
Het Ijle  Haring- en Sprotsei- 
zoen in het Nauw van Kales

Maatregelen welke kunnen overwogen worden

Het is ons allen bekend in  welke voor
waarden de visscherij door de Bezetten
de overheid werd toegelaten en op wel
ken afstand van de kust deze mag be
dreven worden.

In  vredestijd beoefende een gansche 
Nederlandsche haringvloot to den Herfst 
de visscherij van u it een Fransche h a 
ven van het Kanaal, doch zij voerde 
steeds haar vangsten naar eigen land.

Verleden jaar is die Nederlandsche 
vloot u it het K anaal weggebleven en dit 
zal d it jaar verm oedelijk ook het geval 
wezen.

Anderzijds heeft de Fransche, evenals 
de Belgische visschersvloot, groote ver
liezen ondergaan, zoodat de ter plaats 
beschikbare vaartuigen ontoereikend zijn 
om de dichte haringscholen, die daar 
regelmatig gedurende verscheidene we
ken onder de kust verschijnen, te ver
schalken.

Het spreekt van zelf dat de Belgische 
visschersvaartuigen, die voor deze vis
scherij het best geschikt zijn, voor zich 
zelf en voor ’s lands bevoorrading er het 
meeste voordeel zouden uithalen, moes 
ten zij geruimen tijd  kunnen visschen 
van uit een nabijgelegen haven.

Het ware daarenboven een groote be- 
I sparing van tijd  en ook van brandstof, 

wat in  de huidige omstandigheden van 
j het grootste öelang is.

Ons Zeewezen heeft het belang voor 
onze bevolking en onze visschers hiervan 
ingezien en heeft in  verband hiermede 
de heeren Vandenberghe en Pockelé ver
zocht een onderzoek in  te stellen nopens 
de wenschelijkheid en mogelijkheid een 
aantal Belgische visschersvaartuigen 
daarheen te laten varen om er de vis- 
Gcherij op sprot en haring gedurende 
gansch de Herfstperiode te zien beoefe- 

l nen.
Deze heeren hebben, na deze reis einde 

der vorige week afgelegd, asn hun be
trokken m aritiem e overheid een verslag 
over hun ondeizoek aldaar cvergemaakt, 
waaruit we hiernavolgende vernemen.

In de betrokken Fransche haven werd 
een bezoek gebracht aan de Hafenkom- 
mandant en de Hafenuberwachungstelle, 
waar het overbrengen van een gedeelte 
van de Belgische visschersvloot naar die 
haven besproken en overwogen werd.

Zij bezochten de plaats w aar de B e l
gische visschersvaartuigen konden aan
leggen en men was het daarna eens dat 
36 vaartuigen voorloopig voldoende zou
den ziijn, daar de plaats voor een grooter 
vloot om te beginnen ontbreekt.

De Fransche vloot welke er huist, be
schikt thans over een 40-tal vaartuigen 
van 10 tot 70 P.K ., waarvan de grootsten, 
een tiental, niet a ltijd  bij machte zijn 
uit te varen, daar de haven te veel ver
zand is.

Vaartuigen van 1,85 m. diepgang, kun
nen slechts van 2 uur vóór tot 2 uur na 
hoogwater to- en uitvaren.

De 36 Belgische vaartuigen, welke er 
zouden mogen heenvaren, zouden kun
nen genomen worden uit de verscheidene 
havens in evenredigheid van het aantal, 
volgens de P .K . of tonnenm aat en van 
de grootsten in vangkracht.

Dit getal zou in  drie groepen van 
twaalf vaartuigen met een eigen wacht
schip kunnen ingedeeld worden.

Het Vervoer

Het vervoer zou kunnen geschieden 
met de koelwagens van de N.M.B.S., wat 
een groote besparing van tijd , benzine 
en arbeid zou beteekenen en zou toe- 
hten een degelijke kontrool u it te oefe
nen op de wagens, die tijdens het ver
voer dienen verzegeld en gekonvoyeerd 
t3 worden.

Overwogen kan ook worden of men 
voor dit vervoer over geen twee vrach t
schepen zou kunnen beschikken om de 
lidingen per kist over te brengen, maar 
dit vervoer langs zee brengt zijn gevaren
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De N.12 vlotgebracht
Onze lezers weten hoe de N.12 «De Drie 

Broeders» voor een haven der Kanaal- 
kust gestrand was en dat de heeren 
Vandenberghe en Pockelé, samen met 
scheepsbouwer Ju les Denye en een 12-tal 
werklieden, einde vorige week afgereisd 
zijn om een werking op touw te stellen 
teneinde d it mooie vaartuig te kunnen 
lichten en te redden.

W aar een paar maanden geleden, een 
dertigtal Franschen niet in  staat waren 
het schip in  veertien dagen van strand 
te halen, heeft Ju les Denye het in  driej 
dagen en niettegenstaande slecht weder 
weten te bolwerken.

D it mag een kunstwerkje genoemd 
worden.

Het vaartuig mag binnen een paar 
dagen te Nieuwpoort verwacht worden.

Te dien einde is de heer Vandenberghe 
heden V rijdag af gevaren om er de laa t
ste benoodigdheden heen te brengen en 
de noodige form aliteiten te vervullen 
om het schip naar zijn thuishaven te 
kunnen doen terugkeeren.

Een Duitsche sleepboot heeft het vaar
tuig op sleeptouw genomen en in  België 
zal het vaartuig na een paar kleine her
stellingen, spoedig ter vischvangst kun
nen uitvaren.

De N.12 was voorzien van een motor 
Deutz van 70 P.K . van drie jaa r oud en 
werd iln 1927 te Oostende gebouwd.

Hiermede is onze visschersvloot een 
eenheid rijker geworden om in  de be
voorrading te voorzien en zal het voor 
schipper Legein ook van onschatbare 
waarde beteekenen.

en zijn traagheid mee, zooals d it ook 
het geval zou zijn met binnenlanders.

Het treinvervoer biedt alle voordeelen 
aan en zou toelaten, dank zij een goede 
verdeeling door de Korporatie, de iljle 
haring op zijn vlugst en versch ter be
stemming te brengen.

Voer de bevolking zou d it niet alleen 
een versch, gezond, m aar vooral een 
goedkoop en zeer voedzaam voedsel be
teekenen.

Brandstof en M ateriaal

De Fransche visschersvaartuigen be
schikken aldaar over een 300 lite r m a
zout per maand, m aar het spreekt van 
zelf aat het mazout en de kisten voor 
onze vaartuigen van u it België zouden 
diener. aangevoerd.

D it zal de taak zijn van de Korporatie 
die h ier zeer belangrijk werk kan ver
richten.

Een goede leiding noodzakelijk

De aanwezigheid van een waterschout 
of een waterschoutsagent, diê van in i
tia tie f en werkkracht getuigt en goed de 
drie talen m achtig is, met een paar af
gevaardigden van de Korporatie, zou 
toelaten in  gansch die periode aan ta l
rijke visschers rijk e lijk  hun brood te ver
dienen en de aan voer mogelijk maken van 
honderdduizenden kg. haring, die voor 
de bevoorrading uiterst welkom zouden 
zijn.

Anderzijds is hun aanwezigheid gedu 
rende al dien tijd  ten zeerste noodzake 
lijk  om ook de kwestie van huisvesting 
en bevoorrading voor de gansche groep 
visschers zonder veel m oeilijkheden te 
regelen.

Aan de N. M. van Belgische Spoorwe
gen op haar beurt te bewijzen, dat ook 
zij voor die taak opgewassen is.

Aldus lu idt in korte trekken het ver
slag van beide heeren, die de zaak op 
zeer practische wijze hebben voorgesteld.

Strandvisscherij 
te Heist

< / iA )
De noodige voorbereidselen werden ge

troffen door de gemeente Heist om het 
visschen vanaf het strand alh ier bij m id
del van roeibooten terug mogeliik te ma
ken. Nu het vereischte park, om de boo
ten te bergen kant en k laar staat, r  et 
den signaalmast, zal w aarschij a lijk  bij 
het verschijnen van het blad, deze sooit 
visscherij al in  werking zijn getreden. De 
visschers dienen het zich echter voor ge
zegd te houden dat bij gebeurlijke over
treding van de bestaande regiememen, 
de Bezettende M acht krachtige tegen
maatregelen treffen kan. Het zou d&n 
ook spijtig zijn, moest d it gebeuren. Pus, 
visschers, één oog voor uw boot, een an 
der voor den seinpost. Vergeet niet dat 
bij een degelijk beleid van Uwentwege, 
u een bloeiend en rijk  sprotseizoen w aar
sch ijn lijk  te wachten staat. Spoort elk
ander aan de bestaande regelingen stipt 
te volgen. De fout van één heeft soms 
droevige gevolgen voor de algemeenheid.

