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De groote werken en de
verfraaiing van Oostende
[et tot stand brengen van de eenvormige
:e, :het opvullen der. handelsdokken en het

ijk bouwen van een nieuw yachtkom,
ir meer 'dan 30 millïoen zouden dienen
besteed, hebben de gemoederen zoo op-

ivcept, dat alles - in rep en roer staat om
volgens zijn persoonlijk oordeel, te be-
sen, dat zijne gedachten verwezenlijkt
'ien worden.
it de .pehne- en redetwisten welke dit
t meebrengt, is het voor niet beüangheb-
ie pérso.nen al spoedig gebleken, dat hèt"
pezen strijd • opnieuw niét ttieer gaat om
|algomecne belangen van de Stac te, die-

maar de private, egoïstische en po|itie-
pclangen en hartstochten opnieuw te

boven' zwemmen.
\ dergelijke omstandigheden valt het niet
tiwonderën, dat-dit niet alleen voor de
'f nadeelig",kan ..uitvallen, maar dat de
ezénli'iing van grootschc pla> «ien daar-
op hj; achtetplan kan geschoven• wör-

| en de Jiad ir.et haar óudi.-; vermolmde
>ifn|rïr "met^haar "yui_lé'-"dërde handeïsdok",

I liaar versleten kaaimuur.^nö'g ..langévjarj
met d;i oucén sleur- zal"=).oeyen voort

at düo. •.;« het even welk J -•«-, dè han-
ars van de eene of andere straat of'wijk,
daar'lo/, oenadeeld voelen en protest

:eeken'-.:.; valt 'niet "te betw; 'cjen. Maar
t hier mede rekening gehouden ?
|'ij zeggen v!nkaf : Neen • • .
iet gaal h.n 'niet om de ojangen van
:1e har. le-pars of een restx-.iK.((.ur, ma«
gaat h'o c-i, de alg'emeene • •-.ïfraaïing
de st.̂ J KII de onmiddellijk r gevolgen

• het toeristisch verkeer welke daaruit
tvlceien.
loest'er'te Antwerpen, Brussel, Gent van
icrgelijke private belangen in het verle-
rekening zijn gehouden, dan zou er van

verwezenlijking van grootsche plannen,

DE CONVENTIE VAN 19U

Naar we uit welingelichte bron vernemen,
ytiu door een jong ingenieur van stad on-
langs aan het gemeentebestuur een nieuw
ontwerp zijn voorgelegd.

Dit ontwerp, dat grootsch opgevat werd1,
is het bespreken waard.

Vooraf wenschen wc echter onze lezers in
•e lichten, wat de Conventie van '912 tus-
schen Staat en Stad behelst, c mdat deze Con-
x entie over het algemeen K?t vertrekpunt is
van de groote werken welke dienen uitge-
voerd <sn de fir.ancieelé lasten welks er mee
verband houden. .

Het programma dezer groote uit te voe-
ren •. werken te Oostende, dateert dus reeds
van 5-12 Oogst 1912 en maakte toen het
voorwerp uit van een overeenkomst tusschen

£ en Staal welke het volgende behuisde.

A. — TEN LASTE VAN DEN STAAT

1'. -— Het bouwen der nieuwe Visschersha.
ven en de Vischhajle aan'" de Oostzijde der
h a w e n . •.-•.••"-' iX>fji. . ' 1"'v-.-l-.y-VfT:'-";.V'v'-J'-'• .'. •

Dït: werd reeds" vêHvëzchlïjkt.
2. -—- Het herbouwen van de sluizen der

i-andelsdokkcn (aan de Zeestatie) op de af-
metingen 90 nieter lengte op 16 m. breedte

,50, mat aan de 2 uiteinden een be-
weegbare brug.

Dit werd tot op hecfen nog niet verwezen-
lijkt.

3. — Het bouwen van een beweegbare
hangbrug over de haven.

4. — Het vervangen van de bestaande
brug tusschen het eerste en tweede handels-
dok door een beweegbare en zeer breede
brug (dit in de veronderstelling dat deze
twee dokken behouden blijven).

5. — Het bouwen van een Badpaleis.

B. — TEN LASTE VAN DE STAD

I. — Het bouwen van de Kerk van het
Is een tunnel, eenige statie, enz... nooit jH. Hart,

sprake zijn geweest. j 2. -— De uitrusting der nieuwe Visschers-
aar al te veel is de lokale pers en het (haven.

WAT ER VERDER GEBEURDE
Daar men in 1919 van oordcel was, dat

sommige werken in deze overeenkomst voor-
zien, niet meer' van openbaar nut waren,
stelde de toenmalige minister van Openbare

sat,. egoïstisch belang in den strijd voor
lompen en persoonlijke beurzen gemengd*,
t schoonste bewijs komen we daarom-

eens te méér te ondervinde:» in de
slie yan de terugbetalingen van d,e in-

der taksen op de spelen tijdens het ' „ , , ,. , .", . " » , * ' . .
•. , , vv .* j . j s n | Werken,-Edouard Anseeb, een Commissie

eraeizocn in de Kursaal, waar.de stad 50
r yan opstreek en er nu nog slechts 25
a! van in de Kas komen.

lokale pers was eensgezind om' de ei-
n van de Kursaal te steunen.-Waarom ?
ndat ze zich afhankelijk maakt, niet al-
van een toelage door deze instelling aan
blad 'gegeven, maar velen het drukwerk
in voortkomende in bestelling krijgen,

de maatschappij der Kursaul hierin '

aan ,welke in onze stad de «Avcnantcommis-
sie» genoemd werd.

Deze commissie welke Hus vanaf 1919 ze-
telde, had tien jaar noo.lig om met haar
voorstel gereed te komen en con bijvoegsel
aan de bestaande overeenkomst voor te stel-
len.

'Dit 'bijvoegsel luidde :
a) de versmelting van do twee staties, zoo-

als thans doorgaat ;
belangen ver'dedigd, kan haar niemand b) de stichting, van ccr. industriccle vrij-

stcen werpen, maar dat de lokale pers _haven.
cl gemeenteraadsleden zich uit persoon-

belang daarin laten meeslepen, getuigt
te meer hoe gevaarlijk voor de weï-
van een stad de al te private belangen

l'icr, Jan en Pol kunnen zijn.
dat opzicht kunnen wcc slechts bewon-
g koastcren voor de streng onpattijdi-
Miding van dé socialistische' en enkele
te gemeenteraadsleden.
$ blad acht zich 'dart ook gelukkig en
, zich steeds daarboven 'gehouden te"
en en wat ook de personen of strekking

zij van diegenen welke gezonde ge-
ien voorbrachten, nooit hebben we ge-
ld ze voor te brengen in de hoop bij te
in tot de economische en toeristische
mtt, van do «Koningin der Badsteden»,

M

GEBRUIK

FEXACO!
Gag-Olie

Benzine en Olie
ni Uw onkosten Ie vef minde ren.

DEPOT OOSTENDE: \
TELEFOON 462 ;

mniiMiiiiiiiiiinniii

Deze voorstellen door ie stad aan den
Staat voorgelegd zijnde, werd een iritermi-
nislericele commissie gclajt een bijvoegsel
aan de bestaande overeenkomst van 1912 op
te- stellen, wn.-.rvan de voornaamste Kitikcls
luiden :
A.'— De Staat wordt ontlast van hiernavol-

gende verplichtingen :

f. — Het tweede handelsJok dienende op-
gevuld te worden, bestaat de noodzakelijk-
heid niet meer de brug tusschen het eerste
en tweede handeUdok te herbouwen.

2. Het bouwen en uitbaten van een
xweefbrug over de haven ; ,

3. — het he.bouwen van .den ingang der
fluis van de oude handclsdokko ï ;

A. — hel opvullen Van het gdrnaaldok ;
5. — het bouwen van een ^adpaleia.

B. He Stad neemt de vol^nd'; verplichtingen
óp iïch i

I, — Het bouwen van een jachlköm oi- de
pluatfl waar l-'t garnaaldok is ;

.'. — Het bouv.cn van het BaJpnIeis j
t> — De uitrusting van Je Visir.hershaven

e. de Scheepjbouwwervcn ;
4. — Stichting van een Induslrieeie vrijha-

v.a,. • '
Dit bijvoegsel in 1929-goedgekeurd (foor

d<s slnd werd door êan minislerraadl.gez'en \\e
toenmalige erbarmelijke .toestand v.in de
schatkist, niet goedgekeurd.nog aan de Ka-
mers voorgel fd.

Er werd1 da* niet alleen tien jaar .verloren,

Over de wetenschappelijke Voordrachten
voor de Zeevisscherij

Maandag avond. werd, ten Stadhuize, de
ei*~j.te .voordracht gegeven, in «ïen zin van
de voordrachten die verleden Winter gege-
ven werden. Deze.conferenties werden door
Gouverneur Baols tot stand gebracht met den
fihancieelen steun van de Provincie.

Onder de aanwezigen waren. de heer
Duthoy, Opziener over het Vakonderwijs in
d̂e Provincie, de heer Loze, Opziener over
hét visscherijonderwijs. Commandant Cou-
teaux der Staatsmarineschool, de leeraars en
leerlingen der Stedelijke en Vrije Visscherij-
school, de leerlingen' der Staatsmanneschool
en een tiental andere personen. Noch ree-
dèrs, noch schippers !

Opzi«ner Duthoy nam eerst het woord en
liet het doel dezer voordrachten uitschijnen.
Hij stelde veijvolgens -£Ueri spreker, H^er
Adams, voor. ,. • •

Daarop kwam onmiddellijk Heer Adams,
Assistent bij hot Museum van natuurhistorie,
te Brussel aan het woord en handelde over
het leven der visschen in de diepzee. Hij had
het alleen over algemeenheden uit het leven
der visschen op groote diepten levend en
die; hooit: in de' Noordzee voorkomen.'- '•• "

Eenige. lichtbeelden lieten ons den eigen-
aardigen bouw zien van deze vischsoorten.
Zoo zagen wè hoe een vischsoort het man-
netje op den neus van het wijfje groeit en
alzoo noodgedwongen, aan de grillen van
moeder de vrouw blootgesteld is. Bij ons
zegt de wet dat de vrouw den man moet vol-
gen, maar in het rijk der wateren is het an-
ders gesteld.

Spreker handelde nog over het zoutgehal-
te, de drukking en de temperatuur van het
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maar er kwamen als gevolg daarvan nog 8
jaar bij, zoodai we thans staan voo: het feit
dat de Staat alleen de overeenkt>.ïi:'t van
• 912 als geldig aanziet.
Hel stichten ven de «Avenantcommiss:c»had

echter toch zijn goode zijde, daar daardoor
door den Staat erkend wer, dat de door den
Staat aan de Stad verschuldigde uit ie voe-
ten werken op 7 millioen 925 dui;cn:l frank
(goudwaarde in 1914) mochten berekend
worden.

Zoo is de toestand, zooals ze zich thaiu
schijnt voor te doen.

Niettegenstaande de huidige tegenkanting
van Sta.i.swcgc zou het plan van dezen inge-
nieur, toelaten zonder onkosten vi'-r J-taat
noo''Stad, ol de noodigc «lanlcggin^wcrken
ir I'S! midd n der Stad en naar de Vi*j I ers-
hoven te ^••«••tzenlijken.

Deze waiker. zouden zelfs gepaartl gaan
mei het oplossen van de sedert lang zoo
gtoote twistappcl . het verkeersvr?...<gstuk tus-
schen de !• ei oevers der l.avcngc 'I. waar-
door een rechtstreeksche baan de verbinding
met de nieiwc visschershaven zou verwezen-
lijken.

Deze v«>»' nding, welke tot «tand to.' ko-
men door I:ei bouwen van een viile. './rug
•>>'er de K"eiigeul is dus de opvatlii/ van
een jeugd (en ingenieur der stad, ntn-flijk

heer V'cisthoore, zoon van den D<sluur-
i van Rru£{cn en Wegen, die toch el zoo-

\éel Iasl heeft gehad met de oplossing van
Htr verkee ,»v>aagstuk tusschen hcên ctvers
c!i-> haven dni wij niet beter zoudon vragen
dergelijk plan, indien het verwezenlijkbaar
ij, zonder hel algemeen belang te schaden,
ten uitvoer te zien brengen, daar de verfraai-
ing van de Stad er enorm zou bij winnen.

Wij meenen te weien dat de Stad deze
voorstellen in ernstige studie heeft genomen

we. hopen tenslotte onze lezers dit plan
"n zijn geheel in een onzer volgende num-
mers bekend te maken omdat hel, we herha-
len hef, een grondige studie en. ernstige o-

!\ oiweging waard is. P. Vr

z<*ewatév. In den beginne dacht' men d it de
temperatuur, op groote . diepte, onder nul
moest*zijn en daar geen leven meer mogelijk
was. Dit kwam later verkeerd uit. Bij het
herstellen van een telegraafkabel die op een
2000,'nii diepte lag en moest gelicht worden
om herstellingen te ondergaan, stelde men
vast; ;;dat de kabel omgroeid was met alle
soort. levende wezens.

HeérJSAdamsV'wees verder op de overwe-
:ende."rpl van'het plankton in het voedsel

van den visch.';Hij 'liet ons zien hoe de na-
tuurkuWdigen te werk gaan om plankton uit
het.-zèewater'te halen en het dan verder ont-
leciéL^"??

• Dezeaeerste voordracht, van algemeen be-
lang,"*was voor de * jongens maar droge kost,
temeerijdat de spreker een taal spreekt die ze
niet. gewoon zijn en: bijgevolg met moeite
kunneWJvolgen. Het stemorgaan van den
sprekferjwas ook niet van aard, om door de
ganscKeJjzaal duidelijk verstaan te worden en
zoo ko$ï*t het dat veel woorden verloren zijn

gegaanj
Hctüyeede onderwerp luidt : «Het jeven

der visSenerT in "de Noordzee». i\Vë hopen" dat
het van grooter belang zal wezen voor de
visscherij.

The International Paint
& Compositions O Ltd

LONDON

ALLE SOORT SCHEEPSVERWEN
Pe Wereldbekende «Copperpalnt» voor

Houten Schepen
De < Trawlers Compositions Palnts »
l* en 2* kous voor Stalen Schepen.

De Speciale Verf < Üalyex »
— voor Bronze Schroeven —

Agenten en Depothouders:
OSTEND STORES & ROPEWORKS

N. V.

Verzekering tegen
Ongevallen

Kas voor de Zeevisscherij geen bijzon-
Kas voor de Zeevisscherij gen bijzon-
der|e premie wordt geheven voor oor-
logsrisico, dienen de schippers dewelke
de visscherij uitoefenen op de Spaan-
sche of Portugeesche kusten hunne bij'
zondere aandacht te vestigen en de
meest bijzondere voorzorgsmaatregelen
te nemen, ten einde zich niet bloot te
stellen,, aan beschieting of iets derge-

Jiijks door hooger vermelde autoriteiten.

Nog over zwemmen
Spijts ons eerste schrijven over de nood-

zakelijkheid yan het kunnen zwemmen on-
zer visschers, zijn er nog, die er niet van
overtuigd zijn, of beter gezegd, het niet
willen.

Onlangs nog liet er me een visscher op-
merken : «Ge zijt er wel mee, als ge over
boord gaat ; is het van slecht weer, dan heb
je geen kans, zwemmen of niet en is het van
schoon weer, dan hebben ze u wellicht te
pakken I»

Natuurlijk, ik sprak /met een die, ,kpn
zwemmen, net 200 goed als een steen, «recht
naar onder» I Hij sprak misschien ook wel
tegen zijn goesting !

Na het ongelukkig voorval imet de 0.169,
is ons wel het beste bewijs geleverd, van
hetgeen zwemmen-.beteekent en schippett-ei-
genaar Richard Vérschelde of «den Langen»
als ge hem beter kent, weet er het beste van.
Van de 3 leden der'bemanning, was hij de
eenige die zwemmen kon en ia hij ook de
eenige geweest die er veilig van ondier is
gekomen. Geen enkel oogenb'lik heeft zijn

•••»••••••••••••••
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wilskracht gefaald, dank aan rijn zwecikulaÉt..
Kalm en: zónder zich te vermoeien is l»l
blijven zwemmen, * tot de' rwjtfngiboot v«o
het Spaanftche schip bij hem is gekomeu. Hiĵ
had het z«lf niet noodig geacht, zich van rijn
vest en zijn sjarp te ontdoen, zoo moester
was hij over zijn bewegingen in den* eenra-
men nacht en in het ijskoude water. Hij is.
van oordeel dat een yisscher nooit zou m<v
gen nalaten, regelmatig het zwemmen te be-
oefenen om, in geval van nood, zijn eigen
behoud te verzekeren.

Dien wijzen raad kunnen wij niet genoeg
aanbevelen aan al onze visschers. Nu de ge-
legenheid geschonken werd 's Winters ook
te zwemmen, kan naar de Openbare Bestu-
ren den steen niet meer geworpen worden en
moeten de visschers nu hun dankbaarheid
betoonen, met aan'den oproep te voldoen.

Hierdoor heeft Gouverneur Baeit nogma>li.
blijk gegeven van zijn doorzichtigheid en ge-
toond van hoe dichtbij hij 'het leven 'onzer
v'sschers meeleeft. Dat zijn geen wof-rden
maar daden welke d"ik onderstreept ïnfïgen
worden, omdït zr. zoo van belang zijn.
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Het Bezoek van Normalisten aan de
Visschershavens van Oostende en
Zeebrugge en deVischpropaganda

Op bevel :

De Waterschout der haven Oostende,
« ) . Barbé.

Onze Visschersjongens
naar het Badpaleis

Wc schreven reeds in ons laatste nummer,
dat de leerlingen onzer Visschcrijscholen,
zich éénmaal in de weck naar lic Bad/alois
begeven, waar ze zich hun hartje en hunne
spieren deugd doen tijdens de zwemoefenin-
gen.

't Is een plezier die gasten aan het werk
te zien. Bang van het water zijn ze niet, al
is het wat «out en bitter van smaak. Neemt
er al een 'n slokje binnen, wat nogal ge-
beutt, dan trekt hij wel een vî es gezicht,
mear algauw komt de opklaring en dan maar
terug aan het zwemmen of spartelen.

De zwemmecstor Mr Laroye, heeft er het
handje van weg om de kwasten het zwemmen
aan ie leeren. Methode en daarbij geduld,
zxoc*at <!e jongeiu hem graag ten handje
zien toesteken; In naam van de jongens, moe.
ten wc hem dan ook geluk wenschen en be-
danken voor zijn werk, want vergeel niet,
dat leeren zwemmen, ZOOALS HIJ HET
DOET, een lastig karweitje is I I

Zooals we in ons nummer van 21 Novem-
ber weergaven, kreeg onze visschershaven
en die van Zeebrugge onlangs het bezoek
van de leerlingen van het hoogste studiejaar
te / Mcisjesnormaalschool van Br-vgge, waar
ik; dames voorbereid worden trct het -imbt
%;.n onderwijzeres.

Als gevolg daarvan, werd door de 7 leer-
I'Pgcn, welke van de hoogste klas deel uit-
:iiti'-.en hiernavolgend kort verslag opge-

üokt.
Enkel gebrek aan tijd, want wc welen

bij ondervinding^dat de vrije uurtjes welke
men er heeft, op de vingers kunnen geteld
v.nr<ien, heeft dczi- leerlingen belet meer in
bij/ondciheden uit te wijden.

Voor lecken, mag deze prestatie voor wat
hetgeen ze ter plaetse geleerd en gezien heb-
ber,, echter als uitstekend beschouwd wor-
<'i n, daar niet uit het oog dient verloren, dat
hu.'ten het heel zelden eten van vi3ch, onze
l-iekomstige opvoedsters nog nooit con viscli-
hallc bezocht hadden en nog veel minder da
verkoop, verpakking en verzending hadden
bijgewoond.

Het besluit welke als gevolg van <\'<l bezoek
wc ui opgesteld1, kan ons slechts o;»r. imistiscli
stemmen want daarin wordt niet alleen het
gezonde van het vischeten aoor do toekom-
.«'ifce onderwijzeressen voor onze ougen gc-
hiacht, maar door dit bezoek hebban ze in de
eerste plaats, zooals zé het zelf schrijven :
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tVISCH LEEREN WAARDEEREN».
We hopen dan ook dat het bij !ien allhan»

bij .ieze beschouwingen niet zal blijven en
dat ook in de huishoudle»sen van de Normaal-
school er wat meer aandacht aan de vïsch-
'>crciding en het vischverbruik zal geschon-
ken worden, dan het programma nu wellicht
t lelaat.

Het komt icr in d*e eerste plaats op aan,
onze toekomstige opvoedsters, bonoven» da
theoretische begrippen, meer practische b c
grippen te leeren opdoen, want 6oor hen*
dien weg op te sturen en het visch eten t«
lecren waardeoren, zullen we ook overtuigd
mogen zijn, dat zij later in hun huiahoudon-

|(Jerwijs op het gocdkoopo.het smnkelijke endo
gtootste verscheidenheid van het vischberei-
ócn zullen wijzen en in praktijk «tellen.

c Propagandacommissie voor Zèeviach-
verbruik zal bijgevolg niet alleen hooverv te
bc-trachten dat er in het programma -van de
huishoudelijke lessen der toekomstig onder-
wijzeressen, cen apcciale rubriek door den
minister van onderwijs worde g:lsscht, ma.ar
hare propagandotochlen ir) dien zin* uit te
breiden.

