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slaklanken van het Zeecongres
)e Vischhandel aan de Kust en in het Binnenland
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Met één woord, de contingenteering van
n vischinvoer ; het is immers daarop dat de
nsche aandacht van de visscherijbelang-
!>benden van het congres samengetrokken
is en dat alle strijdkrachten ingezet waren.
De vischhandelsyereenigingen vooral had-
n zich geweldig ingespannen. Beginnen wij
:t de kernachtige uiteenzetting der Syn-
;a!e Kamer van den Vischhande] van Bel-
!. Deze benaming alleen duidt de stuw-
acht aan die achter dit organisme ver-
ïolen ligt.
; De vischhandel, zoo luidt haar verslag,
zwaar getroffen sedert het bestaan der
itingenteeringmaatregelen. Het verbruik
in weerwil van zekere statistieken, wier
arde formeel betwist wordt, in sterke ma-,
verminderd. De grondslagscijfers van den
roer, voor de jaren die de contingentee-
:g voorafgegaan zijn onvolledig en zijn ge-

tte cijfers. Het tolbestuur onderzocht de
fcheki' der verklaringen niet, daar de
,opvtfa.ar vrij •-Jbinnen'-Tnuacht.. •_ '. .
ekere vischsoorten zijn totaal van onze
ikten verdwenen, ten gevolge van het
bod yisch min dan 40 cm. lang in te
ren, ten gevolge ook van de devaluatie
er munt en van het verbod van invoer

n hetgeen aan de bevoorrading van de
arkten van het binnenland ontbreekt.
De invoertaksen van 0,50 tot 2.00 fr. de
i. wegen op de soorten cSe de nationale
iverheid in staat niet is te visschen, of die
or haar in onvoldoende maat gevischt wor-

|\'aar het oordeel van alle belanghebben-
a, is. het uiterst dringend dat tüe invoer-
ssore afgeschaft worden ; zij verhoogen de
hprijzen op overdreven manier en dit
ider eenig voorfjeel voor de natie. Zij zijn
tegendeel een ernstige hindernis voor het
meen verbruik.

|De handel vraagt insgelijks aan het Be-
ur de toelating om die vischsoorten te

f'gen invoeren, die op de kust ontbreken,
[iwijze dat hij den verbruiker te allen tijde
'nne voldoening geven en beletten dat de-
laatste de gewoonte neme ds afwezige

ch te vervangen door eetwaren die haar
('Jcurrentie aandoen, zooals eieren, conser-

spekslagerswaren-, enz.
De huidige contingenteering is te stijf en
'J met veel meer soepelheid moeten toe-
past worden. In afwachting dat men tot
n vollet'igen vrijhandel kunne tcrugkeeren,
're het maar billijk vooruit en vooral de
adelaars derwijze bij te staan, dat zij in
al gestald worden aan de vraag der ver-
uikers te voldoen, on clit vóór ze te ver-
ken mede te ..werken aan een propaganda
i voordeele van het verbruik van visch-
>itcn die regelmatig op onzej markten ont-
ken».

ze taal Iaat aan duidelijkheid en beslist-
niets te wenschen over. Het is niet van

tang ontbloot tegenover haar dis aan de
hhandclsvereenigingen der kust te plaat'

lOc;

Wan

De Vereenigcfe Vischhandelaars van Oos-
Aa zijn tamelijk gematigd in hunne op*
ding.
'Sedert enkele jaren, zoo luidt haar ver-
g, verkeert de vischhandsi aan de kust in
> schommclenden toestand ; beperkingen
>wel voor den uitvoer als voor den invoer ;
ott aan aanvoer (bijzonderlijk ronde visch-
'«cn) zoocfanig dat, gedurende de Win-
maanden, als onze visscher» op haring-
"g*t gaan, de toeslarrdl rampzalig is ! op
ere dagen, als wij hadden moeten over-
*fligen aanvoer hebben, om gevolg te kun-
•> geven aan <Jé Vfftgên zoowel van het
s«on- als van het buitenland, was hier
a niét» te koop. Het is dringend noodïg
men van hoogerhared/ maatregelen treffe.

Er ia tekort aan viseh en de
«n zijn ongenaakbaar voor sommige

'̂ ruiker».
Regeering nam .maatregelen om den

°er te beperken, doch het was en hel is
ftrkeerd dat zekere uitverkorenen al de

••fdeelen uit deze maatregelen trekken...
'«re vischhandclaar aan de kust zou mo-

het genot hebben van hel kwanlum m
v<>eren vïscf»»,
^ bond tfer Oosterufsche vkchhandeiaar*

drukt zich uit als volgt over dezelfde stof :
«Het vischverbruik in België gaat achteruit,
hoe onbegrijpejijk het ook moge schijnen,
onbegrijpelijk voor de volgende redenen :
de aanvoer groeit jaarlijks aan, de bevol-
king neemt niet in dezelfde mate toe, de
Uilvoer naar her buitenland is gecontingen-
eterc!j, de invoer is door België zelf beperkt,
ai de aangevoarde en ingevoerde visch wordt
verbruikt, aangezien er geen statistieken ge-
houden worden van visch die niet verbruikt
zou worden.

Anderzijds, overtr^t in den regel de
vraag altijd het aMhboc; on veel, zeer veel
bestellingen kunnen niet uitgevoerd wor-
den, door gebrek aan aanvoer en te hooge
prijzen, die buiten hét bereik zijn der wer-
kende klas ; wie geeft de oplossing van dit
vraagstuk ?... Wat (de statistieken) ook zul-
len doen uitschijnen is het feit dat de visch
thans duurder .kost dan het in den Winter
het geval is, en elkeen vraagt zich af wat er
dezen Winter met vischhandelaars en ver-
bruikers zal gebeuren, als de vraag dan nog
veel meer don aanvoer zal overtreffen

Wij kunnen enkel met droefheid bestati-
gen dat h«t voor den vischhandelaar niet
zeer opwekkend is, al hij 's morgens zijn
werk begint met de hoop zijn brood te ver-
rijenen en hij 's avonds tot de gevolgtrek-
king komt dat hij nog niet genoeg verdiend
hoeft, om zijn algemeene onkosten te dek-
ken, en dit is toepasselijk zoowal op visch-
handelaars aan de kust, als op die in het
binnenland ».

Een verslag over den toestand van dien
vischhandel te Zeebrugge dringt even nadruk-
kelijk als de voorgaande op de vereischtcn
der contingenteering aan en vraagt e een
beter stelsel van verdeeling der vergunnin-
gen, derwijze dat de reeder ook ervan ge-
niete ». Men weet dat zooïets in Nederland,
namelijk voor den uitvoer'van tongen, toe-
gepast wordt.

Op den toon der voorgaande beschouwing
werd de vrije en lange bespreking in de 2e
afdceling van het congres ingezet en geëin-
digd. Alhoewel <|e vergadering er uitdruk-
kelijk toe verzocht geweest was, werdon
geen andere rechtstreeksche of concrete
bewijzen cener algernceinc en aanhoudende
vischverduring ingebracht, dat niet van de
onvindbaarheid van bepaalde soorten op on-
ze markten, noch van de verdwijning van
den leurhandel d,nz. De sprekers voor de
contingenteering zijn niettemin gebleven op
het louter principicc". standpunt van de nood-
zakelijkheid dezer laatste wil men de Belgi-
sche zeevisschcrij behoeden tsgen een zekeren
en volledigen ondergang. Zoolang onze
machtige naburen hun eigen politiek in tHt
cpzicht niet gewijzigd hebben, beslaat er
geen anders uitkomst. Te vergeefs beroept
men zich op statistische misslagen ; de on-
dervinding in 1930—1931 wat den buiten-
lanclschen invoer betreft is, ongelukkig ge-
noeg, maar al te treurig door de vreemde
statistische jaarboeken bekrachtigd en wil
men morgen den vrijhandel in ons land her-
stellen, en honderden Nederlandsche en an-
dere vaartuigen, sedert jaren afgetuigd, zul-
len er zich op toelegger? om hun aanvoe-
ren voor België te hernomen en ze op 25
miUioen kil. te brengen. Wat zal er in zulke
voorwaarden van onze visscheravloot over-
blijven 1

Zelfs de meest overtuigde vrijhandelaars
konden anders niets dan deze onomstootbaro
waarheid inzien en zich erbij neerleggen.

Anders was hef met de wijze van toepas-
sing gesteld en op dit punt werden de ge-
dachten bijna onwillekeurig afgeleid naar En-
geland, waar de onlangs door do Regeering
gestichte «Sea Fish Commission» vcor de-
zelfde' vraagstukken gesteld geweest is. Die
commissie heeft gansch hel Vereenigd Ko-
ninkrijk afgereisd, alle belanghebbende krin-
gen en organismen geraadpleegd, maar heeft
er ten langen laatste geen be,lere oplossing
op na gevonden, dan de instelling van een
heroepsraad aan welken de regeling aller
twistpunten zou overgelaten worden.

Waarom zou heil congres, zelfs na twee
dagen beraadslaging, dezelfde doenwijze niet
mogen voorstaan > Zij wordt ten andere in
België zelf sedert jaren toegepast in de me-
nigvuldige belangenstrijdcn, die wij In tal'

Nog steeds onze milde
Prijzenschenkers

Op Zondag 18 October heeft te Oosten-
de de plechtige prijsuitdeeling plaats der
leerbeurzen aan bescheepte visschersjongens
on premies aan hun schippers. Zooals we
reeds schreven kwamen ons reet?s talrijke
gülen toe en zal deze prijsuitdeeling, deze
van het vorig jaar nog van ver overlreffen.

Alle visschersvrienden welke nog een prijs
willen schenken, kunnen gerust het bedrag
daarvan storten op postcheckrekening
107.098 van den heer Vancfenberghe Prosper
of een bon voor het aankoopen van visschers-
goed laten toekomen.
Vorige !:jsten fr. 10.380,—
Figée, scheepswerf Vlaardingen 200,—
Henri Ghys 25,—-

totaal Fr. 10.605,—
LIJST RAPHAEL HUYSSEUNE, Zeebrugge

Pierre Vandamme een zakuurwerk
Dr Haems, Blankenberge 500,—

Raphael Huysseune 200,—
J. Devos, Kantien Vischmijn,Oostende 100,—
A. Huysseune, Nieuwpoort • \50,--^-.
Daniel Dricot, Zeebrugge 100,—
Vigoria, Zeebrugge 100,—
H. Cttloor, Zeebrugge 150,—
American Petroleum Company 300,—
Th. Dewilde, Zeebrugge 100,—
A. Bsas 100,—
Rcnc Depauw, Heyst 100,—
Shell Cy 300,—
Le Froid Artificiel, «Artic» 200,—
Jules Baels 100,—
Lebrun-Vandevelde, Brussel 500,—
S. Demeersman, Brussel 100,—
Lcopold Depaepe 200,—
Ad. Verrecas, Brugge 100,—
Victor Dewilde, Zeebrugge 100,-
Bulcke Camiel, Zeebrugge 100,—-
Br;gsche Ijsfabriek 100,
Delange Pierre 100,—
Rcnó Vantorre 50,—
Hae>i-.ick J. en L. 100,—
Demcr&ter P. en J. 200,—
Bollenberg 200,—
J. Aerls, Oostende ,,, 100,—
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Pieïnre Valcke, Oostende
H.43 L. Dobbelaere
Z.S J. Saveis
Z.40 Ev. Vandierendonck
Z.25 Camiel Wittrock
/.Al Julien Serie
H.40 Leon Demunter
K.1V teon Desmidt
H.S6
H.42 Frans Vandierendond
H.65 Jan Dobbelaere
H.7 Frans Dobbelare

Charles Depaepe
Louis Dewaele

Z.23 René Dewaele
H.21 Emiel Dobbelaere
Z.7 Romain Falieyn
H.70 Gerard Dobbeiaere
Z.48 Pierre Bisschop
«Isblcd» Henri Lambersart
Hil6 Joseph Vlietinck
H.68 GusUaf Saveis

Louis Vlietinck

PRODUKTEN
GAS-OL1E — ESSENCE

PETROLEUM
SPREKEN VOOR ZICH ZELF.

rijke nijverheden gekend hebben. Waarom
zou zij in de Zeevisschcrij ook niet kunnen
doeltreffend ingericht worden i Een gclijk-
talligc vertegenwoordiging van de reedcrijen
ocnerzijcfe, en van den groot- en den klein-
handel anderzijds, voorgezeten door een on-
afhankelijken persoon, commissie die de
richtlijnen der contingenteering onderzoeke
en voor bepaalde uitvoering gereed make.
Niets belet dat het organisme ontsta in den
schoot van den visscherijraa<$, als de aan-
duidingen voor de keus der vertegenwoor-
digers maar met de gewenschte onafhanke-
lijkheid en betrouwbaarheid door hunne
wcdcrzijdschc berocpsorganismen geschiedt.

De instemming der vergadering met deze
beschouwingen was eenparig en het is bij-
gevolg in denzelfdcn zin dat een besluit aan-
genomen geweest is, door hetwelk hulde ge-
bracht wordt aan het princiep van den vrij-
handel, doch dat aanneemt dat, zoolang het
Voorbeeld door <ie naburige landen niet ge-
gegeven geweest is, de conlingenleering van
den vischinvoer in België' noodzakelijk is. —
Wat de regeling der conlingenleering be-
treft, zij moet gedaan worden met behulp
van een gelijktalligcn bcroepsraad.

Ondertusschen heeft de deValualie van tfen
Franschcn frank en van den Nedcrlandschen
gulden, die den Belgischen uitvoer naar
Frankrijk nog zullen verrnoeilijken en den
Nederlandschen invoe'r naar Bclgic. verge-
makkelijken, nog nieuwe bestandeneden in de
zaak gebracht, die stof tot nadenken geven.

j'\k% - - . . .

?.-i4 Félix Vlifetinck " "
H.2G Frans Cabooter
H.29 Th. Neyts
H.48 P. Dev/aele
Z.44 Alfred Vanwaes
H.3 P. Vlietinck
H.33 Georges Moyers
7.32 Verpoorter
H.46 Ach. Vantorro
H.45 Pieter Meyers
H.24 Jules Dewilde
Z.42 Firmin Lannoo
Z. 21 Vlietinck Victor
H.57 Vandierendonck
H.30 Pieter Vlietinck
Z.39 J.-N. Demul

Eugean De Becker
Z.16 Petrus Latruwé
H.S3 Beei-nnert
H.20 Frans Couwijzer
H.69 Oscar Rappe
(1.32 Jozef Vandierendonck
Z.69 René Bulcke
H.12 René Depnepe
Z.22 Th. Vanwynsberghe
Z.31 Albert Millie
f 1.41 Frans Ack;:

Scharley
Z.8 Jozef Vantorre
Z.50 Prosper Everaert
Z.I9 Utlenvulghe
H.52 Frans Geselle
H.5 F. Vlietinck
H.G7 Medard Vantorre
Z.67 Louis Depaepe
Z.54 Brouckaert
H.10 Jozef Degroote
Z.29 Louis Vandierendonck
H.28 J. D'Hoore
H 56 Camiel Vantorre
Z. Maurice Degroote
H.47 Vnntorre Leon
H.34 Vantorre Arthur
Z.2-1 Neyst Albert

Louis Mercier, Hotel de la Plage,
Zecbrugge

Pauwaert Firmin, mandenvei huurder
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The International Paint
& Compositions C° Ltd

LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
De Wereldbekende «Copperpsfot» voor

- Hooteo Scbdpén
De c Trawlers Compositions Paints »
V en 2 ' kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf cGalvex»
— voor Bronze Schrotvcn — !

Agenten en Depothondos:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.

De Uitreiking der Leerbeurzen aan
Besch«epte Visschersjongens der Westkust

en Premies aan hun Schippers

DE KWESTIE DER VERGUNNINGEN VOOR
MOTORISTEN EN SCHIPPERS,

TOEGELICHT

Onder groote belangstelling had Zondag 11.
in de mooie feestzaal van hel*" Stadhuis van
Nieuwpoort, de jaarlijksche uitreiking plaats
v^r. de leerbeurzen aan bescheepte visschers-
'jongens der Westkust, alsook van de premies
aan hun schippers. Te dezer gelegenheid was
d'c nochtans ruime feestzaal te klein.

Onder de aanwezigen bemerken wij Burge-
meester Deeren, omringd d,'oor Schepenen en
gemeenteraadsleden, M. R. Verschslde, afge
vaardigde van het Beheer van het Z.eewezen.
commandant Aspeslagh, Zeevaartinspecteur
der kust, commandant Loze, bestuurder d!cr
Zeevaartschool, M. Vanhecke, secretaris der
ftad, verder nog de HH. Camiel Willems, A.

ghers, de Waterschout Vanmolle, Dumor-
'ioi', Boehme. enz...

Voorafgaandelijk bedankt Burgemeester
Deeren voor de groote belangstelling ; hij
wenscht de laureaten van dit feest geluk met
:':pn bekomen uitslag. Een woord van dank
j-oat ook naar het Beheer van het Verkeerswe
zen en zijn afgevaardigde M. Verschcldc,
voor het belang dat van hogerhand wordt ge-
steld in de visscherij.

Hierop neemt M. Vcrschelde het woord in
een korle aan de omstandigheden aangepaste
rec'.e, <iie luidt als volgt :

Heer Burgemeester,
Mevrouwen, Mijnheeren,

De laatste Zondag van September waarop
deze plechtigheid steeds plaats vindt, valt

I samen met den dag waarop te Antwerpen de
Zeelieden herdacht worden die tijdens eten
oorlog hun levefn opofferden voor hel Vader-
land.

Zoo komt het dat de Heer Devos, Directeur
l Generaal van het Zcewezcn die te Antwerpen
I weerhouden is, mij gelast heeft hicjr ande'r-

maal, in naam van het Bestuur, do Gemeen-
leoverhcitl van Nieuwpoort te bedanken voor
den luister die zij deze plechtigheid steeds
bijzet, de Bestuurder en de leeraars van de
Visscherijschool alsook de schippers te be-
danken voor de zorg, die zij aan de oplei-
ding der jongens besteed hebben ; de schip-

totaal Fr. 6.440,—

Standard
Gas-Oil!
H e c l d<: w e r e l d Hoor C / t
berovMtd e n

American Petroleum Company

De MosselkweBtie
Alle belanghebbenden :Mosselen-in-

voerders, die NIET bij de «Vermosin»
2ijn aangesloten, en die verlangen mos-
selen in fe voeren, worden dringend
verzocht zich met het bestuur van dit
blad in verbinding te stellen.

Huis Debra
Specialiteit van

GARNALEN
MOSSELEN
VISCH
GEPELDE
GARNALEN

ZEEBRUGGE-DUINKERKE
Te!. 81

Zet uw uurwerk
één uur achteruit

n _ C Q f r ' •-' v- ••••

WIJ VESTIGEN DE AANDACHT
ONZER BELGISCHE LEZERS, OP
HET FEIT DAT HET UURWERK
IN DEN NACHT VAN HEDEN
ZATERDAG OP ZONDAG, EEN
UUR ACHTERUIT DIENT GEZET
TE WORDEN EN ZE DUS EEN
UURTJE LANGER ZULLEN MO
GEN SLAPEN,

pers, motoristen en scheepsjongens geluk te
wenschen die voor de K.eurraad' bewezen heb-
ben dat zij ten volle in hun vak beslagen zijn,
de begunstigers te bedanken die zooveel bij-
komende prijzen geschonken hebben.

En wanneer ik mij hier zoo te midden van
zeelieden bevind, gaan mijne gedachten on-
vermijdelijk naar hen, jong en oud, r:jk en
arm, die op zee gebleven zijn.

Want de woeste zee maakt tusschen hen
geen onderscheid, de groote Engelsche ge-
neraal Lord Kitchener, de gekende Belgische
Commandant Fourcault en onlangs de be-
roemde Fransche zeevaarder Charcot, vonden
voor haar niet meer genadje dan de armste
vischersman, wanneer hun uur gekomen was.

Eerbied voor hen die de zee durfden trot-
seeren en die het verleden vertegenwoordi-
gen ; hulde aan hen die het nog doen en die
toekomst vertegenwoordigen en dat zijt gij
allen visschers jong en oud£ hier heden te-
genwoordig.

Hulde aan U, want nooit zijt gij voor de
gevaren der zee teruggeschrokken. Die on-
verschrokkenheid hebt gij met de moeder-
melk ingezogen, ze zit U in het bloed1.

En dat brengt me' het pittig antwoord te
binnen van een kloeken yisscher aan een
brave dame die hem vroeg : Uw grootvader
is op zee gestorven, uw vacfer is op zee ge-
storven, hoe durft gij nog naai zee gaan ?

Wel, zei de visscher, uw vader is op een
bed gestorven, uw moeider is op een bed ge-
storven, hoe durft gij nog naar bed gaan ?

Ja, het werk van de visscher is gevaarlijk
en daarom moet het geëerbiedigd worden. En
zoo er nu en dan een tijd komt dat hij ook
eens een stuk brood verdient rniet eert wei-
nig boter op, men mag het hem gerust gun-
nen ; hij heeft het niet gestolen.

Ja, zijn werk is lastig en zoolang het in
mijne macht is om iets te doen om zijn lot
te verbeteren, zal ik het voor de moeite niet
laten.

Gij hebt gelijk, duizend maal gelijk, maar
lotsverbetcring te streven en uwe belangen
te verdedigen. «Klopt en er zal opengedaan
worc'lbn» zegt de Bijbel.

Ik zal niet beweren dat dit daar nti precies
in staat voor het Zcewszen, maar in alle
Besturen zijn or deuren, waarop meer dan
eens moet geklopt worden vooraleer ze open
gaan.

En wanneer die deur dan opengaat en er
wordt eene bespreking belegd waarop de vis-
schers uitgenoodigd worden een afgevaardig-
de te sturen, zooals dit onlangs te Oostende
gebeurd is, dan moet ik de Nicuwpuortschc
visschcr3 oprecht geluk wenschen, dat zij
ri'aarhefen een zoo knappe woordvoerder stU'
ren als schipper Legein, die op zoo klare,
zoo kalme, zoo verstandige wijze zijn toe-
ïoorders weet te overtuigen van de gegrond-
heid, de gematigdheid der vooruitgebrachte
wenschen.

Die ge'wichtfge zaak van de vercischte bre-
vetten en vergunningen van schipper en van
moto rist ter visscherij, die daar besproken
werd, heeft andermaal de bijzondere aan-
dacht van het Beheer gevestigd.

Zij houdt nauw verband met de veiligheid
der scheepvaart en daarom heeft het Bestuur
gemeend dat het niet van belang ontbloot
was, ter gelegenheid dezer plechtigheid dit
vraagstuk eens duidelijk te laten uitleggen
door den ambtenaar die gelast is met de Zee-
vaarslinspcctie langs de kust.
Ik verleen dan ook het woord aan den h. Ct
Apéjlagh, die U allen genoeg bekend is,
om niet te moeten woreien voorgesteld.

• * •

Ct ASPESLAGH AAN HET WOORD

Commandant Aspeslagh dnikte zich als
volgt uit :

Dame» en Heeren, . ,

Het ïs mij een zeer aangename taak dato
schoone plechtigheid bij te wonen on U het
woord toe te sturen.

Jarenlange ondervinding heb ik opgedaan
in de verschillende vïsschersrniddcns van de
kast.

Ook zeeman 2ijndc, begrijp ik bijzonder'
goed don geestestoestand, het streven, en eb
verlangens van het stoere visschorsvolfe,

•••il

I
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Hun wensch is zich op te werken in hun
visschcrsmidden naar een beter bestaan.

Gedurende mijne lange loopbaan als com-
uianc'ant zcevaartinspecteur, heb ik kunnen
vaststellen dat onze mowlige Belgische vis-
schers op practisch gebied in zeemanshoeda-
nigheden de beste vergelijking kunnen on-
derstaan met de ervarendste vreemde vis-
schers.

In deze eeuw van vooruitgang die zich ook
grooU-jndeels heeft laten gevoelen in de vis-
schersstiel moei men bekennen, u'at onze
zeelieden der visscherij gelijken tred willen
houden niet het progres.

Zij hebben de noodzakelijkheid ingezien
en begrepen, dat de noodige nieuwe theore-
tische kennis eigen geworden aan hun vak,
moest opgedaan worden.

Het gevolg c!aarvan is, dat een niejuwc
werkelijkheid, namelijk, de motoriseering die
de visscherij op verre afstanden toelaat, ge-
schapen werd ; welke de vroegere toestand
verdringt, die ven onze visschejrs zoo'n hard

totonnemaat, zal de definitieve vergunning B
van schipper ingevoerd worden.

Dit getuigschrift wordt afgeleverd na het
welslagen van een mondelinge proef aïge-
legd voor de jury van de Zeevaartschool.