Brievenbus
P IE R R E  D EV R IEN D T , Blankenberge.

1) W ij maken uw schrijven over aan 
den betrokken verkooper.

2) Het is U  toegestaan als niet-vis- 
scher mee uit te varen, ’t W are echter 
verkieslijk  U  op de monsterrol te laten 
plaatsen om alle andere m oeilijkheden 
in zake verzekering en andere te ver
m ijden.

De Dienst der Produktie trekt de aan
dacht van de visschers en reeders op een 
mededeeling van het M inisterie van Eko- 
nomische Zaken, waarin op de noodza
kelijkheid gewezen wordt de Diesel
motoren om te bouwen voor het gebruik 
van gas of andere drijfkrachtbronnen, 
daar onder meer het kontingent toege
kende brandstof voor de scheepvaart- 
motoren slechts 30 t.h. van de behoeften 
zal vertegenwoordigen.

Regeling der Opeisching en Vrijmaking 
van Vaartuigen in Frankrijk

De reizen van den heer Vandenberghe 
in  F rankrijk  en zijn pogen om daar 
w aar Belgische visschersvaartuigen ver
toeven, deze vrij te krijgen en naar B e l
gië te doen terugvoeren, hebben hem de 
gelegenheid gegeven, niet alleen veel on
dervinding op te doen, m aar besprekin
gen te voeren, die toelaten een klaren 
k ijk  te hebben op w at nog voor de B e l
gische regeering te verwezenlijken va lt 
en wat in  dit opzicht tusschen de F ran 
sche en Duitsche regeeringen reeds tot 
stand kwam.

Zooals elkeen ook weet heeft de D u it
sche overheid een zeker aantal Fransche 
vaartuigen buitgemaakt in  de Fransche 
grenswateren; zij werden behandeld 
volgens het recht van inbeslagname. 
Dienaangaande had een gedachtenwisse- 
ling plaats tusschen de Duitsche afvaar
diging bij de Wapenstilstandscommissie 
voor economische aangelegenheden en 
de Fransche Commissie. U it deze ge- 
dachtenwisseling b lijk t dat het Duitsche 
en Fransche juridisch standpunt gedeel
te lij kv erschilt.

I. Voor de kwestie te regelen, had
den onderhandelingen plaats te Pa rijs  
tusschen de bijzondere afgevaardigden 
van Duitschland en Frankrijk . Onder 
voorbehoud van hun wederzijdsch ju ri
disch standpunt, hebben de twee afge
vaardigden beslist, volgende practische 
regeling voor te stellen, die gedeeltelijk 
gesteund is op de verklaring van den 
voorzitter der Duitsche afvaardiging bij 
de Wapenstilstandscommissie voor eco
nomische aangelegenheden, in  haar nota 
in  datum van  17 December 1940 gericht 
aan den voorzitter van de Fransche a f
vaardiging voor economische aangele
genheden.

De schepen vallende in  de reeksen c) 
en d) ten opzichte van dewelke de recht
bank van Inbeslagneming te Hamburg 
tot den 30 Ju n i 1941 inbegrepen, een be
slissing van gebruik genomen heeft, 
kunnen opgeëischt worden door de D u it
sche overheid tegen betaling van een 
vergoeding in geld, gelijk aan de waarde 
die de schepen hadden in  April 1939. E r 
zal als grondslag van de waarde der 
schepen genomen worden, het bedrag te 
dien tijde in  voege, voor de verzekering 
van het vaartuig.

3. Ind ien de vaartuigen, die, volgens 
de huidige overeenkomst moesten v r ij
gemaakt geweest zijn, verloren zijn ge
gaan gedurende den tijd  dat zij in  
Duitschen dienst waren, zal een vergoe
ding gestort worden in vervanging van 
de vrijm aking. Voor de vaststelling van 
de waarde van het vaartuig zal als 
grondslag genomen worden, het bedrag 
van de verzekering van het vaartuig van 
toepassing op d it tijdstip.

4. Het recht van de Duitsche overheid 
om de vrijgem aakte vaartuigen op te 
eischen b lijft zonder verandering.

5. De schepen die niet vrijgem aakt 
werden, komen defin itief toe aan de 
Duitsche overheid ten titel van buit, zoo
als het de Fransche regeering door de 
huidige overeenkomst erkent voor haar 
zelf en hare onderhoorigen.

6. De Duitsche regeering zal zich 
voortaan onthouden Fransche vaartu i
gen als oorlogsbuit in  beslag te nemen, 
tenzij zij in  de toekomst zich piichtig 
maken aan daden in  tegenstrijd met de 
wapenstilstandovereenkomst of aan de 
verordeningen uitgevaardigd door de 
Duitsche regeering krachtens deze over
eenkomst, ofwel dat zij daden stellen die

1. De regeling omvat al de vaartuigen, ! hunne inbeslagname en verbeurdverkla- 
die den 30 Ju n i 1941 voorkomen op de ring zou verrechtvaardigen, krachtens 
lijsten van den Reichscommissaris, bij de Duitsche verordeningen der inbeslag- 
de Rechtbank voor inbeslagnemingen te nemingen.
Hamburg, als Inbeslaggenomen overeen
komstig d it recht.

2. Worden vrijgelaten:
a) de vaartuigen die zich ten zuiden 

van Royan bevonden op het oogenblik 
dat de wapenstilstandovereenkomst van 
kracht werd;

b) de vaartuigen die nog n iet te water 
gelaten werden;

c) de schepen die dienen voor de b in
nenscheepvaart en geim matriculeerd zijn 
op de registers van de vaartuigen, ge
houden door den Franschen M inister van 
Openbare W erken;

d) alle vaartuigen onder de 200 Ton 
bruto;

e) de schepen die vrijw illig , na het 
in  werking treden van de wapenstil
standovereenkomst, in  de bezette F ran 
sche havens binnengeloopen zijn, w aar
onder de vaartuigen «Service Shell X III»  
«Zweena» en o.a. het stoomvaartuig 
«Gaston Nassut»;

f) de vaartuigen die voor menschlie- 
vende doeleinden gebruikt worden: « Ju 
les en Ju lie  Siegfried» en «Saint Yves».

Het vrijgeven sluit alle recht op scha
devergoeding uit.

Z ijn  in  deze vrijm aking niet begrepen 
alle vaartuigen die tot den 30 Ju n i 1941 
inbegrepen, verbeurd verklaard werden 
door vonnis van de Rechtbank van In 
beslagneming te Hamburg en niet los
gelaten werden.

7. De huidige overeenkomst is onmid
dellijk  van kracht.

I I .  Bovendien hebben de twee afge
vaardigden de kwestie onderzocht om te 
weten indien en in  welke mate het al 
of niet behoort de Fransche vaartuigen 
als oorlogsbuit te behandelen. Z ij kwa
men overeen dat deze kwestie zal voor
behouden worden aan een onderzoek van 
de bevoegde diensten, als zijndè buiten 
het kader van deze overeenkomst.

Nochtans stelt de Duitsche afvaard i
ging aan har>? regeering voor zich te 
onthouden vari haar recht van inbeslag
name als oorlogsbuit u it te oefenen op 
de vaartuigen buitgenomen ingevolge het 
recht van inbeslagname krachtens de 
bepalingen van sectie I  van de huidige 
overeenkomst.

In  dit opzicht zijn de twee afgevaar
digden akkoord dat door het nemen van 
een dergelijken maatregel, er in  geen 
geval voorbarig kan geoordeeld worden 
nopens de oplossing van de juridische 
vraag, te weten in welke mate het recht 
van oorlogsbuit mag uitgeoefend wor
den.

D it ontwerp van overeenkomst welke 
een groote stap vooruit beteekent voor 
de spoedige regeling van alle gevallen, 
moeten ook ons land toelaten een defi
nitieve regeling te treffen in zake dc 
in  beslag genomen of opgeëischte vis- 

1 schersvaartuigen.

Wij hebben nieuws van....
ZO N N EKEYN  D EW IT T E  Jeanne en 

Raymond, te Newlyn;
ZO N N EKEYN  R IC H A RD , te Swansea;
L E G E IN  ROCHUS, te Fleetwood;
EUG . D ECLERCQ , te Gloucester; 

en P IE R R E  M AES, te Loughton; 
die allen in  goede gezondheid verkeeren, 
aldus volgens een bericht langs het 
Roode K ru is van hen ontvangen.

Aan Cornells Goes werd gemeld dat 
T H ER R Y  JO SEP H  en G O N ZA ELES 
C H A RLES in goede gezondheid verb lij
ven in  Engeland.