Met het oog daarop en onze woorden vfil-
lende tot daden zien verwezenlijken, wen)
cf(n ook voor do maand Maart if April niet
oliccn een propngandadag in -Ie Nonnftal-
school van Brugge voorzien maar zalgevrcag<J
worden al de leerlingen vooraf een bezoek
Ie laten brengen aar) do vi»*clier*hav«n van
Oostende en ZecbruggA.

Zoo zouden de jutsta begrippen ov«f óVr».
aanvoer en verkoop van visch, gepaanl gaan
met de practisehe geyotglrokkingett welJce- er
dienen uit voort te vloeien, namelijk • vwch'
tereiden en er een smakelijk vij:ndin«r rned
verwezenlijken.

Een bijzondere prijs in geld of boeken,
zou daarenboven kunnen gegeven worden aan
de iwcc leerlirvgen van <fe lwe« laatMe ttadie*
•aren, die het best een vischschotel bereid
hebben en aan de eerste leertin^a van elk
jaar, die aan do commissie het bette venAag
zaw voorbrengen, over haar bez-tpk aan d«
visschershaven, de vitcKdag; en. TOOT»! éa
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practische gevolgtrekkingen, welke zij .er uit en waar, de verkochte bennen en visschen
ü«M»kt~te mogen'afleiden. krijgen een kaartje met den naam van den

Dit'bezoek'juist vóór de Pa.is-.! vacantie
gedaan, zou hen de gelegenheid geven tij-
dens de vacantie het' verslag op te maken en
liet op het einde varj het verlof aan hun lee-
Ti'res af te geven, die het met de jury zou
te beooideelen krijgen.

Kan er ons een lez,er iets beters voorstel-
len, dan zijn wc bereid.dit te onderzoejeen.

P. V.. .

* • •

Hierna volgt het ingezonden verslag
IN DE VISCHMIJN TE OOSTENDE

Oostende-Kaai ! De remmen worden toe-
gehaald ; een paar wagons stooten tegen
mekaar aan ; portieren worden met geweld
opengeworpen en' de 'talrijke ochtetidreizi-
gers, waaronder ook ons achttal, slaan in
den plassendèh regen. Na enkele oogenblik-
kert vertraging bij het afgeven der spoor-
wegkaartpjes en het instappen in ctn taxi,
gaat het in volle vaart naar de vischmijn.

Enkele minuten rijden--- en daar staan we
ycor het groote moderne gebouw. Vlug stap-
pen we de halle door, weinig achl gevend
oj» de pakhuizen en kantoren, recht naar de
verkoöphalle. ;

De eerste indruk is overweldigend ; een
machtige halle : langs de-eène zijde een dub-
bele rij pakhuizen -en bureelen, langs de an-
dere de loskaai. In- en uitrijdende karretjes
en voertuigen' wedijveren om ter vlugst den
verkochten _ visch weg te halen die in een
soort verkoppparken in bennen of op den
prond tentoongesteld liggenV

Natuurlijk gaat al onze belangstelling naar
de te koop gestelde visch ! Nieuwsgierigheid
en leergierigheid. Niet alleen hun ncam en
Kun gebruik willen we kennen, maar ook
hun herkomst.

Daarom gaan we even naar de loskaai :
daar liggen de treiiers gemeerd ; caar ko-
men' we voor de eerste maal in contact met
onze rceders, visschers en vischlo3sers, die
het har't in' enkele oogcnb'Iikken weten te
winnen door hun eenvoudi<»« ha

kooper er op. Ontstaat cen geschil bij den
verkoop, dan is de politiekommissaris daar
om hét te beslechten.

De verkochte visch wordt aanstonds op
karretjes vervoerd naar het magazijn, dat
bijna ieder kooper in de mijn zelf, bezit,
om opnieuw verkocht of verzonden te wor-
den.

Nu we de verkoopswijze kennen is onze
nieuwsgierigheid wat bevredigd en verheugd
— niettegenstaande het onhebbelijk weer —
trekken we met de overzetboot, naar de kaai
en wachten er de electrische tram af.

A. LOOSE.

NAAR ZEEBRUGGE

Na ongeveer één uur tram, door Vlaam-
sche duinen en verlaten badplaatsen, krijgen
we Zeebrugge in "t zicht.

Aan de brug gekomen, zien we juist de
Ferry-boat de sluiskom binnensteken Traag
en. voorzichtig onder het waakzaam oog van
den kapitein .beweegt de zeereus \ an links
naar rechts, voor en achterwaarts om ten-
slotte zonder moeite de nauwe sluisgeu! door
te varen.

Vandaar trekken we op ontdekkingstocht
naar de Mole.

Eén enkele boot in de haven. Daarom be-
sluiten we rechtsomkeer te maken.

Menschen zijn evenmin te zien... alleen een
visscher komt er een wandelingetje maken,
naar de plaats, waar eens twintig jaar ge-
leden, de Duitschers ej de gevaarlijkste
vlootbnsis van de kust hadden ingericht.

MARIETTE WILLET.

DE VISSCHERSHAVEN VAN ZEEBRUGGE

baarheid bij wijze van reclame, door hét' re-
laas van onze aangename en nuttige reis
aan onze gezellinnen mede te deelen, en',onze
tafelgenooten van de fijne' sprot te laten
proeven. G. MORAEL.

BESLUIT: ;'(>
We hebben niet alleen een dag vol van af-

wisseling doorgebracht, maar Hebben in de
eerste plaats «visch» leeren waardeeren.

Wij, dï~ de toekomstige generatie moeten
vormen, die begrippen van huishoudkunde
en van voeding zullen te stichten hebben,
moeten het als een plicht aanzien, cen zoo
rijke bron van voeding als «visch» ie kennen.

— Visch is een voedsel dat om reden van
zijn lagen prijs en hooge voedingswaard*;
meer zou moeten doordringen in onze keu-
kens, al was het alleen maar om de nöó*!)ge
afwisseling, een eerste eisch van de vcedings-
theorie te verkrijgen.

Kinderen, die.hun groeiperiode doormaken;
hebben behoefte aan opbouwingsmateriaal,
dat rijkelijk voorhanden is in visch. Genees-
kundig, is het bewezen dat visch «en voor-
komingsmiddel is tegen vele ziekten o. a.
kropgezwel en zenuwziekten.

Zelfs in alle jaargetijden is visch een uit-
muntend voedsel, want h«t noodige aantal
calorieën worden er door verschaft. " "

— Indien de vischnijverheid zich meer en
meer kon uitbreiden, door een grooter visch-
verbruik, dan zou het.lot van onze Belgische
visschers zeker verbeteren, het Beheer van
Ztsewezen, dat het vischverbruik en de nijver-
heid sterk aanmoedigt, zijn doel ïien ver-
wezenlijken en de algemeene gezondheids-
oestand er door bevorderd worden.

Het is onbetwijfelbaar dat de zee ons een
bijna onuitputtelijke bron van rijke voedings-
stoffen biedt .

Alle opvoeders en personen die zich met
onderwijs of volksgezondheid bezig houden,
zouden het als een plicht moeten beschou-
wen «visch» te leeren kennen en waardeeren
en overal «visch» aan te bevelen als basis
van een ideale voeding ! "

E. WENES.

BELGISCHE RÈEDERS.
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SLECHTS DE DIESELMOTOREN

MEKANIEKE TOUW- GAREN-
EN NETTENFABR1EKEN —

REEDERIJKAAI; OOSTENDE 4

Kleine
Aankondigingen

TE KOOP
VISSCHERSVAARTUIG O.95 *

« Clemence » met motor Benz 35/40
TK, in zeer goeden staat. Voordeelige
condities. Zich wenden St- Jorisstraat,
11, Oostende.

OVER TE NEMEN TE ASSCHE

WEL GEKLANTE V1SCHWIN-
KEJ,-FRITURE, gelegen center der
stad op de groote baan Brussel-Oos-
tende, gerievig huis, gansch gemeu-
bleerd en geïnstalleerd, kleine huis-
huur, garage.

' Kan ook dienen voor handel in het
groot.

Zich wenden bij J. Denis, Gentsche
Steenweg, 367, Assche.

e modderige
er stil, en we

Het regent nog altijd en druiperïg van de
nattigheid plassen we door d
straten naar de haven. Het is
zijn bijna de eenigen, die op stap zijn.

De visschersbooten liggen veilig üi de ha-
an met opgerolde zeilen en breed-uitwaaien-

de netten ; manden bengelen heen en weer,
oog opgetrokken tegen den mast. Tusschen

•rtelijkheid' j,-je schepen heen, rijst langs den anderen
en natuurlijkheid. Zij zijn niet rijk deze %ant v a n d c haven, een stcenen kruis op,
vUschers, hebben geen verfijnde manieren. ' d a t z ; e k z w a r t afteckent tegen <tei grijzen
en toch zijn ze groot in verdienste. Zij zijn n e m e ]
de helden zonder zwaard die hun deden van
moed en zelfopoffering vergeten ; evenals
ze zichzelf vergeten om in nood verkeerenden
fe helpen ; zij zijn het type van den waren
mensch, dié alles trotseert, zelfs de kracht
der woeste' natuurelementen, tot algemeen
welzijn. Laat ons toe hun een woordje van
dank toe te sturen voor den ïnteressanten
uitleg ons! op -hartelijke en schilderachtige
wijze gegeven ; uitleg over hun tochten, hun-
verblijf jóp,zee;» hun. vangst, t . .. ;.

- . M. DE VISSCHER.

DE VISCHSOQRTEN.

En'vopral hun uitleg over de visschen, di«
vandaag aan dc markt gebracht werden en
a!i;orhstig z:jn van verschillende vischgron-
den drr N'< ordzee, iersche Zee, Ysisnd en
zelfs van de Portugeesche 'kusten. Vooreerst
trekken ons de platvischsoorten aan. We lee-
ren onderscheiden griet en tarbot, schartong,
tong «n Schotsche tong ; bot, schar en tong-
sohar. Wë kijken verwonderd naar de aller-
grootste onder de er aanwezig zijnde visch-
soorten : dé heilbotten, die eigenlijk Oceaan-
visschen zijn, maar ook durven dwalen naar
de Noordzee.

Roggen zijn er in overvloed, gladde en
ruige, ook dc 2 m. lange vleet, die met een
ijzeren stang op den grond gelegd wordt.
Voor de roode boonen blijven wc nieuws-
gierig staan. E-on vriendelijke kooper Jegi
ons uit, dat knorhaan lekkere visch is, goed
kcop verkocht wordt omdat er veel verlies
aan is.

Hoe verwonderd kijken we op bij het ver-
nemen dat die vieze inktvisschen een sma-
kelijk gerecht opleveren en Herinneren aan
het wit van kippeneieren.

Een zeeman wijst ons hoe den kabeljauw
achtigen te herkennen. De mooie meisjes
en de koolvisschen vergeten wc nooit meer.
Die fletse staarten daar in den hoek zijn die
vj>n den zecduivel. Fijne visch, zegt cen
kooper, maar de groote kop met broeden
mond cri eigenaardige kop zou ons wel af-
schrikken I... • ; .\

Aangaande dc haaien, vernemen wc dat ze
levende jongen ter wereld brengen, doch
dat dc hondshaai cicrleggcnd is ; dc jonge
larven die het ei verlaten, drogen nog een
deel voedsel in een zak aan dc buikzijdc.
Pietermannen herkennen We dadelijk, en de
herders zegt men, worden verkocht onder
den naam van witte zalmen. *

Ontelbare bennen haring worden in
oogwenk weggehaald. Een enkel vaartuig
bracht dc haringmassa aan. 't Is immers de
tijd van kuitschicten voor een bepaalde ha-
fingsoort, daarmee komen dc haringscholcn
dc paaiplaatsen opzoeken en worden bij die
gelegenheid bij duizenden gevangen.

E. DES'OLOERE.

Pit VERKOOPSWIJZE

Dc visch wordt verkocht pot 10 manden,
dc groote vissehen zooals kabeljauw, kool-
visch per 10, 20, 30 stuks. De verkoop be-
gint te 8 uur, , , ' ".',

Dc roeper in 't midden, links van hem een
vertegenwoordiger van den reedc. twee
stadsbedienden, naast hen dc politiokommis-
earis, om alle geschillen te beslechten. Het
publfck schaart zich rond dp vischmassa,
die deels op den grond ligt, deels i.i manden
rn volgens grootte geklasseerd is. l~.cn man
wandelt tusschen de visch en duidt met een
stok de te verkoopen visch aan. Dn roeper
begint gewoonlijk een paar honderd franken
boVen de waarde van de te verkoopen hoe-
xcelneid, steekt' dc hand omhoog, en per
vijf frank tegelijk afdalend, gaat I>ct bijna
onverstaanbaar totdat dc kooper, of koop-
ster, wie.de prijs aanstaat, roept «mijn» of
«jfn». De roeper h'ondt op.noleert kooper.prïjs

In de hangars van de oude vischmijn han-
gen enkele visschersjongens te slingcien aan
de hanebalken. Andere kijken tevreden glim.
Isrchend naar hun bengelende makkers.

De hoek om en rechts ligt de nieuwe mijn.
Nog- vol van de geweldige hoeveelheid visch,
die we 's morgens in Oostende voor den
eersten keer van ons ileven zagen, verwacht-
ten we ons weer aan "n massa. Maar als wc
de mijn binnenstappen : geen visch te zien !
Alleen een natte vloer- 't Is immers namid-
dag en 's namiddags wordt er niet verkocht.

We beraadslagen waar het nu heen moet,
wanneer een heer op ons afkomt : Mijnheer
Vandenberghe.

We zochten hem 's morgens tevergeefs in
Oostende en vinden hem 's namiddags on-
verwachts te Zeebrugge, waar hij bij een
zwaar ongeval een visschersvaartuïg over-
komen, zooeven had geroepen geweest.

M. DEKESEL.

ALLEEN
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Van de haven van Breedene tot deze van Zeebrugge

Antwerpen van zestig jaar geleden

Wij hebben verleden week over de goede-
renbeweging in onze haven en in de ha-
vens van het binnenland : Antwerpen, Geht
en Brussel gesproken en . herinnerd' aan de
aanbesteding van 1897, toen de nieuwe dok-
ken en de voorhaven, met tevens de ipuikqm,
moesten gegraven worden.

Veertien dagen geleden hadden wij de ge-
legenheid om eens te wijzen cp den verren
oorsprong van Brugsjo-Zeehaven : de voor-
drachten en geschrift.;,! van De Maere-Limr
nander ten voordeele van een zeekanaal tus-
schen Gent en Heyst. De eerste voordracht,
die hij daarover hield, had plaats in 1866.
Dat is dus reeds zeventig paar geJcden. •

Tien jaar later deed De Maere-Limnander
reeds de onmogelijkheid inzien zulk cen
grootsch plan ooit te kunnen uitvoeren met"
cie middelen waarover men toen beschikte, en
hij begon een campagne voor de gedeeltelij-
ke uitwerking van zijn ontwerp, namelijk
">or het graven van cen zeekanaal .van Hey3t
naar Brugge. In 1877 deed hij een studie
verschijnen om al ds kosten te beramen van
deze onderneming.cn tevens de voordeden er
van te doen uitschijnen.

Sinds hij zijn campagne begonnen had, w««-
icn ook reeds andere studiën verschenen en
wel in 1874 een werkje van Alrfed Ronse
gemeenteraadslid te Brugge,waarvan de Fran-
schc titel ongeveer als volgt kan vertaald wor
den : «Historische opzoekingen omtrent onze
verbindingen met dc zee». > -

Op dit oogenblik was de algemeene aan-
dacht in België gevestigd op de houding van
dc Holfandsche regeering, die niet rlleen 'de

BEZOEK AAN TWEE PRACT1SCHE
INSTELLINGEN.

Onder zijn geleide, bezoeken we de prac-
tischc instelling der firma 'Debra. De kamer
waar het ijs, voor vischbewaring vervaar-
digd wordt, vraagt aanstonds onze belang-
stelling. Onze knappe geleider geeft ons een
duidelijke verklaring betreffende dc toestel-
len en hun werking. Wij staan perplex te
vernemen dat er dagelijks ongeveer 16,000
kg. ijs in deze inrichting vervaardigd wordt.

Vandaar gaat het naar het verpakkings-
huis, waar wij, benevens de frigo's aan cen
temperatuur van — 1° C en rric>er, ook het
zifttocstel voor garnalcn te bekijken hebben.
We geven onze oogen natuurlijk flink den
kost, en onze maag eveneen3,wantdcze veror-
bert kosteloos menig lekker garnaaltje. In
s-en der kamers bemerken wij ook velschillers
de manden visch gereed om verzonden te
worden.

Na do firma Dcbra, bezoeken we do instel-
ling Huysseunc. In de zagcrij zijn timmerlui
bezig met het vervaardigen van houten kis-
tjes, bcstcjnd voor garnaalvervoer. De heer
Vandenberghe wekt onze bewondering op
voor het vernuftig idee, van de bside firma's,
<}ic zooveel garnaal mogelijk naar Frankrijk
tiachtcn uit te voeren. Daar er jaarlijks maar keer uit dc Schelde weg te kunnen trekken,
cen zeer aantal kg. garnaal over de grens | Alfrcd Ronse blijkt uit dit werkje en ó?e
mag gev
dc garnaal
wicht van het ingevoerde sterk verzwaren, bezeten, die de zaken niet alleen onpartijdig (alle diensten die veel spoed eischen, reizigers,
worden èn de garnaal, en dc bakjes afzon- et; onbevangen wist te bcoordcelen, maar ze .brieven, kleine colli's, heeft zoo een haven
flcrlijk opgestuurd. In Duinkerken pas, wordt ook heel duidelijk voor Icckcn uiteen te zet- 'aan dc monding van den stroom ongetwijfeld

twee er van waren vol siijk en nu wilden de
Bruggelingen nog- de derde afnemen 1 De
Oostendenaren kwamen tegen zoo iets in op-
stand en hun verbolgenheid is genoegzaam
t.: begrijpen als men weet dat toen nog geen
baggermolen3 in België gebezigd werden, ter-
wijl toch overal in Frankrijk, Engeland en
Duitschland het baggeren met veel bijval
werd uitgevoerd. .Toen het kanaal van Gent
verzand was, had men echter het baggeren
hier moeten opgeven I

De Brugsche vaart, zoo schrijft Alfred Ron-
se, beantwoordt niet meier aan dé -eischen van
•Je scheepvaart. Nochtans zouden de werken
om het Kanaal te verbeteren niet zeer be-
langrijk en kosteloos zijnj doch men ver-
p.'icht de schepen langs de aflcïdingsvaart het
kanaal te bereiken, wat niet zonder gevaren
en moeilijkheden gepaard gaat. De koophan-
deiskamer van Brugge heeft van 1860 tot
1873 talloozc malen aan dc Regccring ge-
schreven om den toestand uit te leggen en
verbetering t« bekomen. Alle3 was te ver-
geefs l De toegang van de vaart langs,Slykens
werd niet verzekerd.

Men moet cen. werkje als djat van Alfred
Ronse lezen om gord te begrijpen hoe de
gedachte van een rcchtstrcekschc verbinding

hebben toch voor ons nog dit belang dat mis-
schien op een zeker oogenblik, als aan de
uitbreiding van onze havsninstellingen zal
moeten gedacht worden, zij de «enige oplos-
sing zullen aanduiden die er nog, in de ge-
geven omstandigheden, te vinden is.

Verstraete had er in elk geval heel goed
«e gevaren van verzanding ingezien en daar-
om en speciale studie gemaakt van de stroo-
n-.ingen, die voor onze kust met ebbe en
vloed ontstaan.

Wat hij bijvoorbeeld heel goed aanduidt
is het ontstaan van de zandbanken voor
Nieuwpoort en Duinkerke, waardoor cïeze
laatste haven vooral van het diep vaarwater
afgezonderd ia en slechts door aanhoudende
baggerwerken kan. goed worden.

Wat Verstraete gewild zou hebben was een
haven vóór Breedene, door cen grootcn dijk
beschut, en met het Brugsche' kanaal door
ren vaart verbonden, die te Plasschendale' uit-
monden zou. Zooals toen zeer algemeen ge-
dacht werd, scheen hem het bouwen van een
dijk op het Oostelijk uiteinde van de Sttoom-
bank het beste middel om een haven te be-
schutten. Men weet dat ook ingenieur Symon
destijds vóór onze haven dergolijkcn dijk, had
willen bouwen.

Bij onze
Scheepsbouwers

van Brugge met de zee in die jaren ontstaan I Na den oorlog, in Juni 1920, werd door den
is en steeds meer aanhangers heeft gevonden, gemeenteraad cen Commissie aangesteld om

Een jaar nadat Ronse zijn studie had laten het voorste] nog eens grondig te onderzoeken.
verschijnen, werd een brochure uitgegeven
door schccpskapitcin Emile Verstrae'.u, waar-
in een ontwerp verdedigd werd om te Bree-
dene dicht bij Oostende een nieuwe haven te
graven, die door den schrijver-ontwerper

Ooster-Schcldc afgedamd had, zonder haar te ;;.eeds van een naam voorzien werd : «Grond-
bfikommeren om het protest van Anlwerpen, wethaven» (fort de Grondwet),
doch te Vlissingen ook oen haven aan 't in- Deze bewonderaar van de grondwet was
lichten was, waarmee zij meende al het ver- evenals Ronse bezorgd over de nieuwe haven-

instellingen van Vlissingen,waarvan hij vrees-
de dat ze zooveel voordeden zouden bieden
enn handel en scheepvaart dat Antwerpen er

voor verlaten zou worden. Voor

roerd worden en de bakjes, waarin i talrijke, zeer ernstige opzoekingen waarvan enn handel
ial doorgaans verpakt Wordt, het go- ; het getuigt, cen zeer klaren geest te hebben'sedccltclijk

dc garnaal in wrak toegekomen in de voor
haar bestemde kistjes verpakt en verder het
land in gezonden.