Het handelt over den praktischen kant van
de kleinvisscherïj.

Een voorstel om bovenbedoelde vergunnin-
gen te verkenen vanaf den ouder<<om van 25
jaar aan dezen die de noodige vereischten
vereenigen zal san de instemming van den
Heer Minister van Zeewezen onderworpen
worden.

Wat inzonderheid de motoristen betreft,
worc.'t het brevet van leider voor r.iotoren
van minder dan 100 paardenkracht ingesteld.

Ook deze vergunning wordt afgegeven door
de jury van de Zeevaartschool na het welge-
lukken van een MONDELINGE proef loopen-
de OVER DE PRAKTISCHE KANT VAN
DE BEDIENING DER KLEINE MOTOREN.

Anderzijds c.'ient erop gewezen dat de
! schippers der kieinvisscherij die bewuste be-

werk en zoo'n zwoegen vereischte. I kwaamheidsproef van motorleider met goed
Vernieuwing van de werkmethoden eischt \ gevolg zullen hebben onderstaan, ZELF de

bcjide bedieningen van schipper en motoristuitbreiding van de vakkunde.
Het kwam er dus op aan een onderwijs

in te richten, dal aan de nieuwe vereischten

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •»» • • •<><>• „
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pen zullen volgen hunner stoere voorgangers
die zich altijd1 de moeite getroost hebben om
zich aan c« huidige toestanden, door het
progres geschapen, aan te passen en u'e
visscherij te brengen op een pijl dat tot nu
toe nog nooit geëvenaard werd.

• * • '
Beide toespraken werden hartelijk toege-

juicht.
M. Callant, leeraar aan de Stedelijke Vis-

stherijschool te Oostende en secretaris der
Jury. geeft hierna lezing van het palmarès.

Aan de geslaagde leerlingen en hun schip-
pers werden de c\>p!oma"s, Ioerbeurr.cn, pre-
nies en bijzondere giften van «Het Visscherij-

kan voldoen t is te zeggen, onze jongere
k

g j
visscherskrachten vertrouwd te maken met
de technische kennis aan dien huidïgen toe-
tand, verbonden.

Het bestuur van het Zeewczen heeft daar-
toe de noodige hulp en bijstand verleend.

Het heeft het visscherijonderwijs opgewekt
en aangepast met programma's op te stellen
welke voldoen aan de behoeften van de hui-
dige motorvisscherij ; wij zeggen : en druk-
ken erop de iKustvisscherij.

Het blijkt noodig hier ê vermek''«n de spe-
ciale . bekwaamheidsgctuigschrïften welke
voor schippers en motoristen van kleine
vaartuigen ingevoerd zullen worden.

Het voorstel is overigens daartoe inge-
diend.

blad» overhandigci.De laureaten werden door
t is te zeggen als schipperrmotorist, zullen ! rlc overheid gelukgewenscht.
mogen waarnemen op vaartuigen ter kust- ' f£en i a a t s t e dankwoord vanwege den Bur-

dvisscherij waar het konimando van c;en motor ï
in hun onmiddellijk bereik staat.

* * *

Zooals men kan nagaan heeft het bestuur
van het Zecwezen over de visschers der kiein-
visscherij slechts lichte mondelinge examens
ingesteld die in het bereik liggen van jongere
en oudere.
De huidige plechtige uitreiking van beurzen

en premiën strekt onze dappere scheepsjon-
gens ter eere.

Ik spoor deze jonge krachten aan altijd
hun oogen gericht te hebben naar de zee ;
ONZE ZEE en altijd de deugden van moed
en zelfopoffering onzer voorouders indachtig
te zijn en in eere te houden

lAldus zullen zij de ervaring cljezer koilne
visschers opdoen en behouden ten voordeels
onzer Belgische gemeenschap.

Wij durven dus verhopen dat zij de stap-

Een belangwekkend interview met den nee,
JOHN BAUWENS over Vischpropagand

gemeester sloot ciit welgeslaagd feest.
Melden we no« dat het muziek van Nieuw-

poort zijn medewerking verleende.
Daarna had door het gemeentebestuur een

ontvangst plaats, welke in alle opzichten a!s
geslaagd mag aanzien worc"en.

De opbrengst van den verkoop der pai-
maiessen bracht 52 fr. op, waarvan 20 fr.'
gestort werd door Mejuffer Berlcls, gemeen- vooral
ta'aadslid te Nieuwpoort.

Deze opbrensgt zal, evenals deze van Oos-
t>-n<!e en Heyst gestort worden in de Kas
>En ée Slachtoffers der Zee. zoodat «Het
Virscherijblad» daarmee een goeden dienst
te meer san onze visscherij zal bewijzen.

Hier na volgen de uitslagen :Voor schepen van minder dan 30 ton bru-

Omschrijving Nieuwpoort-De Panne
De volgende 8 scheepsjongens hebben na het Ie en 2e onderzoek, telkens ten minste 60 % der punten en op elk der voornaamste
vragen minstens 50 % der punten behaald.
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DE STICHTING VAN EEN
LOODSDIENST TE VLISSINGEN

Het was in hoc begin van de maand No-
vember van 1842 dat door het Beheer van
fecwezen besloten werd een loondienst te
VÜ3singen in te richten.

De verhuizing van de loodsen geschiedde
echter niet zonder moeilijkheden. Inderdaad,
op Zaterdag 5 November 1842 vertrok uit
onze haven een loodsboot, aan boord heb-
bend cenigje familieleden van (loodsen en
loodslccrlingen met hun huisgericf, doch het
schip dal te een uur 's namiddags uitgevaren
W33. keerde reeds te 5 uur terug1, daar. met
den wind tegen, Vlissingen niet te bereiken
was.

's Anderendaags, den Zondag dus, werd de
ro:s weer ondernomen en ditmaal tot een
gotd einde gebracht. Het was weor na den
.iittwlag toen het schip vertrok en er waren
ctn veertigtal rnenschen aan boord, waaron-
der vrouwen en kindeern en bij het afscheid
werd er heel waf gezucht en geweend, tey-
wijl er heftig geroepen en geschreeuwd werd
tij het uitkomen van de havengeul, wanneer
het zeilschip door de deining gegrepen werd.

Pas waren de loodsen en loodslcerlingen te
Vlissingon gehuisvest of een smartelijk onge-
vai zou reeds hen komen bedroeven. Op hel
laatst van de maand November verdronk de
matroos Lieven Monroy op dte rcede van
V!i$singen, nadal hij mei een anderen ma-
l«oo* in een rocibool en loods naar «en
scliip gevoerd had. De ro.eibool sloeg name-
lijk om en slechts een van de matrozen kon
gered worden.

Monroy liet een weUowe en drie kin»Vsr»

Wij hadden het geluk, door den heer John
Rauwens, die zooeven van een reis ii: Duitsch-
ïand terugkwam, een interview te worden
toegestaan.

In zijn bureel, waar alles van soberheid
setuigt. ontvangt hij ons met inncr.ioncle wel-
willendheid.

Een vriendelijke glimlach speelt om y.ijn
lippen, en de rustige en openhartige uitdruk-
king, die op zijn gelaat ligt, brengt ons cïi-
rekt op ons gemak.

— Zoo heer Bauwens, U is in Duilsch-
•and geweest, en mogen wij U wagen of U
van uw reis geen nieuwe indrukken htbt
medegebracht betreffende c'e visscherij ?

Dat kon U wei denken, dat mijn reis
ten doel had, datgt !ie wat met d"e

visscherij in verband staat, na te gaan.
— Hoe kon het ook anders, denken wij,

wanneSr wij vóór ons de «Man» zien, wiens
naam aan onze visscherij, onafscheicbaar
verbonden is.

Wij vragen hem, of hij iets nieuws heeft
->pgemerkt, en wat vooral zijn aandacht heeft
yevestigd.

Dadelijk kijkt hij ons vlak in de oogen,
en met een toon, waaruit overtuiging bleek,
cUHwoordde hij vastberaden.

— Ja... inderdaad, ik heb iets nieuws ge-
z;s,n, waarvoor ik in bewondering heb ge-
staan, en o'at zal ik u in weinige woorden
duidelijk maken.

Men cïoet het onmogelijke, om het vïsch-
verbruik in ons land zelf, te doen toenemen
èoor middel van propaganda. Dit kan natuur-
!;jk niet anders dan de visscherij en allen
'."'ie er hun bestaan bij verzekeren, ten goede
komen. Dit is in tijden waar de uitvoer meer
un niieer belemmerd wordt, waar werkloos-
heid, ook in onze visscherijmiddens kan
dreigen, beslist een goed werk. Over-gens,
u weet, dat in alle landen die een visscherij
hebben, propaganda voor het vischverbruik
woreït gevoerd, en zekere landen 7.ooals Ca-
nada, Engeland en Duitschland om de ande-
ren niet te vernoemen,1- zeer hooge sommen
tïaaraan uitgeven.

Ja Heü;r Bauwens, wij kennen deze
propaganda in ons land, voor het vischver-
bruik, maar om oprecht te zijn, mecnen wij
c'-at zij niet de uitslagen heeft opgeleverd,
d'ie ervan werden verhoopt, en in zekeren
zin zelfs een teleurstelling is geworden.
Want v/ij gelcoven niet, dat het verbruik
van visch inderdaad aanzienlijk meer aan-
hangers haeft bijgewonnen.

De heer Bauwens laat even zijn hand op
de leuning van zijn armstoel glijden, om de
hoek ervan met klem te grijpen. Wij voe-
len reed."!, c<at wij hier iets van hom zullen
vernemen - •

Wat u daar zegt, is misschien wel een
beetje waar... misschien zelfs een beetje te
veel. Men kon zich waarlijk afvragen, bij
het nagaan der resultaten, of de Propaganda
wel haar doel bereikt en of de manier waar-
op deze propaganda tot op heden werd ge-
daan, wel cte gepaste is. Zonder kritiek te
willen uitoefenen op de zeker, zeer lofwaar-
dige pogingen van de personen, die met de-
ze propaganda zijn belast, moet ik toch zeg-
gen, na hetgeen ik in Duitschland kom te
zien, dat er iets hapert. De belangstelling
schijnt er niet te zijn, treurig genoeg... en
ik spreek hier over de belangstelling van
dezen, dj» c'e toekomstige verbruikers moe-
ten worden.

Wij vragen even :
— Maar heer Bauwens, gelooft u niet, dat

het publiek, deze voordrachten en kookdfi-

EEN DUiTSCHE DEMONSTRATIE V1SGK-KEUKENWAGEN.

monstraties, waar het publiek alleen toekijkt
en die links en rechts worden gehouden, ten-
slotte onverschillig is gaan v/orden... omdat,
zooals wij reeeïs dikwerf uit het publiek te
hooren kregen : «Het altijd hetzelfde is».
Daarbij komt dan nog, dat Kat béreicïen van
visch zoo weinig afwisseling biedt, en meestal
door de meesten een vischmaaltijd als ee,n
mager maal wordt beschouwd. Vischmaaltij-
den hebben schijnbaar niet cfe macht om de
menschen belekkerd te maken wat toch een
eerste vereischte is om het verbruik te be-
vorderen.

De heer Bauwens strekt even de hand.
— Daarop zal ik u niet antwoorden. Wat

ik echter wel kan zeggen, is dat hetgeen ik
in Duitschland heb gezien, juist aan de kri-
tieken dt» u opwerpt verhelpt.

Z.ooais vi weet doet de Duitsche regeering
krachtige inspanningen om ce visscherij te
helpen, en in eerste linie om propaganda
voor een grooter vischverbruik te voeren.-—
Deze propaganda woreït met middelen der re-
geering en vooral c!e belanghebbenden zeif
onder haar. leiding gevoerd. Dat zij praktisch
is, zult u zelf Kunnen beoordeelun, maar dat
öeze propaganda uitstekende vruchten heeft
afgeworpen, dat kan ik u verzekeren.

•Op een dag, bemerkte ik bij het wandelen,
hoe op de groote plaats van de stad Frank-
furt, een massa inenschcn rond een auto was
camengeschoold. Nieuwsgierigheid bracht mij

zoek aan de marktplaatsen, waar toch uil
huisvrouw komt. Dat is beslist een reuze
idee.

De reizende keuken, is een klein won<!>
c!,er techniek. Dt wagen heeft een draagve
mogen van 6000 kg., wat betrekkelijk ze
weinig is, als men nagaat, wat daarin
voorhanden is. Alles wat voor voordrachtc
aanschouwelijk en praktisch kookonderric
noodig is, ontbreekt niet. Een zelfstandi.
rhotor-groep, kan zoo noodig eigen stroc.
voortbrengen.Schakelborden zijn vcorharuie
van een tellar voorzien, om de stroom var. (
stad of het oord te gebruiken, waar zul!
mogelijk is.

De keuken tolt 10 kookplaatsen, vier de
Irische braac'ovens Er is een warm-watctle
ding, vrieskamer, verwarming en verluchtm
slles eloctrisch, en tot in de kleinste puntji
verzorgd.

In dergelijke keuken, is het koken
de huisvrouwen een werkelijke vreugde. Ai
elke kookplaats is in schrankjes onrfera
het noodïge kook- en arbeidsgerïef ontlcr:
bracht, en wel op zoo'n ordelijke maniej
'lal d,e hano steeds maar het noodige Ie gr.;
pen heeft. Aan elke wand der keuken, b
vindt zich een kastje met specerijen. Verdt
is er een ingebouwde kast waar emmers, boi
stels en kcukenlinnen zijn ondergebracht.

Aan elke zijde der keuken, is een goo
stjeen met afwaschbord met loopend warin c

•er heen. En wat kreeg ik daar te zien... een k o u c t w a t er- En voor wanneer cte huisvro.
prachtige auto, als visch-kookschool ' inge-
richt. Ik vernam dat dit een regeeringswa-
gen WRS, en dat cleze wagen van stad tot
stad toog, tot in de moest afgelegen hoeken
van Duitschland, om sr niet alleen theore-
tische, maar ook praktische propaganda te
\oeren. In de sleden die belangrijk zijn is
er een oponthoud van gewoonlijk 14 dagen,
voor andere oorden is het oponthoud volgens
het belang der plaats geregeld.

Binst dit oponthoud', blijft dcj rijdende keu-
ken niet immer op dezelfde plaats staan. Maar
verandert van plaats, zooé|anig dat niet de
r.ienschen haar moeten zoeken, maar dat zij
letterlijk in den v/eg staat van dezen die
moeten bewerkt worden.

Op re marktplaatsen, op de speelpleinen
der scholefn, in de kazernen, in de kampen
der arbeidsdienst, in alle instellingen waar
massa-spijzing voorhancien is, overal waar
voel monden zijn, die moeten worden gevoed,
overal dringt de auto door.

Wat bijzonder belang verdient, is het be-

Wen dienen te wachten, of te luisteren, z:j
er aan elke kookplaats klapsloelen aanu
bracht.

Zooals u ziet : uiterst praktisch, zelfs ec
keukenklok ontbreekt er niet.

Om te kooken, te braden, of Ie hakkc
is dus alles voorhanden. In de vrieskamer ka
' 0 kg. visch bewaard worden.

Ziehier nu, hoe Ie werk wordt gegna
Zoodra de wagen in een oord aankomt, zij
dn inwoners reecis door de lokale pers
witligd. De huisvrouwen die een kook-kursi
wenschen te volgen, dienen zich aan de
wagen te Ir.ten inschrijven en den volgcnt!
dag reeds vangt de werking aan. De kursu
Sen duren ongeveer twee en half uur.

De ingeschreven personen worden ing
cJoelci op bepaalde uren. Zoodra zij ter plan
zijn, wordt hen de wagen in al zijn bijzo:
derheden getoond. Dan wordt hen een zuiv-
voorschoot uitgereikt, zij zitten op de kin!
floelen en eerst wordt door een persoon s»1

sproken over de waarde der visch als vo
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.jnüd'del, over het gehalte aan eiwitstöf-
aan vèt, aan vitamièYien, ec niineraal-

.itii, maar dit in een zeer bevattelijken

X>k wordt gewezen, welke gunstige, .uit-
•kirtg verorberen van visch voor zieken
brengt, jdoor zijn gehalte.'aan iodium. —
].r andere vaoikomt vischverbruik de zoo
uèsde kropzïekte. Dan heeft men hei
r de lichte verteerbaarheid der visch, hce.
Je aangewezen voeding is'in lien zomer,
• spojtjui, voor geestelijke, arbeiders.

;.ie voor zieken die aan koorts lijden, die
.iiaag -en darmziekten lijden, die herslel-

JJ zijiii visch het Ideale voedsel is.
vet alleen dat", maar' ook" voor jicht-ïij-
~cn, suikerziekte, kranken, zenuwpatien-
.n inenschen die aan huidziekte lijden,

: hen allen, woidt hier gezegd, hoe visch
heil brengen zal.

kn legge er nadruk op, dat er geen zie-
tlieet denkbaar is, zonder visch.
bn worden de toehoorders onderwezen,

te koopen, zonder zijn middels te
on te gaan.

noals vt ziet, is dat alles iets anders, dan
gezegden, die men ten hoore

; voelt best, dat c.!aar iets in steekt, en
<!e belangstelling geweldig is geboeid,
ijs iŝ  dus gebroken.

!.-.n vangt de praktische kook-stor.de aan.
ok hier is iets nieuws... veel nieuws.. -

danig, dat .wanneer men het meegemaakt
:>, men niet meer zeggen kan : «.Visch...
i hetzelfde of «Men heeft altijd honger
het eten van visch».

•erdaad, er is zooveel verscheidenheid,
,-X" bereidingen zijn werkelijk zoo nieuw
nslagendxiat wie visch, op dergelijke wij-
toebereid, heeft geproefd, gewonnen is

: het vischverbruik.

t zou ons te veel tijd nemen nu daarover

gend maal te woord staan, om daarover te
spreken.

j Om verrier te gaan, moet ik u zeggen, dat
; het daarmede nog niet uit is. Er is een luid-
! spreker-inrichting, die de buitenstanders in
• cic mogelijkheid stelt alles wat gezegd wordt,
' te hooren.

1 wee vliegen in esn klap dus. Daarbij, zijn
• op de zijden vensters, iSe kunnen worden o-
! pengesteld, achter blijft de grootc dubbele
! deur open, zoo kunnen de buitenstaande»
j ulles meemaken.
; En ik kan u verzekeren, dat het aan be-
' langstelling niet ontbreekt. Hst getal toe-
t schouwers is altijd zeer groot, en de mannen
zijn er zco tslrijk vertegenwoordigd als cle
vrouwen... u lacht ?

Dat is heel belangrijk.
U móet namelijk weten, dat na de berei-

ding, de huisvrouwen, die de kursus hebben
gevolgd, het door hen bereide, naar huis
gratis kunnen meenemen, terwijl aan de bui-
tenstaanders porties zooeven toebereic'e visch,
keurig verpakt, worden uitgedeeld. Alles
gratis.

U kunt best begrijpen, dat niet alleen de
vrouwen die daarmede thuiskomen en bijval
hebben, verzekerde viachverbruikers wor
Jen. Maar war.v die man een smakelijke portie
r.aar huis brengt, zal zijn vrouw zich beijve-
ren om haren man op dergelijke kost te ver-
gasten.

Zooals u ziet, is het doel ten veHe bereikt.
Ik herhaal — kursus en alles, zijn gratis.
De toeschouwers, tevens toehoorders, zelf-

hereidsters en preevers, zijn voor het visch-
verb-uik gewonnen.

«GROOTER VISCHVERBRUIK... WEL-
VAART VOOR DE VISSCHERIJ. TEVENS
GEZONDHEID VOOR HET VOLK».

De begeestering, die den heer Bauwcns
animeert, bewijzen ons dat hij vooruitstre-
vend is gebleven... vol initiatief.

Op het einde dezer uiteenzetting, was ons
maar een vraag mogelijk : «En wat nu, heer

HET VISSCHERiJBLAP

. «Wat nu )» Dat er geen tijd te verliezen
valt.

Wil men de propaganda in België eindelijk
kracht bijzetten en c'oelmatig maken, dan
verklaar ik :

— Daar is de-weg ! —
Het is geen avontuur, geen tasten in hst

duister... De resultaten zijn er. En waarom
7ou men hier van de les, die gekenmerkt is
door al het vernuft, den Duitschers eigen,
niet profitceren ?

Duitschirwid zal verschillende zulke wa-
gens hebben. Voor ons land zou een wagen

(voldoende wezen. Wat denkt u t kar van J
«Heer Bauwens, wij kunnen niet anders

antwoorden, als dat wij u moeten bewonde-
ren, voor het initiatief, dat u aan cfon dag

j legt — geniale gedachten zijn te zeldzaam,
opdat men er niet van zouc';e profiteeren...
E.n dat dit een geniale gedachte is, daar zijn
wij van overtuigd. Wij hopen dat men in ds
Propagandabond uwe stem zal hooren. om
deze gedachte werkelijkheid te doen gewor-
den.

Het bestaan en de welvaart van ons stoere
Vlar.msche Visschersvolk staan op het spel.

Ook zijn wij overtuigd, dat in ome Re-
geeringskringen, waar men zooveel vrienden
van de visschers telt, men zulke gelegenheid
niet zal laten voorbijgaan».

Wij danken den heer Bauwens, en herin-
neren aan zijn belofte hem opnieuw te mo-
gen opzoeken voor de kwestie (?er

Een nieuwe Vischkeurder

te wijden, maar graag zal jk u een vol-j Bauv/ens ?

BEREIDING DER VISCH

Heer Bauwens staat energisch op... hij
reikt ons de hand «Tot een volgende maal»
zegt hij.

Wij gaan heen, en denken... weinig woor-
den, maar daden en feiten... eene onver-

ï moeibare bemoeiing om alles wat onze vis-
jscherij aanbelangt... Dat is wel «Jonhn Bai;-
wens».

MYRCAN-KEENER.

\ erleden week meldden we het aftreden
van den vischkeurdei. E. Bailleul, om plaa;-s
Ie maken voor een nieuwe keurder : Gus
ta>f MAEKELBERGE.

Een zoncjerling toeval had ons een andere
naam doen schrijven en zoo speelde het «gc-
dnchtenduiveltje» een aardige grap. Inder-
daad terwijl v/e hel artikel over de knappe
aftrecfendje vischkeurder,- schreven, kregen
v/»- het bezoek van een zekere Tratsaert, zoo-
dat zonc'er het zeif te wülen, onze pen van

i naam miste en we dus schreven, c?at de op
pr-nsioen gestelde vischkeurder cOor E. Trat-
s<-.ett zon vervangen worden.

ilooals we reeds meldden heeft de nieuwe
keurder een schilterenc: examen afgelegd,

i waarop niets af te breken viel.
j Gustaaf Makelberghe, was echter voor ve-
i Itr.i onder ons geen onbekende, daar hij se-
i deft lang de vïsscherij beoefende.
i Op twaalfjarigen ouderdom monsterde hij
j voor de eerste maal als scheepsjongen aan
boord van de O.218.

Gustaaf was de oudste zoon van dertien
• kinderen.

'ii 1913 werd hij soldaat en als zulkdanig
gc/lroeg hij zich tijdens den oorlog op held-
haftige wijze, zoodat verschillende ecretee-
".cens zijn borst kwamen versieren.

In i9l9 terug, volgde hij onmiddellijk c'ö
.eïóen voor het examen van schipper ter vis-
rcherij, examen waarin hij dan ook schitte-
rend gelukte.

In 1924 deed hij ook zijn examen mee var.
radio-teiegrafist en behaalde hij als zulkda-
n g zijn d'ploma.

'n 192 7 zegde hij voorloopig vaarwel aan
C!K vïsscherij en veilrok hij met do iThysvil-
'e> naar Belgisch Congo, waar hij voor de
Sooorwegmaatschappij van het Tanganfka-
mcer, gedurende 3 jaar en 8 maanden, als
kepitein vaarde.

Pas terug uit Congo liet hij zich zooals
zooveel anderen, met zijn gespaarde centen,
t-en motortreiler bouwen en was hij achteraf
het slachtoffer van het failliet der Boomsche
f.ï:heepswerf, welke hem aldus é:i geld, ên
ïchip ontnam.

v'oorwaai een zware slag voor een vis-
scher welke zijn zuurgewonnen centen op
den wijden plas had moeten vercaencn.

Hij gaf echter geen moed verloren en toog
*-. eer naar de groote visscherijgronden om
-oor vrouw en kmders zijn brood te vcrdie-
ïiviï.

Zijn laatste reis was de SS.O75 «Albert»
van de Pech. a Vapeur» waarvan hij op 6
September afmonMerde om vischkeurder te
svorc^en.

Gustaaf Makeiborghe is 43 jaar oud. Wij
vjjn overtuigd dat hij nog lange jaren zijn
rv.vuw ambt met evenveel toewijding ols vroe-
ger de vïsscherij. zal blijven uitoefenen, want
vijn taak is geen gemakkelijke.