D it bericht kwam langs het Roode 
Kru is door. Deze personen zijn vertrok
ken met de 0.340. D it vaartuig is bijge
volg goed ter bestemming aangekomen.
••««••••••••«••«••••«••«••••«e

Het Ombouwen van 
Dieselmotoren

Als Visschersvaartuigen uit 
Frankrijk terugkeeren

Nuttig werk
Vorige week bij -plaatsgebrek verschoven

Cpnieuw zijn twee visschersvaartuigen 
onze vloot komen verrijken : de eene ko
mende uit Audierne, de andere u it Le 
Havre.

Het zijn de Z.42 «Kompas», toebehoo
rende aan reeder Raphaël Huysseune en 
de B.51 «Paula» van Valère Ponjaert te 
Blankenberge.

Voor de Z.42 was de heer Laurent Soe- 
nen van het Zeewezen reeds sedert een 
tweetal maanden vertrokken naar Au
dierne, waar het vaartuig gerepareerd 
en thans in  veilige haven thuisgebracht 
werd.

M et het doel ook de B.51 naar zijn 
thuishaven terug te brengen, vertrok 
Vrijdag 18 Ju li anderm aal de h. Vanden
berghe Prosper, bestuurder van ons blad, 
om deze zaak tot een goed einde te 
leiden.

Waterschoutsagent Pockelé, die dien- 
zelfden dag zoo pas de school verliet, na 
met groote vrucht zijn examen a f
gelegd te hebben als stuurm an ter kust
vaart, vergezelde hem op deze lange en 
zeer lastige reis.

Het mag inderdaad gezegd dat iémand 
die deze reizen niet meemaakt, nooit kan 
denken welke moeilijkheden in  de hu i
dige omstandigheden steeds te overwin
nen zijn.

Visschers zooals Valère Ponjaert, Pros
per Everaert, Pileter Latruw e (Patrysse), 
die ze meegemaakt hebben, kunnen er 
best over meepraten.

De eerste halte was Le Havre, waar 
de kamion van «Ostend Stores» al het

ln Memoriam
EMIEL PYC KEVET

Belgisch Zeeloods

W ij vernemen, door bemiddeling van 
het Roode Kruis, dat op 11 Mei 1941 de 
heer Em iel Pyckevet, Belgisch zeeloods, 
gevallen is als slachtoffer van zijn plicht.

De overledene stam t u it een bekende 
zeemansfamilie en werd te Vlissingen in 
1887 geboren. H ij bewoonde sinds 1929 
onze gemeente.

Met hem ging een zeer geachte en be- 
milnde persoonlijkheid heen, die niet a l
leen een zeer bekwaam zeeloods, m aar 
tegelijkertijd  een talentvolle en zeer 
vruchtbare kunstenaar was. Als leerling 
van den bekenden Belgischen schilder 
Jacobs gedurende den oorlog van 1914-
18 te Vlissingen, maakte h ij reeds naam 
als portret- en landschapschilder. N a
dien ontpopte h ij zich als een bijzonder 
goede zeeschilder. Z ijn  ta lrijke  zeezich
ten, waarvan verscheidene ook te Oos
tende geëxposeerd werden, getuigen er
van hoe goed deze zeeman het element, 
dat tenslotte ook zijn graf werd, w ist 
u it te beelden en hoe zuiver h ij de zee- 
haard wist te treffen. M aar ook op an
der gebied bleef h ij niet stil. Welke Oos
tendenaar kent niet het mooie portret 
van Paster Pype, dat telkenj are in  de 
processie der Zeewijding meegedragen 
werd en door hem aan de V rije  Vis- 
schersschool van Oostende geschonken 
werd.

De oorlog ontrukte dezen talentvollen 
en veelzijdigen mensch op wreede wijze 
aan zijn fam ilie, die h ij boven alles stel
de en laat een ledige plaats achter in  
het Belgisch Loodsenkorps, waarvan h ij 
een der sieraden was.

Doch nimmer zullen w ij hem vergeten, 
h ij leeft voort in  onze gedachten en in  
zijn sehilderwerken w aarin zijn ziel tot 
uiting komt.

Aan zijn door hem zoo beminde fa 
m ilie bieden w ij onze innigste gevoelens 
van deelneming.

vischm aterlaal en het mazout noodig 
voor de terugreis van de B.51 afzette.

Den Zaterdag werd met de F ran 
sche en Duitsche marineoverheden de 
zaak van de B.51 besproken en volledig 
geregeld, zoodat Valère Ponjaert zich 
mocht aan het werk stellen en olie en 
vet werd bezorgd met het oog op het 
vertrek.

Gezorgd werd ook voor de ravita illee
ring van onze visschers, daar zij noch 
de Fransche noch de Duitsche taal 
m achtig zijn en zij zich tijdens onze a f
wezigheid m oeilijk kunnen verhelpen.

Gelukkig voor hen werden zij zeer be
reidw illig bijgestaan door een aldaar 
vertoevende gehuwde dochter van den 
Oostendschen kolenhandelaar Eugeen 
Hoorelbeke, die met haar echtgenoot 
niets onverlet lie t om inlichtingen te 
verschaffen en tusschen te komen, daar 
waar de omstandigheden zulks noodza
kelijk  maakten.

Een bezoek werd gebracht aan de Z.50. 
Deze is nog niet van uitzicht veranderd.

Na den middag zette de heer Vanden
berghe onm iddellijk zijne reis voort naar 
Cherbourg, waar denzelfden avond nog 
teruggevonden vischkorren werden op- 
geladen.

Daar ontmoette h ij de bemanning van 
de Z.42, die naar St. Vaast werd gevoerd, 
vanwaar deze den anderen dag vertrok
ken naar België.

Te St. Vaast lig t nog de H.30, toebe
hoorende aan de Wed. V lietinck. D it 
vaartuig zou, m its een 5.000 fr. reparatie
kosten, gem akkelijk kunnen hersteld 
worden en we vragen ons af waarom de 
eigenaars het aan zijn lot overlaten.

Hetzelfde kan gezegd worden van de 
Z.49, w aar Odilon Cordenier, mede- 
eigenaar van d it vaartuig het volledig 
aan zijn lot overlaat.

Verder bedrijven er de visscherij: de 
Z.53 van Savels Jozef en de N.16 van 
Isidoor Ghys, die hun schipje zeer goed 
onderhouden en eerstdaags naar België 
zullen terugkeeren.

De N.44 is er door de onvoorzichtig
heid van de plaatselijke Fransche ma
ritiem e dienst overgeslagen, nadat het 
vaartuig eerst was vlot gebracht, en mag 
thans zooveel als verloren beschouwd 
worden. Ook de 0.210 mag als verloren 
aanzien, zoodat deze gevallen het voor
werp zullen uitm aken van een regelmg 
tusschen de Fransche en Belgische re
geeringen.

Van den Zondag werd gebruik ge
m aakt om den langen afstand van 550 
km. af te leggen van Cherbourg naar 
Brest, waar den Maandag besprekingen 
zouden gevoerd worden met den heer 
Ferrier, Hoogere Commissaris der F ran 
sche regeering, inzake de aanslag en 
oorlogsschade voor alle vaartuigen.

Deze onderhandelingen namen den 
ganschen Maandagmorgen in  beslag en 
leidden tot vaststellingen waarover we 
het in  onze artikels in  zake opeischingen 
zullen hebben.

Het ging er, buiten enkele algemeene 
discussies, in  ’t bijzonder «over de ge
vallen van de Z.50, de B.51, de 0.244 en 
de N.44.

Alhoewel deze zaken thans schijnbaar 
traag vooruitgaan, toch mogen we ons 
binnenkort aan belangrijke beslissingen 
verwachten.

W ij volgen de zaak van nabij en zul
len er wel voor zorgen dat, waar het ln 
ons bereik ligt, de belangen van onze 
visscherij gediend worden.

De reis ging Dinsdag terug naar Lé 
Havre, w aar we ’s namiddags arriveer
den en we de B.51 en onze visschers op
zochten om na te gaan of het vertrek 
reeds geregeld was. Het in gang stellen 
van den motor had veel moeite gekost, 
m aar toch lag het vaartuig thans ge- 
ïeed.