In dit vertrek maken wij tcvew kennis
met den eigenaar der instelling, den heer
Huy:si.seunc, dien wc ver;rcz!olrcn naar de

ten. * jvcel voordeden en ook voor de groote en
Zijn werkje begint met de geschiedenis van I kleine kustvaart zal ze wel verkozen worden,

dc haven van Nicuwpoort en na al dc v/c- 'Dat heeft Verstraete heel goed ingezien en
derwaardighcden er van verhaald te hebben,'het is daarom juist <lat hij ann;-de monding van
bespreekt hij het ontwerp van een verbïn- jr!e Schelde, maar niet (e Knocke, een nieu-
ding, dus van cen kanaal dat Nicuwpoort met iV/c haven had willen zien graven. Door dc

innndenmakerij en de bergplaats voor afge- JRoeselarc en Kortrijk zou verbinden. Terwijl slroombank was Oostende voor goed veroor.
Vlissingen, langs den Noordkant, Antwerpen ctaeld, beweerde hij.
bedreigt en Duinkerke, langs dèn Westkant, I Men ziet hoe hij zich vergiste. Enkele ja
even gevaarlijk, zelfs nog gevaarlijker 'is, icn later zou ingenieur Demey bewjzen dat

werkte manden. Na dc mandeninakcrij komt
do ziftkamer aan dc beurt. Dc heeren too-
nen ons de verscheidene soorten ziften (ra- f _ . _ - . . _
(?en bespannen mol rrtetaaldraden) voor het 'öa* dé Belgische regéering de haven van d« Stroombank, zoowel aan de West als, aan
soreceren van garnnlcn volgen* grootte. De Nieuwpoorl verkwijnen, waarvan het toch Jtlen Oostkant, zonder eenig gevaar kon door-
uitleg wordt geïllustreerd door Het in-wer- .i0° gemakkelijk en rationeel zou wezen een gegraven worden en <fez» triomf, die welia-
1 i-ig stellen van .het toestel zelf. Hiioóte handelsstad té maken, mét Diksmuicf<J .waar veel meer aan 'den vooruitgang van dc

Wat on» in gansch de beide inrichtingen J»1* binnenhaven, van waar het kanaal naar •--•---'-'- ---- -•- - --•-•-• - -*-' L—
bijzonder aangenaam trof, {3 <Ie orde en de
netheid waarvan we opnieuw een staaltje krij-
gen bij het bureau-bezoek. In dit laatste bu-
reau zoo gezellig gemaakt door een viertal
Ifvendige schilderijen van onzen welgeken-
t*cn visschersschildcr : Rcné De Pauw, loo-
ncelen uit het visscherslevcn voorstellende,
vertellen en <!iscussieeren we gemoedelijk
<wer: vischberciding, toekomst, onderwijs en
sprot, met, als praktijk het proeven en ten
geschenke krijgen van een mandje heerlijke,
gerookte sprot,

Dienzelfdert avond nog uiten we onze dank-

Rocselare zou moeten vertrekken,
Dc geschiedenis van de haven van öostenfle

wotdt vervolgens uitvoerig besproken en ten
slottc de strijd betreurd tusschen Bruggelin-
gen en Oostendenaren, strijd die eeuwen oiiê
U en steeds aangewakkerd werd door allerlei
omstandigheden, eerst in 1622 toen de Brirg-
fchc vaart gegraven werd en de schepen te
5!ykcns niet doorgelaten werden, dhocwW
hun lading toch voor Brugge bestemd was,
en later in 1873, toen de Bruggelingen vro«-
Kcn dc militaire sluis te Veranderen in een
$8s. Er waren toen drie spuikomrnen, maar

techniek, aan de vervolmaking van de bag-
gerschepen te danken is dan aan dn kennis
van dezen ingenieur van één Waterstaat,
heeft dc haven van OostendjS gered van ceh
?.ekcren ondergang.

De spuikommen hadden gedurende twee
eeuwen steeds maar de havengeul gckuischl
rn verdiept, maar af het zand en hei slijk dat
zoo door waterlfiMÏngcn naar dê reddé gé-
j«agd werd, is daar neergezonken 'om eeh
bank fe vormen, waardoor "de haven langs
•>.)Ie kanten ingesloten wa».

De gedachten van Ernïle Verstraete, hoe-
teer ze ook op dergelijke vergissing berusten,

Van deze commissie maakten de ingenieurs
Van Mierloj Verracrt en Vervack deel uit
en hun besluit was dat de proefneming met
Zeebrugge voldoende bewezen had hoe ge-
vaarvol een dergelijk -werk zou zijn en zelfs
het bestaan van onze haven zou kunnen b c
dreigen.

Wij willen dan ook niet meer waarde hech.
ten aan dc brochure van Emile Verstraete
dan dergelijke uitgave verdient, doch wij
meenen dat hel nuttig was eens te wijzen op
al hetgeen zestig jaar geldden uitgedacht
en voorgesteld werd om handel en leheep-
vaart op onze kust te verbeteren,

«Het Visschcrijblad» zal van toekomend
jaar af ook een ruime plaats voorbehouden
voor dc berichten *en artikelen betreffende dc
zeevaart en wij hopen door een reeks kleine
studiën de belangstelling voor onze handels-
haven te vergrooten en zelfs later eens een
degelijke economische studie over onze haven
te 2ien verschijnen,

Dezen Zomer wórd door het stadsbestuur
een werkja Uitgegeven met droog«, dorre
alatisticker) Over de goederenbeweging met
zeeschepen en bijlanders. Dit werkje- heeft
aan het «tadsbestuur vijf duizend frank ge-
kost. Misschien zou voor deze som cen dege-
lijke economische studie te verkrijgen zijn,
dergelijke prijs, toe te kennen aan den in-
zender van dé beste monografie over dit on-
derwerp. . . .

«Het Visseherijblad» zal trachten zulk een
monografie vóór te bereiden, door de noo'-
dige documentatie er .voor te vereenigén. In
de Eeonomisch-Sociale'bibliotheek, onder lei-
ding van de' professoren Van Goethem en
Sap, is in-1933 cen rwerk-verschenen over
de haven van G*nt, waarvan de auteur M.
Alfon* D<s Vreese bekro'ond werd ïn ê&ti of»
ficfeelcn 'prijskamp voor de reïsbettrezn van
den Staat. Waarom zou de studie van de
haven van Oosetende niet eens als prijsvraag
uitgeschreven' worde'n ) . '.'.''

Een dekreet in Frankrijk-van 24 Septem-
ber bepaalt dat 80 t. h, van de.schepen,
aldaar in den loop van een jaar zuljeri.ge-
irnmatrikuleerd worden van' Franschen oor-
sprong moeten zijn ; de overblijvende 20 t.
h. komen toe aan de •buitenlandssche scheer-
bouw.ers, zonder onderscheid van' nationali-
teit. De Belgische vaklui heeft doen o-pmer
ken dat ér geen rekening werd gehouden met
de loopende-kontrakten, zoodat de Franscrie
schippers, die in ons land ichepenin bestel-
ling hebben, in de onmogelijkheid zullen zijn
hun schip in Frankrijk te gebruiken. Bedoel-
de schippers beschikken meestendeels nio'
over het noodige kapitaal en- vortden in Bel-
gië ruime kredieten. Onze scheepsbouwmees-
ters hebben bij de regeering,aangedrongen

^ met Parijs te onderhandelen-,: reh- einde
het kontingenteeringsdekreet te/hunnen voor-
deel-s te verzachten. . .

Of onze Fransche vrienden daarin zullen
bijten, vreezen we echter grootelijks.

Vischinijnvrienden
gehuldigd

Q 1

Tijdens de algemeene vergadering va.i Zn-
trrdag 28 November 1936 had het bestuur
het geluk twe,e zijner verknochtste leden t̂
kunnen vieren. . .

De heer Frans Geryl, de koene vj>:..vHrisr
van de maatschappij, was de eerste gehul-
digde. De heer Arthur Van Outryve bestuurs.
lid. onzer maatschappij en tevens sekretarlt
van de Verbroedering dfcr Zeelieden 1914—
18, schilderde in een passende rede het leven
van Geryl af, de gevaren en den vijand trot-
seerende om het zijne te kunnen bijdrager,
voor de overwinning van zijn vaderland, d:
stoute daden door hem verwezenlijkt, bewij-
zen nogmaals'de reddingen door herri-gedaan
die geenszins van gevaren ontbloot-waren,
rijn leven en zijn familie opofferende voor
het leven van anderen. Na twintig, jaar h<-efl
het Engelsche ministerie nog het eerst begre-
pen, dat het 'verplichtingen had tegenovr
dien braven Vlaamschen visscherstclg en ver-
leende hem twee eereteekens : «The Britisfi
War MedalKon» en de Medalrc van «The Bri-
rish Legion». '.' ,'.

Spreker spelde de twee eereteekens op c1-
borst, van onzen n'ederigen als bravo.i ion-
gen. Dit werd op eert warm handacklap ont-
hnald en de gelukwen»chen zoowel van hut
bestuur' als vari de aanwezigen werden vlot.

De rnaaUcha'ppij vond "dat -ze 'insgelijks
verplichtingen had tegenover haar \id en daac
Frans - reeds tien jaar .den «toeren vaandel
drager is vond het bestuur het gepast een
klein geschenk aan den (eestéling te ovr.'han
digeii als aandenken voor de bewezen dien-
sten met de hoop hem .nog minr.tens 10 ) sr
dit postje te zien vervullen, Aan Mr.vrouw
Gcryl werd een bloemturl overhandigd eti
het bestuur.was haar dankbaar voor den bij-
stand door haar aan haar echlgesioot ver-
leend tijdens de langb'uren, •• -

Het bestuur vond het gepast den heer Al-
be'rt Dcroo, bestuürlid der maatschappij, een
huIdWoordje .toe te «preken tér gel«genhei<i
van de te waterlating van de «Roi Leopold/
O.350 ,«en nieuwe mdtortreiler van gamch
Belgisch' fabrikaat.-— ̂ De heer Rau z&f een
woordje tenb^stèvan onzen vrïerid Albert enwoordje ten.b^stè.van onzen vrïerid Albert en
schetste eén. klein gedeelte uit diens leve:i
ftl| viMcrier. • Mevrouw • Deroo •• deelde in do
h l d i d i J W y ^ Whnldq mctlé;, fcn; diende "i
tnenjfarf i.rT o'ntyangsljü n«meri."JVf

^en Woc-

Dit ^p,.eénV«e))k ge-
trakteerd, «r*,Isidbor; -eri' anderen, w.aren van
Je j><artij!oVrt hüri steml>a'nden''te'v)efenen.

«vont] met eén verdiende hvtlde aan
lwe« *toerei viMchMsjongén» y«n ons fiere
Vïfi'amtche TM. .• /. ', .



HET VISSCHER1JBLAD

c Marktberichten
j / ~ OOSTENDE

Vrijdag 27 November 1936. ' [
5 motorvaartuigen hebben gemarkt, waan-

ouder een 369 bennen haring en 26 b. wij-
ting tad. De vier overigen, stelden lekoop :
51)0 kg. tarbot-griet, 100 kg. tongen 2000
kg. pladijs, 2000 kg. wijting. 1300 kg. rog,
700 kg. steenposten en gullen, 200 kg. schar,
IiS0 kg. knor haan en 100 kg. pictcnnah.

De prijzen daalden gevoelig.
0.177 Weit 6 d. 6.055,-i-
0.152 West 6 d. 6.645,—
O.88 West 2 d. 21.228.—
O.226 West 5 d. 8 050.—
O.334 Oost 5 d. S.I30.—

Zaterdag 28 November
5 vaartuigen waren ter markt en zoo was

de aanvoer rhaa- gering : 450 bennen haring
verkocht aan 35—60 fr. de ben ; 1800 kg.
kg. tong, 800 kg. tarbot-griet, 2000 kg. rog,
2000 kg. pladijs, 2200 kg. wijting, 1000 kg
tolten, 1200 kg. Schotsene schol. 500 kg.
Vieïne mooie meid, 500 kg. haaien-ieehon-
«isn, alsook wat kabeljauw, gullen, ze^duïvel,
7.e%paling, knorhaan en pieterman.

De prijzen waren voor de groote visch iets
beter.
O.254 Witte Bank
C.247 West .
SSO.98 West
O.323 Kanaal
O.308 West

13 d.
6 d.
2 d.

15 d.
3 d.

22.1665.—
6.410.—

21.970.—
27.385,—

3.859,—

b. tchelvisch, 55 b. pladijs, 10 b. wijting en
200 kg. kleine heilbot. : .

Van de andere visscherijen was de ver-
scheidenheid g:oot.

Waren in geringe mate aanwezig : steen-
schol (of longschar), koolvisch, vlaswijting.
pieterman en makreel.
- Op weinige uitzonderingen na, zijn de een-
heidsprijzen nog gedaald.
Z.52 West 2 d. 2.283.—
O.328 Kanaal 12 d. «9 /05 .—
O 292 Kanaal 16 d. 45.D71,—
0.332 Kana=l 14 d. 26.565
O.JI8 Kanaal 14 d. 14-/99,—
O.290 Kandal 12 d. 22.525,—
C.l?6 Wütc Bank 16 d. 32 097,—
O.!20 Oost 12 d. 12.219.—
O.l?3 West 6 d. Ö.&26.—
O.312 West 6 d. 14.217,—
SS.O.97 Noorden 12 d. 28.i 12.50
SS.O.16I Noorden 12 d. 32.250.50
O.I24 West 2 d. 661,—
O.295 Spanje 18 d. 5 t.bSÓ.—
O.315 Spanje 18 d. 35.058,50
C.289 West 2 d. l.->55.—
SS.O.160 Ysfend 18 d. 89.229,—
SS O.222 West 4 d. 7.1.26,—
SSO.80 West 4 d. 12.«44.—
O.304 Witte Bonk l i d . 19.658,50
O.309 West I d. 260.—

Woensdag 2 December

Maandag 30 November
25 vaartuigen hebben de markt gespijsd.
De visacherïj van het Weaten vas het

sterkst vertegér.woordigd. Twee stoomtreüérs
en een motor hadden zich bijzonder op de
haringvangst toegelegd en wisten samen 500
iiMinen buit te maken ; deze soort werd door.
tc-i honderdtal bennen aangevuld i^mvege
t!c 8 överigt motoren die dezelfde visscherij
ht-dden bekocht en die voornamelijk voorzien
varen van tong, tarbot, griet, wijting knor-
r.-'on, haaicri en zeehonden.Er waren i vang-
s'en van htt Kanaal, bestaande uit : tong,
>og, Schotsche schol, zeeduivel, wijting, kl.
T.iöoie meii:, haaien en zeehonden, alsook
wet kabeljftuw.

Ook van hel Noorden was er k-ïbeljauw,.
schdlviscb, tottcn, schar en wijting. Van de.
Witte Bank en de Oost veel tong, tarbqt-
griet, plö"!ijs en wijting. Een Spaansche
•.a:»gst leimrde 1600 kg. tong op ; verder een

hoeveelheid schoone rog, tarbot-griet,
roubaard, 7or.nevisch, mooie meid, zeepaling-
t-\ andere.

De prijzen waren niet duur, bijzonderlijk
voor de kleine visch.

15.670,—
13.375.—
32.025.50
20.985.—

O.JI4 West
il.66 Kanaal
SS.O.158 Noorden
O.327 .Kanaal
O.73 West
0.186 West
O.87 Kanaal
t \243 Kanaal
O.291 -Kanaal
Ó 227 Kariaai
0.138 Weit
O.264 Witte Bank
O.201 Oósf
0.22 9 West
O 203 Oost
O.271 Oost
O.269 Spanje
0.131 Witte Bank
H.42 Oost
SS. 0:7 5 West
O 3 I 6 Kanaal
O.228 West
SS.O.159 Wc*i
0.136 West
O.288 West

8 d.
9 d.

18 d.
15 d.
9 d.
9 d.

16 d.
16 d.
15 d.
16 d.

9 d.
15 ei.
11 d.
10 d.
8 d.
8 d.

21 d.
14 d.
9 d.
4 d.

13 d.
3 d.
6 d.
7 d.
3 d.

De mijn was wederom meer dan vol bezet.
3 vaartuigen hebben gemarkt, was-'Onder

twee de haringvisscherij hadden b streven.
Ds meeste vaartuigen kwamen van de Witte
Bank, de Oost en de West. waardoor t-r veel
tong, tarbot, griet, pladijs en wijting voor-
handen was.

Van het Kanaal waren 3 vaartuigen met
vfjorname'"jk zeeduïvel, Schotsche schel, rog,
'taaien en kleine mooie meid.
.' Van de Moray was er veel kabeljauw,
sc'ielvisch-totten, terwijl eene Sp-iansche
vn.igst zeer veel rog, 1400 kg. toai;, zeena-
ling, roobaard, zonnevïsch en andere visch
.meebracht.

Nogmaals moesten goedkoope priïz*-r. wor-
den geboekt.

Witls Bank
Witte Bank

O.255
O.338
:>.I91 West

O.66 Oost
C.240 Oost
O.266 Oost
O.336 Oost

BankO.270 Witte
0.177 West
O.223 Oost
O.280 West
0.130 West
O.236 Kanaal
O.65 Witte Bank
SS.O.238 West

20.401,— "o. 1,2 Moray Firth .
.SS.O.157 West
0.109 Oost
O.88 West
O-302 Witte Bank
O.307 Kanaal
0.122 Spanje
0.5 5 Kanaal

15.240.—
35.877,—
19.365,—
21.050,—
25'.940,—
15.444,—
27.645,—
13.639,50
15.470.--
14.205,—
9.5 40,—

54.C07.50
25.609,—
13.385,—
10.029.—
18.590,50
3.190.—

I* 010.—
11.167.—
4005,—

Dinsdag 1 December 1936.
21 vaartuigen hebben hun vangst gelost,

m<*t het gevolg dat de aanvoer geweldig was.
Hoeveelheid en verscheidenheid wav.»n nog
sterker dan'vorigen dag, vermits cene Ys-
landsche vangst van de partij was. Dnze be-
sfonrl hoofdzakelijk uit: 1450 kabeljauwen,
70 groote en 170 b. kleine gullen, 100.gr.
en-30kleine lengen, 55 b. roodé boon-n, 82

13 d.
9 d.
5 d.
4 d.
7 d.

12 d.
12 d.
12 d.
3 d.

13 d.
4 d.
6 d.

13 d. .
14 d.

8 d.
12 d.

4 d.
11 d.
3 d.

13 d.
12 d.
18 d.
8 d.

2I.J44,—
12.075,—
10 S05.—
4.387,50
Ó.S50.50
Ó.4I8,—

11.836,—
17.876.50
2.355,—

15.794,—
3.432,—
3.875,—

28.310,50
24.000,—
11.580,—
23.445.50

7.617.—
12.320,--
14.057,50
19.303.—
I 7.905,--,
43.489,50
11.376.--

Belgische
Constructie

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

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

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

OFFfCIEELE VERDEELERS

«nhetwt D. & O. Opdedrynckl
Nieuwpoortsche Steenw., 195, tel. 1093
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende

OPBRENGST VAN DHN VERKOOP PER
DAO GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK
Vrijdag 27 November 1936
Zaterdag 28
Maandag 30 November
Dinsdag 1 December 1936
Woensdag 2 'December
Donderdag 3 December

fr. 48.216,—
82.268.—

481.775.—
478.008,—
332.19ó,~-
83.106,50

totaal fr. 1.505.571,50

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VERLOOPEN WEEK

Donderdag 26Nov . 4104 kg. 0,40—1,50
Vrijdag 27, 2989 kg. 0,50—1,60
Zaterdag 28, 2989 kg. •0,90—2,60
Zondag 29. 2228 kg. 0,80—1.90
Maandag 30, 1421 kg. 1.10—1,80
Dinsdag 1 December, 175 kg. 4,—•
Woensdag 2 December : geéh aanvoer. • \

> . • ' • • • ' • t

SPROTAANVOER TE OOSTENDE.
Vrijdag 2 / Nov. 23.700 kg. 90—133
Zaterdag 28 Nov. 27.300 kg. 27—124
Zondag 2=> Nov. 21.650 kg. 40— 90
Donderdag 3 Dec. 1750 kg. 98—163

Donderdag 3 December

10 vaartuigen waren ter markt, waarvan
twee met weinig visch.

De bevoorrading bestond uit : 112 bennen
haring, 3600 kg. tong, veel taibot-griet, wij-
ting, pladijs en rog. Mindere hoeveelheden
kabeljauw, gullen, steenposten, knorhaan,
haai en zeehond, pieterman, totten, zeepaling
en roobaard.

Alles werd goedkoop afgezet : zelfs Pescator
is moeten tusschenkomen.
0.122 Spanje (overschot)

BERICHT AAN DE VISSCHER3 !
Om goed de «Koolznkk*n> anders gezegd de
iru«tw*ent*ra r« zien aflomon, gebruikt de
•Brrekijksn TUI de

LUNETTERIE BELGE
M, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

(reohtoyer de Cinema Caméo)
AJle verrnakingen tnn de genadigste prijzen.