'Aiy is echter de «right man on the right
place» en dat zegt genoeg.

Hoe dient uw
geld geplaatst

o
Het doel van iedereen is geld te win-

nen.
Eens dit geld verzameld, blijft de

kwestie het zonder verliezen tz kunnen
blijven bewaren.

Om dit 'te bewerkstelligen, zijn er
allerhande middelen, dz eene min, de
andere meer zeker.

Nochtans, wat zou men niet doen om
de zekerheid te kunnen hebban, de
vrucht van zijn arbeid niet te verliezen.
Deze zekerheid bestaat: zet uwe kapi-
talen om in gronden.

Dit is dus reeds een zeer belangrijk
punt dat opgelost is. Maar wat zoudt U
daarvan zeggen, indien men U tezelf-
dertijd de mogelijkheid aanbood, om
zonder risico en zonder moeite, uwe ka-
pitalen te vergrooten ? ?

Ziehier: Koopt enkel en alleenlijk
gronden op den OPEX, aan de bijzon-
dere voorwaarden die er in gebruik
zijn.

Daar gezegde gronden onderhevig
zijn groote meerwaarden te ondergaan,
zal het U gemakkelijk vallen deze te
verkoopen met een belangwekkende
winst.

Ziedaar dus de ideale geldplaatsing !
(Medeg edeeld).

HUIS CALCOËN-MEYUS
VISCHAFSLAOER

Kaal, 20 - Tel. 119 — NIEUWPÖÓRT
ALLE SOORTEN
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edurende de Oostendsche Foor van 3 tot 19 October. Ingang vrij.
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Wanneer de Oostendsohe Kustvisschers
vergaderen

orvag morgen vergaderde de Oostencï-
•; Kualvisschersverecniging onder het
mlterschr.p van den heer Gcrard Deck-
'i. Hen 80-tai icden hadden er aangehou-
legenwoordig te zijn.

Je voorzitter opent de vergad'ering en
1 mcclcdccling van de commissifizitting
n: vorige week plaats hac, en v/aarop het
'en van carnavallichten besproken werd.

i VOEREN VAN KARNAVALLICHT EN
EN .HET WIJKEN

ials men w ê». werden reed.s 26 kleine
:itcrsvaDrtuigen in overtreding genomen
;;cen karnavalïïchlen te voeren.
•cl voeren dezer lichten door de interna-
r!c reglementen verplicht zijnde, zoo
• on alle schippersgewaarschu.wc*. dat,moch
zij daaraan tekort komen, zij zulien gc-
H werden.
;!K;crlusschcii werd naar Dcr>. Haag een
-:r;iin gestuurd om deze kwestie op het
Ikomcnd Internationaal Congres aan de
>rde te-brengen, daar dit en het uitwij-
van kleine visschcrsvaarluigen gezien de
•f motoren welke zij aan boord hebben
Punt van belang zijn voor wat cc oven-
in wijziging van het beslannd reglement
kfft.

— DE EXAMENS VOOR STUURMAN.
MOTOR1STEN.

nk zij de aangewend.-; voetstappen, zul-
specialé bekwaanihcidsgctuigschriftcn

si.hippefs on motorislcn van kleine vaar-
;i ingevoerd worden.
• diegenen '.«'elke op het huidig oogenblil;

.Jan 25 jaar oud zijn, zullen oen non-
e proef mogen afleggen.

icr schipper vnn cc:; motor van minder
iOO H.P. zal zijn examen mogen doen
molorist,zoo;iat hij als schipper-motorist

[kuatvisscherij zal mogen varen.
: icvior zal echter van achter nevens do
•Minast moeten geplaatst worden.
• visschers worden verzocht bij vcrande-
if reparatie daarin onmiddellijk te voor-

« inschrijvingen voor de examens zullen
|i'.<>g na I Oogst mógen geschieden.

HET Uil BAGGEREN DER KAAI

I'; kuslvissehrrs teckenen prptesl aan te-
lul verwaarlcozen der garnaalkaoi, waar-
' r.a bij laag w«ter uren op uren verplicht
I te blijven liggen.

»p zal aangedrongen worc'en.

I- DE AANVOER VAN KLEINE VISCH
•̂ir t«e voorzitter van toevoegde bron

•»», zou de aanvoer van kleine visch

:ort verboden worden, !
princiep zijn de vïssehers daar niet te-

J Vermits dn toekomst voor tic visseherij
I ' verzekerd worden Echter zal nange-

d:ongen worden op een bijzondere regeling
VO3: «rat de kustvisschers betreft.

&. — HET BETALEN VAN KINDERGELD,
Ï'ENSIOEN EN Oï- GeviEENSCHAPFELIJKE

KAS VOOR ZEEViSSCHERU

Do voorzitter meldt ook dat gezien al die
betalingen voor allen zonder onderscheid ver-
plichtend" zijn, er naar een middel dient gc-
zo:.hl om met de minste moeilijkhec-ien aan at
dezje wettelijke verplichtingen te voldoen,
clf.ar velen antjers moeilijkheden zullen heb-
ben.

Hierop ontstaat een bespreking, waaruil
:i:cii afleidt dat allen het daaromtrent niet
cerns zijn.

L)cor' den voorzitter zal nagegaan worden,
hoc alles ineens zou kunnen afgehouden wor-
cVcn en welk percent ciit zou uitmaken.

öir.nen 14 dagen zal een nieuwe vergade-
nng belegd worden, waarop de zaak breed-
•»3ci ig zal uiteengezet worden er> het bestuur
::titlcre inlichtingen zal ingewonnen hebben.

ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART

MORGENZITTING

HET VERGAAN VAN DE B.35

DE KLACHT DER BEMANNING VAN DE
j S.S. RAYMOND TEGEN DEN KAPITEIN
] VILAIN.

De heer voorzitter geeft een kort overzichtDe Raad onderzocht alleen h«t vergaan .
van de B.35, of er hier geen nalatigheid van- , v a n het verloop van het geding. De Raad
wcge de bemanning in het spel is, het weige- j word, ingevolge de wettelijke voorschriften
ren van hulp zal verder onderzocht v/orden, samengesteld ten einde te kunnen oordeelen

De reis is heel normaal en vlot verloopcn, ! «n het voorkomend geval, of er een oncter-
•ocn op 25 Sept. na den mieHag de schipper [zoek moet bevolen worden.
meende daveringen waar te nemen, hij heefl De heer Rijkscommissaris vraagt ann den

behoorlijk samcngestelden raad, dat het hemcr/middellijk de vaart vermindert en
n:»ar den motor gaan zien, maar heeft niets (zou behagen te oordeelcn of er een onder-
ftbnormc-ó": gezien. (zoek moet ingesteld worden.

Daar uc trillingen echter aanhielden heeft J Hierop trekt c'.e Raad zich lerug voor be-
ilij nog de vaart verminderd en is nog eens j raadslaging. Hel arrest !uic!t dat er geen on-
naar beneden gcga-i. En heeft vastgesteld, ! derzoek zal worden aangegaan en dat kapi-
riat er een kleine lek moest zijn in den ach- j tem Vilain bijgevolg vrij is. De kosten vai-
tersteven. Het water dat doorweide, was Icn ten laste van den Staat,
zwart, ziende dal er slechts, een tweetal! DE AANVARING TUSSCHEN
emmers in het uur zou doorkomen, ging de ! H.2 EN DE H.36.
3chipper terug naar het dek. j De heer voorzitter geeft voorafgaandelijk

hel oogcnhlik cfcr manceuvers nader te be-
palc-n.

Vandierendonck Fr. — Matroos aan boord
van de H.2 verklaart dat op het oogenblik
vön het manccuver van zijn vaartuig de H.36
zich op ruim 300 meter afstand bevond.

1 Dr heer voorzitter merkt op dat het hen-.
Eventjes was hij boven gekomen of de mo- j If^ing van hel zeeverslag der beide schippers ; n:._t d u i c l c I i j k voorkomt rfat gedurende den

heeft een tragen gang ; hier aan kon bijge-
volg niet gezien worden dat, alhoewel de H.2
een bal geheschen had', het toch niet vis-
schend was. Er werden van beïcije zijden geen
signalen gegeven.

HET GETUIGENVERHOOR
Vlietinckx Pros.— Matroos aan boord van

H.36, verklaart dat beide schepen gelijke
vaart hadden en dat, alhoewel de H.2 de bal
voer, hij toch ontwaarde dat dit vaartuig
niet aan c*c kon e lag gezien de vaart. Op
een vijftig meter afstand tussshen beide sche-
pen week de H.2 uit en de H.36 kon de
botsing niet meer vermijden.

De heer Rijkscommissaris dringt aan op
O:M; \ ert'isr getuigenverhoor om den afstand
tusschen d'e beide aanvarende schepen op

Zitting van i October 1936.

Ü. — DE REGELING VAN DEN VERKOOI'
VAN GARNAAL.

Ücdcrt verschillende weken worden er bij
''t;!-, verkoop van garnaal talrijke moeilijkhe-
<i.C5i waargenomen, welke somtijds tol aardige
vechlpartijtjcs en ruzie zouden kunnen aan-
leiding. Ook is het niet aannemelijk dat, wan-
neer men van 4 uur 's morgen3 binnen is,
men daar reeds aan hol garnaalkot zou hoe-
veri te gaan staan om op zijn beurt Ie kun-
nen verkoopon.

•viel algemeenheid van stemmen wordt dan
o«k aangenomen, dat het gemeentebestuur
d: loelating zou gevraagd worden om een
halt uur vóór ó'en verkop, omfcr de visschers
Ie loten, wie eerst zal verkoopen.

Ai diegenen \velke te laat komen, zuilen
slechts nadien mogen verkoopen.

l>c visschers welke geloot hebben en op
hun beurt niet zouden verkoopen, zullen ge-
ilraft worden en mogen slechts na een be-
!>!M'»' uur verkoopen.

N,T een warmen oproep lot krachtdadige
samenwerking onder de leden gericht te heb-
hen, wordt de vergaoering te 12,30 u. ge-
heven.

torlot kwnr. bovcn'geloopen, zeggende dat! Hieruit blijkt dat de H.2 en de H.36 den
15 September 11. in aanvaring zijn gekomen.

R.Neyt-VonWulpen |
BRANDHOUTKAAI,* 29-31

Tel. II.74.63 — BRUSSEL

Groothandel in GEROOKTEN
en GEZOUTEN VISCH.

Specialiteit van gerookten ZALM

Versche en gepelde GARNAAL

het water binnenstroomde.
Onmiddellijk.is de schipper terug naar be-

neden gegaan en hebben ze gezien dat het
water binnen kwam langs de as van het
schroef, hetgeen doet veronderstellen dat de
buitenbus die rond de as zit afgebroken was.
Dan hebben ze nog cetracht het lek te stop-
pen, met zakken en vet, c':och het heeft wei-
nig of niet kunnen helpen.

Intusschcn was de mootr door het steeds
wassende water vanzelf stil gevallen. Toen

j zijn ze op het dek gegaan en beginnen pom-
I pen. Zoo hebben ze het schip nog 3 uur
• kunnen vlot houden. Terwijl er stccd.' I man
aan hst pompen bleef \verr? al het mogelijke
gedaan om de aandacht te trekken en hulp
te verkrijgen van een eventueel voorbijva-
rend schip. Nergens daagde er hulp op, en
het schip zonk steeds dieper. De reddings-
boot werd uitgezet, ze waren nauwelijks een
200-tal meters van het «chip vcrwijc'.erd toen
deze met den voorsteven wat opgelicht in de
golven verdween,

Tijtiens hot onderzoek werd ganach de be-
manning bestaande uil schipper, motorijt,
stuurman en matroos ondervraagd. Zij leg-
den allen een eenvormige verklaring af, die
overeenstemde met die eerste gedaan aan
cfen Waterschout.

Verder werden de verklaringen gehoord
van cien heer Vangaver, expert. Ffct schip
was in Maavt jongstleden nog nagezten en
buiten enkele opmerkingen van minder bc-

Dc Raar; beveelt het gebruikelijk onderzoek
om de verantwoordelijkheid in deze zaak
vast te stellen. De schippers Martony van
cïe H.2 en Vliclinck van de H.36 werden ais
betrokkenen gedagvaard

Het verhoor begint met Martony tfic zijn
/eeverslag bevestigt en uitlegt op de tafel,
met de twee «schuitjes» hoe cc aanvaring
voorviel. Hij stond nan hel roer, nicttcg.cn

voor het draaien vereischten tijd, de H.36

De Onderzoeksraad voor Scheepvaart kwam
bijeen onder het voorzitterschap van den h.
J. Poll.

fvl. Descamps vervult het ambt van Rijks-
commissars.

HET VERGAAN VAN DE B.35
DE UITSPRAAK

De Raad verleent in deze zaak het volgenci
arrest :

Het zeeverslag en het getuigenverhoor
hebben c;ocn uitschijnen dat het vergaan van
B.35 «Dolly» toe te schrijven is aan een
groot lek, veroorzaakt door een zeeongeval.
Dn bemanning heeft alles gedaan wat in haar
bereik was om het schip te behouden. De
schipper R. Waeghc wordt diensvolgens bui-
len zaak gesteld. De kosten van het geding
vallen ten laste van den Staat.
DE AANVARING VAN DE H.2 EN DE H.36

DE UITSPRAAK
De Raad is van oordeel dat de aanvaring

tusschen do H.2 en de H.36 toe te schrijven
is aan cen onvoorzichtig manccuver van Mar-

! !>".ny, schipper van de H.2. Er wordt insge-
zulk een grootcn afstand in een betrekkelijk Hjks vastgesteld dat de genoemde schipper
korten tijd heeft kunnen afleggen om in aan
vaiing te komen met de H.2.

Houtteman A. Motorist aan boord van
''•e H.36 :: Lel, voor wal de bepaling van
t:or» afstand drr beide schepen betreft, niet
de i.-.'JerB icdci, der bemanning eens. De H.
36 was cen 'tertigtal meters af van de H.2.

De andere opgeroepen getuigen namelijk
Hcnncman van de H.2, Latruwc van de H.2

slaande de H.2 niet aan het visschen was,' r\ ... i u ie. . \. j
( er, l'cwitte van de 11.36 steunen hun weder-

was de «bal» geheschen hetgeen moest be-
duiden dat het vaartuig aan de korre lag,
er werd, voor hel uitwerpen der korre, ge-
drraUl zonder signaal te geven. Een raadslid
merkt op dat dit een onvoorzichtigheid gold.
Martony verklaart dat door geen enkel schip-
per bij dergelijk manouver, seinen worden
gegeven. De H.36 volgt e op ruim

200

zijdschc schippers in hunne verklaringen-

HET REKWISITORIUM VAN DEN
HEER RIJKSCOMMISSARIS

D<" heer Ri.'Kacoinmissarij verklaart dat hij
beter de door de bemanning overeengekomen
30 ir-, knu aiipvaardcn, dan de door de an-
dere bemanning overgekomen 200 meter.

I"'

lang, was het in regel bevonden. Het bewijs [ schuldigen. M. Descamps wijst hem echter

ter en zou voldoenden tijd gehad hebben de \ M . peicamp;, acht den schipper Martony van
H.2 te ontwijken. De opgeloopcn avarij was \ Jc ) | 2 v.-oiUwoordolijk voor de aanvaring
slechts gering en tusschen de twee betrokken
recders kwam het tot een akkoord.

De heer Rijkscommissaris wijst schipper
Svinrtony er op dat het in elk geval reeds
vaststaat ciat door hem twee rcglcmentsover-
tredingen werden begaan : ten eerste uit te
voren zonder monslerrol en ten tweede tiat
er gedurende c'e rei» geen gcdiplomcctdc
motorist aan boerd was. Deze twee ten laste
gelegde feiten blijken uit een onderzoek, dat
door c|en waterschout werd ingesteld.

Schipper Marlony tracht zich Ie veronl-
h h

van deugdalijkheid werd afgeleverd
van 5Maart 1936 tot 5 Februari 1937.

De uitspraak zal in tio eerstkomende zit-
ting gegeven worden.

Daarop wordt <le voornuddagzitting geho-

ven.

NAMIDDAGZITTING OP 25 SEPTEMBER

r>p zijn beroepfpli
Hierop wordt schipper Vlietinck van de

H.36 onderhoord.
Hij beschrijft op zijn beurt de door beide

vaartuigen gedane mancouvers. Tengevolge
van de geheschen bal, werd <fe H.2 als een
visschend vaartuig aanzien. Op 4'0 m. af-
s'and draaide de H.2 De H. 36 kon niet meer

^ voldoende uitwijken. Na eene ondervraging
De Onderzoeksraad kwam bijeen onder het • v a n c c n raadslid die gepast aandringt, moet

voorzitterschap van den heer J. Poll, | Vlietinckx bekennen dat er geen gevaar be-

rnet uitgeweken te hebben zonder sein gege-
von te hebben. De Raaci zal de beroepsfout
onderzoeken en vaststellen wie aanleiding ge-
geven hoeft tot de aanvaring.

Marlony »vordt vetder nog beschuldigd van
zwuic rC'glemcntsovcrtrcdingcn namelijk van:

Ie hebben zonder monsterroi

De heer Descamps, vervult 'hel ambt van J stond voor het fcehoud van zijn vaartuig ten-j
Rijkseommissaris. I gevolge van de opgeloopen averij.

1) 5.
aan boord .

2) ?,ev*.en te hebben zonder gediplomeer-
den rr>ot<Hi't ;

3) de bal te hebben gevoerd terwijl de
H.2 niet aan <?e korre lag, maar zich in eer.
bepaalde richting voort bewoog

Hij vraagt eene schorsing van het diploma
van Martony voor een tijdstip van 6 weken.

De heer Rijkscommissaris laat het verder
a*>n het oordcel van den Raaij over Vlietinck,
schipper van de H.36, builen zaak Ie stellen.

De heet voorzitter staat hierop nog be-
rcfdwillig r>ct woord aan Martony en zet den
ttisch van den heer Rijkscommissaris uiteen,
opdat de beschuldigde schipper volledig zou
begrijpen.

De debatten worden in de zaak gesloten
en de r?3.\jl ?e! den In of 2n Oktober aanst.

' i uitspraak vcrVenen.

j te kort gekomen is aan zijn bcrocpsplichtcn
i'ict uit te varen zonder gediplomeerden mo-
torist en zonder monslerrol aan boord. Noch-
tans wordt de invloed van d̂ en reedcr, die
Martony er toe zou aangezet hebben, in
acht genomen.

Voor het feit der aanvaring loopt Mar-
tony een vermaning op. Het goed verleden
van den schipper wordt door den Raad in
ncht genomen. Voor de and,ere beroepste-
kortkoming loopt hij ccn schorsing op van
zijn dipima voor ccn tijdstip van acht djagen
Ie beginnen van de dagteckening der bctcc-
kening van het vonnis. De eene helft der
kosten vallen te zijnen laste, de andere helft
ten laste van den Staat,

Schipper Vlietinck van f5* H.36 wordt bui-
len zaak gesteld. "
HET VERDRINKEN VAN DESCAMPS ISID.

AAN BOORD VAN O.288
De stuurman Rouzée Fernand, die zich

wacht had, wordl nog in de zaak onder-
hoord. Hij verklaart dat hij Descamps niet
heeft zien over boord gaan, ook heeft hij
niets gehoord. Hij veronderstelt dat de lichl-
matroos, bij het water slaan met een cm-
mer, over boord is gevallen en verdronken
is «onder dat iemand getuige is geweest van
het droevig voorval.

De Raad zal in een aanstaande vergadering
uitspraak doen.

. VERSCHOVEN ZAAK
De stranding van tic H.52 fusschen Knockc

en Duinbergen moet verchovcn worden, c^ar
de schipper Ghcscllc Frans, alsook de an<l.cr«!
'eedn der bcmaning van het genoemd vaar'
tuig, in zee zijn.

Hierop wordt de zitting geheven.

REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN-
DELAARS EN NljVERAARS

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



HET VISSCHERIJBLAD

Marktberichten
OOSTENDE C 2 9 6 Spanje

O.204 Kanaal
Vrijdag 25 September 1936 I 0 . 6 8 Flamborough
10 vaartuigen hebben gemarkt,hetgeen zich : Q . | 27 Witte Bank

:>p een Vrijdag zelden voordoet. Onder dezef <jjj_Q 75 Smalls
v«.:. er een treilcr van de Smalls met 237JC;<J_Q 159 Smalls
ler.neh haring, 7 bennen makreel, 25 b e n n e n ' Q 226 Oost
wijting. 10 b. kleine mooie meid, 120 kabei-! H.42 Noorden
jauwon, 70 kools. 50 lengen en eenige ben-,O.307 Kanaal
nen mixed. Een motor van de Moray met • }4.66 Witte Bank
320 kabeljauwen, 150 groote mooie meiden
.;.! 26 bennen kleine, 7 bennen zeeduivel, 14
li. schelvisch, tottcn, 300 kg. lengen en au-
c!<-re soorten van minder belang.

De anciere vangsten bestonden uit : tong,
tarbot, griet, rog, pieterman, pladtjs en knor-
haan, zoodat de koopers zich hebbin kunnen
Ledienen. •'

Alles werd aan redelijke prijzen verkocht.
O.300 Moray Firth
H.56 Oost
0 I 16 Noorden
t \ 2 0 9 Oost
SS.O.97 Smalls
< . 192 Kanaal
O 2 I 0 Oost
O.245 Oost
N.48 V/est
1 i.3 Oost

24.501,00
12.910,00
2.535.00
7.240,00

40.097.00
1.237.00
9.290,00
3.866,00
3.715,00
6.700.00

15 d.
8 d.
4 d.
8 d.

10 d."
8 d.
8 d
4 d.
4 d.
5 d.

Zaterdag 26 September
1 stoomtreiler en 8 rnotorvaartuigen waren

!er markt. De eerste kwam met 330 bennen
haring van c\e Smalls, alsook 36 b. wijting.
' 2 bennen kleine mooie meid. wat kabeljauw,
kools, lengen en mixed.

Van de Moray Firth hadden wc 400 kabel-
jauwen, 300 stuks groote en 30 bennen
kieine mooie meiden, 100 lengen, 10 b. wij-
t»;g, 30 b. schelviscb-tolten, zeeduivel, witch,
sleenschol en gul.

Van de Witte Bank en de Oost waren 4500
Kg, tong, veel tarbot en griet, placlijs, kleine
wijting, rog en 40 kg. pieterman, en 65 b.
kreêftjes.

Geen overdreven prijzen werden bskcmcn.
0.175 Witte Bank
U.338 Witte Bank
O.21 I Witte Bank
G.3I0 Moray Firth
G.3I8 Witte Bank
SS.GM63 Smalls
O.302 Witte Bank
O.324 Witte Bank
O.334 Oost

Maandag 28 September
Groot was de aanvoer, zoowel in ver-

»rheidenheic! als in hoeveelheid. 20 vaartui-
gen hebben gemarkt. Niet min don zeven
verschillende visscherijen vertegenwoordigen-
de. De harïngvisscherijen van de Smalls en
\ an Flamborough Head hebben meer
1000 bennen dezer soort opgeleverd1. De
Smalls wisten bovendien 130 b. makreel, 30

13
14
15
14
14
10
1 1
13
8

d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.
d.

16.303,00
16.979,00
17.437,50
34.839,00
19.342,50
48.778.00
16.805,00
15.395,00
6.230,00

18
14
4

15
12
II

8 d
8 d.

12 d.
12 d.

d.
d.
d.
d.
d.
d.

38.305,00!
26.379,00,
26.178,00
20.650,00
44.773,00
54.910,50

6.700,00
12.400.00
14.003.00
12.345.00

Dinsdag 29 September
Nogmaals hebben 20 vaartuigen gemarkt,

z'.-odat de mijn meer dan vol was. De veel-
vuldige soorten waren nog in grooter hoe-
veelheden voorhanden dan den votigen dag.
1 treilers hebben 380 bennen haring, 86 b.
makreel , kabeljauw, wijting, kleine mooie
meidi en mixed van de Smalls medegebracht.
Hen derde treiler van Ysland had 1000 ka-
beljauwen, 4200 kools, 210 b. roode boonen,

b60 b. wijting,
lullen en 28

14 bennen schelvisch, l 15 b.
bennen lengen. Van Spanje

de Moray, het Kanaal, de Witte Bank, Noord
.'ti Oost was er 8500 kg. tong, zeer veel rog,
me oio meid, Schotsche schol, pladijs, tarbot,
griet, zeeduivel, wijting, totten, haai en zee-
hond. Ook was er veel witte kabeljauw.

