneer
gij op inlichtingen uitgaat, die niet al-
leen in te winnen bij degenen welke er
belang bij hebben dezen dienst te zien
afschaffen, maar ook bij de bevolking, |
die van oordeel is dat een dienst welke
reeds 35 jaar bestaat niet moet afge-
schaft worden op het oogenblik, dat
zij er meer dan ooit noodig is en er
dagelijks van 3 tot 4 duizend menschen
gebruik van maken.

Zaterdag en Zondag werden er
17.000 menschen overgezet! !

Wat denkt gij daarvan, beste con-
frater ?

En dan durft gij schrijven dat deze
afschaffing geschiedt, in 't belang van
de bevolking en den Staat!!

Treurige mentaliteit!
! Uw rol ware nuttiger geweest te on-

derzoeken wat hier achter die afschaf-
fing schuilt, zooals gij steeds het haan-
tje vooruit zijt om vaak ten onrechte
de thans in gang zijnde werken van
de firma Delens en Byttebier, zoo ge-
weldig te criticeeren.

Onpartijdig zijn en vooral de belan-l

ten van het volk dienen, door wien e»
oor wien gij bestaat, is een edele taak,

waarvan men heden ten dage vaak zoo
weinig terecht ziet komen.

Het huidig belangrijk feit is er een
sprekend bewijs van.

; HET OORDEEL VAN
« VOOR ALLEN »

Dit weekblad schrijft:
ROND HET GEWETTIGD PROTEST TEGEN

DE AFSCHAFFING VAN DEN
. . OVERZETDIENST

BELGISCHE REEDERS.
GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE-

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VÓÓR. — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT
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97—117 — 5420/5455 van 27-7-"36, dat frater « D e Duinengalm» slechts waad-
de veerdienst, tusschen den Westelijken öe- j rjecren
ver van de havengeul en de nieuwe vischmijn D a a i . d o o r bewijst gij Van niemand af
-rn\ a l o ^ . « r h ï i f t WOrOÊn v a n 1-1 U- J O a t e n T l

te hangen en Q niet te willen laten
leiden door vriendjes plezierdoenerij.

•Dit doet ons besluiten steeds op derv-

zal afgeschaft worcJen van l-10-"3ó af
vervangen door een tramdienst.

Het komt mij onbegrijpelijk voor dal der-
geilijk gewichtig besluit is genomen zonder
het oordeel in te winnen van het gemeente-
bestuur, en de betrokken gebruikers van den
veerdienst die, in dit geval, meestendeels de
werklieden en groet- en kleinhandelaars van
rf visscherijnijverheid zijn.

Ik mag u ten stelligste verzekeren, geachte
heer minister, dat eö« gewettigd protest op-
gaat tegen het getroffen besluit, dat ik u
beleefd verzoek te willen intrekken omdat het
niet stiookt met de ekonomische belangen
van het visscherijbedrijf.

Het ware mij hoogst aangenaam wildet u,
;eachte heer minister, mij desbetreffend een

zelfden weg voort te gaan en alleen de
belangen van ons volk te trachten te
dienen zonder uit het oog te verliezen
dat \v\» moeten geven aan Cesar wat
Cesar toekomt!

Onze campagne welke we met alle
energie op touw hebben gezet, heeft
ons doen inzien dat de pers een nut-
tige rol kan vervullen en waar talrijke
personen dachten, dat er niets meer aan

onderhoud toestaan en aanvaard, in afwach- j fe doen was , hebben wij ditmaal het

H.M. O.
Diesel Motoren

Marine Motors 11, Beddenstraat, 11
(Torengebouw)'
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ing van een gunstig antwoord, met mijn dank
cie betuiging mijner gevoelens van bijzon-
dere hoogachting.

(get.) Jules Peurquaert.
Kamerlid,
Oostende.

Laat ons hopen dat inen te Brussel tot in-
keer kome en, op zijn minst, rekening za!

•houden van het gewettigd en eensgezind pro-
test, en bekennen dat de Oostendenaars be-
ter hun belangen en toestanden kennen dan
zekere menschen die, omdat ze Staatsfonc-
tionnaris zijn, meenen, dat enkel en alleen
hun oorcSeel van belang is. •-,

Die houding en handelwijze moet stoppen !
K. B.

Bravo confrater, we kunnen uwe hou-
ding en die van onzen lokalen con-i

tegendeel bewezen.
Voor gezonde gedachten is er altijd

recht !
Wc bedanken hier clan ook een laat-

ste maal onze knappe volksvertegen-
woordigers, het Oostendsch gemeente-
b k l f

Waar zou de ferry
"London-Istanbul,,
best aanleggen ?

De aanlegkaaï, welke thans t'ient voor de
car-ferry, is op zulk een ellendige wijze.door
zulk cen kronkelwegja met de Kongolaan ver-
bonden, dat van zoodra de dienst met de au-
toboot in gang werd gesteld, reeds klachten
ingediend werden.over dien weg, die toch zoo
weinig overeenkomt met den titel van het
schip.

Msn heeft ons verzekerd dat deze aanleg-
kasï slechts voorloopig zal gebezigd worden

! en dat eir uitgezien wordt naar een betere
plaats, met vooral betere verbindingswegen.

I
l in onze haven.

bestuur, sommige onzer lokale confra- Wi j h e b b e n d a a r o m e c n s e e n t o c h l j e ge"
ters en al diegenen welke ons ter zijde m a a k t l a n g s o n z e haven,„stelhngen, te„ e,„-
! _ . L I i i i A i . i - 'de zelf Gie rjlaats te ontdekken, v/aar Etenhebben gestaan en hopen dat het hui-
dig incident met het Beheer van Brug-
gen en Wegen.zal doen inzien.dat alleen
samenwerking ten bate van het alge-
meen belang tot nuttige verbeteringen
f*ii hervormingen kan leiden.

P. Vandenberghe.

Wat gebeurt er met onze
Mosseleninvoer ?

de zelf GJe plaats te ontdekken, waar tien
degeüjke aanlegkaai (met dito weg) zou kun-
nen gebouwd worden.
Oiv«:c-.> inzie.ns is er middel om aan de Cocke-
rilv.a.-ki, dicht bij de Zeevaartschool, waar
thans de firma Mallcms en Cornelis haar
bouwmateriaal legt en betonnen palen ver-
vaardigt, een hec! geschikte landingsplaats

Waartoe de oude
sluizen zullen dienen

o
Er wordt reeds in de bladen de vrans ,

steld waartoe! de sluizen van dje nieuwe v
schtrshaven zullen dienen en wanneer zij,
len vervangen zijn cïoor deze op hel <
blik in bouw.

Beweerd wordt dat een onderzoek is
teld over de vraag of ze niet zouden ki:n,
dienen als droogdok voor de maalbutcn

Wij meenen echter dat deze vraag niet
stellen is. De maalbootcn zijn ten eerste v

te groot om in zulk een droogdok plaat-
kunnen nemen en ten tweede is er dicht
een droogdok een werkhuis noodig om
herstellingen rationeel te kunnen verricht.
Indien er ooit te Oostende een cJroogdol;
bouwd wordt voor de maalbooten.wat zoc
wenschen is, dan zal de noodige plaats <],
toe moeten gezocht worden bij de werl.i
zon van het 'Zeewezen, waarvan trouwen?
directie se<?ert jaren reeds dic-jn bouw vo
zien heeft ten Zuiden van het bdstaandc v]
dok.

Om voort te gaan met de argumc
tegen het bezigen van de oude sluizen
vlotdok, moeten wij pok wijzen op den
stand van de sluismuren die zelfs nu-cr t
drukking van het water hun hellende bc-,
ging stremt, toch nog geen stand kunnen fv
den. Wat zal het dan zijn wanneer hnt w\-in te richten voor de car-ferry.

Deze firma zal toch niet eeuwig aan "t ' v , e ! J g e p o m p t w o r d t e n e r VOOrtdurend va,
werk blijven om een betonnen kaa.muur te ^ ^ „ ^ z ; j n -n d e d r u k k ; n g o p {!c wan<)

bouwen voor <le maalbooten, dicht bij h e t j v e r m i t s e e n s c W p ; n e e n d r o o g d o k mOi,,

ën ook uit kunnen varen ?
Een ingenieur sprak ons wel van een ij

zr-cstation, en het ware misschien een middel ï -,
om haar tot meer spoed te dwingen door

Men schrijft ons uit Yerseke :
Mijnheer de Bestuurder,

In verschillende nummers van uw blad zijn
•'•"Or U verschillende artikelen gewijd, die»
?!ifn handelen over den invoer van mosselau
in België.

In het artikel van 27 Juni omtrrjnt de bc
schouwingen over de Belgische .nosselcen-
Irale komen verschillende dingen voor die
2.K\I zo;>den leenen voor een uitvoerige be-
spreking.

Het doet ons dan ook groot genoegen *•»
mogen constateeren.dat de zaak door u van
alle zijden belicht wordt ên deze kwestie "door
U zeer nauwgezet wordt behandeld.

Vooropgesteld zij dat de geheole zaak,
zoowel in België als in Nederland oen mo-

I r:o;joiiezaak is. In Nederland is de gehecle
ïurïsselcultuur ondergebracht in het Centraal
Verkoopkantoor van Mosselen te r?ftrgen-op-
Zoom, dat wij kortheidshalve met den naam
van C. V. K. zullen aanduiden. Over dit
Cl. V. K. is een bestuur gestdld, waarvan de

! burgemeester van Tho|en voorzitter is, welk
bestuur ter uitwerking, en uitvoering van
zijn plannen een directeur naast zich heeft
.man, nl. dhr. van der Voort.

Aanvankelijk is dit kantoor opgericht voor
de kweekers. Vóór de oprichting van het O
V. K. was er in België ee,n verwoede con-
currentie, waarvan uiteindelijk c!c kweeker
de dupe werd omdat die dan zijn geleverde
rr>o3scls niet kreeg uitbetaald.

Inderdaad was deze toestand onhoudbaar.
TLT weri: voor de kweekers een prijs gesteld
en de handelaren moesten tegen dien prijs
rle mosselen van het C. V. K- koopen. Daar
was nict,s tegen.

Allengs begon het C. V. K., of liever^ge-
zegd de directeur, want dat was de man die
{•ft alles in kannen en kruiken .leed, zich
met den handel te bemoeien.

De cJirccteur hield verschillende conferen-
'.'•••'s, waaronder ook met de Belgische in-
voerders, die thar.s in de Vcrmosin zijn ge-
organiseerd, en als vrucht van deze conferon-
tie's is de Vermasin ten Uwent opgericht.
De gehcele mosselhandcl, ten minste de in-
voer, berustte dan alzoo in handen van de
heeren yan de Vcrmosin. t

Toen do Vermosin aldus in het leven was
geroepen heeft de directeur van het C. V. K.
de kwestie hier te lande in orde gemaakt.
Voor Brussel, wij willen ons voor verdere

Zooals te begrijpen is de tijding van het b e w . h o l ! w i n a 3 n d c z c s t a d houdcn.warcn
schaffen van rfen veerdienst, tusschen de s • . . . .afschaffen

beide oevers van de havengeul en die bij
zonder een gemakkelijke, rappe en goe,dkoo-
pc verbinding daarstclt naar do nieuwe vis-
schershaven en -mijn, op algemeen verzet
onthaald.

Dicgc.ncn die aanleiding hebben gegeven
tot dien maatregel, hebben een daad gesteld
c!ie, door de bedekte manier van handelen
zelf, stoffc heeft gegeven tot allerhande praat-
jes en veronderstellingen.

Het is inderdaad onbegrijpelijk, zelfs on-
aannemelijk, dat een dergelijk gewichtig bc*
sluit aan de handlcekcning van den heer
minister wordt onderworpen, zonder vooraf
minstens het gemeentebestuur van Oostende
Ie verwittigen of te' raadglcpen, t\at, zooals
alleman en iedereen, voor een voltrokken feit
komt geplaatst le worden.

Dergelijke handelwijze lu&schcn iwce open-
bare besturen i» onaannemelijk en bewijst
i?at er wel Ie weinig samenwerking hcerscht
lusschcn die twes administraties en men vee!
te weinig rekening wil houden van de ver*
anfwoordelijkheid die op de gemeentelijke
overheid berust.

Het is daarom ook meer dan wenschelijk,
en zelfs plicht vanwege het Beheer van Brug-
gen en Wegen, dat van het gegronde protest,
uitgaande in 'l bijzomfcr van de belangheb-
benden van de vischcrijnijverheid en ge-
steund door het gemeentebestuur, ie Oos-
tende en la Brussel rekening gehouden worde

Vanwege volksvertegenwoordiger Peur-
quact vernemen wij dal hij, in dalum van
28 Juli jl., volg'enó* schrijven ann den heer
minisier heeft gezonden :

Heer Minister,
Hel gemeentebestuur van Ooslenrle komt

officieel verwittigd le worden, bij brief van
de algemeene directie der waterwegen, Nri

invoerders die niles in handen hadden,
nl, de Troycr en de maatschappij «Les Mol-
lusques».

De schippers kregen opdracht van den di-
recteur, zulks ook na een conforentie, om
alleer aan deze lwc= menschen t«- leveren.
Men mocht aan niemand anders mosselen
verkoopen, in werkelijkheid kwam het hier-
op neer dat de schippers gewoon vrachtvnar-
ders waren, want zij moestein ze alleen maar
uitlossen, te verkoopen hadden zij nic't».

Toen het seizoen begon, genoten de hec-
ren 15 frank per ton, de mosselen werden
daardoor natuurlijk' direel schreeuwend duur.
Omdat men voelde dat dit niet ging en de
oppositie in eigen land en Nederland te
groot werd is men tot 10 frank gedaald.

Niettemin was hiermede berejkf, dat deze
twee heeren het geheele monopolie van
Brussel in hun macht hadden. En wat is hel
gevolg hiervan > In de eerste plaats kwamen
er anders goeJrJe mosselen en ook soms min-
der goede mosselen. De eersten waren natuur-
lijk duurder dan de laatslen en de prijs werd
besteed naar de kwaliteit. Dit is nu uitge-
sloten. Op het oogenblik komt er geen en-
kele mossel van speciale kwaliteit in,Brus-
sel. ToftvaHig zag ik heden nog een kaarl-
schrijven van een visehhandclaar uil Brus-
sel, waarbij hij verzocht 3 '/? **k speciaals
mee te brenge"n. De handelaar, aan wien
ilil verzocht werd, is met deze kaart naar
hel C. V. K. gegaan en heeft verkocht <ïeze

mosselen mee te mogen ncmi;n.
HLT WERD NIET TOEGESTAAN. WANT

/IJ WAREN NIET DOOR DE VERMOSIN
BESTELD. De Vischhandelaars in Brussel
2-jn dus geheel gebonden aan de Vermosin,
op cen ander manier kunnen zij geen mosse-
le krijgen. Zoo kwamc er voor eenïgen tijd
geleden veel te weinig moselen in Brussel
om de eenvoudige reden dat c!e Vermosin
er niet meer bestelt.

De man, die hier achter z-'t, is de direc-
ic-ur van het C. V. K. Nu het aan het licht
gekomen is,, dat voorzitter en directeur var.
net C. V., K. steekpenningen hebben aange-
nomen van de combinatie .Parijs, vermoedt
men dat zulks ook hier het geval is. De hee-
• en van de Vermosin genieten cen aardig
sommetie van hun tusschenhandïïl, dfat be-
taald moet worden per saldo door de mos-
selverbruikers. Andere handelaren kunnen
niet bestellen. Zij zijn gedwongen bij de
Ver:nosïn, hun concurrenten te knopen. —
\X'r.nt de heeren die bij de Vcrmosin zijn
aangesloten hebben de mosselen altijd goed-

iGpe.r dan de andere handelaren. Men voelt
wol waar dit naartoe gaat.

D<it de Belgische handel concurrentie
wordt aangedaan door de Nederlandsche mos-
sclhanciclaars, die bij bruggen en/., aanleg-
gen om mossolen te verkoopen, ?s, wanneer
men de zaken eerlijk en objectief gaat be-
schouwen, niet in c-rde. Maar dit is een kwes-
tie die opgelost moet worden en ook kan
<vorden. Maar daar moet men gean mono-
policopiossing voor zoeken. Wanneer deze
<=ak eens grondig wordt besproken, is er

oen oplossing voor te vinden. Maar niet op
!c manier zooals thans.

De directeur van het C. V. K. is een
man die graag dictator wil spelen en dtat
ook doel. De bewijzen zijn daarvoor zeer
vele. Het monopoliestclsel moet de wereld
uit omdat het een slag is voor don handel.
l!v behoef hier niet dieper op in ifi gaan, in
Uw nummer van I I Juli hebt U :lit aange-
toond. Uw zinsnede, «Alle Belgen zijn gelijk
voor de Wet en het zijn geen vreemdelingen
f'ie ons hier de les moeten komen spellen»
is zeer juist, is zelfs onwaardig I

In de eerste plaats is het noodzakelijk dat
het combinaticstclscl, dat is dat er maar cen
• nkele, waaronder groote kweekers, die ge-
weldig concurreerden vroeger, wordt opge-
hfven.

'n de tweede plaats moet er een einde ko-
iii.jn aan het vcrleenen van een monopolie.
Hetgeen wij HIER voorstaan is dat IEDERE
BELGISCHE handelaar in Nederland mosse-
len kan bestellen, leder moet vrij zijn mosse-
len te kunnen invoeren. Tevens kan dan
cen ernstige samenspreking worden gehouden
lu?schen België en Nederland om een con-
currentie als hiervoor meegedeeld, te ver-
mijden.

Niet door tegenwerking, maar door wc-
ïurzijdscKe samenwerking kon hier een op-

lossing worden gevonden.
Men zoeke deze samenwerking dan ook

steeds.
De Vermosin is op geen andere leest ge-

schoeid rlan om met cen zoo klein mogelijk
riantal personen de geheele mosselinvoer in
handen te hebben. De steun hiervan komt in
hoofdzaak van den directeur van het C.V.K.

Moge men in België deze mon-jpoliever-
leening zoo spoedig mogelijk vernieligen:Cen
monopolie wat vooral tengevolge heet : ver-
r.iindernig van geleverde kwaliteit en vernie-
tiging van den mosselhandcj.