Grooto keus van Barometers.

VERWACHTINGEN
Maandag 7 December. — 0.285 van Span-

ie met 1500 kg. tongen en 8 bakken andere
vsïch. 0.296 van het Kan. van Bristol met
8 bakken. O.54 en O.3 I 1 van het Kanaal v.
L'ristol.

Dinsdag 8 Nov. — O.82 van het Kanaal
van Brisloï met 100 b. visch, 400 g. tongen
en 100 kabeljauwen. O.85 van net .Kanaal
van Bristol met 100 b. visch en"400 kg. ton-
gen. O.294 van het Kanaal van Bristol met j
4 bakken visch. 0.164 van het Kanaal van
Bristol. i

Woensdag 9 December. — O.89 van het t
Noorden vangsten niet opgegeven. O.293 van •
het Kanaal van Bristol. SS.0.146 van Ysland '
met 360 kabeljauwen, 120 b. gullen', 620
kools, 260 b. mixer, 350 b. boonen, 255 b.
lengen, 10 bakken. SS.0.149 van Noop Head
vangst niet opgegeven.

1JMU1DEN
Donderdag 26 November 1936

. De markt werd door 9 stoomtreilers, 2
motors, | Zweed en 2 haringvisschers ;uini
bevoorraad, 4 treilers komende van het Noor-
den hadden behoorlijke vangsten koolvisch,
guUen, makreelen en mooie meiden buitge-
maakt, 5 treilers kwamen van de vischgron-
den Borkus met vele tongen, tarbot e;; pal-
dijs.

: Haringvisscherij : slechts 2 schepen van de
Engelsche Wal.

Alle soorten visch werdsii veel goedkeoper y
afgezet dan vorige dagen.

bennen yu(d<

Les Frigorifères du Littoral

IJS
GEMAALD EN IN BLOKKEN

~.„ ..... N. V

Groote koelkamers
voor bewaring van

visch, eieren
bevroren vleeschJJ

enz.

BREEDENSCHE WEG, 42 - TELEFONEN 707 . 1050

Stoommachiënen-Motoren-Stoomketels

industrielle t Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap

VANDERZWEEPPLAATS (rechtover de oude Statie)
Alle mekanieke vermakingen en constructies

Alle sniids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen
Levering van alle benoodigdheuen :

Üiiën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 741 PostcliecJi Handelsrejdsier 95 ]

Yin.
Ym.
Ym.
Ym.
Ym.

Ym. 15 Noorden 400 33;0,—
Ym. f(57 Noorden 300 28.>0.—.
jj'm. .tó Noorden 300 2ol0,—
Ym. 8 Noorden 290 i-i00,—
Ym. 83 Borkum 110 !2üU.—
Ym. 133 Borkum 125 Ï5Ï-0,—-
Ym. 29 Borkum 105 1705,—
Ym. 88 Borkum 110 1925,—
Ym. 97 Borkum 105 1185,—

Ym. I 14 Witte Bank I 1 0
Vm . 432 Witte Bank 125

159 Witte Bank 100
42 Witte Bank 135
1 12 Sandetti 350
I I 1 Borkum 115
18 Noorden 375
384 Pats 400
39 Noorden 820
77 Doggerbank 400
I 1 7 Noorden 400

Ym. 183 Noorden 450
RO. 46 Noorden 290

|RO. 53 Noorden 450
.IUX 15 Pats 435
• 1*0 Motors 'aagste 300, hoogste

-'t motors hoogste 1250 florins, laagste 670
florin3.
v 1 Zweed G. G. 409 923,—

2 haringvisschers : 1003 en 1692 florins
(Engelsche Wal).

Vrijdag 27 November 1936 :
Slechts 1 kleine stoomtreiler met tong, tar-

("Ot en pladijzen en 1 stoomtreiler met ver-
sche haring van de Sandetti ; voorts nog een
7lol haringvisschors.

' bennen gulden
Ym. 103 Borkum 105 1380,—
Ym. 73 Sandetti 450 2215,—
7 haringvisschers ; , hoogste 3030, laagste
950 florins bcsomming.

Zaterdag 28 November 1936 :
De markt werd bevoorraad door 3 stoom-

treilers, 2 motors, I Deen en 15 haringvis-
schers ; er was geen aanvoer van ronds
visch. Zeer veel tongen en scholsoorten.

I Deen met scharren van zeer slechte hoe-

I I haringvisschers, laagste 500
Dinsdag 1 Detember

880

bennen
100
600
275
355
425
430
130

fl. : E.

1665,—
1545,—
1320,—
1446,—
1400.—
1435.---
1600,—
2155.—
3700,—
2100,—
2240,—
1800,—
2070,—
.,2580,—;
2546,—

1130 flor.
1240 flor.

:'u!den
1780,—

41

3700,—
1750,—
2700,—
2600,—.
2200,—
1840,—
790 fl. -,

laagste, 660 fl. hoogste

Ym. 41 Borkum
Ym. 49 Noorden
Ym. 54 Pats
Ym. 130 Noorden
Ym. 60 Pats
Ym. 44 Pats
Ym. 177 Borkum
1'. Deren E. 436
L". 354 : 927 fl.
Z motors : 300 fl
besomming. •
10 haringschepen . 200 fl. laagste; 1600 fl.
hoogste besomming.

Wederom groote toevoer van alle soorten
verschc visch. Verscheidenheid liet weder-
om niets te wensche^. over. Alle booten had-
don prachtige vangsten. Prijzen iets beter
("fan die van den vor:gen dag.

Woensdag 2 December
9 stoomtreilers, 3 motors, I Deen en 7

horihgWsschers bevoorraden de markt van
aUe soorten verschc visch. De visch wa*;
alle van goede hoedanigheid, maar het was.
goed merkbaar'bij den verkoop, dat er deze
week te veel aanvoir was geweest want met

O.2I4 West
B.24 Oost
O.30I Witte
O.326 Witte

Bank
Bank

SS.O.98 West
O.2I5 Wïtte Bank
0.2 65 West
O.334 Oost
O.287 West

5
2

14
12
3

14

d.

d.
d.
d.
d.

10 d.
4 d.
2 d.

1.620,—
11.840,—

1.330.—
18.639,—
16.262,50
4.785,—

19.411,—
Ó.005,—
?..92O,—

665,—

PBIIS PER KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VÖCH
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOiTHNDE, WEEK VAN 28 NOV. TOT 3 DEC.

Zat. Maand. Dintd. Woenid. Dond.
Tuibot — Groot» tarbot 15—20

Midd. tarbot ..'. 12,—
Klein» tarbot '•• °>—

Baibu» — Grift ' 6,—-
Soie» —- Allergroot» tongen -•.•• 13,00

Groot* tongan '4,00
MidA groot» tongen 13,00

'. Voorkldn» *on**» 13,—
Klain» tongan •• t- f2,00

CarrelrU — Gr. pladij» (aohoj) 6,—
Mid. pUdij 5—6
Derde «lag pUdij» . . «« . 4,—
Klaina pladij» 1.50 I

Lwnnnde» —• Schar ....' ; • •—
Limandea sola» — Grocte tongeehar... —.—

Sol». d'Ecow» — Gi. Schokehe «ohol 2,50
Kl, Schot*** »ohol 1,75-2,50

FïotWs — Schalen 2,00
Raio* •— Groot» rog z — '

Klein» rog •••• '»7~
Taeaiid» — SteenpotWn 0,50
Metlan* — Gr. wijUitf 1.50

Klalna wijting • 0,50
Cafcfflaud bUno — Witt» jcabeljiiuw... 6,—

Gr. gulle» •' 4,—
KL fuUtn '•—

Cabil'aud 4'I*tand« — Ytl. kabeljauw —.—
Gr. gallen
KL'cuUm — •—

Sebaitri —• KHpTleel»
Cliarbonnïtr —- KooMadi « •.••'
Ueut — Vluwljfing 4 ,—
Linguèi — Langer» *.„>» ,.....«.***.* 3»—
Eglsiir.» — Gr. «cn^JvUoh

Cr. m\é.
KI. mid.
KI. •ch»lTi«ch . . . . . . . . . . . . . . ~ - ~
BruadscheMeoH (tott«A.).<> "«25

Coliw» — Gr. mooi» m«i«J«« .,<•...... -—.—
MiJ. mooi». fnel»j*# 6,—
KI. «nooi* tndUJaa . . . . . . . . . . 1—3

Vives — PiaUmWn ..' 10,—
Grórtdin*'"-*'Knorhaan . , . . . . . . . . . ' . . . . . . . '.-**
Grondint **»«•» —• Engrifiti* <M<*»t«n —•—
Rougtl* — Rooba«r<! ........,;>..:«u,.. - — ~
Emi«ioi« —• Z*»naal.... ......;<»•;....•. »»JO
n v U H I l l v i • ' * b M I l V I l u f n tr»»»»«J»»"t»»t* **f^i*

Dorit»'—Zonnr»Uoyl» . , , . . . . . . . . . . ; , . . —.—'
Lotiee — Gr, r.*t*ilv»! (ateMt) 9,—

Conart» —- Gr, ceapaHng . . . . . . . . . . . . . . 3.00
- KL rZip-JüTg 2 ,—

15,—
12,00
6—8
6—8
12,—
12,—
13,00
14,—
12.00
6,—
6,—

.4.-5
,50—2

3—5
7,00
4.00
2,50
2—4

2,00
2—3

0,50-1
1—2
2

0,50-1
7,—
5—4
1,50

12—15
10,—
6—8
6—8
12,—
12,—
1,100
I I .—
11.00
6,—
5—6

3—4
1,50
4,00
8,00
4,00
2,50

15.—
10—12

5—7
5—7
13,00
12,—

,10,00
10.—
10.00
6.—
6,—

3—5
1,50
3,00
8,00
4,00
3,—

,
10,—
5—7
5—7

13,00
II ,—
11,00
I I , —
10.00
6,—
6.—

3—5
1,24

2-3,50 2,50-3.50
2,00
2—3

K).25—I
I.—
I,—

0.25
5—6

0.5ÓT
4 —

0,50—0775

471

2—3
2—3
0,'5

I.'—
0,50 0,25-0,50
5 _ 6 5,—

3

2,00
2 •»•»

0,*50
0.50
1.25

0,50-3 0.25

T »•"'•" "• • J I J l r - • • " T

4,—
3,--

MV
St«qr

4
|5

6.—•
2—4

10,—
1,25

1,50—4
3—6
0,50

' fc:
4.00

18,—• f~.~~

6,—

t
10—12

Ö,—
1—4

10,—

2—4
0.25
0.25
4 —*

8-ltO
5.—
4.00
1—2
5.—

10,—
4—5

0,50-2
8JI0

4—5
0,50
0,50
4—5
10,—
6-4
3,00
f -
1 <fmmm^

M , . . > T 1.

1.-

0,50
8,—

2—3
0,50
0,50

l

HUIS CALCOEN-MEYUS
V1SCHAPSLAOER

Kaal. 20 - TeL 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
MAZOUT — OLIËN

ANTWERPEN
27 November. — Pieterman |4 : heilbot

12—16; kabeljauw 6—10 (netto) ; 5 (bru-
to) ; gul 3 ; knorhaan 3 ; koolvisch 2 ; pla-
dijs 3—9 ; rog 6—7 ;' roobaard 5 ; ichar 4 ;
vleet 8—10 ; schel visch 4—9 ; Schotsche
schol 3—4 ; stcenpost 3 ; tarbot 8—I 1 ;
tong 14—18 ; wijting 2 ; zandhaai 2,50 ;
haringshaai 8 ; haring 2,50 ; bakharing '0,50
—0,75 ; per stuk; gerookte haring 0,75-1 fr.
per stuk ; gestoomde haring I fr. per stuk ;
spiering 6 ; garnaal 8 ; mosselen I ; zalm
(bevroren) 21 ; paling 9—12 ; brasem 3 fr.
per kg.

E. Verberckmoes
VISCHFACTEUR

Groothandel in Pekelharing
Gezouten Wijting en Schelvisch

HARINGROOKERIJ

Nauwstraat, 14, MECHELEN

Magazijnen Vischmarkt. 28
Telefoon 912

BRESKENS
Donderdag 26 November : geen aanvoer.
Vrijdag 27 November ; geen aanvoer,

28 November : 15 cent.
Mnandag 30 November : 15 cont.

1 December 1936 . geen aanvoer.
Woensdag 2 Detember ! 15 cent.

NIEUWPOORT
Deze week werd er veel vijch ter markt

aangevoerd, we'ke aan goedkoope prijzen
afgezet. Ei was weinig garnaal en

nochtans goedkoop.
De prijzen luiden : tongen : groote 9—10;

middel tongen 10—12 ; kleine tongen 5—6 ;
tarbot 8—10 ; griet 3—5 ; *char 4—5 ; pla-
ten : groote 4.50—5,50 ; midd. platen 3—4;
kleine platen 1,25—2 ; wijting : groole 0,50
—-I ; klein* 0,25—0,50 ; rog 3—3,50 ; kl.
»eg 0,50—•! fr, per kg.
Vrijdag werd daarenboven 11.000 .kg. sprot

aangevoerd^ welke van 90 tot I3'ó (r. ver-
[ kocht werd, lct*>ijT Woensdag 2 December,
•<?<>ze aanvoer 1500 Ug. bedroeg en aan 170

fr. pet 100 kg. can den man werd gebracht.

danigheic?. Haring : Engelsche Wal en
Fransch Kanaal. Prijzen van de verschc visch. d.e- prijzen was het treurig gesteld,
soorten zeer slecht.

bennen gulden
Ym. 89 Witte Bank 150 1550,—
Ym. 91 Borkum 170 1450,—
Ym 64 Borkum 100 1620,—
2 motors I I 10—J 160 florins besomming.
I Deen 610 florins besomming.
'5 haringvisschers: laagste 200, hoogste
I Ï00 florins als besomming.

Maandag 30 November
De vischmarkt was dien da,; te klein en

de verkoop om 7 uur begonnen met 4 ploe-
gen om 12 uur eindigende. Niet minder dan
21 stoomtreilers kwamen de markt bevoor-
raden, waarvan de verscheidenheid niets te
wonschen overliet. Voorts 20 motors en 1 i
h.iringvisschers. De vangsten van da Noord-
booten bestonden uit koolvisch. makreel en
mooie meiden. De kleine ttreüers haddcri

e vele11 tongen, tarbot en schclsoorten. Do
motors hadden bescheiden vangsten en ds.
haringvisschers eveneens.

bennen
Yin. 26 Noorden
Ym. 48 Noorden
Ym.7 Noorden

m.
Ym.
Ym.

417 Pats
165 Borkum
I Noorden

760
475
410
270
125
635

gulden
3375,—
3000,—
2000,—
1500,—
15 10,—
3500,—

•

Ym.
Ym.
Ym.
v m .
Ym.
v m .

Ym.
Ym.
Yrn.

58
59
1 18
71
87
131
103
85
195

Noorden
Noorden
Witte Bank

Doggerbank
Witte Bank
Borkum
Borkum

Pats
Noorden

bennen
850
500
210
430
145
110
85

400
440

£,uvden
3660,—
2 4 0 0 —
2080, - -
2600,—
1760,-
1470,—
1460.--
1 7 2 0 —
!900.—

motors : 400 fl. laagste, 15 70 fl. hoogste.
Deen E. 418 I 170,— fl.

GENT
27 November. —- Carnalen 4—5 ; gri ;ten

10—12 ; kabeljauw 10 14 ; pladijs 5- -10 ;
paling 14—20; schel visch 7—II ; joggen
-—7 ; tarbot 9—12 : tongen 17—1'. ; wij-
ting 3—4 ; zeeposten 5-—7 ; zonnevi ich 7-^-
8 fr. per kg.

BRUSSEL
VISCHMUN

23—28 November 1936. — s. hol. 6,83 ;
pieterman 8,49 ; rivière 2,31 ; h< ilbot 7.74;
kabeljauw 3,66 ;gul 3,30 ; roobo >nen 1,74;
koolvisch 1,85 ; mooie meiden (k! sinie) 1,84;
schol 3 ,47; rog 3,24 • roob: ard 6 .14;
Spaanscho roobaard 4,40; schar 1.93; schaat
4.63 ; schelvisch 1,90 ; tarbot 7/-I ; tongen
10,30 ; wijting 1,88 ; versche haring 1,88 ;
zeehonden 2,94 ; zonnevisch 6,17 ; zeedog
5,10 ; spiering 4,06 ; vervroren ZJ lm 11,42;
zeepaling 2,07 ; pcrcots'de mer 1,50 ; lengen
1,41 ; knorhaan 2,37 ; pieuvres 0,48 ; tour-
tcaux 1 ; garnaal 0,58 fr. per kg.

VISCHMARKT
23—28 November. — schol 3— 3 ; schar

2 5 ; schaat 3 8 ; rog 3 8 ; he£ >ot 1 5—
20 ; groote tongen 13 15 ; midde tpngen
!3—18; kleine tongen 10—13; i'iktyisch
'—2 ; wijting I—4 ; makreel 4-5 ; ' ia ring ;
—3 ;'kabeljauw 14—15 ; Yslandsche kabel-
jauw 8 10 ; zeepaling 3 4 ; mooie neiden
4—-5 ; koolvisch 3—5 ; lengen 2-— ï ; gr.
schelvisch 5—6 ; middel schelvïsch 5-— 5 ; kl,
schelvisch 2—3 ; pieterman 12—-13 ; knor-
haan 2—4 ;'Spaansche roobaard 5—7 ; roo-
baard 5—8; griet 8 12; tarbot 8 - - 1 3 ;
ronnevisch 7—8 ; zeeduivel 7—9 ; ze 'dog
6—9. fr. per kg.

BOCK

EXPORT PILS EN

kOEKELBERG
DÉ BESTE :: LES MEILLEURES

V I S S C H E R S EN
VISCIÏHANDELAARS
BESTELT UW IJS Bil f

ROIDINDUSTRIEL
OOSTENDE

Gr
Gr'
Kl.'
Kl
Kl'
KL

OoxuL ZatercL Maand.
62,50—16,— 52,00—14,-— 52,50—13,—
22.00—12,— 2Ï.5O—12.— 20,00— 9,—

ton™ 0.98— 0.84 0,92— 0,80 0,93— 0.80
mid7 tongen 0 ,91—0.78 0,76—0,71 0,78—0.68
mld, tongor* 0.92— 0,79 0,78— 0,72 0.80— 0,71
tongen 0.90— 0.85 0.86— 0.60 0,88— 0.80
tongen (gr. »l»p») 0.82— 0.68 0.69— 0.64 0.77— 0.70
tongon (kl. »lip*) 0.38— 0,26 0.32— 0.18 0,38— 0.26

h l 0
KL tongon (k p )
Gr. «chol 32,00—
Mid. *chol 22,00—16,50
Zot «chol 25.00—19,00
Kl. «chol 20,00—13,—
Kl, «oholll 17,00— 5,—
Kl. «oholin 6,00—1,90 „ „„ I 0 n n
TonsicW 36,00—18,00
Rog . 12,00— 7,50 16,00—11,50
V W .. Ü - . ' 2,00— 0,27 2.09.— 2.00 3.25— 0.34
Poonfie» 8,00— 4.40
Kabel *uw. - . . 5 2 , 0 0 - 2 5 , 5 0 52.00-21,50

26,00—16,— 16.-
19.00—61.00 19,00—14.50
23,00—17,— 21,00—16,50
16,00—11.— 13,00— 6,50
12,50— 4,— 12,00— 3.30

4.60— 4,— 4.60— 0.60

Gr, GuUon 18,00—11.00
Kl. Cull«i 12,50— 4.40
Wijting —." 6,50— 1,80
Gr •ekelvUch „...30,00—27,—
Gr mid, •chelvi.ch . . .27,00—22,—
Kl. mld. «cn«Jvl»cn , ,23,00—17,—

Brw'cLIollvUch'^lÜN'.OO— 8,50
H«Übo« 0,78— 0.45
Long 1.50— 0.19
KooWiteh ! 7 -S°— 1>°A
Makre«j «...11,50— 8,50
S e W o n g ".'.'.".'.'.'.'.i.'.V.Vo.'ÓÖ— "4.75
Zalm
S t e u r ••••• > <"
Gr, roodo poon •••
Mid, roode poon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pieterman
Schaf .. . . .
Bof »,,,»,,,........».»•»».....».«...«.«* *•.,,,».
Hammen 36,00—28.00
Urn 5 ,00—4.80
Haring 8.50— 3,50 5.85
Kreeft 1,60
Gr. Heek 8 2 , 0 0 -
Mfdl, Heek 94,00—90,00

16,00
12,00—
4.60—

22,50—
21,00—•
20,00—17,—

3,50
1,10

11,00— 5,50

'ï,85--

17,00— 6,50
9,00— 1,70
4.20— 1,15

19,00—13,—
22,00—12,—
21.00—11,—
15,00— 7,—
8,50— 3,10
0,80— 0.34
1,25— 0.17

15,50— 4,00
[0.50— 6,00

18,00— 3,00

DrntiL
50,00—15,—
20,00—12,50

C.9I— 0,83
0.78— 0.74
0.84— 0,78
0.91— 0.86
0.80— 0.74
0.36— 0.30

I 7.00—
20,00—17,00
22,00—18,00
18.00—12,00
15,00— 5,—

7,00— 2,20
40,00—17.00
17,00—12,50
4.70— 0.37
7,00— 3,60

50,00—23,—
13,50— 8.25
10,00— 3.10
4,50— 1,00

21,00—17,—
20,00—17,~
21,00—IK—
14,00— 7,70
10.00— 5,50
0.80— 0,34
1,05— 0.17

16,00— 7,00
10,50— 6,50
14,00—
24,00— 5,10

Woensd.
45,50—13,00 per 50 kg.
28,00—12,— >

0.92— 0.85 per kilo
0.78— 0.68 >
0.80— 0.68 >
0.86— 0,76 >
0,76— 0.65 >

1 0.40— 5,25 »
20,00—14,00 por 50 kg.
19.00—16.00 »
27,00—18,50 >
17.00—13,50 >
16,00— 4,— • »
6,20— 2.60 »

28,00—17,00 >
15,00— 5,— p. 20 stuks

1,66— 0,50 por «luk
4.70— 3,60 por 50 kg.