Alleen de groote visch werd aan redelijke
pi ijzen afgezet, terwijl de kleine soorten zeer
goedkoop verkocht werden.
O.246 Witte Bank 12 d.
O.203 Noorden 9 d.
O.263 Moray Firth 16 d.
O.316 Kanaal 13 d.
O.82 Kanaal 12 d.
O.29I Moray Firth 13 d.
O.8I Kanaal 12 d.
SS.O.146 Ysland 18 d.
0.145 Witte Bank 13 d.
O.214 Oost 11 d-
O.303 Witte Bank 12 O,
O.295 Spanje 17 d.
O.315 Spanje 18 d.
O.290 Kanaal 12 d.
O.239 Spanje 20 d.
O-166 Witte Bank 13 d.
O.272 Oost 1° d-
SS.O.I49 Smalls 12 d.
O.249 Witte^Bank 13 d.
SS.O.80 Smalls I I <*•

19.982,00
9.760.00

25.430.00
26.&66.00
31.904,50
36.527,50
22.432,00

113.041,00
25.159,00
13.070,00
18.955,00
50.928,00
47.363,50
19.825,00
49.773,50
20.833,00
12.010,00
26.054,50
15.447.00
29.313,00

Belgische
Constructie

F. N. R.
vervaardigt ten toestel dat U toelaat
DE NIEUWE VISSCKERIJGOLF

VAN HO METERS
te ontvangen en U eveneens een uiterst
y et rouwe muziekweergave van alle
zenders geeft.

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

OFFiCIEELE VERDEELERS

>ó«ftdeVoeftaürjanh€twMk D . & O . O p d e c i r y n c k
éot P S l t f C n f Nieuwpoortsche Steemv., 195, tel. 1093
fffi i ?; ll*r>IMT; Visschcrskaai, 17, tel. 2003, Oostende

2100 kg. tong. veel tarbot-griet, pladijs, tO!< Ol'ÜKHNGST VAN DÜN VEHKOOP PER
' ÜAQ GEDURENDE d "ERLOOPEN WEEKi>n klein wijting aangevoerd.

De eenheidsprijzen waren goedkonp.
ÜAQ GEDURENDE de "ERLOOPEN WEEK

0.189 Witte Bank
O.3 1 7 Kanaal
SS.O.I57 Smatls
O.329 Witte Bank
Z.52 Oost
O.245 Noorden
0.187 Noorden
O.266 Oost
O.280 Noorden

13 d.
overschot

12 d.
13 d.

d.
d.
d.

161953,00'i Vrijdag 25 September
1 100 00 ; Zaterdag 26 September

20 811 Ou! Maandag 28 September
15 791 0 0 ^ ' n s ^ a g ̂  September
2 685 00 | Woensdag 30 September
2.597,00
9.620.00
6.025,00
9.938,00

UMUIDEN
Aan den vischafslag kwamen op :

24 Sept. 10 stoomtreilers en I motor.
25 Sept. 2 stcomtreilers en 1 motor.
26 Sept. 2 stoomtreilers en 3 motois.
28 Sept. 14 stoomtreilers en 23 molors.
29 Sept, 13 stoomtreilers en 3 motors.
30 Sept. 10 stoomtreilers en I motor.

Wederom een week van 51 stoomtreilersWoensdag 30 September
De mij-.i was nogmaals meer dan vol bezet j e n 32 motors. Hoewel het aantal stoomtrei-

gezien 21 vangsten werden verkocht.Er was J e r s z e e r g r o o t was, was de toevoer van ver-
geen tekort aan verscheidenheid. Rog, mooie • s c n e visch lang niet voldoanne en liet <ie ver-
meid, zeeduivel, tarbot, griet, Schotsche
schol, pladijs en totten overheerschten de
markt. Haring, 210 bennen ; tongen, 9000
kg., roobaard, kabeljauw, wijtinsj en knor-
haan schoten ook niet tekort, terwijl de ove-

i sige soorten in mindere mate aangevoerd
j werden.

Evenals den vorigen dag, was Oe kleine

!J. wijting, alsook wat kabeljauw, kools, ten-
ger, en mixed bij te brengen.-

Van het Kanaal kwamen meest mooie meid,
7cetiuivel, Schotsche schol, rog, wijling, knor-
hann en haai, met wat tong, tarbot, griet,
Rleonschol, pladijs en kabeljauw.

Ook van d'e Moray kwamen deze soorten,
doch in grooter hoeveelheden, bijzond -rlijk
mooie meid en totten.

Van Spanje was er veel rog en '.wat tong,
talbot, griet roobaard en haai.

Van de Noorden of de Oost kwamen 10
vaartuigen met meer dp.n 5000 .kg. tongen
ter rnarkt, alsook heel veel tarbot, griet,
oiac'.ijs en wijting.

Andere soorten waren zeldzaam of niet
IK verkrijgen. De daling van den Franschen
frank heeft heel zeker medegeholpen aan de
piijszakkïng welke zich voordeed.

In' het algemeen waren ze toch nog rede-
lijk;
Antw. 3 Noorden
O.207 Witte Bank
O.27I Oost
O.89 Moray Firth
G.55. Witte Bank
0.155 Witte Bank
O.I I2 Moray Firth
0.178 Kanaal
O-130 Noorden
0.5 4 Kanaal

6 d.
10 d.

9 d.
16 c'i.
14 d,
15 d.
16 d.
12 d.
8 d.

12 d.

6.809,50
9.995.00
6.605,00

47.336,50
14.839,00
28.600.00
31.145,00
10.186,00
6.698,00

10.465,00
20.646,50
16.895,00

visch goedkoop en de groote middelmali
O.265 Kanaal l i d . 10.46
0.176 Witte Bank 12 d.
O.244 Witte Bank 14 d.
O.288 Spanje 20 d.
0.102 Witte Bank 13 d.
O.66 Oost 4 d.
O.224 Moray Firth 15 d.
O.322 Witte Bank 13 ei
O.268 Moray Firth 12 rï.
0.120 Witte Bank 12 d.
O.306 Spanje 18 d.
O.355 Witte Bank 12 d.
0.131 Witte Bank 12 d.
O.332 Moray Firlh 13 d.
O.85 Kanaal 12 d.
O.240 Noorden 8 d.
O.87 Spanje I 7 d.
5S.O.343 Smalls I I d.
O.3I2 Kanaal I I d.
O.294 Spanje 18 d.
O.3I7 Kanaal

scheidenheid zeer veel te wenschen over. De
groote stoomtreiler* komende met vangsten
van 800-1000 bennen bestaan voor ruim
80 t.h, uit makreel.Het laat zich ze,er goed bc
grijpen dat vooral de exporthandel een moei-
lijke tijd doormaakt, want deze geheele
maand is de exporthandjel verstooten geble-
ven van kabeljauw, koolvisch, schelvisch er.
mooie meiden. Ook de binnenlandsche han-
del maakt moeilijke tijden mede. Ofschoon
elke klienteel zijn bestelden visch zal ont-
vangen, dient opgemerkt te worden dat <!e

37.384,00 j prijzen voor buitenlandsch verbruik te hoog

Maandag 5 October. SS.0.161 van de
bmalls met 275 bennen haring, 240 bennen

37.442,50 • dcclig voor meer propaganda van «Eet meer . m a kree l , plus

Doncferdag 1 October
totaal fr.

112.231,—
192.762.50
440.251,50
615.671,50
488.621,50

85.757.00
1.935.295,—

BERICHT AAN DE VISSCHERS 1

Om goed* de ?K.oolzakk<n> anders gezegd
kustwachtera te zieti afkomen, sgebruikt
verrekijker» van de

Les Frigorifères du Littoral

GEMAALD EN IN BLOKKEN

N. V

Groote koelkamers
voor bewaring van

visch, eieren
bevroren vleesch

enz.:

I

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

ê

9

V I S S C H E R S E.N
VISCHHANDELAARS
BESTELT UW ÜS Bil

FROID INDUSTRIEL
OOSTENDE

GENT
25 September 1936. — Garnaal 5—6 ;

griet 10—-12 ; kabeljauw 12 15 ; makreel
6 ; pladijs 8—10 ; paling 14—20 ; schelvisch
?!—10 ; rog 6 7 ; tarbot 10—16 ; tongen
1 3—20 ; wijting 4 ; zeeposUïi 8—9 fr.

VISSCHERS !

BESTE
Weet U dat ^

GASOILJ
_ HET BESTE M AZOUT \

LUNETTERiE BELGE '0voor VISSCHERSVAARTUIGEN1

84, KAPELI ESTRAAT, 84 — OOSTENDE • GEFABRICEERD wordt door de(

(rechtover de Cinema Caméo) ^ £ _-̂  • . -̂~ I , g-^ {
AMe vermakingen aan de genadignte prijzen. 0 Jj>6lgl&ïl O r c l C K l I l g O y |

die nooit de belangen van
kooper uit het oog verliest.

Al hare prodiuctcn komen voort
van de Belgische Werkhuizen
te Langerbrugge.

g gg
Groote keus van Barometers. l den'

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VEIlLOOPEN WEEK

Donderdag 24 Sept., 5409 kg.

Vrijdag 25 Sept.

Zaterdag 26 Sept.

Zondag 27 Sept.

Maandag 28 Sept.

Dinsdag 29 Sept.

Woensdag 30 Sept.

6370 kg.

3261 kg.

3489 kg.

1959 kg.

4065 kg.

6732 kg.

1.40—3,60

0,60—4,60

2,40—5,40

2.10.. .4,20 j

2,50.. .4,50 \

2.20.. .4.50

0 ,50 . .3 ,60

VERWACHTINGEN
Zaterdag 3 October. SS.O.98 van het Ka-

naal van Bristol met 300 bennen haring en
2 bakken visch.

£ BESTELBIJDEB.C.C.

BOULOGNE
23 September. 15 treilers brachten : 5000

kisten haring 0,75-2,50; 1500 kisten ma-
kre,?l 2-5 ; 2515 kisten wijting 0,25-2,25 ;
812 kisten mooie meiden 3 ; 610 kisten schol
3-9 ; 15 kisten tongschar 5 ; 32 kisten kool-
visch 5,50 ; 120 kisten kabeljauw 3,50-4 ;
120 kisten kieine schelvisch 1-1,50 fr per kg.

24 September. 19' treilers en 4 korders

19.193,00 zijn en dit doa't nu eenmaal vele schade aan
6.240,00 \ het visch-ctend' Nederland en is niet • • - " - 'voor-

markt met :
kisten niet

15.822,00
35.036,50
14.121,00
53.800,00
16.832,00

Visch».
Komen de stoomtreilers alle toe met groote

ladingen verache visch, ook de kleinere
stoomtreilers en motors kwamen deze week
niet ten achter. Prachtige vangsten tongen

12 d.

Donderdag 1 October 1936.

8 vaartuigen hebben elk cene kleine vangë
aangeboden, evenals een overschnlje va
daags voordien. Een j;loomli{eijcr van d
Smalls leverde 15.0 bennen haring, waarvjv
de twee derden gekwetst ; daarbij 41 ben
r.en wijling, 7 bennen Schotsche schol, 26 b
kleine mooie meid, 70 kabeljauwen, 70 kool

17.534,00 I tarbot en daarbij vele kleine schol waren
19.971,50 i buitgemaakt et: hun vangsten kunnen hooger
27.225,00 t aangeslagen worden dan die van de groote

6.385,00 ; boeten, want juist deze booten zorgden voer
39.511,50
18.587,50
13.650,00
42.618,5
18.705,0

2 1.394,00 ten wat mixed. De anc.ere vaartuigen hebben

^&^r^^^^mo^^^^^%^^O^.TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE,
Zat. Maand. Dinsd. Woensd.

Tuiboi — Croote tarbot 12,00 12-15 12,00
Midd. tarbol 10.00 10,00 10,00
Kleino tarbot 5-7 6-8 6-7

Baibus — Griet 5-7 6-8 6-7
5oies — Allcrgroote tongen 17,00 17,00 19,00

Groote tongen 15,00 17,00 20,000
Midd. groote tongen 14.00 14,00 17,-
Voorkicine tongen 14.00 14,00 16,00
Kleine tongen 12,00 11,00 14,00

Carre le t s— Gr. pladij» («chol) 6,00 6,00
Mid. pladijs 5-6 5,00 6,00
Derde alag pladija 3-4 4,00 4-5
Kleine pladij 1.00 1-2 1,50

Limancfoa — Schar 4,00 4,00
Limandes aolea — Groote tongschar... 8,00 6,00 6,00

KI. tongscha 3,00 3,00
So!c* «i'Ecossc — Gr. Schotsche «chol 3,50 3,00

KI. Schotscho «chol 3,50 2,50
Moties — Schoten 2,00 2-3 2-3
Raio»— Grooto rog 3,00 3-4 3-4

Kleine rog 1.00 0,50-2 1-0,50
Tacav/ls — Stcenposten
Mctlnns — Gr, wijting 2-3 2,00

Kleino wijting 0.50-1 00,50-1
Cab-llaud blanc — Witte kaboljauw... 8,00 8-10

Gr. gullen 4-6 4,00
KI. gullen 2-3 2,00

Cflbil'eud d'Istande — Ysl. kabeljauw
Gr, gullen
KI. gullen

— Klipviach
t i r — KoolvUefc 3,00 2,50-2

Licus — Vlaswijting — . — —.—
Lingues — Lengen .•• 3,00 3,00
L'gicfir.s *— Gr. schelvisch

Gr. mid. schelvisch
KI. mid. achelvisch 6,00 5,'Ó0
KI. «chelvisch 4,00 4,00
Braacischolviftch (totten).. . 1.25 1-2

Coljtis — Gr. mooie meisjes .'....' (2,00 7-10
Mid. mooie meisje» 6,00 5,00
KI. mooie meUjes 2-3 2-4

Vivea — Pielerman 10,00 9,00
Grondmi — Knorhaan 1.00 1-2 0,50
Grondin» rougea — Enge-lscho «oldaten 1-2
Rougct*— Roobaard 3-4 3-4
Emissolc» — Zeehaal ." 1,25 0|25
Rous«c\te§ — Zeehonden . . . . . . . 1,50 '0,75
Dorées — "ZonnevUcvh 5,00 5,00

Gr. zeedoivel («teert) 6,00 5,00 5,00
KI. ««duivel 4,00 3-4 2-4

— G r . icepalïng 3,00 3,00
KI. zeepaling 2,00 2,00

Mnquetenux — Makrc«l 2,50 2,00
EMurgeons — Steur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15/00 16,00

12,00
10,00

6-8
6-8

2-2,50
0,50

8-10
4,00
2,00
6-8

4,00
2,00
1,75

1,50-2

3,00
9,000
8,00
6,00
4.00

,50
8-10
5,00
1-3

12-15
10,00

6-8
6-8

I 5,00
I8.0J
15,00

15,-
14,00

6,00
6,00
4-5
1,25
4,00

7.-
2,50
2,00
2,00

1,50-2
2-3

0.75
-1,50
2,000
0.25-0,50 0.25
6-8 10,00
5,00 5,00

1-3 2,00

16,00
15,00

15.-
14,00

7,-
6,00
4-5

1,50
4,00

2,50
2,00

2,50
0,50-1

1,00
1,50

3,00

8,00
5,00

0,50-1
8-10

5-6
1-4

5,00
0,50-2

1,00
1-2
3-4

0,50
0,50

5,00
5,00
2-3

3,00
2,00

1,00

1.25
1.25

'S/ÖÖ
3,00

m. oiop verscheidenheid van de p'ntvischsoor-
ten.

De prijzen van alie soorten versche visch
waren deze week zeer goed. Alleen de ton-
gen kenden Zaterdag een daling ; oorzaak
hie was d'e devaluatie van Fransche
frank, Maandag en Woensdag zijn ds tong-
ioorten aanzienlijk in prijs gestegen. Daa
nu ook Holland zijn gouden standaard heeft
verlaten, wordt de handel op Engeland we-
derom mogelijk. Hec valutaverschil is groo-
icndeels opgeheven, zoodat de exporlhandcl
wederom een kansju krijgt. De gevolgen wa-
ren Maandag, Dinsdag en Woensdag reeds
merkbaar.

HARINGVISSCMERIJ. Alle dagen blijft de
toevoer onverminderd groot, de vangsten
blijven groot 1000 kisten en nog steeds zijn
de prijzen zeer rcüc'.ijk Zoo'n seizoen van
haringvisschen is door het stoomtreilbcdrijf
nog niet gemaakt, toch gaat de kwaliteit aan-
zienlijk achteruit, zoodat deze visscherij nu
wel spoedig zal zijn afgcloopcn.

Verwachting toekomende week 45 stoom-
ireilcrs en 35 motors.

, b a k m ; X e d

waren aan de
1,50-2 ; 435
127 baril g
=,' I 150 tot ï l 75 f
k j s l e n m a k r e e l 2-3 ;

8700 kistfin haring

gezouten haring
ï é I

3245

geijsde huiing 1 ;
van 85 kg. elk

per I0Ó0 kg. ' ; I75Ó
kisten wijting I-
eiden 5-11 ; 495

kisten koolvisch 3-3,50; 120 kisten kabel-
jauw 4-5 ; 210 kisten kleine schelvisch 0,50-
I fr. per kg.

Dinsdag 6 October. SS.O.147 van Ysland! 2 6 S e P t e m b e r - ~' f ^ r s en 4 korders heb-
met 560 kabeljauwen, 500 kools, 65 bennen i b e n d e m a r k t b e v o o l r r a a d m e t 3 8 6 0 k ! s t < ! n

schelvisch, ' n a r i n g 1,50-1,75 per k g . ; 825 kisten niet

SS.O.76 van de Noorden met 500" b. ma-
kreel, platvisch, totten en mixed, 9 bakken.
O.3I ! van het Kanaal van Bristol.

1

BRESKENS
DE GARNAALAANVOER

Donderdag 24 September
Vrijdag 25 September
Zaterdag 26 September
Maandag 28 September
Dinsdag 29 September
Woensdag 30 September

15-20 cent p. kg.
15-26 cent,

15-30 cent.
15-25 cent.
15-20 cent.
15-18 cent.

BOCK

EXPORT PILSEN

mixed, 500 b. boonen, 20 bennen
40 bennen gulicn, 35 schaten, 10 bakken.
SS.0.158 van cie Smalls met haring, mixed.
O.292 van Spanje met rog, roobaard, tongen.

Woensdag 7 October. 0 .243 van Spanje

Verder worden
O.274, O.308

verwacht
van Spanje.

: 0.25,
O.303,

0.228,
O.323,

O.236 van het Kanaai of van de Moray Firth.
35 vartuigen
West.

van de Witte nank. Oost of

I geijsde haring I ; I I 5 barils gezouten haring
van 85 kg. elk - 13 i 5 fr per 1000 kg.; 616
kisten makreel 1,50-2,50; 1425 kisten wij-
ting 0,50-2 , 1 1 5 kisten kabeljauw 2-3,25 ;
10 kisten koolvisch 2 ; 120 kisten kleine
schelvisch 0,50-1 fr. per kg.

28 September. I 5 treilers hebben c!'e markt
bevoorraad' met 9000 kisten haring 1-1,75 ;
1100 kisten makreel 1,25-2; 2500 kisten
wijting 0,50-3 ; 500 kisten mooie meiden 3 ;
fr. per kg.

Stoommachienen - Motoren- Stoomketels \

industrielte t Pêcheries !
Samenwerkende Vennootschap

VANDERZWEEPPLAATS (rafttover de oude Statie)

Alle mekanieke vermakingen en constructies
Alle smlds-, plaat-, kopsr- en zinkwerk voor schepen

Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., er».
Tel. 741 Posidtet* 99136 Harn-kter*. gister 9ó

Do>id.
Tarbot • 47,00-18,50
Grieft 24,00-17.00
Gr. tongen U 4 - 1.02
Gr mid. tongen 00,z2- 0.85
Kl. mid. tongen 1.00- 0,88
Kl. tongen 1.02- 0,90
Kl. tongen (gr.»lip») 0,86- 0,68
Kl. tongen (kl. elipa) 0.64-0.44
Gr. schol 36,00-303,00
Mid. «chol 32,00-
Zet schol 27,00-25,00
Kl. schol 2S> OJ? ' IM° J
Kl. schol II 17,00- 6,00
Kl. schol Ui 7,00- 2-40
Bot 17,00-
Sclvar 12-00- 2,50

Zaterd.
45.00-10.00
16,00-14,50

1,15- 1,00
0.80- 0,71
0.80- 0,71
0,75- 0,66
0,55- 0,44
0,32- 0,18
30,00-

21,00-16,00
15,0013,50
12,50-10,00
10,00- 3,50

6,00- 1,60

Maand.
39,0013,50

18,50-15.00
1.09- 0.90
0.79- 0,68
0,78- 0,68
0,78- 0,66
0,59- 0,43
0.30- 0,20

25,50-16,50
25,00-14.50
21,50-11,00.
18,00-11,00
13,00- 4.70

6,50- 1,15

DinnL
32,00-11.00
22,00-13,00

1,20- 0.98
0.85- 0,76
0,85- 0,73
0,80- 0,66
0,62- 0,55
0.42- 0,26

25,00-18,00
21,50-18,00
21,00-14,00
18,00-12,00
13,00- 3.80
8,00- 1,60

Woensd.
42,0012,00
25,50-20.00

1,20- 1,05
0,88- 0.82
0.92- 0.84
0.80- 0,75
0.70- 0,61
0.35- 0.20

22,00-21,00
28,00-22,50

29,00-20,50
20.00-12,00
15,00- 4.90
6,00- 1,10

5.20- 2,70 5,50- 4.90 12,00- 3.70 8.40- 2.80

por 50 kg.
>

per kilo

por 50 kg.

p. 20 stuk
Tongsehar 23,00-15,00 Per,* lVk

r W , 10,00 17,00-6,50 11,50-9,50 19,50- por 50 kg.
Vleet -... 1.63- 0,38 4.25- 0.47 4.90- 0.43 2,20- 0.97 p. 125 kg.
Poontje* 11,50- 3.60 3,50- 2.20 7,00- 3,00 3.40- 2,60 1,00 per 50 kg.
Gr schelviacn 40.00. 20,00-24,00 12,0024,00 29,50- s>
Gr mid ecnelviéch ...32,00- 26,00-25,00 32,0019,00 37,00-24.00 »
Kl mid. scholvlsch ..27,00-19,00 17,00-14,00 26,00-15,00 24,0014,50 31,00-20,00 »
KL ichelvisch ...19,00-14,50 9,50- 8.70 16,00-11,50 17,00-11,50 22,00-16,00 »
Braadschelvl«ch 9,50- 7,00 7,00- 4.90 15,00* 6,10 11,50- 3,30 16,50- 6,20 »
Kabeljauw 78,00-48,00 70,00-48,50 84,00-42,00 67,00-48,00 80,00-46,00 >
Gr. Gullen „,.,23,00-18,50 16,00-15,50 24,00-16,00 20,00-11,50 26,00-17,00 »
Kl. Gullen 20,00 3.40 15,00- 5,50 «6,50- 3.40 14,00- 2,00 16,50- 2,10 per kilo
Wiitina 4.60- 1,60 3.10- 1.40 4.90- 1.90 4,50- 0.80 5,50- 1,10 p«r »tuk
Makreel «... 5.90- 1,90 6,00- 3.60 5.30- 2.20 4.70- 2,60 6.90- 3.30 p. 125 kg.
Haring 3.70-2,00 3.80- 4.20-1,60 3.90-2.45 3.60-2,70 per 50 kg?
Hamrnm 23.0013,00 20,00- »
Um • 6.00 '- >
Schartons 13,00- 7.70 11,00- 7,50 16,00 8,00 16,00- 7,50 16,0012,00 per kilo
Wolf 18.50- »
Kooivisch ,„.40.00-15,00 28,00-11,00 27,0021,00 31,00 «
Gr Heek 53,00 <
Mid. Heek 84.00-76,00 76,00 •« ..
Heilbot „. ,0,98-0,62 0.56- 1.08-0.60 0.84-0,60 1,15.0,74 'H 05 l a d

Zalm 1.40- 1,20 1.15- 1.0$ 1,30 *
Lena 2.83- 0.42 0.75 1,60- 0.90 1,40- 0.67 1,50- 1.43 >
"(reeft 0.65- 1,70-0.60 0,65 »
Stcur.... • » ,
Ir. roode poon » « per• «tuk
MA. roode pcon per 125 kg.

KOEKELBERG
DE BESTE :: LES MEJLLEURES

DUINKERKE
23 September. Grooten aanvoer, tongen I

14-18 ; tarbot 12-14 ;. schar (6-7 ; schol 5 ;

rog en pieterman 8 ; wijting 3-4.; garnaall
2-4,50 ; kreeften 18 per kg. ; zeehonden l,50|
-3 fr. per stuk.