Nota der Red. — Wij zijn hel met den
schrijver ten volle eens, dal een andere weg
iliint opgegaan. We zullen dan ook hier,
trachten dit zaakje tot een goed einde te
leïrlcn. want dergelijke misbruiken kunnen
onmogelijk blijven voortbestaan. Onderlus-
schen zian wij met belangstelling tegemoet
welke oplossing onze bevoegde brief wisselaar
ei zou kunnen aan geven.

haar te verplichten al het materiaal op te rui-
1 men.

Aan een landingsplaats achter de oude
vischmijn hebben wij ook gedacht, maar de
kaaimuur is daar in zulk een cllendigen tos-
sland i-fat er zeer groote herstellingswerken
zouden moeten uitgevoerd worden eer van
eon aanlegkaai voor de car-ferry spraak zou
ku»»nt;n zijn.

Van een anderen kant zou ook de oude
vischmijn moeten afgebroken worden, al was
lif-t slechts om het zicht van zulk een bouw-
vallige constructie aan de automobilisten te
sparen.

ïn de plaats van de oude vischmijn zou
men misschien een heel mooi station kunnen
bouwen. Dit ware nog zoo slecht n:et !

Alle ancfere plaatsen in de haven lijken ons
minder geschikt, doch welk ook d» plaats
weze die uitgekozen wordt, zal men altijd
moeten zorg dragen dat de weg voor de
auto's in een behoorlijken toestand zij.

Dr. huidige aanlegkaai dicht bij de werk-
huizen van het Zeewezen is zoo weggestoken
zoo moeilijk te vimlcn en daarbij door zulk
een nauw wegje (dat dan nog tweemaal een
spoorweg kruist) met de groote baan ver-
bonden, dat er niet kan en mag aangedacht
worden deze «voorloopige» aanlegplaats maar
voir goed te behouden.

i-Er zijn te veel «voorloopige » toestanden
die «definitief» zijn geworden.

REEDERS, VISSCHIfRS, VISCHHAN-
DELAARS EN NIJVERAARS

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

• • • • • • • • • • • • • • • • • • <
MEKANIEKE TOUW- OAREN-
EN NETTENFABRIEKEN

ren geraamte cijat die' muren zou tegenhi
den, maar dat zou de ruimte nog vermin
ren.

De oude sluizen zouden misschien kunt
bewaard worden om de onbevoegdheid te
wijzen van sommige ingenieurs van den f
gischen waterstaat, aan welken Staatsdb
u-ij, belastingbetalers en dus menschen znm
eenig belang, de vorige slipways te dani
hebben, die ook al eenige millioentjes kost
om maar niet te spreken van de spuikom J«
ingenieur De Mey uitgedacht en c<ie cen i
zenflater mag heeten.

De paven van Oostende heeft, zooals
ziet, al tot elnkele. kostelijke proefneming
gediend. Het is te hopen dat de reeks (\

dingen zijn drie) daarmee zal eindid
^'ermits men eerst thans, na een M

P laiv, het mïdc'icl heeft gevonden om de .«
kom toch te kunnen bergen, namelijk vl
de watervliegtuigen, zal men later misschl
ook' wel vinddn waartoe die veroordeel
sluizen kunnen diejnen. Maar is het wol
moeite waard gedurende al dien tijd zulk i
gevaarlijken put te laten liggen aan
ingang van de mijn.

Men had feitelijk ook beter gedaan
spuikom te dempen toen er geen twijfel m
bestond omtrent de nutteloosheid er van vi
hel verdiepen van de havengeul. De uitb
ding van Oostende en Breedcne hadden
zulke wijzd kunnen geschieden dal er '
groote stad in die richting zou zijn ontsta
tfirwijl tot nog toe de uitbreiding altijrl
Westelijke richting moest plaats hebban.

Het stichten van de visschershaven op '
Oostdijken oever is het begin van een m
we strooming, die van dag tot dag aan k"
zal winnen.

Huis Debra

Nee

I
U 3,20 fr. tot 8

60 % van de Ncderlandschc motorschippers gebruiken
Aan de kust verkrijgbaar bij
K. Gics€, te Blwiken
H. Schoolacrt, f e Nieawpoof
Algemeen agent voor de kusi

BREDABAAN. 105 R . D U W A E R T
M E R K S E M Rozendaelstraat, 25, te Bntflfl
TELEFOON 5 8 2 , 6 7 WEDERVERKOOPBRS

• • • • • • • • H l GEVRAAGD —
W A C H T U VpipR VERVALSCH1NGI - <*i v-

.ijdag »4"(
! vaartui

„ Op 2 uit
.. visscherijt
.„ cpleverei
j S , kreeftje:

Specialiteit van
GARNALEN
: MOSSELEN
VISCH
: GEPELDE
GARNALEN

ZEEBRUGGE-DUINKERKe
_ Tel. 81

* • • • • • • • • • • • • • • * « •

..cncêns veel
|,e vangst.
!'.' bennen
286 Spanj.
,5-iO Witte
.173 Kreefl
514 Witte
201 Kreefl
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REEDERIJKAAI, OOSTENDE

Alle benoodigdheden voor
Zeevaart, Zeevisscherij en
— Openbare Werken —

Mazout «Purfina»
Diesel Motoren «Suizen»

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Is de Visch duur i
Kortelings bezocht Zijne Exs. Gouverneur Baola do NederlantUche Visscherijbcdrijvcn.
Hij is tot de overtuiging gekomen, dat éx bij de Noorderburen nog wel wat te leeren v

De BEDR1JFSONKOSTEN zijn voor d« meeste Belgische visachers te hoog. Het visschc''
bedrijf in België moet on KAN nog beter worden I
De visch U DUUR II. . . nie* voor hom die ze koopt, maar voor hém die zo vang»!» moei
Vooral wanneer hij jaar in jaar uit duizenden franken moet betalen voor reparaties »'
zijn motor.
Do visscher denkt dat zijn motor minder goed is.. . en dat is doorgaan* niet waar
De meeste scheepsmotoren zijn betrouwbaar.
Maar... ia de SMEEROLIE waarmee tic visschers hun motor «meren niet mintUn
SLECHTE SMEEROLIE is een gevaar voor hemzelf ! ,

is oen vijand en eon vernieler van uw motor I
betcekent : te veel gebruik van brandstof...
beteekent i spoedig verslijten van uw motor...
boteckent : hooge motor-reparalie-rekeningen I

En... als het jaar om is : heeft de visscher niets verdiend -, en niets als miserie
Een Nederlandache visscher heeft doorgaans 4 jaar langer plezier van zijn motor, dan <
Belgische viweher ; en een derde minder reporatiekosten per jaar.
Een goed leverancier of reparateur heeft belang er bij om U goede smeerolie te lev.
Een Nedorlandsclie VisAcher gebruikt smeerolie van • 16 et» tot 40

IJS PER KI
RKOCHT 1

Tuibol

Ba 1bus -
Soics —

Carrelpt:

Limonde
Limande

Solea cl'I

FJotles -

Mctlnns

Cabillatit

Cabil'out

Scbastes
Charbon
Lieus —
Lingues
Egicflr.s •

Coliti» —

Vives —
Grondmi
Grondins
Rouget»
E i li c t
Roussetti
Doréc» -
Loties —

queiie
Esturgeoi
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{)(/ Marktberichten
OOSTENDE

,ijdag 14 'Oogst 1936
)J vaartuigen waren binnen om" te mark-
„ Op 2 uitzonderingen na, kwamen ze van
.. visscherijen die doorgaans dezelfde soor-
,„ tpleyeren, t.t.z. tong. tarbot. griet, pla-
,.s, kreeftjes en wijting. zoodat de bevoor-
„...„ tbor (leze werd beheerscht. Er werd

;i.„i.sns veel rog aangevoerd met een Spaan-
se vangst. Door een stoomtreiler werden
j>; bennen haring aangebracht.
• 286 Spanje 20 d. 50.531,—:

,.540 Witte Bank 12 d.. 22.992,50
.173 Kreeftenput 7 d. 19.725.—
514 Witte Bank 14 d. 22.777;50;
JOl Kveeftcnput 8 d. 19.612,50
5.0.159 Noordzeo 9 d. 51.479.50'
249 Kreeftenput 6 d. 14.302,—

,245 Noorden 8 d. 12.250.—
lj|0 Oost 8 é. 7.113,50
J?6 Oost 9 d. 8.250,—
,Ji2 Witte Bank 13 d. 22.482,50
.48 Oost 8 d. 11.835,—
,203 Oost 6 d. 9.570,—
,.|9! .Kreeftejnput 8 d. 15.802.—:]
1?6 Witte Bank 12 d. 27.054,—\
13 Noorden 6 d. 7.810,—
135 Witte Bank 13 d. 23.017,—;

,209 Oost 6 d. 6.054,—
'2b Oost 6 d. 6.087,—
61 Noorden 7 d. 15.196.—
.;• Oost . 8 dj. 12.875.—
.187 Noorden 6 d. 10.725,—
.240 Noorden 7 d. 11.320,—
Maandag 17 Oogst
!9 vaartuigen waren ter markt. Er waren
ccr dan 1000 bennen haring van 2 stoom-
cilers. 235 bennen kreeftjes werden ver-
•ilit en 8700 kg. tongen. Ter uitzondering
a groote kabeljauw en schelvisch, konden
na andere soorten bekomen worden. Meest
rieïen rog, pladijs, tarbot, griet, Schotsche
!,.>! en kleine wijting aangevoerd). De groo-
visch heeft doorgaans loonende prijzen

i!ci';gcn. terwijl de kleine visch zeer goed-
<.,i werd verkocht. Voor de kleine wijting
je «Pescator» zelfs moeten tusschenkomen

m 0.17 fr. de kg.
West 8 d. 2.110.—

I/l Kreeftenput 8 d. 12.841,—
tl Kanaal 15 d. 28.757,50
i0;. Witte Bank 13 d. 24.427,—
.123 Witte Bank 15 d. 23.820,—
73 Kreeftenput 8 d. 18.202.—
JJ4 Oost 6 d, 5.865,—
,30 Oost 10 d. 8.382.50

Witte Bank I I d. 20.473.50
0.163 Noordzee 10 d. 57.075.50
•M Witte Bank 14 d. 23;625,5O
.306 Spanje 20 d. 45.846.50
,2l» Witte Bank 13 d. 25.200.—
54 Kanaal 12 d. 34.199.—
i<-3 Witte Bank 12 d. 22.010,—
1236 Kanaal 12 d. 30.558,—
il Witte Bank 13 d. 21.244,—
ir»? Witte Bank 14 d. 18.282,—
S.80 Kanaal 10 d. 58.607,—
'fonsdag 18 Oogst 1936
'.Nogmaals was de mijn vol. 18 vaartuigen
i'aen hun vangst verkocht, waaronder 2
xmtreilers. De eene kwam van Ysland en
\i '-00 kabeljauwen, 3700 kools, 130 ben-

icode boonen, 70 b. schelvisch, 200 len-
n, en 5'0 b. mixed. De andererhad de ha-
igvisscherij bedreven en had 500 bennen
>!<:chts 5 dagen afwezigheid. De kreeftjes

irc i wederom sterk vertegenwoordigd door
vaartuigen. Ook de tong, rog, tarbot, griet,
uir.dijs. meestendeels aangebracht door de

ie visscherijen van Spanje en de 6 van de
itle Bank. De verscheidenheid was uitste-
.»! door de aanwezigheidi van drie Ka-

en 1 van de Moray F'rth. On-
r Mie opzichten was de aanvoer voortref-
i;.< met dit verschil cTat de eenheidsprijzen
it gezakt zijn bij de vorige d,agen-

65 Kanaal
296 Kanaal
290 Kanaal
36 Witte Bank
0.146 Ysland
120 Witte Bank

12 d.
12 cf.
12 d.
13 d.
14 d.
14 d.

25.035.—
28.729.—
22.733,—
23.440,50
81.217,50
20.980.—

0.315 Spanje 18 d. 43.191,—
C.2I4 Witte Bank 14 d. 23.513,—
O.295 Spanje 18 d. 69.630,—
O.I3I Witte Bank 13 ét. 24.709,—
O.264 Witte Bank 13 d. 17.442,—
O.87 Spanje 18 d. 42.101,—
SS.0.149 Kanaal 5 d. 67.417,50
O.323 Moray Firth 13 d. 23.905,—
O.279 Kreeftenput 7 4 12.825.—
O.301 Kreeftenput 7 d. 11.843,—
0.137 Witte Bank 12 d. 23.159.—
0.196 Oost 7 d.- 9.080

Woensdag 19 Oogst 1936
De bevoorrading was niet zoo belangrijk

dan de twee vorige cjagen," toch hebben 16
vaartuigen gemarkt ; 8 van de Witte Bank,
bijgevolg van daar de meeste tong, tarbot,
griet en pladijs. 3 van de Moray Firth die
hoofdzakelijk veel kleine schelvisch. wijting,
tongschar en kleine kabeljauw hadden. Een
van Spanje met veel rog, I 150 kg. tong, tar-
but, griet en roobaard als bijzonderheid ; 2
van het Kanaal met allerhande soorten en 2
van de Kreeftenput die 222 bennen kreeftjes
hadden. De eenheidsprijzen hebben geen
gevoelige wijzigingen ondergaan.
O.274 Witte Bank 15 d. 28.127,—

0.168 Witte Bank 14 d. 17.272,—
0.109 Witte Bank 14 d. 15.865.—
O.307 Kanaal 12 d. 21.465,—
O.224 Spanje 17 d. 49.274.—
O.225 Witte Bank 13 c». 20.963,—
C.336 Witte Bank 16 d. 19.730.—
O.300 Moray Firth 13 d. 21.005,—
0.164 Kreeftenput 5 d. 5.534,—
G.30-) Witte Bank 12 d. 18.787,—
O.228 Moray Firth 14 df. 33.469,50
O.3I1 Moray Firth 14 d. 19.272.50
O.215 Witte Bank 14 d. 25.672.—
C.270 Witte Bank 13 d. 24.410,—
O.29I Kanaal 12 d. 24.474,—
O.265 Kreeftenput 8 d. 10.751,—8 d.

Donderdag 20 Oogst 1936
De aanvoer was redelijk. 8 vaartuigen heb-

ben gemarkt. In evenredigheid was er toch
\eel visch, doch van weinig soorten. Het
gewicht in tongen mag geschat worden op
?4'Ö0 kg. ; de tarbot-griet op 2800 kg. : cfc
pladijs op 9500 kg. ; de wijting op 1600 kg.
de rog op 500 kg. ; de pietcirman op 130 kg.
<le mooie meid op 200 kg. ; alsook cenige
bennen kleine visch (gullen, knorhaan en
rogjes. Bovendien werden 90 bennen kreef-
jcs verkocht.

Geen overdreven maar toch loonende prij-
zen.
C l 15 Witte Bank 13 d. 23.690,—
0.145 Witte Bank 13 d. 20.340,—
0.198 Witte Bank 14 cl 21.195,—
C.260 Kreeftenput 7 d. 11.270,—
O-177 Oost 9 d, 8.855,—
O.322 Witte Bank I 1 d. 24.620,—
C l 3 6 Oost 6 d. 10.835.—
O.1 16 Noorden 6 d. 4.410,—

OPBRENOST VAN D!:N VERKOOP PER
DAO OEDURENDE de VERLOOPEN WEEK

Belgische
Constructie

F. N. R,
vervaardigt een toestel dat U toelaat
DE NIEUWE VISSCHERIJGOLF

VAN 140 METERS
te ón'tvangen en U eveneens een uiterst
getrouwe muziekweergave van alle
zenders geeft.

Inlichtingen alsook een kostelooze
demonstratie worden U gaarne ver-
schaft door de

OFFiCIEELE VERDEELERS

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

Visscberskaai, 17, tel. 2003, Oostende

VERWACHTINGEN
Zaterdag 22 Oogst. — SS.0.157 van de

Smaüs met 500 b. haring, I bak mixed. •—
SS.O..75 van de Fladen met 300 b. haring
en mixed. 3 of 4 schepen met kreeftjes.

Maandag 24 Oogst. — SS.0.159 van de
Smoils, met 500 b. haring, 85 b. makreel, 75
kabeljauwen, 60 " kools, en mixed. SS.0.161
van e?c Moray Firth in totaal 6 bakken, mooie
meiden, wijting, tbtten en kabeljauw.

Dinsdag 25 Oogst. SS.O.I4 7 van Ys-
land met 250 b. schelvisch, 350 kools, 450
kabeljauwen, schol, gullen, lengen, boonen,
en mixed. SS-O.I58 van de Fladen met 500
b. höring, I bak mixed. SS.0.76 van deNoord
zee :nct kabeljauw, totten, wijting, platvisch
en n.akrcel, in totaal 5 bakken. 0.292 van 't
Kanaal van Bristol. O.293 van Spanje.

Woensdag 26 Oogst. SS.O.I49 van de
Smclls met haring. O.309 van Spanje. —

iSS.G.16 van Ysland met 2000 kools, 200
j kabeljauwen. 1 00 b. schelvisch, I 00 b. boo-
nen, 200 lengen, 50 b. mixed» totaal 8 bak-

• ken.
! Verder worden verwacht: O.286, 0.124,
jO-278 van Spanje. O.263. O.3I8, O. I 12,
0.102. O-31'O van het Kanaal of de Moray
Firth. 35 vaartuigen van de Witte Bank, Oost

Vrijdag 7 Oogst
Zaterdag • 8 Oogst
Maandag 10 Oogst
Dinsdag I I Oogst
Woensdag 12 Oogst
Donderdag 1 3 Oogst

Vtijdag 14 Oogst
Maandag I 7 Oogst
Dinsdag 18 Oogst
'X'oensdag 19 Oogst
Donderdag 20 Oogst

54.251,-
234.896,-
196.615.-
415.982,
566.930,-
234-556,-

1.703.230,—
410.853,50
481.981,—
571.469,50
357.977,—
125.837,—

VISSCHERS !

DE BESTE
Weet U dat
GASOIL,

HET BESTE M AZOUT g
voor VISSCHERSVAARTUIGEN •
GEFABRICEERD wordt door de'

Belgian Cracking Cy!
die nooit de belangen van den1

kooper uit het oog verliest. <
Al hare rprodiicten komen voort i

van de Belgische Werkhuizen
te Langerbrugge.

BESTEL BIJ DE B. C. C.

GENT
14 Augustus. — garnalen 8—9 ; griet 12

—13 ; kabeljauw 14—16 ; makieel 6—7 ;
piadijs II ; paling 14—20 ; schelvisch .10
— 1 1 ; rog 8 ; tarbot 16 ; tongen 25 : wij-
':ng 3—4 ; zeeposlen 8—9 ; zonnevisch 6—
7 fr. per kg.

