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VOLKSGEZONDHEID

Sedert enkelen tijd schonk onze demokra- i gezindheid is een prachtig iets, een taak
waar alles i?og te doen is, bijzonder op Kot
g'.bïeci van vischconserveïï — want onze in-
dustrie is zoo wat overal als asschepoelster
behandeld alhoewel hier de Volksgezondheid
op <fe eerste rij in 't gedrang staat.

Het is een eigenaardig iets maar voor de
vleeschconserven-industrie bijv., zijn er in
de laatste maanden strenge maar doorslaan-
de maatregelen genomen die, laat het ons
ronduit bekennen, binnen enkele jaren tic
faam onzer Belgische vleeschcoi-.Ecrven tot op
den eersten rang zullen voeren.

Weet u wel .dia t er vóór korten lijd no;j
vreemde koopers waren die geene vleesch-
conscrven wilden als zij hoorden d'at zij van
Belgisch fabiikaal waren ?

Hier moest dus ingegrepen worden en hier
is ook ingegrepen :

l ) geen uitvoervergunning of er moet eene
degelijk ingerichte werkplaats beslaan, be-
antwoordende aan alle hygiënische vereisch-

lis :he regeering ons een Ministerie van
Volksgezondheid !... Teeken des tijds ! ! ...
Jai.imer genoeg veel te lang uitgebleven
mrar hoe het ook zij — beter laat dan noï.'.t.

Wij hooren serert de laatste maanden m
zoti wat volksgezondheid langs hier en lan fs
dai r, en langs ginder... dikwijls en nvje-.tal
ijle \\oordeii,

I aalst bij de opening der Gentschc Visch-
we-.-k, hadden wij het genoegen te ve- nemen
hij monde van juffrouw BoonarilS; öchepen
vati Openbare Gezondheid, met .v-ilke fier-
hei.-.ï c*e Gentenaars er op boi,er- de eersten
ie i inde te zijn waar, aan de stedelijke visch-
mij i, een bacteriologisch laboratorium is ver
boi 'le:i dat op eene wetensc* appelijke nia-
niei tot de vïschkeuring zal o/ergaan, zoodat
van nu af aan alle Gentona; rs, in zoover zij
hu;.nc aankcopen in de vif;hniijn doen, ver-
?.ek'.rd zuH>'u zijn degelijke versche visch te
vc-,l -ruiken.
De belantirijkheifi van t'ezfe hoog interessan-
te ï r-.cf zal elke welde :kende verbruiker be-
gnijcn als hij nedenl-ï d'at de alombekende
Bel ischc viöchkeurd«-rs wier bekwaamheid"
;.itF r dan eens in tw'jfel getrokken werd, nu
doe c \vCiC-Tvschappel je en onf aalbare appara-
l".n Zitïie.i '•« rvangr-n worden.

( eat hrcft de F'Oote eer deze nieuwigheid
aar. te durven '-'ie, ons inziens, de oogea
nic-:t en ze! opr.nen niet alleen van andere
vist hmsjnen Ie -r;inde maar tevens van de mi-
nis: eiieele tocy'.chlsdicnsten d'ie, in het alge-
me :n, zeer v einig belang hechten aan de
vis h en de visch.iijverheden.

ï pieken v. ij bij voorbeeld even over onze
vis hconser. ennijverheid. Deze nijverheid is
in België i». gedeeld onder de gevaarlijke, on-
ge; oude of ongemakgevefide gestichten. Eene
btj ïondcr toelating is er voor vereïscht en
dc-'e toelating wordt enkel na streng onder-
.10 k en bij de strengst mogelijke voorwaar-
de i "oe^estaan. De voorwaarden zijn zooda-
nig op; estcM dat de verbruikers van conswr-
vtrt, in eene dergelijke inrichting bereid, alle
vt trc iwen mogen schenken aan de produk-
tc.i cl'e hun worden aangeboden.

Maar... er is een groote maar. . l !
O|- 100 fabrikanten, zijn er geen 2 weike

y:-:h cm de schoone voorwaarden van de Be-
slonilige Deputatie of hare inspcctoren be-
k-'H. meren l ! l En waarom zouden zij hel
o- 'l', doen J

Doen zij hel wel, dan kost hen dat spelletje
d ;. zenden en duizenden franken-Doen zij het
r iit, dan staan zij tegen deren die het WEL
r' -den zooveel vooruit... en hebben er dit
f. . ooi: voordeel bij dat NOOIT of NOOIT een
• j.cnsmiddel- of gezonctheidsinspeclor een
v<,:t in hunne \verfcplaats zet... en dat is
to h v/el een niet te versmaden voordeel voor
hc a die tracht munt te slaan op onrcgel- wc reetls schreven staal dil alles onder de
ina'ige wegen. j knappe leiding van den heer Docorle, welke

Deze «ondergrondschc» fabrikanten zijn | cen Br«ggel»ig 's van gcboorie en een man.
voc r de openbare gezondheid een dreigend dic '" staat is lot zeer gro°tc daden.
KC.v.iar. l Zeggen we van nu af, dat de lading er een.».

Deze «ondergrondsche» fabrikanten bc- *al zijn' ZOO!>IS wij er n'og geen in Beigic
sta?<i in België bij duizendtallen. zullen gezien hebben, vermits alleen mooie

Deze «onderg.-pndsche» fabrikanten zijn 'n0'^" «"Hen aangevoerd" worden en de kwa-
voo/ de degelijk ingerichte bedrijven een wa- . Iitcil er van' zal lc roemen vallen.
re l anker — ecna plaag die de ontwikkeling Deze twee vaartuigen «uilen, na cen af-
onZ' r vischconstrvennij verheid onmogelijk wezigheicl van l 5 dagen ter markl verknopen

jen Zaterdagavond Zeebniggc aandoen, na

ten ;
2) g-een uitvoervergunning of de gebruikte

rheren moeten in een voor den uitvoer bij-
zonder ingericht slachthuis geslacht zijn en
cfoor een St.-atsveearts j/ekeurd en gestem-
peld zijn.

3) geen uitvoervergunning of van de ge-
pekte conserven wordt hier en daar een'i
doos geopend om 7.ich te overtuigen dat er
wel werkelijk met het gestempeld vleesch is
gewerkt.

Ziedaar een maatregel die telt ! !
Hulde aan hem die het aandurfde deze

nieuwe regleir.enlatie in voege te brengen.
Dat het een spoorslag weze, voor hen die

met het toezicht der vischconservenfabricatie
gelast zijn om aan onze verbruikers gezonde
conserven te laten aanbieden ; om onz«
vischconserven fabrieken die het goed mee-
nen te steunen en zoodoende de volksejemeen-
schap te redden van een dreigend gevaar,
dat steeds grooler wordt daar sinds de werk-
loosheid afneemt, het aantal onwettige fabri-
kanten- werd verdubbeld".

De Verlenging van de Schoolplicht

en de Visscherij

Reeds geruimen tijd houdt men zich in de
hoogere middens met deze zaak bezig en
naar alle waarschijnlijkheid zal de verlen-
ging van den schoolplicht van toepassing
worden met het aanstaande schooljaar. Tot
nu toe waren het alleen maar de v.-erklooze
jongens die verplicht waren naar school te
gaan, maar nu zou die maatregel uitgebreid
wordden tot alle jongens zonder onderscheid,
lot den ouderdom van 15 jaar.

Iedereen zal wel gelezen hebben, dat de
verlenging van den schoolplicht genomen
werd om de werkloosheid legen te werken,
die in de volle crisisperiode een echte kwaal
was voor het jongere geslacht.

In vele nijverheden werden zelfs bejaarde
werklieden vervangen door jongens die pas
van schooi af waren, omdat men deze minder
moest betalen en het werk ook gedaan werd.
cm de eenvoudige reden dat, in de meeste
nijverheden, de machine de hoofdrol speeU
er. de werkman meer een automaat is. In
dergelijke gevallen zal de verlenging van den
schoolplicht een hoogst nuttiyj maatregel
wezen.

Laat ons nu eens onderzoeken hoe het in
1 de visscherij gesteld is en w'elke uitwerking
' de nieuwe s'choolplicht hier zal hebben !

Terwijl de meeste nijverheden in het bin-
nenland bijna volledig slil lagen tengevolge

V. DE HAECK.
(nadrug verboden).

De Spaansche Treilers te Zeebrugge verwacht

tEN GEBEURTENIS VAN BELANG IN DE
BELGISCHE VISSCHERIJ.

Hel is Maandag 19, April aanslaande, dal
de Iwee Spnansche treiler.'s, welke onlangs het
eigendom geworden zijn van de f i rma Rosse!,
voor de eerste maal de haven van Zccbrug^c
zullen aandoen met cen lading visch. Zooals

naïkt.
E i toch z:jn er menschen te vinden die, bij . ':cn victla' dagen slecht weder gehad te heb

het lezen van deze icgcls, de selrouders op- , kcn-
trcl.ken denkende rfal het werkelijk tic moei- l Maandagmorgen tc 9 uur, zullen ze ter Zee.
Ie niet i» om hierover te praten l jbrugschc viichhalle hun prachtige waar tc

Voor dezen, in het bijzonder, willen wij ,k°°P slc"cn «n waarschijnlijk ook talrijke (
wal: mt«r klaarheid. l andern koopers naar de Zecbnigsche markt

],, meest alle dorpen des lands is er min- !'°''l<ei1'
«te.'-s één vischleurder. Wij kennen dorpen j Spec:'alc vootzorgsmaalregelen werden d'oor .

er 5 en 6 7ijn. De meeslen onder hen het fccmcentebesluur van Brugge genomen,,
ho jdcn zich dagelijks bezig me't opleg van omdat zekere klcingccst go monschcn, niet
hoi ing, lolmops, filets en zoo meer. Wij heb- bolcr vinden dan de Heyslsche en Zeebtug'
btl> workplaalsen bezoclu die door woorden [«die vÏMchcf." op tc jag<n en cen poging
nnl Ie beschrij'ven zijn en waar dagelijks uilen in het ¥><•:« stellen o-r Jen vorkoop
ry.>, lol twee tonnen haring in hel zuur ver» !«r van te bo,i'c<-»:lceiwi.
*<rk t worden in de onmogelijkste voorwaar- Dergelijke kortzicnl.gneid ontmoet men

• alleen bij afgur.stipnn, want <»\cn vergelc niet,
Moesten de verbruikers de kans krijgen j dat hoe mee/ vaartuigen, hoe me-:r nering

_,•>» dergelijke inrichting te bezoeken, hu.i en lering, boe beier voor do nijverheid en
totlus; ware voor eeuwig geweken.

Daar is geen spraak van hygiëne al
bet maar van de elementairste. Daar is geen
spraak van vakkunst... en met de mcestv
onschuld gebruiken deze «fabrikanten» pro-
tïuklcn die een beredeneerd mensch doen
schudden en beven als bij er aan denkt dal
de terminus van Kei bereid produkl de tafel
is van medemenscboi, j ken, want zijn de vischbandelaars te' Oos-

Dc taak van ten Ministerie van Volksgc-, lende ovö:- lv.:< nl^OiVi'•• 'i v;n r;r>j.i'iro*oar «I.

'•oor allen we-.V •. «T r/..ii:|e.-i 'i i- leviri.
Reeds Maandag werd bij een verkoop va.i

'Jen visch d<!« Rica l, die me! seinenenen
xïseht, gepoogd ctc-ze te hoyeoJïwrcn. Een
tweetal visch'-cnop'-ï» had>'<;n narn;!vjk ande-
ren ook aang,!.».-; .Ie viseb vao dil vaartuig
niet tc koopcr.-.

De reden dasA'An m"ric>n we n:'oï ver zoc-

licn, te Zc">.!»5..:.- vt;koo.-.'.i-n fr verschil-
lende firma's ook olie. mazout, f'ocn d';
vtschafsiag, c-nz. .

Daar de reeder zijn leveringen haalt waar
het hem belieft en zich dus slechts tot één
firma wendde, vinden anderen hier ijralen in
en om hun wrok bot Ie vieren, maken zo
niet alleen elkaar op, maar vinden in onze
visschers spoedig cen middel om hen lc be-
wegen hun ijs, ccorage «nz. niet meer aan
de afslagcndc firma dezer vaartuigen te ne-
men onder het kleingeestig motief : dte
groote vaartuigen zullen onze kusivisschers
kapot maken. In werkelijkheid is hel niels
anders dan de wrok van concurreercnde fir-
ma's die, moesten ze de gelegenheid hebben
leveringen te doen, alles zouden goed vinden.

We kunnen dan ook dergelijke praktijken
niet goedkeuren en de kranighei'J bewondo-
ten van den rcedcr die het aangedurfd heeft
ook van Zeebrugge visschershnvcn ie trach-
ten een groote visschcrshaven te maken.

Dat is echter niet alles, want de thans be-
gonnen proeven kunnen in onze visschcrij-
methodes een nieuwe kentering brengen,
waarvan de gevolgen nog niet te overzien
zijn.

Laat ons dus afwachten en deze lofbars!
pogingen slcuncn en hopen wc inlusschcn
dat men fe Zcebruggc wat beter elkaar zal
loeren verstaan.
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van de crisis, nam juist het tegenovergestelde
plaats in de visscherij. Sedert een drietal ja-
ren -heeft onze visschersvloot, met uitzonde-
ring van de kustvisscherij, een geweldige
uitbreiding genomen, in zulke male zelfs, dat
er een tekort aan personeel heerscht, zoowel
wat dek- en meer nog wat machine-personeel
betreft. De werkeloosheid is bijgevolg niet te
vreezen, integendeel, menig schip is reeds
met vertraging naar zee vertrokken, bij ge-
brek aan manschappen- Bij de kustvisscherij
is het nog erger gesteld. Er zijn schepen die
dagen na één aan de kaai bleven liggen,waar
bij heel zeker niemand belang heeft.

Moesten nu de visschersjongens tot hun l 5
jaar schoolplichtïg zijn, dan zou die maatre-
gel noodlottige gevolgen hebben. Twee jaar
zouden verloopen vooraleer scheepsjongens
zouden kunnen aangemonslem' worden- De
nieuwe schoolplicht zou hier in plaats van
de werkloosheid te bestrijden, een crisis te-
weegbrengen die de uitbating van de vis-
schersvloot gsoolelijks zou belemmeren-

Vöor de visscherij dient de verlengde
schoolplicht onder een anderen vorm toege-
past, die de uitbaling geenszins zou schaden
en tegelijk zou meewerken om de verstan-
delijke ontwikkeling van de jongens op een
Kcoger peil te brengen. Op veertienjarigen
ouderdom zouden de vïsschersjongens d-s
school verlaten en zee kiezen, waar ze de
theoretische kennissen op school aangeleerd,
i» de praktijk brengen. Wil men nu een ver-
lengde schoolplicht toepassen, dat men aan
de varende jongens verplichtend avondon-
derwijs oplegge tot hun l 6 jaar, met een mi-
nimxini aantal jaailijkschc lesuren. Eiki:
leeiling zou een studieboekje ter hand gesteld
worden, waarin de lesuren zouden opgetee-
kend worden.

Op die wijze aangepast, zou de verlengde
schoolplicht meer dan één voordeel opleve-
ren, zoowel voor de jongens zelf, als voor de
visscherij.

r.) De aanwerving van personeel zou niet
gestuit worden.

b) Het verplichtend avondonderwijs zou de
verstandelijke ontwikkeling der jongens voort
zetten, gepaard gaande met cle praktische
opleiding aan boord, wat voor het visscherij-
bedrijf zeer voordeclig ^ou zijn, want aan
geschoolde krachten is er nog altijd een te-
kort. Ga maar eens de zittingen van den
Onderzoeksraad bijwonen en ge zult er gauw
van overtuigd zijn, dat onze visschers nog
zoo bitter weinig ontwikkeld zijn.

c) Het verplichtend schoolgaan, de invloed
van de school, zouden er ook veel toe bijdra-
gen do jongens op zedelijk gebied wat in
loom te houden, want op dat gebied moeten
we met de visschcrsjcugd niet (e hoog op-
loopcn. 't Is hard om schrijven, maar de
waarheid' mag en moet soms gfczcgd worden.
De school kan hier veel bijbrengen, maar niet
alles ( van den kant der ouders moet meege-
werkt en het is geen reden omdat het zoontje
Kef ook al wat verdient, aan zijn grillen toe
te geven en maar te laten begaan l A. C.

Nog over Kleurenblindheid

Dank van zoon E. P. aan D' Vande Walle

(Ingezonden).

Mijnheer de Bestuurder,

Ge zult zeker zeggen : «Weeral over die
kleurenblind'heid ! I» Maar ge moogt het niet
kwalijk nemen. Na een reis die 20 dagen
duurde ben ik, zcoals iedere reis, uwe be-
langrijke gazetten aan het lezen gegaan, wat
nogal een beetje tijd vraagt. Ik had er zoo
maar viev te lezen en zou er niet graag een
missen !

Met uw nummer van 20 Maart heb ik het
meeste last gehad, maar ook het grootste ge-
noegen. Met vele couragie heb ik het artikel
van 'Dr Vande Walle een .keer of drie gele-
zen en herlezen, totdat ik het eindelijk snap-
te. Awel, Mr Vandenberghe, ge moogt Dr
Vande Wallc in mijn naam en dien van nog
vele maats bedanken. Ik heb het nooit dur-
ven peizen dat hij zoovele voor ons overhad !
Eens voor goed weet iedereen, d'ie dat gele-
zen hceft.wat kleurenblindheid beteekent. Ik
wist waarachtig niet, dat die kwestie zoo in-
gewikkeld was,bij zooverre dat er om zoo te
zegyen nog geen methode bestaat, die met
zekerheid kan zeggen of iemand' kleurenblind
is of niet. En zeggen dat de keuring voor het

' examen in een rapte en een gauwte gedaan
wordt ; bij den dop moet ge langer wachten
om een stempel op uw kaart te .krijgen, dan
dsar om uw gezicht te doen keuren ! !

.Wat mijn hertje het meeste deugd1 heeft
gedaan, is dat er voor mij, die over eenige
jaren (ja, een mensch wordt oud ! I) met
de sajelte werd goedgekeurd, maar achler-
f.an door hel Japaneesch sport werd afge-
keurd, nog kans zou bostaan tot het examen
toegelaten Ie worden l Zooals Dr Vande-
Walle zegt : «Eens gekeurd, dan behoeven
geen herkeuringen meer Ie worden gedaan»
dat is zeker wel zoo klaar als pompewater
•en niet min dan just l Den dag dat ik afge-
keurd werd, was het just of ik was iets on:-
nomen om niet te zeggen ontstolen ! Was
die goedkeuring van vroeger voor mij geen
waarborg vcor de toekomst, zoogezegd een
verworven recht ?