24 September. Grooten aanvoer aan goede
prijzen.; Grppte aankpppen J( werden gedaati
voor Parijs, tongen 16-17 ; tarbot 12-14;'
schol 4,50-5 ; schar 6 ; rog 3-3,50 ; roo-
baard 5 ; wijting 3-4,50 kleine fruitvisch 2:
zeehonden 1,50-3 ; garnaal 2,50-4,50 p. kg.

25 September. Zeer grooten aanvoer met
steedjs vaste prijzen, tongen 15-17 ; tarbot
10-14; schol 4 , 5 0 - 5 ; schar 6 ; rog 3-
3,50 ; roobaard1 4-5 ; wijting 3-4 ; kleins
fruitvisch 2 ; zeehonden 1,50-3 ; garnaa'
1,60-3 fr. per kg.

26 September. Geringen aanvoer, tongen
16-18 ; tarbot 12-14 ; schol .4-5 ; schar 5-6;
wijling 3-4 ; zeehonden 1,50-3 fr. Geen gar-
naai.

British Ropes Ltd
LONDON

Consortium der Beste Engelsthe
Staaldraadfabrieken —7—

De Wereldberoemde Stalen
Korretouwen cBulivant», «EHIs enz.

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust :

O8TEND STORES & ROPEWORKS
N. V. , '

l'EEDERIJRAAI — OOSTENDE

Voor uw
Drukwerk
zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDERELLEN
VISIETKAARTEN
ADRESKAARTEN
FACTUREN IN BOE
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZEND1NOEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CIRCULAIREN
wendt U tot de
Drukkerij

van dit blad
Nleawpoort»t«enwat

OOSTENDE
TRLFFOON 733

PRIIZF.N BUITÜN
• i e CONCURWmTIE.

ALTONA
V1SCHMARKTEN v«n ALTONA-HAMBURC

Er hcerschtc gedurende de week "van 21
lol 26 September groote bedrijvigheid.' Bij-
zonderlijk was de aanvoer der stoomvaartui-
gen gedurende- de eerste dagen zeer groot.
Dank zij cle goede inrichting der vischmijn.
'iep nochtans alles vlot van stapel. Niet min
dan 66 stoomvaarluigen verkochten ter markt
een totale vangst van 5.583.800 kg. verschc
zeovisch. Hieronder waren er 63 stoomvaar-
tuigen van de Noordzee met 5.381.800 kg.
meestal haring, kabeljauw, koolvisch en ma-
kreel (ha r ing : 5.179.850 kg . ) , 2 stoom-
vaartuigen keerden van de Barentzee terug
met 107.750 kg. schelvisch en kabeljauw en
I stoomvaartuig vischte op Ysland en voerde
94.250 kg. kabeljauw, koolvisch en roobaard
aan.

Op de markt van Hamburg verkochten 30
dicpzecvisscKcrsvaartuigen 62.200 kg. schol
en fijne visch, 57 kustvisschersvaar. voerden
5.300 kg.zoetwalcrvisch aan.Dc motorkotters
lirechl\;n daarenboven 15.250). ^kg., harói»;
ter markt. De uit de vreemde haven* hief
aangevoerde visch bedroeg 228.800 kg-,
waaronder veel haringshaai,d'oornhaail dorsch
èh Schol.

Buiten de openbare markt werden daaren-
boven 450 kg. schol en fijnvisch verkochi.
59 kleine visschersvaartuigen zetten 2,600
kg. Elbevisch rechtstreeks aan den verbrui-
ker af.

In de handelshaven van Altona kwamen
3 sloomvartuigcn van uit deVi vreemde mc<
435.000 kg. haring binnen-

Algemeene weekstaat :
a) openbaar verkocht kg. 5.880.100
b) oit ter hand verkocht 3.05Ó
c) uit den vreemde ingevoerd?: 435.000

Hoii ir. totaal 6.318. f 50

fr.
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SCHEEPSBOUW WERVEN

Jos. BOEL & Zonen
q TEMSCHE q U
WERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.

MODERNE DWARSHELLING VAN 130 M.
Telegramadres : Boelwerf Temsche Telefoon : 10 en 157

Handelsregister: St. Niklaas 1018

p-

ANTWERPEN
VISCHMARKT

;6 September 1936.— pieterman 7 ; griet
heilbot 15—20 ; kabeljauw 12—15 (net-
I; 9' (bruto) ; gul 5—7 ; knorhaan 2 ;
,]visch 5—6 ; pladijs 3—9 ; rog 6—8 ;
,baard 6"; vleet 9 10 ; schelvisch 3 —
>; Schotsche schol 5 ; tarbot 8—10 ; tong
--20 ; haringshaai 6'; haring 3 ; bakha-
j 0,75—1 stuk ; gerookte haring I—1,25
!: ; makreel 3—-4,5'0 ; garnaal 9 ; mosse-
1,25 ; zalm (bevroren) 21 ; paling 7—-

fr. per kg.

E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR

Groothandel in Pekelharing
Gezouten 'Wijting en Schel visch

HARINGROOKERIJ

Nauwstraat, 14, MECHELEN

Magazijnen Vischmarkt, 28
Telefoon 912
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NIEUWPOORT
)eze week was er weinig visch op de
rkt en de visch was aan groote schomme-
;-.n onderhevig.
'aiertiag was ze zeer goedkoop om heden
ïdercjag fel in duurte toe te nemen,
fangen : groote 12-14 ; midd". 13-19 ; kl.
0; tarbot 12-16 ; griet 6-8 ; platen : gr.
,50 ; middelslag 2-4 ; kleine 0,50-2,50 ;
ar 2,50-6,50 ; rog : groole 2,75-3,75 ;
me 1-1,50.

ZEEBRUGGE
bnderdag 24 Sept. gr. tong 15-16 ; blok-
g 14-15 ; fruittong 14-15 ; sch. kl. tong
; kleine tong 10-12 ; tarbot 7-12 ; griet
; pieterrrvan 10 ; groote plaat 6 ; midd.
t 6-7 ; kleine plaat 5-5,50 ; rog 3-4 fr.
iterdag 26 Sept. groole tong 14 ; blok-

• 13-14 ; fruittong 13 ; sch. kl. tong 13;
n̂c tong 10-12 ; tarbot 8-13 ; griet 7-9 ;
erman 8 ; groote plaat 4,50-5 ; mid. plaat
50 ; kleine plaat 4-4,50 ; rog 2.75-3,50.
an<üg 28 Sept groote tong 14-15 ; blok
1-3-14 ;-fruittong 13-14 ; schoone kleine

!• 13-14; kleine tong 11-12; tarbot 8-
:" griet 7-8 ; pieterman 9 ; groote plaat
mid. plaat 5,50 ; kleine plaat 4,5-50 ;
2-3 fr.

Knsdag 29 Sept. groote tong 13-14 ; blok
% 21-13 ; fruittong 13 ; sch. kl. tong 13;
ine tong 10-12 ; tarbot 7-12 ; griet 6-8;
terman 8,50-9,50 ; groote plaat 4,50 ;
L plaat 4,50-5.; kleins plaat 3,75-4 ; rog
fr.

l'oeriéd'ag 30 Sept. groote tong 13-13 ;
hong 14 ; fruittong 14 ; sch. kl. long 14;
nc tong 10-12 ; tarbot 8-12 ; griet 6-7;
krman 8-8,50 ; groote plaat 4,50 : mid.
il 4.5Ö-5 ; kleine plaat 3,50-4 ; rog 2-3.
)EVÓER EN PRIJZEN DER GARNAAL
derdag 24 Sept. 6728 kg. 1,20...4,00
idng 25 Sspt. 6066 kg. 2,50...6,10
üciag 26 Sept. 3357 kg. 2,50.-.6,10
mdag 28 Sept. 1938 kg. 4,00...6,50

: 29 Sept. 4041 kg. 2,50...6,00
•nsdag 30 Sept. 9206 kg. 1,20.-.3,00

Hoe een Vischhandelaar
journalisme verstaat

VERACHTELIJKE PRAKTIJKEN

Sedert ettelijke maanden komen er in een
lokaal blao' vischmijnpraatjes Hvoor*. welke
nïet het nuttige voor doel hebben, maar
waarin Mr Beauprez, voorzitter van den Bond
vjvn Oostendsche klein-vischhandelaars zijn
gal uitspuwt tegen al de personen welke hem
:.-s den weg staan.

Dat dergelijke praktijken uitgaan van een
voorzitter van een Vischhandttlaarsbond,
welke alleen het algemeen belang van zijn
1> den en den vischhande! cSent in te zien
vt.lt niet alleen te betreuren, maar is ver
achtelijk en kan niets dan schade toebren
gen aan een bond, waarin goede gedachten
hun nut konden opleveren.

Hij vergenoegt zich niet alleen concur-
renten aan te vallen, maar hij denkt dat he
beste middel is om zich te c)oen kennen, de
ambtenaars van het Zeeweezn, de bestuurd
oer vischinijn, de hallchef, Camiel Willems,
de bestuurders der Roode vloot, enz aan t
vallen.

Ook de huisbewaarder êer haile heeft hel
:edert enkelen tijd te verduren. Hij was het
nochtans, cfie deze enkele maanden geleden
ophemelde en schoone artikels in zijn kronie-
ken over hem, uitgalmde.

Met al die heïdenfeiten heeft hij zich in
tt-rdaad als de ïeider van'de Vischmijnpraat
jss in «De Zeewacht», doen opmerken.

Enkele vragen echter )
Waarom doet gij dat, beste voorzitter >
Waarom valt gij «De Zeewacht» niel aan
Waarom zijt gij er korrespondent van ?
Waraom zijt gij zoo bevriend met een al

l=sbehalve plichtbeseffende toeziener, wiem
handelingen ver zijn van die, van een korrec
ambtenaar ?

Waarom valt gij nu de politie, de com
rnissaris en den bestuurder der Vissehersha
ven aan ?

Wie geeft er in het binnenland' kooklcsspn
in sommige middens ?

Als weldanig persoon treden zij daar op
En waarom ?
Waarpm vak gij een groote firma aan, di

in 1935 alleen voor meer dan 8 millioen
frank visch kooht.

Zoudt gij ons kunnen zeggen hoeveel kg.
visch gij in de vischhalle koopt ?

Wie er dus voor onze visscherij t'e best
klient is en wat gij, die beweert voor de Ie
dein uwer bond alleen te zorgen, best zoud
doen, in plaats van die kleinzielige praktij
ken voort te zetten ?

Als dergelijke taktick, de vischhandel
rnze visscherij nut kan bijbrengen en mee
helpen tot de welvaart van ons volk, bc
twijfelen we grootelijks.

Als eerlijke en kranige ambtenaars zooal
de bestuurder der Visschershave'n, direkteur
Generaal Devos, de heer Verschelde, enz.,
aan wie onze vischnijverheid zooveel te dan
ken heeft, met dezelfde gedachten moesten
b'.-zield zijn als U, dan zou van nuttig werk
niet veel geen spraak zijn

Dit weze u gezegd, door een pretentieuzeri
ahveter die evenals die heeren al uw praatjes
J-on zijn zolen vaagt, want beste voorzitter
't is beter benijd dan beklaagd, en 't vat kan
:aaar geven wat het inhoudt.

l Deutz-Oliehandel n.v
105-111, Bredalaan, 105-111
JVÏERXEM-ANTWERPEN
Specialist in smeering van Dieselmotoren

ANTWERPEN
)RTEN ZEE- EN ZOETWATERVISCH VERKOCHT IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN
TE ANTWERPEN, IN DEN LOOP DER WEEK VAN 21 TOT 26 SEPTEMBER 1936.

SOORTEN
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BELGISCHE VISCH
W«*rd.

Aant. Tot. G»m.
kg. pur kg.

.1200 1810,00 1,50
. 35 244,00 6,95
. 400 393,00 1,00
. 105 866,00 8.25
.1490 7277,00 4.90
.5847 12219,- 2.10
H !20 167,00 140
. 196 454,00 2.30
. 25 30,00 1.20
. 124 455,00 3.65

VREEMDE VISCH
Waard*

Aant. Tot. G<m.
kg. per kg.

150
50
65
80
25
50

277,00 1.85
109,00 2.20
328,00 5.05
83,00 1,05
10,00 0.40
81,00 1,60

430 129,7,00 3,00

313 666,00 2,15
120 195,00 1,60

9.962 kg. 24.803 fr. 863 kg. 2.158 fr.

VISCHMARKT

ftTEN ZEE. EN ZOETWATERVISCH
lw dofg*wo4Té op ém vUchmarkt

Antwerpen, milt h«t Mtalen ••n«r ver
? van 0,12 fr, p«r kg. netto gewicht

n loop van 21 tot 26 September 1936.

Belg. Titer» Vw«m«U
'man 119

middel pieterm. 96 . . . . . .
i 305
kabeljauw groot 14 1435
kabeljauw klem 35 630
aan 45
«ch 120 387

40
meid klein 265
groot 595 226

> middel 1468 355
' klein 3374 25

1195 186
62

200

vleet
schelvisch groot
tchelvisch middel
schelvisch klein
Schotsche schol
slccnschol
«teenpost
tarbot middel
(arbot .klein
long groot
long mkTdel
tong . klein
wijting klein
haringshaai
haring
makreel
r.-ilm (bevroren)
paling
hol

I9;O6

305
817

1069
8

520
469
219

12
121
775

235
10

490
2056

1095
614

3539
1132

1050
244

25
3690

VERKOOPT

DE ECHTE

Depothoudei s in :
ANTWERPEN: S. A. DELUXOL OiL CÜMPANY, N. V.

OOSTENDE: H. VERLIiENE.' Yzerwcgstraat, 17 en bij Tavcrnier, Fortstr.

ZEEBRUGGE: Jozef REYZERHOVE, Visschershaven. Nieuwe Vischinijn.

BLANKENBERGE: K. GIESE-

NIEUWPOORT: H. SCHOOLAERT. J

Smeering is zekerheid!

Oostendsche Belangen

16.478 13.993

GOED NIEUWS
We vernemen de benoeming van den heer

Carlo Loitntiens, stadsbibliothekaris, tot lid
van de Koninklijke Commissie van Monu-
menten en Landschappen, ter vervanging van
Iwsins d'Eeckhoutte.

Onze besle gelukwenschen aan onzen knap-
pen stadsbibliofhekaris voor deze zeer ver-
cerende. benoeming.

«*»
HET OPVULLEN VAN DE
AFLEIDINGSVAART.

Hel opvullen van de afleidingsvaart ge-
schiedt zeer vlug en gaal reecis tot aan de
brug van de Oesterbankstraat.

De weg naar de Conterdam is echter een
volledige modderpoel geworden en deze baan
>velke naar het schijnt aan de stad Oostende
toebehoort, in plaats van de Provincie, zo-a
nochtans beter ciïenen gehouden.

Of tellen de menschen van de Conterdam
niet ? Sommige personen denken dat ook
tangs daar staatssporen onder de brug door
tot aan de Oesterb&nkstraat zullen gelegd
worden.

Wij meenen te welen, dat cat gedeelte als
2<:ouanig niet zal gebruikt worden en het
gedeelte tusschen de Smet de Naeyerlaan en
t?e Zuiveringsfabriek als degagemont van het
goederenstatïon 7.&1 dienen.

* • * .

TWEE SPAANSCHE TREÏLERS
1 wee Spaansche treïlers, de «Alkar;» en

c"e «Lagundo».' met cfe monarcriistïsche vlag
in top, verbleven hioi begin der week enkele
dagen in het eerste handelsdok, zoodat ze
:nst de -sRaymond» als de 3 slachtoffers van
de Spaansche burgeroorlog mochten aanzien
worden.

• * •

NOG DE WAPENSMOKKEL EN
DE «RAYMOND».

De veronderstellingen en praatjes gaan in
verband' met csfeze zaak hun gang.

Zooals men weet werden de HH. Arseen
2;'ondc, Louis Major en Eugeen Rau opge-
leid en te Brugge achter slot gehouden.

De twee laatsten werden echter na een
paar d'agen losgelaten.

Sommige bladen en in de eerste plaais «L.e
Carillon» hebben het gepast geoordeeld er
allerjei verdachtmakingen aan toe te voegen.

Dat schijnt bij veel menschen hibr te
Oostende een gewoonte te zijn en ze verge-
ten daarbij altijd zelf eens in den spiegel te
kijken.

We mogen hier gerust verklaren, dat wan-
neer de twee eersten het gedaan zouden heb-
ben met hun wete, hel is, uit politieke over-
tuiging, maar niet om er een geldzaak van te
maken zooals sommigen het meenden te moe-
ten voorstellen.

Wat den heer Rau betreft, elkeen kent zijn
goedhartigheid, zijn eerlijk optreden en zijn
alomgekend initiatief en durfvermogen op
handclsgcbicci'. Zooals we het in ons vorig
nummer schreven, is hij alleen het slachlof-
fcr van een toeval, alsof het de eerste maal
zou zijn dat zijn schip zou verhuurd worden.

Wij hebben gemeend, alhoewel we niets
met de politieke zijde van de zaak zelf, te
zien hebben, deze regelen te moeten schrij-
ven, omdat het niet aannemeijk is, dat de
eerlijkheid van deze zeer achtbare persoon
daarvoor zou in 't gedrang moeten gebracht
worden.

Daarvoor is hij te loyaal geweest in al zijn
optreden en dat verdient aangestipt.

Men geve aan Ccsar. wat hem toekomt I

DE VERLENGING VAN HET DOK
Bij het uitgraven van het dok ontmoet de

aannemer nogal veel moeilijkheden van be-
lang, daar talrijke muren en grondvesten van
huizen en een oude spuikom het gebruik van
springstoffen vergen.

• • «

ZAL HET EEN NIEUWE
CATASTROOF WORDEN ?

Naar het schijnt, zouden de betonnen mu-
ren welke de ingang vormen van de nieuwe
sluizen, zetten, daar deze niet op caissons
gemaakt werden

Zou zich hier hetzelfde spelletje herhalen
als met c'fc oude sluizen > >

Gelukkig dat het kwaad van geen zoo'n
groot belang zou zijn. Dat ware met de slip-
way en de sluis het 3e misbaksel, zoodat
geen 2 zonder 3 eens te mê Ar zou bewaar-
heid worden.

GOEVERNEUR BAELS IN DE
VISCHHALLE.

Het is tegenwoordig een gewoonte de Goe-
vernear in de Vischhalle Ie ontmoeten.

Vrijdag was hij er opnieuw om «Le Soirj
Illustrc», de mooiste plekjes voor photo-op-

h

namen te tonnen.
Inderdaad de Goeverneur mag met zijn

Kalle en haven fier zijn, want ze zijn een
stukje van zijn hart en zijn betrachtingen.

* * •

VOOR EEN PARK OP «OPEX».
Wanneer we naar Blankenberge langs d

prachtige Congclaan rijden, dan stemt he
vage landschap welke tusschen te Congo
laan, de Fortstraat en de Napoleonlaan ge
legen is, ons tot de overweging daar een
prachtig park bij den ingang van onze stac
tot stand te zien komen.

Met een knappe bestuurder onzer stedelij-
ke beplantingsdieiist, zooals de heer Verhuist,
:s daar iets prachtigs mee te verwezenlijken.
Oostencfc cïat de naam heeft, in de eersls
p.'aats een gezonde stad te zijn, zou er vee!
hij winnen.

» • •

DE RIOLEN IN DE VÏSCHMIJN.
Binnenkort zr,l de tw^dc riool, w;;lke

soms een onaangename geur verspreidde, vol-
"edig gedempt zijn, zoodat de verkoopers an
offic|eetïn er goed zullen bij/>!varen. (De
werken werden reecU aangevangen,

-. j * * •

WAAROM DOET DE TRAM NIET
VOORT ?

Toen o'e trammaatschappij langs de Oost-
zijde van den weg welke naar de Vischmijn
leic^de, de sporen begon te leggen, had men
verbeten de. Stad Oostende te raadplegen.

De werken half afgewerkt zijnde, moeslen
gestaakt worden omdat de stadsleidingen er
juist onder lagen en in geval van lek, de
tramlijn zou dienen mee opengebroken te
v/orden.

Zulks zou er plezierig uitgezien hebben en
bewijst eens te meer hoe nuttig d.i samen-
werking tusschen de stad en het Beheer van
Bruggen en Wegen zou kunnen zijn. indien
men zulks maar wilde verslaan.

Maar wanneer ?
* » »

ONWIL ?
iN'og steeds komt er geen verandering in

het verkeer aan ce brug van Sas-SIykens en
in plaats van de werken tot vergrooten de-
zer brug of de eenzijdige verkeersregeling
toe te passen, blijft men hardnekkig volhou-
den, de menschen te verplichten op gevaar
van groote ongelukken, dezelfde brug te nc-
•men

De dag tJat aldaar een minister een ongeval
opioopt, zal zulks wel veranderen, oincfat er
dan eigaren zonder bandjes zooals met den
pveizetdicnst, zullen uitgedeeld worden.

* * w

ALGEMEEMi VERGADERING.
Volgende week vergadert de Oostendsche

Vischhancjelsvereeniging om de kwestie van
<ïe toetreding tol de Propagandavcrceniging
en de geldelijke bijdrage te bespreken-

Wanneer zal de jonge bond daarvoor ver-
guc'«rcn of zal Mussolini eerst zijn sermoen
in de vischmijnpraatjes uitgalmen ?

Alleen het Radiotoestel

te verkrijgen bij de officieele Verdeelers :

Radio ESVEE
R. Simaeys & L. Vrambout
ioOjChristinastraa^Oostende

Visschers!

zal U voldoening geven, zoowel voor het ontvangen

van muziek als het opnemen uwer schepen.

leder bezitter van een

RADIO ERPE
ontvangt van de Witte Bank, Ysland en Spanje.

Drie modellen : 2350, 2550 en 2800 fr.
Grootste gemak van betalen.

Vraagt een demonstratie ten huize zonder verbintenis.

Tel. 1977

Kleine
Aankondigingen

Te koop
STALEN MOTORTRAWLER, ge-

bouwd in 1931, modern ingericht voor
•:11c vischgronden, groot vischruim en
ijohok. Hoofdmotor Bolinder M. D. 300
F- K. en afzonderlijke motoren voor
w-nch en electrisch licht.

Schrijven van inzenders worden ver-
dacht onder vermelding MOTOR-
TRAWLER aan Eureei van «Het Vis-
Frherijblad».

Over te nemen
Een welgekalante VïSCHHANDEL

aan zeer voordeelige voorwaarden,
Haechtsche steenweg, 222, Schaerbeek.

Voorwaarden ook te bskomen bureel
van 't blad.

Te koop
Wegens vereffening, tweemasterschip

;net dek,

B.14
licjycnde in de haven van Blankenber-
ge. Volledige inventaris. Alles in zeer
goeden staat, gereed voor de visscherij.
Moteui Anglo-Belge 15/18 IIP. enkel
drie jaar oud- Schip zeven .jaar oud.

OOSTENDE
-«o»-

APOTHEKERSVEREENIGÏNG VAN
OOSTENDE.

Zondag 4 Oktober 1936. Open gansch
tien dag : Apotheek Dobbelaere, Witt.=- Non-
nenstraat, 18 ; Open tot 12,30 u.- : Apothe-
ken Beuselinck, Nieuwpoortsche steenweg, 2
er. Delang (Opex).

Nachtdienst van 3—10 Oktober : Apotheek
Dobbelaere.

— Maandag 5 Oktober 1936. Open
gansch den dag : Apotheek De Croix, Thou-
lout steenweg, 191, Vandeweghe, Klapelle-
straat, 85 en Delang (Opex).

* * « -
BERICHT. t

Het Gemeentebestuur brengt ter kennis
van de belanghebbenden : houders van drank-
ïhjterijen, hotels, enz- . aat ze toegelaten,
zijn -n hunne inrichting muziek te laten spc-

j Icn dt: Zondagen, Maandagen en Dinsdagen
der- Octoberfoor tot t uur *3 morgens.

• • •
POSTDIENST.

Tor gelegenheid, der jaarlijksche toor, zul-
ie:; de postbureelen der stad en van Breedenc
o;} Maanf/ag 5 October 1936, 's namiddags
gesloten blijven.

De uitreikingen van postzendingen even-
wel, zullen op gezegden dag geschieden als
op gewone werkdagen.

OM VISCH EN GARNALEN

te bewaren

Plaatst een Koelinrichting

"PHCENIXJ

CINEMAS

Voor inlichtingen:
PHCENIXSTRAAT, 31, GENT

Tel. 11118

In-en Uitvoer van Visch
in Oogst 1936

1. GARNAAL

Holland

Frankrijk
Engeland
2. SPROT

Geen.

kg.