Vaststellend dat, zoodra we er niet bij 
bleven, alles niet meer gesmeerd ging, 
nam de heer Pockelé op ons verzoek,

Drukkerij en Bureel : NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE A BO N N EERT  U OP A B O N N EM EN T EN  t
Telefoon: 73.758 Postcheckrekening 1070.98 A D V ER T EER T  IN B INNENLAND : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6

Verschijnt eiken Vrijdag avond « H ET  V IS S C H E R IJB L A D  » maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

. LÏCHTEN
AUG USTUS

1 V 4.08 19.29
2 Z 4.09 19.27
3 z 4.10 19.26
4 M 4.12 19.24
5 D 4.13 19.22
6 W 4.15 19.21
7 D 4.16 19.19
8 V 4.18 19.17

19 Z 4.20 19.15
10 z 4.21 19.14
ill M 4.22 19.12
12 D 4.24 19.10
13 W 4.25 19.08
14 D 4.27 19.06
15 V 4.29 19.04
16 Z 4.30 19.02
17 z 4.31 19.00
18 M 4.38 18.58
19 D 4.35 18.56
20 W 4.36 18.54
21 D 4.38 18.52
22 V 4.39 18.50
23 Z 4.41 18.48
24 z 4.42 18.4G
25 M 4.44 18.44
26 D 4.45 18.42
27 W 4.47 18.40
[28 D 4.49 18.38
v9 V 4.50 18.36
30 Z 4.52 18.34
31 z 4.53 18.32

Deze tabel geeft
het wezenlijk uur 
volgent de ion. . WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL 1

HOOGWATER
AUG USTUS

1 V 5.49 18.25
2 z 7.00 19.38
3 z 8.19 20.55
4 M 9.32 22.04
5 D 10.35 23.0a
6 W 11.29 23.54
7 D 12.00 12.17
8 V 0.39 13.01
9 Z 1.21 13.41

10 z 2.00 14.1S
11 M 2.36 14.53
12 D 3.12 15.29
13 W 3.47 16,07
14 D 5.25 16.47
15 V 5.11 17.37
16 Z 6.08 18.41
17 z 7.19 19.58
13 M 8.36 21.11
IS D 9.42 22.10
20 W 10.35 22.58
21 D 11.19 23.39
22 V 12.00 — ____

23 Z 0.19 12̂ 39
*4 z 0.58 13.18
25 M 1.36 13.56
26 D 2.15 14.36
27 W 2.56 15.18
28 D 3.40 16.03
29 V 4.28 16.56
30 Z 5.27 18.02
31 Z 6.45 19.23

De uurwerken 
aan land vertoo- 
nen twee uiu 
later.



Bureelmachinen - Eigenaars! !
Ik  ben kooper van alle bureelmachinen, alsook van 
gebrokene en onderdeelen, aan gunstige prijzen.

Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van alle Merken

Mecanographic-Office 
CORNEUSj

22, ALFO N S P IET ER SLA A N , 
Tel. 716.90

Gebreveteerd Technieker 
22 — OOSTENDE 

H. R. 9381

Interessante
Scheepvaartnieuwjes

het kranig besluit zelf het vaartuig naar 
België te helpen voeren.

W e brachten bij de Hafenueberwa- 
chungstelle de papieren in  orde, namen 
de schikkingen voor het vertrek en zoo 
verliet den Woensdag te 8 uur de B.51 
de haven van Le Hâvre.

W e brengen hier graag hulde aan het 
mooi gebaar van den heer Pockelé, die 
aldus zijn vrijen  tijd  opgeofferd heeft 
om reeder Valère Pon jaert naar de vei
lige thuishaven te brengen.

We namen welgezind te Le H âvre a f
scheid van onze jongens en keerden naar 
Oostende terug, overtuigd een nieuwe 
visschersfam ilie eens te meer te zullen 
gelukkig maken.

Terloops gaat onze dank naar het 
Blankenbergsch Schepencollege dat ons 
pogen waardeerde en steunde, en ook 
naar den heer P ierre Van Damme, 
Schepen van Openbare W erken te 
Brugge, die met hart en ziel meeleeft 
en het werk steunt door ons sedert al 
dien tijd  verricht.

B LA N K EN B ER G E  V IE R T
Den Zondag vierde Blankenberge den 

terugkeer van een zijner kinderen.
Inderdaad, rond 17 uur, dus ln  vier 

dagen tijds, had de B.51 «Paula» de te
rugreis afgelegd.

Niettegenstaande den plassenden re
gen, stonden fam ilieleden en vrienden 
het vaartuig op te wachten.

Daar zagen we de kranige Pockelé met 
het mooie vaartuigje de haven binnen
varen. E r werd geroepen, gewuifd en de 
gansche fam ilie Ponjaert kraaide het uit 
van groote vreugde.

Hun broodwinning was terug, w aar
voor ze gansch hun leven hard gesjouwd 
hadden!

Het wederzien was aandoenlijk en 
grootsch in  zijn eenvoud.

We bleven alles ongemerkt van op a f
stand gadeslaan en trokken ons even 
ongemerkt terug, want de vreugderoes 
dezer brave menschen was niet te stil
len. We waren zelf voldaan, gelukkig 
omdat we hiermede eens te meer aan 
een visscher een dienst, ja  een grooten 
dienst bewezen hadden

Ook voor ons land, de bevolking, be
teekent de terugkeer van een vaartuig, 
steeds meer en gezond voedsel.

Reeds speelden andere plannen in  ons 
hoofd, want nog anderen wachten op 
onze hulp, op hun schipje, op hun brood
winning.

We noemen slechts de N.12 van Jaak  
Legein, de N .l van Po l Vanhoutte en 
de 0.71b van Frans Peters, die thans 
door Franschen gebruikt worden.

EEN  EEN VO UD IG  B R IE F JE
Van den reeder ontvingen we daarna 

hiernavolgend eenvoudig briefje:

M ijnheer,
Ik  heb U  Zondagavond met haast la 

ten weten dat wisj h ier goed aangekomen 
zijn, zeggende U  later meer nieuws te 
schrijven.

Welnu, M ijnheer Vandenberghe, eerst 
en vooral duizendmaal dank van m ij, 
m ijn vrouw en van al m ijn geliefde k in 
deren.

Nooit of nooit zullen w ij vergeten wat 
gij, alsook Miijnheer Pockelé, voor m ij 
gedaan nebt.

W are het n iet door U  geweest, m o lt 
hadden w ij nog het geluk gehad ons 
schipje hier nog ooit terug te zien. D aar
om nog eens onzen besten dank.

Onze reis van Le Hâvre naar hier is 
niet zonder moeilijkheden verloopen. W ij 
hadden veel tegenslag met den motor, 
m aar de twee laatste dagen is het zeer 
vlug en goed verloopen.

De eerste loop ging goed, m aar voor de 
tweede haven viel de motor stil, zoodat 
we, dank zij opdagende hulp van een 
Duitsche boot, konden binnengesleept 
worden.

W at de Duitsche overheden en m arle
nen voor ons gedaan hebben, grenst aan 
het ongelooflijke. Z ij hebben aan onzen 
motor gewerkt om deze gereed te k rij

(260)

Handelsberichten
A»

«Aurora» Brugsche motorvisscherij N. V. 
Brugge 

B ilan  op 31 Dec. 1940:
Actief en passief: 4.400.598 fr.
W inst: 12.316 fr.

De beheerraad bestaat u it: Vos Jo 
hannes, Amsterdam; Vos-Vanderkwast, 
Abcoude; W illem s van Beveren, Schie
dam.

«Importation Bois» Anc. Snauwaert 
Soc. An. Oostende 

B ilan  op 31 Dec. 1940:
Actief en passief: 116.038.824 fr.
W inst: 6.744.367 fr.
Bruto winst en andere

inkomsten: 23.215.040 fr.
« Oostende-Urbanisme» , S. A. Oostende 

B ilan  op 31 Dec. 1940:
Actief en passief: 62.826.904 fr.
W inst: 49.354 fr.
«La Clinique de Coq-sur-Mer» Soc. An. 

Den Haan aan Zee 
B ilan  op 31 Dec. 1940:

Actief en passief: 1.481.603 fr. 
Exploitatieverlies: 45.050 fr.

2bis,

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
Marie-Joséplaats (boven Ribby)

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TA LEN  
C O PYW ERK EN

Heropening op 8 September. In lich tin 
gen en inschrijvingen ter school van 2 
tot 5 uur. Op alle andere uren bij Mej. 
Tilm ont, 6, Oude M ijnplaats. (351)

HONGAARSCHE R E E D E R IJ 
F IU M E

Naar de Agenziia del Mare verneemt, 
zal dezer dagen te Boedapest een Hon- 
gaarsche scheepvaartm aatschappij opge
rich t worden, die Fium e tot zetel zal heb- 1 
ben. De nieuwe reederij zou hare bedrij
vigheid voorloopig beperken tot de A- 
driatische zee, om hare diensten later tot 
de wereldzeeën u it te breiden. Hongarije 
tracht van de Italiaansche regeering de 
concessie van een vrijhaven te Fium e te 
bekomen, teneinde zijn handel over deze 
haven te kunnen doen plaats vinden.