Bovendien, en Mr Vande Walle zegt het
zelve : «Het feit van een nieuw onderzoek,
besluit in zich een verdoken bekentenis, dat
het eerste onderzoek slecht gedaan werd l »
Moest dat nu zoo zijn, kan ik en een ander
daarvoor boeten ? Daarbij, wie zal bewijzen

dat het vroeger onderzoek slecht gedaaii
werd, als er tot nu toe nog geen sysleem be-
staat dat volle vertrouwen geeft l Allé, allé,
zijt ne keer serieus hé ! Ik vind het niet min
of just dat de jongens die vroeger goedge'
keurd werden, hun recht zouden behouden-
Dat men nu anders te werk. gaat met de opj

komölingen, ja, dat kan ik verstaan.
Moest ik dat gezeid geweest zijn aan mijn

14 jaar, dan zou ik aan wal een djob gezocht
hebben en a:zoo ook wel mijn brood gewon-
nen hebben, maar nu gaat dat niet meer I l
Mannen die al zoo lang gevaren hebben,
kunnen ze best missen aan wal ; we zijn al
te vele vergroeid1 en aan een ouden aap leert
men moeilijk muilen waken l

Daarbij, Menheere Vandenberghe, hoe vindt
ge dat ? De bootjesjouwers die kleurenblind
gebombardeerd zijn mogen wel blijven varen
als meester : Is er voor die sjouwers minder
gevaar dan voor een ander ? 'Daar zijn er al
bij die hun schipje al van vóór den oorlog
voeren en nog nooit averij' maakten l Het
moei wel zijn dat hun oogcn tot iets gediend
hebben, niettegenstaande dat men nu komt
zeggen dat ze kleurenblind zijn.

De mannen van de kaaie moeten nu niet
gaan denken dat ik tjaloes ben, zeie, verre
van daar, maar 't is maar om eens te zeg-
gen hoe de boel ineen zit ! Dat noem ik twe«
maten en twee gewichten en moest ik mi-
nister zijn, dat zou geen waar zijn I Goed
goweten ! Elk het zijne is niet te vele l Niet.

aar >
Ik zal nu maar stoppen of Mr Vandenber-
e zou nog kunnen zeggfen, «ge zijt aan het

zicveren I» Niettemin nogeens dank voor Dr
Vande Walle en dat men maar algauw kome
zeggen :

«Mannen vroeger goedgekeurd,
Komen terug aan de beurt l» over en stop.

E, P, zijn zoon.
t • •

Nota d. Red. — Wij zijn overtuigd, dat het
Scheer van het Zeewezen, die in de laatste
iaren met zooveel breedheid is opgetreden,
ook deze zaak zoo vlug mogelijk zal onder-
'.ocken en tot hetzelfde besluit zal komen
als Dr Vande Walle in zijn prachtige uiteen-
zetting van over" enkele weken.

Onze Zeevaarlinspecteurs zijn hier me
dunkt aangewezen om deze zaak niet de
gïootste breedheid te onderzoeken.

De Laatste Aanvallen
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Verleden ma.incl en verleden weck, was
het volle kicsstrijd te Brussel. De Brusselaars
hebber, natuur l i jk van dien gezcgenden tijd
gebruik gemaakt, om al hun wezenlijke on
ingebeelde grieven op al de daken uil te
schreeuwen. Hel moet ons bijgevolg niet ver-
wonderen, dal Je vischfaclors, grootmeesters
in dit vak, h t: zelf de gedaan hebben, zoo
niel met nieuwe argumenten, dan toch mei
vernieuwde klacht.

Inderdaad. «L'liulépcndanc-! Beige», «La
Gazcllc» en zolfs «L'Essor», maandblad van
hel Nationaal Verbond der Handels- en Nij-
vcrheidrkameis van België, werden lellerlijk
met bun beklag vervuld, en zij hebben zelfs
nicl geaarzeld don strijd tol in de visschcrij-
burcht Oosten-Ie aan tc binden, door den
scherpen uitval, dien wij in ons laatste num-
mer te drukken gehad hebben,

Hel gaal n;>U:tirlijk over de contingcnlce-
ring v?n den vischïnvoer. Alles is daarover

Huis Debra
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in het laatsl-; Zeecongres te Oostende ge-
zegd en herhaald geweest en hare meest
overtuigde en bchcndigdc bestrijders konden
anders niets dan de noodzakelijkheid van
het princicp dier conlingenttcring aannemen.

Het is onzï teak niet de modaliteiten ha-
rcr toepassing, ingevolge de tijdelijke en
plaatselijke noodwcndighcdcn tc bepalen, en
het ia ook daarover niet dat de papieren
oorlog der BrtSfelsche invoerders gevoerd
wordt, maar tegen de Belgische visscherij,
hare instellingcn en hare rol in "s lands nij-
vcrhcidscomplex.

Dat de belangen der recderij en der visch'
handelaars op sociaal gebied, zooals zij zeg'
gen, maar werkelijk op economisch gebied,
innig verbonden zijn, zal niemand betwijfe-
len, a's men nagaat dat al die belangen in
Duitschland1 VP.II ambtswege in de zoogenaam-
de Hauptveremigung des DeuUchen Fischin-
dustrie ingeschakeld werden, ten einde hun
harmonische samenwerking lot 's lands heil
lc verzekeren, en dat Nederland en Engeland
eenvoudig dcnzelfdcm wcy opgaan,

Van organische samenwerking tusschen do
recderij en dni\ kusthandel «enerzijds, en de
rcedertj of den kustvischhandel en de visch'
invoerders, anderzijds, was er bij ons geen
spraak. Alle voorstellen, alle besprekingen
waren steeds bedoeld1, niet op middelen om
de kustvisch, met de lusschcnkomst der Ant-
werpsche en Bruesclsch« Vischfaclofs, m««r
uitweg in het binnenland te bezorgen, en al-
dus de leemtei., die tengevolge van de con-
lingcnteering konden ontslaan, rnet eigen
waar aan te vallen ; zij beoogden zonder
uilzondering de verruiming van den invoer,
de onlkraehl-n<t d«r maatregelen tcno.-ncn om
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zijn beperking doeltreffend te maken, ten
èinc!: zoo spoecïig mogelijk! tot den vrijhandel
tevu.; te kcer^n

O;; die grondslagen','- was er natuurlijk
geen verstandhouding mogelijk, zelfs niet in
tier» 'Hoógere.i Visscherij raad of in de Sub-
comi lijsïën ervrn, waar de vischgrooihaiid'el
betre ckelijk *•••«! beter vertegenwoordigd is
dan ;;i!e andere met de visscherij verwante
vakkt n. De beroepseischen der invoerders
zijn t r even scherp als onveranderlijk door
de w»~ordvoerdeis hunner gjroepeeringen uh-
eenge el geweest, niet "één maal maar twin-
tig nif ïl, en altijd met hetzelfde onbegrip van
het Ie' ensbelan" onzer visscherij en van het
algem. ;n lanHsl-«lGi>g, met denzelfden onwil
om ets bevoorrading der steden van het bin-
nenlan \ gemeenschappelijk met de kusthan-
dclaarf met hel 'oog op een geleidelijke uit-
schake ng van den invoer te bestudceren
en in t i richten.

War . de Driticlvers, met hun vier jaren-
plan t egepast op de zetvisscherij, waarme-
de on; ; tegenstrevers zoo hoog schijnen op
te loó: en, hebbén toch ook anders niets in
het v< >ruitzicht. Zoo het vischverbruik bij
hen g< ,-e'yeld toeneemt met den aanvoer der
visscht cijschepen,, zoo Duitschland eerlang
in sta t zijn z<»!, zijn behoeften aan haring
door « ;gen vangst te dekken, zoo het treiters
na tre Iers, drifters na drifters,op de scheeps-
werven •, bren«t, ;s dit alles, zooals minister
Goerii g het erlangs verklaarde, slechts erop
bedacJ t , 'om Duitschland van het buitenland
onaf h nkelijk t<? maken, en door de ontwik-
keling zijner eigene nijverheid, het tekort
aan e twaren voor het volk te doen vercïwij-

»esteldheid.
Altona-Hamburg. Februari 1937 : 8.064.468
kil. voor

sr Mark maakt 13.533.701 fr. of 1.70 fr. (daarvan, te koopen.

De betgiscKe visscherijvercfedigers hebben
geen andere inzichten dan die ; zij iriecnen
dat d : vischvangst een rijkdomscheppende
nijvei Keid is, die in sterke maat bijdraagt tot
de v «Ikswelvaart ; dat de vischhandel tot
de ve .'spreiding van dezen rijkdom bijdraagt,
doch clat hij het nationaal belang tegen-
werkt , als hij stelselmatig gericht is op bui-
tcnlai .dsche waar te betalen mét Belgisch
goud, dat nuttigt!/- anoers kan besteed wor-
den, *oo wij in staat zijn zelf den noodigen
visch /oorras.d te bemachtigen- De gebeurle-
nisse i 'hebben ruimschoots bewezen dat dit
geen hersenschim is.

••s * ¥
La.it 'ons nog ec:)s voor de zooveeisle maal

inga: n op de cijfers en de statistieken door
de S. 'ndïkale ICamer der Vischinvoerders van
Belg-'s onder het volk verspreid. Die statis-
tieken zijn, weüswïTr, het werk van ambte-
nare -,, maar het -ijn ook ambtenaren die
reed ï meer dan e?ns in hèt'verlecfen de drog-
rede.ien der invoerders in de cijfers ver-
smai ht hebben," wal bewijst, dat zij toch nog
eeriï *ëh 'zin voor hét algemeen belang over
heb! «n, wat hun tol'- eer strekt, ver van ver-
bodi n te zijn. Alle a'mbtehhréA' zijn geluk-
kig! ,'k geen pen'nelikkers. Belgische, ontvangen heeft, maar de toestand

M dï Hcusch' in de'&Incïépendance Beige» 'a voornamelijk aan het gemis aan samen-

Algemeen vertegenwoordiger
der Kust.

waarvan de Brussvïlsche en Antwerpsche in-
voerders hier niet weten willen, sedert ze
niet door hen maar door zoogezegde ambte-
naren met medewerkers der kust tot staml
gebracht werd, en niet de verspreiding van
ingevoerde, maar bijzonderlijk die van echte
Belgische zeevisch op hel oog heeft.

«De vreemde visch is min duur, overvloe-
diger, meer verscheiden en van betere hoe-
danigheid». Spijtig, dat al de lanc'en, die
ilen vischinvo«r beperken en waarvan wij
omgeven zijn, dezelfde redoneering niet hou-
den en dat overigens dte bewering niet juisï
is. Wij hebben ons de moeite getroost den
algemeenen gemiddelden inkomprijs der ver-
sche visch bij onze naburen, ingevolge de
ambtelijke opgaven, te berekenen in Belgi-
sche franken en in de laatste tijden. Hier
volgt de uitslag :

Boulogne Februiri 1 9 3 7 : 1.219.787 kil.
aar, 5.526.177 Fransche frank, maakt 6 Bel». Maandag j!, werd door de «Rita»
f r per kil. Noorwegen 12.900.000 kil. ka- 2.56, het gewezen Deensch visschers-
beljauw en 450.000 kil. heilbot in 19,36, aan' vaartuig aangekocht door de reederij

Rossel, ongeveer 7 ton visch te Zee-
brugge aangevoerd en te koop gesteld.

Enkele visschers en koopers, voor
wie de uitbreiding van de Zeebrugsche
markt ver van aangenaam schijnt te
zijn, trachtten door allerhande middels
een zekere stemming te verwekken om
den verkoop van"deze visch te boycot-
teeren.

Het bewijs hiervan, ligt in het feit,
dat ongeveer 1500 kg. kleine kordeel-
visch (schar) slechts voor den prijs
van 1300 Ir. verkocht werd, wanneer
zij minstens dubbel zooveel waard wa-

Visschers

Voor uwe

Accumulatoren

EDISON

gansch in staal

wendt U tot

Wilt ge een moderne en
uitgelezen

hebben aan boord van
uw schepen, uitgevoerd
door gespecialiseerde

werklieden

Kerkstraat, 22, OOSTENDE, Tel. 107

Bijhuis : Reederijkaai (huis Reederij Lambregt)

Men deelt ons mede:

3.370.000 kronen, dit is 2.03 Belg. fr. per
kil.

Tegen de Noorsche kabeljauwprijzen Is
onze visscherij, om gekende redenen, niet
bestand en het is gedeeltelijk daarom dat
as contingenleering ingevoerd werd.

Engeland. 1936: 12.656.573 cwl diep-
zwemmende visch of 632.828,650 kil. voor
10.600.556 p. st. aan 145 fr. per pond st.
= 1.537.080.620 fr. of 2.42 fr. per kil. In
deze ontzaggelïjke hoeveelheid zijn de ton-
gen slechts voor 4 milhoen kil. en de tarbot
slechts voor 3 millioen kil. begrepen. Die
Engelsche middenprijs was 6 p. c. lager dan
die van 1 9 1 3 , spijts de verduring aller
tikeien. Tegen dien toestand strijdt de

ar-
En-

ren.
Dit was het gevolg van het feit, dat

gelsche regeering te vergeefs sedert jaren, geruchten de ronde deden alsdat er in
ledereen kent den kwaden invloed der visch { die VÏSch «poeder», zooals de visschers
uit het hoofe'c Noorden op de Engelsche prijs- dat noemen, gegooid wa:. / .ar ze de

naam «boorzuur» niet kennen.
De kleine koopers alzoo opgehitst,

1.134.43i.20 R.M- aan 11.93 fr. dierfden het niet aan, deze als gevolg

per kil. In deze ho-eveelheid ontbreekt de
fijnvisch om zoo te zeggen volledig en is, wisten, had havenmeester
er veel treilharing. De vergelijking met
onze middenprijzen is bijgevolg niet doel-
treffend.

Zoo het vischverbruik in het Belgisch bin-
nenland merkelijk zou verminderd zijn, wat
mogelijk is, doch nooit bewezen werd, is dit
juist het teg-enovergeste'de van hetgeen waar-
genomen wordt :n de Vlaamsche verbruik-
cehtra, gewoonlijk door den kusthandel voor-
zien.

Dat de Brusselsche vischmijn veel van hji-
re belengrijkheid ingeboet heeft, is nog geen
bewijs van een verminderd vischverbruik.

Wij weten wel dat, in 1931, dit gesticht
77.563 colli's visch ontvangen heeft, waarvan
slechts 6000 colli's Belgische, en dat men
er, in 1935, maar 49.739, waarvan 29.112

nee it a^s uitgangspunt zijner vergelijkingen,
wat betreft den beschikbaren vischvoorraad
in I slgie, de opbrengst onzer vloot in 1929
die hij op 22.730.711 kil. bepaalt. Wij vin-
den in het 1 3e Jaarverslag over de Zeevis-
sch rij, b!z. 121, voor dit jaar een opbrengst
van 15.452.729 kil. Het verschil is het aan-
stippen waard. Manr om een 'doelmatige vcr-
get: iking te maken moet men het jaar ne-
me •, oat de invoering der contingcnteerhu;
voe 'afgegaan hoct't. Dit is 1930, en in dit
jaa was de nationale opbrengst op kil.
14. )91.324 gezonken, ierwii; d« invoer Jnn
vei :che zeevisch l-.t 18 milliocn kil. gerez-.-n
wa .

I : 1936, hooft de visscherijvloot hare pro-
du. tie tot 27.235.532 kil. opgevoerd. Zij
he< ft ze ci'tis bij.ia verdubbeld. Voor «onze
klt'ne vischnijverheid en haro enkele twee
duitcnd visschers, die in staat niet zijn ziih
me: de machtige rcco'erijen van het buiten-
larj te melen», is deze krachttoer wezenlijk
ZO" sïecht niet.
Re lening houdende met den' •buitenlandschen
im oer. cener/ijds, en den Belgischen uitvoer
na ir het buitenland, anderzijds, waren er

voor het Belgisch25.175.013 kil. zccvijch
ve bruik beschikbaar, in 1 9 3 1 , en 32.4 l 7.601
kil . in 1936. Het vcrVjiuik per hoofd is bij-
ge ;olg tastbaar gestegen, en bedraagt voor
ht ;• oogenblik 4. kil. ,per inwoner, zonder
re -cning te houden met gerookte of ingeleg-
de wi-.ar, gnrniilco, enz. In Nederland .bs;-
dr.-.agl het weinig meer, spijts zijn honder-
de i kilometers kujt.

in Duitschland is het gerezen tot 10 kil.
pc i- hoofd, dank zij de aanhoudende vn doel-
treffende propaganda daar gevoerd, doch

Zonder dat de reeders er iets vanaf
Devriendt,

het geraadzaam geoordeeld een staal
dezer visch aan den heer hoofdopziener
van het ministerie van volksgezondheid
op te sturen.

Wij geven hieronder den uitslag van
dit onderzoek, dat deze lage praatjes
nreteeas voor goed den kop zal indruk-
ken.

De tekst dezer brief luidt:

Brugge, 13-4-1937.

Mijnheer de Havenmeester.
Ik heb de eer U mijn telegram van

gisteren te bevsetigen.
«Geeji enke! der zes visschen bevat

Boorzuur cf Borax.

Brief zal volgen.
Het ware misschien goed dat Maan-

dag bij aankomst van het schip door
mijnen dienst officieele stalen genomen
werden bij het lossen van den visch.
Deze zouden ontleed worden ten einde
eene definitieve oplossing aan dezs
zaak te geven.

De Hoofdopziener,
Brous.

W'ij laten het nu aaii deze belagers
over hun vuil werk voort te zetten.

We kunnen echter van nu af, reeds
meedeelen, dat tegen deze praktijken
een klacht bij het parket door de ree-
ders werd ingediend, zoodat de schul-
digen niet alleen zullen opgezocht en
gevonden worden, maar meteens een
muilstopper van belang z'ullen te slik-
ken krijgen.

We hopen als gevolg hiervan, dat
men tenslotte te Zeebrugge wat brea-
der van opvatting zal worden en el-
keen naar behooren het huidig pogen
zal weten te waardeeren en aan te
moedigen in 't beïang van de nijver-
heid zelf.

werking van de kust en het binnenland toe
te schrijven en e«n bewijs dat de handel zich
meer rechtstreeks tot de kust wendt.

Men vergete t*en andere niet v/at er te
Oostende op het Zeecongres daarover gezegd
geweest is : «De kocpüeden-factors hebben
zich verplicht gezien den verkoop uit ter
hand buiten den afslag te doen. Vele visch-
handelaars, wenschende dadelijk bediend te
worden, wachten niet meer lange uren op
den verkoop in de mijn van zulke of zulke
soort. Zij begeersn te kiezen, in te pakken,
en aan het werk te gaan». l

En verder . «Over het algemeen, de visch- ;
mijnen, versteven in versleten bestuursveror-
dcninjien, met verouderde gebouwen, be-
schutten slechts nog eenige brokstukken van
een anderen tijd, die ellendig hun aanstaan-
den dood afwachten. lAlles zou er moeten
hervormd en verjongci worden : de geest,
de menschcn, de ambten, het materieel, het
middens.

Dit is de taal der bezoekers cler Brussel-

Zandvoordsche Steenweg, 7 (Conterdam) Tel.U870
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Brazilië, het land van belofte
tts^StOÊiftfftfm G»a3«aanM^rttEw^ErT«:tw

Van onze briefwisselaar, welke ons reeds . meest geprezen vruchten aanzien worden, be.
ovcr de vliegende visch en van uit Buenos- taalt men 3 fr. voor een groolc van meer
Aires, enkele interessante nieuwsjes toestuur- d'an een kilo. Eiken morgen wordt er te
de, ontvingen we thans hiernavolgend
schrijven, welke we vo ?raag inlasschcn.