INVOER
59.300

UITVOER
54,700

1.300

3. ANÖERE SOORTEN

Duitschland
Canada
Denemarken
Ver. Staten Ain.
Frankrijk
(talie
Noorwegen
Holland
Engeland
Zweden

totaal

Delgiseh Congo
Dmlschfand
Frankrijk
Holland
Polen
rngeland
7witscrland

totaal

INVOER
10.300

100
178.200

7.100
28.700

300
10.600

158.500
49.100
11.900

454.800
UITVOER

100
17.700
70.400

1.000
100

30.600
15.200

156.100
Boorc'.bcVOorrAding 21.00»)
TcheVïó'SIovakije

fr.

211,000

283.000
5.000

95.000
1.000

1.227.000
57.000

179.000
12.000
60.000

755.000
416.000

52.000
2.844.000

2.000
333.000
585.000

0.000
3.000

316.000
234.000

1.679.000
192.000

1.0*00

' CINE-PALACE
met' Eleonor Goarc*,man en Viclor Varconi.
«Moedertje», groote dramatische komedie
met Franziska Gaal en Fricdrich B^nfer.

«De Recordman» met Tim Mac Coy en
Evelyn Knapp. «De Gangsters van den O-
ccaan», met Florence Rice, Edmund Love en
Jack Holt.

FORUM
Edmund Lowe in «Het Zwarte Schaap».

Constant Rcmy en Madelcine Ozeray in «On-
der cis Klauw».

STUDIAC
Al de laatsto wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
Paulettc Dubost en Pierre Brasseur in «De

bébé van het Schadron». James Cagney en
Marian Mixon in «Allss aan den Overwin-
naar».

RIALTO
Florelle in «Huwelijk mei beperkte Ver-

antwoordelijkheid». Boris Karloff in «De on-
zichtbare Straal».

REXCINE.
Claudctte Colbert in «Mijn Echlg-noof...

de Baas». Edward Arnold en Jcan Arthur in
«Diamant Jim, Milliardaire» met George Sic'-
ney.

RIO-CINE
Fientjc De la Mar en M'.nriette Davis in

«De Big van het Regiment», succesfilm met
Sylvain Poons en Johan Kaart.. «De Oceaan
heeft geen geheimen meer», een prachtige
dokumentaire.

Kinderen toegelaten.

ROXY (gewezen Octeon)

Zelfde programma als Rialto.
Aktualitciten Paramounl. «Ls Tricorne»,

Hen bezoek aan de
Radiotentoonstelling

De Meester
Deze week brachten wc aan deze pracht-

( rina een bezoek en werden we er door Mr
pn Mevrouw Dcmccstcr, alsook de herren
hinsscns en Vcrslraete ontvangen.

De twee zalen waren bezet met nieuwe mo-
rellen S.B.R., Philips, Bell 19.37.

Verder bemerken v/c er de toestellen His
ivlaster's Voice, Telcfunkcn en Century, dit

I laatste toestel waarvan ook Sylvccr Macs een
liefhebber was.

Verder de stand Amplivox en hel uiterst
interessant laboratorium van al de nieuwste
instrumenten voorzien. Deze toestellen laten
toe nllc merken, meer dan 10 jaar oud
jiinde, te herzien wat van het grootste belang
is. Van de 8500 radio's in het kanton Oos-
Jsnt'.c verkocht zijn er 5200 door het huis
Rncfio Dcmccstcr gclcvcrc?:, een gevolg van
t!t 15 jaar ijverige propaganda sn onver-
moeibaar werken.

De ;r.cer (i'an 6000 klicnlen welke hij van
De Panne tol ar.n Knocke te bedienen heeft,
vcrg'Jj een methodische inrichting der hu-
tcrlon en de depannagcdienst.

De knappe bediende Jansscn3, reecVs 6 j.iar
;n dicnsl heofi voor zijn rekening alleen reeds
2000 klanten bed-end.

Mevrouw Demecsler zelf, heefl ook haar
tfdceling gemaakt, waar vooral het vrouwe-
lijke element zijn keus kan doen in een
r.-achlige reeks luslers en een volledige ver-
zameling koelkasten : welke vooral 's 20•
nï<-rs in hel huishouden uitstekende diensten
kunnen bewijzen.

Deze tentoonstelling is aen bezoek over-'
waard en getuigt eens te meer van <?e vin-
dingrijkheid, het initiatief en de energie van
cton heer Demecstcr zelf, die van Oostende
een < er voornaamste eentra's van hel land
\oor Radio*» heeft gemaakt,



HET VISSOHERIjBLAl)

PAKETBOOTEN
OOSTENDE - DOVER

Uurtabel der overtochten voor des week
van 5 tol 11 October 1936.

Van Oostende naar Dover : afvaarten te
1 S uur en te 16.1 5 u.

Maandag 5, door Ptince Charles en Prinses
J<-.séphine-Charlotte.

Dinsdag 6, door Punce Baudouin en, Pjin-
c~ Charles.

Woensdag 7, door Prinses Joséphine-Char-
5' .e en Prince Baudouin.

Donderdag 8, door Prince Charles en Prin-
ses Joséphine-Charlolte.

Vrijdag 9, door Prince Baudouin en Prince
Charles.

Zaterdag 10, door Prinses Joséphine-Char-
ïotte en Prince Baudouin.

Zondag 1 1, door Prince Charles en Prin-
ses joséphine-Charlolte.
, Van Dover naar Oostende : afvaarten te
H.55 en te 15,55 u.

Maandag 5, door Prince Baudouin en Prin-

ce Chareles.
Dinsdag 6, door Prinses Joséphine-Char-

ïotte en Prince Baudouin
Woensdag 7, door Prïnce Charles en Prin-

3os Joséphine-Chariotte. •
Donderdag 8, Prince Baudouin en Prince

Charles.
Vrijdag 9, door Prinses Joséphine Charlot-

le eri Prince Baudouin. \
Zaterdag 10, door Prince Charles en Prin-

ses Josêphine-Chariolle.
Zondag I 1, door Prince Baudouin en Prin-

Ontvangst der Lavers
op het Stadhuis te

Blankenberge
Zooals elk Jaar .worden <is lavers v«in

B ünkenberge welke dit jaar in hun examen
.akten Zondag te 1 1 uur op het Stadhuis

ontvangen.
Op deze plecht.t'heid zuilen, buiten de

pruimen door het gemeentebestuur,
kend, ann de lavers een
den worden.

geschenk aangebe-

Vergadering van den
Beheerraad der

Propagandacommissie

Dinsdsg voormiddag vergaderde He Bc-
Heerrand van de Propagair «commissie or,-
tier voorzitterschap van den Heer Goever-
neur Baels.

Waren insgelijks aanwezig : de hoeren Van-
riervaeren. Van Hal. De Zultere. Van Caillie,
Yerschelde, Vlaemïi.cks, Vandenberghe P-,
Camiel Willems, John Bauwens, Mevrouwen
Haentjens en De Rycke.

Verschillende punten van belang werden
besproken in verbant! met het Congres, de

ce Ciarles. aanwerving cier nieuwe leden en de inning
Op 13 en 14 October, ter gelegenheid van d c r t,jj,iragen_

r>et Salon der Motorrijtuigen, te Londen, uit-
gifte van uitstapkaartjes tegen verminderde

ir Dover en Londen, geldig 17prijzen,
öagen.

V I S S C H E R S
VOOR gij uw LAARZEN
KOOPT, KOMT ZI
NAAR DE LAATSTE j ken en
NIÉUWE MODELLEN

DUNLOP-LATEX
LAARZEN

speciaal Visschersinodel
V, soepel én zeer sterk

DUNLOP-
LAARZEN

vanaf 125 frank
VERMAKINGEN q q

Aangedrongen werd opdat de vïschh-~nc!e
laars en recderijen zoo spoedig mogelijk een
besluit zouden nemen in verband met hei
storten van een eventueel lidmaatschap.

Verder werd besloten dat aan het voedings-
salon welke Zaterdag aanstaande te Brussol
geopend wordt, een toelage van 5000 fr.
zou toegekend worden op voorwaarde dat
een behoorlijke plaats als vischrestnurnnt zou

Jules VERPOUCKE
,*"•'•", 29, Lijndraaiersstraat, 29

Hazegras — OOSTENDE

! Ier beschikking gesteld worden von de fir-
j n-.a's welke daartoe het verlangen uitc'fruk-

daar uitsluitend visch er. garnaa' .
verkocht worde.

Verder werden de rekeningen van de vree-:
gcre propagandacommissie, welke door den
heer Vlaemincks nagezien werden, voorge-
legd en goedgekevird.

De overdracht der bevoegdheden aan den
nieuwen schalbewaarder, den heer Vanden-
berghe Prosper. haci plaats, waarop acr.c be-
loofde al het zijne bij te dragen om de fi-
nanticele uitbating der nieuwen bond te doen
gelukken, een eerste vereïschte zijnde tot
het uitbreiden van een grooter propaganda
voor vischverbruik in ons land.

Een nieuwe vergadering van gansr.h den
Peheerrand zou binnen twee weken plnats
grijpen.

Wijzigingen aan den Overzetdienst

invoer van Garnalen
in België

SLECHTS IN BEPERKTE MATE MOGELIJK.
Op de vragen van den heer Lo.-kefeer be-

treffende het in beperkte mate toaiaten van
den invoer in België van Nederlandscha vis-
fccherij-voortbrengseien aan het Belgische
grtnskantoor te Kieidrecht en het heffen van
een invoes recht op garr.alen aan dat kantoor
hebben de ministers van buïtenlandsche zaken
•>».: '. itrï huidbouv." en v.sïc.her:j geantwoord :

Voortbrengselen van < e visscherij, b.v. gar-
n: jiio. worden bij invoer in Deigio can het
Belgische grenskantoor te Kielarecht slechts
in beperkte mate toegelaten. De Belgische
douane-ontvanger is van meening, dat de
van Necïerlarulsche visschers afkomstige gar-
na'en op de Noordzee gevangen zijn. Hij
eischt daarop de invoerrechten, bedragende
2'/v '•'< van t\e waarde.

Naar de juistheid van deze bewering om-
tient de vangpl&ats wordt een onderzoek in-
gesteld, waarna het doen van stappen b:j de
Belgische regeering nader in ove.-weg:ng ga-
r.omen zal worden.

Afgezien van het resultaat van het inge-
stelde onderzoek zij opgemerkt, cal in artikel
1 6 van het reglement ter uitvoer:<-.g van art.
9 van het tractaat tusschen Nederland er.
België van 19 April !839, betreff'.-nde fc uit-
oefening van het recht der visscherij en van
<!en vischhandel is vastgesteld, dat bepaalde
voortbrengselen der visscherij, welke door <r.e
ingezetenen der beide landen wordt uitge-
oefeno', binnen de grenzen, bij ~.r*. 1 van het
zeifde regleiy.ent aangeduid, zonder onder-
scheid ta'iïe t J.* vo^rrechtyn \\CT nationale
visscherij zullen genieten, mits de invoer ge-
schiede onder nationale vlag, waaronder de
i;rond van de geschiedenis der totstandkoming
van het reglement is te verstaan 'Je vlag van
het land, waarin i)c invoer geschiedt. B:j in-
vcer van visch in België door Nederlanders of
Nederlandsche schepen kan men zich der-
halve op deze bepaling niet beroepen.

Nota der Redaktie.
' Wij zijn van oordeel dal, zoo het beloofd'^
onderzoek ernstig gedaan wordt, men tot de J
overtuiging zal komen dat ons Jand in d'e:

doeken gedaan werd door het additioneel ar-J
tikel dat in Augustus door de bureelen wsrd.
toegevoegd aan de Hollaiido-Belgïschc over- J
eenkomst van Mei i 843 ; dat de Belgen daar- J
door SEDERT BIJNA HONDERD JAAR"
fchromelijk ber.etïceld werden en dal deze
benadeeling in de laatste jaren uog is toe-
genomen door de lamlendigheid van het Bel-
gisch tolbestuur dat niet schijnt te mer-
ken dat onze Noorderburen nog steeds voor-
deel halen, ten naduele van ons vslk, uit
bepalingen en toestanden die sedert jaren
opgehouden hebben te bestaan.

De heer Lockefeer weet niet welken dienst
Kij aan de Belgische belangen bewijst, door

ze zaak op het tapijt te brengen.
«Wait and see».

Wij hebben de eer U uit te
noodigen op een bezoek aan onze

en ingan;

welke gehouden wordt tot
12 OCTOBER 1S36 in de

Cercle Coecilia
Wapexiplaats, 8

OOSTENDE

Gij zult er de gelegenheid
hebben een volledige reeks

te onderzoeken, waarvan vér-
schillende modellen U zeker be-

lang zullen inboezemen

|« een vorij
|jn eten bouv
•schmarkt, ir
[end, Kadzai
jwaard is ge
aözandstraat
ens ook no<
:.-.üt.

Thans hebb

Volgende wijzigingen zijn vanaf i October
Int 31 December, datum waarop een nieu-
we aanbesteding in voege treedt, aan den
overzetdienst gebracht

Te beginnen van 1 October, alle dagen
(Zon- en feestdagen ingesloten) :

Eerste afvaart Oude Mijn : 6 uur, vervol-
gens alle 15 minuten. Laatste afvaart Oude
i-iijn : 20,45 uur.

TARIEVEN
a) 0,50 fr. per enkele overvaart en per

die c.'aartoe het verlangen uitdrukte, zou
gegeven hebben, daar het huidig systeem
vcvwikkelingen zal meebrengen, welke velen
niet zal bevallen.

Daarin zal, hopen we met 1 januari een
wijziging komen en elkeen welke daartoe
het verlangen uitdrukt, zal de gelegenheid
hebben, een abonnement te nemen.

Zulks zou slechts rechtvaardig zijn.

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-
pers, Werkkleederen,
Vrieze kostumen, enz.

EEN ENKEL ADRES:

Als gevolg van de nieuwe regeling werd
I dus sedert Donderdag d'e nieuwe veerboot :n

i^iauun, Mjiri^ivi', ». . iv*,. . , l u .^.„ ...-. &~ | !ïjn gesteld en is deze van een valbrug voo;-
drr-gene honden of pakken van 20 lot 50 kg. I ; e n D e r u ; m t e tusschen deze brug en do
(pakken onder de 20 kilos kosteloos). (bestaande trapopnemingen is echter zorj

b) Kaarten aan verminderden prijs en ' kWm d a t h c t w e n s c r i e I i jk ware de leunin-
gen voor cen zeker gedeelte langs d'e zijde
van het water te doen verdwijnen. Indien de
nieuwe dienstregeling met I Januari defini-
*ief in dicnsl zou trcCcn, dan is het tnakert
van een pont een allereerste noodzakelijk-

recht gevende aan 20 enkele reizen aan voor-
neemcie voorwaarden 7,50 fr. en geldig voor
een maand. j

c) Weekabonnementen aan den prijs van l
2,50 fr. recht gevenc'e aan 4 enkele reizen I
per dag en aan de voorwaarden onder litt.
<ra) en afgeleverd aan icderen werkman of
bediende waarvan het jaarlijksch loon de
Ij.000 fr. niet overtrelt.

ledere aanvraag voor het. bekomen van
oen wekelijksch abonnement moet vergezeld
.-ijn van een bewijsstuk afgeleverd door den
patroon van den aanvrager, en legcngetee-
l:«nd door den politiecommissaris, bevesti-
gende dat den aanvrager aan deze vorcisch-
ten voldoet.

Om den dienst te vereenvoudigen en te
vergemakkelijken z i j n d e aanvragers ver-
kocht de aanvraag voor hun weekabonnement
en voorzien van de noodige bewijsstukken,
'n te dienen den Zondag van 10 tot 13 uur.

UITTREKSEL VAN HET LASTENBOEK
Nr 66 VAN 1932.

Bijgevoegd artikel Nr 3. Zijn vrij van
betaling vnn het veergeld :

1) De Ministers, de Gouverneur tier Pro-
vincie on de Arrondissementscommissaris op
clienstrondo, de Burgemeester en schepenen
„p dienst, de op dfienst zijnde ambtenaren
pn agenten v a n Bruggen en Wc;;f:n, der Re-
gistratie en Domeinen <kr rcchtstrccksche
bekistingen, douanen en accijnzen, van Wa-
te?3 en Bosschcn en van het Zecwezen.

2) De Rijkswacht op ronde, en de mili-
tairen, in troep of afzonderlijk reizende, op
voorwaarde, in het laatste geval, een reispas
of een diemlbcvcl te vertoonen.

3) De boden van den Gouverneur en van
den Arrondissementscommissaris, dragers
van do dienstpakken en brieven, de brieven-
bestellers op ronde en de tclegrambcstellers

4) De ambtenaren en agenten van den
telegraaf- en telefoondienst, belast met het
plaatsen, het onderhoud en het toezicht, enz.
'̂cr electrisehc inrichtingen van don Staal,

. ovenals het noodige materiaal (draadrollen,
isoleerpalen enz.) voor het plaatsen en het
onderhoud dier inrichtingen. v

5) De rechters en vrederechters als zij
uil hoofde van hun ambt reizen.

6) De politiecommissarissen en agenten
d«r plaatselijke politie bij hel uitoefenen van
hun ambt,

Nf. B. De vrijstellingen afgeleverd door hel
bahecr van Bruggen en Wegen vóór cien I <
Oclober zijn niet geldig.

Wij zijn van oordeel dat t\ huidige uit-
bater beier de abonnementen aan elkeen.

heid.

55, Christinastraat - OOSTENDE

Ysland en de Yslandsche Visschers

16, S t Francisciisstraat (hii de Vischmarkt)

Het verongelukken van de «Pourc,iioi Pas»
hneft nogmaals de aandacht gevestigd op Ys-
?anfi, hst reusachtig eiland, ginds :n 't hooge
Noorden gelegen en wiens waterveld hel graf
is ijeword'en, coor de eeuwen heen, van zoo-
veel Vlaemsche visscheis en het kcikhof
van honderden vischsloepen.

Van in de verre eeuwen hebben c!e Vlaa-m-
c.lic ic'.u.:.ifni!r.n en visschers den v/eg gc-
v.ntror. !.uar dit rsoodciijk eiland om er al-
daar «e vischvangut op den kabeljauw te be-
o.'nai'.T. en m'.-.jacn gruwelijke gevaren van
aï*c:lc. ï'.rud de bete broods te gaan verdie-
nen, v.ot> dikwijls ten koste van hun leven.

Nu nog wordt c.o visscherij op Ysland door
dn Oostendsche treilers bedreven mnar do
fj/5:ilnndighedcn waarin ze thans hst bedrijf
ujioefenen, zijn in vergelijking, met deze die
vrofger en nog niet langer dan in de jaren
{830—1900 bestonden, zoodanig ten goecie
.-ronderd tiat het bedrijf van thans, alhoe-
-. c! nog zóó zwaar, kinderspel mag genoemd
v;c rden bij hetgeen die stoere visschers in
r.\-n lijd uit te staan hadden.

Nu immers beschikt men over prachtig
uitgeruste schepen, door motorische . kracht !
HcJrcven en rlic toelaten cen vischperiodc in '
<;en tweetal weken af te sluiten. Nu ook
heelt men netten die voortgesleept worden
en hoopen visch kunnen vangen, waar vroe-
grr de reizen op Ysland van Duinkerke uit
z<:i- n-.aandcn en van Nieuwpoort en Oosten-
de uit eïrie maanden duurcien en de vis3chers
hun tonnen kabeljauw moesten vangen met
•:ic ï:o!iijn en t'en haak.

Men richt thons te allcnkantc piczierrcizen
iif.'.r t Noerden in met prachtachepen die ds
N.;onvecgschc kusten tot zelfs Spitsbarg gaan
b-zocken ; na;r Vsiand echter hcofi men hot
r.o;; nir.l gewaagd.

Waaj dit ver en vereenzaamde eiland trek-
ken alleen de mannen van de stuci'ic, de na-
tiiurkunHigen en QC zecvorschers cm er over
rïc zee en de barre kusten en ijsstreken al-
lorhande geheimen te gaan opklaren en trek-
ken ook de Vlaamsche visschers om er in
de woeste wij<?-u;ic!einende zeeen den kost-
ï oren vi3ch te gacn ontfutselen.

£.ij alleen kennen het wonderbare gcheim-
ziiinigc eiland, dat in den loop der tijden een
«jtschiedenia hecfl beleefd zoo belangrijk als
du geschiedenis van vele staten ; dat van hcei
vrecg recci's een beschaving heeft gekend en
een hogen bloei van kunsten, letteren en
wetenschappen heefl gegeven in don uiter-
$\£n hoek van de gekende wereld.

Alleen onze visschers kenden en kennen
Ysland, het land van de Kraters en de warme
r.puitbronnen, hel iand van tte rotsen en van
c!o bavaltrappcn, het land van dn donkere
vlakten tusschen en midden cf« witte bergen
van sneeuw, het land van de eeuwige stilte
waarvan <le zomertijd hel noorderlicht als
een bleeke schim den huiver legt van een
leven* dat stÜIckcns dood gaat en rozig sterft
in i« vergetelheid,

ïte oude Yslandsche visschers spreken en
•«.ilellcn over dat land, als van een verren
circom. Ze gingen er heen om kabeljauw («
vangen en ze ontdekten er moleen oen on-

wereld vol sprookjes en vol geheïnv

Daar Ic'efdcn menschen, eenzaam als
zwervelingen, gedoscht in een eigenaardige
kleederdracht ; afgezor.&rd van alle bewoon-
de werelden ; niets anders verlangend dan
i"Je ciagen, de weken, de jaren te doorleven
'..Gi..dcr haat en zonc^er nijd, zonder zich ge-
ïnaen te laten om wat andere volkeren moch-
ten verrichten ; een eigen ingekeerd bestaan
cioormakeneï van aan den wieg toï aaa het
graf. Ze vernamen er het bestaan van zon-
doriinge gelegenheden, als daar waar in den
Nocrd-Westelijken uithoek, men de dootlen
:n het ijs bewaarde tot de komst van den
geestelijken ziclcnhcro'cr, die den zegen
incest geven over 't lijk vooraleer het te be-
E.VDvcn. Die ziclenherr'ier Jegcïe dikwijls da:;-
icizen af van de plaats, maar nat f;af
niets. Het ijs behoudt tegen alle bederf.

n tien ouden tijd zwatelden de Vlaamsche
-' isschers daar ze? maanden aan een stuk
dit eiland rond. Ze doorsloncfcn er stormen
en tempeesten, die hen den gruw op 't lijf
joogen ; met hun schepen werden ze geslin-
gerd van Oost naar West en tien maai daags,
in : voorjaar, zagen ze den dood hen voor
Je oogen spoken.

Velen kwamen er voor hun kroost een ma-
ger stukje brood verdienen en.. . keerden
'luuil meer terug. Op de Yslandsche kusten
dwalen de ontelbare schimmen van verongs
l'ck'.e visschers en bevolken er de spookjes
es: geschiedenisjes en vertelsels van de in-
lam'sche inboorlingen.

De betrekkingen lusschen Vlaanderen en j
\slnrid zouden ci'pswegens dubbel cinrbaa::
moeten zijn.Ysland zou meer en inecr dienen
gekend te worden.Men leert onze jongens zoo- •
v;cl zaken,die hun verbecldins.>,prikke'len,mEar I
nn-t hun eigen bestaan geen gnmeenschap;
hebben. Ik heb tientallen leerboeken leesboe- :
kc-si over geschiedenis en aardrijkkundc en
r.s-.gcns een woorr! over Ysland, hot YslancV-
schc; leven onzer Viaamache vis3chors aangc*
tiolfr.n.

En toch zou dit de moeite looncn. Immers
üicde met de haringvisschcrij wan do vi3-
schefij op Ysland van verre eeuwen u(, een
dsr wclvaartbronnen geweest van onze be-
vnlking. Die visscherij werd door staatshoof-
den in cere gehouden ; ze verkreeg van IniiciV
raJen allerlei voorrechten en bracht ('oor
koophandel en koopmanschappen rijkdom er.
v-elvaarl, niet alleenlijk in dn steden waar de
> rederijen gevestigd waren, maar ook in *'.
land zelf.

De visscherij op Ysland. ook door do vic-
schera. c"'e Noordvisschcrij geheotfin, bestond
tn 't vangen van kabeljauw die op zee ge-
zoulcn in tonnen verpakt werd. Da aldus
gezouten kabeljauw krijgt dan dan naam van
p.'-erdaan of laberdaan. Uit dien hoofde hoort
men de oude visso.hers dan ook «iikwijls gewa-
gen van de vangst op den aberdaan. De Ys-
laiKische kabeljauw is de beste van de markt.
Deze op Ncw-Foundland gevangen is zoo vst
4n mahch niet en wordt dan ook niet zoo
gegeerd

Oe kabeljauw, gevangen op (t laatste der
reizen en die niel meer op zee zoo goed
inijezouten kon worden en op *t land terug
in dé lónnen moest verpakt worden, werd als
Iandoruim ter markl verkocht.