British Ropes Ltd
LONDON

Consortium der Beste Engelsche
Staaldraadfabrieken

y De Wereldberoemde Stalen
Korretouwen cBuljvant>, cEllis», enz.

UMUIDEN

1.9.48.118,—r

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 13 Oogst 5986 kg. 4.70—6.00
Vrijdag |4 Oogst
Zaterdag 15 Oogst
Zondag 16 Oogst
Maandag I 7 Oogst
Dinsdag l'8 Oogst
WoeüscVag 19 Oogst

5319 kg.
6316 kg.
5391 kg.
2882 kg.
4218 kg.
4816 kg.

W f 0

3.00—7.20
3.40—6.80
5.00—7.00
4.60—8.30
4.40—6.00
2.80—5.80

IJS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
RKOCHT TER VISCHMUN VAN OOSTENDE, WEEK VAN 15 TOT 20 OOGST 1936

Tuibol — Groote tarbot
Midd. tarbot
Kleine tarbot

Ba 1 bus — Griet
Soics — Allergroote tongen

» Groote tongen
Midd. groote tongen ••
Voorklcine tongen
Kleine tongen

Ca.-relcts — Gr. pladijs (schol)
Mid. pladijs
Derde «lag pladijs
Kleine pladijs

Limnndes — Schar
Limandes solos — Grooto tongschar...

KI. tongacha . . .
Soles d'Ecosse — Gr. Schofschc schol

KI. Schotscho schol
Flotfes — Schalen
ttaics — Grooto rog

Kleine rog . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
I'acaiids — Steenposten
Mctlnns — Gr, wijting

Kleine wijting
Cobitlaud blanc — Witte kabeljauw...

Gr. gullen
KI. gullen

Cnbil'oud d'I»I«nde — Y*l. kabeljauw
Gr. gallen •
KI. gullen . . . .

SébaMes — Klipvisch
Charhannier —> Koolvisch
Lieus — Vlaswijting -
Lingues — Lengen
EgicCr.s — Gr, schelvisch . . . . . . . . . . . . . . .

Gr. mid. schelvisch
KI. mid. schelvitch
KI. schelvUch
BfoadfsehelvUelt (foffen)...

Cojiti» — Gr. mooie meUjes
Mid. mooie meisjes
KI. mooie meisje»

Pietertnaii >
rondins — KnorHaan . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grondins rougëa — Engelsche soldaten
Rouget» — Roobaard
EmitaoIeB — Zeehaai . . . . . . . . '
RousseUeg -̂— Zeehonden
Doré>s — ZonnevMCvh
Lotiet •— Gr. zeeddivel f«te«tl) . . . . .

KI. zeedufvel
CongK* — Gr. zeepalifig . . . . . . . . . . . . . .

KI. zeepaling . . . . . . . . . . . . . .
Maqueieaux — Nfakre^I
Etfurgeons — Stear . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Zat. Maand. Dinsd. Wocntd.
13-20
12—
10,—
10,—
17.—
2!,—
24,—
27,—
26,—

5—6
4,—

3,—

1,50
2—3
I —

0,50
10,—

2—3

15-20
12,—
8—10
8—10

19,—
21,—
22,—
20,—

\ - 7
3—5
1,25

e,—
3,—

l!50
2—3
I •

1-2
'0,25 0,
8,—
3f——

1—2

15-20
12,—
8—10
8—10

12—14
16,—
16,—
18,—
16,—

12-15
10.—
6—8
6—8

13,—
14—
16,—
18,—
16.—
6—9
5—6

4,—
2,

4—5
7,50

5

6,—
4 5

1—1,50
3,—
7,50

. 5,— 3,50—5
A A

4,—
2
2—3
I,—

4.
4,—
2,—
3—4

12-15
10,—
6—8
6—8

15
18,—
17—
6—7
6—7
4—5
2—3
4,—

3—4
I,—

1,50 1,50—2 1,50
25—0.5 0.3—0.7 0.50-1

8—10 8,—
5 5
| _ 2 3,— 15

1,50—2 2,— I,— —.—

' j . '3—4 '- .

-.— 4,—

Vives
Grondins

_ . _ |,5O—3 l ,~
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1
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'n de week van 13—-19 Oogst kwamfin aan
den vischmarkt 40 stoomtreilers, 30 motors
en 3 Denen.

De bevoorrading was de geheele week ruim
voldoende. Alle groote treilcrs hadden wc-
d"rom vangsten buitgemaakt waarvan de ver-
svlieiGcnhtid niet te wenschen overliet.

De kleinere stoom'reilers en motors kwa-
men eindelijk nu aan de vischmarkt mei re-
delijke vangsten tong en tarbot en als bij-
vangst mooie platen.

CIyde-Visscherij : 3 stoomtreilers alle mei
mooie meiden. Deze visscherij is nu afgcloo-
pen en de treiters zijn Ier haringvisscherij
vertrokken.

HHI ing visscherij : 7 stoomtreilers alle met
vangsten van ongeveer 1000 Kennsn kwaliteit
tritstekend en pr.jzen van de haring loonend.

De prijzen van de versche visch waren
Maandag en Dinsdag 2eer onbevredigend.

Ai!- soorten kenden ongekende lage prij-
zen uitgezonderd1 witte kabeljauw. Met war-
me weder js hiervan! wel de hoofdschuldige.
Woensdag waren de prijzen veel beter, zoodat
••'irn dag enkele trcilcrs wederom een rede-
'iir.c 'josoMining konden boeken.

Verwachting toekomende week 35 stoom-
lr«:ilprs en 30 '...orors.

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust j

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N. V.

PEEDERIJKAAI — OOSTENDE

ANTWERPEN
VISCHMARKT

14 Augustus. — paling II —14 ; makreel
4 ; zalm (bevroren) 21 ; kabeljauw I I (bru-
te) : 13 (netto) ; gul 3—6; heilbot 15—20;
tarbot 15 ; tong 18 ; griet 10 ; scholvisch
3.-9 1| ; v]eet 9 10 ; piadijs 4.50, 7,50,
10 ; bakharing 0,75 per stuk ; gestoomde ha-
ring I per stuk ; gerookte haring 0,75 a 1,25
per stuk ; wijting 2—3 ; garnaal 9 ; koolvisch
6 ; mosselen I fr.

BERICHT AAN DE VISSCHERS I
Om goed de «Koolzakk«n> anders geiogd de
kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verrekijkers ven do

LUNETTERIE BELGE
84, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

(rechtover de Cinema Camio)
Alle verrnakingen aan de genadignto prijzen.

Groote keus van Barometers.

BRUSSEL
VISCHMUN

10—15 Aug. — Pieterman 5,10 ; heilbot
16,02 ; kabeljauw 8,05 ; gul 3,42 ; rooboo-
ni-i: 3,38 ; koolvisch 3,19 ; mooie meiden
l,:>6 ; schol 5,57 ; rog 5,97 ; schaat 6,19 ;
scheivisch 4.89 ; tarbot 8,50 ; tongen 17,07;
wijting 1,44 ; haring 1,30 ; forel 16,39 ; zon-
nevisch 5,05 ; zeedog 4,84 ; vervroren zalm
9.32 ; makreel 2,54 ; leng 2,67 ; knorhaan
2,37 per kg.

Les Frigorifères du Littoral
; N. v

IJS
GEMAALD EN IN BLOKKEN

Groote koelkamers
voor bewaring van

visch, eieren
bevroren vleesch

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 10S0

V I S S C H E R S EN
VISCI iH ANDELAARS
BESTELT UW US BIJ 1

FROID INDUSTRIEL
OOSTENDE

BRESKENS
PRIJZEN DER GARNAAL :

Donderdag 13 Aug. 17—-26 cent psr
Vrijdag 14 Aug. 15—28 cent.
Zaterdag I 5 Aug. 1 5—2 I cent.
Maandag I 7 Aug. I 5—20 cent.
Dinsdag 18 15—19 cent.
Woensdag 19 Aug. 15—18 cent.

HUIS CALCOEN-MEYUS
V1SCHAFSLAOER

Kaal, 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHEEPSBENOODIODHEDEN
MAZOUT — OLIËN

NIEUWPOORT
Di!2C week was de markt goe'd' voorzien var,

visch welke aan goede prijzen werd afgezet.
Ook de garnaal kende normale prijzen.

Tongen : groote 1 6 2 I ; middelselg I 8
25 ; kleine 10 16 ; tarbot 13 18 ; griel

8—-10 ; platen : groote 6,25—8 ; middelslag
4.25—6 ; kleine 2 2,50 ; schar 6 7,50 ;
rog : groote 3,50 4,25 ; kleine 2—2,50 fr.

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

13 Oogst. — N.26. 382 fr. ; N.49, 694I.5Ü :

N.35. 1921 ; N.30, 275 ; N.25. 314 ; N.46.
I 1.513 ; N.14, 427 ; P.86, 554 ; P.2. 234
OD.I5, 4 3 9 8 ; N.22, 645.50 fr.

14 Oogst. — P.93, 2287 ; N.26, 2 6 2 ;
N.4J--, 7456 ; .N.38 519 ; O.D.I5, 1344 N.30,
180 ; N.19, 336 ; N.25 494 ; P.86, 187,50
P.4, 756 ; N.3I, 1283 ; N.14, 154; N.35,
323,50 ; N.44, 1532,50 fr.

I" Oogst. — N.35. 3791 ; N.42, 4345,50;
N. 19, 397 ;

18 Oogst. — N.22, 428 ; N.20, 206 ; N.l 4
39" • N.48, 6150,50; P2, 359 ; P.Ö6, 359,50;
N.54, 5071 fr.

I? Oogst. — N.38, 2027 ; N.22, 503 ; P.
86, ;&5 : P.2, 424 ; N.20, 341, ; N.26, I 136;
N-.2S 539 ; N.l9, 713 fr.

DE GARNAALAANVOER

13 Oogst, 1346 kg. 5319,70 fr. 2,80—6,60
14 Oogst. 1502 kg. 9165.80 fr., 5,40—6,60
15 Oogst, 570 kg., 3772,50 fr„ 5,50—7,80
17 Oogst, 1105 kg-, 5439,50 fr., 3,90—6,30
18 Oogst. 1430 kg.. 5879,10 fr.. 3,00—6,30
19 Oogst, 1459 kg., 4985,30 fr., 1,90—5.e0

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Jndustrielle t Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap

VANDEHZWEEPPLAATS (reditover de oude Statte)
Alle mekanieke vermakingen en constructies

Alle smfds-, plaat-, koper- en zlnkwerk voor schepen
Levering van alle benoodigdheden :

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 Postcheck 99136 Handelsregister 95

Dond. ZtUrd.
Torbot 54.00—22.00 65.00—11.50
Grieft 30.00—18.00 24,00—15.00
Gr. tongen 1.73— 1.60 1.70— 1.65
Gr. mid. tongen 1.40— 1.20 1.35— 1.16
KI, mid. tongen • 40— 1.25 1.30— 1.06
KI, tongen 1.25— 0.20 1.12— 1,03
KI, tongen (gr. «Ups) 1.20— 0.92 0.92— 0.76
KI. tongen (kl. slips) 0,50— 0.20 0.22— 0.15
Gr. schol 26,00—25.00
Mid. «chol 31.00—16.00 16,00—15.00
Zet «chol 21,00—15,00 16,50—11,00
KI. aehol 17,00—12,00 12,50— 8.50
KI echo! II 14,00— 5,50 10,50— 2.20
KI, «chol III 6,60— 1,50 3,80— 0,50
Tong*char 25,00—16,00
Rog 8,00—
Vleet -•• I.)••'— 0 80
Poontjes 4.10— 0 ':ü
Kabeljauw 56,00—23.03
Gr, Gullen 7 .10- - 4.80
KI. Gullen 5.50— I.JC
Wijting 2,70-- Ur»
Gr «chelvisch IV.OC— 9,00
Gr mid. schelvisch ...I • ,M0 —! »,00
KI, mid. «chelviscn . . I 5,0'i—10.00
KI. Bchelvisch 10,10— «,00
Braad«chelvttch 8.10— 0.50
Heilbot 1.2,)— ' 0C
Leng fl.U— 0.»..»
Koolvisch 11,50— 9.50
Makreel

2.30— 5,00

MMML Düud. Woenxl.
50.00—13.00 40.00—10.00 45.00—14,00 per 50 kg.
26,00—14.00 19,00—10.00 21,00—12,00 5>

1.80— 1.40 1,25— 1,01 1,05— 0.88 per kilo
1.30— 1.01 1,01— 0.76 0.93— 0.74 »
1.20— 0.85 1,00— 0.78 0.90— 0.74 »
1.10— 0.86 0.9,2— 0.88 0.92— 0.74 >
0.9.0— 0.62 0.74— 0.66 0.74— 0.60 »
0.28— O.M 0.34— 0.14 0.34—0,14 »

36,00—13.00 23,00—16,00 p«r 50 kg.
22,00—10.00 17.00—11,00 20,00—13,00 »
18.00—10.00 13,00— 9,00 20.00—13,00 *
15,00— 7,50 14,00— 6,50 15,50— 8,50 »
13,00— 2.30 8,50— 1,40 12,00— 2,50 »
3,40— 0.40 3,40— 0.25 5,00— 0.90 »

30,00— 9,00 21,00—12,00 »
„ p. 20 «tuk

Ï U i ~ 0.I9 1,27— 0.65 1.08— 0.71 per stuk
1.80— 0.75 0.90— '0,50 2,50— 1,40 por 50 kg.

39,00—17,50 38,00—18,00 60,00—30,00 p. 125 kg.
6.20—2.30 7,00—4.40 15,00—10,50 per 50 kg.
4.80— 0.65 4,50— 1.40 9,50— 2,30 »
2,80— 1.80 3,40— 1,80 4.80— 1,70 »

16/00— 9,00 15,00—10.00 23.00—15,00 »
15.00—8,50 12,50—11,00 19,00—17.00 »
12,00— 6.30 11,50— 7,50 18,00—14.00 »

7,00— 4.10 7,30— 5 J 0 13,50—10.00 »
5.60— 2.40 5.30— 2,50 11,00— 8,50 »
1.08— 0.80 0.72— per kilo
0.54— 0.40 0.55— 0,16 0.67— per »luk
6,50— 13,00—11,00 14,50—12,00 p. 125 kg.
9.40— 1.85 6,50— 2,10 6.80— 3,60 per 50 kR.

14,50—10.00 »
7,50— 2.40

Wolf 12,00—6,00
Sehartong ; 14,00— »
Zalm 1.20— 1,25— 1,08 1,65— 0.68 1,25— per kilo
Steur ,,„ „ »
Gr, roode poon , per 50 kg.
Mid. roode poon ' ,. . . . . . . . . . . . . . . . . $
Pieterman ................. ...:.,. $
Scliar 8.40— 4,0C 5.80— 2.70 7,00— 4,00 7,00— 3,90 7,00— 2,70 »
Bot j»
Haring 5.05— 3,60 5,00— 3,30 4,00— 1,60 3,90— 3,40 »
Hammen 9.40— »
Lom „ »
Kreeft 1,07— l,öö 2.10— ƒ,00 per «luk
Gr. Heelt 49.00—43,00 48,00—40.00 pe* 125 1c,
Mid. Heek 49.00— .42,00—28,00 ~ »

Voor uw
Drukwerk
zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BOKDEREBLBN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTBN
FACTUREN IN BOE-
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
ORIfiPKAARTKN
ALLERHANDE
CIRCULAIREN

wendt U tot dt
Drukkerij

van dit blad
Nfcowpoorttteenwe?

OOSTENDE
TELEFOON in

PRIJZEN JBWTF.N
8lfe CONCURRRNTfP

ZEEBRUGGE
Donderdag 6 Oogst. —- groote tong 12—

l> '.tuhtcag 14 16 ; fruittong 21 2 3 ;
sch. kl. tong 24—25 ; kleine tong 16—20 ,
pieterman 10—-10,50 ; tarbot 18-—-21 ; gricV
15 18 ; rog 3—4,50 ; gr. plaat 8—9; mid.
plaat 6—6,50 ; pladijs 5—5.50 ; schar 5—-
5.50 fr.

Zaterdag 8 Oogst. — gr. tong 12 —13 ,
bloktong 18 ; fruittong 22 2t ; ac-k kl.
tong 25—27 ; kleine tong 19,50- -20,50 ;
pieterman 10—10,50 ; tarbot 20—23 ; griet
'6—18 ; rog 4 ; groote' plaat 7—8 ; mid.
plaat 6 6,50 ; pladijs 4,50—5 ; schar 5 fr..
Maandag 10 Oogst. — groote tong 17—181
'loktong 18 ; fruittong 22 ; sch. kl. long 24

—25 ; kleine tong 18 ; piolerman 10—II •
taibot 19—21 ; griet 15—17: rog 4 ; gr.
plaat 6—7 ; mid. plaat 5—6 ; pladijs 4—~5 ;
rciiar 4—4,50 fr.

Dinsdag 1 1 Oogst. — groote long 22 ; b\.
tong 22 ; fruittong 24 ; sch. kl. tong 24
26 ; kleine tong 20 ; pieterman I 1 —12 ;
tarbot 20—21 ; griet 16—18 ; rog 3,50—4 ;
groote plaat 6—7 ; mid. plaat 6—5,50 ; pla-
cijs 5,50—6 ; schar 5,50 fr.

Woensdag 12 Oogst. gr. tong 22—23;
bloktong 22 ; fruiltong 23—24 ; sch. kleine
leng 24 26 ; kleine tong 20 ; pieterman
i 1—12 ; tarbot 20—22 ; griet 17—19 ; rog
4 ; gr. plaat 8 ; mid. plaat 6—7 ; pladijs 6;
schar 4—4,50 fr.

Donderdag 13 Oogst. — groote tong 20 :
bioktong 21 ; fruittong 23 24 ; sch. kleine
\ong 25—26 ; kleine tong 18—-19 ; picte."
man II —12 ; tarbot 21—23 ; griet 18—20 ;
rog 4—4,50 ; gr. plaat 7—8 ; mid. plaat
6,50 ; pladijs 5,50—6 ; schar. 5 fr. .. ..

Donderdag 13 Oogst. — gr. tong 20 ; '
bloktong 20—21 : fruittong 23 ; sch. kleine
tong 23—24 ; kleine tong 17—21 ; tarbot 17
—2i ; griet 13—16 ; pieterman 11 —12 ;
groote plaat 7-—-8 ; mid. plaat 6—6,50 ; kl.
pluat 5,50—6 ; schar 4-—-5 ; rog 4 5 fr.