Zulke namen kan m\ • maar aan weinig
meer geven, doe er zijn over <ie

jpardbol nog hier en daar la -ten die door hun
.klimaat en bodem zeer beg^.istigd zijn. On-
der deze zeldzame landen kan men op een
van de eerste, zooniet de eerste plaats'
yevcn aan Brazilië. Op 50 a 60 mijlen af-

Santos markt gehouden, maar wie al die
vruchten eet, welke er dagelijks bij groote
hoeveelheden tocgevoerd worden,weet ik niet
en kan het nog minder raden. Het is onge-
looflijk wat er tocgevoerd wordt, en wel bij
middel van motorvaartuigcn welke hun lek-
kere lading ccnige mijlen verder op 't rivier
gaan halen.

Verder in 't land worden banaaes bijna
stand van c!e kust ontwaart men reeds veel t j i i «-. i- i ii 11 : waardeloos geacht. De meeste van die Ick-
viach. Dolfijn zwemt er in Erootc hoeveel- i i i . i i . i -i ., . , . . . i l Ikere vruchten worden echler gebruikt o m

j held. Het is geen zeldzaamheid op een paar
' honderd meters van 't schip grootc zalmen te
zien boven springen, maar hel is een zeld-

|zaamheid er visschersvaarluigen aan Ie Ircf-
fcn, welke op die kostbare visch visschen.Etn

Deutz-Oliehandel n.
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Smeedtig is zekerheid!

enkele maal, heb ik er een gezien, welke op
zeer eigenaardige manier aan 't visschen
was. Dit vaartuig had een tiental kleine roe;-

\T, • bootjes op zijn dek slaan. Ieder man heeft
zijn bootje v/elke op 30 a 40 mijl van de
kust in 't wal«r gelaten wordt. Deze bootjes
hebben slechts een lengle van 2,50 en 0,60
m. breedte. Wat "t eigenaardigste is, is we)
dal ze platbodem hebben en niettegenstaande
het frisch briesje goed stand houden. Doch
hoe tfeze lieden klaar komen als een orkaan
opkomt, welke in deze streken zeer talrijk
?ijn, woel ik niet.

Zooals ik reeds zegde, heeft ieder man zijn
bootje en zijn vischlijn.AI de bootjes worden
op korlcn afstand van elkaar lewalcr gelaten,
de visschcr zet zich in den kop en begint te
visschen.

Hel groolc vaartuig loopt dan «en paar
mijl in de liejwoar het de naderende hootje*
afwacht om hun lading over te nemen.

Ik zou nu wel niet kunnen zeggen of hun
visscherij zeer winstgevend is, doch zeker i»
hef, dal deze soort vischvangst, daar hel
meest op die manier uilgevoerd wordt.

Brazilië is een zoer schoonc streek, waar-
van de kusten meestal rotsachtig zijn, dbeh
zeer begroeid met hoornen en «ndore plan-
ten, waarvan zeer velen vruchten dragen. Om
een voorbeeld IC geven van den rijkdom aan
vruchlen, moet ik u zeggen, dal een lak van
120—150 bananes, slechts 4 Belgische fran-
ken kost. Anrr?,nas welke als eert van do

olie van te persen voor de zeepfabrickon. —
Grootc scheepsladingen worden voor dit doel
naar naburige landen gevoerd, welke minder

zijn. Men r oeft slechts een weinig
Spaansch te kennen, om de lieden die laden,
aan 't verstand te brengen, dal men gaarne
wat bananes zou hebben om te cle.i. Ze zui-
len u dan beladen, dat ge er bij zweel. Dit
gebeurde bij ons hier. Een tiental man onzcv
bemanning gingen wal bananes vragen en
kwamen geladen aan boord.

Recht over de fruitmarkt te Santos is de
vischmarkt. Daar wordt eiken morgen zcor
versche visch aangebracht, welke eerst in 't
groot verkochl wordl aan lieden, die ze Ier
plaats in 'l kiein vcrfcoopcn. Ik zag er ver-
scheidene vischsoorten welke bij ons ook b>:-
staan, zooals haring, rog:, rog met pijlsleerl'
staart, spiering, dolfijn, enz... De meeste
visch is echter verschillend bij de onze daar
de meeste Braziliiancn van Porlugccschc af-
komst, grootc liefhebbers van visch zijn. —
Niel dil alleen,maar ze nemen alle dagen ook
een aanlal borrels, die overal mogen ver-
kocht worden. Sigaren worden er door de
sinipclsle werkman geregeld gekocht, daar
deze uïlersi gotsdkoop verkocht worden, —
Koeien en ander vee worden er in 't groot
gekweekt, 't is immers van hier dal veel van
het door ons gebruikt bevroren vloesch komt.
Groenten heeft men ook ïn overvloed. Koffie
is een van de bijzonderste voortbrengselen
van. 't land, .

Ik geloof dus niet dal ik overdreven heb
met dit land, 't land van belofte Ie noemer».
Alle» groeit en bloeit er onder de schuieren-
de zon, die c!e woelde Is van de natuur.

Ë TOUW- GAREN- <>
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De Belgische Visschersvaattuigen :
O.54, O.35. O.73. O.78, 0.164, 0.166.
0.171. O-176, O.201. O.215. O.22S.
O.2J1. O.236, O.239, O.241. O.26'..
O.271. O.282. O.285, O.286. O.287.
Ü.288, O.305. O.307, O.309, O33.X
O.3U. O.316, O.327. O.328. O.350.

De Pransche trawlers «Charles Set-
icr». «Petit Jean», «Nicole», «Doris^.
1. 2, 3 en 4 ; «Lucien» «n «Edouard
Gougy», «Jeune Denise», «Elvy», wei-
kc achtereenvolgens tot de Franschc
havens Dieppe, Boulogne, La Rochelle,
Lorient en Paimpol tocbehooren.

Voor een Brug

tusschen de

Reederijkaai en de

Vischhalle

Een belangstelling

welke aanmoediging

verdient
-«O»-

Steeds wordt de belangstelling voor onze
visschershaveninstellingeii grooter en grooter
en waar onderwijzers en onderwijzeressen
van Oostende, noch visch, noch' onze vis-
schershaveninstellingen kenden,zien we thans
nu en dan enkele leerkrachten met hunne
klassen hieraan een bezoek brengen en al-
zoo de belangstelling van de (leerlingen op-
wekken voor deze belangrijke nijverheid en
het produkt welke het voorbrengt.

Droevig echter, is het vast te stellen hoe
weinig de leerkrachten zelf, er vanaf wetcüi.

Ook de propagandavereeni^»ng kan hierin
veel verbetering brengen met de belangstel-
ling te wekken bij de toekomstige onderwij-
zers en onderwijzeressen zelf.

De bestuurster en de Jeeraressen der Nor-
maalschool van Brugge hebben hierin reeds
het voorbeeld getoond en zagen we Mej. De
Cuyper, lecrares in aardrijkskunde, verleden
jaar met de leerlingen van het hoogste stu-
diejaar aan onze vieschershaveninsteilingiïn
een bezoek brengen, thans zullen de Vis-
schershaveninstellingen van Oostende en Zes
brugge Maandag 'a.s. het bezoek krijgen van
een zestigtal toekomstige onderwijzeressen
en leerarcssen aan onze Middelbare scholen.

E-en interessant programma met her oog
op de kennis van de vischsoorten.de verkoop
en verzendingswijze werd samengesteld.

Het gcheele programma luidt :
1.— Te 8 u. bezoek aan de O&stendscho

vischhalle en den vischverkoop.
T"e 9,30 uur bezoek aan een ijsfabriek.
Te l O uur bezoek aan het Badpaleis.

.Te l l uur bezoek aan Ostend-Slores-
Te 1 1 , 3 0 uur bezoek aan de Froid Arlifi-

ciel en de firma Beliard Crighton en Co.
Te 12 ,30 uur een vïschdiner in de restau-

rant der viscmijn.
Te 13,45 uur bezoek aan het Godtschalck

gesticht.
Te 14,30 uur bezoek aan den garnaalver-

koop te Zeebrugge en de instellingen der fir-
ma's Debra en Huysseune.

Te 15,30 uur bezoek aan de Zeebrugsche
haveninstcllingen met een vaartuig van de
Cie d'lnst. Marit.

Te 16,30 uur bezoek aan de kreeften- en
oesterput.

Na dit bezoek

Nu dat men volop bezig is met cte ver-
lenging van hel vloldok, der nieuwe vis-
schershaven, gaan talrijke st«:mmen op, om
gezien de lengite van dit dok, in het midden
er van, dus aan het «inde van hè* huidig
tijdok, een brug te' hebben.

Met het doel de verwezenlijking hiervan
te bekomen, werd er heden Vrijdagmorgen
te 10.30 uur in het bestuursgebouw der
vischmijn een vergadering belegd, waarop
alle belanghebbende firma's vertegenwoor-
digd' waren.

\Ve komen hierop in ons volgend nummer
breedvoerig terug.

The International Paint

& Compositions O Ltd
LONDON

ALLE SOORT SCHEüPSVERWHN
De Wereldbekend» «Coppcrpaint» voor

Houten Schepen
De c Trawlers Compositions Païnts >
l' en 2* kous voor Stalen Sehspca.

De Speciale Verf « Oalvex *
— voor Bronze Schroevc-n —

Agenten en Depothouders;
OSTEND 8TO3ES & HÖPEWGRK&

N. V.

zal door de leerlingen een

ZEEBRUGGE

DE VERKOOP VAN VISCH.

In verband met de toenemende uitbrei-
ding1 van den vischverkoop te Zeebrugge,
heeft Iret Brugsch gemeentebestuur besloten,
de loting voor het aanduiden van den vec-
koopbeurt der visch, vanaf den 15 April
af te schaffen.

Vanaf dien datum zal de verkoopbeurt,
zooals te Oostende, geschieden volgens do
aankomst van de vissehcrsvaartuiger. in de
haven.

Het eerste schip welke de haven binnen-
komt zal dus de eerste beurt hebber, en zal
zich daarvoor hoeven te schikken naar de
bevalen van de van dienst zijnde politiea-
gent.

^ ¥ -^
VERVROEGING.

Vanaf l Mei a.s. begint cc vischverkoop
te 9 uur in plaats van ie 9.30 uur. De gar-
naalverkoop zal te 8.30 uur aanvangen. Ook
zal de vischverkoop voor den garnaalver-
koop niet meer onderbroken worden.

De verkoop van garnaal zal geschieden
te 8.30 uur, te 9.30 uur, Ie 10.30 en te
l 1,30 uur.

[Alhoewel we hel Brugsch gemeentebestuur
met deze nieuwe maatregel slechts kunnen

verslag gemaakt worden over een drietal on-
cfcrwerpen aan te duiden door de Fropagan-
dacommissie. Voor de drie beste verslagen
zal een prijs ter waaide van 50 f r. in boek-
vorm gegeven worden. Den dag volgend op
het uitstapje zal in de Normaalschool een ' t;ciukwcnsc]lcn( 1̂, hadden we liever ge-
vischdiner gehouden worden, %Vaarvan het zi<jn dat Jc visclwerkoop tc 8.30 uur
voorgercchl kosteloos geleverd wordt door de j j)e -
firma «Globus» van Denderleeuw, de visch '
door de reecterij Rossel en de k«rnaal door
de firma's Dcbra en Huysseune te Zecbrugge

Zoo zullen wc ook aan hen die later zullen
geroepen worden om onze jeugd te vormen,
op tc leiden, hel belang lecrcn kennen van
de Belgische vischnijverhcid en nog meer hel
gezonde van hel visch eten-

Met belangstelling zujlcn wc deze verslagen
afwachten, want wie weel vinden we er gee,i
belangrijke aanwijzigingcn in om onze pro-
paganda sterker langs de onderwijsinrich-
tingen door Ie drijven.

Wc komen hier laler nog wel op lerug.
«•«•«•«•««•«•««•••••••«•«••••••«••««•«••••t*

G. A. Kwiek

DEMARELAAN, 25

ZEEBRUGGE

Eenige vcrkoopcr in België voor de

echte Seinenetten

en al wat deze visscherij aanbelangt.

MINISTER MERLOT OP BEZOEK

Zalerdag 24 April zal mir.islcr Merlol da
nieuwe baan Zeebruggc—-Hi-yat inhuldigen.
Van deze gelegenheid zal hij gebruik maken
om de visschershaven aldaar te bezoeken en
na te gaan hoe de visscherskaai lot op een
lengte 180 kan verlengd worden.

Tevens wordt ons verzekerd, dat de in-
gang, van de visschershaven, welke veel te
nauw is, van 20 m. zal verbreed worden.

Deze zomer zal de aanbesteding voor het
vergroeien van de visschersrutvcn doorgaan.

De minister zal aldus tor plaats de fcele-
gcnhcid' hebben, de nog uit te voeren wer-
ken, gsdc te slaan.

Hopen we voor Zeebruggc het beste.
* * *

EEN NACHTPOLITIE

Vanaf heden zal ook een nachtpolitie do
dienst aan de vischhalle verzekeren, zoodat
we mogen zeggen, dat Zceïmigge, Oostende,
hierin voor is,

Het is droevig om vastslellc.n, dal het Oo<«
j tcnctsch gcmccniebesluur hol belang hiervan
nog niet heeft willeninzien.

BELGISCHE REEDERS,

GIJ WORDT DOOR DE BELGISCHE BEVOLKING GE'

STEUND. WEEST ER ERKENTELIJK VOOR. — STEUNT

OOK DE BELGISCHE NIJVERHEID EN BESTELT

SLECHTS DE DIESELMOTOREN

Oen*



« HET V1SSCHERIJBLAD »

Marktberichten

OOSTENDE

Vrijdag 9 April 1D37.
Zooals elke Vrijdag, kalme markt. 4 vaar-

tuigen hebben aangeboden : 400 kg. lat-
bot-griet, 1875 kg. tong, 195O k. pladijs, 400
kg. wijting, 200 kg. rog en 300 kg. zeehon-
den Alleen de groot-; tavbot en de long wa-
ren redelijk duur,
O.334 Oost
O.247 Oost
O.66 Oost
O-245 West

8 d.
8 Q\
9. d.
10 d.

7.250,—

0.173 Oost 13 d. 13.710,—
O.328 Kanaal 13 d. 15.850.—
O.67 Kanaal en West l l d. 9.800,—
0.73 Kanaal 13 d. 11.855.—
0.102 Witte Bank 14 d. 10.265,—

Woensdag 14 April
De bevoorrading was niet zoo aanzienlijk

als de twee vorig* dagen, l 7 vaartuigen heb-

Zaterdag 10 April 1937.

ben gemarkt en wisten de i-.oodige soorten
te bezorjjen. Door het feit dat de ronde visch

10. o, (veel minder was vertegenwocrdigd, is de ka-
7-V-tJ. beljauw, de vlaswijtmg en cïc leng duurder

15.907, .verkocht geworden, hetgeen ten andere het
! geval is geweest voor gansch den aanvoer.

Enkel 6 vaartuigen hebbei de markt met'Stfppen wij aan dat een stoomtreiler 120 b.
hiernavolgende soorten gespijsd : tong, tar- • ,nakreel aanvoerde,
bot, griet, pladijs, tongschar, Scholscho schol SS.O. 75 Kanaal
rog, wijting, zeeduivel, haaien en zeehon- . O . 2 I O Oost
den, pieterman, knoihaan, kabeljauw en 'Q.278 Spanje
leng. Geen dure prijzen werden bekom-en ten- . Q.55 Kanaal
zij nogmaals voor de tong en de groote tar-JQ.226 West
bot.
0.187 Wesl 8 Q
0.196 West 8 vi.
O.327 Kanaal 14 d.
0.128 Oost 13 d.
0.3 04 Kanaal 13 d.
0.85 Kanaal 9 d.

Maandag 12 April

j 0.189 Oost
14.487,— SS.O.76 Noo.den
8.810,—!o,229 Kanaa!

19.800,—; o. 124 Spanje
15.772,— [O.292 Kanaal
12.420,—J Q.302 Kanaal
8.540.—'o.21 i Oost

0.316 Kanaal
Op weinig na, was de mijn volbezet met O.3I2 Kanaal

eene uitgebreide verscheidenheid van soor- iO. 1 1 4 Oost
ten. 19 vaartuigen hebben aan dezen voldoen- O.325 Kanaal
den aanvoei- medegewerkt. Kei Kanaal span-
de de kroon met zijne l l vangsten met vele
rog, schol, wijting, zeeduivei, knorhaan en
haaien-zeehonden die verkocht werden, ter-

2,46 Oost

12 d.
9 d.

19 d.
12 d.
6 tl.

10 d.
13 d.'
12 c-
19 d.
12 d.
12 d.
13 ei.
13 d.
12 d.
13 d.
11 d.
7 d.

31.561,—
3.065,—

28.432,—
14.925,—
9.970.—

.14.843.—
34.704,50
13.153.—
29.428.—
25.227.50
18.605,—
16.647,50
29.310,—
19.050,—
12.500,—
22.277,50

9.670,—
Donderdag 15 April
Enkel twee vangsten van de Oost zijn ver-

kocht geweest. Samen hebben deze twee vaar-
wijl de Ciyde meer w.'tte kabeljauw en kool- tuigen meegebracht: 1500 kg. tongen,700 kg.

• - - - 3000 kg. pladns e„ 1000 kg.visch cpbi-.cht. Van Ysland waren 4000 ka- j tarbot-griet,
wijting.
0.137 Oost
O.215 Oost

: -pladijs, de pieterman
waren schaarscli, en de

en de
prijzen

15 d.
l 7 d.

15 cl.
17 d.
18 c.
1 1 cl.
12 a.
7 d.

19 o.
16 d.
10 <!.
1 6 d.
i \ a.
2 d.
I Ac,.
II o.
10 d.
14 d.
9 d.

10.235,—
22.527,50
23.604.—
32.592,50
34.481,—

7.41O,—
12.100,—
5,935,—

63.338.—
18.830,—
7.971,50

23.920,—
12.335,—

1.110,—
13.993,—

6.730,—

beljauwen en 500 Itooivisschon, alsook 170
bennen schelvisch (groote en kleine) een
partij wijtïng, lengen, roode Loonen, schol en
heilbot.