In de verleden eeuwen waren het de ste-
den Duinkerke, Nieuwpoort en Oostenc'ie die
d'e— sloepen op de Yslandsche visschcrij
uilzonden. De Duinkerksche Yslandcrr ha;!-
cien een bemanning van 18 tot 23 koppen .
óe Nieuwpoortsche en .Oostenciöchf: slocpci
6 tüfc 8 man. De eerste gingen in zee vooi
zes, de andere voor drie maanden.

Die vissche-.ij is blijven bestaan tot I88U.
Na dien tijd bleef alleen" de Duïnkeïksclic
vloot over om a'e visscherij op de Yslandschn
cronden volgens oude gebruiken uit t •
oefenen. - , V

Thans gaan de groote Oostcncscho yisch-
bakken nog steeds naar de Ysiandsche WÜ-
tc«en, maar 't becirijf heeft een heele omme-
keer onderstaan. We zullen in volgende bii
dragen nog het eer. en het andere én over
Ysianrf zelf én over d,e Yslandsche visscherij
• rachtcn ten beste te geven. J. F. . .

Leergangen van
Rekenplichtigheid

De leergangen van rekenplichtigheid, in-
gericht door de Oostendsche afdceling van <!<?
«Sociétó Complable Royale d'e Comptabilii^
de Bclgiquc» hernemen op Dinscag 6 O't--
lober, te 19 uur.

A. — Leergangen voor het bekomen va'
het getuigschrift van «Boekhouder», een jant:
inschrijvingsrecht : 75 fr.

B. — Leergangen voor het bekomen var,
«Rekcnplichtige», Iwce jaar : inschrijvinp -
recht, 150 fr.

Inlichtingen en inschrijvingen : Zondag :

October van I I tot 12 uur, in de scho'"-
«Maria-Hcndrika», 3b, Ypcrstraat.
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Vrije Visschersschool
Pastor Pype straat

Zooals het scdetl ettelijke jaren reeds b -
staat, v/orden ook dcos jaar de avondleer-
gangen voor varende visschers ingericht i>
de Pastor Pypeschool.

Deze cursus begint van heden af nn kun-
ntu de belanghcbbeneien zich voor dor.c in!r'
teManto leergangen, welke jaarlijks de best»'
Mitsiagcn opleveren, laten inschrijven in <'••"
school zelf.

Ten titel van inlichting geven wo hier ec.
beknopt overzicht van dezen cursus :

a) volledig, theoretisch en practisch oiv
detwijs j t

b) opleiding tot scheepsjongen lcerlin:-"|
AtAurrnnn, schipper 2e klas en schipper '
klas.

Leermiddelen en programma's zijn aan-
gepast aan den modernen vooruitgang en ' •'
onder loezicht van Staat en Provincie.
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HET VISSCHERIJBLAD

I

:e De Vischmijn en de Visschershaven
te Oostende, sedert twee eeuwen

I |« een vorig artikel hebben wij herinnerd (e«k gebaand woreïea door den hof van de
l„t eten bouw van een vischmijn, tevens 'gendarmerie om den toegang van de Kapu-
|.schmarkt, in 1707 opgericht op een vagen .cijnenstraat naar de nieuwe vischmijn Ie ver-

d, Kadzand geheetejn, waarvan de naam i korten. Het blad stelde voor de kazerne
>ard is gebleven in de benaming van het .eenvoudig af te breken en de rijkswacht el-

Ie

Liiizandstraatje, terwijl de vischmarkt trou-
ook nog altijd op dezelfde plaats be-

| Thans hebben wij uit te leggen welke de
•o>nenen geweest zijn. die het Oo:-tenc!sche
visbestuur in 1835 bewogen hebben om

eigenlijke vischmijn te doen bouwen op
>n plaats heden ten dage nog altijd bekend

den naam van Oude Mijnplaats.
in

ders een onderdak te verschaffen. Het noem-
de zelfs drie andere gebouwen, die aan de
stad toebehoorden en waar er voor de gen-
darmen plaats kon gemaakt worden.

Het stadsbestuur heeft geen zulke grootc
uitgaven gedaan om het gebouw afgezonderd
te laten» zoo schreef het blad» er muet een
weg gemaakt worden van de Kapucijnetistraat
recht naar de nieuwe vischmijn. Het gebouw

'veecis in November 1821 schreef het ee- mag door de vreemdelingen wel gezien wor
•v lokaal blad, dat te OostencVs in diêfa tijdf [ den, hst is heel schoon en heeft genoeg ge-
;ischeen, de «Feuille d'Annonces» (wat cius kost.
.•enlijk slechts een advertentieblaadje was) I In dit artikel is er geen spraak meer van

baden worden meer en meer gezocht. {vischmarkt en de scheiding tusschen markt
erleden Zome'r waren er veel teïitsn opge- :en mijn schijnt zich aldus te hebben voltrok-
ken op het strand en het schepencollege . ken zonder dat er hieromtrent een beslissing

banken doen plaatsen op den Zeedijk, [ genomen werd- door de stedelijke overheden.
De oude vischmarkt bleef als markt dienst
doen en de nieuwe: vischmijn werd eenvou-
dig geen markt, doordat de verkoop in het

>.tf er een prachtige wandeling kan ge-
mikt worcfen. die nu reeds zcfcr genoten
aidt».
ilet volgentï jr.ar kwam hier, onder den klein daar niet doorging.
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l:naam van graaf von Tech, de
;it Wurtenberg, die een kuur v/en^i
;!:;en van zeebaden. De prins vat; Oranje-
i-nm hem te Oostende speciapj bezoeken.
Het was in 1823 dat de Oostendsche Re-
rijke'rskamer, beter bekend onder cen naam
n Rhetorica, een wedstrijd inrichtte om
i schoonste gedicht dat den lof zou zingen
n de zeebaden te Oostende.
beier jaar kwam er meer volk voor de
;.!cn en een badseizoen ontstond. Na de
];;;sche omwentel ing zou de bijval van
; badseizoen te Oostenda nog veimeerde-
n 'Joord^i d<- •- • rst evenals zijn i-;ugdigo
de zooveel hield van een verblijf aan zee
van 1834 af regelmatig iederen zomer naar

ostende kwam, gewoonte die welcira aan-
nomsn werd1 door gansch het Hof en door

steeds aangroeiend aantal badgasten.
De verkoop van visch aan deze zomergas-
n was natuurlijk zeer gunstig voor den visch-
nfiel, te meer daar de menschen, na gedu-
nde enkele weli.en versohe zeavisch ie
blicn gegeten, ook graag visch wildon
bben bij hen thuis en er alzoo bestelden.
De uitvoer naar anc^re steden, cis Brugge,
•p-t, Brussel on Antwerpen , nam steeds
:. alhoewel dit vervoer per diligence moest
•chieden, hetgeen alleszins geen «diligent»
ivoermiddel was, ten minste voor onze he-
j.daagsche begrippen ! Maar in 1835 werd
•c.s rasjt de inrichting van spoorwegen het
rkcer evenals het vervoer zoodanig ver-

d dat ts Oostende de grootste vcrwach-
»cn ontstonden. Onze stad zou eigenlijk

1838 moeten wachten, vooraleer de
lorweg tot aan de vestingen gebracht
ircl, doch er bestond sinds lang geen twij-
meer dat het leggen van een spoorweg

alleen het baAscïzoe'n, maar ook den
Miandel zoiv verbeteren.- • — - * • •

LT 1834 was door den clerus co.n oude
iiitie weer hernomen, namelijk de zeewij-

op plechtige wijze te doen geschieden,
een zegening gegeven van op cie stads-

illcn.

|!n de maand Juli van 1834 ook, besloot
schepencollege het advies in te winnen
cfe bevolking nopens den aankoop var.
geidceilte van den grond,dienende voor het

c!c kazerne van de Rijkswacht en waarop
toegang naar de nieuwe vischmijn zou

naakt worden.
hoeft te weten dat in dien tijd dn

keistraat nog niet bestond. Daar was een
ton Zuiden van cie Kapucijnenkerk en
hof ook bij de kazerne van de gendarme,
waar later de overdekte vleeschmarkt

cricht werd.
!cn bericht in de «Feuille d'Annonces»,

14 Juli 1834, verschenen, noodigde het
lick uit op het stadhuis een cv-;nlueele

itie te laten kennen tegen dïen aankoop,
het advertentieblad van 15 September

4 wordt de openbare aanbesteding voor
bouwen van de nieuwe vischmijn aan-

ondigd.
len zal bemerken dat er weer spraak is
vischmarkt. De twee begrippen werden
neer nict gescheiden,

•chier den tekst van dit bcrichl :
AANBESTEDING

urgemeester en Schepenen der stad Oos-
e,
aeken bij dezen kenbaer dat zij op Maen-
6en October 1834 aenstaende, om I I
voormiddag, in hunne gewoons zilting-
zuilcn overgaon tot de volgende ann-

koning ï In een volgend artikel zullen wij enkeïe
chte te {bijzonderheden vermelden over den bouw van

"en nieuwe vischmijn op de kaai en over het
graven /on nieuwe visscherskreken langs de
Te kaai.

REEDERS, VISSCHI-RS, VISCHHAN-
DELAARS EN NIJVERAARS

H E T V I S S C H E R I j B !
JS UW VAKBLAD

Het Zeemanscollege van Oostende

in December a.s. zal het juist een eeuw
geleden zijn dat er hier te Oostende een
Zeem.inscollege me> veel luister heringericht
werd.

Terwijl we in het eenig lokaal blad dat al-
hier in dien tijd verscheen, namelijk de
«Feuille d'Annonces», inlichtingen zochten
ever den bouw van een vischmijn, hebben wij
heel toevallig bijzonderheden vernomen over
Je herinrichting van dit zeemanscollege.

Zulk een college was, zooals onze lezers
misschien wel weten, een vereeniging van
schecpskap'tcinen, die elkander in alles en
vooral ter zee steeds ten dienste moesten zijn.
Het schip waarop zij bevel voerden, droeg
een speciale vlag met in het midden het num-
mer van hun'lidmaatschap.

EigtnÜjk werd een zeemanscollege reeds in
1819 t? Oostende gesticht, coch de vcreeni-
ging werd weldra verzwakt door allerlei om-
standigheden en onder andere door een dood
of de verplaatsing naar andere havens van
enkele leden. Gedurende verscheidene jaren
schtnn hel college zelfs niet meer te bestaan.

!n het nummer van 19 December 1836
kondigde de -sFeuille d'Annonces» aan dal
het zi;e-:na:;scollege heringericht was en dat er
reuds tï—tie:: ledfcn ingeschreven waren.

Ziehier hun namen en nummers :
1. J. Dobbelaere
2. J. Vanêen Proucke
3. G. Van'tn Rrouck:̂
<i. J .'). Chriüen
5. J.-C. Lovgreen
6. P. Vanden Kerkhove
7. J. Richmers
8. J. Do Graeve
9. Fr. Vanc^esteene

12. Ed. Den Duyts
13. J.-F. Rooms.

Het voorzitterschap werd waargenomen
door P.-J. Borgers-Belpaire en het secreta-
riaat door Jozef Gosse.

Besloten werd dat de vlag van het Zee-
manscollege voortaan wit zou zijn met twee
strepen, een gele van boven en esn roode
van onder, met zooals vroeger het nummer
van het lid in het midden.

Volgens de «Feuille d'Annonces» van 26
December 1836, had op Donderdag 22 De-
cember een feest plaats. Her gelegenheid van
het. herinrichten van het Zeemanscoüege. In
de dokken en de haven ware,n alle schepen
bevlagd en op deze van de leden werd met
veel plechtigheid de vlag van het college ge-
heschen, terwijl de beiaard speelde en enkele
kanonschoten werden gelost.

Later had ook nog een feestmaal plaats,' c e n verwijt maakte, zeggend: «Mijn ventj
waarop verscheidene toosten gebracht wer- (ku n t gij dat toch niet een beetje beleefder
den aan den Koning, de Koningin en den ' zeggen» ? antwoordde deze :
Prins eerst, en dan aan de reeders en aan j < M a a r > Mijnheer de Pastoor als ik «als
al de zeelieden. j t u b H e f t s z c g Js h o , d a n n o g n i c t b e l e e M

Visschersvertellingen uit de verleden eeuw

In een zeer belangwekkende studie enke- sloot zijn deur en at nu op zijn gemak, ze-
le jaren geieden dbo.r onzen geleerden stad-
genoot Dr Jozef Tanghe, leeraar aan de Ko-
loniale Hoogeschoo! te Antwerpen, voor een
Hollandsch tijdschrift geschreven, werden
niet alleen de eigenaardige uitc.rukkingen en
zegswijzen van de Oostendsche visschers be-
sproken Hcch ook nog enkele verhalen aan-
geduid, die typisch zijn voor de visscher3-
mentaliteit.
Zoo was er een verhaal van een visscher die
op een tamelijk ruwe wijze een priester aan-
spreekt om hem te verzoeken een eindje
"verder van de kaai te gaan staan, daar hij
anders we! in 't water zou kunnen vallen.

«Mijnheer de pastoor, sprak hij, scheurt
a!s 't u blieft een beetje uw kl... anders
:-oudt gij noch met uw kl... in 't water kun-
nen vallend.

Daar 'Is priester hem over zijn ruwe taal

Hel nummer van de «Feuille d'Annonces» genoeg»

D '0- J- Allewyck.
j I I. J. Vanderperre

van 26 Januari 1857 geeft enkele inlichtingen j N i c m a n d hitCT éan de alom beminde en
ever de alge'meene vergadering welke te Oos- ' v e r e e r d e , . .a s l o o r p y p e begreep de visschers-

!lende op 12 Januari gehouden werd en waar : , n e n , a | i t e j t e n ;n a l h u n r u w e uitdrukkingen
'als eereleden aanvaard werden : de schout j . .
IJ.-B. Lauwers-Ocket, de inspecteur van het
'loodswezen : E. Vandersweop en de haven-
j meester Vandesteene.

Op dit oogenblik was het aantal leden reeds
tot 19 gestegen.

In de volgende nummers van hetzelfde jaar
gaf de «Feuille d'Annonces» nog dikwijls in-
lichtingen over sommige schepen welke, met
de vlag van het Zeemanscollege varend, ge-

izien gewcest, -.varen op lange reizen.

i.ag hij, -r-et rechl, niet het minste kwaad.
3e wilt <;ij, zei hij dikwijls ter verdediging

zijn vrienden, de
beleefder zouden

en verontschuldiging van
visschers, dat zij anders.
•ijn,

hun
wanneer hun werk zoo
leven vol strijd is >

gevaar en

Onder *!e vieschersvertellingen zijn er trou-
wens ook nog wel enkele die van e<en pittigen
geest getu'gen, zoo bijv. dö vertelling van

ooi
at

ndlcc?
icht •

et bouwen van eene nieuwe vischmarkt
Wgplacts tot het stellen van den visch
i'.ïjnhuysje, benevens het bouwen van

gemetselde afsluitingsmuren.
voorwaarden dezer aenbestetling lig-

vnn nu af, ter lezing der gegaedigden
secretarie dezer stad,
•stonde, den 12den September- 1834.
r Ordonnantie, (get,) Ysengrin.
n Secretaris, Schepen.
) Th. Janssen;?.
>Igcns een artikel in het advertentieblad
I Mei 1837 verschenen, zou het bouwen
'fo nieuwe vischmijn meer dan 60.000
'lost hebben en hetzelfde artikel tcc-
iaarom juist protest aan tegen de niet-
ring van een beslissing enkele jaren
er door eten gemeenteraad genomen,

'na dewelke een straat moest getrokken

3EI.BT! OPGELET!
De bekende firma

AuParai

Besoekt de

van het Huis

waar U ean rijke keus Radiotoestellen

il-M

lauw Punt
te wachten staat.

en van 3 tot 20 October 1936

den haarkopper die op cen Zondagmiddag
een mid-'.t! uitdacht om zijn winkel te kun-

inen sluiten, opdat hij toch ook eens vrijaf
zou kunnan hebben.

«Weet j»; het, vroeg hij aan de klanten die
nog in zijn winkel zaten te wachten om
op hun beurt geschoren te worden, er ligt
cen sloep op 't strand» ?

Niemand wist daar iets van, maar liever
dan hier in dit ongezellig winkeltje te zitten
tvachten en te kijken naar al die oude ge-
Ulustreerde gazetten, die aan de muren ge-
pïakt waren, zcoals vroeger bij de coiffeurs
de mode was, gingen zij naar den dijk om
het gestrande schip te zien.
Pas was de klant, dien hij nog onder han
den had geschoren of de slimme haarkapper' (in Maart 1862).

ker niet verder meer gestoord te worden-
Een uur later toen hij aan zijn deur kwam

staan om eens een luchtje te scheppen, was
hij echter niet weinig verwonderd zooveel
menschen »e zien voorbijtrekken in de rich-
ting van den zeedijk en toen hij aan iemand
vroeg wat er gaande' was, vernam hij dat er >
een sloep op 't strand zat, de O.43,. «De
Omnibus» met schipper Vioome,

Hij gelcofde het eerst niet, maar men-
schen die een weinig later ook naar den
zeedijk trokken, verzekerden hem dat hek
een heel groot ongeluk was, want dal het
schip zoo ongelukgig lag, tusschen de
staken van cfe kateien, waar het voorzeker
zou stuk geslagen worden.

«Er moet toch iets van waar zijn, dacht
onze haarkapper en zoo ging hij zelf naar den
zeedijk om toch te zien of zijn leugen soms
geen waarheid was.

Van denzelftfcn haarkapper werd een vijf-
tigtal jaren geleden ook nog verteld dat hij1

eens verhuizen moest en enkele dagen voor
zijn vertrek uit zijn oude woonst, terwijl hij
aan 't scheren of haarsnijden was, maar
overal op den grond spuwde, daarbij aan de
klanten latende weten dat hij alles stinkende
vuil zou laten, want dat hij toch overmorgen
verhuizen nncest en dat het er dus niet op
meer aan kwam.
Hij was echter niet weinig verwonderd toen
een klant vooraleer te vertrekken in1 een
hoek van den winkel ging staan en een hou-
ding aannam alsof hij daar iets wilde doen
waarvoor eigenlijk de W.-C, moet dienen,
maar in dien tijd sprak niemand nog van de
W.-C. en de visschers deden dat op straat
tegen een lantarenpaal of ie'rgens in een
hoek tegsu cen huis.

•ïMenscli, riep de b'arbier verschrikt, wat
gaat gij doen ï»

Hij meende waarschijnlijk dat de andere
gek geworden was, maar doodbedaard* ant-
woordde die :

«Hebt gij niet gezegd dat gij overmorgen
moe» verhuizen en dat gij het al stinkende
vuil zoudl laten ? Welnu, ik vertrek aan-
stonds en voor mij komt het er dus nog veel
minder op aan I»

Wye zullen in een volgend artikel eens spre-
ken over de vele spookgeschiedenissen dje
vroeger onder de visschers verteld werden
en waarvan er een althans waar gebeurd is

i
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Iets over Tonijnvisch
Aristotelos schreef reeds over de tonijn- kleind, tot de tonijnen in ondiep water ge-

visch... zooals andere schrijvers, die het over raakten, aan het strand,
de visch der Middcllandschc Zee hadden. ——•

Haringvangst in vollen gang te
Yarmouth en Lowestoft

Als de invnsic van vacantiegangers in Ya:- Kn<,lle, 30 a 35 mijl N.W. van Lowesloft en
do '-.iologon beweren, dal dit i'ic grootste reu-
nie van visch is op de gehcele wereld1. Dik-

en

MADELEIN-BUYS
gisfe tn Masseerder van.de Wit-

nnensfruat, 27, Oostende, is thans
bröf ht naat de
Or F BUYLSTRAAT, 53

=k Mayie-Joséplaafs en Madridstr.)
I OOSTENDE *
Pteekdraad was en blijft 1740.

mouth c:i Lowestoft is afgcloopcn. beleven
deze havei,? een andere; invasie : die van
honderden snelle haringdrifters, die hunne
v?n/sten halen van Lerwick, Banff, Peter-
head, Abm'een, kortom van elke haven aan
Engclands Oosikusl. Zij brengen bijnecn de
rjroolstc visch oogst, «Sic elk jaar aan de En-
«•rlsche kust ingehaald wordt, de buit van de
herfct-fiaring-visschcrij.

rcrzeifdlirtijd vindt men in de diepten van
<Je Noord'ce c'o groote trclcplaats, die <ic
vangst van deze honderden millioen haring
moelijk maakl. Wij allen, schrijft «The
Fishing News», weten van gehoimzinni-

jaarlijkschen vogcltrck, die nu in vollen
is. Stil en ongezien begint een even

uitg tbreido beweging in de wateren van de
Noordzee. In dit jaargetijde verschijnt de
haring in ongelooflijke aantallen ongeveer 50
mij) van Engeland* Oostkust, zich voort-
bewegende in reusachtige scholen. Week na

irekïïon ze verder, aangedreven door
hun natuurlijk instinct om kuit te schieten
en te paaien op de broedplaatsen.

Hun grootste verzamelplaats is Smïth's

wijls zijn die scholen zoo dicht, dat, zooals
<c zcchu dikwijls zeggen «je er wel op zou
kunnen v.-andelcn:»

Het is om deze millioenen haringen te
vn.,gcn, dat de drifters in Lowestofl en Yar-
:ii'.-uth san:«nstroomen. Weken voordat het
seizoen 'ocpint praat men in deze plaatsen
nrrgont anders over dan over de vooruitzich-
ten van de visseherij Een goede vijscherij
spiegelt zich af op den bloei van deze twee
steden, want niet alleen duizenden visschers,
ook — indirect duizenden anderen, vinden
werk, wanneer het haringseizocn in vollen
gang is. Een grootc vangst, bctccketU een
goed jaar voor <Je nettenbrcisters, de kuipers,
de transportarbeiders, enz...

Dicht bij de havens heeft men banken op-
gericht en daarachter bevinden zich stapelt
tinnen. Ook treft men er een verlichting aan.
gebracht, want als de aanvoeren groot zijn
werkt men dag ,en nacht om de haring te ka-
ken. Dit werk wordt verricht door meisjes,
die grootc walerlaarzcn en cen waterdicht

schort dragen en ze doen dat met een ver-
bazingwekkende handigheid.

IN VROEGRE TIJDEN

Nash schrijft in 1567: De visseherij kweekt
<lc meeste zeelieden en brengt meer schepen
naar Yarmouth dan er bijeenkwamen in

Vorm, kleur en smaak der tonijnvisch, wer-
c'ien zeer geprezen. De tonijn-visschcrij is dus
zeer oud. Deze visch wordt zeer groot. Maar
niet alleen in de Middellandsche ZCK, wordt
tonijn aangetroffen, ook in den Oceaan en
andere zeeën. Deze visch heeft gewoonlijk
een gewicht van 150—200 kg., men treft er
soms aan van 500 kg., en het is ook gebeurd,
dat men exemplaren van 900 kg. ving. De
tonijn is zeer vraatzuchtig, maar voedt zich
met voorliefde met sardienen, waarvan hij
jV- scholen achtervolgt.

Zoo begrijpt men hoe het komt, dat rond
^e kusten van Zuid-West-Engeland, en de
Fransche kusten, veel tonijn wordt aange-
troffen.

De levenswijze dezer visschen werd nauw-
: keurig nagegaan en gezien hun groot getal
• viel zulks niet moeilijk.

In Mei en Juni, zwerven de volwassen to-
nijnen in grootc scholen langs de kusten en
zoeken i!c geschikte plaatsen om te paaien.

' Het is gewoonlijk op met zeewier bedekte
gronden, dat het broed wordt gelaten. De
tonijen zijn dan zeer schuchter.

Hel paaien geschiedt meestal in het begin
van Juni. De groei is zeer vlug. In Juli we-
gen de kleine tonijnen reeds ongeveer 50
Kram, in Augsuttis 120 gram en in October
900 gram.

In de I f'<'e eeuw werd de tonijnvisscherij
druk bedreven, bijzondbr in de Middelland-
sche Zee, maar ook aan de kusten van Lann-
nedoc. Men ging als volgt te werk. Zoodra

Troje om Parijs terug te brcngen.Yarmoulh f° »•«*»•"«• van op een verKevcr. punt der
werd het toevluchtsoord van een groot aanlal k u s l d e tonljn«holen had opgemerkt, en zag,
visschers uil Frankrijk, Vlaanderen, Holland, i n w e l k e "«"ing zij zwommen, werd de vloot
Zeeland en van alle lage landen van het feest
van Aartsengel Michael af tot het feest van
den H. Mnrtinus, in verband mei de vangst,
het koopen en vetkoopen van haring.