14 Oogst. groote tong 17 18 ; blok-
tong 18—19 : fruittong 23 ; sch. kl. tong
23 24 ; kieine tarbot 17 21 ; tarbot 17
21 ; griel 12—15 ; pieterman II ; groote
plaat 7 ; mid. plaat 6—6,50 ; kleine plaat
5—5,50 ; schar 4—4,50 ; rog 4—4,50 fr.

Maandag 17 Oogst. — groote tong 14—
1 5 ; bloktong 14—15; fruittong 21—22;
sch. kleine tong 21—22 ; kleine tong 1 6 ^
1 8 ; tarbot 14—18; griet 12—14; pieter-
man 10—II ; groote plaat 8—8,50; mid.
plaat 6,50—7 ; kleine plaat 5,50 ; schar 6 ;
ros 4—5 fr.

D:nsdag 18 Oogst. — groote long 13 ; bl.
ton.|l3—14 ; fruittong 20 ; sch. kl. tong 20
—-21 ; kleine tong 14—17 ; tarbot 14—17;
griet II —15 ; pieierman 10—11 ; groote
pla«.t 8—8,50 ; mid. plaat 6—7 ; kleine plaat
5 —5,50 ; schar 5~- 6 ; rog 3—4 fr.

Voensdag 19 Oogst. — gr. tong 12-—'13 ;
blokiong 13—15 ; fruittong 17—18 ;• sch. kl.
tong 17—18; kleine tong 18—19; tarbot
15—18; griet 10—14; picterman 9—10;
graal 8—9 ; mid. plaat 6—6,50 ; kleine plaat
5--5,50 ; schar 5 ; rog 4—5 fr.

TOEVOER EN PRIJZEN DER GARNALEN

Woensdag 5 Oogst
Donderdag 6 Oogst
Vrijdag 7 Oogst
Zaterdag 8 Oogst
/ondag 9 Oogst
Mnandag 10 Oogst
Di-.isdag I I ' Oogst
Woensdag I 2 Oogst
W«,T.#t!ag 12 Oogst
Donderdag 13
Vri|iiag 14
Zat-rrlag 15
Zor.c'ng 16 Oogst
Maandag I 7 Oogst
DK»4o!og 18 Oogst

7261 kg. 6,00—7,50
14.878 kg. 4,50—7,20

10.739 kg. 4,50—6,50
4;50—6,00
6,00—7,00
4,50—7,30
4,00—7,00
4,00—6,50
4,50—6,40
4,70—7,00
5,00—-7,20
4,70—6,90

7455 kg-
2394 kg.
4544 kg.
8807 kg.
7850 kg.
7234 kg.

6230 kg.
9172 kg.

6470 kg.
3450 kg.
5633 kg.
8423 kg.

7,40—9.80
4,30—7,00
4.50—6,20

•••••••••••••••••••••«•«••••••••••••••••f**»
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HET VISSOHBMJBLAD

SCHEEPSBOUWWÈRVEN

N. V.i Jos. BOEL & Zonen
«| TEMSCHE «3
WERVEN GESTICHT IN 1S29

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS ;
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN. ENZ. |

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
i

Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157 |
Handelsregister : St. Niklaas 1018

HMIIIMMMMMIHmiHHWIWMIWMHMUMmHHMHALTONA
V1SCHMARKTEN van ALTONA-HAMBUKG

In de week van 10—15 Aug. 1936 liepp,n
j - \ Nooidzeestoomers de visschershaven bin-
nen. Daarvan kwamen er 6 van de Wyking-
txvnk met 261.300 kg. kabeljauw, makreel
en wijting. Al de andere kwamen van de
Fladengrond en Gat, en brachten banevens
<*c gewono visch 3.925.000 kg. haring aan.
»1 slechts kwamen van Ysland met 331.850
kg. rooboonen, koolvisch en kabeljauw. D
aanbrengst door de motorkottervisscherij, is
in vergelijking met verleden week vermeer-
der. 42 kotters brachten samen 76.300 kg.
it-hol en fijne visch, 35 kustvisschers 1.200
kg. zoetwatervisch.

Uit ter hand verkochten 3 zeilvoartuigen
'.300 kg. zeevisch en 73 andere kleine vaar-
tuigen 3.400 kg. zoetwatervisch.

De van het binnen- en buitenland toege-
zonden waar beliep 65.000 kg. en bestond
hoofdzakelijk uit schol, heilbot en zoetwater-
visch.

In de handelshaven brachten 5 stoomers
329.200 kg. haring van Noorwegen.

H':". totaal der week bedraagt :
a) openbaar verkocht kg. 3.985.350
hj uit ter hand 4.700
c) haringinvoer l 329.200

totaal 4.319.250

CINEMAS
CINE-PALACE

Var 21 tot 27 Oogst : 1. Wereldgebeurte
nissen Paramount. 2. «De God;en vermaken
zich>, muziekale komedie met Henry Garal,
Floielle, Armand Beinard en Jeanne Boitel.
3. «Baccara», een superproductie van d.
«Ufa» met Marcello Chantal, Lucie'n Baroux
en Jules Berry.

RIALTO
Irene Dunne is een verrukkend spektakel

«Show Boat», met Allan Jones.
REX-CINE.

Shirley Temple, de kleinste der groote ve-
detten in : «De kleine Kolonel», met Lionel
Barrymore. «De nieuwe Onderwijzeres»,
geestige comedie, iret de Gosses Metro. —
«De Olifant bedriegt hen», een geestige tes-
kcnfilm.

RIO-CINE
Nans Thimic in <$Ied.er Vrouw heeft haar

geheim». Charlie Chan in «De Dokter Corne-
lius».

ROXY (gewezen Odéon)
Zelfde programma als de Rex-Ciné.

FORUM
Patric Knowles in «Het is Heidelberg dat

ik mijn hart verloren, heb». Raimu en Fran-
coise Rosay in «Alleman's geheim».

Kindaren to«gol»ten-
STUDIAC

AJ de laatsto wereldgebeurtenlaten.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
Ccr.rges Milton in «Bouboule, ee'rste ne-

gerkening». «Dwalende Ridders», komedie-
Kinderen toegelaten.

BLANKENBERGE

4 Oogst
5 Oogst
7 Oogst
8 Oogst
10 Oogst
1 1 Oogst
12 Oogst
13 Oogst
14 Oogst
1 7 Oogst
18 (Jogst

GEWICHT

6 Oogst
7 Oogst
8 Oogst
10 Oogst
11 Oogsi
12 Cogsi
13 Oogst
14 Oogst
17 Cogs»
18 Oogst

f r .

EN PRIJZEN DER

523 kg
459 kg.
1151 kg.

553 kg.
1276 kg.
397 kg.
845 -kg.

632 kg.
624 kg.
565 kg.

1.439 —
4.339,65
5.926.—

27.124,50
19.822,10
15.363,15
6.555,25

11.855.95
10.977,45
5.022,—

12.343,30

GARNAAL

5,30—7.30
5,60—6.30
3.30—5.70
6.50—7,70
1.10—6.Ö0
6.20—6,80
4,90—6,00
6,80—7.60
6,20—7,60
4,10—6,70

BEKOMEN PRIJZEN PER KG. VAN DE
VERSCHILLENDE VISCHSOORTEN

1 Oogst. Tarbot I 6 ; griet 8 ; gr. tong
20 ; mid. tong 25 ; kl. tong 14 ; gr. plaat 7 ;
mid. plaat 7—8 ; kl. platen 4—5 ; pieter-
man 10.

7 Oogst. griet 8 9 ; mid. tong 2 i ;
long 10—12 -, mid. plaat 8 ; kl. plaat 4-—

; schar 5 ; rog 3 4 ;
8 Oogst. — tarbot 18 ; griet I 1 ; groote

tong 20—21 ; mid. tong 23—24 ; kl. tong 12
1 4 ; gr. plaat 7 ; mid. plaat 6—7 ; kl.plaat

4 ; schar 5—6 ; rog 4 ;
l'Ö Oogst. — tarbot 18 ; griet 10 ; groote

ton> 21—22 ; mie!, tong 25—26 ; kl. tong
12—!4 ; gr. plaat 9 ; mid. plaat 8 ; kl. plaat
5—6 ; schar 6 ; rog 4 ; pieterman 10——I I

1 1 Oogst. — tarbot 18 ; griet 1 I ; groote
tong 22 ; mid. tong 25—26 ; kl.' tong 12
14 ; gi. plaat 9 ; mid. plaat 8—9 ; kl. plaat
5—6 ; schar 6 ; rog 4,50 ; pieterman 10
II fr.

I? Oogst. -— griet 10 ; mid. tong 25 ; kl.
tong 13 ; gr, plaat 8 ; mid. plaat 7—8 ; kl.
plan 6 ; schar 6 ; rog 4 ; pieterman 10—I '

13 Ocgst. — tarbot 20 ; griet I I ; mid.
tong 26 ; kl. tong 13 14 ; mïd. plaat 8—-
9 ; kleine plaat 5—6 ; schar 6 ; pieterman
II fr.

|4 Oogst. —• tarbot 2] ; griet 12 ; groots
tong 20 ; mid. tong 25 ; kl. tong 13 ; gr.
plaat 9 ; mid. plaat 8 ; kt. plaat 5—6 ; schar
5 ; jog 4—-5 ; pieterman 10 fr.

I S Oogst. — tarbot 20 ; gr. tong I 5 ; mid.
tong 19 ; kl. tong 9—10 ; mid. plaat 6 ;
schar 5 ; rog 4 fr.

De Z.49 & Engelsche
kustwateren

betrapt en opgeleid
VISSCHERS OPGEPAST

Maandagnamiddag heeft de Engelsche Avi-
so «Foyle» de Belgische motortrawler Z.49
i»ï de omstreken van Southwold aangehou-
den en te Lowestoft binnengeleid om in En-
ge;sche territoriale wateren gevischt ts heb-
ben.

Kapitein Leon Van Diejrendoncl; moest
Dinsdagmorgen reeds voor da Engelsche
rechters verschijnen.

De lieer Harry Catchpole, in Oostendsche
middens wclgckend, was niet alleen talisman
maar ook de verdediger van Leon Van Die-
rendonck, want Van Dierendonck kent noch
Engeïsch. noch Fransch, zoot̂ at hij zich in
een xeer moeilijken toestand zon bevonden
hebben.

De heer P. Wiltshire van de -sBoard of
Trede» zette uiteen hoe de Z.49 -sFoxhound»
op 2,2 mijlen van de kust aan "t visschen
v/as.

Enkele leden van de bemanning van den
kustwachter werden naar de Z.49 gestuurtt
waarvan de schipper afgehaald werd om Ac
positie van zijn schip op een kaart aan te
toonen en hem van de juistheid, zijner in
overtreding nelning te bewijzen.

ïvle!dend tî it het twee jaar geleden was,
dat zulks gebeurd was, vroeg M. Wütshire,
<Ic verbeurdverklaring van al het vischtuig
en tic visch en een boete van 10 pond stcrl.

DE KOMMANDANT VAN DE «FOYLE»
AAN HET WOORD.

Daaina kwam de kommandant van het vis-
sihei'ïwachtschip welke de positij van het
schip aanduidde en meldde dat zoodra hel
visschftrijwachtschïp gezien werd, het schip
in beweging werd gezet.

EEN PRACHTIG PLEIDOOI VAN DEN
HEER CATCHPOLE.

De heer Catchpole antwoordde daarop dat
het ecu mistige morgen was en de zichtbaar-
heid slechts 2 tot 5 mijlen.

De visschers waren hun netten aan "t ver-
'.uken en wisten niet waar zij waren.
2i\ hadden daarbij sec*ert één uur aan de

wrneh aan 't werk geweest en waren 's mor-
gens lond 10 uur nog 7 a 8 mijlen van da'j

t verwijdend. Ze warjen ^ondertusschen
naar het land afgedreven en heel verwon-
derd zich reeds binnen de zone te bevinden.

De kapitein van de Visscherijwachter was
ecl.ter van oordeel dat het net uitgeworpen
lag e:i er geen twijfel bestond1 over het vis-
sch»>n.

Daarop deed de heer Catchpole beroep
op cic gematigheid der rechters, die niet
mochlcn uit het oog verliezen, dat verleden
jaar een Lowestoft on Yarmouth drifter zeer
edelmoedig behandeld weiden, nadat zij in
Frr.nsche territoriale watertfn betrapt waven.

Als Fransche konsul hoopte hij dan ook dat
•ie 3e.'gische visscher zou vrijgesproken wor:

den.

Dr Bouckaert
overleden

Dinsdag 18 Oogst 1936 is Dr Bouckaert
plotseling in zijn huis overleden.

De achtbare geneesheer was 71 jaar oud
en sedert lange jaren de geneeshaer van de
Gemeenschappelijke Kas voor Zeevisscherij.

Wij bieden aan de achtbare familie onze
rouwbetuiging aan.

Kleine
Aankondigingen

Over te nemen

.welgelegen 37, Kardinaal Marcierplaats
JETTE-BRUSSEL.

Voordeelige overname.

Bij uitscheiding van
bedrijf

OOSTENDE

" Het Visscherijblad „
is verkrijgbaar in alle

boekwinkels

VI55CHERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN
HIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIARD-CBIGHTOrUC
OOSTENDE S.A!

ANTWERPEN
SOORTEN ZEE- EN ZOETWATERVISCH VERKOCHT IN DE STEDELIJKE VISCHMUN

TE ANTWERPEN, IN DEN LOOP DER WEFK VAN 10 TOT 14 OOGST 1936.

SOORTEN
BELGISCHE VISCH

Waard»
Aant. lot . Gom,

kg, p»r kg.
, 57 485,— 8,50Griot klein

Heilbot
Witte kabeljauw groot 14 45,— 3.20
Witte kabeljauw klein ...1040 1431,— 1.40
Knorhaan 320 350,— I.IU
Piadijs groot 140 1137,— 8.10
PJadijs middclslag 1105 5907,— 5.35
Piadijs klein 5095 13430,- 2.65
Schelvisch mif(|d 140 360,—2.55
Schelvisch klein ... 1440 • 325,— 0.90
Tarhol klein \i 109,— 8.40
Tong midd ... 4 64,-— 16,-
Wijting klein 405 277,— 0.70
Kinl horens 15 20 , -1 .35

VREEMDE VISCH
Waard*

Aant. Tot. Gem.
kg. per kf.

244 1740,— 7.15
50 102,— 2,05

9.'8S kg. 24.940 fr.

VISCHMARKT

SOORTEN ZEE- EN ZOETWATERVISCH
rcchtttrvek* doorgtvotrd op de vUchmftrkf
t*n Antw«rp«n, mlu het beUlan «ener ver-
gottting van 0,12 fr. p*r kg, netto gewicht
in <te.t loop van 10 lot 14 Oogst 1936.

Belg. vlied Vr««md« vi*ch
Heilbot 167
Irklvitch 100 •
Witt" kabeljauw groot 469 455
Wii'e kabeljauw mid. 65 384
Witte kabeljauw klein 754 660
Koolvisch 213 —
Moo;e meid mid. 25
Mooie mcicï klein 25

groot 30

Pla;!:j? midd.
Pln&jj kidn

Vleet
Schclvisch midd.
Sohe'.viseh klein

r'joi midd.
Tarbol klein
Tong klein
Wijiing klein
Geep
Makreel
Zalm (bevroren)
Paling

1806
2527
241
601
2069
3418

50
32
20

610
25

2051

22

294 kg. 1.842 fr.

(10

1288
275

122
45

4731

15.153 kg. 8.237 kg.

HET VONNIS
Na een korte beraadslaging werd er slechts

een r.K en een kabel aangeslagen. Een boete
van tien ponrï sterling en 6,6 pond voor
onkosten werd hem ten laste gelegd, zoodat
c?e schipper van geluk mag spreken dat hij
er in Engeland, zoo goedkoop van afkomt.

We mogen dit dan ook hier in n*e eerste
plaats Ie danken hebben aan den heer Harry
Catchpole, die gansch kosteloos op een waar-
lijk flinke wijze onzs visschers ter zijde stond.

VISSCHERS OPGEPAST
De Belgische visschers worden er nochtans

op Kftwe2en- dat bij het vellen van het von-
nis Je rechtbank een strenge waarschuwing
aan bet adres der overtreüiers geven en dat
bij een volgende overtreding van gelijk welk
••ïsuchersvaartuig, gansch het vischtuig en
een /v/are boete zullen toegepast v/orden.
Hel is dank aan den Heer Raphacl Huysseune
door zijn spoedige tusschenkomst en onmiddellijk
telefonische verbinding dat de visscher er zoo
goed van af kwam.

De gunstig en alombekende firma
«DE NOORDZEE» TE AALST, Ei-
genaar J. Arys-Medaer, Kattestraat, 14
gesticht in 1825, Zeevisch-en Kaashan-
del, allerhande conserven enz., is be-
reid de zaak over te laten en het huis
te verkoopen tegen ieder aanneembaar
aanbod.

Er wordt op gewezen dat de ligging
zoowel als den aard van het huis dien-
stig zijn voor om het even welken han-
del. Menigvuldige refenties over dit
huis zijn ter beschikking.

Zichtbaar iederen Zondag voormid-
dag van 8 tot 12 uur, en iederen Maan-
dag van 8 tot 12 en van 2 tot 6 uur.

N. B. — Bovenstaande advertentie
zal slechts drie maal in dit blad ver-
schijnen.

Over te nemen
Eenige okkasie

Nevens de Vischmarkt te Gent, ca-
fc «DEN IJSKELDER». Groothandel
in garnalen, haring, sprot, • stokvisch,
enz. Verzekerde broodwinning !

Voor conditiën zich wenden bij Remi
Colpaert, Veerleplein, 6, Gent.

Voor Uwe

Nog "Le Carillon,,
en de Veerdienst

CO»

In zijn nummer van Dinsdag geeft dit blad
ENKELE GEDACHTEN weer van het recht
van antwoord hem gestuurd naar aanleiding
van de valsche beweringen welke er vorige
weck in voorkwam.

«Le Carillon» speelt hier niet alleen op de
woorden, maar spreekt van mondelinge gege-
vens welke door den uitbater zouden aange-
haald zijn en waarbij hij verdubbeling vroeg
icn den prijs der abonnementen en der ande-
IK overzetten plus een toelage meer van 100
fr. daags.