A M ER IK A A N SC H E SC H EEP 
VAART G ER EG LEM EN T EER D
De U. S. M aritim e Commission heeft 

een nieuwe regeling voor de scheepvaart 
uitgewerkt, welke een voorrang voor het 
vrijhouden van tonnage voor regeerings- 
opdrachten voorziet. Zoogenaamde doode 
hoeken in  het vrachtenverkeer zullen 
uitgeschakeld worden. Het aantal aan te 
loopen havens wordt zooveel mogelijk 
beperkt.

U IT B R E ID IN G  D ER  K U STVA A RT  
IN  B R A Z IL IË

Zoo het overzeesche handelsverkeer 
van Brazilië tengevolge der schaarschte 
aan tonnage veel te wenschen overlaat, 
dan heeft daarentegen de kustvaart zich 
zeer gunstig ontwikkeld. Men weet, dat 
Brazilië de grootste handelsvloot van 
Zuid-Amerika bezit, wat door de langge
rekte kusten van d it land verklaarbaar 
is. Vooral nu is het zeeverkeer tusschen 
Braziliaansche Staten onderling zeer 
groot. Terw ijl de waarde van de in  de 
Braziliaansche kustvaart getransporteer
de goederen in  1939 tot 4.528.417 contos 
beliep (circa 225 m illioen dollar), groeide 
dit cijfer in  1940 aan tot 4.876.645 contos 
en alles laat voorzien, dat in  het loo
pende jaar de 5 m illioen contos zullen

VISSCHERIJ
wetenswaardigheden

T E  overschreden zijn. Deze waarde komt on
geveer overeen met die van den Brazi- 
liaanschen export.

A R G EN T IN IE  ZOU O PG ELEG D E 
EU R O PEESC H E SC H EPEN  

KO O PEN
Naar men uit welingelichte kringen 

van het Argentijnsche zakenleven ver
neemt, zou een speciale Argentijnsche 
commissie voor de vorming van een han
delsvloot momenteel met verscheidene 
Europeesche reederijen onderhandelin
gen voeren, welke op het punt staan hun 
beslag te krijgen. Het gaat h ier om het 
koopen, resp. het huren van Europeesche 
schepen, die in  Argentijnsche havens op
gehouden worden, in het geheel zoowao 
140.000 ton scheepsruimte. Naar men 
voorts nog hoort, zouden de prijzen der 
Europeesche reeders aanvankelijk door 
de Argentijnen buitensporig geacht ziljn 
Intusschen moet er toch een vergelijk 
tot stand gekomen zijn. Bovendien zou
den tusschen Argentijnsche handels
kringen en Noordamerikaansche reeders 
besprekingen gevoerd worden, houdende 
de verplichting van de Vereenigde Sta 
ten om circa 175.000 ton voor het verkeer 
tusschen de La  Plata-Staten en de U.S. 
A. beschikbaar te stellen. Ook deze on
derhandelingen zouden op het punt 
staan gunstig beëindigd te worden, zoo
dat voor Argentinië de tonnage-kwestie, 
welke in  den jongsten tijd  zoowel den in- 
als den exporteurs groote zorgen baar
de, alvast een particieele oplossing k r ij
gen.

GRO O TE W ER K EN  IN  HAVEN 
VAN LOANDA

Een contract voor den aanleg der ha
ven van Loanda (Portugeesch Angola), 
werd afgesloten tusschen de regeering 
te Lissabon en een bouwmaatschappij. 
A ldaar zal binnen de 44 maanden een 
aanlegplaats voor zeegaande schepen 
dienen tot stand te komen, en de kusten- 
reguleering der baai van Loanda tus-

Vragen en Antwoorden
VRAAC : Welke zijn de rechten 

van den Kontroleur van den Fiskus 
wanneer deze zich aanbiedt in de bu
reelen van handelaars of nijverheids- 
instellingen?

Welke zijn de rechten van de han
delaars en nijveraars ten overstaan 
van dien Kontroleur?

Is men verplicht na het bezoek van 
dien ambtenaar zijn prcces-verbaal 
te teekenen?

ANTWOORD. — W e denken dat u 
door Kontroleur van den Fiskus ver
staan w ilt den Kontroleur der Be lastin 
gen. Ind ien zulkdanig am btenaar zich 
ten huize van een handelaar aanbiedt, 
dan dient laatstgenoemde van het be
zoek schriftelijk  op voorhand verw ittigd 
te zijn. D it bezoek wordt meestal aan
gekondigd door een schrijven als volgt 
opgevat: «Gelieve m ij een paar dagen 
van volgende week te laten kennen op 
dewelke ik  m ij bij u mag aanbieden 
voor het onderzoek uwer aangifte ».

Strik t genomen mag het bezoek aldus 
slechts voor doel hebben het onderzoek 
der aangifte en niet het onderzoek der 
boekhouding. Het gebeurt soms dat een 
Toeziener het onderzoek der aangifte 
als voorwendsel neemt om tot een onder
zoek der handelsgeschriften over te 
gaan. Zulke p raktijk  is in  strijd  met de 
wet. Inderdaad dient de Kontroleur spe 
ciaal het onderzoek der geschriften aan 
den handelaar aan te vragen. Die vraag 
kan, ’t zij mondelings, ’t zij schriftelijk  
geschieden. Doch het Beheer der belas
tingen dringt er op aan de vraag schrif
te lijk  te doen zoo de Kontroleur vast 
stelt dat zijne vraag het voorwerp van 
zelfs de minste opmerking zou kunnen 
zijn.

D it aandringen vanwege het Beheer 
berust op het fe it dat ieder handelaar 
gemachtigd is zich te verzetten tegen 
de vraag voor onderzoek der geschriften 
geuit door den Kontroleur. De hande- 

; laar kan inderdaad eischen dat het on- 
j derzoek slechts geschiede na speciale 
voorafgaande m achtiging daartoe ver- 

! leend door den D irecteur-Generaal dei 
rechtstreeksche belastingen. Geen ver
der verzet kan tegen die m achtiging aan
geteekend worden.

Het recht van de boekhouding te on
derzoeken, in  feite een uitzonderlijk 
recht daarstellende, is het logisch dat 
de D irecteur-Generaal, op aanvraag van 
den handelaar eerst daarvoor zijn toe-
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spruitende uit dit bedrijf, schommelden 
in  de laatste jaren tusschen 7 en 8 m il
lioen gulden.

Tenslotte is er nog de kustvisscherij, 
die door motorkotters in  stand wordt 
gehouden. Z ij wordt echter steeds be- 
zw aarlijker; in  1939 leverde zij nog On
geveer 5 m illfoen gulden op, in  welk 
bedrag is begrepen de opbrengst van de 
visscherij op het IJsselm eer.

Voor de riviervisscherij werden' in 
1938 ongeveer 40.000 vergunningen u it
gereikt en, ofschoon geen vangstcijfers 
voorhanden zijn, va lt toch een toene
mende verbetering in  deze branche te 
constateeren.

In  1938 werden in de Nederlandsche 
havens 226 millioen, kg., visch aange
voerd, w aarvan: 129 m illioen kg. door 
Nederlandsche schepen, 8 m illioen kg. 
door schepen van vreemde nationaliteit, 
89 m illioen kg. door de kustvisschers. 

Van deze 226 m illioen kg. konden in  
gen, waarvoor ze meer dan onzen dank hetzelfde jaa r nog circa 148 m illioen kg.

De Situatie in het Nederlandsch 
Visschersbedrijf

Ondanks den oorlogstoestand levert 
de Nederlandsche visscherij nog goede 
w insten op. W elisw aar zijn de hoeveel
heden aangevoerde visch belangrijk 
kleiner dan voorheen, daar staat echter 
tegenover, dat, tengevolge van de s tij
ging der prijzen, het bedrijf zelf veel 
loonender is geworden. Bovendien wordt 
deze bedrijfstak van Staatswege in  
ruime m ate ondersteund, o.a. door toe
kenning van credieten voor de u itrus
ting en de optakeling der visschersboo
ten.

De haringvangst wordt grootendeels 
door motorschepen uitgevoerd, waarvan 
112 u it de Scheveningsche- en 75 u it de 
Katw ijksche haven. Alleen Vlaardingen 
gebruikt voor dit doel nog 45 stoomers.

Voor Holland b lijft de haringvangst 
nog sfteeti|s van groote beteekenite; in 
het recordjaar 1937 leverde zij meer dan 
917.000 kantjes (1 kantje = 200 h arin 
gen) op, ter waarde van meer dan 
8 m illioen gulden.