MachielsSport
Kapellesfraat, 87a, OOSTENDE

HOEDEN KLAKKEN

Echte Vlsschcraklakken

merk ROSSAERT

REGENMANTELS — OUËJASSEN
LEDEREN VESTKN

" N t

verwittigd. Onder één gezag, voeren de tal-
rijke booten dan snel uit. De netten worden
uitgegooid en men vormde cen halve kring,
met de openzijde kustwaarts. De netten wer-
den dichter geha'ald, <ie haïve-kring ver-

in het ondiepe water, werd een groot
kuilvormig net gebruikt, <Jje visch ge'rnakte
erin. Men trok dit net dan op het strand. De
kleine tonijnen werden in de armen wegge-
dragen. De groote worden eerst door midde!
van zware stokken afgemaakt.

De Italianen vischten anders. Zij hadden
dnjfnctten, ctic zij gclijkloopend met de kust-
plaatsten. Tusschen dit ne.t-gordijn jen de
kust, waren dan nog eens (Jrijfnettcn gc-
gcpiaalst.maar overal bleef een opening langs
de kant der kust. Het laatste dwars-net was
zwaar en gansch dicht.

De tonijn (wanneer hij wilde), kwam langs
de kust gezwommen, ging langs de open
kant in het nel-systeem, en wanneer hij aan
een der openingen der dwarsnetten nog nict
was afgemaakt, geraakte hij tenslotte aan
het laatste dwarsnet, dat gansch dicht was.
Dit net kon naar beliefte worden opgetrok-
ken, en het was dan cen slachting van belang
door middel van zware stokken.

Eens de visch gevangen, werd hij de in-
gewanden weggenomen, gekopt, en in pekel
gewasschen. De tonijnen werd dan in schij-
ven gesneden, die met zout worden bepoe-
rletd. Deze schijven werden dan in vaten ge-
doken, met lagen zout er tusschen.

Nu wordt de tonijn zoo niet meer verwerkt,
in Frankrijk bereidt men er met olie en zout,
de «Thon marine», van.

Alhoewel goed van smaak en vast van
vlocsch schijnt tonijn nict meer den bij-
val te kennen die hij eens genoot.

Cm de tonijn af te zetten blijft nog enkel
een weg open en dat is de konservcn-indus'
tiie. Maar ook hierin verminderen de kan-
sen. In Lteds (Engeland) begon een fabriek
met het inblikken van tonijn-•• en ze hebben
het mogen staken.

De lijden veranderen, de smaken ook. Zoo
zijn er nog visschen, die in vergane eeuwen
lekkerbele waren, en nu de gunst van het
publiek nict meer kennen.

VISSCHÉRS-REEDERS
STEVIG WERK,

VOORDEELIGE PRIJZEN
SPOEDIGE LEVERING

DIT ZIJN DE VOORDEELEN WELKE
AANGEBODEN WORDEN DOOR DE

GEKENDE SCHEEPSWERF

A« Seghers
REEDERIJKAAI — OOSTENDE TEL, 20.36, PRIVAAT 21.11
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Telefoons: Brugge 335.48

Oostende 1578

Bijhuis: 73, Vischmijn

OOSTENDE

BERICHT AAN
ZEEVARENDEN

NEDERLAND

IJsselmeer. Licht Enkhuiien gewijzigd.
Op plm. 52 gr. 42 min. Nb. en 5 gr. 16,5

El. (0 gr. 23,5 min. El. A'qiam) is het groen
rood-witte schitttrlicht op den dijk beS. Enk-
bulzen gewijzigd in een groen-rood-wit on-
derbroken licht, elke 5 sec, helder 2,5 sec.
lichtbron GG. sterkte 0,05, 0.075, 0,3 een-
heden, zichtbaarheid' gem. 3,9 (4,5, 6,6 zm.,
bij slecht zicht 2,1, 2,2, 3.1, zm. ; overigei-.s
ongewijzigd.

* * •

Waddenzee. Boontjes, Drijfbaken opgeno-
men.

Op plm. 53 gr. 4,9 min. Nb. en 5 gr. 20,3
min. El. (0 gr. 27,3 min. El. A'dam) is hst
zwarte cVjfbaken N. I 1 van de Boontjes
voorgoed opgenomen.

IJsselmeer. Er.khuizerzand. Ton verlegd.—
Miüder diepte..

Naar 52 gr. 38 min. l'O sec- Nb. en 0 gr.
>-> min. 8 sec. El. Adam is verlegd de spitse
ton N. 5 van het Enkhuizerzand. Dfze bank
is om de Zuid uitgewerkt.

In de lijn van spitse ton N. 5 naar spitse
ton N. 4 staat thans 26 cjm. wate;r bij ljssel-
meerpeil.

ENGELAND

Oostkust. — Bes Great Yarmouth. Licht-

5.chip «Smith Knoll». Licht gewijzigd.

Op plm. 52 gr. 43 min. Nb en 2 gr. 17

min. El. is het Iichtschip «Smïth Knoll» voor

plm. 2 maantien vervangen door een reserve-

hchtschip, toonende een wit grocpschitter-

lirht, met elk 20 sec, een groep van 3

schitteringen, aldus : schitt. 1,1 sec, duister

2,2 sec, schitt. 1,1 sec, duister 2,2 sec,

schitt. 1,1 sec., duister 12,3 sec. ; het licht

is geheschen aan een mast ; overigens onge-

wijzigd.

Het licht van het normalsj Iichtschip is bij

weer in station komen vervangen door het

licht van het reserve Iichtschip : van deze

vervanging vindt geen nadere aankondiging

plaats.
• • •

Oostkust. Belboei Smiths Knoll wordt tijde-

lijk vervangen.

Ligging : plm. 52 gr. 52 min. Nb en 2 gr.

15 min. El. De belboei Smiths Knoll wordt

zonder nadere aankondiging van plm. 5 Oc-

tober tot plm. 16 December 1936 vervangen

door een' zwarte spitse lichtbelboei, toonende

een wit schitterHcht met een periode van 1

sec. Bericht van hét weer in het station zijn

van de normale belboei wordt niet gsgeven.

DUITSCHLAND

NoordzerL Lichtschip «Ausseneider» ver-
vangen door reservelichtschip.

Ligging : plm. 54 gr. 14 min. Nb en 8 gr.
18 min. El. Hel lichtschip «Ausseneider» is
tijdelijk vervanger, door een reservelichtschip
loonende eenzelfde licht, zichtbaar 13 zm.,
hoogte boven water 52 voet e(n gevenè.e de-
zelfde mist3cinen. Loodsdienst heeft plaats
als op het normale lichtschip.

DENEMARKEN

Noordzee. Horns Rev. Slugen. Lichtboci S.
Bovbjcrgs Dyb S. wordt gewijzigd.

Ligging plm. 55 gr. 31,4 min. Nb. en 7 gr.
56,1 min. El. In de 2e helft van Oclober a.s-
wordt het witte onderbroken licht van de
üchtboei S. Bovbjcrgs Dyb S. vervangen door
een wit procpschittcrlicht, toonende elke 7,5
sec. een groep van 3 schitteringen, aldus :
schitt. 0,5 sec, duister 0,5 sec, schitt. 0,5 s.,
duister 0,5 sec, schitt. '0,5 sec, duister 5 s.

SCHOTLAND

N.kust. Shctland eilanden. Lichten Suthcr-
ness en Mucklc Roe gewijzigd.

Gewijzigd zijn :
a. Op plm. 60 gr. 22 min. Nb en 1 gr. 0

:nin. Wl. het grocn-rood-wittc vaste licht van
Suthcrness in cs.n onbewaakt grocn-roodi-wit

een periode van 2 sec,

De Noordzeevisscherij
o

Zoo luidt de titel van het koekje uitge-
SC-vers hij de N. V. Arbeiderspt-rs, Amster-
dam. c n seychreven door Dr H.-C. Rcdche.
I l<*t is een eenig boek voor iemand i'iie wat \
belangstelling heeft voor de visscherij ei> cle
Nfiordzee.

Het behandelt in de eerste plaats, einkele
pigemeenheci'en zsoals diepte, lis

HIMU]

MINNE
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ging, stroo-
mingen, enz...

De Noordzee is een in het Zuiden c ! diepe,

nn=.r het boorden in diepte toenemend.-: raneï-

*ee, mei water van een verschillend doch b?-

U'kkehjk hoog zoutgehalte, warmer in het

vlakke Zuidelijke gedeelte, kouder in het

diepe Noordelijke. Met een bodem van uit-

een'oopenden aard, doch hoofdzakelijk uit

zand bestaande. Een zee met een overvloed

van vischsoorten. die van oudsher het voor-

,yerp eencr intensieve visscherij zijn gefeest,

wac-raan door visschers van a'lle a&ngrenzen-

rLe lanrtan is deelgenomen.

Dat in den loop der jaren de vischrijkdom

zienderoogen is afgenomen en de visschers

daardoor genoodzaakt zijn om nieuwe buiten

Ie Noordzse gelegen vischgronden op te zoe-

ken, staat vast.

Niettemin produceert de Noordzee nog een

derde gedeelte c'er totale in N.-W. Europa

gevangen hoeveelheid zeevisch. Verder heb-

ben we oer. kort overzicht aangaande den

bouw en de levensverschijnseicn dor vis-

chen, cn welke visschen voornamelijk van

bcinng zijn voor de Noordzee en wat bekend

is oïRtrcnt hun levenswijze. j

Esn derde en laatste gec eelte handelt over >

'erschiiloride mr.nierün van visschïn zooals :f|

3c Haringvisscherij, de schro'onet- of treil-rt

•issi herij cn de verschillende vischtuigen.

Hst boökje sluit met de lijst der weten-

chappelijke namen der behand'elde visschen

en •'erdien* aller aandacht door de keurig-

heid waarmede het samengesteld is en de

eci rijkheid zijner inhoud'. Het zou in geen

j.ikel bibliotheek mogen ontbreken.

SPECIALE BREUKBANDEW ZONDER STAAL c.i ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG EN NACHT DRAAG " ZON-
DER ONGEMAK. BUIKBANDEN VOOR DAMi. i EN
HEBREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLH LIESDEII-

PIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDER3N

7A-

KUNSTBEENEN

IN DURALUMIN

DE MODERNSTE EN DE

STERKSTE TOT 'HEDEN

— UITGEVONDEN —

ELAST1EKE KOUSEN

ALLE KINDER- EN

ZIEKENARTIKELEN —

O>;

' &

ORTHOPEDISCHE KORSETS
orn scheefgegroeide kinderen terug

recht te brengen

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

en BEENÜERZIEKTE —

Sprekelijk te Oostende,. H. Serruynl., 7
Ieder werkdag van 8 tot 18 ur.r.

ZELFDE HUÏS TE BRUGGE: ZUIDZANDSTRAAT , 25

OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891

Opvolgers :

'schiltcrlicht met
zichtbaar 9 min.

b) Op plm. 60 gr. 21 min. Nb. en 1 gr.
27 min. Wl. het rood-wiltc vaste licht van
liet eiland Mukle Roe in een onbewaakt rood-
wit schiltcrlichl met een periode van 3 sec.
7ichtbaar 15 zeemijlen.

»••

N.kust. Shctlnncl eilanden. Fugla Ncss. —•
Licht gewijzigd.

Ligging : plm. 60 gr. 6 min. Nb en I gr.
21 min. Wl. Het rood-wiüe vaste licht van
Fugla Nes» is gewijzigd in een onbewaakt
rood-wit groepschitlerlicht toonende elke 8
sec. een groep van 2 schitteringen ; verder
onveranderd.

O. 1 Uil 1*4! 5

& Zonen
Vischfactors

7, NAUWSTRAAT, 7, MECHELEN
HARINGROOKERÏJ

HANDEL in alk SOORTEN VISCH
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mccheien

BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN

BESTEL UW OESTERS
EN KREEFTEN BÏJ

au
OOSTENDE (Vuurtorta) Tel. 48

ten

STERFGEVALLEN

22 September. -— Eugcnia Vansiuys, 83 j .
wen. Leopold Dacms en Frans Fanghe, Jan
Dierickstrnat, 9 ; Eutrosina Declercq, 72 j .
c-chtg. Victor Derudder, Kaaistraat, 42 ; Em.
Goes, 80 jaar, wed. Philomena Mestdagh,
'tvaaistraat, 31 ;

23. — Frans Vanhooren, 69 j . echtg. Fla-
via Bossaer, woont te Klemskerke ;

24. Helcna Kayser. 71 jaar, wed-, Emiei
Wilkin, Beelcïhouwcrsstraat, 2 ;

25. —— Eufrcsina Demesmaecker, 57 jaar,
wed. Julia Calcoen, Smedensstraat,8 ; Adolf
Eechaute, 64 jaar, echtg. Virginia Geicïhof,
Vandersweeppiaats, 3 ; Celestina Bertocco,
67 jaar, v/cd. André Marino, Ed. Caveilstraat,

26. Yvonna Vanderstraeten, 12 jaar,
Metsers3traat. 18 ;

27. Marie joubert, 63 jaar, wed jan
Snuvanet, Vlaandcrenstraat, 56.

HUWELIJKEN

22 September 1936.
Valeer Borny, werkman en Marie Vande-

p;tte, z. b. ; Roger Dewispelacre, bediende
er. Lca Macne, coiffeuse ; Mauricc Svvacne-
pocl, bedientïe en Rachel Govers, z. b. ; Ka-
ï.iiel Vanci'enbouhede, pasteibakker en ÏVÏaria

20 September. — Yvettc Dcgryse van Not- ) Dehamers z.-b. ; Jcan Franchois, schilder en
hert en Maria Vanstappen, Alf. Piclerslann, I Julia Declercq z. b.
106 ; Jenny Lauwsrs van Louis en Lonise ]
Aesacrt, Oost. Haardstraat, i9 ; Michel Goes
van Maurits en Magdalena Muylle, Ed. Hain-
mansstraat, 64 ; Eticnnc Vermeesch van
Oscar en Ircna Baetcman, woont Ie Broede-
ne ; Gintette -Gouwy van Einilitis en Marga-
reta Gunst, Edm. Laponstraat, 33 ;

2 I. —* Ic^alic Everacrt van Gcorgïus en Ly-
dia f'auwels, brcedene steenweg. 36 ; André
1'ot.s van Franciscus en Maria Dclbol, Vis-
scherskaai, 19 ; liinicl Schrcurs van Leopoid
er. Helena Vanhulle, Gcrststraal, 87 ;

22. Albcrl Kooy, van Marcel en Florida
Huys, Nieuv/straat, 15 ; Albcrt Vanhee van
Albert en Magdalena Clicteur, Gerststraal,
93 ; Roger Vyr.ck van Alfons en Augusla
L:ngier, Nieuwlandatraat, 8 ; Cchristianc Dc-
cock van Andreas en Rachel Striïbbe, Vrij-
hcidstraat, 43 ; Dora Devillé van Edmund en
Joanna Breyne, Steenbakkersstraat, 40 ; Ro-
ger Hoornacrt van Corncliui en Cyrcna San-
cfers, Hospitaalstraat, 28 ;

23. Annic Verhcydc van Gaston en
Maria Frctin, Fr Musinmaat, 50 ; Allrc;? Cat-
loor van Hcnri en Agnes Maroy, woont te
Broedene ; I^nurent Roeien» van Alfons en
Maria Devynck, Ed. Decuypcrstroal, 18 ; —
Jaequclinc Vandeile van Carolus en Maria La-
coere.woont te Brcedene; Rosette Lauwcreins
van Jacqucs en Florida Degruyter, Romcstr.
69 ; Bctty Vanderbruggen van Ednnrd en
Lucie Birchen. Thourout stw. 325 ;

25. — Lilianc Rinchout van Adhëmar en
/ielia Dewaele, woont te Wctteren ;

26. •— Lisclle Ryckeman van Eduard en
Irma Declerck, Timmermansslraat, 7 ; Jean
Fonleyne van Edmund en Marcclla Corvc-
!eyn, Visseherskaai, 31.

26. —̂ Wiilem Vandenheede, rijtuigschil-
t'cr en Esthcr Debuf, z. b. ; Désiré i-lagers,
tiokwerker en Magdalena Beschuyt, z. b. ;
Jean Declerck, visscher en Roe Piasman,naai-
ster ; Robcrt Defloor, conducteur en Lca
Hollebekc. z. b. ; Herman Vandaelc, meubel*
maker en Paula Luycns, z. b. ; Jacobus De-
bruyne, schilder en Ivlaria Vergote, i.. b. ;
Jan Blockmans,timmer:nan en Gcorgelte Pcy-
net, z. b. ; Robert Mtikelberge, vis3chcv en
Augusta ICrombcz z. b. ; Pierre Desitter,
plaatsbc%vcrkcr en Elisa Vilcyn, z. b.

Zilt — Zwcringen — Exzema
Alle huidziekten worden genezen door

OWi! iêta) 1 1
Te verkrijgen in de

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

I HU!

Vischknechten - Visschers,
Reeders en Vischhandelaars &
Koopt uw RIJWIEL in het •

IERDÊ

|CHTE
IoCTOBE»

aH

GENTIL MARES
Kerkstraat, OOSTENDE

Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32
~— BLANKENBERGE

e

•

Ai -E Si.ACH VAN VERMAKINGEN

Gr; uwe, witte en rieten MANDEN bij

CH. DESMIDT-SLEYTER
SL Franc:3cusstraat. 22, OOSTENDE

PURFINAn . V.
BRUSSEL

—.—o
EERSTE SOORT MAZOUT (GASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN
OLIËN van EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitleveraaré t
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.
KEEDERIJKAAI — OOSTENDF.
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Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De hestelling van onze overbekende ULTRA SONORE

DIEP1EÏ.ÏETER 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.

Société Anonyme Internationale de Télégraphie sans Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188 .
ANTWER: ,N : 5-7, Lombardstraat Tel. 26659 - 29615 ~
BRUSSEL : 13, Brederodestraat, Tel. 12.50.70 — 4 lijnen .

lakl;

Rau & Zonen
/ 1 . OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205

HARINGROOKERU W VISCHCONSERVEN llagc

B L A N K E N B E R P J E ;

GEBOORTEN
Deleyn Mireille van Maur'.ce e:i Pecledr

L'erlhi:, Uitkerke ; Dcgvaeve 1'etMai d v;m Jo-
zef en Debacker Louisa, Hout!iu!st. tta.M, 21.

OVERLIJDENS
Danneels Jozef, 38 jaar, eckige'.ui.-v;' Le- I

clercq EmiUa, Lindenhof (over! -He :i ".e Zee-'
bruggc) ; Vanwonterghem Clem :n'..n:., 84 j .
we i Cailier Corolus, Lindenhof.

HUWELIJKEN
Devilghcrc Joris, duiker met tior linie El-

vira, beiden alKier.

HUWELÏJKSAFKONDIGEN'C £N

Decausemaecker Alberic, gas*..roi..cr cn Oe-
ïxhoolmecstcr Cabrielle, beidtin ai'.ier ; Van
Ryckeghem Ant'iré, plakker en I'rindcrs Si-
monnc, beiden alhier ; Meyer:: A JgUEl, be-
lmngcr a'hier en Vanransb-.eck Sinionne,
Bre.cclene (huwelijk te Brccd^nc) ; Wïllems
Albert, pasteibakker, Brusrol, vro- ger alhier
en Barez Eugenie, Brussel (h'iwclijV \c Brus-
sel).

LEOPOLD D ü P A E P E !
SCHU1LHAVEN — ZEEBRUGGE}

V I S C H E N G A R H A A L

OPGELET ! G'fGELET! «««••••«•—
IDe. bekende firma A d o l f VERRECAS

Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.l 10

BRUGGE. „>. 31,59

G. MADSLEIN-BUYS ©

Bandacr:? te cn Masseerder van de: Wit- i
ïenonnenstr.'ét, 2 . Oostende, is thans $
overgebracht naa,- de ^

AD( >FF BUYÏ.STRAAT, 53 |
(Hoek Métrie-Josêplants en Madridstr.) |
De spreekdraad wns en blijft 1740. ««
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aiuwsooVen PaKPAPlEn bij de Belgische F i rma
DE 1V1EULENARE Gebroeders

GUEASEPKOOP COUPUREGANG, 46
Pj&RKAMEIsfT GENT
KOORDEN Telefoon : 320.36

SPECIALITEIT VAN GIvPBLDB

GARKAAL

Tel. Ze<'jruggo 89
Postchech 303.94t
Handclsicg. 3022

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER
BEDRUKT EN ONBEDRUKT Bil

R V. CATS PAPIER
ROTTERDAM

VRAAGT PRI|S aan onzen Vertegenwoordiger : S. A B A S

57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tel. 51381
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Kreeften en Oesters
STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A. Vermeersch & Cie

OOSTENDE (Vfóscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

elkeen,

Zelfde Huis:
Vischhandel Thielemans

'18, Kareelknai, Brussel
Tol. ad>. Thïelem»n*-P6w»on$
Telef. 126641 — 126642

HUWEL1JKSAANKOND1Ü1NOEN

27 September. — Callc August, schilder
Ciikelstraat en Blominc Gabricla, Steenbak-
kersstraat, 121 ; Pire Willy, bediende, Ka-
pellc3traat, 35 en Mocrmons Margucritc, 72,
Duivcnhok9traat ; Lombary Roger, steward,
Vcldstraat, 92 en Slubbc Hcójwigc, Dr Vcr-
hp.eghc$traat, 19 ; Vcrkouille Alfrcd, hantlels-
l'cdiendc en Dupont Simonnc, A.Pieterslaan,
62 ; Talon Gaston, hnaTSnijder, Marie-Josc-
pl&ats. 2b en Groolefs Nelly, to Yper ; Broi-
dioi Charles, werkman en Viacnc AUcia, Fr.
Orbanstraal, 109 ; Heyncman Jcröme, bouw-
mcoiler en Durand Ghislcrra, Mijnplaals, 8 ;
Cornillic August, handelaar, Kapclleslraali
64 en Degroote Irene, Beekstraat, 10 ; De-
clcrcq Emiel, wctkluigkuntïigc en Vanloo Au-
gusta, de Smet de Naeyerlaan, 32 ; Focke
Willy, hotelbediencic, l^ngcalraiat, 22 en Brys
Yvonnc, Phiïip Van Maestrichtplaats, 2.

HEYST

GEBOORTEN
Rcubcns Stophaijic van Frospc .' cn Goe-

tinck Blanchpy Kncckcstract. '3/, 7 ; Licrc-j
man Cecile van Francois cn Deel jedt Elisa,
Ki.ochcstraat, 5 ; Dhondt Dinnn \a» l'obcrl
•.-il DcpoverAngela, Viamingstranl. 4 ; Dcln-
r .uit Jcanninc van Honri cn Byl \!tci\ I'aii-
i».:s!ag, 58.

HUWELIJKS AFKONDIGIN: .EN
R'jppé Oscar, zcevisschcr met Vandiercn-

do.ick Maria, z. h. beidc.i te I "eysl ; D
schepper André, bediende met Glu ellc Mncle-
•i.ne, z. b. beiden te Meyst.

HUWELIJKEN
i Inerinck Tlieophic!, sr.'.id niol Conliyjfl^i

Lcura, 7.. b. beiden te Hcyst ; Va tliaccke D.
werkman tnct Hfiyde Yvonna, dien tmcirl. bel-
dfn te Hcyst ; Lalief EUKCCIN gra\ ierder «net
V.iiihocckc Marlha, <licnstmci<!> lx Uien alhier

OVERLIJDENS
Slrubbe Maiio, handelaarslRr,v/<- luwe Van-

houtlc Prorper, 63 jaar, Vlominf ilraat, 52.

CamüSe Willems

JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL

In- en Uitvoer

Zeelaan, 52, De Panne, tel. 30 — 273
Oosfende, fel. 1932 — T050

«#•••••••«•••»•••««••••»••«»••••§••#•••«••»_«•»•»»•••«•••••#••••••*•••••••••*••••••••*

Firma LOUIS DIERICKX-VISSCHERS
VISCHHANDEC COMMERCE DE POISSON

V1SCHMIJN, 17 OOSTENDE 17, MINQUB

Tel, 1890 Postcheckrekening 42.19.58
#*#•••••••#•••••••#•§•••••••#•••••••••§•••••••••••••••#••••••••••••••••••••*••••»••••*•••••

ZEEVISCH-
Groothandel
gesticht in 1889
OOSTENDE

DAGELIjKSCHK VSRZEND1NG:

BELGIË — BUITENLAND

Tel- Adr, Willemsco, Oostende

Tel. : 85 - 1035 - 175 - 1814

SPROTTEN & HARINGHANDEL

r
O

i*

ÜIESELDEÜTZ SCHEEPSMOTOREN

< k

4 i

VALCKE GEBR., N. V., OOSTENDE

DruUt«r.Uit«<!T«r, HonoWl SEY5, *t4M*w«f, 44 — Tal. f »
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