Alsof de menschen zoo naief zullen zijn,
Voste konfrater, te gelooven, dat een uitba-
ter verdubbeling der prijzen vraagt plus nog
een toelage van 100 fr. d.angs en de reeds
bestaande van 113.640 fr.

Vooraleer dergelijke praat, u idoor het
Bnheer van Bruggen en Wegen voorgesteld,
aan het publiek wijs te maken en te vertellen
da: 'feze overeenkomst mondeling gedaan
verd, zouden wij u den raad geven HET OF- werk zou leveren

Bouwwerken
en veranderingen wendt U tot de N. V.

A.B.Y.M.A.
Alfons Piererslaan, 73, OOSTENDE
Modern, kloek, mooi.

Plans en bestekken kosteloos.

HEROPENINIG
D.-. café en feestzaal «BIERHOF», 22, leper-

stra^it, wordt thr.ns bereid voor een luister-
lijke heropening op 29 Augustus aanstaan-
de ; do maatschappijen kunnen van dan 'if,
de datum hunner winterfeesten vaststellen
in bovengemeld lokaal.

B.vendien zullen er verscheidene'tooneel-
en iangavonden worden ingericht door ar-
tistf.n uit Brussel en Gent.

De dranktin voortkomende der groote brou-
werijen van Hougacrdc en Kockelberg zul-
len er getapt worden aan matige prijzen.

R. Ney t-VanWulpen
BRANDHOUTKAAI, 29-31

Tel. 11.74.63 — BRUSSEL

Groothandel in GEROOKTEN

en GEZOUTEN VISCH

Specialiteit van gerookten ZALM
Versche en gepelde GARNAAL ]

FJCIFEL SCHRIFTELIJK DOKUMENT, dat
daarover bestaat en in ons bezit ook is, maar
bij het Beheer van Bruggen en Wegen, zoo-
gc-cgd niet meer te vinden is, te raadplegen.

Dan zoudt u tot het besluit komen, dat op
het Beheer van Bruggen en Wegen alle klach-
:cri, voorstellen en verbeteringen in den winti
geslagen werden om de SUKKELAARS te.
verplichlc'h de stad te verlaten en op «Opex;»
te gaan wonen of op het Visscherskwartier,
welke er dank zij dergelijke mitWelen, zou
kunnen vlug gebouwd worden met een toela-
ge van den Staal van 10 millioen en nog
zooveel winst voor diegenen, die er afge-
vaardigde-beheerder van de nieuwe maat-
schappij zouden wórden; '

En vraag eens aan dïen ambtenaar van
Bruggen en Wegen, die het nu nog luidop
uit!ba;t>nit, dat HET ZAL en zoo moet gaan,
v.-Ic dr,:e plaats zou innemen >

Vraag eens wie er aldus met de ce'nlen
van die arme drommels mooi weer zou ma-
kon ) Vraag en onderzoek een» wie hel'druk-

Onzc woorden zijn misschien kras, maar
na '.' hetgeen we in de laatste weken vaststel-
den en op een zonderlinge wijze van puike
bron in handen kregen, roept het om wraak,
fïet hifr de belangen van een volk zouden
moeten geslachtofferd worden voor de per-
soonlijke doeleinden van enkelen

Fn dan durft gïj üWó lezers vragen welke
i;rovc fouten gij begaan hebt, de verc«diging
van een ontwerp dat u uit ZUIVER EIGEN-
BELANG voorgeschoteld werd, voor te staan >

Waarom hebt gij de officieele brief met
hel officieel dokument welke in ons nummer
van I Oogst verscheen en waarbij de uit-
bater akkoord was na verdubbeling ds'r a-
bonnemenlen, en ,den prijs, de Veerdienst
kosteloos le doen, niet openbaar gemaakt ?
Het werd u nochtans door ons toegezonden I

Dit alleen heeft uw partijdigheid bewezen,
want een blad dat van niemand afhangt, zorgt
alleen voor de algemeene belangen en nïel
voor èé'n persoon I

Met w « e u een les voor ès toekomst (.

APOTHEKERSVEREENIG1NG VAN
OOSTENDE.

Zondag 23 Augustus 1936.— O,-"en gansch
den dag : Apotheken Caenen, Witts" Nonnens
ï'iaat, 59 en Wandels Marie-Joséplaats, 6.

Open tot 12,30 u. Apothceik Delang (Opex
Nachtdienst van 22 tot 29 Aug., Apotheek

Caenen.

De Plechtige uitreiking van Leerbeur-
zen aan bescheepte visschersjongens.

Zooals elk jaar zal dit jaarden
in Zondag van October de plechtige
uitreiking plaats hebben van de Leer-
beurzën aan Bescheepte Visschersjon-
gens en Premies aan hun schippers.

Om aan deze plechtigheid een spe-
ciale kleur te geven en eens af te bre-
ken met de gewoonte der soms ellen-
lange spreekbeurten, hebben we er aan
gedacht iets anders tot stand te bren-
gen. In samenwerking met de Jury der
examens en de heer Callant, secreta-
ris, denken we met de medewerking
van onze lokale maatschappijen «De
Vischmijnvrienden» en «Het Looze
Vi$i.chcrtje» iets goeds te zullen ver-
wezenlijken.

Zoo werd nagegaan hoe een tweetal
liederen, een paar dansjes en een ge-
dichtje aan de zee gewijd door een jong
visschertje en visscherinnetje, het noo-
u'igi. sukses zouden verzekeren. Zon-
der te overdrijven, mogen we van nu
af zeggen, dat de komende prijsuitdee-
iing een sukses zal zijn.

Later meer daarover.

Belangwekkende gift voor het Museum van
het Fort Napoleon.

Door c?e erfgenamen van wijlen Karel Sab-
be, gewezen voorzitter van den Stokersbond
van het Zeewezen (bond die gedurende den
oorlog te niet gegaan is en niet meer herin-
gericht werd) is thans aan het museum van
het fort Napoleon de koperen herinnerings-
plaat, met ketting, geschonken, die in 1912
tan den heer Sabbe, in zijn hoedanigheid van
voorzitter, tsjr gelegenheid van zijn vijftigstcn
gcboortecj'ag, door de leden aangeboden werd.

Door bemiddeling van den heer notaris
Van Caillie is dit belangwekkend stuk aan
den conservatoi
digd geworden.

fvarel Sabbe werd te Ichtcghem geboren
den 28 November 1862 en hij overleed den
10 Mei 1936 te Oostende. Zijn familie heeft
rle goede gedachte gehad een herinnering aan
hem te geven voor het museum, waar reeds
zooveel stukken de geschiedenis van de ha-
ven, de visscherij en de zeelieden betreffen.

KONINKLIJKE SCHOUWBURG.
Vertooningen der week van 21 tol 28 Oogst

Ter herinnering : Vrijdag 21 Oogst : Gala-
vcrlooning «FAUST» met de medewerking
van Mevrouw Vial van de Opera en Mr S.
Örisouïl van den Muntschouwburg. M. Cous-
sart zal de rol van Mcphïstopêlès vervullen.
Eerste danseres Mevrouw Lya Maritza : Ie
orkestleider : Mr De Prêter van 'den Fran-
schen Schouwburg van Gent.

Zaterdag 22 Oogst herhaling van de ope-
rette van groot succes : «REVE DE VALSE» ;

Zondag 23 Oogst : «LE PAYS DU 3OURI-
RE» ;

Maandag 24 Oogst : «LA VEUVE JOY-
F.USE» ;

Dinsdag 25 Oogst : «REVE DE VALSE» ;
Woensdag 26 Oogst : «LE COMTE DE

LUXEMBOURG»;
Donderdag 27 Oogst : «TOI CEST MOI»;
Vrijdag 28 Oogst : laatste opera gala

cCARMEN».
Gezien het groote succes vanaf Z-aterdag 27

Oogst: «L-AUBERCE DU CHEVAL BLANC»

DE PAKETBOOTDIENST OP HALFOOGST.
Wij hebben gemeld dat het verkeer aan

de kust verrassend druk was in Augustus.—
Op Zaterdag vertrokken twaalf paketbooten
uit Doveir naar Oostende en zeven uit Oos-
tende naar Dover, telkens alle volledig be-
zet. Op Zondag trokken acht paketbooten
naar Dover, met samen 6.500 passagiers.

De London-Islambulboot bracht uit Dover
59 auto's aan op 15 Augustus en 36 den
anderen dag, waarop die boot ook om I u.
"s morgens uit Oostende 75 auto s naar do
Engelsche kust meevoerde. .

CASINO - KURSAAL
PROGRAMMA VAN 24 TOT 30 OOGST

orkestleider : lAlbert WOLFF
o:rste orkestmeester van het Opera-Comique

en van de Concerts Pasdeloup
Alle dagen, om 3 u. : Orgelconcert door

M. L. Vilain.
van 4,30 tot 6,30 u. Thé-Dansant, — Om 9
u. Groot Symphonisch Concert. — Na het
Concert, Soiree Dansante,

ledere Maandag, Woensdag, Zaterdag en
Zondag, CONCERT door het orkest PAUL
(.ODWIN.

Maandag 24, te 9 u. : GROOT GALA-
FEEST VAN HET l.N.R. Groote Concert
i'.ooi het genre-orkest van het Nationaal In-
stituut voor Radio-uitzending, onder de lei-
ding van PAUL GAZON,, met de medewer-
king Van JOSÉ JANSON en van het vocaal
Quartet van het l.N.R.
(abonnementen en uitnoodigingen geschorst)

Dinsdag 25, te 3 u. : lle Klassiek Concert,
met CARLO VAN NESTE, violoist ; ROSE
DELMAR, van den Kon. Muntschouwburg.

Orkestleider : M. Martin Lunssens.
Woensdag 26, te 9 u. : MANUELA DEL.

RIO, óe groote Spaanschc danseres.
Donderdag 27, te 3 u. : GROOT KINDER.

BAL ; te 9 u. : Gekostumcerde Selectie van
LA TOSCA, met MARIA NEMETH, VILLA-
BELLA, YOURENEFF.

Vrijdag 28, te i u. : 12c Klassiek Concert
met MORITZ ROSENTHAL, pianist en Char-

s Foidart, alto-solo.
Te 9 u. : Concert door de Kapel van het

3e Linieregimeni onder de leiding van Kap.
H«ndrix.

Te 10 u. : GROOT GALA-BAL. — Orkest
Paul Godwin, — Attracties.

Zaterdag 29, le 9 u. : VILLABELLA, van
de Opera.

De RLEDERS en de GEZINSVERGOEDING ]̂
Sommige reeders beklagen 'er zich over, <|a

er leden zijn van de bemanning, die hert n;(

verwittigen, wannee'r het gezin tengevol.,
van de geboorte van een kind, vergroot.

W.j vestigen de aandacht der visscht(
vischknechten en werklieden er op, dat
patroon weliswaar rnoel zorgen dat de p,>
sioenk&art en de stortingen voor gezinsvct

goedingen in orde zijn, maar de werkliet|n]

zelf mogen ook niet vergeten hun pattoo
op de hoogte te stellen van de verandering
welke zich in hun huisgezin voordoen.

• * •
HET N. 1. R. AAN DE KUST.

ÏWandag 24 Oogst houdt Dr MorenuJ
burgemeester van Oostende, te 19,30 u„]
een lezing over Oostende.

Te 13 uur zal het Burgemeester Pauw.J
van Biankenberge zijn die handelt over : cl)l
Ontwikkeling van het vreemdelingonvcrke,;;
aan de Kust».

Te 20 uur spreekt onze stadsgenoot K
Jonckheere over : «Onze Visschers en
vrat».

ü
A
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OM VISCH EN GARNALEN
te bewaren

Plaatst een Koelinrichting

"PHCENIX,,
Voor inlichtingen:
PHKENIXSTRAAT, 31, GENT

Tel. 11H8
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MARIA NEMETH,

De samenwerking
tusschen

De Vischmijnvriendei
en

Het Looze Visschertjt
Onlangs had in een neutraal lokaal cc

vergadering plaats waarop 4e besturen va
de «Vereenigde Vischmijnvrienden» en «.II-
Looze Visschertje onder voorzitterschap va;
den heer André Wittezaele veereenigd warci

Het doel van die vergadering was een
tere en voor de toekomst volledige samc:
werking tusschen beirfe maatschappijen i
beitrachtcn, dit niet het oog op de inricht
en het 'opluisteren van feesten binnen
buiten de stad.

Dit zou niet alleen de maatschappij gev
dig -. ersterken, maar meer luister bijbrengt
bij her deelnemen aan de feestelijkheden e
nlzoo voor de stad Oostende zelf zeer go-'i
rekUme zijn.

Deze vergadering mag in alle opzichten «t
lukt neeten eri Zondag laatst konden we e
reeds de heilzame gevolgen van ondervindt

H.:den Zondag wordt een tweede uitstapj
naar Knocke t-elcgd, waar de prachtige gro
dee!:ie::mt aan de bloemenstoet welke aldn
uitgc.nl.

Noi, andere uitstapjes zijn in 't verschi'
We «innen dan ook voorzitter Frans J?.i

tvier André Wittezaele, den hoor Va
Gutr>ve, de knappe secretaris van den boi
der Zeelieden en de jonge Oscar Knockaetl
s'ïccnts gelukwenschen voor den ijver
hen aan den dag gelegd.

Met zulke menschen wordt er niet allee
goed werk verricht, maar is verstandhoudin
geen ijdel woord. Zoo moet het jongen
want velen zien overal graten in.

Wanneer het er echter op aankomt i?l
nuttigs; tot stand te brengen en opbouwen
werk te verrichten, dan zijn ze zoek.

Mocht het Gemeentebestuur het belang v.i
deze samenwerking inzien en dan zullen «'
nog dikwijls met veel lof van u hooren spie
ken.

É. Verberckmoes
VISCHFACTEUR

Groothandel in Pekelharing
Gezouten Wijting en Schelvisch

HARINGROOKERIJ
Nauwstraat, 14, MECHELEN

Magazijnen Vischmarkt, 28
Tekfoon 912

Eéndaagsche Zeereisje
naar Engeland

Het bestuur van het Zeewezen geeft «
mcdedeeling van d,e in de eerstvolgende
gen, met de paketboot «Prince Baudouin
ingerichte! eéndaagsche zeereisjes.

Op Dinsdag 25 dezer, naar Dover (57 f'
i naar Hastings (90 fr.)
('•tt Donderdag 27 dezer, naar Dover ('

fr.) en naar Canterbury (74. fr.)
Op Zondag 3 Oĉ ezer, naar Dover (57 I'

on naar Rye (90 fr.)
Voor kinderen van 3 tot 14 jaar zijn <

prijzen vastgesteld als volgt : voor Dov«
32 fr. ; voor Canterbury 40 fr. j voor >v
en Hastings 49 fr.

Het vertrek heeft plaats te Oostende-K'
telkens te 8.15 u. om aldaar terug te kom'
rond 21.15 u.
Bij elk dezer excursieo is er gelegenheid.
durem'Se de heenreis, aan boord biljetten "•'
te koopen voor de spoorreis, per special'
trein, van Dover naar Folkeslone en «c'
aan den prijs van 6 fr. Ter gelegenheid *'
<?a excursie naar Hastings, op Dinsdag
zullen biljetten te verkrijgen- zijn aan •""VI
voor een autorit in de omgeving, aan "1
prijs van 20 fr. (10 fr. voor kinderen v'|
3 tot 14 jaar):

Restaurants en bars aan boord^ ah**:
prima consumpties aan zeer gematigde Pr

zen.
Biljetten, .eventueel samen mei bijkornc"'

biljetten vóór <fe spoorreis lol Oostende '
terug, met prijsvermindering van 35 %, **
nen genomen wórden in al de spoorweg*'
tions van de Nationale Maatschappij *v
Belgische Spoorwegen en bij dê moeste ir

agentschappen.
Eiken Zondag tot 13 September en

Zaterdag 15 Augustus (O. l* V. Hemelva»1

le Oostende, van. 10.30 tot 12.30 u. w*
delconcert in zee, mei een der paketbooi
van de Oóstendé-Doverlijn, Biljetten.a«n

fr, te verkrijgen irï hel station ~
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Dat is de. titel van een interessant artikei
•ike verleden week in het lokaal-blad «Dui-

verscheen.
IVi'c nemen het over en voegen er op h-̂ t
l,aV" enkele beschouwingen aan <oe, omdat
| zonder grooter onkosten dan vindere, niet

middel zou gevonden worden hier een
Liclitige verfraaiing te verwezenlijking'.maar
Ij meer : een nuttig werk te verrichten.
\Ve laten eerst het woord aan «De Duinen-

Zondag Li., toen steeci's nieuwe men-
tenmassa s van het zeestation, over de el-

sluisbrug, naar de oude visscherskaai
tuwd weirden, en het verkeer van auto's.
tuigen en tram dr zoo erg was dat or alle
gcnblikken voor ongelukken -noest ge-
;esd worden, wat alleen vermeden word

de voorzichtigheid van . autmobiclbe-
.urcfers, koetsiers, en wattmen, hoorden wij
igs alle zijden klagen over dezen toestand

deze klachten wcfrden trouwens in do
issc-Jsch'e pers «con amore» hernomen.
Mnandag stond er op de eerste bladzijde

een onzer belangrijkste Belgische bla-
n een artikel om dien toestand aan te kla-
n en er tevens op te wijzen hoo de men-
den, tiie aan het zeestation de aankomst

trein afwachten, bedrogen werden,
orrfat zonder de minste verwittiging, deze

in het Centraal station aankwam.
Dat het centraliseeren van gansch het vcr-
n per spoor gedurende de voornaamste
ek van het seizoe'n niet zou kunnen vol-
ouden word*:n, was gemakkelijk te voor-

n, vooral daar de vier spoorlijnen, die aan
i Oostkant la'igs den nieuwen kaaimuui,
eten gelegd worden, bijlange nog niet
nnon gebezigd worden, vermits de firma
'iems en Cornelis met een voorbeeldige
igheid te we«k gaat en waarschijnlijk no~-
I lijd zal noodig hebben om de begonnen
k te voleinden.
[Voor deze firma is er in 'een lokaal blad

weinig vleiende beoordeeling verschenen
op dieze felle kritiek is nooit een antwoord

;d, zoodat wij moeten geloovcn dat al
er gezegd werd, de volle waarheid was.
ir het seizoen had die kaaimuur toch
n,klaar zijn. Dan had het station weer