'AiHeen d<
mooie meid
goedkoop.
O-54 Kanaal
O.225 .Kanaal
O.25 Kanaal
0.82 Kanaal
SS-O.158 Ciyde
0.136 Kanaal
O-243 Kanaal
0.78 Kanaal
SS.O.96 Yslanct
O.305 Kanaa!
O-1 64 Kanaal
O-3I5 Kanaal
O.264 Kanaal
Z.52 West
O.270 Witte Bank
O-280 .Kanaal
O.I7I Oost
O.300 C'.yde
B. 2 4 Oost

Dinsdag 13 April
De aanvoer was nog grooter dan den vo-

rigen dag, vermits de mijn tolaal was volbe-
zet en 20 vollediye vangsten werden ver-
kocht. De verscheidenheid V\HS zelfs grooter
daar meer pladijs ter markt was en roobaartl
en pietcrman te zien is geweest. Alleen ds
witte kabeljauw was minder aanwezig, doch
werd deze vergoed door de machtig vele Ys-
landsche kabeljauw. Twee stoomtreilers heb-
ben er immers 8000 meegebracht, alsook
1500 koolvisschen, 270 bennen schelvisch,
80 b. wijling, 50 b. lengen, 1000 kg. roode
boonen, wat heilbot, schol en schalen. Geen
verbetering in de eenheidsprijzen werd vast-
gesteld.
SS.O.Ï47 Ysland
O.T08 Spanje
O.296 Kanaal
O.244 Kanaal
SS.O.222 Ysland
O. l 78 Kanaai
O.254 Witte Bank
O.338 Witte Bank
O.223 Kar,r.ï»l
O.29I Kanail
O. l 52 Oost
O.335 Witte Mank
O. l 38 Wilt: Pank
O.288 Spanje

12 d.
12 d.

17.685,—
17.195,—

V.schlactoor in alie soorten

-/EfcSCÏlEN — GERÜOKTEN

VISCH EN GARNAAL

Vischhandel in t groot en t klein

VISCliMIJN, 2 - MECHELEN
Tel. 789

voor cle

F. N. R,

vervaardigt een toestel dat U toelaat

DE NIEUWE VISSCHERIJGOLF
VAN 140 METERS

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

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

OFFiCIEELE VERDEELERS

D. & O. Opdedrynck
Nieuwpoortsche Steenw,, 195, tel. 1093
Visscherskaai, 17, tel. 2003, Oostende

OPBRENGST VAN Df:N VERKOOP PER
DAG GEDURENDE de VERLOOPEN WEEK

14.705,— V"Jdag 9 April
7 430 | Zaterdag l'O April

23 95' 50 Maandag 12 April
Dinsdag 13 April
Woensdag 14 April
Donderdag 15 April

totaal fr.

O. l 76 Kana:ii

19 <;.
19 d.
12 ei.
12 d.
19 d.
10 o'.

13 a.
13 <!.
12 d.
12 d.
12 d.

12 d.
12 d.
19 d.
r> d.

59,608,—
35.983,50
27.942,—
13.690,—
72.555,—
8.590,—

12.865,—
14.418.—
15.495,—
18.235,—
10.251,—
22.045,50
18.290,—

42.702,50
83.154,—

363.652,—
447.327,50
342.058,50
35.344,_

1.314.238,50

VERWACHTINGEN

Maandag 19 April. — O.88 van de Clydc
nvet 2000 kabeljauwen, 25'0 b. gullen. 200
kools, 200 b. kools, 100 b. mixed, 14 bak-
ken. SS.O.I57 van de Ciyde met 2000 ka-
beljauwen plus gullen, kools, wijting en mi-
xed-, to. 9 bakken. SS.O. l 63 van Ysland met
0000 .kabaljauwen, 1000 kools, 60 b. schel-
visch, en mixed. tot. 20 bakken.

Maandag of Dinsdag. -— O.347 van Span-
je met rog, roobaard en tongen.

Dinsdag- 20 'April. — SS.0.80 van Ysland
:net 7000 kabeljauwen. 70 b. schelvisch, 250
b. gullen, 100 b. gutvisch, 18 bakken. —
SS.O. 149 van de Ciyde met 1000 kabeljau-
wen, gullen, kools, wijting en mixed. 5 bak-
ken. O.307, O.31I , O.293 van het Ka-
naai van Bristol. O.295 van Spanje met rog
roobaard en tongen.

Woensdag 21 April. — O.61 van het K.
v. Br. met 100 b. visch, 200 kg- tongen- —
O.290 van het Kan. v. Bristol. SS.O.161 van
de makreelgrond met 100 b. makreel, kools,
wijting, mixed, tot. 4 bakken.

Verder worden verwacht 10 vaartuigen v.
c!c Witte Bank, 6 van het Kanaal van Bris-
tol, 2 van Spanje en l O van de Oost of West.

BERICHT AAN DE VIS3CHERS l
gosd de <Kooliakk«n> anders gezegd de

kustwachters te zien afkomen, gebruikt de
verjfikijkers von da

LUNETTERIE BELGE
a4, KAPELLESTRAAT, 84 — OOSTENDE

(rechtover da Cinema Caméo)
Aile vermatcïngen aen de ^enadigste prijzen.

Groot* keu§ van Barometer».

BRUSSEL

v , VISCHMUN..
-10 'April. — oesters 7 ; makreel

British Ropes Ltcl

LONDON

Consortium der Beste Er.|ire!st:hc
- Staaldraadfabrieken — —

.02 ;
1 2 , 0 1 ; griel
6,86 ; pïalen
; schelvisch

De Wereldberoemde Stalen
Korrelouwen <Bulivant>. «EHis», 0117.

Agenten en Depothouders voor
Oostende en de Belgische Kust :

OSTEND STORES & ROPEWORKS
N V.

l'EEDERIJKMAI — OOSTENI'H

GEWICHT KN PRIJZEN DER GARNAAL
GEDURENDE DE VEFtLOOPEN WEEK

Donderdag 8 April 2432 kg. 2.90—5.60
Vrijdag 9 April 5641 kg.. 1.40—5.60
Zaterdag 10 April 5521 kg. 1,50—3.00
Zondag 1 1 April 2123 kg. 2.30—400
Maandag 12 April 2884 kg. 2.50—4.10

36,495,— 'Dinsdag 13 April 3045 kg. 2.80—5.40
16.875,— [ Woensdag 14 April 6542 kg. 1.80—2.80

j ver vroren zalm 12,30 ; tong
8,56 ; kabeljauw 2,90 • tarbot

. 3 , 1 3 ; rog 3 , 4 7 : schaat 4,25
! 4,62 ; koolvisch 0,60 ; rooboonen 1,95 ; zee- j
. hond'en 1,29 ; spioring 1,47 ; gul 2,33 ; knor- 'Kw-
j haan 2,07 ; versrhe haring 0,92 ; zeeduivel

•*,55 ; schar 2,32 : leng 1,55 ; wijting l,7ö ;
iiiooie meid 3 , 1 5 ; zonnevisch 2,82 ; roo-
br.ard 4,86 ; pieterman 10,80 fr. per kg.

VISCHMARKT
5 10 April 1937. — platen 3 9 ; schar

3-—8 ; schaat 4—10 ; rog 3 10 ; tong gr.
' I 13 ; tong micld. 18—20 ; tong' klein 15

18 ; wijting ?—4 ; makreel 3 4 ; haring
l 2,5 ; kabeij-iuw 8 10 ; Yslandsche ka-
beljauw 5—7 ; zeepaiing 3—4 ; mooie meid
4—6 ; koolvisch 2—5 ; ieng 2—4 ; schel-
visch 'jroot 6—7 ; schelvisch midd. 6—-7 ';
schelvisch klein 3—4 ; pietcrman 12-—-15 :!
knorhaan 3—4 ; koning&visch 7—8 ; roo-
baard 4—6 ; griel 8—1 5 ; tarbot l O 20 ;
zeehonden 2—4 ; zomrevisch 5-—-8 ; zeedui-
vel 8—10 ; zeekarkool 2—4 (r.

IJMUIDEN

In de week van 8—-14 April kwamen er
r.an den vischafslag 31 sloomlreilers en 70
motors. Er is de geheele week ruim voldoen-
de aanvoer geweest', vooral nu er zoovels
haring wordt builgemaakt op de Waddenzee
en geheel Nederland panharing eet, is er
gauw een te veel aan versche visch.

De vangsten van de Noordbooten zijn te-
rugloopend. Wel zijn hun vangsten nog wel
voldoende, maar zij komen in de meeste ga
vallen de 500 bennen niet te boven.De prach-
tigste resultaten behalen de booten die hun
v;schgronden hebben gehad op de groote vis
iehersbaiik. Een l 000 witte kabeljauwen, ve-
1; zeewolven, schol en tongen, maar hun
vangsten tarbot zijn wel het bijzonderste en
olie visch is van de allerbeste kwaliteit. Met
<;e kleine stoomlreilers gaat het zeer slecht.
Hun tongvangsten nog wel groot 800—-l 000
kt;., zijn voldoende , doch wordt zoo mair
L-een andere visch aU bijvisch buitgemaakt.
Do meeste dan ook van deze stoomtreilers,
zijn tijdig uit de vaart genomen. De vangsten
\an de motors kunnen wij nu veel hooger
atnslaan. Tongen en griet zijn bijzonder
goed. De vïschprijzen waren over het geheel
genomen een weinig beter dan verleden week
maar goed is het lang nog nier.

Het aantal uit de vaart genomen treilers
bedraagt op heden 32 stuks. Verwachting
volgend* week : 30 sloomtreilers en 60 mo-
tors.

Donderdag 8 April 1937.
Slechts l stoomtreiler van de Groote Bank

met een vangst bestaande uit witte kabel-
jauw, zeewolf, tarbot en tongschar, voorts
13 motors met tongen, griet en vele kleine
platen. De ronde visch eri de zware tongen
kenden goetle prijzen, de overige soorten wa-
ren zeer goedkoop.

bennen /ju'iden
Ym. 18 Groote visschersbank 225 2015

motors :

Stoommachienen- Motoren- Stoomketels

Industrielle (es Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap
Recderijkaai (rechtover de Slipways) en 33, Lijndraaiersstraat, 33

Alle mekanieke vertnakingen en constructies
Alle smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor «chepen

Levering van alle benoodigdheden :
Oliën, Verven. Kettingen, Chikitels. Katoen, Ctrbure, enr.. eni.
Tel. 741 en 1781 Postcftecü 99136 Hamlelarejyster 95

Belangrijke Duitsche Dieselmotorenfabriek

zoekt voor Belgische Kust

DESKUNDIG VERTEGENWOORDIGER

Aanbiedingen met volledige gegevens onder Nr 159

Adv. Bur. Zeevaart, Leuvehaven, 44c, Rotterdam.

Kw.

Kw.
Kw.

Kw.

Kw.

*••••••••••

PRIJS PFR KILOGRAM TOEGEKEND AAN DE VERSCHILLENDE SOORTEN VISCH
VERKOCHT TER VISCHMIJN VAN OOSTENDE. WEEK VAN 10—15 APRIL 1937.

Zat.
Tuibol — Groole tarbot ?9'.7T

Midd. tarbot o in
Kleina tarbot j»—|JJ

Baibus — Griet ,n i-,
Soies — Allcrgroote tongen |2~

Groote tongen •• la'nn
Midd. grooto tongen J o
Voorklcine tongen '*»•
Kleina tongen 4,00

Ca.-releU — Gr. pladijs (schol)
Mid. pladij»
Derde «lag pladij»
Kleine plndijs

Ltmmides •— Schar
Lirnandes «oles — Groote tongschar...

KI. (ongtcha ...
Solos cl'Ecós*e — Gr. SchoUcho schol

KI. Scholscho tchol
Plotte» — Schalen • • •••
Rm«s — Grooto rog ,,, , . . . . . . .

Kleine rog
Tacm^ls —• Steenposlon , , , , , . . .
Mcilnnj —• Gr. wijling

Kleina wijling
Cattillaud blanc — Witt» kabeljauw...

Gr. gullen •
KI. gullen

ra'>ii'aurl d'l»l*nd« — Ysl. kabeljauw
Gr. gullen
KI. gullen

rt i!*1* — Klipvisch
Charb^iiiucr — Koolvisch ,

Linpue* — Lengen
bgiUir.* — Gr. sehelvisch

9r- mjd. schelvïsch
y. mid. «chelvisch
KI- schnlviseh
Brnadschelvïaeh (tott«n)..,
Gr. mooie meisjes ...
Mid. mooie meisje»
KI. mooie meisje» ..........

— Piclermnn ,
Grondin» — Knorhann ,
Grondïns rnures — Engclsche soldaten
UöugcH — Roobaard .,.,.,,

l,'5 O

3.00
5.—
2,00
2,50
2,50
2,00
2,00

0,50—1
0.50
1.75

0,50—1
3,00

l!t)0

I,-
I,-

Mnand.
20.—
15.00
10,—
10,—

10—12
17,—
18.00
17.—
3,00
5—6
4 —
1,25

4

Dinsd.
15,—
12,00

8—10
8—10
10—12
16.—
18.00
18,—
4,00
5—6

4.—
1,25

4,4 —
3.00
6,—
2,00

2,50—3
2,50
2—3
2—3

Woensd.
20,—
15.00
10,00
I0,0t)
12,—

is.oo
17,—
4,00
6—7

4—5
1 — 1,50
— 100.4-

3.00 — .
6, -- .
2,00 — .

Dond.
15,—
12,00

8—10
8—10
13,—
16,—
17.00
16,—

4,00
5.'00
4,—
1,25

3.00
5—6
2,00•j
2—3 2,50 2—3
2—3
2—3 2—3 l.—

0,50—1 0.50—0.75 1,00 —.-
0,50—1 0.50—0.75 1—1,50

1,75 1,50
0,50—0.75 0.50

Colim

2,00
12,00
l,—

2.00
1,50
1,00
»"""*

1,50
1,00
2,00
0,50
l ,——

5,'ÖÓ"
4,00
3,00
2,00
1,50

2—6

,— 1,50—2

— Zonneviacvh . . . f .
Toilet — Gr. zeeJinvel («eert)

KI. zeeJuive! ..........
— Or. zeapalfog

KI.

1,00
1,00
f.«,
3—4

~ 3t«ur

1,25
.,25
>,00
5-6
? -f

ï!oó

Ï5,W

2,00'
1,50
1,00
i,j
l',00
2,00
'0,50

l —l,—
2.75
2.5'0
3,00
2.50
200

2—6
12,00

1,00
1,00

5.00
5—6
.3—4
3,00
1,00

*I?,'ÖÖ

1,50
l,—

4,00
3,—
2,'00

2,—
2.—

15,—
10,00

2,50—6
14,00ii,
2—7
4,—
i!oo
1,00

5—6
6,—
4,00
3,00
1,00

2—3

2,—
t).75

SIRENES BAZUIN

(MISTHOORNS)

Belgisch Werk — Garantie

PRIJS : 325 FR.

St. Jorisstraat, 12 Tel.1687

VISSCHERJy!

DE BESTE

Weet U dat

GASO1L

Ym. 2'04 Terscelling 5'0 619
Kw. 89 Terscelling 35 505

|Kw. 56 Witte bank 50 782
68 Terschelling 35 560

Kw. 132 Terschelling 40 507
K.. 153 Witte Bank 50 581
Kw. 135 Witte Bank 40 566

51 Witte Bank . 60 764
134 Witte Bank 45 630
18 West 25 323
91 West 25 370
36 Witte Bank 40 612

Vrijdag O April 1937.
l sloomtreiler van de Westkust' met een

kleine vangst makreel en wat rare visch. 2
kleine treilers en 4 motors met tong, griet en
vele kleine schol.

A-lle soorten versche visch kenden zeer
i goedkoopc prijzen.
Ym. 48 Westkust Engeland 450 1510
Ym. 83 Witte Bank 75 793
Ym. 114 Witle Bank 65 773

'motors .
Kw. 3 Witte Bank 75 924
Kw. 130 Terschelling 35 527
Kw. 27 West 30 356
Sch. l 18 Witte Bank 70 903

Zaterdag 10 April 1937.
l stoomtreiler van du Koraalbank met

een vangst bestaande uit schelvisch, tottcn,
gullen, wij t in g, zwarte en witte koolvisch,
voorts I l motors met mooie vangsten lon-
gen, griet en vele kleine platen.

Alle soorten versche visch kenden weerom
zeer gocdkoope prijzen ; de fcoolvisch wordt
opgekocht voor de vischmcclfabrieken en de

kleine platen gaan voor zoo goed als niets
naar de drogerijen.
Ym. 82 Koraalbank 6DO 2462

motors :
Kw. 39, Witte Bank 50 761
Kw. 124 Terschelling 35 573
Kw. 19 WiUs Bank 50 771
Kw. 31 Witte Bank 45 687
K. 43 Witte Bank 45 626
Kw. 127 Witle Bank 60 804
Kw. 64 West 20 252
Kw. 69 Witte Bank 45 733
Kw. West 15 149
Kw. 59 Terschelling 30 300
Kw. 70 Terschelling 35 352

Maandag 12 April
l l stoomtreirc-rs en 39 motors habben de

markt voldoende gespijsd met alle soorten
versche visch. Er waren 4 vangsten van het
Noorden, waaronder l met zeer veel kleine
makreel en koolvisch ; l vangst van de
Groote Visschersbank met schoone witte ka-
beljauw, tarbot, schol, tongschar en zee-
wolven ; 6 vangsten van de Witte Bank, —
Deze booten hebben vangsten van 800 1200
kg. tongen maar hun bijvangsten zijn zeer
onvoldoende, vandaar hun onbevredigende
besommingen.

39 motors met vangsten van 300—600
kg. tongen, 200—400 kg', griet en veel klei-
ne platen. Hun vangsten zijn veel gunsti-
ger dan die van de kleins stoomtreilers.
Hun vischgroriden zijn : West Terschelling,
Borkum en de Witte Bank.

De ronde visch werd teg^n goede prijzen
P.fgezet eveneens te tong, tarbot en griet.
Schol en zwarte koolvisch waren waardeloos.

Kw.
Kw.
Kw.
Kw.
Kw.

1 1 2 West
154 West
108 West
91 West
14 West

35
40
35
25
35
40
45
4t)
30
50
30
45
4'0
35
30
25
35
25
40
40
50
70
30
45
50

267
322
316
113
306
338
326
349
368
461
267
350
353
335
343
283
336
292
416
411
448
694
253
376
580

Ym. 60 Witte Bank 95 955
Ym. 26 Vikingsbank 645 2876
Ym. 73 Koraalbank 655 2839
Ym. 7 Vikingsbank 350 2022
Ym. 118 gebroken reis 345
Ym. 46 Groote Bank 200 2578
Ym. 15 Vikingsbank 1150 2970
Ym. 177 Witte Bank 50 1133
Ym. l 06 Witte Bank 60 68 I
Ym. 432 Borkum 65 ' 832
Ym. 159 Witte Bank 55 1073

Motors :
Sch. 285 Witte Bank 75 698
Sch. 133 Witte Bank 80 734
Sch. 69 Terschelling 45 429
Kw. 75 Terschelling 4'0 444

l Kw. 175 West 45 340
!KW. 162 West , 35 319
Kw. 166 West 45 376
Kw. 60 West . 50 386
Kw. 169 Terschelling 60 429
Kw. I 'OI Witte Bank 55 616
Kw. 48 Witte Bank 45 423"
Kw. 144 West 40 372
Kw. 178 West . 50 429
Kw. 177 West 45 391

Kw. 24 West
Kw. 35 West
Kw. 155 West
Kw. 62 West
Kw. 41 Witte Bank
Kw. 114 West
Kw. 46 Terschelling
Kw. 105 West
Kw. 173 West
Kw. 95 West
Kw. 52 West
Kw. 45 West
Kw. 33 West
Kw. l l O Witte Bank
Kw. 22 Wille Bank
Kw. 158 Witte Bank
Kw. 65 Witte Bank
Kw. 107 West
Kw. 147 West
Sch. 210 Witte Bank

Dinsdag 13 April
De aanvoer was voor een Dinsdag ruim vol-

doende. 6 booten hebben hunne vangsten te
koop gesteld ; 2 vangsten van het Noorden,
l van de Groote Bank en 2 van de Witte
Bank zorgden v.oor voldoende verscheiden-
heid.