Een gering aantal stoomtrawlers 
oefent de vischvangst u it tot IJs la n d ., . .
Het grootste deel der visschersvloot Belgie^ het vorig jaa r een totaal gewicht 
b lijft echter in  de Noordzee en voorziet y.an tegen slechts 14 m il
de m arkt van schol en tarbot; van de lloen ^  1937. . . .  |
Doggersbank wordt schelvisch en kabel- I ° ° S  op het tegen midden Au-
jauw

wet noodig maakte. Zoo wordt te C a
g lia ri een schutdam voor de haven aan
gelegd, die op 20 m illioen lire zal komen 
te staan, terw ijl Palerm o 40 m illioen 
kan uitgeven voor het uitbaggeren van 
de havenkom en Napels 60 m illioen lire 
zal besteden voor hetzelfde werk in  zijn 
dokken, zoodat de grootste schepen er 
zullen kunnen aanleggen. In  de haven 
van St. Anonico, op Sardinië, worden 
verbeteringen aangebracht aan de ver- 
ladingsinrichtingen voor kolen uit het 
Sardijnsche bekken, die op 19 1/2 m il
lioen lire zullen komen te staan. De 
Apulische haven Manfredonia geeft 25 
m illioen lire  uit voor de inrichting vïk i 
een verladingshaven, w aar het sedart 
kort in  Gargano opgevoerde bauxiet zal 
kunnen worden verscheept.

In  d it overzicht zijn dan niet eens een 
reeks werken in  kleinere havens be
grepen.

Export van Hollandsche
België

mosselen
naar

N aar uit een in  den «Moniteur der 
Bevoorrading» verschenen bericht b lijkt, 
bereikte het verbruik van mosselen in

stemming geve.
Volgens den tekst van de bestuurlijke 

onderrichtingen moet het onderzoek der 
schen de haven en de stad zal eveneens. geschriften, indien het toegestaan wordt, 
ter hand genomen worden. De voorziene ! zich beperken tot de enkele punten die

leur heeft, mag overgaan tot het onder
zoek der geschriften. Gezien voor uit
zonderlijke gevallen van bezwaarschrif
ten slechts een am btenaar met rang vati 
Kontroleur d it recht kan hebben, schijnt 
het ons uitgesloten dat in  de gewone 
gevallen van onderzoek, een agent, niet- 
ambtenaar, dit uitzonderlijk recht zou 
bezitten.

Op de vragen gesteld door den heer 
Toeziener, ’t zij mondelings, ’t zij schrif- 
telijk, dient de handelaar te antwoor 
den, zoo niet kan h ij wegens niet ver 
strekken van inlichtingen ambtshalvi 
aangeslagen worden. N atuurlijk  wordei 
er soms inlichtingen gevraagd waarop, 
op den oogenblik zelf, niet kan geant
woord worden. Het antwoord dient dani 
nadien schriftelijk  verstrekt te worden, 
Ook, in  algemeenen regel, is het aan tel 
raden immer schrifte lijk  te antwoorden, ' 
mondelinge inlichtingen gevaar opleve
rende m isverstaan of slecht uitgelegd teil 
worden.

Het kan nu ook gebeuren dat sommige 
gevraagde inlichtingen niet kunnen ver
strekt worden om reden dat de noodige 
gegevens om die te verstrekken niet toe-, 
staan. In  dit geval is het aan te radei 
die onmogelijkheid schrif te lijk  te beves-§ 
tigen. Aan de onmogelijkheid is niemand 
gehouden.

Van het teekenen van een proces-vêr- 
baal weten we totaal niets af, geen en
kele w ettelijke of bestuurlijke schikking 
dit voorziende. Moest een Kontroleur 
dit zoo m aar op eigen in itia tie f doen, 
dan zou d it heel zeker onwettelijk zijn. 
W ij raden u ten zeerste aan, onder geen 
voorwendsel ook, zulkdanig proces-ver- 
baal ooit te onderteekenen.

u

uitgaven beloopen tot 48 m illioen escu
do’s. De leidende ingenieur van de bouw
onderneming is reeds naar W est-Afrika 
afgereisd; Portugeesche contróle-ambte- 
naren zullen eerlang met het stoom
schip Quanza volgen. Loanda is van 
groote beteekenis voor de economische 
ontsluiting van de Portugeesche kolonie 
Angola.

V ER A LG EM EEN IN G  VAN G A S
G EN ERA TO R IN  SPA N JE

De nieuwe wet aangaande den Staats
steun, die aan de industrie van gasgene
ratoren verleend wordt, en welke tijdens 
den jongsten m inisterraad goedgekeurd 
werd, zal ingrijpende veranderingen in 
het Spaansche verkeerswezen met zich 
brengen. Volgens de bepalingen van de 
ze nieuwe wet moeten alle autovracht- 
wagens, welke tot het m inisterie van 
oorlog, die van binnenlandsche zaken en 
van openbare werken alsmede die - ’K ; 
tot de Falanx en tot andere openbare 
licham en behooren, ingericht worden op 
het verstoken van generatorgas. De h ie r
voor noodzakelijke intrusting zal zoo j De e(ierlandsche visscherij voorzag 
snel mogelijk moeten aangebracht w. r- vóór 1940 geheel in de binnenlandsche 
den. behoefte aan visch en exporteerde groo-

Auto-eigenaars die hun w r t het hoeveelheden pekel- en steurharing. 
verstoken I Tengevolge van het intreden van den

in  betwisting zijn. D aaruit vloeit dat 
geen algemeen onderzoek der geschrif
ten mag opgelegd worden.

Het onderzoek der geschriften dient 
a ltijd  te geschieden daar w aar de boe
ken en de boekhoudkundige bescheiden 
berusten Het is den Kontroleur verbo
den eenig boek of gelijk welk document 
met zich te nemen of ten zijnen bureele 
te doen brengen.

Het onderzoek der aangifte geschiedt 
door den Kontroleur of een agent van 
het Beheer der belastingen Dat brengt 
in  zich mede dat gelijk welk agent van 
dat Beheer een aangifte mag onderzoe
ken. Doch we denken niet dat d it mag 
uitgelegd worden als zou ieder agent het 
recht hebben een boekhouding te onder
zoeken. De wetgever voorziet dat in  ge
va l van bezwaarschrift een ambtenaar, 
die ten minste den giaad van Kontro-

wilt Reeders, Visschers, Visch- 
handelaren en Scheepsbouwers, 
kortom allen die bij den visch
handel en de reederij zijn ge- 
interesseerd, bereiken?
Aarzelt niet ! De aangewezen 
weg voor U is: een advertentie 
in «Het Visscherijblad». Ge be
reikt dan hen, die ge bereiken 
wilt.
De tarieven zijn uiterst billijk 
en het resultaat zal U verwon
deren.
W ilt ge iets koopen of ver- 1 
koopen ?

A D V ER T EER T  DAN IN

Het Visscherijblad

IjZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O UD  A R T IK E L S  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673

«•••••••••••e

Tel. 72.072 
(27)

Een Besluit 
Hollandsche

inzake de 
Visscherij

van generatorgas ins'ellen oorlogstoestand ije id  de aanvoer van

ï r s a c i i iK  w u r u t  s c n e i v i s c n  e n  ^ c t u c i -  j , ~  x -------------- ,  ,
aangevoerd. De inkomsten, voort- ! ? u â r*vansend «mosselseizoen» heb-

verdienen.
W ij zijn thans zeer gelukkig thuis ge

komen en zijn thans reeds voor de eerste 
m aal gaan visschen.

In  de hoop, M ijnheer VandenDeighe, 
U hier in  het korte nog eens te kunnen 
zien om U  persoonlijk nog eens te kun
nen bedanken voor al uw belangloos goed 
doen, bieden w ij U  onzen besten dank en 
groeten aan.

Valère Ponjaert en fam ilie.

Dergelijk schrijven is voor hen die 
steeds op de bres staan, meer waard 
dan verdachtm akingen en woordenkra
m erij door sommige heeren geuit, die 
van u it hun bureelen of tusschen pot en 
p int van ver de zaken bespreken, zonder 
ooit te weten wat gedaan wordt, gansch 
belangloos, m aar u it liefde voor ons vis- 
schersvolk, en om te redden wat er te 
redden valt.

P. Vandenberghe.

Pierre ... ... .
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
^  Gelast zich voor alle werk ; 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)
OC=

geëxporteerd worden.
Bijzondere aandacht werd destijds 

geschonken aan de sociale positie van 
de Hollandsche visschers. Van Staa ts
wege kwam een prijsregeling tot stand, 
zoodat, vooral met het oog op de na- 
oorlogsche periode, een gunstige ont
wikkeling van het Nederlandsch vis
schersbedrijf mag voorzien worden.