48,00—21,50 p. 125 kg.
11,50—.6.80 p«r 50 kg.
8,00— 1,20 »
3.60— 2,70 >

25,00—15,— J.
22,5,0—14,— >
22,00—13,— >
15,00—10.— »
8,50— 4.80 »
0,68— 0.35 por kilo
2,60— '0.20 per «luk

15.00— 5.40 p. 125 kg.
11,50— 5,— por 50 kg.

22,00— 3.10
p«r kilo

c

13,50—2.80 9,50—1,00 12,00—2,80 8.30—2,60 11,50— 6,00 per 50

34.00—15,00 38.00—25,—
4,00— 2,40 4.10— 4,00

- 4,00 5.30— 2,60 6,60— 2,10
- 1,20 1,25—

94,00— 92,00—
92,00—86,00 92,00—

Holl. Galden : 16,50 fr.

25,50—16,—
4.10— 3.30
6,30— 1,75
'0.90— per *t<)k

92,00—70,00 rxrr 125 kg.
64,00— >

Voor uw
Drukwerk
zooals :
BRIEFHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDEREELBN
VISIBTKAARTEN
ADRE8KAARTF.N
PACTUREN IN BOE.
KEN MET DUBBELS
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CIRCULAIREN

wendt U tot de
Drukkerij

van dit blad
Ntoowpoortatoeaweg

OOSTENDE
TELEFOON 7M \

PRIJZEN BUTTE',
«Se CONCURRCmiF.

W

18
' 1

i

:U
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N. V.

SCHEEPSBOUW WERVEN

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

BOUWEN: iMOTORTREILERS; CABÖTEURS
•ZEESLEEPBOOTEN. PASSAGIERSCHEPEN. ENZ.

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

Handelsregister : St. Niklaas 1018

De Koriferentie van
Londen

De Internationale Raad voor Zeeonderzoek
gevestigd te Kopenhagen, heeft gedurende" de
verleden week, te Londen vergaderd met het
doel een eenvormige formule te vinden voor
ÓC regle:nenteering van de mazen der netten
en van de minimalengtematen der visschen
tv»l de ontscheping en den verkoop toegelaten

Deze maatregelen zijn noodig wil men de
vardelghig van kleine visch en de ontvolking
der vischgronden beletten.

Al de landen, welke belang hebben bij dg
Zcevïsscherij, lieten zich vertegenwoordigen,
voor België waren afgevaardigd : de H. Gou-
verneur Baels, Voorzitter van den Hoogen
Raad der Zeevisscherij en de h. Professor
Gilson, Directeur van het Zeewetenschappe-
hjk Instituut te Oostende.
De Belgisch Afgevaardigden bijgestaan door
de Nederlandsche, heeft tjitzondering, voor
wat betreft de garriaal- en de haringvangst,
KUnnen doen aannemen.

Sommige afvaardigingen, voornamelijk de
"Fransche, hebben de besluiten niet kunnen
ondersteunen, maar men verwacht dat hun
onderscheidene regeeringen binnenkort de
noodige goedkeuring zullen verlcenen.'

Met dit doel heeft de Raad de verdere be-
rpreking tot het einde van de maand Januari
verdaagd.

t—t

:—10 ; tarbot 1! —12

IIÏ hét wèter gevallen Wétenséhapipëlïjkë
en verdronken Vööïdraëhtéri

Zondag heeft te 18 uur op htt Stad'

BijzonderNieuws

ONZE VISSCHERS AAN DE EER.
Onze lezers zullen zich herinneren dat iaHELDHAFTIGE REDDINGSPOGING

Dinsdag avond rond 19 uur riicjcst d_ „ „ „ »», . . . . - „ , „» *..._.-..».--, wr ..^._~..u^ : - u • i,
O.l 12 dé sluizen der vioéchérshaveh door va-{«UT Op het Stadhllifc te Oostende, de |v a a r t" l8 «Heerwuh»,
"len, na reeds vanaf 13 uur met zooveel an-'tweede Voordracht VOOr de VlSScherS ,V a n rransc en
dere vaartuigen voor het sas te liggen wach- 'plaats ditmaal gaande Over : ,
ten hebben, daar tengevolge van de hoogej«HET L E V E N DER VISCH IN D E l » ' ^ z o u d e n S e w l s

NOORDZEE» • waren zij overgenomen of
Visschers, gai»t er heen en gij zult

gg g
vloed en de zeer sterke deining het gevaar-
lijk was de zieke sluisdeuren, welke nog en-
kele maanden in gebruik zullen zijn, te ope-
nen.

Leopold VANKOVE, oud-reeder-visscher,
die, bij het versasesn, het einde had losgc-

; giiet 6—7 ; rog 4 ' maakt, moet tengevolge van een misstap het
5 ; f pieterman 7—8; schar 3,50; gr. plaat' water tusschen de sluisdeuren ingsvallen
5'; mid. plaat 5 ; pladijs 3—3,50.

Zaterdag 28 November. — gr. tong I I —
' 2 ; bloktong II — 1 2 ; fruittong 1 2 ; sch.

tong 12 ; kleine tong 7—10 ; tarbotkleine
7— II

zijn.
Zijn vrouw die er ooggetuige van was

riep onmiddellijk om hulp, waardoor Leon
Decoussemaker, vischhandelaar ter vischmijn

het Nieuwpoortsche visschers-
bemanning

:ephane-
|ait Gravelines. De zes l«!en van de beman-

want zoor
de fransche

g
iets bijgeleerd hebben.

••••••••*•

vooruitgang van onzen
Aanvoer

'A we kunnen weeral vaststel!:;»^lat de op-
brengst en de aanvoer ter Oosten'dschè visch-

R/Né^t-VanWulpen
BRANDHÖUTKAAl, 29-31

Tel. 11.74.63 — BRUSSEL

Groothandel in GEROOKTEN

én GEZOUTEN VISCH

Specialiteit van gerookten ZALM

Versche en gepelde GARNAAL

griet 6—7 ; pietèrman 8 ; gr. p!aat 'onmiddellijk kwam toegesneld van een hoog-
'» ; mïd. plaat 5 ; kleine plaat 3,50 ; schar 4; ! t« van een viertal meter op het schip sprong
r-jg 2—3 ; wijting 1—2 fr.

Maandag 30 November. — gr. tong 1 1—", verbonden de voornaamste kleedsngsstukken I De opbrengst van den verkoop voor
12 ; bloktong I I —12 ; fruittong 1 I ; sch. kl. 'aftrok en met een touw in de lenden te wa- .tv.aaiid November jl. is 7 .2ÏÜ.Ó84 fr., 't

jen nettegenstaande het groot gevaar er aa.i Jhalle steed". in stijgende lijn gaan.

11—12 ; kleine tong 6—9 ; tarbot 7 • Ier sprong op gevaar af er zelf het leven bij \ 77Ü.323.50 fr. meer dan gedurende dezelfde
; griet 5—/ ; p.eterman 8—9 ; groote ; in te schieten, gezien de motor maalde en de Srtaihd van het vorig jaar, die 6.4a9 760,50

plaat 4.50—5 ,- mid. pl^t 4,50—5 ; kl. pfaat j drenkeling juist tegen de achterkant lag. |fr. bedroeg. Deze opbrengst kan als volgt

Op de hoogte gesteiï. van de feiten, heeft
'de Fransche Minister van Marine aanstonds
• persoonlijke brieven van gelukwenschen ge-
tracht tot de Nieuwpoortsche visschers, zijnde
liH. Arthur Calcoen, schipper ; Marcel Cal-
'coen, motorist j Theodore Delanghe. matroos
en Christiaan Kamiél, matroos.

De Consul van Frankrijk te Oostende,-
—— .̂i-..- jveigezeld van zijn secretaris, heeft zich Za-

Pas is de maand November udtfer den rug ' t e v a a S )••• °P h e t zeecommissariaat begeven.
' In tegenwoordigheid van H. Burgemeester
Deeren en van M. Van Mol, zeecommissaris;
van M. Van Wouw, hulpcommissaris, om ef
de officieele brieven van gelukwenschen aan
de moedige redders te overhandigen. De Con-
suï voegde er zijn persoonlijke gelukwen-

zij

- 1 1

3,50—4 ;
1—2 fr.

Dinsdag

schar 5 5,50 ; rog I 2 ; wijting

I Dec. — gr. tong I 1 ; bloktong

Het gelukte den kranigen man na ver- \ejdeeld worden.

10-11 ; fruittong 1 1 ; sch. kl.
kleine tong 6-9 ; tarbot 7-1 1

ton$ 11-12
; griet 5-7

scheidene moeilijk.? pogingen, Leopold Van- 'stoomvaartuigen
jhove boven te halen en aan dek te laten 'molt-rvaartuigen
trekken. . Ivraemde visch

I 't Was hoog llj.ï want de koord ïond hem. j verscheidene

fr. 1.647.514.50
5.5£ 1.898,—

8.1 10,—
12.561,50

De aangevoerde gewichten voor oie maand
k'. plaat 3-3,50 ; schar 5-6 ; rog 1-2 ; wij- j Vanhcve leefde nog toen hij op het dek bsdragen : 2.255.082 kg. tegen 1.61*4.71! ksj.
Ung 0,50—1.50 fr. - . -

Woensdag 2 Dec. — gr. ton;

pietèrman 8-9.; gr. plaat 5 ; mid. plaat 5 ; . had ook zijn krachten bijna ontnomen.

jwerd gebracht. maar niettegenstaande de \ o . . . d e m a a n d November 1935 wat een
11-12 ;b!ok; knapste bewerkingen, welke voóra', door nieuwe vermeerdering daarstelt var. 620.371

; 7-9 ; tarbot 8-1 1 ; griet 6- [ met de medehulp van den politieagent Omer j Voor de elf eerste maanden van het jaar is jt
,50-9,50; gr. plaat 4,50-5 ; Mahieu, gelukte het hem niet, Vanhove's Ie- ! J e onbrengst van den verkoop 70 millioén !s
eine Dlaal 3.50-4 : schar 5 I venseeest teruff oo te wekken li>-1 «1A7 in f_ . ::l- i : — -i i '

tong 10-11 ; fruittong 11-12 ; sch. kl. tong ' schipper Pieter Pincket werden uitgevoerd
1 !-12 ; kl. tong
7 ; pieterman 8
mid. plaat 5 ; kleine plaat 3,50-4 ; schar 5—
5,50 ; rog 2 ; wijting 0,50 1 fr. per kg.

GARNAALFRIJZEN :
19 November
20 November
21 November
23 November
24 November
25 November

OOSTENDE

iMPOTHENHtSVEREENIGING VAM
OOSTENDE.

Zondag 6'December. 193 6.-7- Open gansch!
den dag : Apotheek Boonen, Nieuwpoort st.
!52 (Mariakérke) ; dienstdoende tot 12,30 u

Apotheken' Paulusi'Marie-Joséplaats; 7 erj
Delang (Opex).

• Nachtdienst van 5—12 " December : Apot!
heek'Boonen.

. • ' • . • • ' ' • * •

RADIO VOOR ÖE V I S S C H E R U .
•AVij bieden voor den' öogenbJik de grootste'

keus toestellen,' dié"" buiten alle EüYopëèschc
kbneérten ook prachtig de «Visschorij» ge-
ven'en dragende meer dan 1000 mijlen. —.
Ontvangst van ' Ysland, Witte Bank, kusler
vShl'Spanje en "Portugal volstrekt gewaar-

3b3.567,I0 fr., sprot, ijle haring en garnaal
De drenkeling moet bij het vallen op debiet inbegrepen,

jerduinen steenan terecht gekomen zijn.want I Voor dezelfde periode van lV.-r-. bedroeg
11.343 kg. 2.40—3.20'een groote hoofdwonde deed het duidelijk ' | - aanvoer 64.312.715,30 fr E if du

ZEEBRÜGGE
Zaterdag ' 21 November. •— gr. tong I 5 ;

hl tong 15—-15,50 ; fruittong 1 8 ; Sch. kl.
tong 17—J8 ; kl. tong 15 ; larbot 12—13 ;
griet 8—10 ; rog 4 5 ; pieterman 10,50—
I I ; schar 6 ; gr. plaat 6 ; mid. plaat 6—
6,50 ; pladijs'5—5,50.

Maandag 23 November, gr. tong 14
15 ; bl. tong 15 ; fruittong 17,50—16 ;.Sch.
ki. tong 1 7 — 1 7 , 5 0 : kl. tong 13—14-; tar-
bot 1 |—-13 ; griet 7 9 ; rog 4—6 ; pieter-
rian . 10-7—I I ; schar 6 ; gr. plaat D ; mid.
)>!aat 6 — 6 , 5 0 ; pladijs 5. • •

Dinsdag 24 Novehiber —- 'gr. tong 14 ;
bl. tong 14 ; fruittong 15 ;Sch. kl. tong 15 ;
kl. tong 13—14 ; tarbot |2 13 ; griet 8—
9 ; rog 4 5 ; pietèrman 1 1 ; schar 4 ; gr.
plaat 5,50 ; mid. plaat 6 ; pladijs 4,50—5.

Woensdag 25 November. — gr. long 13 ;
bl. tong'13 ; fruittong 14 ; Sch. kl.tong 14 ;
kl. tong 11,50—12; tarbot 12—13; griet
8—-10 ; rog. 4—-5 ; pieterman IO,5'O ; schar
4 ; gr. plaat 5,50 ; mid. pïaat 6 ; pla'üjs 4,50
—5. . ' • ' ' • '

Donderdag 26 November. — Gr. tong
10,50—II ; bl. tong 10,50—11 ; fruittong
II —12 ; fch. kl. tong II — 1 2 ; kl. tong 9

5829 kg.
13237 kg.
4.120 kg.

11.138 kg.
15,902 kg.

Donderdag 26 November, 10.727 kg. I—2
Vrijdag 27 Nov., 13.893 kg. 1—1,50
Zaterdag 28 Nov., 7.979 kg. 1—1,50
Maandag 3'0'Nov J>JJ kg- 1.50—2,00

GINEMAS
CINE-PALACE

3.00—5,00'merken.
2.00—4.00 jT ; v Vanhove jvas vader van vijf kinderen.
3.00 4.00 "waarvan het oudste meisje IS
1.20—2,50
1.00—2,10

,Tfc"en jon-
gen van 17 en 's 6, nog een. meisje, van 14
ei: een jongen van I I j«iar.

Hulde dient hier in de eerste plaats ge-

«Eva» naar de operette van Franz Lchar, P l n c k e t d ; e a „ e 3 d e e c f w a t m o g c ] i j k w a s o m
mei lvlagda ochneider. «Ue Vrees», een hlm ,
van Tourjanski, met Gaby Morlay en Charles t ! e ongelukkige, terug tot het leven te roe-
Vanel. Kinderen toegelaten. pen. Daarvoor werd hij goed bijgestaan door

'd
zonder

liet huidig oogenb'lik een verme^Wering va.»
i 2.050.85 1.80,fr. of ongeveer 19 percent.
De aanvoer voor dezelfde perïodr van 193 5.

...draagt 22.227.459 kg. tegu . 18.029.2U
«.£>. voor de elf eerste maanden var'het jaar
t"-35. Er is hier dus een vèrni '-•«tering - iu
g.-wicht v.-n '4.198.241 kg. of mjevèer 23

heer Decoussempker die, vergeten we het j,:*rcent, wat schitterend mag genoemd wo1-
| niet, een 80 percent invalied is, vaü'er is van
familie en niet aarzelde in de gevaarlijkste

'omstandigheden deze reddingspogingen uit te
voeren. Dank dient ook gericht tot Pieter

FORUM
Tania Fedor en Jean Worms in «Het Mas-

ker dat valt», Kathc de Nagy in «La Pom-
padour» Kinderen toegelaten.

STUDIAC
Al de laatste wereldgebeurtenissen.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
Kay Francis en Dick Powell in «Wonder

Bar». Ph-1 Regan en Evelyn Knapp in «De
Zingende Bokser», Kinderen niet toegelaten, den, vooraleer men' met veel moeite er <le

KIAL/ XKJ boei kon uitkrijgen. Dit duurde niet minder
Jeanne Harlow in een schoonen iiefdero? •,,.,„ , , m i n u t e „

man «Ces Deux Amours» met Lorette Young. . . . . . . , , . .,:
De beroemde tenor Bengamino Gigli in een' " I e t I s n o o l t " : l a a l o m Soed te (toen on
film van gevoel on liefde «Vergeet mij., niet» daarom hopen we dat dergelijke onaange-
met Magda Schneider._Kinderen toegelaten, naamheden in C'. toekomst zullen vermeden

bemanning van de O. I 12, en in het bij-
politieagenl Mahieu, die tengevolge

van het opensnijden van de kleederen van
den drenkeling, ïwaar aan de hand gekwetst ' ,,.si
werd.

Ooggetuigen ter plaats klagen echter alle
van de zeer slechte verlichting der sassen en
van het feit, dat de kast waar de reddings-

inhangt, v< ücdig moest gebroken wor-

vcn en geenszins de protesten va i gebrek aa-i
.isch en te dure visch wettigt.

HARINGAANVOER

In den loop dezer mt-and v.erJ 527.350
kg aangevoerd en verkocht voor :1a som van
7.219.170,50 fr. 'tzij tegen een gemiddeld
F-rijs van 1.36 fr. per kg.

In 1935 werd er gedurende diüci'ce maand
t.'echts 94-500 ,kg. aangebracht vo >r een to-

REX-CINE.
Een levendige en geestige film «Cupidon

in het Pensionnaat»» met Paulette Dubost,
Larsuey, José Noguero en een aantal andere
bekende artisten. Bors Karloff in zijn laatste
groote film «De Man die zijn ziel verwisselde»
met Anm Lee.

RIO-CINE
Verlenging van het groot succes «De ron-

rïerdoktoorï met Jan Comman3 C ÏVIurray en
O, Sidney in «Twee Vaders... één Dochter».

Kinderen toegaletn*

ROXY (qewezeri Odcon)
Zelfde piogramma als Rex-Ciné.

ANTWERPEN
SOORTEN ZEE- EN ZOETWATERVISCH VERKOCHT IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

TE ANTWERPEN. IN DEN LOOP DER WEEK VAN 23 TOT 28 NOVEMBER 1936
BELGISCHE VISCH

SOORTEN
A»nt.

kg.
40Inktvisch . . .

Y/iS'fi kabeljauw groot . . .
VXitte kabeljauw midd

• Witte kabeljauw klein
Yslandsche kabeljauw midet
I.norhaan
koolvisch . . .
l'iadijs klein
!U>g
Koningsvisch ..
Vleet ,
Schelvisch groot
Schelvisch midid
Schelvisch klein . . . 40
5chol«chï schol 120
Stccnpost . . . 170
Tarbot midd. 85

Tot. G»m,
p«r kg.

3 2 , — 0.80

0.85. . . 565 478,-

• •1125 1181,— 1,05

580
80
40

934,— 1,60
I I I , — 1.40
40,— I,—

Wijting klein
Zandnaai
Kathaat
Haring
Garnnnl
Kyeeftjes
Dra«om

?00
560
80

120
35
54

70,— 1,75
201,— 1,65
177,— 1,05
305,— 3.60
167,— 0,85
199,— 0.35
92,— 1,15
152,— 1,25
23,— 0,65
47,— 0.85

VREEMDE VISCH
Waard»

Aant. Tot. Gem.
kg. par kg.

275 509,— 1.85
240 310,— 1.30
335 281,— 0.85

1087 1753,— 1,60

'50 59,— 0,65

60 90,— 1,50

380 1119.— 2,95

140 172,-— 1,25
3850 6769 ,— 1,75

100 2 1 4 , — 2,15

975 1029,— 1,05

80 134,— 1,65 j i

v-orden en de verlichting niet meer zal te
wenschen overlaten.

j Hetzelfde 'mag van de verlichting der trap
van den overzefdienst gezegd worden, waar
eerstdaags iemand zal moeten verongelukken
vooraleer men daartoe zal overgaan.

Pol Vanhove wordt heden Zaterdag te 9 u.
begraven in de kerk van den «Opes».

Aan de gansch/ï familie bisdt «Het Visschet.
lijblad» zijn innige deelneming aan.

Tli KOOP AANGEBODEN

Twee nieuwe STROOPNETTEN
en een gebruikte. Geheel kompleet bij
D. MOOKHOEK Sr, BRESKENS.