De prijzen waren als de voïge dagen :
Ro. 53 Vikingsbank 425 2143
Ym. 87 Witte Bank 100 1779
Ym. 85 Groote Bank 165 1900
Ym. 49 Koraalbank 475 2412
Ym. 86 Witle Bank 7'0 1054
Ym. l 12 Vikingsbank 370 2410

Woensdag 14 April
3 booten van het Noorden mét schelvisch,

totten, wijting, gullen, zwarte en witte kool-
visch, 2 van de Groote Visschersbank met
prachtige ladingen visch, bestaande uit zeer
schoone witte kabeljauw, zeewolven, schol,
tongschar en een goede 1000 kg. tarbot en
8 booten van de Witte Bank met vele tong,
scho] en kleine wijting. De aanvoer was vol-
doende en de vischprijzen waren bevredigend.
Ym. 4 1 7 Witte Bank 65 1245
Ym. 190 Groote Bank 250 2800
Ym. 78 Groote Bank 300 3130
Ym. 167 Vikingsbank 300 1880
Ym. 98 Clondyke 395 2200
Ym. 22 Witle Bank 70 1600
Ym. 133 Witte Bank I'OO 1880
Ym. 16 Koraalbank 445 2560
Ym. 1 6 1 Witte Bank 60 1096

motors :
Ro. 9 Witle Bank 45 529
Kw. 34 Witte Bank 40 557
Kw. 78 Witte Bank 75 880
Kw. 23 Terschelling 40 540

V I S S C H E R S E N

VISQ iH ANDELAARS

BESTELT UW IJS BIJ

fROID|NDUSTRIEL

OOSTENDE

voor ViSSCHEKSVAARTUiEN
Gt-FABRICEERD wordt door de

Belgian CrackingCy

die nooit de belangen van den
kooper uit het OOR verliest.

Al hare producten komen voort
van de Belgische Werkhuizen
tc Langerbrugge. .

BESTEL BIJ DE B. C. C.

BOCK

EXPORT PILSEN

KOEKEIBERG

DE BESTE :: LES MEILLEURES

..38.50—24.00

..30.00— 8,50
.. 0.70— '0.63
.. (|.80— 0.74
.- |.oo— 0.88

• • • • • • • C.86— 0,79
r. »lip») 0.71— 0.61
1. «lip») 0..44— 0,24

22,50— 7,—
20.00— 5,50
14,00— 3,60
3.60— 0.15

2S.50— 20.-- -

Znterd.
45.00— 7.'00
28.00— 5,50
0,71— 0,62
0,81— 0.68
1,00— 0,80
0,78— 0,68
0,64— '0.47
0.40— 0,20

Töibot
Grieft
Gr. tongen
Gr, mid. tongen
KI. mid. tongen
KI. tongen
KI. tongen
KI. tongen
Gr. «chol ...
Mid. «chol
Zet »chol ..
KI. «chol . .
KI, *chol II
KI. «chol III
Tongschar .

vför'"i'""-."'-''"'-"'" • • • • ' • " • • '
Poontjes 2,80— •Vi-^-"V;'i'A'
Kabeljauw 68.00—17,50
Gr. Gullen 9,00—
KI. Gullen 7.00— 5.40
Wijting 3.50-. 0.45
Gr «chelvisch 13,00—
Gr mi<l. «chelvisch
KI mid. «chelvisch ..22.00—20.—
KI. »cHelvi*ch ,19.00—
Braadschelvisch N.00—11,50
Heilbot 0.94— 0.84

10.00 —
12,00— 3.05
6,80— 2,60
1,80— 0,50

Leng
Koolvisch ,.
Makreel
Wolf
Schaitong ••
7.o\m
St«ur.
Cïr, roodo poon •
Mid. roode pcon
Pieterman ........
Schar
Sót^.,..
Haring .............
Kreeft
Gr. Hede
Mid. Heek

i Hammen ...........
'Lom • • •

• ,50— 1,20
7,00— 3,—
4.60—
9,50— 6,50

VVX«'50
6,—

,
10,00

. •• .•••-• ........ •
, 5.2.-0—
. ••••••• — •••"'«.75— f.40

12,00— 8,50
7.50— 6.80
5,00— 3,10
0,82— 0.74
0,65— 0,60

13,00— 1,80
4.00— 1,10
8,00— 6,—

12,00—11,—

4.40— 0.65
7,50— 0.20

4.50— 4.10

49,00— 9,00
26,00— 7,50
0.7|_ 0,61
•0.78— 0.69
0.9,3— '0,79
0,74— 0.68
0.64— 0,49
0.46— 0,18

28,00—20.—
22,00—12,—
3).00— 7,50
25,00— 4.20
12,50— 1,90
3,30— 0.45

32,00—24,—

"6,:OÖ—"S.—
5,30— 2,—

58.00—18,—
14,50—10,—
12,50— 5,—
5.40— 1,60
19,00—15,--

Ï6.50—Ï2',-'
I3»'00—10—
7.40-- 5.90
0,92— '0,72
2,30— 0.42

15,00— 2,40
8,00— 2,15

10,50— 6,4'd
24,00— 6,—

3.40— 0.90
5.20— 1,50

JO.OO—17,50
6.00— 5,50
1,65— 1,05
3,00— l,—

Dintd.
51.00—21,—
28,00—15,—
0.82— 0.75
0.93— 0,78
1,01— 0,91
0.81— 0,74
0,68— 0.56
0.54— 0.34

26,'ÓÖ— J?,—
36.00—25,—
32,00—17,50
16,00— 1,70
2,40— 1,70

37,00—23,—
22,50—14,—

4.40— 1,66
4.90— 1,80

54.00—20,50
19,00—15,50
12,00— 6.50

4.20— 1,70
21,50—13,50
19,50—16,50
15,50—10,—
10,50— 7,50
6,50— 3,30
0.94— 0,60
1,40— 0,65

19,50— 2,60
7,'00— 1,75

10,00— 7,20
27,00—10,—

12,00— 1,10
10,00— 3,—
28,00—

5,50— 4.70

Woantd.
42,00—14,— p«r 50 kg.
38,00— 8,— <

0.78 — 0,75 per kilo
0.85 — 0,80
0,98— 0,90
0.81— 0,74
0,68 — 0.51
0,40— 0,28

24,00—22,— p«r 50 kg.
30,00—22,—
42,00— 7.50
33,00 — 6,50
20,00— 3.30
4,30 — '0,70

36,00—21,50
23,00— 9,50 p. 20 «tuk»
3.25 — 0.48 p»r «tuk
4.80— 1,90 p»r 50 kg.

56.00—18,— p, 125 kg.
16,00 — 12,— per 50 kg.
20,00— 7,~ >

4,5'0— 3,— >
23,00—16,50 t
21,50—20,— >
18,00—13,50 >
14,00—10,50 >
7,30— 3,60 >
0.94 — 0,6ö p»r kilo
2,33— 0..65 p«r »luk

15,00— 2,75 p. 125 kg.
2,25— 2,05 p*r 50 kg.
8,00— 5,20

22,50- 7,-

1,10—

7,00— '0.85 p«r 50 kg.
9,5'0— 2,—

19.00—
6,20— 5,—

.„ por »1ok
"

Voor uw

Drukwerk

zooals :
BRIEPHOOFDEN
BRIEFOMSLAGEN
PRIJSCOURANTEN
BORDBREBLEN
VISIETKAARTBN
ADRESKAARTBN
fACTURBN IN BOB.
KEN MET DUBBK1S
ETIKETTEN VOOR
VERZENDINGEN
MEMORANDUMS
ROUWBRIEVEN
BRIEFKAARTEN
ALLERHANDE
CIRCULAIRE*
wendt U iot de

Drukkerij

van dit blad

TFLFFOON 729
PR1JZFN BiriTRN
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SCHEEPSBOUWWERVEN

Jos. BOEL & Zonen

fl TEMSCHE fl
WERVEN GESTICHT IN 1829

BOUWEN: MOTORTREILERS. CABOTEURS
ZEESLEEPBOOTEN, PASSAGIERSCHEPEN, ENZ.

MODERNE: DWARSHELUNG VAN iso M.

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

GENT
l O April 1937. — Garnaal 6 ; griel 14 ;

kabeljauw 10 ; vnakreel 6 ; pladijs 8 ; pa-
iing 14-—20 ; schelvisch S : rog 6—-7 lar-
bol 20 ; long 22 ; wijting
zounevisch 8 fr. de kg.

5 ; zeepost l O

E. Verberckmoes

VISCHFACTEUR

Groothandel in Pekelharing
Gezouten Wijting en Schelvisch

HARINGROOKER1J

Namvstraat, H, MECHELEN

Magazijnen Vischmarkt. 28

Tekfoon 912

BRESKENS
'Donderdag 8 April, ! 5 — 30 cent per kg.
VYijdag 9 April, 15 — 18 cent.
Z-öïcrdag 10 April, geen aanvoer.
Maandag 12 April, 15- — 17 cent.
Dh-.sdag 13 April, 15 — 17 cent.
Woensdag 14 April, 15 — 16 cent.

ANTWERPEN

BOULOGNE

9 April 1937. Pielcrman 1 griet
l l ; heilbot 1 8—20 ; kabeljauw 5 -- 7 (nel-
lo) ; 3—5 (bruto) ; gul 4—5 ; knorhaan
2,50 ; leng 2,5'0 ; pladijs 2 — 8 ; rog 7 ;
schar 4 ; vleel Ö - 10 ; schelvisch 5 — 8 ;
Scholsche schol 3,50 — 5 ; slcenschol 2,50 ;
sleenposl 3 ; tarbot l l ; tong 14 - 18 ; vlas-
v»:jting 3 ; wijting 2 ; zand'haai 1,50—3 ; kuit
4 ; haring 1,50 ; bakharing l fr. stuk ; ge-
rcokle haring l fr, 'l sluk ; g«sloomde ha-
ring l fr. 'l sluk : makreel 3 ; spiering 8 ;
sproï 8 ; garnazil 8 ; kreukel 2,75 ; mosselen
l ; zalm (bevroren) 2 1 ; paling I 1 — 15 fr.

ALTONA
VJSCHMARKTEN van ALTONA-HAMBURG

De vischfnarkten Altona-Hamburg werden
in de berïchtsweek van 5—10 April 1937,
d'oor 15 treilers met 1.554.500 kg. versche
zeevisch bevoorraad.

Daarvan kwamen 5 treilers met 235-800 .kg.
gemengde soorle/- uit de Noordzee, ö treilers
met i.004.800 kg. schelvisch, kabeljauw en

8 April 1937. — 22 treilers zijn binnen
gevaren. De volgende aanvoeren zijn ver-
kocht geweest : ^50 kisten haring, volle aan
2,75 fr. ; ijle ar.n 1,50 ; 1990 kisten ma-
kreel aan 2,50—3.25 ; 1235 kisten wijling
aan 3—-6,50 ; 189 kisten mooiemeid aan
3,50—II ; H35 kisten koolvisch aan 1,50
95 kisten kabeljauw aan 3,50—5.50 ; 94 kis.
ten tongschar 4 25 ; 20 kisten zoniievisch
2,50 ; 20 kisten whar 5 fr. de kilo.

Zaterdag l O April. — Eenige treilers en
booten hebben gemaligde vangsten uil zee
meegebracht. Er werd verkocht: 63 kisten
haring 1,50—1,75 ; 384 kisten makreel 2,5'0
—3,50; 3 1 4 ki.slen mooiemeid 2 .25—12;
volgens grootfj ; 27 kisten roode boonen 4 ;
18 kisten kabeljauw 3—4.50 ; 61 kisten
tongschar 3—4.50 fr. de kilo.

Maandag 12 April 1937. 30 treilers
hebben de hav=n aangedaan. Er word per kg.
verkocht : 7 1 0 kisten haring, de volle aan
2,50 ; de ijle aan l—2,5'0 fr. ; 4375 kislen
wijting 1—3.50; 3981 kisten makreel 2—
3 ; 730 kisten mooie meid 2—l l ; 1200 kis.
ten koolvisch 2.50; 150 kisten vlaswijting 3;
270 kitten rooboonen 3—5 ; 428 kisten ka-
beljauw 2,50—4-50 ; 220 kisten tongschai
2,50—4 ; 55 kisten zoniievisch 1,50 fr. per
kg.

13 April. De opbrengst van 18 treilers
is op de markt verkocht geweest : 98 kisten
haring 1.50—2 ; 1.022 kisten makreel 2,50
—3,50; 1700 kisl«n wijting 1,50—4-; 372
kisten koolvisch 2,50 ; 694 kisten mooie
meiden 2-—10 ; 86 kislen rooboonen 4 ; 196
kisten kabeljauw 2,50—4 ; 85 kisten vlas-
wijting 3 ; 98 kisten tongschar 2—3,50 ; 15
kisten zonnevïsch 1,75 f r. per kg-,

14 April. •— .Magere aanvoer. Er werd
verkocht : 2296 kisten wijting 1,50—4.50 ;
1448 kislen makreel 3—4 ; 675 kisle leegs
aring van 26 kg. l—-1..75 ; 525 kislen mooie
meiden 2,25-^—11 ; 124 kisten roobaard 3—
5,50 ; 945 kislen koolvisch 2 ; 75 kisten
.kabeljauw 3—-4 ; 16 islen longschar 3—5 ;
55 kislen kleine scheivisch 1,50—2,50 fr.

NIEUWPOORT

OPBRENGST der VISSCHERSVAARTUIGEN

8 April. — N.52, 678 fr. ; N.38, 2935
fr. : P.9,3, 1718 fr. ; P. 12, 662 fr. ; N.20,roode boonen van de Noorsche .kust • en 2

Ireilers met 213.900 kg. meest joo boonen, 1257,50 fr. ; N.26, 2852,50 fr. ; N.45, 4766
t-.oolvisch en knbeljaiuw uit Ysland. Van de fr. . N.3 | f |479 fr. ; P.2, 875 fr- ; P-86, 1 7 9
Noorsche kust werden groole vangsten roo fr. ; P.9, |'026 fr. ; Od. 3, 1 1 7 3 fr. ; N.41,
boonen aan de markt gebracht. Gansch de 2 7 1 7 fr. ; N.22, 1248 fr. ; Od. 1 5 , 792 fr.
v/eek was cle kooplust voor verbruiksvisch
matig. De onverkochte resten werden door' 9 A?"'- — N . 5 I , 2450.50.fr. ; P.4, 2578
t'.r vischmeelfabiieken afgenomen. fr

cle schollen te koop gestcld-
De door I l hcogzeevaarluigen aangebrach

ZEEBRUGGE

10 April. •— groote tong l'O ; bloktong 10—
1 1 ; fruittong 1 6 ; sch, kl. tong 16—17;
kleine tong 12—14 ; tarbot 10—15 ; griet
8—9 ; pietcrmnn l l : g«V plaat 4 ; middel
plaat 4,50—5 ; kl, plaat 4—4,50 ; schar 4
—4,50 ; wijting l—2 ; rog' 3 fr. per kg.

12 April. — gr. tong 9—10 ; bloktong 10
— I I ; fruittong 15 ; sch. kl. tong 15—-16 ;
kleine tong 12—14 ; tarbot I I — 1 5 : griet 7
—9 ; pieternian l l —12 ; gr. plaat 4 ; midd.
plaat 4,75—5,50 ; kleine plaat 4,50 ; schat
4—4,75 : wijting l—2 ; rog 3—4 fr.

13 April. — gr. tong 9—10 ; bloktong l l
—12 ; fruittong 16 ; sch. kl. tong 16 17 ;
kitine tong 13—15; tarbot 12—16; gjriel
8—9 ; pieternian I I —12 ; gr. plaat 4,50 :
imdd. plaat 5—5,50 ; kl. plaat 4,50—5 ;
schar 3,75—4,50 ; wijting 0,50—1,50 ; rog
2,75—3,50 fr. per kg. •

14 April. — gr. tong 10 ; bloktong 12 ;
fruittong 15 ; sch. kl. tong 16—18 ; kleine
tong 13—15 ; tarbot 12—"l 7 ; griet 8—10 ;
picterinan l l ; gr. plaat 5 ; midd. plaat 6 ;
kleine plaat 5,50 ; schar 4—4.50 ; wijting
0,50—1,50 ; rog 3—4 fr. per kg.

15 April. — gr -tong 1 1 ; blokiong 12—
I J ; fruittong 15 ; sch. kl. tong 16 ; kleine
Song 13,50—14,50; tarbot 1 5 — 1 8 ; griet
9--1 2 ; pieterman l 1,50—-12 ; gr. plaat 5 ;
midd. plaat 5,50—"6 ; kl. plaat 4.50—5 ;
schar 4—5 ; wijting 0,50—2 ; rog 3—5 fr.

PRIJZEN DER GARNALEN :
Donderdag 8 April, 6263 k». 4,80—6,00
Vrijdag 9 April, 6'QIO kg. 3.00—5.00
Zaterdag 10 April, 12 .519 kg. 2,60—4.00
Maandag 12 April, 7017 kg. 2,70—4,50
Dinsdag l 3 April, 12.387 kg. 2.70—3,70
Woensdag 14 April, 9075 kg. 2,50—3,80

V1SCHAFSLAGER
Kaai. 20 - Tel. 119 — NIEUWPOORT
ALLE SOORTEN

SCHEEPSBENOODIGDHEDEN
MAZOUT — OLIËN

De uitvoer van gewone

Viseh naar Frankrijk

EEN TE NEMEN MAATREGEL

Naar aanleiding van de klachten welke ons
verleden week bereikten, hebben we ook
een onderzoek ingesteld om de wijze der
,'erdeeling van de uitvoervergunningen na
c gaan.

Aan de hand van dit onderzoek, hebben
ve kunnen vaststellen, dat gedurende zekere
jerioden van het jaar, de uit te voeren kwan-
ums te klein zijn om geen gevaar te loopen,

Jat deze plotseling zouden dienen stopgezet
e worden.

Deze week konden we ook vaststellen ho^
ornmige vischhandelaars van dil kwantum

gebruik ms.ken om gansche loten goedkoope
\'ille en Yslandsche kabeljauw en koolvisch

uit te voeren, wat voor gevolg* kan hebben
dat bij grooten aanvoer van zekere export-
soorten zooals mooie meiden, sïeerten en
tor.gschar (steenschol) cfe uitvoer er van
plotseling onmogelijk zal worden en deze
sccrltn, welke weinig ten onzent gegeten
worden, van honderd per honderd in prijs
zullen zakken, de prijzen der andere visch-
soorten in hunnen val meeslepend.