T sporen mee»- bezeten en zou de belemme-
nïet zoo rrg geweest zijn. Misschien

de centraiisE.ic in dit eene gebouw zelfs
jnen behouden worc(en ged.urendV; de druk-
ilagen van het seizoen.
cl I October mag de firma Byttobier en

ngreta, die de groote werken ter verlen-
g van de nieuwe visschershaven heeft aan •
omen, beginnen met het vervoer van de

gegraven grond, hetzij naar de Opexwijk,
ir nog zooveel terreinen moeten opge-
%<\ worden en nieuwe straten getrokken,
jij naar de afleidingsvaart, waarvan de
iiping eigenlijk reeds lang begonnen is,

men er allerlei afbraaksteenen en
is in gestort heeft, vooral bij het zuivu
;ssesticht.
)m de 276.000 kub. m. aarde, die voor-

vaart te kunnen storten,
rüc aarde tot aan het Brandarisdok moe-
gevoerd worden en ook de demping van
ilok zal wel noodig zijn, wil deze firma
I met de uitgegraven aarde naar de zee
n, wat haar nog meer kosten zou.
v'nnneer het BrancWisdok zal gedempt

zullen er spoorlijnen kunnen gelegd

) was, in deze

d̂en op do huidige Natiënkaai en volgens
nen door het stadsbestuur bij hel Mi-
van Openbare Werken ingediend zal

d

pla

deuitgang van het station dan zijn in
•ling van de Stapelhuiskaai, zoodat h^t
'lick dezen weg zal verkiezen boven dien.

langer, over de' brug.
och mag men verwachten, cfat een ge-
ile der reizigers den thans bestaanden
: nullen 'blijven volgen, wegens den aan-
: van al wat kaai én haven is e.n o.->k nog
macht der gewoonte.
u zouden wij toch willen dal het uitzicht
tlo kaai wat verbeterde. Daar U ten eer
dil afschuwelijk leelijk gebouw, flp.l vroe-

vischmijn was en waar brave zielen
I de stedelijke boekerij hebben willen
"'brengen.
iel gebouw is slechts goed voor albraak.
Muren zijn wankel en lot in de fundec-
'n doortrokken met vet en pekel, waar
«Ie stank, thans nadat do vischmijn al twee
weg is, nog steeds in de warme dager

itstaanbaar is.
»oa|s «Het Visschcrijblad» het zeer lo-
rt <Wd opmerken, is er met dat gebouw
> te doen. Men kan het slechts albreken
tot uitzicht van de kaai en de haven zal
;'j winnen,
'tmits de kaaimuren achter -leze visch-
> en dan nog verder ten Noorden in een
dlendigen toestand zijn, en zouden moe

herbouwd worden, terwijl toch hel nut er
niet zeer. groot is, vragen wij ons af
'«>m de havengeul op djeze plaats niet zou
"eed worden. Voor het zwenken van de

ware dit uiterst nullig en eigen-
men bekennen dal de havengeul

oude visschers

Het verdwijnen van dien havendam zou
de aanlegplaats voor de sloepen niet zeer
»erminderen en in elk geval niet door de
visschers betreurd worden, vermits zij toch
zoo weinig er gebruik van maken om daar
aan te leggen, ten minste sedert de nieuw;
visschershaven gebezigd wordt.

Van een anderen kant, zou er door het
afbreken van dien dam gemakkelijk mid'del
zijn om cen grooter diepte te geven aan de
havengeul, hetgee'n zeer voordeelig zou zijn
voor het behoud van een zekeren diepgang
verder tusschen de staketsels. Thans mas

er echter heel weinig gebaggerd worden, uit
vrees dat die kaaimuren. die reecüs erg wan-
kel staan, hcelemaal zouden inbrtssen.

Wij hebben deze gedachte reeds menig-
.onal aan het oordeel van bevoegde personen
onderworpen en cïe eenige bedenking, die
>j daarbij maakten," was cfet voor een groo-

ter veiligheid van de sloepen, die nog aan
fie oude 'visscherskaai worden vastgelegd,
het beter is een langs alle kanten afgesloten
ruimte te bezorgen.

Dit is ontwijfelbaar en zeer juist opgemerkt,
doch er zal toch nog altijd zoo een inge-
sloten kreek blijven bestaan, mesr Noord-
waarts bij de garnaaltrap, en in geval van
slecht weder is er immers nog de eigenlijke
tijkom voor cje visschersbooten aan den
Oostkant van de haven.

Wij weten trouwens genoeg dat eer tot
de uitvoering van zulke werken wordt over-
gegaan, de zaak eerst in 't lang en in 't breed
wordt besproken en dat er nog veel wate.r
door de haven zal spoejen eer desaangaande
een beslissing zal worden getroffen.
. Maar er zijn andere werken die zooveel
tijd niet vragen, noch zooveel ge'd en die
toch ook zeer nuttig zouden zijn. Voor de
verfraaiing van de oude visscherskaai zouden
bv. al de rails, welke daar liggen en sedert
jaren absoluut geen nut meer hebben, moeten
weggebroken worden en vervangen door
bloemperken of liever ctoor van die struiken
y.ooals er op de Koninginnelaan en Kongo-
larui geplant werden en die het uitzicht er
van zeer verbeteren.
J Do oude visscherskaai heeft sedert eenige
jaren reeds een heel ander uitzicht gekre-
;en, doordat de badgasten er een hunner

voornaamste wandelingen van gemaakt heb-
ben, en er handel en nering hebben doen
ontstaan. In plaats van sommige herbergen,
wier voornaamste klanten vroeger cle vis-
schers waren, die «boven» woonden (en
cinarom nooit naar huis konden gaan zonder

die «stamins'c» te blijven plakken, maar
die nu op de Opex-wijk een fraaie en ge-
zonde woonst hebben doen bouwen), zijn er
:eytauratiezaaltjes ingericht, waar de vreem-
delingen aangelokt worden door cen uitstal-
ing van garnaal, krab en kreeft en een spijs-

kaart waar vooral visch op voorkomt. Nu
zijn c'Se menschen toch ook naar Oostende
gekomen om visch, versche zeevisch te eten!

De oude visscherskaai moet dus ook van
3tadswegc een beter uitzicht krijgen. De pla-
veiing moet er worden verbeterd, zoodat
het ten minste voor de vrouwen geen mar-
teling worde al ginder te gaan wandelen. Al
•:lie hobbelige, oneffen straatsteencn moeten
vervangen worden, zoodat de weg naar den
ZotJijk waardig weze van cen baditad als do

En eindelijk zouden wij willen da' ook het
strand, het oude strand verbeterd worde.Het
groot strand voor den Kursaal is nu van al
i!e badkoetsen verlost en heeft een heel fraai
uitzicht gekregen. Dit moet toch ook moge-
li:k zijn voor het strand bij de haven. Wan-
neer er daar moer ruimte zal zijn, doordat
i! die badkoetsen zullen verdjwenen zijn, dan
zal er ook minder volk opeengehoopt zitten
op

het uil- en ingaan der zéêst^üe, het gr.an en
koman' van' rijtuigen ' en voetgangers, * een
grooW> verbetering daarstellen.

DE KAAI MOET VOOR VOLGEND
i SEIZOEN EEN PRACHTIGE LAAN ,

. .WORDEN

Alles wel ingezien, kan de oude Vischmijn
met zijn vermolmde en zijn met olie, zout
en vet doortrokken muren, niets verfraaiends
teweegbrengen en ontsiert dleze instelling
eerder de;kaai welke, tengevolge van het
vreemdelingenverkeer en het cenmaken der
statie, geroepen is om het bedrijvigste kwar-
tier van de stad te worden.

Het rechttrekken van de oude visschers-
i tot aan de,zeestatie-brug, het aldus ver-

dwijnen van de'' oude vischmijn, en cfc soort
landstong waar cle firma Vermecrsch haar
kreeftenput heeft, zou een groote verfraaiing
t.ijn ,.cn voor den Staat in de toekomst een
besparing van onderhoudskosten vorden.

Doet men het niet, dan zullen opnieuw mil-
iioenen dienen aangewend, om <?eze lange
ondermijnde en zakkende kaaimuren te her-
stellen, j • .

Wij zouden echter op de kaai zelf geen
'jloemenperkcn en boompjes planten, maar
de zijkant langs gansch de kaai voor een
prachtige standplaats voor vreemde toeris
lenauto's behouden.

Al de hobbelige stc'cnen uitbreken en er
van aan den zeedijk tot aan de zeestatie
een prachtige baan van maken. Dit zou al-
dus veel bijdragen' tot de ontwikkc-l:ng van
{•ansch eMt kwartier.

DE GARNAALV1SSCHERIJ NAAR DE
NIÉUWE VISCHMIJN.

Daarmee zou de tijd ook aangebroken
zijn om de garnaalvisschers ter nieuwe visch-
mijn te laten gaan verkoopen en daar de niet
we sluizen einde dit jaar nu toch zullen vo'
' ooid zijn, zoo ware het zeer practïsch d<a
huidige kaaimuur van het tijcïok, waar de
garnaaivisschersvaartuigen van, de.i vuurto-
len liggen, te verlengen in den vorm van
en cirkel en de ingang djezcr kaaimuur meer

Zuidelijker te maken, alzoo niet alleen aan
i;nnsch de garnaalvloot de gelegenheid te ge-
ven zich er te komen leggen, manr deze
v<oot dar.rmee tegen Noord-Westcrwinden
volledig te beschutten.

Zoo zou de Oostzijde der haven volledig
hét nijverheidscentrum wort'len en de stad
• :j uitstnk het toeristisch oord van waar. door
ten uitstekende verbinding tusschen beida
oevers van een moderne en vluggo overzet-
dienst elkeen met het grootste gemak de
verplaatsing naar de overzijde zou kunnen
loen.

Of van de zijae van Bruggen en Wegen

Het Nederlandsch Visscherijproefstation en
Laboratorium voor materialen onderzoek

rpnieuw zoo breed zal gezien worten, twij-
lelen we aan. Daarmee komt het, dat steeds
'.alrijkc en nuttelooze uitgaven aan het orde
vjïn den dag komen, die alles goed uitgere-
gend, veel duurder kosten aan den Staat,
:!aa zulks het geval zou zijn moest in ee,n
rucer broederen geest en zonder zich te be-
kommeren met c!(b private belanden van
sommige personen, gewekt worden.

Fir is middel, mits volledige samenwerking
én vooral goeden" wil, nog veel nuttigs voor
onze stad in den kortst mogelijken tijd la
verwezenlijken.

hot toorïstisch
wï.inen.

verkeer heeft er alles bij te

De Duitsche
Haringmarkt

nauw i*.
c' rechttrekken van

aan de oude visscherskreek en hel
'wijnen van de ou&s vischmijn «ou d«

zoodanig verbreedeïn dat de mailboo-
'"«t meer zouden hoeven builen de haven
a'er» om weer, met den steven naar « e

aan de. aanlcgkaai ie gaan liggen.

het groot strand, vermits er hier veel
plaats zullen vinden.

Ook zou er middel zijn om hier cen ge-
deelte van de Ooste'ndsche jeugd te houden,
door cen ploeterpoel te bouwen. Er bcstuat
wel een «kei» juist Voor de trap aan dpn
ouden vuurtoren, maar daar kunnen de kin-
deren slechts komen bij laag tij. Er zou.es'n
«paddlingpool» moeten gegraven worden,
.vaar den ganschen dag door kan gespeeld
worden. Op het oud strand is er hiervoor
plaats genoeg.

Thans is het badseizoen op hel hoogte
r.unt, waar iedereen slechts tijd heeft om
op het heden te denken, maar thans is ook
Ke\ oogenblik gekomen waarop men het best
vaststellen kan wat er te Oostende nog ont
fcreekt. Wij hebben op enkele leemten willen
•vijzen al was het slechts om later te herin-
».eren aan wat wij thans schrijypn ».

Tot daar «De Duinengalm»,

ÖNS STANDPUNT

We zijn het met onzen konfrater ten vnll<!
ééns, dal dé kleine sluisbtug welke nu aan
het zeestation ligt., oprecht ellendig is ch
veel reizigers bij het aandoen van onze stad
volledig ontstemt.

We hopen dan ook dat het de firma Byl-
lebier gegund zal wezen hier zoo spoedig en
gemakkelijk mogelijk te werk te gaan om
de afleïdingsvaart, die nu een pesl ïs voor do
menschen welke naar de Conterdam moeien,
op te vullen en dil tot de Brandaris<flhk in-
beg:epcn.

Daaimce zou di» gedeelte van de alad al-
:W,s vlug kunnen verfraaien en /ou vooral

Men schrijft aan dje «N.R.C.» :

De handelsattaché bij het Britsche gezant-
schap te Berlijn heeft dezer dagen in een
economisch rapport onrustbarende médcdee-
ïingen gedaan omtrent de toeneming van de
Duitsche haringproductic. Deze bedroeg in
1934 ongeveer 13.820.000 kg. of 4 %, in
1935 steeg zij van I 12.220.000 kg. tot
131.050.000 kg. of met 19.2 %. Zooals be-
kend is, moet deze uitbreiding van clje pro-
ductie voornamelijk worden toegeschreven
iuin den steun van regeeringswege. Naar de
handelsattaché mecfedcelt, werden van 1924
tot Funi 1934 in het geheel meer dan
31.000.000 rijksmarken in den vorm van
voorschotten, toeslagen, vangstpremiën en
subsidies voor vernieuwingen en herstellin-
gen tioor de Duitsche regeering ter beschik-
king van de verschillende takken van het
Duitsche visscherijbedrijf gesteld.

In 1934 bouwde men met steun van de re-
gecring 13 stoomtrawlers en aan het einde
van 1935 kreeg een aantal scheepswerven
o^drach», om tegen het begin van het ha-
ri.igtrawlseizoen 1936 wederom 15 stoom-
trawlcrs aan de vloot toe te voegen. Deze

(VERVOLG)

: GROENE EN BRUINE CUPRINOL

De heeren W. Verdonck et Wormerveer en
C. May te Westzaan hadden met proefmate-
riaal, dat door ons met Cuprinol geprepa
record was, n.l. zijden vleugels voor fuiken,
zeer merkwaardige resultaten.

De heer Verdonck had een gesuprinoleerde
vleugel van Juni tot November zonder tanen
onafgebroken bevischt zonder dat dit want
in het minst geleden had.

De heer May bevischte een 3-tal zijden
vleugels, waarvan door ons. 2 met groene en
I met'bruine Cuprinol waren behandeld ge-
durende de seizoenen 1934 en 1935 telkens
van half Juni tot eind November zonder ee-
nige taning. Aan het einde van het seizoen
begonnen de met groene Cuprinol behandelde
vleugels eenige verzwakking te vertoonen. Je
met bruine Cuprinol behandelde vleugel ech-
ter was nog geheel onaangetast en gaaf.

Volmaakt afdoende was ook de bescher-
ming geweest tegen snel, die daar ter plaatse
veel voorkomt.

Overeenkomstig gunstige ervaringen had
in 1935 de Heer J. Band te Westzaan.

. . ELECTRISCHE VISSCHERIJ EN
BESTRIJDING VAN DE CHINEESCHE KRAB

De electrische vischvangst zooals die reeds
sedert eenig~en tijd op sommige plaatsen in
Duitschland uitgeoefend wordt, in het bijzon-
der in forellenbeken, had al geruimen tijd
mijn aandacht. Daar ook bij de Nederland-
sche Hc-idemnatschappij belangstelling voor
deze' vangmethode bleek te bestaan, heb ik
in het begin van het jaar met verschillende
yischsoorten uit ĉ e .kweekerijen van deze
Maatschappij afkomstig eenïge series proeven
genomen.

De methode berust op het verschijnsel, dat
onder invloed van electrische gelijkstroom-
spanning de zich in het water bevindende
visch bewusteloos of. verdoofd kan worden.
Heft men die spanning op, dan komt de
visch, wanneer de mg niet te lang
bjeeft gec^uurd, onmid&sllijlt weer bijj' en
zwemt door alsof er niets gebeurd is. Scha-
delijke gevolgen heeft die verdooving niet,
óo.k niet later.

Nu is voor kleine zoowel als voor groote
visschen van eenzelfde soort het spannings-
verschil tusschen kop en staart, dat noodig is
om verdooving te doen optreden, nagenoeg
gelijk en daar bij eenzelfde spanningsver-
loop in het water groote visschen aan groo-
tere spanningen worden blootgesteld fïan klei-
nere, zullen grootere visschen dus ook het
eerst verdoofd worden. Het is gemakkelijk
ïh te zien, dat men het dus in de hand heeft
door regeling van de spanning alleen vis-
schen boven een bepaalde grootte te treffen ;
beneden deze maat wordt c£an geen hinder
ondervonden.

Heeft men de verschillende vischsoorten
jte^doen, dan wordt de zaak iets gecompli-
keerder omdat de specifieke gevoeligheid
voor electrische spanning niet voor alle soor-
ten gelijk is. Zoo vond ik c\at bijv. voorn.
5 Volt, forel 7 a 8 Volt, karpcr en zeelt 10

12 Volt noodig hebben om in verdoofden
toestand te geraken.

Op de merkwaardige verschijnselen, die
zich verder voordoen, kan ik hier niel verder
ngaan, maar dat al spoedig de vraag over-

wogen werd of wellicht dje gevreesde Chinee.
sche krab ook langs electrischen weg te ver-
qclgen of in zijn opmarsch naar de Neder-
landsche wateren te stuiten zou zijn, is bijna
anzelf sprekend.
Want de berichten over de verspreiding

den heer Brink van de Ned. Heidemaatschap-
pij hebben de beide heeren Prof. Hazelhoff
te Groningen over de bestrijdingsquestie ge-
raadpleegd' met het gevolg dat onder diens
voorzitterschap een commissie is gevormd,
waarin ook de directeur van het Visscherij-
Proefstation zitting heeft, ten doel hebbende
practische proefnemingen met verschillende
bestrijdingsmethoden mogelijk te maken. —
Zoodra het benoodigdc bedrag hiervoor ge-
vonden is, waarop redelijke kans bestaat en
de omstandigheden gunstig zijn, zullen de
wenschelijk geoordeelde proeven o.a. met de
electrische b^strijdingsmethodc genomen kun-
nen worde*n.

DEELNEMING VAN HET PROEFSTATION
AAN DE JAARBEURS.