De Vischveiling te Algeciras
De besomming van het totaal der 

vischaanvoeren in  de Spaansche haven 
Algeciras bereikt voor de afgeloopen zes 
maanden meer dan 30 m illioen peseta's.

Italië besteedt veel geld aan zijn 
havens

D it jaa r werd voor verbeteringswer- 
ken aan Italiaansche havens op de be
grooting van het m inisterie van open
bare werken een bedrag van 62 m illioen 
lire uitgetrokken, w at 38 m illioen lire 
meer is dan in  1940. De verdeeling is 
aldus, dat voor Apuania 26 m illioen lire, 
voor Livorno 12,8 m illioen en voor Na
pels 10 m illioen lire  beschikbaar gesteld 
worden. Te Triëste zullen 20 m illioen

ben de Belgische instanties bij het be
voegde Nederlandsche ' departement, 
stappen gedaan ten einde ook ditm aal 
weer over een belangrijk contingent 
Zeeuwsche mosselen te kunnen beschik
ken. Het resultaat van deze onderhan
delingen is echter nog niet bekend.
Dc Visscherij op Hollandsch Mossel

zaad
Teneinde de visscherij op mosselzaad 

te intensiveeren, werd in  de maand Ju n i 
door het Centraal Verkoopkantoor van 
Mosselen te Bergen op Zoom bepaald, 
dat voor iedere ton mosselzaad, die in 
Zeeland werd aangevoerd een extra 
premie van 0,10 of 0,15 gulden zou wor
den betaald. De visscherij moest toen 
worden uitgeoefend met behulp van 
sleepbooten, daar wel voor de visscherij, 
doch n iet voor het transport m otor
brandstof beschikbaar werd gesteld.

De visschers waren dus afhankelijk  
van de sleepbooten, die voor het trans
port moesten zore en en dit gaf aanlei
ding tot veel tijdverii-s

W aar mo i in deze maand een record- 
aanvoer w il oereiken. is met ingang van 
1 Augustus bepaald, dat ook voor het 
transport motorbrandstof beschikbaar 
wordt gesteld. Tevens is het aantal 
vaartuigen, dat op de Waddenzee mag 
visschen, belangrijk uitgebreid. Voor 
waarde is echter, dat men tenm inste 
drie reizen heen en terug in de veertien 
dagen onderneemt.

Destijds kwamen de Zeeuwsche vis
schers hun mosselzaad op de Belgische 
kust trekken. D it is op het huidig oogen
blik onmogteljjk, zoodjat d it voor hen 
een grooter m oeilijkheid beteekent.

Bereiding van gerookte visch in pasta
De voorzitter der groep Vischnijver- 

heid van het Belgisch bureau «Visch- 
en Visscherijproducten», de heer Aug. 
Van den Abeele, vestigde onze aandacht 
op een nieuw procédé voor de bereiding 
van gerookte visch in  pasta. Door mid 
del van di.t procédé zou het mogelijk 
zijn bepaalde m inderwaardige vischsoor 
ten te revaloriseeren, doordat de visch 
ongeveer geheel verwerkt kan worden

zullen een gunstbeurt krijgen bij de toe- 1 zeevisch aanvankelijk geheel onmogelijk, 
w ijzing van banden en bovendien de 
voorkeur genieten bij concessies voor het 
transport van passagiers en vracht. T e 
vens zal de Staat zooveel mogelijk de 
productie van gas bevorderen.

lire aangewend worden voor verbeterin- en het afval dus tot een minimum wordt
gen aan de haven, die verband houden 
met het inrichten van een industrie
zone aldaar. Im peria kan voor verbin
dingswegen met de haven 3 m illioen 
lire  uitgeven, te rw ijl B a r i 18 m illioen 
kan besteden aan de verbetering der 
havenuitrusting. Aan verscheidene vis- 
schershavens werden credieten ten be- 
loope van meer dan 10 m illioen lire  ver
strekt. Bovendien zijn ta lrijke  werken 
tot hejt verbeteren der havens aan gang, 
waarvan de financiering geen speciale

beperkt.
j De octrooihouder van dit nieuwe pro
cédé, de heer Ansiau te Brussel, zou zich 
gaarne in  verbinding w illen stellen met 
een Nederlandsche onderneming of groep 
van ondernemingen om daarmede tot de 
exploitatie van het octrooi te kunnen 
overgaan, daar hiervoor de tijdsom stan
digheden gunstig zouden zijn.

W ie hiervoor belangstelling heeft, kan 
zich wenden tot den heer Aug. Van den 
Abeele, Coupure 52-55, Brugge.

U IT B R E ID IN G  D ER  A M E R I
KAAN SCH E SC H EEPV A A RT  OP 

Z U ID -A FR IK A
Thans onderhouden twee Am erikaan

sche reederijen een rechtstreekschen 
dienst tusschen de Vereenigde Staten en 
Zuid-Afrika, het zijn de Am erican South 
A frican Line en de Robin Line. Beiden 
nemen de kansen waar, die op deze rou
te geboden worden door de geleidelijke 
inkrim ping der Engelsche scheepvaart. 
Zoo verneemt 'men thans, dat de Am eri
can South-African Line drie passagiers
schepen laat bouwen, welke een snelheid 
zullen ontwikkelen van 16,5 knoopen, 
zoodat de ie is var. New-York naar K aap 
stad slechts 16 1/2 dagen zal duren, in 
plaats van 23 thans. Ieder dezer schepen 
zal 111 passagiers aan boord kunnen ne
men en rijkelijk: uitgerust zijn met koel
installaties. Het eerste schip zou in  den 
aanstaanden herfst reeds gereed komen 
terw ijl de twee anderen eerlang van sta 
pel zullen loopen

NAAR EEN  V E R B E T E R IN G  D ER  
IN TER-A M ER IK A A N SC H E 

SC H EEPV A A R T V ER B IN D IN G EN
De instemming van Brazir.ë met het 

plan van een regelmatige scheepvaart 
lijn  tusschen Braziliaansche en Mexi- 
kaansche havens heeft in  de betrokken 
Mexikaansche kringen groote voldoening 
verwekt. De hoop wordt uitgesproken, 
dat door het inrichten van een direc- 
ten lijnd ienst tusschen beide landen de 
handelsbetrekkingen nauwer zullen toe
gehaald worden.

In  de hoofdstad van Mexico verwacht 
men ook de aankomst van een Chileen- 
sche handelsdelegatie met groote be
langstelling. d ia r in  Chileensche k rin 
gen eveneens interesse aan den dag ge
legd werd voer een rechtstreeksche ver
binding van de Westkust naar Mexic"» 
In  d it verband verk laart men in  Zuid- 
Am erikaansche kringen alhier, dat het 
huidige oogenblik zeer geschikt lijk t om 
scheepvaartlijnen in  te richten tusschen

doch doordat de kustvisscherij overdag 
op beperkte schaal werd toegestaan en 
sinds het begin van dit jnar ook enkele 
dagen en nachten achtereen up zee ge
vischt mag worden, is ie aanvocr van 
versche zeevisch langzamer’ictnd weer 
van eenige beteekenis geworden.

Voorts konden de zoetwa* r»,:;schcrij, 
de mossel- en oester cultuur vrijwel op 
de oude schaal worden uitgeoefend 
waardoor, tezamen met de van de kust
visscherij ter beschikking komende visch 
en vischproducten, de productie van de 
Nederlandsche visscherij voor c’.e voed
selvoorziening weer van belang is gewor
den.

Allengs deed zich echter in dezen tijd 
van distributiemaatregelen de behoefte 
gevoelen een duidelijk overzicht te ver
krijgen van alle betrokkenen Mj de 'u it 
oefening van de visscnerij, üen visch
handel (groot- en kleinhandelaars, com- 
missionnaris, enz.) be- en verwerking van 
visch, schaal- en schelpdieren.

In  het bijzonder kan hierbij gedacht 
worden aan maatregelen in het belang 
van den af zet van visch speciaal naar die 
streken, waar de grootste behoefte aan 
visch is.

Om de noodzakelijke maatregelen zoo 
snel en soepel mogelijk te kunnen door
voeren is het gewenscht, dat alle be
trokkenen bij de visscherij, vischhandel 
en vischbe- en verwerking zijn geoiga- 
niseerd bij één centrale instantie.