Reeds vroeger hebben we dergelijk staal-
t i - bij den te grooten uitvoer van mak ree!.

OOSTENDE

APOTHEKERSVEREEN1G1NG VAN
OOSTENDE.

Zondag 18 April 1937. —'Dienstdoende
gansch den dag : Apotheker Brecx, Louisa-
slraat, I ; dienstdoende tot 12,30 uur : Apot-
hekers De Ketelaere, Thourout steenweg. 76
en Delang (Opex).

Nachtdienst 17—24 April ; Apotheker
Brecx.

OVERLIJDEN,

Men meldt ons het overlijden van Mevrouw
CHARLES SF.GHERS, geboren ADELE VOE-
TEN, in den ouderdom van 29 jaar.

Charles Seghers is oe zoon \an den heer
Amêdée SEGHERS, rceder en scheepsbouwer.

Ds begrafenis had plaats heden Donder-
dag voormiddag, la l Ouur in da kerk van
het H. Hart te Oostende en kende een mach-
tige volkstoeloop.

Aan den-cïiepbeprocfden vriend Charles en
de families, onze innige deelneming.

HET VERKEER OOSTENDE—DOVER IN
MAART.

De Staatspaketbooten Oostende—Dover

ONDERZOEKSRAAD VOOR SCHEEPVAART

Donderdag namic?dag vergaderde de Onder-
^'" voor Scheepvaart onder voorzel-

hèbben in den loop der maand Maart jl- ' p
35.109 passagiers vervoerd tegenover l 1.729
gedurende dezelfde maand van 1936, "tzij
een vermeerdering met 199 t.h.

Er dient hierbij evenwel rekening gehou-
den met het feit dat de Paaschperiode in de
tU.tistieken van Maart 1937 werd begrepen.
Indien men deze periode wegvallen laat on
men de eerste 23 dagen der maand Maart
!937 vergelijkt met die van 1936, dan wordt
een verhooging vastgesteld u.et 7 t.h. voor
het verkeer der reizigers en 79 t.h. voor dal
tier auto's.

De vooruitgang die sedert het begin van
h*l jaar werd geboekt, wordt dus andermaal
bevestigd.

• «*
AANBESTEDING — LEVEREN VAN
NAPHTA EN PETROLEUM.

Het College van Burgemeester en Schepe-
nen der Stad Oostende heeft de eer ter ken-
nis te brengen van cic belanghebbenden cïat
op Dinsdag 27 April a.s. te l l uur in ee.n
der zalen van hel Stadhuis, zal overgegaan
worden tot d.i openbare aanbesteding voor
het leveren van naphta en petroleum, nood:!»

de diensie-) het Gemeeniebesluur.
De aanbestedingen zullen ter post besteld

wolden, ten Ir.etste op Maandag, 26 April.
Men kan z;ch exemplaren van h«: lasten-

boek verschalfen ten kantore van Gezondheid
en Beheeren (S:<-.dhuis 2e verd-, Kamer 98.

PLAATSEN TE BEGEVEN.
4 plaatsen van POiVIPIER zijn bij het Ge-

meentebestuur Ie begeven :
De vereischte voorwaarden zijn :
1. Belg zijn ;
2.—- Ouderdomsgrens : te i minste '2 (i--

versche sprot en versche haring beleefd en
toen nam het Beheer van het Zeewt-zen het
wijs besluit deze soorten visch alleen nog ,
per maximum hoeveelheden van 50 .kg. per . 1937) ; ten hoonste 35 (in 1937- ; voor CK-
dag toe te laten.

Daar Yslandsche en witte
koolvisch ook zeer veel worden ingevoerd, }

kabeljauw .e":i

omdat er zoogezegd soms tekort aan is op |
onze markten, zien we niet in waarom dui-

oudstrijders: 40 (in 1937) ; .
3.-—- Voldaan hebben aan de onderrichtin-
n der miliïiewet.
De schriftelijke aanvragen moeten uiter-

lijk ingeci'iend worden op 30 April 1937. Ze

lang hel uit te voeren kwantum schas-.rsch is, j
een beperking van maximum 100 kg. per dag
zal instellen en dat het afleveren van ver-
gunningen slechts gedurende de <Jrie eersle S<=n niel meer in aanmerking

De schollenvisscherij liet nog te wenschen |Q April N 54 2255 fr • N.52 349
ever. Slechls Vrijdag werclan de eerste leven- f r . [\{'25 3|g fr. . [s!.32 352 fr • N 22,

1227 fr. ; Od. 15, 1348,50 fr. :N.46, 2125,50
fr. ; P.4, 1 1 6 7 fr. ; N.36, 463 fr. ; N. 14,

Ie 22.500 kg. schollen vond-en gemakkelijk 435^0 fr. ; P. 12, 412 fr. - Od.3, 279 fr. ;
koopers. De beslc vangslen werden bij d'.- p 5
,\mrumbank gemaakt. j j-

De Elbevisscherij leverde builen verschot- ! 17 A\nn"l N 4S 7 3 4 1 fr - N 44 1-i // , n - i i i i, • - i . 1 /-\prn. IN.*»?, L3^\ ir. , !Vtt, J31.1. i;cmeene goedkeuring van de handelaars en
c,ene soorten v-Uvisch, nog groole partijen fr_ . N.49, 7233,50 fr. ; N.20, 947,50 fr. ; | de visschers zal wegcjragen omdat, buite

zenden kg. van die rondvischsoorten ten na-
cieele van de gewone exportsoorten zouden
mceten uitgevoerd worden. , .

Daarom hopen wij dat het Beheer van hel j tuigschriften : a) mtliliegetui<:schr-fl ; b) bc-
Zeewezen ook voor deze vischsoorten, zoo- ! wijs van goed gedrag en zeder ; c) nationali-

terschap van den heer Poll.
De heer Desctnips zetelde als rijkscom-

missaris.

HET VISSCHEN IN FRANSCHE
TERRITORIALE WATEREN

De eerste walt e verschijnt is schipper Ju-
Hen Geryl, van de O.255 «Blanche-Madelei-
i>«.» welke op 9 Jenuari 1937 betrapt werd.

Op de vraag van den voorzitter waarom
hij deze overtrccï.ng begaan heeft, antwoordt
Geryl, dat do a ir.tiekkelijkhcid om daar ec«
frank te v«.»iheutn. te groot is, opdat men ze
zou kumïct. laten gaan. *

De rceder van O.255 word door de Fran-
eche rechlbïmk veroordeeld1 tot de betaling
van l 1-0*0 fr. t-rt 3000 Fransche frank boete
.-r n ht;t Syndiküat van Kaies.

Na een ernstlpc- maar vaderlijke waarschu-
wing opgeloopen te hebben van den voorzit-
ter, wordt de uittpraak op 8 dagen gesleld.

DE 0.304 OOK BETRAPT.

Vervolgens is hel de beurt aan de O.304.
sc-hipper jean Vc-ïhaeghe, die op 23 Januari

'aangehouden we.";l en naar Kales opgesleepl.
De eigenaar van de O.30I werd door de

F:ansche recht!-ank tot 5000 frank schade
aan h«l Syndikaat en 16,500 Fransche franks
boete, veroordeeld.

van de O.239 die zich te verantwoorde
heeft voor het visschen in Portugeesche tei
ritoriale watejen op 9 Maart jl.

Vieren onderhoord1 vertelt hoe hij van ui
Oostende rond 5 September was uitgevare;
en wat ijs had meegedaan voor de O.22-
«Massabielle».

Toen ze bij de O.228 kwamen, was de ze
te bewogen om het ijs over te nemen ei
waren ze verplicht die verrichtingen in d
territoriale wateren uit te voeren, wat d-a:
ook gedaan werd1.

iKort daarop wetden ze door de Portugeé
sche kanonnccrboot Diu gepraait, nadat dez<
drie schoten zou gelost hebben.

Vieren beweert, in tegenstelling met der
bevelhebber van de kanoneerboot, dat hij
maar eenmaal heeft hooren schieten en da!
hij geen poging tot vluchten, aangewend
heeft. Hel was daarbij mistig en hij had
voordien een trekje gedaan.

' De Portugeesche rechtbank veroordeeld»;
Kern ten andere met de O.228 tot 20 pon-i
boete, niet om in territoriale wateren ge-
vischt te hebben, maar omdat : l ) de mazen
der netten te klein waren ; 3 mazen van 3
centimeter en dit een overtreding daarstclt
tegen cfe wet van 18 December 1933 ;

2) gepoogd werd te vluchten en niet ge-
hoorzaamd te hebben aan de seinen om Ie
stoppen (vlag K. van het Internationaal
seinboek) ;

De Staatscom.r.issaris vraagt daarop of hij 3) om bij het varen in territoriale wate-
vtrwittigd v/eru door den haer Waterschoul j rc„, de nalionaliteitsvlag niet gedragen te
cfat strenge straffen op het visschen in Fran-
sche territoriale wateren zouden toegepast
worden.

Indien hel zoo is, is dil ook «en overlre-
clmg legen de Belgische autoriteiten, welke
zou dienen gestraft ie worden.

Uitspraak . binnen 8 dagen.

ViSCHTE DE 0.239 IN PORTUGEESCHE
TERRITORIALE WATEREN ?

Tensollle is het schipper Alfons Vieren

hebb-en.
Defer Louis en D'He-ïfi Ferdinand, onder-

hoord, beweren drie scholen gehoord Ie heb-
ben, maar daar het mistig was. er eerst geen
attent op te hebben gegeven.

Makelberi,he Frans, heeft slechts een schot
gehoord en beweert dat het mistig was.

De Staatscommissaris in zijn rekwisitorium
cischt een straf e» laat het §an den tlaad
ever, deze te bepalen.

Uitspraak binnen acht cïagen. *"

De Urbanisatiewerken

te Oostende

Verleden week reeds aangevangen met de af-
braak van de oude gebouwen, entrepot (oud
ijsfabriek «Froid Industrie!»), pakhuizen en
barakken van de oude vakschool, langs cfe
Brsiidariskaai, noodig om den weg te verwe-
zenlijken van het Zeestation, over de opge-
vulde Brandarisdok, naar de Vander Zweep-
plaals.

Binnen enkele dagen zal de oude brug.
rechtover de Oesterbankslraal, gelegen lus-
schen de Vcrbindingsvaart en Braiidariskaai
en die oevers van de slationkaai en Brancïa-
riskaai verbond, afgebroken worden om aan
de N.M.B.S. loe Ie laten de sporen te plaat-
sen op cfe gronden van het opgevulde bas-
sijn.

Binnen enkele weken zal heel waarschijn-
lijk insgelijks aangevangen worden met de.
albraak van de 53 ongezonde krotwoningen
van de wijk «Het Kroontje» aan den steen-
weg op Thourout.

Ooslende zal binnenkorl bijzonder voor ze-
ere sladsgedeellen een heel ander en aan-

si-namer uitzicht krijgen.
Die urbanisatie en saneeringswerken zijn

j;rootelijks te danken aan de regeering van |
nationale opbeuring die op den oogenblik ons
and bestuurt.

moeten vergezeld zijn van de volgende ge-

teilsattesl.
Na voormelden datum kor.'.en de aanvra

dagen van de week zal geschieden om den
I>;;ndel en de visscherij de gelegenheid ve

441 fr. ; P.86, 858,50 fr. ; N. l 6, 663,50 j8«ven zich er op te sleunen en or zich naar
N.34, 648 fr. ; N.4, 490 fr. "\f,c.hik.ken- . . . , j ,Wij zijn overtuigd dat ons voorslel de nl-

Gezameri.'ijk losten 22 hoogzoevaar- J
tuigen 44.000 kg. zeevisch en 60 kleinvjs-
-••cheisvaarluigei'. l 7. l 80 kg. zoelwalervisch.

Uil ter hancf v/c-rd uit 7 vaartuigen 2'00 k^,
Flbevisch omgezel.

De van binnen- en builcnlandschc op de

buiten cn-
. - . „ r , , 1449 fr. ; N.35, 889 f r- • N.26, |2I2 j kfcle speculaleurs, de vischprijzen geen groo
fr. ; Od.16, 481 f r. ; N .5I . 1 4 7 1 fr. ; N.4 l , te schommelingen zouden ondergaan. Zijner
.565 fr. ; N.38, 1005 fr. ; P.93, 1087 fr. bela^hcbbc"do"' «««« ~ «*« *>*™ ">"«•»

13 April. — P. 1.2, 264 fr. ; N.22, 320 fr-;
N.26, 209 fr. ; P.9, 315 fr. ; N-34, 398 fr-;
N.51, 487 fr. ; N.52, 282 fr. ; N.25, 236 fr. ;

op vinden, dal ze ons hun desideratas be-
kend maken.

markt gebrachte waar, becijferde zich op M.32, 259 fr. ; P.93, 200.50 fr. ; N. 18, 246 j | R. jNfft Vt" VflnAVlllpen ' |
154.800 k". Hieronder bevonden ?ir.H yoonU c_ K v f . \154.800 kg. Hieronder bevonden zich zooais
K'K jaar op dit tiJöslip, de zoo begeerde zee-
honden. Ook vc-ncïcn alle andere ingezonden
visch, zooals !evcnde schol, doornhaai, ha-
ring en heilbot gewillige afname.

Uit 2 treilers werd 98.600 kg. versche ha
ring op de markt gebracht.

_Het tolaal gewichl van cle op <le Altona-Ma'm-
burger markl verkochte waren bedroeg :
ir.arkl kg. 1.670.400
uit ter hand 200
haringinvocr 98.600

kg. 1.769.200

f
.14 April. — N.36, 998 fr. ; N.45, 1973,50
fr. ; N.54, 858,50 fr, ; P.8Ó, 1200 fr. ; OH.
15, 2444 fr. ; N.42, 2S04 fr. ; Od.16, 420 fr.

GEWICHT EN PRIJZEN DER GARNAAL

3 April, 478 kg.
9 April, 631 kg.
10 April, 482 kg.
12 April, 480 kg.
13 April, 922 kg.
14 April, 1287 kg.

3,50—5,50
2,40—3,60
2,40—3,10
2,00—4,09
1,70—3,60
1,30—3,20

ANTWERPEN
SOORTEN ZEE- EN ZOETWATERVISCH VERKOCHT IN DE STEDELIJKE VISCHMIJN

TE ANTWERPEN. IN DEN LOOP DER WEEK VAN 5 TOT 10 APRIL 1937.

SOORTEN

Griet klein (2
W'f'r: kabeljauw groot (60
Witte kabeljauw midd
Witte kabeljauw klein
Vslandsche kabeljauw midd. ,
llnorhaan ,, 275
Koolvisch 1 ) 5
Leng 30
I'Jufïijs groot ., 43

BELGISCHE VISCH
Waard*

A*nt. Tot. Gern.
p«r kg.

88,— 7.35
230,— 1.45

. .2115 3711,— 1,75
... 327 406,— 1,25

VREEMDE VISCH
Waard.

Aont, Tot. Gem,
kf, p«r kg.

1045 2U78,— 2,—
T052 2067,— 1.95

1350 2148,— 1,60

BRANDHOUTKAAI, 29-31

Tel, 11.74.63 — BRUSSEL

Groothandel in GEROOKTEN

en GEZOUTEN VISCH

Specialiteit van gerookten ZALM

Versche en gepelde GARNAAL

r'ladijs middclslag
I'iadijs kloin
Nog ,
.'ichar

305,— 1,10
94,— 0.80
28,— 0.95

301,— 7,—
490 1926— 3.95

2205 2935,— 1.35
1060 746,—0.70
1165 3070,— 2,65

v'«c« 150 256,— 1,70
Schelvisch groot ,, > f i

• icliclviscli micVI. ... .. ... ,
McholSclv: schol 200 166,— 0.85
Steenschol 225 295,— 1.30
ttcRiipoei 555 524,—0.95
Tar'^l klein 7 55,™ 8.—
Vlaswijting ,. ...,,,, ..,,
Wijting Jclein 905 959,— 0.5'0
/andhaai ... ... ... . . ... ... , . , , , . , . . , , . , ,
Kuit 160 254,— 1,60
Maring ... ' ,
Makreel ,;. ...
Hrasom ... ,,, ... ..

15
80
270

36,— 2.40
121,— 1,50
530,— 1.95

350 657,-

775 1054,-

7555 3615,-

• 190

1.35

0.50
555
50

745,— 1.35
14,— 0.30

CINEMAS

RIALTO
Lucien Baroux, Betly Stockfeld in cc;»

geestige komedie . «Een Goudnn Keel».
H.-B. Warner in : «Sorrcl en zijn Zoon».

Een hartroetcnclo, krachtige en aandoenlijke
cJrnmalischc film.

REX-CINE.
Een jazz-coktail, van plc/.icr en samenhang

«.I-iïer... Radio Davcnlry» met Koy Fox, en
zijn 'muzikanten, de tegenwoordige meest be-
roemde.

Da beroemde Wecnsche tenor, J. Schmidl
«?Do Schoonste dag van mijn IcvcnS, .

RIO-CINE
Dolly Haas in een vrceselijk en aandoen-

lijk drama : «De Gebroken Lelie». •— Con-
stancc Cummings en Edmund Love in een
proote spionnagcfilin : «De Zeven Medeplich-
tigen».

De wefHe is vaslgesleid als volgt : Mini-
mum . 12015 fr. ; maximum . 15 .130 fr.

Er zal een examen afgenomen worden.
Verdeie inlichtingen kunnen bekomen

worden ter. stadhuize, Sccrelariaaï-.

VERGADERINGEN VAN BELANG.
Zaterdag 24 April a. s. vergadert de Hoo-.

gere Raad voor Zeevisscherij te Oostend-e te
i.OiSO u. Te 10 uur in plaats van te 10,30
uur heeft de algemeen vergadering van de
Gomecnschspelijke Kas voor Zeevisscherij
plaats, terwijl te 15 uur, da Behecrraad' va",
ïle Propagandabond voor vischverbruik een
belangrijke vergadering houdt.

Het programma dezer bijeenkomsSen, zul-
len we in ons volyend nummer inlasschen.

¥ ¥ *
AANVARING.

Vrijdag werd voor -het eerst een ntcuwj
veerbooi gebruikt.

De stuurman welke hel schip bestuurde,
had een ongelukkige zwenking, waardoor hel
schip lerechlkwam legen een Belgische sleep-
bool.

De veerboot welke lichte averij opliep,
nicesl voor herstelling naar de scheepswer-
ven Seghcrs gesleept worden.

Aan de landftngskar.icn werden twee oude
badwagens geplaatst, welke nochtans veel Ie
klein zijn om het publiek de gelegenheid te
geven zich er in te schuilen.

Moeilijk valt hierin echter verbetering te
brengen, daar de wijzigingen welke aan de
Ktadszijdc voorhanden zijn, niet toelaten, nu
reeds definitieve standplaatsen en schikkin-
gen te treffen. Wc komen hier nog wel op
terug.

Nederlandsche Treiler

gezonken

op de Noordzee

EEN VAN DE .TIEN OPVARENDEN
OMGEKOMEN.