\an 284.925 fr. aen een g-middelden
I -:ji \an 3,02 fr.

Voor het gansche haringseioz^ -. bedraai,;
de aanvoer 2.206.750 kg. verkocht voor de
som van 3.834.390,50 fr., de middelprijs
per kg. 1.74 fr. zijnde.

In *S>35 qerd er 84Ï.Ö50 kg. ;:«ngevócrd
v.nr een waarde van 2.070.740 •»-. vo-jv een
j>. d'?jclprijs van 2,43 fr. per kj

GARNAALAANVOER

Gedurende de verloopen maan i wereï kg.
-7.105 garnaal aangevcc:rd w.i'.Ke verkocht

schen 'bij.
Ook drukte de H. Consul zijn dank-uit

ten-opzichte van de overheden van den loods-
dienst en namelijk aan de HH. 'Van • Mol en
Van Wouw, alsmede aan de bevolking van
Nieuwpoort die' de schipbreukelingen bijge-I
staan hebben in de mate van het mogelijke. •

- • * • • • •

DE Z-42 NAAR DUINKERKE OPGELEID.
Niettegsntaande' men er herhaaldelijk op

gewezen heeft, jaan onze kustvisschers.-voor-
al door den "honger en verleiding gedreven.'
toch nog in Fransche territoriale wateren vis-
schen.

Verleden week Donderdag was dit weeral
het geval. Niet minder dan een veertigtal
sprotvisschérsvaartuigeh zwerfdenj ;als; een
tioep meeuwen ïond, de eerste de beste ge-'
Icgenheid afwachtende hun rietten uit te wer-
pen. '

Dit was pas geschied met de Z.42 of een"
FtanscKe kustwachter had deze te pakken
en de schipper werd met zijn vaartuig naar
Duinkerke opgeleid, waar het visehtuig werd
uangeslagen.

Als roovers' en met revolvers voor het aan-
gezicht werden ze daarna apgeleid. De ver-

Vraagt eene kostelooze; d'_:ii matratie ten
Uwen huize aan Radio De Meester, Kapei-
kstraat, 35, Oostende. Alleen een demon-
stratie kan U overtuigen.

U kunt ook nog deelnemen aan den Jcoste-
loozen wedstrijd «Uw Radio Gratis>" 3-Win-
ners>.

• • • •

BERICHT

WATERBEDEEL1NGD1ENST
Er wordt ter kennis gebracht van de abon-

nenten dat, bij besluit van het Schepencoilefee
op 12 November 1936, m«;t ingang van I |a
nuari 1937, het-progressief tarief zal toege-
past • worden zooals .het werd goedgekeiixi
door- den Gemeenteraad in zitting op' I 7 Fe-
bruari' 1933.

Dit tarief werd vastgesteld als volgt :
0,20 fr. per Hl. vóór eèn 'jaarlijkseh ver-
bruik gaande tot'200 Ó Hl. ,
0,25 fr. per' Hl. vbor een jaarlijkseh ver-
bruik Van 2001 Hl. tot 5.000 Hl. ;
O.30 fr. per Hl. voor alle jaarlijkseh ver-
bruik hetwelk de 5000 Hl. overtreft.

yiSSCHÈRU-RADIO.
'Het is''n«ir Ket" beste oogenb'lik om et'n

radio,; die ook de golven der viascherij weer-
geeft,-in proef te nemen.

Radio Do Meester biedt U een kostelooie
demonstratie van minstens 8 dagen.

• • •
VERGUNNING TER BUFFETTEN VAN DE
OOSTENDE—DO VERLIJN (1937—^1941).

Ten. einde aan de gegadigden toe te laten
dtf'&ging werd in handen gegeven van Mees-j!allcnoodige schikkingen te treffen met'het
ter Adam en'de zaak zelf, zal heden Zater-; oog op 'de hernemirig dezer üitbating name-
dag door de rechtbank opgeroepen worden.

* » •

DE STORM AAN DE VLAAMSCÏIE KUST.
Het sprir.gtij van I December heeft langs
onze kust veel schade anagericht. Ook de
sluizen en de werken aan de visschershaven
hadden .er zeer veel onder te lijden, zoodat
verschillende dagen aan de herstelling • van
die schade zal dienen gewerkt. Ook de bad-
instèllirigen en de duinen langs gansch 'de
kust werden fel 'door het water'geteisterd. »

De schade is dan aanzienlijk.

lijk" met inachtneming van den grooten prn-
vang dien de uitbreiding van. h,et toeristisch
verkeer zou kunnen nemen, heeft' de lieer
Minister besloten de aanbestcdingszilting van
voormelde vergunning veertien dagen later te
doen plaat.3 grijpen, hetzij düs op Woensdag
16 December 1936, om II ure in ket hoofd-
bestuur van het Zeewezen, Wetstraat, 90, te
Brussel. • .

• • •

UW;iRM)IO GRATIS : 3 WINNERS:
'Téh'gevolge" van vertraging in ds leverin-

visscherij van 2 tot 4 uur te Zeebrugge haar
maandelijksche zitdag. 'Alle visschers welke
nlichtingen verlangen, zijn -welkom.

HET VISSCHEN IN PORTUGEESCHE
WATEREN'.

Op verzoek van de Portugeesche Minister
van Buitenlandsche Zaken worden de achip-

v.trd voor de som van 141-93 7,90 fr., "tzij J pers uitgenoodigd dê  gemerkte visschen ge-
tegen 1,63 fr. per kg.

in £935 werden gedurende deelf'ic maar-.1--.!
63 0Ü( kg. aangevoerd. verk";ht v-)or de
scn. van 254.317,90 fr. 'tzij t.sg-n gemid-

!d 3,74 fr. per kg.
Voor de elf eerste maanden van dit jaar,

beliep de opbrengst va.i garnaal te Oosteu-
1.028.107 kg., verkocht voc-.- -t. 195.888

Ir. de middenprijs 4,08 ir. zijnt'e.
Gedurende c?e elf eerste maanrli-r van het

jaar 1935 werd 927.9,49 kg. aangevoerd wei-
verkocht werd voor 4.233.7 i I; OÜ fr. 'tz.j

icgen een gemiddelde prijs van 4,67 fr. per

ZITDAG TE HEYST.
Heden Zaterdag namiddag houdt de griffie • , . , , . .

van de Gemeenschappelijke Kas yoor Zee- j f e n T a n verschillende radiofabrieken, ' zijn
wij genoodzaakt den kosteloozen wedstrijd
«Uw Radio Gratis 3 Winners» uit te stellen
tot rond 15 December loekoménde.

U kunt dus' nog uw radio gratis winnen
met van nu tot 15 December a. s. een tóe-
stel, van gelijk welk merk,: in pro-tf tö nc-
nien bij Radio De Meester, 35, Kapellestr.,

„ „ „ .. , Oostende.
J naarnd Thons (tonijn) die eventueel in hunne
'netten "zouden gevangen zijn te ontdoen van 'VpWrfr»iriur ril?» r ETPI INrCN'Pw
hun plaat, ring of haak-en die op te zendbn VEREENIGING DER LEERLINGEN EN
naar Het «aquarium Vasvo de Gama a Lis- LEERLINGEN VAN HET CON5ERVATO-
bon», Portugal», met aanduiding van datum, jRIUM ÉN DER VRIENDEN VAN DE

• • • • • • • • • • • •

De Zee^èischt steeds Slachtoffers

plaats der visschcrij, adres van de schipper,
i,aam van het schip en andere inlichtingen.

Bij ontvangst van" zulk een plaat, ring óf
haak'zal denvisscher eèn premie tel hand
gesteld! worden.

iMOGMAALSEEN VISSCHËR OVER BOORD' dige zee veWwencn om nooit meer terug te

3.894 kg. 4.209 fr. 7.612 kg. 12.439. f r . l j , ^ o n d I 0 ' 3 0 u- w c r d d eI

GESLAGEN.

Slechts een zes-tal weken gele.d'en haddrn
we het verlies te betreuren van Hippöliet
Vercecke, welke op zoo'n ongelukkige manier
over boord sloeg en verdronk of Zondag voor
acht dagen, werd de O. I 69 in den grond ge-
loopen, waardoor opnieuw drie menschen-
levéns te betreuren violen. , ,

Thans bereikt'ons de tijding, dat de zee
een nieuw slachtoffer heeft gecischt in den
persoon van Jean MAEKELBERGHE, matroos
aan boord van de O.323 «Rockall.>, recder
Arthur Defer, wonende de Smet de Naeyer.
laan, 64. ['

Na Zoterdag verkocht te hebben, komende
van een reis uit het Kanaal, was de O.32J,

j Maandag namiddag te 16 uur uit Oostende
naar de Witte Bank afgevaren.

Een briesje kwam uit het Z.-W., welke
langzamerhand Noordelijker oversloeg in zoo-
ver, dat men Dinsdag morgen verplicht was
door den he'erschendcn storm, «low te slaan.

VISCHMARKT
SOORTEN ZEE- EN ZOEfWATERVlSCH
r«chtttre«kt doorgtvoerd op da vU'ehmarkt
van Antwerpen, mitt h*t betalen eener
goedmB van 0,12 fr. p«r kg, netto gewichl
In den loop van 23 tot 28 November

pieterman
griet middel
heilbot
inktvisch
v.itlc kabeljauw
vitte kabeljauw
vitló kabeljauw

Belf. vlieh

88
35

139
210

Kroot 155
midd. 19,0
klein 227

Ysland. kabeljauw gr. — —
Ysland kAbeljauw m,
Nsland kabeljauw kl.
knorhaan
koolvïseh
pladijs groot
pladijs middel

p'adijs klein

konïng^visch

8
Ï50
220

5968
1902
1238
•

Vretmiê

•

478

4099
274
21
75
75
50

——
____

65
18

roobaard 99 — ~
schar 240
vleet 1767 2756
schelvisch groot 51 591
»chelvisch middVi 1169 3709
schelvioch klein 1857 ' 296
Schotschc schol 1126 ~ —
slcenpost 100
tsrbot middel 1037
tarbot klein 144 ——>
tong groot 19 •—•—•
tong middel 665 ——-
t»ng klein 215
v,ijting kleïn 185 —-—•
zandhaai 255 1000
hnringshaai 480
kathaai 25 — —
haring 2725 • 680
haring 2725 680
spiering _—— 635
kreukel • 308
sralm (bevroren) ' 14
paling ;—<— I'Ó24

totaal kg. 22.209 16.648

dek geroepen om de wings van de korre vast
te maken, waarna men naar het achlerdck
aftrok om naar hét logies te gaan:

Men was toen ter hoogte van het 'ichtschip
«Haaks».

Rond II uur Van den morgen sloeg een
verschrikkelijke golfslag de korreboel over
boord, brak de vischboci, ujerden bijna alle
ruiten van dè brug kapot geslagen, het kom-
pas uit hét dak van de brug gerukt cnwèrrl
de roerketting ontzet, zoodat men niet meer'
kon sturen 'en het schip op bakböordzijdé
geheel onder lag,

Almelecns gooide de bemanning een'
.•schreeuw, Maékelbcrgho lag 3 5 — 4 0 meter
achter hen in het water. '

Het schroef werd aangelegd om zoo vlug
mogelijk naar den drenkeling toe te malen.
De motor Werkte, maar do schipper kon het
schip niet in zijn richting voeren» daar dé
ketting onklaar vras geraakt en de boe! over"

>bodtd lag. Op 15—20 meier van den onge-'
I lukkigen jongen genaderd, kreeg men op*
I nieuw een ongelukkige en zware golfslag en

was melecns ook Makelberghc in de onein-

kec
De zeer tencergeolagcn bemanning keerde

Woensdag avond met de vlag halftop naar de
haven terug.
• De zee heeft dit jaar reeds opnieuw een
tiental slachtoffers tot haar' prooi gekozen.

Eens te meer zijn dergelijke treurige
nieuwstijdingen tevens - het oogenblik om to
denken r.an het bestaan van die arme wroc-
ters, die noch Zon- noch we,ck<lag kennen,
die dag en nacht op de wijde zee vol geva-
ren en onheil, hun karig bestaan moeten
Verdienen, terwijl wij, hoe mager de koat-
winning ook weze, toch altijd1 aan wal staan
en elke nacht een zacht bed hebben om op
te slapen.

Benijden we dan ook hun lot niet, wa.1t
ons werk, hoc hard het ook weze, is met het
hunne niet te vergelijken.

HARTVERSCHEUREND TOONEEL

Heden Donderdag begaven we ons ten hui-
ze .van do weduwe.

De arme Maekelberghe telde amper 34
jaar, was een knappe en spaarzame visschcr,
had een vrouw die 'omtrent zoo oud was) als
hij en laat met haar vier dutsen achter, die
nog lang de kinderjaren niet ontwassen zijn.

En zoo zien we voor ons het oudsla meisje
dat pal 12 jaar telt) een jongentje van am-
per 7 jaar en nog twee arme kleinen, respec-
tievelijk f 8 en 7 maanden oud.

Hef looneol van tJit droevigf verdwijnen ia
té'trèxïrigf het gesnik van de moeder te groot,
om tèf' roerloos te kunnen bij stilstaan.

Tranen rollen eveneens langs onze wan>
gen, want wat we hier zien, wat we op der-
gelijk oogenblik'voelen voor hen, die voor
zóoveleh het bföod op « e verdrenen, kan in
geen roman, hoe rijk'ook van ïnhöuJ, weêr-
gegcVén worden.

Wat men ook voor dit huisgezin doe» iets
is zeker en dat is, dat door de énmen*
s'chelijke zee, in zijn strijd om het bestaan
voor hdm en <d«s zijnen, is verzwolgen... en
nooit meer zal weer .keeren.

'Ja, hel vïschje wordt f6ch; zoo tlvcr fee--
taald I P. V . .

ONZE yiSSCHERS IN DE RADIO.
Gezien het dagelijks 'gebeurd dat schippers

zich op een onhebbelijke manier aanstellen
bij radiogesprekken en zelfs godslasteringen,
beleedigingen en onbeschoftheden uiten te-
genover staatsambtenaren en andere perso-
nen, worden "de schippers voor de laatste
maal verwittigd 'cTat er strenge tuchtmaat-
regelen zullen genomen worden en proces-
verbaal zal opgemaakt worden tegen de over-
treders.

.' • • *

VOORDRACHT
IN den KOLONIALEN en ZEEVAARTBOND

De Koloniale en. Zcevaartkring richt op
'Dinsdag 8 December zijn tweede voordracht
van het seizoen in.

' Mr' Damas, professor aan de hoogeschool
te Luik, zal spreken over «De Groote Haring,
visscherij». De voordrachtgever is een be-
voegdheid op gebied van het wetenschappelijk
onderzoek der zee.~Kort geleden'heeft'hij be-
langwekkende riavorschirigen "geleid met' het
oog op de mossel- en "de oesterteelt op' de
Belgisch ikust. De voordracht zal met licht-
plaatjcs verduidelijkt wórden.
Zij heeft plaats in de zaal Debück, St. 'Jans-
plaats'5 en begint te 6 u! 's av.'.Vrije ingang.

CASINO -KURSAAL
'OOSTENDE

MUZIEK.
Zaterdag 19 December 1936, in de Casifio-

Kursaal, eerste groot Symfonisch Concert,
met de medewerking van M'jnheer Mauricc
DE GROOTE, bas der Concerten Colonn.-r
van Parij», onder de leiding van M. Erniel
Dè' Vlieger, bestuvrder van het Coh-Jftryato-
rium.

.Programma :
1. Benvenuto Cellini H. Be'rlioz-
2. a) Cosi dunyne tradisci Mozart.

b) Un baccio di. mano
(Ariette M. M. De Groote)

3. Le Chausseur Maudit C. Franck.
4. a) De Wolf en het Lam

b) De Vo» en de Raaf L. Devocht.
5:'.L'Apprenti Sorcier 'P.'Dufcas.

Zaterdag 23 Januari 1937, Tweede'groot
Symfonisch Concert, Festival Wagncr, met
de medewerking van Mej.-Bei-the BRIFFiAsUX
van 'den "Schouwburg" van 'Bayreuth en van
den Vlaamschen Opera van Antwerpen, on-
der de leiding van M. Em. Devlieger, be-
sfü'ürder van het Conservatorium.

•De Kerstdag- en Nieuwjaatfcésten"
«nel. Het Casino-,Kursaal, wiens winterseizoen
een stijgen'den bijval kent, bereidt voor' deze
periode een "r.eckq aantrekkelijkheden die
vóór de vorige jaren niét zal-onderdoen.

'In "dé Ambassadeurs 'tullen 'iTri4-Danséhts

DE NIEU\VE AMPLIVÖX.

Een der oudste Belgische radiomerken AM-
PLIVOX-RADIO, die op de internationale
tentoonstelling van Luik de eerste Groote
Prijs, -met gelukwenschen der jury verwierf,
en dit in mededinging'met de meest bekende
merken, brengt de riieüwc Amplivox 1937 op
de markt.

Af de toestellen' zijn uitgerust met 3 golf-
lengten : groote golflengte, korte golflengte
«ii ultra-korte golflengte of «Visscherij»; ook
met eleclrisehc oog (cei] magie).

Prijs 19,50 fr. ; 2450 fr. ; 2950 fr. Ook be-
taalbaar vanaf 78- fr.' per 'maand. Plaatsing
kosteloos.

Officieel alleenvertegenwoordger Voor Oos-

worden ingericht, van 4,30 tot'^,30 uur, op jt^nde en • de Kust : Radio = De Meester, 35,
25, 26 en 27 December 1936 èni op I, 2- en ,KapellesiYaat,' Oostende.^

3 Januari 1937.
Dé voornaamste /eesten zijn vastgesteld op'HOOGE ONDERSCHEIDING.

Donderdag 24 en* Donderdag 5r'Dccdinber | Verleden" week* Zaterdag bereikte t-ns het
1936. Die dagen zullen twoe grootfe Diners jbeiricht, dat Hendrik LAMBRËöT, door alle

- - - - . ' - . . I . " •_. • • • ! " « • " . . .plaats hebbêh, met' attracties, keuarartistcn, j lezers zeer góéd gekand,' voor 'de . diensten
concerten, bals; geschenk'órl.Dè"prijs' vSn: het ' aan de visscherij en de-scheepvaart in 't al-
menu is vastgesteld op'100 fr, (crrJtreegéTd Jfc-irhéên 'bewèien, tdt R'.ÖDER IN DE LEO-
inbegrepen). De dienst* zal vanaf 9 u. aan-
vangen. Tafel* l-.unnen worden 'voorbehou-
den den in hét Casinó-Ruwanl•(Vel. 3 ( 0 ' e n
240) .

Wij herinneren laan' de belangstellenden
dal dé Salons;Privé* véri het Césino-Kwrst/al
het geheele jaar toegankelijk' viijn, waV'óok'
hel geval is'voor het Badcnpalcis en voor taf-

fe'esfp'erïode !zal
rijke eerste! rahg-hofesl,

<jed!urenc!é êc2e
het Casino-Kursftal het'middöipunt zijn .Van
hel meest ;Verfiinde..ge4e:lschop^ d*at .
alles yfnderi Kaf wat ho\xlig is'bVri eenig*e'rdren
de beikömmerhissen Van' Aizch-'tSjd »e
«en. . . . . i . j . ; r

PÖÜD HORDE, benoemd werd1.
Eer> prachtig briefje van Directeur-Gene-

i.iaI'De*vos( rntt üe' beste golukwanschtn, be-
wees dé Verdienste Van' dén puiken rceder.

Heniri,'proficiat 2ullefl
."'.'.' .'. ' • • •

ONDERZOEKSRAAD voor SCHEEPVAART
'Medcri tVönderdag werden'de zaken van de
Ó.209 en de O,l69 welke op de rolvoorkwa."
men, uitgesteld.

Naar wc vernemennmftel «ehïpper'Richard
VertchèTde Vart ĉ e Ö.T69,",Vobr één Veerlien-
taï dagen Kct bed houden.

Wenochen we aan'déri' ongelukkigen schip'

pe», een herstel. ,



VISSCHERS-
STËVIGWERK •

< VOÖRDEEUGEPRUZEW
SPOEDIGE LEVERING

DIT ZIJN DE VOORDEELEN WELKE
AANGEBODEN WORDEN DOOR DE

GEKENDE SCHEEPSWERF

REEDKRIJKAAI — OOSTENDE TEE,. 20.36, PRIVAAT 21.11

DE HAVEN VAN ZEEBRUGGE BEDREIGD?

DE ZAAK DER MOTORISTEN EN
- STUURLUI.

In «De Standaard» van Woensdag staat het
volgende te lezen :

Uit Heyst wordt ons geschreven :
Er heerscht groote" bedrijvigheid bij de vis-

schers aan de Oostkust.
Zeebrugge is tegenwoordig de belangrijks'te

haven van de zeekust en heeft in den laatsten
tijd een geweldige uitbreiding genomen.

De snelle ontwikkeling van de visscherij en
va haven, is voor velen, die zich Zeebrugge
voorstelden als eon reuzenbank met een
sloep..: een openbaring. Onze Vlaamsche vis-
jchers. zijn niet genoeg gekend. Een bloeien-
de nijverheid heeft' zich daar in vergetelheid
ontwikkeld, en 't is'zelfs maar in de laatste
jaren, dat de regeering open oog voor haar
heeft.

Een. kort. historisch overzicht zal ons een
nauwkeurig gedacht geven van den huidigen j
toestand.