In het begin van 1935 werd van het Kolo-
niaal-Instituut te Amsterdam de aangename
mededeeling ontvangen, cfet op de a.s. voor-
jaarbeurs in de Koloniale afdeeling ruimte
was gereserveerd voor het Proefstation, dal
uitgenoodigd, werd o.a. cen mogelijke toe-
passing van latex voor de netten preparee-
ring te willen exposeeren. Het behoeft geen
betoog dat aan de uitnoodigïng gaarne' ge-
hoor werd gegeven.

Getracht werd aan de beteekenis, die la-
ter voor de néttenbehandeling bijv. in com-
binatie met chroombehandeling zal kunnen
hebben, een idee te geven en verder te doen
uitkomen welk een belangrijk afnemer de
visscherij voor de Indische vezelproduktie,
als Sumatra-Manilla, Java-sisal en Java-Can-
-ala kan zijn. Door projectie van lantaarn-
platen, waarvan de meesten naar olieverfaf-
beelqingcn van den Heer J. de Veen te 's-
Gravenhage. die de verschillende wijzen van
uitoefening der visscherij weergeven, werd
een en ar.der verduidelijkt.

De expositie van het Proefstation, waar
steeds zooveel mogelijk iemand bij aanwe-
zig was cm inlichtingen tet verstrekken, trok
?eer de aanctacht en mocht zich in een tal-
rijk bezoek verheugen. Geruimen tijd ver-
'oefden er verschillende' groepen Tweeaie en
Eerste Kamerleden, die groote belangstelling
betoonden.

Aan tal van bezoekers werden inlichtingen
verstrekt en verschillende van de ter jaar-
beurs gevoerde besprekingen gaven aan-
leiding tot nadere gedachtenwisseling en
enkele ook tot het aanknoopen van nauwere
telatie's of tot het verstrekken van opdrach-
ten voor onderzoek.

Aan Prof. de Bussy, directeur van het Han-
dé'lsmuseum van het Koloniaal Instituut en
7ijn medwerkers, in het bijzonder Ir. Uter-
*nark, moge hier dank betuigd worden voor

'/Zéér belangrijke *
Haringtransactie in

HoÜand
RUSLAND KOOPT 40.000 ' I O N '

De R^edersvereeniging voor de Nederland-'
sche haringvisscherij bericht on?, dat zjj,
optredend voor het Nederlandschc- -haring-
vi&scherijbedrijf in .zijn geheel, aaii Rusland
dceft verkocht 10.000 tori zome-r-aring en
î .OOO ton September-Octobei ^'ovember
\&ngst. ' • •

Het is de 'eerste maal, dat een dergelijke
Scconcsntreerde transactie in de Nederland-
• i-he haringexport' naar Rusland tot stand
kwam. Dit op zich zelf belangrijk feit is te
gewichtiger, omdat een zoodanig groot
kwantum haring in één transactie te voren
ion HoÜand uit naar Rusland niinmci werd
tferkocht.

OPGEfJET! OPGELET l
De bekende firma

MADELE1N-BUYS
Bandagisf.e en Masseerder van de Wtt~
tenonnenstraat, 27, Oostende, is thans
overgebrat ht naar de

ADOr.F BUYLSTRAAT, 53
Hoek Ma) ie-Joséplaats en Madridstr.)

OOSTENDE
De spreekdraad was" en blijft 1740.

Met
De Vischmijnvrienden

naar Westende
i-Iel begint tegenwoordig een loffelijke ge-

woonte te worden dat wanneer de Vischmijn.
vrienden ergens uitgenoodigd wor'den, zij een
tweede maal terug moeten gaan. Zoo ook
zijn zij den 21 Juli 11. naar Westende ge-
weest en cWelijk na de. vertooning in de

ac aux Dames» werd het klaargespeeld,
dat zij op Zaterdag 15 dezer II. een tweede
veilooning moesten geven.

Gezien de overeenkomst met de maat-
schappij «Het Looze Visschertje», werd orn
2 uur vergaderd en na een gezamenlijke op-
mersch door onze stad langs die Kappelle-
straat, Groote Markt, Vlaanderénstraat

voortreffelijke hulp en medewerking, die • -ramp langs de Zeedijk alwaar overal
v/ij mochten ontvangen.

De drijfnetvisscherij ontving in 1933 en
1934 -.egeeringsbijslagen, waardoor zij in
staat gesteld werd, 53 nieuwe motorloggcrs
te bouven, terwijl een aantal oudere schepen
rc|rbuii{vd en met krachtige motoren tocge
rust werden. Gedurende het seizoen 1935
waren 169 drijfnetvisschersvaartuigen gere-
geld in bedrijf. Als gevolg hiervan steeg
de productie van pckelharing van 32.010.00'C
!t«. mr. 119 vaartuigen in '32 tot 61.020.000
ktr. '«cl 182 vaartuigen in 19,35.

In cen DuiUch tijdschriftartikel «prak een
hoofo'ambtenaar de meening uit, dat het door
een verdere uitbreiding van de visschersvloot
mogelijk zou zijn allen invoer van verschen
on gezouten haring in Duitschland onnoodig
te maken. De Britsche handelsaltaché is
evenwel van mc|cning, dat dit voor de ver-
f.cho. haring niet opgaat, aangezien Duifsch-
\?nê die zal moeten blijven invoeren, om aan
(ie behoeften van zijn visehconservenindustrie
te voldoen.

Inderdaad is dit juist, want de Duitsche
stoomtrawlvisscherij, welke de voornaamste
leverancier van versche haring voor de Duit-
«ehc vischconserveninduslrie is, kan slechts

n Jali lot Oclober haring Jn noemens-
wnardfgo hoeveelheden vangen, zoodat de
Duitsche visehconservenindustrie gedWende
de rest van hel jaar goeddeels op invoer van
versche haring is aangcWezen, ,

De vraag rijst dan ook, of onze haringviV

van dit uithcemsche schaaldier en de schade,
die het veroorzaakte aan de Visscherij, wer-
den steeds onrustbarender.

Bij de experimenten bleek al spoedig, dat
de Chineesche krab een grootere specifieke
gevoeligheid heeft voor de electrische gelijk-
stroomspanning dan visch, een omstandigheid
die de keus op bestrijdingsmogelijkhcid ver-
groot. Evenee'ns van beteckenis in dit opzicht
is het curieuze feit, dat bij verhooging van
de spanning boven de waarde, noodig om de
verdoovings- of verstijvingstoestand te doen
intreden, ledematen worden afgeworpen. Na
de opheffing van de spanning eindigt welis-
waar dadelijk de verdooving of verstijving,
maar zijn eenmaal pootcn of scharren af ge-
snoerd, dan is dje krab toch in meer of min-
dere mate invalide en de kans, dat hij in den
strijd om het bestaan spoedig ten onder zal
gaan, aanmerkelijk vergroot.

Als' interessante bijzonderheid wil ik hier
nog vermelden, dat het gedrag van d|c krab
bij het onder electrische spanning brengen
naar gelang van de stroominrichting verschil-
lend is. De krab kan dien tengevolge als
poolzoeker gebruikt worden I

In overleg met er. door tusschenkomst van
de Ncdcrlandsche Heidemaatschappij is, ten-
einde cioor samenwerking tot practische proe-
ven en grootere schaal te kunnen geraken,
contact gezocht met den Heer Kamps, biolo-
gisch' doctorandus te Groningcjn, die zich al
geruimen tijd met het onderzoek naar de leef-
wijze van de Chineesche krab had bcziggc
houden en ook naar bestrijdingsmcthodcn
zoekend was.

Na besprekingen met den heer Kamps en

De Examens van
Schipper en Leerling

ter Zeevaartschool
van Oostende

scherij niet alleen met het oog opdc moge-
lijkheden van de uitbreiding van onze eigen
visehconservenindustrie, welke op zichezlf
reed» veelbelovend zijn, maar ook ter wille
van onzen uitvoer naar Duitschland, niet
t.ocd .-ou eïoen, zich meer op den aanvoer van
.\nring in verschen slaat toe te leggen. Een
tnzcr meest ondernemende Schevcningsche
haringrecders heeft reeds jaren geleden dit
probleem onderzocht en kwam tot de con-
clusie, dat de uitrusting van schepen met
(•celruimte, om de haring, onmiddellijk na
de vangst voor bederf Ie vrijwaren, goed-;
(anten bood. De omstandigheden maakten
roert oen verdere ontwikkeling van dil denk-
beeld niet urgent. Deze zijn nu echter ver-
anderd en wellicht ware er aanleiding, een
riieuw 'nderzoele ïn deze richting ïn te sicl-
Fen.

In Juli II. werden ter Zeevaartschool van
Oostende de examens afgenomen die leiden
tot hei brevet van «leerling-schipper» en van
«schipper» ter visscherij.

Zooals ieder jaar waren veel kandidaten
ingeschreven, ; volgens we vernamen, een
zeventigtal voor de 2 examens.

Een dertigtal «leerling-schippers» onder-
gingen de prodf. waarvan er amper I 7 door
de brancSng heen geraakten ; bij de overige
zat de vlag «halp-top». Nu, deze zijn jong en
kunnen er gemakkelijker een gedacht van
maken om het nog eens te probecren.

Onder die I 7. geslaagden zijn 3 leerlingen
van de Vrije Visscherijschool, 6 van den
Ibis, 7 van de Stedelijke Visscherijschool en
' van Heist. Daaruit mogen we afleiden dal
de punten niet toegezwaaid worden en dat
de jongens die slaagden het «onder de markt>
niet kregen. Daarom kunnen we niet nalaten
die I 7 lukkeboonen geluk te wenschen.

Bij de «Schippers» ging het wat bcltr,
want van deze categorie geraakten er 21 de
haven veilig binnen. Is dit soms niet het be-
wijs ó*at het verstand vóór de jaren niet
komt» I Wat peinst Engel Coulier tibarover 't
Hij zou het best moeten weten, vermits hij
de oudste der kandidaten en ook der geslaag-
den was I Verbeeld u asjeblieft een man van
••'6 jaar die zich nevens die vurige jonkhedtp.
op de banken gaat zetten en het nog aan-
durft voor het diploma I Proficiat Engel, gij
hnbt nogeens bewezen dal het nooit te laat
is om te lecren I

Wc vergeten echter cfc andere jongens ook
niet, want ook zij dienen geluk gewenscht.
Hel was voor de mecsten, zooniet voor alle-
maai, met een zucht van verlichting, toen ze
vernamen dat ze gestaagd waren en hun bre
vet reeds mochten ondcrteckcncn, al was
het dan ook al bevond gelijk iemand die in
eens 70 jaar geworden is I I Er waren er bij
die den stéenen tr.-jp van de Zeevaartschool
met 3—4 treden tegelijk afslormtton ; ja, er
was er zelfs een bij die beweerde geen trap
gevoeld te hebben. I I Kon die trap aan hel
vertellen gaan, kon hij maar aan het ver
2uchtch gaan I Ik geloof dat hij het in geen
jaar zou gedaan krijgen.

en
de

fclklorische groep een overgroot sukses
oogstte der vreemde badgasten, ging het naar
r etit-Paris waar de autocars reeds klaar ston-
den om de 140 man sterke groep op te ladjen.

In Westende aangeland werden we door
de plaatselijke overheid van het «Syndicat
d'initiative de .Westenid^i-Plage» ontvangen
et> ae stoet werd dadelijk in gang gezet. We
doorkruisten de voornaamste straten van
Wesiende en hoe langer het duurde, hoe lan-
ger & stoet werd, want overal waar
v>-c voorbij kwamen namen de badgasten de-
ze gelegenheid te baat om hun hartje op te
luchten en al springendfe en dansende ging de
gang verder tot aan de «Lac aux Dames»,
waar de voorstelling diende gegeven te
wolden.

Dc.:e prachtige instelling was dan ook het
mikpunt van de belangstelling en het volk
stroomde binnen om de «pêcheurs» (zooals
we ze hoorden noemen) aan het werk te
zien. Het feest werd ingezet met folkloristi-
sche dansen van do Vischmijnvrienden die
na ieder nummer een verdiende ovatie oogst-
ten. Nadat de kinders de «polka plak» uit-
RCvocrd hadden, die eveneens in den smaak
van hel publiek viel, liet «Het Looze VJs-
schertje» zijn prachtige klank weergalmen,
«.ooc-'at heinde en verre er van gesnoten werd.
Het was cen schitterend sukses voor beide
mP.nlschappijcn want aan het bisceren kwam

einde. Na deze opvoeringen moest er
POS een tweede opvoering. gegeven worden
c^ hel oud tcnnisplcin welke te dezer ge-
legenheid afgcspannën was om het talrijke
publiek op zekeren afstand te kunnen hou-
den. Geheel Westende was te been en ron-
dom de vertooning een kleurige drievoudige
haag van toeschouwers die allen opgezweept
wérd"n door de meeslepende klanken van de
mWic volksliederen en het muziek. Na do
vei looningen was het volk niet meer te weer-
houden en moesten, willen of niet, eenige
densen ten beste gegeven worden opdat de
toeschouwers zoowel groot als klein, ' eens
hun becnen zouden kunnen rekken. Zoo za-
gr.n wc talrijke leden in klcedij met toe-
schouwers dansen waar beiden het meeste
f-ciiOl in vonden.gOok waren personen van

gekomen om de dansen bij te wo-

DE GESLAAGDEN
Toevallig kwamen wij aan de namen van

de «leerling-schippers» die in het examen
slaagden ; wij geven ze hier dan ook per
school weer, -
Ibis : Storms, Vanhee, Major, Clacs, Hu-
brechsen en Dcgroote.

Vrije Visscherijschool : Hatlemcesch, Mdes
en Vileyn,

Stedelijke Visscherijscriool : Azaert, Blon-
de, Defer, Goes, Gillegol, Rouzéc en Smis-
saert.

Van de schippers hebben we alleen de na-
men van de geslaagden der Stedelijke Vis-
scherijschool, waaronder : Vereecke, Bondu-
dle, Gninewald, Aeken, Rouz^e, Van Aelsl,
Pens, Coulicr, Vanacker en Dewulf.

nen, daar hel ons niet zou verwonderen
onze kranige maatschappijen binnenkort eens
den wijden plas zullen moeten oversteken
om daar de schoonste rcklamc voor onzo
badstod te gaan maken.

Hot einde van dezen schoonen dag nader-
de si.el en iedereen zag met een nar gevoel
het vertrek naderen. Doch aan alles komt
cen einde en de terugweg wsjrd aangevan-
gen om nogmaals in Oostende een triomfan-
telijke rondgang te mokeni die een onge-
looflijk sukses daarstetde. Wij willen hier
iiict verder over uitwijden maar drukken de
hoop uit dat het stadsbestuur deze maat-
schappijen in heit seizoen beter zullen welen
a.-.n te moedigen daar zij in onze stad veel
aangename uren aan de vreemdelingen
nen bezorgen en tevens eert der voornaam-"
sté aantrekkelijkheden voor de stad zouden
kunnen zijn. Met de medewerking van die1

mfatschappijen kunnen tijdens het 3eizoeii
ptachtigc vertooningen ingericht worden, i
. Een prachtige dag ïn de annalen der beidö
maatschappijen en levens een voorbeeldige
rcklame voor de stad Oostende. Heden Vri/r
djjt is er èen rondgang in stad,en eert koor-
zang in hel park Leopold. en Zondag aan-,
slaande zijn onze Iwee maatschappijen te
gast ie Knocke waar ze deelnemen, aan dâ  -
Ploemenslóet aldaar, . ., . ,• ••
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BERICHT AAN

ZEEVARENDEN

ENGELAND

Oostkust, Nabij Kings Lynn. Wisbech
Channel. Ton enz. gewijzigd.

Op plm. 52 gr. 53.4 min. Nb en 0 gr. 14.7
min. El. iplm. 0,6 zin 57 gr. van Knock Bn,
is de groene spitse ton vervangen door een
rood-wit geblokte ton.

NOORWEGEN

Westkust Tjeldsundet.. Langkvitnesot. Licht
gewijzigd.

Ligging plm 68 gr. 38 min. Nb en 16 gr.
36 min. El, Aan de sectoren van het groen-
rood-witte onderbroken licht van Langkvit-
ntfeet is een groene sector toegevoegd, zicht-
baar 210 gr. bcN. het licht tot in 287 gr.

Westkust Drevo Osen. Kjönholm. Licht
ontstoken.

Op 61 gr. 12 min. 49 sec. Nb, en 4 gr.
47 min. 13 sec. El., op Kjönholm, is ont-
stoken een onbewaakt wit schitterlicht met
een periode van 3 sec, zichtbaar 5 zm.,
hoogte boven water 17 voet, lichtopstand :
houten huisje.

N.W.kust. Lofcden. Lichttoren Tranöy. M.
S. wordt in dienst gesteld.

Ligging plm. 68 gr. 1 1 min- Nb en 15 gr.
36,5 min. EI. Op den lichttoren van Tranöy
wordt dit jaar een M- S. in dienst gesteld,
gevende met een diafoon elke 60 sec. één
stoot van 3 sec. De hoogte van het licht bo-
ven water wordt grooter gemaakt.

W.kust. Sletten. Rövaersholmene. Licht
wordt gewijzigd.

Ligging plm. 59 gr. 27,1 min. Nb. en 5
gr. 4,5 min. El. Aan de sectoren van het
groen-rood-witte licht van Rövaersholmene
wordt dit jaar een roode sector toegevoegd,
zichtbaar van plm. 275 gr. (beN. de on-
diepe N Skolten) tot in 277 graden.

S.kust. Oslo Fjord. Lille Faerder. M. S.
wordt gewijzigd.

Ligging plm. 52.gr. 1,5 min. Nb en 10 gr.
32 min. El. Het M. S. met sirene van ĉ en
lichttoren van Lille Faerder wordt dit jaar
vervangen door een M. S. met diafoon.

Gedurende de wijziging zal van den licht-
toren tijdelijk geen M. S. worden gegeven.

Westkust. Haugcsund. Storesundkjaerene.
Licht gewijzigd.

Ligging plm. 59 gr. 24 min. Nb en 5 gr.
16,8 sec. El. De 2 roodc vaste lichten (ver-
tikaal) van Storesundskjaerene zijn vervan-
gen door I onbewaakt grocn-rood vast licht,
zichtbaar rood van 189 gr. door W tot in
333 gr., groen door N en E tot in 91 gr.
verder verduisterd.

S.kust. Oslo Fjord. Lille Faerder. M. S.
gewijzigd.