AANVARING MET EEN ENGELSCH
STOOMSCHIP

De Nederlandsche sioomtrcilcr «Licsbctli
r»/-wxr / t | Kelly», een vaartuig van 195 ton uil Ymüi-
ROXY (flewezen OdilOn) Ic'en, h op de Noordzee in bolaing gekomen

met een Engelsen sloomschrip van 1 1 2 7 Ion-
d'? «Lco»_ uit Huil.

De liêilcr is onimidcfellijk gezonken. Van de

Zelfde programma als «Res-Cine»,

CINE-PALACB

11.804 kg. 17,100.00 (r. J2.492 kg. 12.306 'j0 Witte Vlag».

I. Aktualitcitcn Paramount ; 2. hDe Eend
en haar kuiken», klcurtcckenfüm.

3. «Ccsar», een film van Marcel Pagnol,
met Rainiu, Pierre Fresnay en Orane Dema-
z:s.

FORUM
Darman in : «De Kampioen dezer Darnt-n*

een uitnemende geestige film. •— Martha Eg-
gen in «Blonde Carmen». Hel grootste suc-
ces van deze groote attïste.

STUDIAC
Al da laattto weroIdgebcurleni»«Ao.
Kinderen altijd toegelaten.

CAMEO
Annabolla,- Ricard en Wilm ïn . Moslcou-

Nftchten». Mólly Lamont in : «Oncfer

tien opvarenden konden er negen f^crcd wor
drn, terwijl de tweede machinist, mei name
Jan Spek, uit Ymuiden, den dooü vond in tic

Voor onze

Garnaa l visschers

Voor onze Garnaalviscshers.
Woensdag voormiddag hadden Schepenen j

F'nurquael, Vroomc en den heer Velthof,
besluurder der Oostcncische Visschershaven,
i:cn onderhoud :mel den heer minisier van
verkeerswezen om de loasland onzer garnaal-
vjsschers te onderzoeken en na ie gaan weikc
middelen dienen aangewend' om hierin ver-
Lclering Ie brenyen.

De .kwestie van cïen vrijen invoer van ge-
pelde en ongepelde garnaal, de uitvoer van
garnaal, de Iransithandcl in garnaal en het
leveren van goedkoop krediet aan de kleino
visschersvaartuigcn, werd er insgelijks be-
sproken.

Ook werd gewezen op de ovcra'rachllaks
v/elke voor den visch 1,25 l.h. en voor de
!>amaa! 2,50 t.h. bedraagt.

Daar de kwesties van den in- en uiïvo'cr
van garnaal, besproken en behandeld dienen
ti: worden met het ministerie van Builenland-
sche zaken, zal volgende week een bijeen-
komst met -minister Spaak belegd worden.

Voor de kwestie van de overdrachttaks zal
met den minister van financiën onderhandeld
worden, terwijl het Beheer van het Zeewezen
een beter toezicht op de transithandel zal
houden jen gevraagd werd c!at de gnrnaai
welke in transit België passeert, zou gelood

rorden.
Men verhoopt van de gedane voetstappen

hel beste.

Kleine

Aankondigingen

TE KOOP

Garnaalvisschersvaartuig met motor
van 50 P.K., alsook alle scheepsbenoo-
ciigdheden in zeer goeden staat vcrkee-
rend. :

Voor alle inlichtingen zich wenden :
Oesterbankstraat, 26, Oostende. •

Te koop
Garnaalvissrhcrsvaartuig O.5, int

zeer goeden staat, voorzien van motor
Deutz-Bronz, van 20 HP. Zich wenden.
Cirkelstraat, 23, Oostende.

Te koop

Een prachtig MOTORVISSCHERS-
BOOT, voorzien van een nieuwe La-
vamotor van 100 H.P. en na den oor-
log gebouwd. Zich wenden : bureel v.
Wad.

Te koop

UIT TER HAND TE KOOP
GamaaivJsschersvaartuig O.61

ftDelphine», toebehoorende aan Louis.
Dasseville, Café Congolais, Kaaistraat,
34, Oostende.

Het vaartiig verkeert in goeden staat:
werd in 1925 gebouwd en is voorzien
van een motor Anglo-Belge van 25 HP,
Lengte 11 m. kiel. Breedte 4.50 m.

Herdenking van den

Aanval op Zeebrugge

F.EN PLECHTIGHEID OP 25 APRIL A. S.

Op Zondag 25 April, zal Ie Zeebrugge de
plechtige herdenking plaals hebben van den
aanval, welke tijdens den oorlog door da
Britschc vloot werd ondernomen.

Het verloop van de plechtigheid is als volgt
geregclct : Om 9, uur bijeenkomst bij den
watertoren ; 9,30 u. optocht naar de yraven
van de gesneuvelde helden.

Vervolgens zal een mis plaats hebben in Az
kerk te Zcebrugge, nï afloop waarvan, te
l l uur, een sloel naar het Britschc gedenk'
teek-en zal trekken. Hier zal een plechtigheid
plaats vinden, in tegenwoordigheid van de
afgevaardigden van de geallieerde landen.

De «Leo» heeft cte geredde bemanning aan
land gebracht te Huil.

OOK EEN FRANSCHE TREILER VERGAAN

De Fransche treiler «Anncttc» uil Dieppc,
Lcïiaïndc uil een bemanning van 12 koppen
is heden Dinsdag op 20 mijl ven Diepp»!,
lek geslagen en gezonken.

De bemanning kon zich in cfe reddingsboot
begeven «n gezien hel kflniö weer naar Diep-
pe roeien.

Hnt vftv
lf-99 te Boulo^Sic gebouwd.

wa-. 26 rv>. lans on werd in
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VERWACHTINGfïVAN HET PUBLIEK!. „„„„—„—»„„„„„„„. . .

HILIPS

Visschers vrouwtjes!

Om je man in zee te kunnen hooren, moet ge uwe

RADIO voor geen spotprijs meer verkoopen.

Cazautje van

heeft er iets nieuws op uitgedacht.

inderdaad hij heeft middel gevonden om met een

klein bijzet apparaat

zeer weinig kost, uw oud toestel in dienst te

laten zonder dat de klank er van verandert.

ar van te overtuigen, is hij bereid kosteloos bij U een proef te komen doen.

Dit toestel is bruikbaar op alle merken van radio's

Maakt er dus gebruik van en

telefoneert onmiddellijk naar

BERSCHT AAN

ZEEVARENDEN

NEDERLAND
7i;ïescjie Zeegat. Plaatgat. Zoutkamper-

Wijziging betonning.
)p 53 gr. 27 min. 52 sec. Nb en 6 gr. 3
. 46 sec- El is bijgelegd de spitse ton
"/ van het Plaattjat ; nr.nr 53 gr. 26 min.

cc. Nb en 6 gr. 6 min.30 sec. El is ver-
:1 dr spitse ton No 2van de Zoutkamper-
.>•
'cegat van Zierifcsee. Krabbenkrcck. \Vij-
ng bctonning.
)p plin. 5 1 gr. 37 min. 14 sec. Nb en 4
4 min, 25 sec. UI. is gelegd een zware
fbaken No l ven de Krabbenkreek. Hel

>ric drijfbiiker. No I is vernummerd in
la.

ENGELAND
)ostkust. Mond Tyne rivier. Licht en M.
weer in dienst.
.igging plm. 55 gr. 0.5 min. Nb en l gr.
min. Wl. Het groen-rood-witte licht op
.kop van de S pier van cïcn mond der

e rivier is weer ontstoken, het MS weer
licnst gesteld.

DUITSCHLAND
oordzec. Mond Elbe rivier. Wrak opgc-
nd.
)p 54 gr. l min. 41 sec. Nb en 8 gr. 19
. 18 sec. El. EN.E.Iijk van het lichlschip
oe l», is het wrak met 3 vin l vt water
cruiind.

* * •¥
oordzee Eems. Oost Friesche Gaatje. —
itboei verlegd
aar 53 gr. 24 min. 38 sec. Nb en 6 gr. 56
. 42 sec. El. is verleed de zwarte lichl-
i G l van het Oost Friesche Gaatje.

Van hier en elders

'GELET! OPGELET
De bekende firma

AuPara

MADELEIN-BUYS
e» Masseerder van de Wit-

onnenptr.-iat, 27, Oostende, is .thans
gebrtK h t naar de
ADOI t' BUYLSTRAAgr, 53

oek M;»'ic-Joséplaatsen Madridstr.)
OOSTENDE

spreckdraad was en blijft 1740.

DE SCHEEPS8OUWPOUTIEK VAN DE
REGEERïNG DRAAGT VRUCHTEN.

'Dank zij de vaste schcepvaartpolitiek van
de regeering, is in België een nieuwe periode
van scheepsbouw uitgebroken.

Zaterdag werd te Ternsche, in aanwezig-
heid van minister Jaspar, een kustvaarder '.^
water gelaten, gebouwd voor een Artlwerp-
sche recdi'erïj.

Op 23 April a-s. worden te Hoboken twee
schepen te water gelalen, een vrachtschip,
de «Moanda» voor de Kongolijn en een nieu-
we Staatspaketboot de «Prins Albcrt».

Aan elk van deze nieuwe schepen zal d«
Belgische Zeevaartbond een e-erevlag aanbie-
den.

* » «

IETS OVER ZALM.

EEN ZEER INTERESSANTE RUSSISCHE
PROEFNEMING.

Proffessor L .-S. Berg, van het Leningrad
Instituut voor visscherij en hel Ichthyolisch
Instituut van tTe Wetenschappelijke Acade-
mie, is na lar.;; zoeken tot het besluit geko-
men dat visch kan onderverdeeld worden in
«.Lente* «n «Winter» soorten. Sinds verschei-
dene jaren wott het Leningrad Visscherij
Instituut, onder de leiding van Prof. Berg,
op de gewoonten en het leven van zalm in
het verre Noordon, van Murmansk tot Pccha-
ra.

Er wcrc? bewezen dat zalm, niettegenstaan-
de ze in zeewater leeft, zij zich vermenig-
vuldigt in yersch water en dat voor het
broed-scizocn zij naar de rivieren Irckl.

Als besluit van ern onderzoeking, werd be-
wezen dat een zeker scort zalm, dat in Noor-
der wateren ontdekt werd, in het zelfde jaar,
van haar verplaatsing naar de rivier, kuit
schiet, terwijl et!n andere soort slechts het
jaar daarop zich vermenigvuldigt.

Proff. Berg beweert dat er twee biologische
groepen bestaan in één en dezelfde soort
zalm. — De zalm die zich onmiddellijk na
haar intrede in Je rivier vermenigvuldigt,
noemt hij «Lenlezalm» ; de zalm die eerst
de Winter in de rivier doorbrengt vooraleer
kuit te schieten bestempelt hij met de naam:
«Winterzalm».

Proff. Berg i* ook lol de ondervinding ge-
komen, dat Winterzalm in c!-; Herfst de ri-

VIS5CHEBS !

VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EM

NIEUWBOUW WEMDT U TOT OE VEBKHUIZEM

BELIAPD-CRIGHTOfkC

OOSTENDE S. Af

_ . . .
vier binn-entreedt en niet in de Lente, zooais
de Lente zalm doet.

Juist voor de Winter legt de Winterzalm
zijn eieren. Ze zijn grooter, zwaarder en
vruchtbaarder dan die van de Lentezalm. Na
eerst een paar maanden in. het kouder water
gelogen te hebben, broeden ze uit.

Hel is niet alleen onder de zalm dat men
Winter- en Lente soorten aantreft. Ook on-

jder steur en lamprei vindt men beide soor-
ten.

Het verschil luischen Winter- en Lcnte-
zalin is van groot belang voor de vïschindus-
trie. Wïnterzalm is in 't algemeen grooter en
dus waardevoller dan Lenlezalm.

Doch geen zalra, rijp tot broeden, wordt
in cfe lager rivierbedding gevonden.

Sovjelsche ichliiyologei» beproeven nu Len
tezalm in Winterzalm te veranderen. Of ze
daarin zullen lukken, is nog af te wachten.

ENORME WALVISCHV ANGST.

Naar een artikel uit een Noorsch dagblad
aangaande het afgeloopcn walvischscizocn,
was de vloot die dit jaar voor de walvisch-
vangsl gebruikt werd, kleiner dan die welke
andere seizoenen in werking gebracht werd.
Zijn capaciteit was nochtans grooter, het re-
cordjaar 1930-31 inbegrepen.

Er werd uitgerekend dat de 4 1 vlottende
raffinaderijen 'welke in het seizoen 1930-31
in werking gesteld werden met 202 walvisch-
vangcrs, een totale opbrengst mochten boe-
ken van gemiddeld 20/000 ton olie per dag.

Dit jaar werden uit 30 raffinaderijen met
184 walvischvangers, een totale opbrengst
aangctcekend van gemiddeld 30.000 ton olie
per day. Nemen wc nog in aanmerking dat
het seizoen 1930-31 zes weken vroeger be-
gonnen was en een maanc', langer duurde dan
het afgeloopen seizoen.

Een voornaam feit is dat het afgeloopcn
seizoen,, hoc kort het ook geweest is, als do
beste walvischperiode aangeschreven staat.
De cijfers tooncn aan hoe de opbrengst in
de zes laatste jaren een vooruitgang gemaakt
heeft.

SHETLANDSCHE OVEREENKOMST.

Een overeenkomst tusschen Shetlandsche
visschers en Duitsche invoerders om de Shet-
landsr.lvc nctvisschcrij op 1 1 Mei ie beginnen
bij middel van ShellancJsche booten alleen,
heeft groote verontwaardiging verwekt bij
de bewoners van de Moray Firlh kust,

Ongeveer 15 jaar geleden protesteerden
de Shetlandsche visschers teg'cn die van de
SchotscKe Oostkust om de visschorij zoo
vroeg te beginnen, daar ze in dit tijdperk
groote schade berokkenen aan de vischgron-
den.

Nu willen de Shellanders zelf doen wat z«
vroeger tegengewerkt hebben,

Wal meer is, ze doen een nieuwe en ge-
vaarlijk prineïcp ingang vinden, namelijk, hel
vonrlx'h'v.'dM vnn de visscli-jrij voor lokn'e
va'srluijjen aïlcoi.

EEN INTERESSANTE VONDST,
Te Barwich in Engeland we ra' een oude

cieu^ opgegraven, die, meix veronderstelt,
een rekenbord moet geweest zijn van een
vischhandelaar (Mr Ralph. Sayers) die han-
del veerde aan de haven, een eeuw geleden.

Talrijke namen staan diep in het hout ge
gravcsid- Men gist dat de handelaar de ge-

jwoontï had t?e namen van kooplieden en
. klanten, waarmee hij in dien tijd handel
dreef, op zijn deur schreef.

*••
SCHOTSCH VISSCHERSSCHIP VERGAAN.

Op de Yslandsche kusten h«bben zware
stormen gewoed, waarvan een motortreiler
uit Aberdeen, de Loch Movar, het slachtoffer
is geworden. Het schip was op een rots ge-
loopcn en werd zoo gehavend dat, toen de
zee wat gekalmeerd was, en men reddings-
pogingen kon wagen, niets nveer op het
schip was overgebleven. Brug, tuigage en
niüstcn, alles was overboord geslagen en van
e'e bemanning was evenmin een spoor meer
te bespeuren.

* * *

DISTRIBUTIE VAN VISCH IN DE
VEREENIGDE STATEN.

Naar Hr. Ms. Gezant te Washington be-
richt, heeft de President der Vereenigde Sta-
ten op 3 Maart jl. een wet, ingediend door
Hcnator Walsh, geteckend, volgens welke
2,000.000, dollars beschikbaar wordt ge-
steld voor den aankoop van visch, ter ver-
spreiding onder de behoeftigen in de Vcr-
ecnigde Staten. De visch moet binnen 90 da-
gen na voren gcmcldcn datum zijn aange-
kocht, doch zal niet uitsluitend van Amcri-
laanschcn oorsprong of door Amerikanen
gevangen behoeven te zijn.

• GOED NIEUWS

GROOTE AFSLAG op de beste
ZEELAARZEN «Dunlop - Ball -
Band» en «Humber»

bij de officieele vcrkoopcrs

CHAUSSURES CHARLES
6, Kapellcsfraat, en

H. GHYS, Re«derijkaai.

De nieuwe voorraad Iaat on» (oe van
af heden ecne merkelijke vermindering
toe te passen.

Noorweegsche

Haringvisschwij

Volgens bericht .van tien directeur der vis_
seherijen in Noorwegen werden aldaar van
hot begin van dit jaar tot 27 Maart aange!
vocrd : 3-299.000 H.L. winter- en voorjaars-
haring, waarvan in ijs verzonden werden .
720.000 H.L. gezouten werden 631.400 H.
L., aan traanfabrieken werden verkocht .•
l.567.'000 H.L. en aan conservenfabrieken :
240.3'ÜO H.L.

Gedurende de week van 15 tot 20 Maart
werden aangevoerd 1968 tonnen vaarharing,
796 tonnen vetharing, 1589 tonnen slocha-
ring en 369 ton Yslandsche haring.

Van het begin van het jaar tot 20 Maart
bedroeg de totaalaanvoer : 13.808 tonnen
vaarharing, 89,59 tonnen vetharing, 110.566
tornen sloeharing en 12.001 tonnen Ysland-
sche haring. ' • '• . i j

.»«•«*•«••*«««»*»* ••«••••

VISCHHANDELAARS, REEDERS,
voor -uwe DRUKWERKEN vraagt prij-
zen en stalen ter Drukkerij van dit blad
44, Nieuwpoortsteenwee Tel. 723

VISSCHERS, WERKLIEDEN — VOOR UW

Oliegoed, sterke Jum-

pers, Werkkleederen,

Vrieze kostumen, enz.
EEN ENKEL ADRES :

n dj Schaar

bij GASTON DELANGHE-DE GRYSE
16, St Francittusstraat (W. do Vlschmarkt)

Iets over de

Duinkerksche

Yslandvaarders

De Yslandvaart eertijds een bloeiende tak
ó"er Duinkerksche industrie, zal weldra totaal
verdwijnen en alleen nog maar in herinnering
bestaan. — Slechts één boot zette dces
jaar uit naar Ysland, en ze werd nog niet te
Duinkerke uitgerust maar te Gravelines.

De verplaatsing van de basis van de
grootvisschcrij van Duinkerke naar Graveli-
:-.es, korts na den oorlog, was de eerste voet-
stap naar den ondergang van dit bedrijf.

De Yslandvaart werd omstreeks l 76'0 ge'
boren. De Duinkerkenaars waren de eerslv
zeelieden van Frankrijk die naar Ysland uit'
vaarden op de kabeljauwvangst.

Honderd jaar later telde de Duinkerksche
haven reeds 150 vaartui^ten die op Ysland
vaarden. In 1867 verviel dit cijfer tot 135,
tot 90 in 1895, tot 80 in 1900 en tot 35 in
1910.