Toen de visschershaven in 1906 gegraven
werd, beschikte men over een dok van 150

der licht op de zaak. Verschillende visschers
bevinden zich nu in ernstige moeilijkheden
en kunnen geen motorist of stuurman vinden
die aan gestelde eischen voldoet.Het is geble-
ken, dat het doorvoeren van dien maatregel
niet dezelfde moeilijkheden oplevert in Oos-
tende, als in Zeebri'gge.

De ontwikkeling van de beide havens is
heel verschillend', en we staan voor het feit,
dat, als de wet streng toegepast wordt, ver-
schillende vaartuigen «vrijwillig» zullen moe.
ten staken,v-:gezien ze niet mog.en in zee
steken. Dergelijke gevallen doen zich nu
reeds voor te Zeebrugge, wat een nijdige op-
winding verwekt, niet alleen bij de betrokke-
nen, maar ook in de geheele visscherij.

Zoo kan het zeker niet blijven duren, spoe-
dig moet een overeenkomst gesloten worden,
daar de stuurlieden van vele vaartuigen in
hun bestaansmiddelen bedreigd worden. —
Waarom niet een commissie bijeengeroepen
om de zaak dringend te bespreken > Is er
geen volksvertegenwoordiger van dö Vlaam-
sche Oostkust, die de noodige stappen wil
coen om zoo spoedig mogelijk een einde te

m: lengte op. 80 m. breedte. Op den Oost- I
kant werd een houten staketsel van IC
aangelegd.

Van die schuilhaven maakten onze vts-

stellen aan dien noodlottigen toestand
jHet «Brugsch Handelsblad» schrijft: «Wan-

' ' neer men de draagkracht van dit rondschrij-
ven (waarin de toepassing der wet' afgei-
kondigd werd), eens goed overdenkt, zou

•chers van Heyst gebruik, en kwamen er met ,
. , r, , j , i men moeten mccncn, dat hüer een heimelijke
hun «loepen naartoe. Rond de haven lagen " . . . . . , • . . . . 4
. ' .".. , , . . . . . macht cte belangen en den vooruitgang der
braakliggende gronden, bestaande uit duinen

Veiligheidskleppen aan
boord van

Visschers vaartuigen
., - t O » - •

Door de diensten van dé 'Zeevaartinspectie
werd vastgesteld dat zoowel aan Koord van
sommige motorsloepen als stoomtreilers.de
veiligheidskleppen vastgezet worden teneinde
den druk te kunnen verhoogen. Ik herinner
er aan dat het verboden is de, door de Zee-
vaartinspectie, bepaalde drukking te ver-
hoogen.De veiligheidskleppen zija ••.•jgens de

n druk geregeld en het is dus gevaarlijk de
werking dezer apparaten te stremmen.Ik'wijs
op het gevaar aan zulke verrichtingen ver-
bonden en op het feit dat ze voor beteugeling
onder toepassing vallen van de wet op de
veiligheid der schepen van '25-8-20.

Het Districtshoofd.

OPGELET 1 OPGELET!
De bekende firma

G. MADELEIN-BUYS
Bandagisfe en Masseerder van de Wit-
tenonnenstraat. 27. Oostende, is thans
overgebras ht naar de

ADOr.F BUYLSTRAAT, 53
"Hoek Mittie-Joséplaats en Madridstr.)

OOSTENDE
De spreekdraad was en blijft 1740.

De Wetenschappelijke
Voordrachten te Heyst

DE VISSCHERIJ EN HET LEVEN IN DE ZEE

Verleden Zondag werden de voordrachten
Semomen over de visscherij en zeeleven.

De opkomst was zeer voldoende.
Als spreker trad op de Heer Dr Adam

, , , , , , visschershaven van Zeebrugge wil kelderen l v a n h e t Koninklijk Natuurhistorisch Museum
er. moerassen, met e„ke|e houten barakken ,n ^ l a a t s t e j a r e n k e „ d e d è z e h a v e n e e n 'te Brussel.

- schudpaats voor tolbeambten. v.sschers j m „ k e ) i j k e u ; t b r e ! d i n s e n . 2 o u h ; e r n i e t ^ ! Heer Schepen Qegroote gelastte ,:ch na-
en smokkelaars —- 't was de vissch«rshaveri i
van Zeebrugge. Deze toestand bleef ongewij- strijd ontstaan zijn, om de koortsige vlucht

van Zeebrugge tegen te houden ? Is het nietzigd tot na den oorlog. ,
P, . , . „ [een strijd tusschen Zeebrugge en Oostende,
Dan werd overgegaan tot het herstellen van I . . , ' , . ' . . .

h.et houden staketsel, dat door de Duitschers
tijdens hun terugtocht werd vernield.

Intusschen kwamett visschers van B°u-
chaute zich te Zeebrugge vestigen, ten geyol.
ge der verzahding der kleine haven, en d«
vïoot steeg tot 90 eenheden. Zoo bleef de! P ° n d e n t v a n « D e S^ndaard». voor wat het

l ^ 1 h l l

om het meesterschap over de visscherij ? »

ONS ANTWOORD

We kunnen dit schrijven van den corres

toestand tot in '28. Toen was de haven nog ','laatste heïrelt, slechts als zeer klein-
een hel i Sccst>g beschouwen omdat hei nog nooit in

De vaartuigen lagen er vastgemeerd aan het , d e b e d o e l i "g v a n d e Hoogere Overheid geko-
krakend houten staketsel, en 't gebeurde niet i ! a e n ls' a a n ' o k a I e P° l i t iek te doen, zooals
-elden, dat de schepen elkaar bij stormweder I m e n d a t °- a" t e H e y s t z o ° ge™°°n is te
verpletterden. De aanlegplaats was onbevre-

!digend. Wel was in '21 een Commissie tot!
!stand gebracht, om de zaak te bespreken en!

Wanneer door de Hoogere Overheid een
q{ Koninklijk Besluit van dergelijkeneken en!

te onderzo^ e ^>iaarane ;nêèr i prachtig" ] n a r d afgekondigd wordt," dan is het niet om
entwerp van uitbreiding zag het daglicht. ,één h a v e n k a P o t '* maken, ten voordeele

In ••28 werd,' dank zij Minister Baels, de " a n e e r l a " d e r e . ™aar alleen omdat de vis-
wateroppervlakte van het dok verdubbeld 3 P h e r s W e l k e e e n m o t o r m°eten behandelen,
en werd een betonnen staketsel met een o o k m e t h u n t!Jd m o e t e " meegaan, en zij
lengte van 90 meter bijgebouwd. In '31 was rv<=nzoo goed aU een ander, een examen
i!it werk voltooid, ,en zoo was de eerste stap m o e * e " trachten af te leggen,
ccdaan •

Het Brugsch gemeentebestuur bewerkt

I d« motoristen vooral is dat sedert
d e ontwikkeling van onze visschersvloot vanH t g g n t e b s t u u r e e

krachtdadig de verdere uitbreiding, en zoo tt: «root b e l a n 8 o m z e m a a r z o ° t e l a l e n

E ij t l ll kwerd in '32, door de tusschenkomst van bur-
gemeester Van Hoestenberghe, een aanvraag
gemaakt m«t de degelijke toerusting van de
Keven, door het verlengen van het Noorddok

varen. Er zijn te veel ongevallen en ook
nog te veel onbekwame motoristen, die bij
het minste defect aan den motor, gt-.en weg
meer kunnen, waardoor groot gevaar kan

.n het aanleggen van een nieuwen kaaimuur , o n t s t a a n - e n z w a r e onkosten en verliezen
Op dit qogenblik bouwt men ten Noorden v o o r d e n r e e d e r e r M gevolg van kunnen

van het nieuwe dok, een .kaaimuur van 200 j7iJn' O n s d u n k l . wanneer de motoristen dia
m. lengte, gezien de steeds toenemende uit-
breiding van onze haven. Toekomende jaar
zal het Westd'ok verbreed worden, en de
mijn v«rgroot. Wc kunnen nu reeds vaststel-
len, dat, als de werken zullen voltooid zijn,
ze niet zullen voldoen aan de vereischten van
een vloot, waarvan het aantal dit jaar tol
i 50 stijgen zal.

De braakliggende gronden rond de haven,
worden in belangrijke nijverheidscentra her-

r.an boord zijn, sedert het jaar 1920 de ge-
legenheid hebben gehad om hun examen
zoowel practisch of theoretisch mee te doen,
maar het tot op heden uit broekvagerij nog
'•iet gedaan hebben,, het tijd wordt, dat
daaraan een einde gesteld wordt.

Velen verliezen te veel het belang van de
taak ecner motorisl uit het oog ; zij den-
ken er zelfs niet aan, dat ze in veel geval-
len . het leven van de bemanning in handen

chepen.met tientallen verheffen zich de han. »e l } b e n-
o'elsinrichtingen.r— Alles Iaat voorzien, dat
/^ecbrugge een eersto-rangs visschershaven
word«n zal.

Onze visschersvloot met haar onweerstaan-
bare stuwkracht wordt nu bedreigd, met een
noodlottigen maatregel.

Van den Heer Waterschout van Zeebrugge
hebben we vernomen, dat ieder vaartuig, een
gediplomeerde motorist en stuurman moet
aan boon) hebben. In '20 werd die wet reeds
door een Kon. Besluit uitgevaardigd.

De scheepsonderzoeksraad in '26 ingesteld,
l'ceft elk ongeval of ongeluk onderzocht en
besproken, en er werd vastgesteld dar, gezien
de uitbreiding en modernisatie van de vloot,
'e.'v/ct van Nov. '20, strenger moest toege-
pasj worden. Daarna, vanaf '31 werd elke
visscher regelmatig aangespoord, zich in regel
te stellen. Er werd nota gehouden van den
uderdom visscher* en 200 werd aan-

iedereen de gelegenheid gegeven, «en ver-
inning te bekomen. Die overgangsperiode

duurde tot '36, Den I 'Aug. ].!. werd de
maatregel uitgevoerd, en moest ieder vaar-
iiig een gediplomeerde motorisi en stuurman
ebben, •
Tot daar de verklaring van den h. Water-

chout van Zeebruggé, Dé jammerlijkefvoor-
allen die zich nu voordoen, werpen een an-

GOEDEN WIL

Eens te meer heeft het Beheer van het
7eewezen zijn goeden wil betoond en aan
de grieven van alle belanghebbenden werd
voorloopig een einde gesteld1, zoodat zij, die
nog het diploma van motorist niet bezitten,
maar als zoodanig meevaren, de toelating
hebben bekomen tot einde Januari voort te
varen, datum waarop zij een mondeling of
schriftelijk .examen zullen moeten afleggen.

Het is dus de plicht van al|e reeders wel-
ke dergelijke 'motoristen aan boord hebben,
7e te laten "inschrijven en degenen welke
tooncn de noodige bekwaamheid te bezitten,
moeten in 't geheel voor niets vreezen.

• Er wordt dan ook van de visschers goe-
den wil gevergd, en daarom is het re hopen,
dat ze gedurende den tijd welke nog over-
blijft, zich eenparig zullen laten inschrijven
en de lessen welke in de visscrierijscholen
gegeven worden, zullen volgen, P. V.

REEDERS, VISSCHERS, VISCHHAN-
DELAARS EN NIJVERAARS

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

% VI55CMEÖSI
V O O P UWE SCHEEP5HERSTELLINGEH EN
HIEUWBOUW WENDT Ü TOT DE WERKHUIZEN

-CRIGHTOHIC
OOSTENDE S.Af

mens het Gemeentebestuur, den voordracht-
f/.ver voor te stellen.

De eenvoudige taal van den geleerden spre-
ker, zoowel als de oordeelkundig gekozen
lichtbeelden mieken het onderwerp duidelijk
en voor iedereen bevattelijk.

Heer Schepen Degroote kondigde aan dat
het Provinciaal Bestuur twintig premiën elk
yan 100 fr. ten beste gaf voor de beste ver-
slagen opgemaakt door de leerlingen onzer
Vijschersscholen.

Ehwel, Heytsche jongens, gij die ver uit
Je schoonste examens aflegt, gij moet ook in
stnat zijn die premiën weg te kapen. Ten
minste de helft daarvan moet in uw zakken
tciecht komen.

Zondag 6 December te 18 uur, tweede
VOORDRACHT over de «Noordzee».

Het gaat hier dus om uw eigen arbeids-
veld. Niemand afwezig, alle man aan boord
dus.

Hier volgt de bondige samenvatting yan de
vr.ordracht van Dr Adam.

LEVEN IN DE ZEE

Spreker geeft eerst een aigemeen over-
zicht over de wereldzeeën welke ongevxjer
2/3 gedeelte van onze aardbol bedekt en
wier inhoud meer dan 1300 kilometers be-
Cïaagt. De levensmogelijkheden welke deze
gamiddele} 4000 mjeters diepe watermassa
aan planten en dieren biedt, hangc.-i af van
/ou-.gehalte, temperatuur, waterdruk CT licht.

Daarna volgde een korte behandeling van
he: leven in de diepzee, waarvan men in
vroeger tiHwi tannam dat het leven er on-
mogelijk was Aan de hand van een reeks
lanEaarnpI ?iï;jer. liet de spreker ons een flik
jltan in d- wonderheid der diepzee met haar
monsterachtige roofdieren en reuzenpyliokt-
visschen.

Daarna ging de spreker over tot de bchan-
•!i:':ng van de, voornaamste vraag : noo voe-
den de dier<.n ii> zee zich > Wc zier. d.xn hoe
hrt «Jene diei van het andere ie;ft, een
yr.ote visch eet kleinere, deze op li»n beurt

kleinere, terwijl de kleinste vissthen
oo'< sommige grootere dieren als bij

voorbeeld walw'fschen) van plankton, dit be-
tc?kent aile in het water zwevende organis-
men) leven. Die microscopisch kleine plant-
;iganisincn, waarvan hel grootste d>:el voor
oi.s blootc fcj, onzichtbaar ia, kunnen met
speciale nellen gevangen worden. Aan' d?
hand yan ecnige laritaarnplaatjes vertélde de
s;>rcker onder anderen hoc het ki>;nt dat
deze kleine kreeftjes, slakjes en andere dicr-
t'es en p'.ontjcs in het water zweven.

Dan kwan-i 6e vraag aan de beurt hoe nu
ook deze planktonorganismen zich voeden,
l.'el blijk', daf er nog kleinere organismen be-
staan (ongeveer 1/200 millimeter groot).
v/e;ke met netten verzameld kunnen worden,
doch die ze met behulp van een centrifuge
Ie pakken kunnen krijgen. Deze kleinste or-
ganismen zijn vooral van plantaardigen aard
en bezitten hel vermogen om met behulp van
de energie van het zonlicht en bepaalde stof'
fen in het water de organische stof van hun
oiganismi op ie bouwen. Zij zijn' êc. bron
van leven in de zee. Hun aanwezigheid

, behalve van hel licht vooral af van de
hoeveelheid nitraten en phosphatcn in zee,
en deze laatste stoffen door zeestroomingen
v*n de zeebodems naar de oppervlakte se-
'öv.icht. We zich dan ook dé meeste van deze
a'lerklcinjte pionlaardigc organismen op die
plaatsen waar het dieptewater naar boven
(:omt,

Nadat spreker ons du» een verklaring h<?eft
fjegeven ^an dn wijze waarop de veriohilien-
cfe dieren en planten zich in de oppervlakki-
ge lagen van de z<e voeden, besprak hij nog
fetrt heUelfde vraagstuk voor de diepzec-
dfcien.

Aangezien in de diepz«e, bij gebrek' aan
licht geen planten leven, zijn de dieren er
aangewezen op het afval van de zeeopper-
vlakle.

We hebben in deze voordrrtcht gezien hoe
dus hel cene organisme van tiet andere leeft

er geen leven mogelijk is -zondV planlen.

Op de werven Seghers & Zoon te Oostende
Het te water laten van de O.350 "Roi Léopold»

Zaterdagvoorjmiddag had te I I uur de
tewaterlating plaats van de eerste molor-
treiler welke op deze werf gebouwd wordt.
Talrijke overheden hadden er aan gehouden
op de plechtigheid tegenwoordig te zijn.

Onder hen bemerkten we Ct Goor, Di-
recteur Generaal Devos vertegenwoordigen-
de, John Bauwens, schepen Vroome, de ge-
meenteraadsleden Major en Deceuninck, Ct
Couteaux, havenmeester Van Glabbeke ;
Velthof, bestuurder der visschershaven ; CA-
mïèl Willems, Ct Loze en Aspeslagh, Gcr-
bosch, Springuel, Ingenieur Vande Winck.-l,
Aug. Brunet, Raymond Bauwens. Pierre Vai-
cké, Jules Baels, Boeydens van Veritas, G.
Vahdenberghe, O. Alleyn die de electrisclie

tellir.j; van het schip zou V'"»:ekerei\ ;
Missiaen van de B. C. C. ; H. Lambrcgt, pas-
toor Strang, Van Outryve, Dumortier, E.
Demuyter, de winnaar van de Cordon Ben-
netbeker en nog talrijke andere personali-
teiten. Burgemeester Moreaux, Gouverneur
8aels en Directeur Generaal Devos hadder:
ïich verontschuldigd.

Het was rond 1 1 uur 10 toen Mevrouw
Seghers (vader) met den hak van het tra-
cï-tiohneel bijltje, het prachtig vaartuig va.-»
den vriend Albert D.eroo het water inzond.

Alles was wel aan boord en na de ge-
bruikelijke gelukwenschen aan den knappen
Oostendenaar, de flinke scheepsbouwers en
de goedhartige meter, werd elkeen door de
firma Seghers naar den hangar uitgcnoodlgd
waar de heer Seghers (vader) ons in de vol-
gende bewoordingen toesprak :

Dames en Heeren.

Het is met een waar genoegen dat ik U
hier allen groet en van harte dank voor uw
tegenwoordigheid bij het te water laten van
den eerste treiler op mijn werf in het. dok
Van de nieuwe Visschershaven. ..,.-.

'l)z zeg dus wel <3cde eerste treiier want het
eerste schip was de «Cracking 1 het eenige
mazoutschip tot hiertoe in Oostende voor
België gebouwd en zooals de meesten van
U het nog wel zullen herinneren, ik op zulke
eigenaardige wijze te water moest laten.

De tegenwoordigheid van U allen, laat eens
te meer uitschijnen de bijzondere belangstel-
ling welkie gij hebt voor alles wat de Zee-
visscherij en de Zeevaart aanbelangt. Verge-
ten wij niet dat de zee een bron van wel-
vaart is voor de gansche natie en dus door
de; regeering en alle Belgen niet genoeg ge-
steund kan worden.

Koning Lieopold II, wiens standbeeld hier
te Oostende op den Zeedijk prijkt, en waar
alle Oostendenaren zoo fier op zijn, kijkt hij
niet naar den verren gezichteinder over de
zee en was hij het niet die zegde : «De w;eg
onze Cqionïsatie is langs de Zee ! 5 . »

Mijn besten dank ook aan den heer Albert
DEROO, reedér-stuurman, welke mij het ver-
trouwen heeft geschonken van het bestellen
van een 100 % Belgische motortreiler, want
allé platen .spanten, rivetten en andere toe-
br.hoqrten zijn van Belgische produktie en
•.verden mij door de firma Valcke geleverd.

De motor is een «Diesel-Carels» gemaakt.

te Gent en hier vertegenwoordigd door den
.heer Raymond Bauwens. Deze motor zal een
kracht van 200 P.K. ontwikkelen.

Het schip zelf, gebouwd onder toezicht van
het bureau «Véritas», is uitsluitend door re-
gionale werklieden uitgevoerd en het tech-
nisch bestuur door mijn zonen en mij zelf
waargenomen.

Door zijne moderne vormen en uitrusting,
zal dit schip met een motor van slechts 200
P.K. de verafgelegen Spaansche vischgron-
den kunnen bevaren.

Mijnheer Albert Deroo heeft niet alleen
verlangd dat zijn schip 100 % Belgische ma-
torialen aan boord zou hebben, maar daar-
bij moest nog een echte Belgische naam ko-
men. Reeds in het bezit van een treiler welke
de naam draagt van «Reine Astrio» kon
niets beter gevonden worden dan den naam
van den koning en werd besloten het nieuw
schip « Roi Leopold » te doopen.

Mijnheer Deroo heeft er ook aan gehouden
dat Mevrouw Seghers de meter van het schip
?ou zijn en het is mij een overgroot geluk te
kunnen vaststellen dat zij zich met zooveel

; ijver van hare taak heeft weten te kwijten.
Zij heeft het schip van zijn laatste kabels
ontdaan om het aan de zee te geven, waarop
ik het een lange en voorspoedige loopbaan
wensch.

Het is het gebruik dat het bijltje, waarmede
de meter het laatste touw afkapt, haar door
de Scheepswerf als geschenk aangeboden
v.-ordt. Mevrouw Seghers echter heeft den
wensch uitgedrukt dit aan Mevrouw-Albert
Deroo te mógen aanbieden. Ik hoop dat dit
geschenk als zinnebeeld mag dienen van een
lange vriendschap.