Ligging : plm. 59 gr. 1,5 min. Nb. en (0
gr. 32 min. El. Het M. S. met sirene van den
lichttoren van Lille Faerder is blijvend: ver-
vangen door een M. S. met diafoon, gevende
hetzelfde aantal stooten als vroeger de si-
rene. (Fog Dia (2) cv. 2 min.)

W.kust Bremshes Fjord. Rödsandnes. —
Licht gewijzigd.

Ligging plm. 63 gr. 4 min. Nb, en ̂  gr.
41 min. El. Aan de sectoren van het groen-
rood-wittc onderbroken licht van Rödsandnes
is een robde sector toegevoegd, zichtbaar van
184 gr. tot in 193 gr.

W.kust Sognesjöen. Kvaereknap. Licht
gewijzigd.

Ligging plm. 60 gr. 59 min. Nb. en 4 gr.
43 min. El. Het groen-rood-witte onderbro-
ken licht van Kvaereknap is gewijzigd' in een
onbewaakt groen-rood-wit schitterlicht, too-
nende elke I 0 sec. één schittering van 2 sec.
zichtbaar 6, 8 en II zm., hoogte boven wa-
ter 105 voet.

W.kust. Karin Sund. Ternholm. Licht ont-
stoken.

Op plm. 59 gr. 14.7 min. Nb. en 5 gr.
22,2 min- EI., waarschijnlijk op het eilandje
beNW Ternholm, is ontstoken een onbewaakt
wit schitterlicht, toonende elke 3 sec. één
schittering van '0,3 sec, zichtbaar 5 zm.,
hoogte" boven water 26 voet, brandjtijcl 8
Juli—29 Mei.

Wkuft. Nabij Haugesund. Kva!»n. Lichl
wordt gewijzigd.

Ligging plm. 59 gr. 26 min. Nb en 5 gr.
14,5 r.,in. El. De om t\e W schijnende roorfe
sector (69 gr.—127 gr.) van het groenrood
witte onderbroken licht van Kvalcn wordt
i\\ jaar vergroot en zal dan zichtbaar zijn
van 69 gr. tot plm. 135 gr. (N vrij van de
4 vm's ondiepe N. Skolten).

Wfcnsi. Lyngvaer Fjord. Sandholmène, —
Lichl viordl gewijzigd.

«•'p.g'nf? plm. 62 gr. 48,3 min. Nb en 6 gr,
36,2 KI. Aan de sectoren van het groen-rood
wit'.c onderbroken licht van Sandholmeni
(Ae».«lcnen) worcfen dit jaar toegevoegd de
vo'gcicl'j sectoren : groen van 68 gr. door
E tot in plm. 94 gr. (bcN. het baken van
Piulvenisen), rood tot in plm. 98 gr. (boS.
h*.t (Stijfbnkcn bij SE punt van Saatterö).

W.kust. Lyngvaer Fjord. Flatflesa. Ontste.
ker. lii-hl uitgesteld.

Ligoing plm. 62 gr. 50,3 min. Nb en 6 gr.
-51,7 :nin. El. In verband met werkzaamhe-
den aan den lichtcpstand wordt het licht van
Flatflesa (Fladflesa) op zijn vroegst 8 Au-
^•.istui ontstoken.

FRANKRIJK

Notmikust. Plateau d?s iVIinquiers. Belboei
gelegd.

Op 49 gr. 0 min. 46 sec. Nb en 2 gr. 5
«•in. 42 sec. Wl, plm. 0.4 zm 43 gr. van de
ondiepte Demies, is een belboei gelegd.

HOLLAND

Waddenzee'. Doove Balg. Verbeterde lig-
ging tonnen.

De juiste ligging van RZHS bolton met ruit
Vl.-D. B. is : 53 gr. 1 min. 42 sec. Nb. en
5 gr. 4 min. 22 sec. El. (0 gr. I 1 min. 20
sec. El. Amsterdam) van spitse ton No I
met bol : 53 gr- 2 min. 6 sec. Nb en 5 gr.
6 min. 0 sec. E! (0 gr. 12 min. 58 sec. E!
Amsterdam).

Zeegat van Brouwershaven. Vlieger. Ver-
legd zijn naar.

51 gr. 45 min. 54 sec. Nb. en 3 gr- 59
min. 55 sec. El. RZHS bolton met kegel
Vl.-H.

51 gr. 45 min, 53 sec. Nb en 3 gr. 58 min.
58 sec. El. z-i-art drijfbaken No 2.

Zeegat van Terschelling. Stortemelk. —
Zuider Stortemelk. Wijziging betonning.

In het Stortemelk en Zuider Stortemelk is
de betonning als volgt gewijzigd :

Naar 53 gr. 19 min. 32 sec. Nb. en 5 gr.
I min. 57 sec. El. is verlegd de spitse ton
No 2 Stortemelk ; naar de voormalige plaats
van deze spitse ton No 2 Stortemelk is ver-
legd de RZHS bolton met ruit S—ZE ; de
stompe ton No I Zuider Stortemelk is ver-
nummerd in No la en ontdaan van haar
topteeken ; op 53 gr. 19 min. 15 sec. Nb.
en 5 gr. 2 min. 22 sec. El. ;is gelegd de
stompe ton No I met afgeknotten kegel van
het Zuider Stortemelk.

Friesche Zeegat. Plaatgat. Tonnen verlegd.
Jieptt.

Naar 53 gr. 32 min. 0 sec. Nb. en 5 gr.
5ft mi: . 42 sec. El. is verla'gd de RZVS ver-
kenningston, naar 53 gr. 31 min. 42 sec. —
Nb, en 6 gr. 0 min. 18 sec. El- is vsrlegd
de ïlompe ton met afgekn. kegel No I, beiden
van het Plaatgat. Als minste c'.iepte in dit gat
wordt thans gevonden : midtljenvaarwalers
34 dm., spitsetonskant 34 dm-, stompelons-
kant 53 dm.

IJ' eimeer. Haven van Urk. Werken in uit-
voering.

Vóó; de haven van Urk is een aanvang ge-
maakt met den bouw van een nieuwe werk-
haven der Zuiderzeewerken. De bestaande
haven zal in de werkhavcn uitmonden. Do
ïiieuve havenmond zal ongeveer SSW 180
m. liggen van den ouden.

De diepte in nieuwen havenmond en werk-
haven 7a! worden gebracht op plm. 33 dm
onder normaal IJsselmccrpeil. Tijdens de uit-
voering zullen de uiteinden der dammen wor-
Jen r:np$;egeven door lichtschu:tjcs, d:e naar-
n.ate In-t werk vordert, zullen worden ver-
plaatst. Bij het in- en uitloopen wordt voor-

htigïiHd aanbevolen in verbant! r-..pl bag-
gervac.ituigen, ander materieel en ijnkens. De

ap'.llijn van den nieuwen havenmond :n
de richting 338 gr. zal zoovcïl mogelijk wor-
ciei. vrijgehouden. De ligging der telefoon-
kabels voor de haven is aangegeven door een
I! iai onverlichte rood1 geschirirjcije ok i-
1 in f den.

Nr'lo'and. Zeegat van Terschei!;r,g. Ooit
IVi<ep Cetonning gewijzigd.

In <'e Oost Meep zijn : verlegd naar 53 gr.
17 n.::- 25 sec. Nb. en 5 gr. 25 min. 16 sec
El. s'.ompe ton No. 10 met afgcK.n. kegel
53 gr 16 min. 46 sec. Nb en 5 ir. 25 mi-i
49 .-.ft. El. spitse ton No I I met l ol. Bijgc
le-jtï op : 53 gr. 16 min. 58 sec. Nb. en ">
«r 25 min. 23 sec. El. zwart drijfbiken No.
II.

. P.
SPECIALE BREUKBANDEN ZÓNDER STAAL en ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG EN NACHT DRAAGT ZON-
DER ONGEMAK. BUIKBANDEN VOOR DAMEN EN
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN-

PIjNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN

KUNSTBEENEN
IN DURALUMlN

DE MODERNSTE EN DE
STERKSTE TOT HEDEN
— UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN

ALLE KINDER- EN

Z1EKENARTIKELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS
om scheefgegroeide kinderen terug

recht te brengen

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS-
VORMDE BEENEN EN VOETEN
— voor VERLAMMING
— en BEENÜERZIEKTE —

Sprekelijk te Oostende. H. Serruysl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 uur.

ZELFDE HUIS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT , 25

en uit de omstreken van het Bereneiland.
Dit maakte de visch duur en daar de beko-
insn prijzen geen geüjken tred hielden, over-
tuigen de reeders de regeering van de nood-
zakelijkheid om den aanvoer van visch uit
deze verre streken te verbieden.

Hiertegen zijn 30.000 fish and chips-.vin-
kels in opstand gekomen en zij hebben het
pleit gewonnen.

BURGERLIJKE STAND

De Strijd tusschen
Vischwinkels en

Reeders in Engeland

Een spannende strijd tusuchen 30.000 En-
gclsche vischwinkels eenorzijds en een aantal
recders anderzijds is ten voordcele van de
eersten geëindigd.

Het geschil ging over een nationaal ge
recht «fish and chips», dat bestaat uit een
portie visch on een portie aardappelschijfjes,
uiterst dun gesneden. De visch, die aanvan-
kelijk gevangen word in de nabijheid van
Engeland zelf, kwam later, uit de Witte Zcc

Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & Cie

OOSTENDE (Vlsschcrskaa!)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis:
Vischhandel Thielemans
18, Kareelkaai, Brussel
Tol. adr. Thie!ern«n»-Poi*»on«
Telef. 126641 — 126642

OOSTENDE
QEBOORTEN

') Oogst. — Henriette Vandevelde van Henri
en Suzanne Belligh, woont te Middelkerke ;
Monique Cornillie van Alfons en Prudentia
Koten, St Franciscusstraat, 65 ; Emiel Bal-
iièie vnn Honri en Victoria Peurquact, Cir-
kelstraat, 20 ; Jeannine Bastin van Nestor en
Julia Vanmeteren, Thourout stw. 247 ;

10 — Leopold Marest van Gustaaf en Ma-
ria Huys, Nieuwpoort stw., 43 ; Herman Pau-
wels van Jules en Maria Madou, woont te
Oudenburg ; Francois Massenhove van Caro-
itis en Yvonne Naert, Steenbakkersstraat, 62;

11. •—• Albert Vanhoucke van Frans en
Augusta Pauwels, Romestraat, 55 ; Emiel
Wcnsch van Henri en Jeanne Clemmé, woont
te Antwerpen ; Liïiane Zeebroek van Petrus
en Germana Dewaele, Jacob Besagestraat,32;

12.'— Dcnise Lowyck van Julius en Albor-
tine Ydens, Aartshcrtoginnenstraat, 23 ;

14. — Jean Michiels van Germanus en
Louisa Defoor, Werktuigkundige straal; Willy
Mylle van Georgius en Pharailde Saelens, Ste
Catharinaplaats, 10 ; Arlettc Knockacrt van
Carolus en Martha Sanders, Timmermans-
straat, 27 ; Pierre Vnndcbrande van Frans
er. Amelia Demuyer, St Paulusstraat, 53. j

15. — Maria Marlcin van Oscar en Rachel
Casteleyn, A. Licbacrtstraal, 81.

zat Zweringen Exzema
Alle huidziekten worden genezen door

1 HM I
Te verkrijgen in de

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

OVERLIJDENS
I 0 Oogst. — Maria Marbaix, 7 I jaar, werf.

1 lector Fourmarier, echtg. Alfons Robbcns,
Toekomststraat, 12 ; Augu3t Rcquillart, 57

te Ro-

13. —— Augusta Vilain, 52 jaar, echtg. Pe-
pers Jacquos, St Pett-rsburgstraat, 75 ; Karel
Cornetté, 69 jaar, wed. Romania Vandam-
me en Maria Buseyne, Noord Eef'estraat, 1 ;
Anna Bessire, 62 jaar, echtg. Alfons Sleuyter
St Franciscusstraat, 27 ; Hendrik Vandevelde,
69 jaar, echtg. Louisa Vandenbouhede, Wei-
destraat, 18 ; Maria Buytaert, 53 jaar. echtg.
IVIedard Keereman, Fiere Orbanstraat, M5 ;

14. Celina Verbrugghe, 67 jaar, echtg.
Hendrik Versyp, E. Beernaortstraat, 04 ; Li-
üana Roman, 1 jaar, St Franciscusstraat, 36 ;

15. Andrc Geriïionpré, 14 d. Leffinghe-
straat, 271 ; Nathalie Lamote, 71 jaar, wed.
Fran Tanghe, Leffinghestraat, 202 ; Elodia
Dekeyser, 57 jaar, echtg. Karel Mollemans,
Velc!straat, 88 ; Elisa Bauwens, 69 j . , echtg.
Ihcoiel Thuylie, Nieuwpoort stw., 161 ;

16. — Gabriella Pirson, 65 jaar, ongeh.
Kapellcstraat, 35 ; Leopold Fo'Iens, 61 jaar,
echtg. Mathilde Daele, Leffinghestraat, 129 ;

I 7. — Frans Massenhove, 8 d.. Steenbak-
kersstraat, 62 ; Rcnée Dubois, 7 jaar, Eci.
Cavellstraat, 15.

HUWELIJKEN
12 Oogst. — Maurice Viaene, schipper en

Marie-José Stecnkiste.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
16 Oogst. — Wcstcrlinck Ricbard, schip

per en Lydie Desaever, Frère Orbanstraat,
47 ; Delanghe Oscar, bediende. Gerststraat,
13 en DoXrance Isabcllc, onderwijzeres, 49,
Koninginnelaan ; Simqens Louis, ingenieur,
Gerststraat, 57 en Dangr'jau 1'vonnc, be-
roepsonderwijzeres, Ooststrant, 65 ; Lefevfirc
Michel, handelaar, A. Pieterslaan, 109 en
Coehn< Silvic, wed. Alfons Baelc, Nicuw-
poortsche steenweg, 5.

MachielsSport
Kapellestraat, 87a, OOSTENDE

HOEDEN KLAKKEN
Echte Visschersklakken

merk ROSSAERT
REGENMANTELS — OLIEJASSEN

LÜDEREN VESTEN

HEYST

Vnntlierenclonck lAlbert, zeevisscher mnt
Vanriicr'endonck Sermyn, z. b. ; Bacrt Gus-
lave, handelaar te Rousselaere met Quintyn
Maria, z. b. te Hcyst.

STERFGEVALLEN
Zwaenepocl Loon, landboucwr, 54 jaar,

ongehuwd. Kerkstraat, 14 ; Bonge Ed;;arcl,
j handclsvertegcnwoordigcr, 46 jaar, echtg. v.
i D b k E i d G i l l B

%.•Vischknechten - Visschers,
Reeders en Vischhandelaars
Koopt uw RIJWIEL in het é

GENTIL MARES !
2 S , K e r k s t r a a t , OOSTENDE f
Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 *

BLANKENBERGE J

BESTEL UW OESTERS
EN KREEFTEN BIJ

A. Rail & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) Tel. 48

'•'••f. i'i:':•(.'> !>f. ?>irtv»

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

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

PURFINA n. V.
BRUSSEL

iERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN
OLIËN van EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitteveraars:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N: V.
KEEDERIJKAAI — OOSTENDK

Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE

DIEP7EMETER heeft alle verwachtingen overtroffen.
Om van spoedige levering zeker te zijn, wacht niet langer, we-

tende dat Radio Telefonie en Dieptemeter onmisbaar zijn voor een
grondige uitbating.

Sociêté Anonyrne Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE: Reederijkaai ' Tel. 138
ANTWERPEN : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13, Brederodestraat, Tel. 12.5070 — 4 lijnen

Eugène Rau & Zonen
71, OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERIJ H VISCHCONSERVEN

OPGELET! OPGELET
De bekende firma

uPara
Adolf VERRECAS

; Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110

! BRUGGE, tel. 319.59

I
G. MADELEIN-BUYS

Banda.q:ste en Masseerder van de V
tenonnensfr.'&t, 27, Oostende, is thans
|overgebracht naar de

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

| VERKOOP IN *T GROOT van

f
i

I

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER
BEDRUKT EN ONBEDRUKT Bil

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

VRAAGT PRIJS aan onzen Ver tegenwoordiger : S. A B A S
57, van Duys ts t raa t , D E U R N E N. A N T W E R P E N — Tel . 51381

VIERI

LJCH1
AUGUS

| Z

Camille WiÜems 3EEVISCH-
Groothandel
gesticht in 1889
OOSTENDE

:a»r, wed. Martha Leborgnc, woor
baai» • i Debacker Erncatine, wonende te Gilles-Bru3s.

12. Karel Boncquet, 74 jaar, echtg. j Amys Leopold, werkman 70 jaar, wed. van
Virginia Ampe, Muscarstraat, 6 ; jVchcnt Paulinc, gehuisvest te Knocke.

« § « # » « • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Firma LOUIS DIERICKX-VISSCHERS
VISCHHANDEL COMMERCE DE POISSON

VISCHMIJN, 17 OOSTENDE 17, MINQUE

Tel. 1890 Postcheckrekening 42.19.58
«»»#«»#»»#«•••••••«••••••«•»•»•••••••••••••••••••••»•«•••••••••••«•••••••"•••*»•••••»«•••

LEOPOLD DEPAEPE
SCHUILHAVEN — ZEEBRUGGEVOLMAAKTE HERSTELLINGEN

EN REGELEN MET WAARBORG
ALLER

Uurwerken
HUIS G. W1LLEMS-LUST
49 KAPELLESTRAAT, OOSTENDE

BEVOEGD UURWERKMAKER
FABRIKANT GOUDSMID

Alle f«p*r»ttón en verandering van Juwelen
Nieuwe en voordeelige keus van
ROSSKOPF'S ZAKHORLOGEN

Auikoop v«n foud «n silver. —- VerwltMÜBf
TROUWE BEDIENING

VISCH EN GARNAAL

SPECIALITEIT VAN GEPELDE
GARNAAL

Tel. Zeebrugge 89
PostcWk 303.941

3022

JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL

In- en Uitvoer
Zeelaan, 52, De'Panne, tel. 30 — 273

Oostende, tel. 1932 — 2050.

DAGELIJKSCHE VERZENDING:
BELGIË — BUITENLAND

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

S P R O T T E N & HA R INGHANDEL

DIESEL-DEUTZ SCHEEPSMOTOREN

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE
Drukk«r-in«gev«r, Honori SEYS, Nieuwpoortteb* »t««nw*r, 44 Oo*«n<b — T«l, 723
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