Op den vooravond van den oorlog vertrok»
ken nog 23 Yslandvaarders. Na den oorlog
bleven er nog een tiental over ; heden is hdt
tot een eenheid vervallen. Talrijke namen
prijken in de annalen van de Duinkerk»cho
Yslandvaart ; namen van mannen (iie door
hun energie en onvermoeide werkkracht, dit
bedrijf hoog ophielden welke, het mag ge-
iegcl, veel bijbracht tot den bloei van dez9
stad.

Dichters en kunstenaars hebben de Ysland-
vaarders beschreven en bezongen, hebben
hun moed verheerlijkt en hun doodcn be-
treurd.

Ze beslaan een groot deel der Fransche let'
terkur.de : Perot, de Courmaceul, A. Claeys,

jDascmbcrgh, hebben menig gedicht aan hen
opgedragen.

En Jon Trauste, een van de schrijvers di«S
'iet best het leven van die koene zeebonken
vertelt, schrijft vol lof over de Duinkerkscho
Yslandvaarders, die hij elk jaar te Reykjavik
ontmoette.

«In de vijftien jaar die ik hier ben, heb ik
nog nooit één weten gestraft zijn voor gelijk
welk motief, terwijl het dagelijks gebeurde
dat Engcisclien en Denen veroordeeld wer-
een», schrijft hij.

Terecht een groot« eer voor Duinkerkc l
Spijtig dat zoo'n mooi bedrijf verdwijnt en

dat h;t in d; naaste toekomst alleen maar in
herinnering zal bestaan.

VOOR EEN ECO hOM IS C HC HERSTELLING
WENDT U TOT DE GEKEhDE SCHEEPSWERF

REEDERVKAAf - OOSTENDE TÊL.2o36 PRIVAAT 21.11.

GEKEND VOOR HAAR BYZONDERE

UITVOERING OP GEBIEDVAM ELECTRISCM

JA5CHVEEK

ZEER VLUG ÉN VERZORGD WERK



« HET VISSCHERIJBLAD »

DIESE LMOTOREN

worden uitgevoerd met:
Kruiskoppen en leibanen — Dubbele spoelluchtaanvoer

Met en zonder toerenreductor in de

BREUKMEESTERS-ORTHOPEDISTEN

Laag brandstofverbruik. Laag smecrolieverbruik. |
Zeer geringe slijtage. — Betrouwbaar.

Uiterst gemakkelijk te bedienen.

N. V, MACHINEFABRIEK « BOLNES „

voorheen J. H. van CAPPELLEN

BOLNES (bij Rotterdam) Tel. Rotterdam 10398

Agent voor de Belgische kust:

WILLY LORENZEN Café « De Kust»

Tel. 2020 Congolaan, 19, Oostende

BURGERLIJKE STAND

OOSTENDE

GEBOORTEN

3 I Maait. Roger Vercruysse van Eduard
en Magdalena Pinck-et, Vaartbleekersstraat :
Arthur Vanbel van Fortune en Celina
Malfait, St Paulusstraat, 1 0 - 1 2 ;

l April. Claire \Velter van Pierre en
Simonne Mycke, Thourout stw., 262 ;

2. -— Diana .Lofère van Jozef en Yvonne
Wackenicr, St Sebssliaanstraat, 4 7 ; Michel
Duez -van Leon en Martha Van Kerckhove,
H. Hartalan, 25 ; Rnymonde Sanctorium van
Gustaaf en Celesta Eyland, St Paulusstraat,
23 ; Willy Hoenraet van Henri en Clara De-
poorter, Kerkstraat, 47 ; Norbert Devey van
Oscar e>\ Yvonne Dewittc, Zwaluwenstraat,
147. ; Marcel Pitz van Lambert <en Francoise
Deweirdt, Jozef II straat, 46 ;

3. — Jean Pro vost van Henri en Godelieve
Devrienrt't, Grocnselmarkt, 4; Robert Boedt
\-an Lcon en Magdalena Vaneessen, Gelijk-
heiastraat, 36 ; Raymond Wynsberghe van
Rayniond en Maria Depauw, Christinastraat,
76 ; Marlha Souvagic van Pieter en Louisa
V'ermeersch, woont te Lcffinge ; Freddy Mon-
teny van Fernand en Georgctle Mestdagh, 8,
Schippcrsstraat ; Maria Deturck van Jozef 311
Eugenia Brysse, Engclondstraat, 19 ;

5. Jacqueline Steen van Filip en Margue-
rite Verborgh, Timmermansslraat, 13 ; Ro-
sette Hoef van Vital en Aur;usta Deblauwe,

JAN LEVEKE-BOEDT
VISCHHANDEL

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

Oostende, tel. 1932 — 2050

Yperstraat, 47 ; Rosette Vanroose v. Gaston
en Magdalena Dewasme, Vindictivelaan, 22;

6. — Julien Bonavenlure van Florent en
Henrica Garmyn, Gelijkheïdstraat, 54 ;

7. -—- Francïive Halewyck van Raoul en
Lizzy Van is^ghem, woont te Broedene ; Ro-
land Been van Frans en Victc-ria Willaert, 3»
Schippersstraat ;

I'O. — Etieime Asrcke van Polydoor en
Madeleine Wouters, Zoidstraat, l 6.

SPECIALE BREUKBANDEN ZONDER STAAL en ZONDER
ELASTIEK WELKE MEN DAG KN NACHT DRAAGT ZON-
DER ONGEMAK. BUIKBANDSN VOOR DAML 4 EN
HEBREN DIE DEN BUIK OPHOUDEN EN ALLE LENDEN-

PIJNEN ONMIDDELLIJK VERWIJDEREN

KUNSTBHBNEN
IN DW.'ALUMIN

DE MODERNSTE EN DE

STERKSTE TOT HEDEN

— UITGEVONDEN —

ELASTIJiKE KOUSEN

ALLE KINDER- EN

ZIEKENAK'J 1KELEN —

ORTHOPEDISCHE KORSETS
om scheefgegroeide kinderen teruy

recht te brengen

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

Sprekelijk te Oostende, H. Serruysl., 7
Ieder werkdag v*m 8 tot 18 uur.

ZELFDE HUIS TE BRUGGE t ZU1DZANDSTRAAT . 25

.10. -—- Karel Vermeulen, 75 jaar, echtg-
Joanna Vanden Eeckhoute, 34, E. Beernaert-
straat ; Richard Monl'-:vne, 56 jaar, echtg.
E-spei^antia Hpilynck,, Stuivï-sstraat,' J 00 ;
Adriana Lus, 15 jaar. Oude Mijnplaats, 3.

MachielsSport

Kapellestraat, 87a, OOSTENDE

HOEDEN KLAKKEN
Echte Visschersklakken

merk ROSSAERT
REGENMANTELS — OL1EJASSEN

CUEREN VE:.TKN -

STERFGEVALLEN
5 April. — Rosalie Vanhove, 78 jaar, on-

gehuwd, Warschaustraat, 4 : Oscar Marloïu,
34 jaar, echtg. Rachel Casleleyn, A. Lie-
baertstraat, 81 ;

6. — Delfina Van Outryve. 86 jaar, werï.
Jacobus Vroome, Langeslraa', 81 ; (ohn Ho-
ward, 52 jaar, echtg. Lconïa Dubois, Kof-
straat, l 3 ; Renaat Poncet, 4 jaar, Beekstraaï
f: - Jozef Vannieuwenlande, 74 jaar, ongeh.
Christinastraat, 95 ; Cornnlis Vandc-.va'lle, 68
jaar, wed. Emina Becu. V'rijhavenstraat, 1 5 ;

7. — Eufrasia Vcrbeke, 67 jaar, wed. Au?.
Gielis, Antwcrpsche straat, 7 : Hortensia Brt-
nareJ, 83 jaar, wed. Alnxis Willaert, 15, Ed.
Cavellstraat ; • Lilianc Devos, l jaar. Stccn-
bakkcrsstraat, 65 ;

8. — Albina Van Acker, 47 jaar, cchlg.
Eugcen Yclens, Jozef II straat, l I ;

9. — Basiel Moerman, 83 jaar, echtg. Pru
dencia Vanbever, P. Bcnoiistraat, 1 0 ;

sÉBülANIKER

Christinastraat, 52 OOSTENDE.

Garantie — Komptant — Krediet
DUURDER DAN ANKER

ZIJN ER WEL
MAAR BETER NiFT

Altijd occasies van af 2ÖÖ Fr.

HUWELIJKEN

5 April. — Charles Willems, hofmeester
en Lydia Demey, naaister ; Aniiré Stormo,
schilder en Irma Eerebout ; Antöine Luyens,
motorist en Marie-Louisa Nys ; Marcel Nys,
vissoher en Julia Vanhooren ;

9. Oswald1 Chatlen,handelaar en Jeannc
j Debaedts ;

10. — Louis Ducheyne, bediende en Lu-
ciana Plouvier ; Louis Goffinga, bediende en

• Adriana Boussy ; Piorre Hofinan, werkman
en Maria De.'oor ; Josceph Cuypers, werk-
man en Alice Six ; Mauricc Flanders, bedien-
de en Frierïa Fobot ; Alfons David, vis-
schcr en Irena iVlinne.

VISSCHERS
DE POMMADE DERMATIQÜE

II 11

Kreeften en Oesters

STEEDS TE VERKRIJGEN BIJ

A, Vermeersch & C

OOSTENDE (Visscherskaai)

Tel. adres Huitromards, tel. 2157

ie

Zelfde Huis :
Vischhandel Thielemans
18, Kareelkaai, Brussel
Tel. adr. Thielemans-Poiïsoni
Telef. 126641 — 126642

AUG. VAN DEN ABEELE & Zonen

52-55, COUPUREREI
BRUGGE

ROOKERIJ — VISCHHANDEL — CONSERVEN

Telefoons: Brugge 335.48
Oostende 1578

Bijhuis: 73, Vischmijn
OOSTENDE

NEOS
GENEEST ALLE HUIDZIEKTEN

Bijzonder aan te bevelen tegen
MOUWVRETERS
Te verkrijgen in de

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

HUWELIJKSAANKONDIÜINGEN

I I April i037. — Werbrouck Marcel,
werktuigkundige, Garcnsstraat, la en Beer-
naerts Mary, Rentcniersstraat, 32 ; Vyane
Pierre, verver, Zwaluwenslraat, 72 en DCCOD
Margareta, Jozef II straat, 38-40 ; Schram-
me Gaston, !v:l4li«"r CP Rapaerl de Grass Ma-
rie, Van Isctf'ie',11 'tan. 2'j ; V'crfaillie Bcnoil,
werkman, FrancUcussïiaat, 4 r en Huyghe
Regino, Tlunirout stw., 32 ; Vandenbcrghe
Aljphonit,, schrijhwerkcr, Nijv^-heidstraat.
43 en Rapaert de Grassc Florcnline, 25, Van
Iseghcmlaan j Dumarey Emicl, beenhouwer
en Goctghcbcur Georgettc, 20, Fortuinstraat;
Dcvriendt Firmin, werkman cnHuyvasrl Ma-
ria, Metsersstraat, 63 ; Surveillant Georgcs,
smid en Heynen Yvonnc, Muscarstraat, 23 ;
Dossaer Alfred, hotcücr, Kursaal Oostramp,
5 en David Margareta,de Smet de Naeyerlaan
66 ; Modelet Renc, bediende, Romcstraal, 29
en Verburgh Marie, naaisler, Ed.CavcIlstraat

IK HEB GEEN DE MINSTE PIJN MEER, DANK ZIJ

CALMANT MARTOU!
Om gelukkig te leven moet gij gezond zijn !
Om gezond te zijn, om niet meer te lijden door

MAAGPIJN — PIJNEN IN DE INGEWANDEN
KRAMPEN — OVERGEVEN — AFGANG

Neemt enkele lepels CALMANT MARTOU !
't Is het eenigste geneesmiddel dat U zal helpen !
Eischt van uw apotheker de echt* CALMANT MARTOU en wei-

gert volstrekt gelijk welk zoogezegd even doelmatig proditct.
PRIJS : 7 FR. DE FLBSCH.

bij alle apothekers en 74, Vlaamschest. Brussel, oude apotheek Marton

In dezelfde apotheek is verkrijgbaar de BORSTBALSEM MARTOU,
die radikaaï, hoest valling, keelpijn, bronchiet geneest.

ALLE SLACH VAN VERMAKINOEN

Grauwe, witte en rieten MANDEN bil
-«o»-

CH. DESM1DT-SLEYTER

St. Frandscusstraat, 22, OOSTENDE

NIEUWPOORT

GEBOORTEN

Renïer Noel, van Arthur en Byloo Elisa-
heth ; Oonstandt Paul, van Karel en Struyve
Clara ; Therssen iVIartha van Camiile en Ae-
sr.crt Georkette, won. ie Lombartzde ; Ma-
leiïgier Jeïinnïne, van JosepK en Vanstee;!-
l:ïste Eliza, won. te Middelkcrke ; Houck Da-
iiïe'l, zoon van JosepK en \Va!thy iVIadelcinft.

OVERLIJDENS

Beun Sophia, wed. Dïngcns Geeraard, 86
jaar ; Decrop Melanie, echtg. Tyteca Caro-
!cs, 67 jaar, won. te Oostduinkerke ; Ciaeys
Roger, van Caniïel en Lamrneiant Julia, 8 m.

HUWELIJKSAFKONDIGINGEN

Crabeels Karel, timmerman te Nieuwpoort
en Legrix Germaine, z.b. te lireedene ; Du-
flou Juliaan, voerman en Flitser Arthurine,
z.b. beiden alhier ; DebaeJce Camiel. genees-
heer te Oostduinkerke en Braet Laura, z.b.
te Nieuwpoort.

HUWELIJKEN

Christoffel en Schenkers Antoï.ncttc ; Van-
Geryl Gustaaf en Nasscl Marie-Josc ; Weiss

cenbussche Odiel ien Depianter Gabrielle.

OUD - HUIS J. PLOEGAERTS
gesticht in 1891

Opvolgers :

J.

& Zonen
Vischfactors

7, NAUWSTRAAT, 7, MECHELEN
HARINGROOKERIJ

HANDEL in alk SOORTEN VISCH
Tel. 225 Telegr. Ploeg, rvïcchelen

BLANKENBERGE

GEBOORTEN
Var.denbusicht André v. Pieter en D'Heor

Rachel, Consr.iencestraat, 17 ; Bultinck Al-
fons van Joz-;f en Sandelé Marcella, Slacht-
huisstraat, 78.

HUWELIJKEN
Denys Karc), gasthofhouder met Naessens

Maria, beiden alhier ; Vandcmaele Robert
met Delgat Mailha, beiden alhier.

Vischknechten W V isschers,

Reeders en Vischhandelaars

Koopt uw RIJWIEL in het

HUIS GENTIL MARES

l

28, Kerkstraat, OOSTENDE;
Bijhuis: 32, de Smet de Naeyerlaan, 32

BLANKENBERGE

Belangrijk Bericht aan alle Reeders

De bestelling van onze overbekende ULTRA SONORE
DIEP1EMETER heeft alle verwachtingen overtroffen.

Om van spoedige levering zeker te zijn. wacht niet langer, we-
tende ciat Radio Telefonie en Dieptemcter onmisbaar zijn voor een
grondige uitbating.

Société Anonyme Internationale de Télégraphie saus Fil
OOSTENDE : Reederijkaai Tel. 188
ANTWER1 JN : 5-7. Lombardstraat Tel. 26659 - 29615
BRUSSEL: 13. Brederodestraat. Tel. 12.50 70 — 4 lijnen

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

ALLE SOORTEN KETTINGEN OP AANVRAAG

Ch. Riga-Van giesbrouck
SCHUILHAVEN Kettingfabrick ZEEBRUGGE
Postch. 221768 - Matige prijzen en uitnemende bediening. - Handelsreg. 5317

,,.••••,«..»•«••..»•••••».••••••»•••••>>•••••««••«••••••••»•««•••«•••*«»••»••••••••••••

Firma LOUIS DIERICKX-VIS3CHERS

VISCHHANDEL COMMERCE DE POISSON

VISCHMIJN, 17 OOSTENDE 17, MINQUE

Tel. 1890 Postcheckrekening 42.19.58

Eugène Rau & Zonen l

l 7 1 . OOSTSTRAAT, 71 OOSTENDE, TEL. 205 l
& •
4- ===========
•e \Ss/
l HARINGROOKERIJ M V1SCHCONSERVEN

OPGELET! OPGELET! •«««•c»««»9«8»a»«e«»®o*e«*e*SQ

De bekende firma | Adolf VERRECAS j

! j Vischmijn ZEEBRUGGE, tel.110 j

!! BRUGGE, tel. 319.59

G. MADELEIN-BUYS

Bandacf-ste en Masseerder van de Wit-
VERKOOP IN 'T GROOT van

j^oiiuiAtj - .TI.*-- «•. •* •*•*•*• u £> «3 v *—«. u*,*, v t*-ti *j*— w i **."- -v I»*»MJ*J%IÉ|J* MHM Aln A
tenonnensfn'ét. 2 . Oostende, is thans l VRFxP.flH MIK OP.
overgebracht naai de ttlWUVIIW, $VWWV

imttiiBd
ADOF-F BUYLSTRAAT, 53

(Hoek Mane-Joséplaatsen Madridstr.)
De spreekdraad was en blijft 1740.

Koopt al uw soorten

bij de Belgische Firma

DE MEULENARE Gebroeders

CREASEPROOF COUPUREGANG, 46

PURKAMENT GENT

KOORDEN Telefoon : 320.36

KOOPT AL UW SOORTEN PAKPAPIER

BEDRUKT EN ONBEDRUKT BIJ

N. V. CATS PAPIER

ROTTERDAM

VRAAGT PRIJS aan onzen Vertegenwoordiger : S. A B A S
57, van Duyststraat, DEURNE N. ANTWERPEN — Tel. 51381 |

LEOPOLD D E P A E P E
SCHUILHAVEN — ZEEBRUGGE

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

SPECIALITEIT VAN GEPELDE

GARNAAL

Tel. Zeebrugg» 89
Po.»ch«ck 303.941
H«nde!»r«g. 3022

PURFINAn V.

BRUSSEL

2ERSTE SOORT MAZOUT (OASOIL)
voor alle slach SCHEEPSMOTOREN
OLIËN van EERSTE HOEDANIGHEID

Agenten en Uitteveraars t
OSTEND STORES A ROPEWORKS

N. V.
REEDERIJKAAI — OOSTENDE

BESTEL UW OESTERS
EN KREEFTEN BIJ

A. Rau & Zoon

OOSTENDE (VoortMta) Td, 48
MMbfWfttM

Camiile Wiüems

DAGELIJKSCHE VERZENDING:
BELGJE — BUITENLAND

ZEEVISCH-
Groothandel

gesticht in 1889
OOSTENDE

Tel- Adr. Willemsco, Oostende £
Tel. : 85 - 1035 - 175 - I8U

S P R O T T E N & H A R I N G H A N D E L

Scheepsmotoren

VAL.CKE GEBR., N. V., OOSTENDE

Dr«Uk«r.Ult|*rar, Hoc*** SEYS, HUpwpooHwN» 44 Qoft««dk — Tel. 719