Wat nu het schip betreft. Dames en Hee-
ïen, ge kunt U allen wel inbeelden dat het
bouwen van zoo een eersten t̂ ejiler op een
nieuwe werf en in het bijzonder de toebereid-
selen voor het re water laten, niet zoo van
zelf gaan. Op een zeer ongunstig gelegen
terrein voor een scheepswerf, gelimiteerd
door straten en wegen, welke in feite nog niet
gemaakt zijn, moest ik bij het bouwen der
aflaathelling, altijd doorgang verleenen aan
mijn geburen, daar er eigenlijk maar een
berijdbare weg was en deze altijd moest open1'-

! Klijv,en voor het vervoer. Ge kunt U dus een
' kleine gedachte vormen in welke moeilijke
i omstandigheden ik di« heling heb moeten uit-
graven en eene brug leggen zonder het ver-
keer tegen te houden.

Gelukkig zijn al deze moeilijkheden thans
achter den rug en ik heb het genoegen U
mede te deelen dat op dezelfde slede binnen
enkele dagen een nieuwe treiler zal opgezet
worden welke nog 6 meters langer zal zijn
dan deze welke U zooeven in 't water hebt
zien glijden.

Daarom verzoek ik U, Dames en Heeren,
uw glas te ledigen op de gezondheid van ons
allen en op de goede uitslagen van de reede-
rij ALBERT DEROO !

DE HULDE VAN Ct GOOR

Commandant Goor verontschuldigt Direc-
le.r Gei fraai Devos, die op het lr.ctste 00-

• . . . • *

genblik, door de talrijke werkzaamheden,
welke zijn ambt meebrengen, belet was.

Hij brengt hulde aart de familie Seghers.
die met zooveel durf en wilskracht ckezè
jonge werf heeft opgebouwd1 en hij meent
dan ook de tolk te zijn van het Beheer van
het Zeewezen hen daarmee zijn beste geluk-
wenschen toe tè sturen.

Zijn gelukwenschen gaan ook naar den
knappen Oostendschen reeder, dje door zijn
hard werken, het zoover gebracht heeft.

De regeering stelt in de ontwikkeling van
de visscherij het grootste belang en niets
kan hen onverschillig laten.

« Ons land is klein, onze zeegrenzen be-
perkt, maar onze zeehavens zijn deuren die
breed openstaan voor de visscherij op do
Noordzee, het Kanaal en de Oceaau I»

Onze werven bouwen de modernste vis-
schersschepen van Europa ; wij hebben knap-
pe visschers van het echte Vlaamsche ras
en hoe meer de visscherij zich uitbreidt, hoe
grooter de rijkdom zal zijn voor on» land.

Mógen de ijverige scheepsbouwers van
deze vooruitstrevende werf, talrijke schepen
in den aard van de « Roi Leopold > van
stapel laten loopen. is de wensch yan aüen
die het goed met onze visscherij meenen.

SCHEPEN VROOME AAN HET WOORD

Het is de eerste maal dat de stadsoverheid'
cp een dergelijke lokale plechtigheid tegen- ,
woordig is en we kunnen er ons slechts om
verheugen, daar we daardoor vaststellen,
'.'ct de belangstelling voor deze belangrijke
nijverheid ook bij het gemeentebestuur ver-
hoogt.

Schepen Vroome brengt hucie in naam van
het Oostendsch gemeentebestuur, aan den
jeeder, den scheepsbouwer en de meter I

' Wat hier gebeurt, zegt hij, sproeit voort
uit het vernuft onzer voorvaderen. ' ' V

Alleen hard 'werken kan van onze havert,;."
de voornaamste visschershaven van Europa
maken.

Hij dankt Ct Goor en de regeering voor
den steun welke ze tot op heden verleend1

hebben, want zonder hen is geen vooruit-
gang mogelijk. Daarop wordt- een glas
schuimwijn gedronken op de gezondheid van
ilen reeder, de knappe scheepsbouwers en
de meter.

EEN BANKET

's Middags had in het hotel du Pare, een
lunch plaats, waar het er zeer gezellig aan
toeging en menig oud Oostendsch liedje en
vertellingje, meestal door reeder Albert De-
roo voorgedragen, allen vroolijk stemden.

De vriend Albert, is zooals we konden
vaststellen, niet alleen, een knap reeder,
maar hij heeft een talent als zanger en ver-
teller, zooals er hem weinig zullen nadoen.

€ Het Visscherijblad ï> wenscht hem ten-
slotte met zijn « Roï Leopold » goed heil,
lang leven* en puike verdiensten en aan de
familie Seghers, den wensch nog veel pracht-
vaartuigen te mogen zien van stapel loo-
pen. P- V. ,-

DE NIEUWE

- Plymouth

is aangekomen

Dit prachtrijtuig is een wonder
verfijnde techniek en luxe

Te verkrijgen bij

PROVOOST
Thóurout steenweg, 415

Tel. 2067
Oostende



HET

AUG. VAN DEN ABEELE 8c Zonen
52-55, COUPUREREI

BRUGGE

ROOKERI) — VISCHHANDEL — CONSERVEN

Telefoons: Brugge 335.48
Oostende 1578

Bijhuis: 73. Vischmijn
OOSTENDE

Administratie en
Weldadigheid

Het bestuur aet Posterijen heeft voor
1937, een geillustrcercren kalender uitgege-
\ en.

Deze verzorgde publicatie, formaat 24X34,
\ ordt tegen den prijs van 2 frank te koop
; esteld van :.t ! December laats'.i. Zij bevat
14 schcurbladen waaronder 12 met photo's
< a afbeeldingen der werken van gekende ar-
t sten. .

De overige twee bladen behelzen inlichtin-
gen van algemeenen aard aangaande de dien-
i'.en der posterijen (tarieven, zwaarste ge-
\ icht, grootste afmetingen, enz...

De eventueele winst der uitgifte van den
kalender zal ten volle afgestaan worden aan
<?.-•» maatschappelijke werken van het perso-
r eel van het Bestuur der Posterijen.

Wij zijn er dan ook innig van overtuigd,
e.\t men in ieder huisgezin wel twee frank
2 «1 ov.er hebben voor den aankoop van die
\ oogst nuttige publicatie en alzoo terzelfder
t jd zijn genegenheid zal willen betuigen voor
de nederige staatsdienazrrs.

Vanaf .1 December is de postkalender vt-or
1937 dadelijk verkrijgbaar, hetzij bij tie brie-
•v inbestellers op ronde, of bij de winketbe-
di inden der postkantoren, hetzij mits stor-
ti ig van 2 frank op de postcheckrekening
N.- 9380, van 'het Bestuur der Posterijen
(Directie C Postkalender) te Brussel.

Veranderingen in de
Visschers vloot

VERDÖNCKMINNË
BREUKMEESTERS-ORTHOPEDÏSTEN

BERICHT AAN
ZEEVARENDEN

NEDERLAND [
Zeegaten .van Vlissingen en Zierikzee. — !

ichtboei West Banjaard. Juiste plaats 5 I gr. }
40 min. 38 sec. Nb. en 3 gr. 27 min. 18 j
sec. El. is de juiste plaats van d\; zwarte 5
Hchtboei met rood onderbroken licht West- j
B. J. D. (Or) . (10 sec.) 4 M). ï

*«« |
Zeegat van Brouwershaven. Wijziging licht !

Ossehoek. j
Op pim. 51 gr. 44.5 min. Nb. en 3 gr. 53 •

min. El. is het licht op den Ossehoek zicht- I
baar : wit van 56 gr. tot in 75 gr., overigens |
ongewijzigd. J

FRANKRIJK !
.Noordkust. Nabij St Malo. Le Vieu\ Banc. •

iifrtonning gewijïigó*.
Op plm. 48 gr. 42 min. Nb. en 2 gr. 10

min. Wl. is de liehtboci van Le Vieux Banc
vervangen door een Hchtboei. tooncndehet-
zelfde licht.

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG EN NACHT DRAAG':1 ZON-
DER ONGEMAK, BUIK-BANDEN VOOR .DAML 4 EN
HEEREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN-

— PI}NEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN

KUNSTBEENEN
IN DURALUMIN

DE MODERNSTE EN DE

STERKSTE T O T HEDEN

— UITGEVONDEN —

ELASTIEKE KOUSEN

ALLE KINDER- EN

ZIEKENARTIKELEN —

Vischknechten - Visschers, _
Reeders en Vischhandelaars i
Koopt uw RIJWIEL in hét •

GENTIL MARES f
2S, Kerkstraat, OOSTENDE Q
Bijhuls: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32 %
WËÊtÊÊÊ/inÊÊ BLAHKENBEIGE f

Belangrijk Bericht aan alle Reeders
De Kestelling van^nze overbekende -ULTRA SONORE

DIEP1EMETER heeft *alle verwachtingen overtroffen. ,
Om van spoedige levering zeker te zijn. w^cht niet langer, we-

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

Soclété Anonyme Internationale de Télégraphie sans FJI
OOSTENDE': Reederijkaai Tel. 188
ANTWER1 'iN : 5-7. Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL : 13. Brederodestraat. , Tel. 12.50 70 — 4 lijnen

VERANDERING VOORGEKOMEN IN DE
MSSCHERSVLOOT VAN COS JENDE, GE-
I-HRENDE DE MAAND NOVEM3ER 1936.

SCHEPEN DIE HET NATIONAUTEITSBE-
WIJS BEKOMEN HEBBEN.

0.18 «Gustaaf-Lucienne». Eigendom Ver-
c :uysse Louis op 16-11-36.

O.207 «André-'Mnrcel»,. Eigendom Ver-
henen Karel op 16-11-36.

O.282 «Adronie-Kamiël». Eigendom Ed-
r. ond en Charles Chfistiaens op 23-11-36.

SCHEPUN DIE VAN NAAM EN EIGENAAR
VERANDERD ZIJN.

O.232 «Roger--Robert». Vroeger «Ave-
Kïaris-Stella» eigendom van Danneei Marcel.

O.67 «May». Eigendom van N. V. Zee-
v',sscherij Koning Albert, op 26-11-36.

O-281 «Piemel. Eigendom van Jonck-
heere Gaston op 26-11-36.

SCHEPEN DIE VERDWENEN ZIJN.

0.169 «Sterre cfer Zee». Gezonken bij
aanvaring met ss. «Christina» op 22-11-36.
\\ Z.W. van boei E8 Duinkerke-

SCHEPEN DIE VERKOCHT ZIJN OM ALS
WOONHUIS TE DIENEN.

O.30 «Romanie». Open boot vjïkocht Kan
d-;n heer Bayens om als pleiziervaartuig te
dienen. 24-1 1-36.

OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891

Opvolgers :

1 nier j
& Zonen

Vischfactors
7, NAUWSTRAAT, 7, MECHELEN

HARINGROOKERIJ
HANDEL in alk SOORTEN VISCH
Tel. 225 Telegr. Ploeg. Mcchelcn

BURGERLIJKE STAND
« o » - — —

OOSTENDE

QEBOORTEN
21 November. René Vanpaemel van

Cii'staaf en Leome Devriencït, Duivenhokstr.
10 ;

22. — Christiane Lehouck van IVIaurits e.n

ORTHOPEDISCHE KORSETS
om scheefgegroeide kinderen terug
——— recht te brengen

ALLE TOESTELLEN VOOR MIS-
VORMDE BEENEN E N VOETEN
_ voor VERLAMMING —
— en BEENDERZIEKTE —

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

ZELFDE HUIS TE BRUGGE- ZUIDZANDSTRAAT $25

23. — Louis Schreurs, 72 joar, ongehuwd.
Rietstraat, 9 ;

24. — Augusta Roose, 47 jaar, echtg. Lo-
dewijk Derycker, Langcstraat, 8 1 :

25. Rosalia Vanhoeck, 85 j.iar, wed.
Peter Rassaert, St Niklaastraat, 1 I .

26. Hector IVlalfason, 54 jaar. echtg.
Irma Verleye, Voorhavenlaan. 60 ; Clemen-
cia Degheselle, 85 jaar, wed. Leo Pnnier, 35
Koninginnelaan ;

27. — Henricus Deplancke, 59. j;-.ar, echt.
Helena Lippens, N'ieuwpoort stw., 209 ;

28. — Anna Willems, 90 jaar, wed. Frans
I.abeek, en Arthur Drïesmans, Ed. Cavelf-
straat, 15 ; Alfred ji-annart, 6 jaar, Nieuwp.
st. 57 ;

29. — Esther Vandenbroele. IC jaar, 9,
Cerechtstraat :

30. irma Lus, 56 jaar, echt. August
•\ugustine Lehouck, woont te Oostcluinker- ' Crunewald, Stuiversstraat, 170; Valeria
ke ; Jacqueline Jonckheere van CIi3rles en
ïVïüvgareta Vevhaftghe, 2Iwaluwenstraat, 40 ;

23. —- Gustaaf Carbon van Augmï en He-
Icna Heinderson, Voorhavenlaan, 37 :

24. — Roger Aspeslagh van '.•t-'moiH en
Germana Coinillie, Langestraat, 1 1 1 ;

26. Suzette Dehiüc van Fernand en
Marceiline Delanghc, Stuiverstraat, ï 5 7 ;
francine Deseyn van Julien en Eiz-.i Thien-
pondt, woont te Oudenburg ; Freddy Heught—
baert van Marcel en Germana Hai^hebaert,
Zwaluwenstraat, 139 ; Gustaaf Sys van Jozef
en Ro3a Ramon, Lijnbaan»! raat, 30 ; Marii;
ï yssen van Antoon en Elisabeth Verberne,
r.d. Hammanstraat. 32 ;

27. — Raymond Dillen van Albert en Lea
Gocfd,emaer, Zwaluwenstraat, 51 ;

28. — André en Roger Joye van Louis en
Bertha Lecvcrck, Spanjaardstraat, 1.

OVERL1JDENS
22. — Pieter Decleicq, 17 jaar, Sohippcrs-

straat, 8 ;

Kreeften en Oes
STEEDS T E VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch 'ie

OOSTENDE (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

Zelfde Huis :
Vischhandel Thielexnans
18, Kareelkaai. Brussel
Tol. adr. Thielemans-PoUsons
Telef. 126641 — 126642

gpj ten in de
ngewanden, krampen

V Overgeven,
Afgang,

têpets
CAtMANT MARTOU

T'u hu
vw ir» A(n*a«r 4, «<tt» CALMANT MARTOU
n v*g*& voMrtl flwhjk »«* toogetead ivta <fet1.ua

0fo*Ai.
ft, <*• flesch,

la 't tunnenlaod» »,. Fr.

In <kz«lfdt ApothteV is verkrijgbaar d« Borsbal-
«cm Mtrioo, dj« radiltanl, hoesl. valling, keel-

pijn, bronchïei geneest

Pottier, 62 jaar, echtg. Juliaan Vanwynsbsr-
ghe, Ha<pitaalst:raal, 31 ; August: D-eceu-
ninck, 41 ;aar, echtg. Rachel Wandelaere,
Fr. Orbanstraat, 145 :

Kin ANKER
Christinastraat, 52 OOSTENDE.

JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL

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

Oostende, tel. 1932 — 2050

DUURDER DAN ANKER
ZIJN ER W E L

MAAR BETER NiET.
Altijd occasies van af 200 Fr.

Garantie — Komptant — Krediet

HUWELIJKEN
23 November. Robert Pauweis, werk-

man en Y^onne Zwacnepoeï, z.b. ; Robert
"rhoofr, steward1 en Maria Barbé z b. ; Trans
Vanneuville, visscher en Julia Vcrlecne, z-b.;
Mauricc Hallemccsch, metaalbewerker en
1 ydic Salliau, z. b. ; Pieter Lest ibel, Leen-
l-.ouwer en Antonia Huys, naaister ; Leon
Bcddelecm, schrijnwerker en Rachel Heughe:
Krert, z. b. ; juliann iVIaes, bouwkandigf en
Mariettc Depaep ; Dominic Quintcns z. b.
en Florence Hubrcchsen, x. b.

27. — Frans Vandorwal, visscher en Ju-
Üana Dewulf, z. b ;

28. — Adolf Wybo, lic. in handeiswet. en
Gcwrgctte Dcchaenc, z. b. ; Hcnri Biebauw,
eïectrieker en Magdalena Cornclis, 2, b. ; Al-
brrt Depoorter, paswerker en Angelj Baudcn,

Camicl Coucke, timmerman en Ge-
lieve Valcke, z. b. ; Hcnri Boedt, z. b. en

Rcmanie Vunsteervkiste, z.b. ; Willcm Van-
derheyden, bediende en Bertha Rcn.'iut, han-
d«!aarster.

Zflt Zweringen Exzema
Alk huidziekten worden genezen door

Te verkrijgen In de
A P O T H E B K H A L B W Y C K
12, Wapenplaats, tel. 1104, Oostende

" HUWELUK3AFKONDIG1NGEN
29 Novembsr.— Stcyaert Leon, loodgieter,

Ec!. Cavcllstraat, 60 en Mcstdagh Francisca,
Fianciscusutraat ; Facon Julius, gtiagist, 201
Nüiuwpoort stw., enDavid, Marie, Kaaiitrnnt,
57 j Hollovoct Alois, drukkerabaa», AnnJer-
dn.nslraat, 11 en Keirsebilck Georgclte, 499
Nie«wpoor{ slw., j Tórrebo'rre Geörges, Vis*
scher, Franciscusstraat, 29 en Hui'^eum- Ma.
dclcinc, Franciacu»slraat, 29 j Bckarrt Mau-
ricc, postklerk, Ftère Orbanstraat, 44 en
R&eliine Celine, Zwaluwenstraat, 35 . Arnou
Dominicus, eïectrieker, Nicuwpoo:! sleeo'veg,
3-!2 en Boehme There»ia, Zwaluwenflraat,3 >

BLANKENiSERGE

GEBOORTEN
BH Noel van Joseph en Verpoorter Mariu

Baron Ruzettelaan, 1 70.
OVERLIJDEN

Lebet Emïel, 83 jaar, echtg. Longuehalei-
ne Alixe, Luikstraat, 6.

HUWELUKEN
Simoens Cornclis, schrijnwerker met De

Clerck Angèle, beiden alhier ; Ghyseïen Ge-
rard, garagist met Decuyper Florine. beiden
alhier ; Daeninck Pierre, bediende Antwer-
pen met Petit Georgine, alhier.

MachielsSport
Kapellestraat, 87a, OOSTENDE

1

HOEDEN KLAKKEN
Echte Vl86chersklakken

merk ROSSAERT
REGENMANTELS — OLIEJASSEM"

i.ii,DEREN VESTEN

HBY8T

GEBOORTEN
Gévaert Joseph, Onderwijsstraat, 5.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN
!?omeülcnaere Louis, zeevisscher met Vlie-

tmck Lia, z. b. beiden te Hcysl.

Speciale kettingen voor 't stuur. - Kettingen voor de Zeevaart. - Buiktonket-
tingen - Kettingen van trouville. - Kettingen van de sousse

ALLE SOORTEN KETTINGEN OP AANVRAAG

Ch. Riga - Van Biesbroiïck
SCHUILHAVEN Kettingfabriek ZEÊBRUGGÉ
Postch. 221768 - Matige prijzen en uitnemende bediening. - Handelsreg.

Firma LOUIS DIERICKX-VISSCHERS
VISCHHANDEL

VISCHMIJN, 17

Tel. 1890

COMMERCE DE POISSON

OOSTENDE 17, MINQUE

Postcheckrekening 42.19.58

Eugène Rau & Zonen
I 71, OOSTSTRAAT, 7 TOOSTENDE, TEL. 205
é

f HARINGROOKERIJ H VÏSCHCONSERVEN

OPGELETl OPGELET ! • • • • • • • • • • • • • • • » • € »

ALLE SLACH VAN VERMAKINGEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bij

_. :—«o» —

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

LEOPOLD DEPAEPE
SCHUILHAVBN — ZEEBRUGGE

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

SPECIALITEIT VAN GEPELDE
— GARNAAL

De bekende firma

AuPara
G. MADELEIN-BUYS

Bandacjiste en Massèerder van de Wit-
tenonnenstr.-'st, 2^, Oostende, is thans
overgebracht naar de

ADC >r F BUYLSTRAAT, 53
(Hoek Marie-Joséplaats en Madridstr.)
De spreekdraad was en blijft 1740.

Adolf VERRECAS
VischmijB ZBBBRUGGB, tel.110

BRUGGB, tel. 319.99

VERKOOP IN ' T GROOT

Koopt al uw soorten

bij deBelgischeFirma

DE MEULENARE Gebroedere
GREASEPROOF
PüRKAMENT
KOORDEN

COUPUREGANG, 46
GENT

Telefoon : 320.36

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER
BEDRUKT EN ONBEDRUKT BIJ

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

VRAAGT PRIJS aan onzen Ver tegenwoordiger : 8 , A B A S

57, van Duys t s t raa t , D E U R N E N . A N T W E R P E N — Te l . 51381

Camille Willems
ZBEVISCH-
Groothandel
gesticht in 1889
OOSTENDE

Te], Zeebrugg» 89
Po«tehock 303.941
Handeltreg. 3022

PURFINAn.
BRUSSEL

V .

2ERSTE SOORT MAZOUT (OASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN
OMEN van EERSTE HOEDANIOHEID

Agenten en Ultleveraare:
OSTENO STORES & ROPBWORKS

N. V.
TvEEDERIJKAAI — OOSTBNDE

BESTEL UW OESTERS
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon
OOSTENDE (Vuurtoren) T«L 48

DAOELIJKSCHE VERZENDING:
BELOIE — BUITENLAND

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

SPROTTEN & HARINGHANDEL

#

:

•
8

Diesel - Deutz
Scheepsmotoren

VALCKE GEBR.f N. V., OOSTENDE

Honorf SEY9, 44