Krachtens het hiernavolgend in wer
king getreden «Visscherijbesluit 1941» is

L I M O N A D E F A B R I E K
« C R O W N »

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
C R O W N  C ITRO N

C R O W N  L IM O N A D E
C R O W N  ORANGE

Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-

(126)

de landen van Latijnsch-Am erika onder
ling. D it moet den handel tusschen deze 
S n te ti ten goede komen. De scheepvaart
diensten welke door de Vereenigde Sta 
ten opgericht werden, waren hoofdzake
lijk  gericht naar Noord amerikaansche 
havens, terw ijl de scheepvaart tusschen 
de landen van Latijnsch-Am erika door 
de Noordam erikaansche reederijen ver 
waarloosd werd.

als zoodanig aangewezen de Nederland
sche Visscherijciatrale ie ’s-Gravenhage’. 
welke daarbij '.evens de bevoegdheid < 
heeft verkregen aan de verschillenae | 
groeven van georganiseerden — daaron- « 
der begrepen de afslagers —  de noodigt 
aanwijzingen le geven en verplichtingen 
ov te leggen.

De Secretaris-Generaal van het De
partem ent van Landbouw en Visscherij 
m aakt bijgevolg bekend:

I. Met ingang van 7 Augustus 1941 is j 
in  werking getreden het Visscherijbe- l 
sluit 1941, hetwelk de volgende bepalin- » 
gen inhoudt:

1. Degenen, die de zee-, kust- of bin- g 
nenvisscherij (m et inbegrip van het 
kweeken van visch, schaal- en schelp
dieren), de verwerking en/of den handel 
in visch, schaal- en schelpdieren als be
d rijf uitoefenen, zijn verplicht zich als 
georganiseerde aan te sluiten bij de Ne- j 
derlandsche Visscherijcentrale, Juliana 
van Stolbergplein 3-4, ’s Gravenhage.

2. De Nederlandsche Visscherijcentrale 
heeft de bevoegdheid aan de georgani
seerde reeders en visschers de verplich
ting op te leggen, hun vangsten aan den 
afslag of eenige andere daarvoor door 
de Nederlandsche Visscherijcentrale aan
gewezen plaats aan te voeren en aldaar 
cif t>G leveren.

3. Alle bij de Nederlandsche Vissche
rijcentrale georganiseerde reeders, vis
schers, vischhandelaren (groothandela
ren, kleinhandelaren, commissionnairs), 
be- en verwerkers van visch zijn ver
p licht zich te gedragen naar de aanwij
zingen van de Nederlandsche Visscherilj- 
centrale met betrekking tot de afleve
ring, den afzet en de bestemming der I 
visch. 1

Deze aanwijzingen zullen door publi
catie in dag- en vakbladen, door open
bare bekendmaking aan de afslagen of I 
per circulaire ter kennis van de betrok
kenen worden gebracht.

4. De vischafslagen zijn verplicht zicli j 
met betrekking tot de wrijze van afslag, j 
de adm inistratie enz. te houden aan dn j 
voorschriften van de Nederlandsche Vis -f 
scherij centrale.

II.  Zoowel zij, die reeds zijn georga-j 
niseerd bij de Nederlandsche Visscherij-1 
centrale, als degenen, die d it nog nietj 
zijn, moeten vóór 1 September 1941 hunl 
aanvraag tot toelating als georganiseerd! 
bij de Nederlandsche Visscherijcentrale I 
indienen. «

I I I .  Form ulieren voor de aanvraag zijn ft 
verkrijgbaar bij de (plaatselijke) veree -j! 
nigingen van belanghebbenden, bij de}1 
agenten der Nederlandsche Visscherij 
centrale en het Centraal Verkoopkan 
toor van mosselen te Bergen op Zoom, 
bij de technische opzieners der vissche
rij en, bij de Kam ers van Koophandel en 
Fabrieken en bij de Nederlandsche Vis 
scherijcentrale.

IV . Men kan volstaan met het inzen
den van een form ulier, indien men meer 
dere takken van visscherij, handel in of 
verwerking van visch uitoefent.

V. Het aanvraagform ulier moet wor
den toegezonden aan de Nederlandsche 
Visscherijcentrale, Ju liana van Stolberg
plein 3-4, ’s Gravenhage.
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Studie van Meester

M. S E B R E C H T S
notaris te Oostende, 

Euphr. Beernaertstraat, 44.

O PEN BA RE V ERKO O PIN G
van

STAD OO STENDE 
T W EE  PER C EELEN

BO U W G RO N D
gelegen in  de Vrijheidstraat,n abij den 
Thouroutschen steenweg en de E lisa 
bethlaan, respectievelijk groot 94,50 v.m. 
en 350,59 v.m.

Ingenottreding bij veilvoorwaarden be
paald.

Recht van samenvoeging.
Z i t d a g e n  :

IN ST EL : op Maandag 25 Augustus 1941
TO ESLA G : op Maandag 1 Sept. 1941 

telkens om 3 uur namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn», st. Sebastiaanstraat 
22, te Oostende.

'A %  instelpremie.
P lan  en in lichtingen ter studie van 

voornoemden notaris. (361)

Kantoor van den Notaris

Jos. D E  V E S T E L E
Langerei, 56, te Brugge.

RECHT VAN OPBOD
uit oorzaak van Failliet

Ingevolge art. 565 van het Koophan- 
delswetboek heeft iedereen recht gedu
rende v ijftien  dagen na de toewijzing 
om op te bieden. Het moe.t gedaan wor
den bij deurwaardersexploot, dat betee- 
kend wordt aan voornoemden notaris, 
aan het college der curators en aan den 
kooper van:

STAD  B R U G G E  
Zeer schoon en goed onderhouden

Heerenhuis
met bureelen en koetspoort, Pieter 
Pourbusstraat 2 en Grauwwerkersstraat 
24, op kadaster gekend sectie E  num
mers 1154a en 1156, groot 3 aren 79 cen
tiaren.

Bestaande uit:
Gelijkvloers : salon gevolgd van eet

plaats, trapzaal, groote bureau, 3 ka
mers, keuken, kleine keuken, waschkeu- 
ken, diensttrap, W . C., koetspoort, hof, 
W. C. en gewone uitgang Grauwerkers- 
straat nevens nr. 20.

Groote kloeke zolders en 2 kamers.
Ter stagie: zeven kamers, speelzaal, 

badkamer, toiletkam er en annexe, trap 
zalen, W . C.

Drie soorten water, chauffage, loopend 
water, gas, electriek.

Genot met de geldtelling.
Na te zien op vertoon eener toelating 

afgeleverd door den verkoophoudenden 
notaris den M aandag en Donderdag van 
2 tot 5 uur.

Nadere inlichtingen ten kantore van 
den notaris.

Toegewezen op 6 Augustus 1941, m its 
400.ÜOO fr. (347)

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 21 A U G U STU S 1941, 
te 15 u. in  het lokaal «Prins Boudewijn», 
S t Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TO ESLAG
van

STAD  O O STENDE
Koop I.

W O O N H U IS
MET INRIJPOORT

Ieperstraat nr. 6, gekadastreerd Sectie 
A nr. 1651 L.10. Façade 6,75 m., opper
vlakte 139 m2.

V rij van gebruik.
Ingesteld: 83.000 fr.

Koop II.

W O O N H U IS
Ieperstraat nr. 8, gekadastreerd Sectie 
A n r 1651 B.7. Façade 6,35 m., opper
vlakte 116 m2.

Verhuurd met pacht.
Ingesteld: 96.000 fr. 

Bezoek: Maandag en Donderdag van 
14 tot 16 u.

Recht van samenvoeging.
Voor alle nadere inlichtingen, zie p lak

brieven of zich bevragen ter Studie
_____ (344)

Kantoor van Notaris

Jacques GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.

Commissie van Openbaren Onder
stand —  Oostende

O PEN BA RE V ER H U R IN G  
VAN G O ED EREN

I.
T O E W IJZ IN G  I De Commissie van Openbaren Onder-

Op D IN SD AG  26 A U G U STU S 1941, te stand van Oostende, zal openbaar ver- 
15 u., ter herberg «Prins Boudewijn», St. huren op M AANDAG 25 A U G U STU S

1941, te 14.30 uur, ten kantore van het 
Burgerlijk  Hospitaal. Ed ith  Cavellstraat, 
15, te Oostende, het volgende goed dat 
haar toebehoort.

G EM EEN T E M ID D EL K E R K E

Sebastiaanstraat, 22, te Oostende. 
W ELG ELEG EN

Opbrengsthuis en 
Woonhuis Eenig Lot:

Z A A ILA N D
te OO STENDE, Hofstraat, 13 en Maria  
Hofstraat, 11.

Aaneenpaiende gebouwen, het eerste 
hebbende: kelderkeukens, 2 verdiepingen :
ooven het gelijkvloers en fransch dak en Walraversyde, bekend bij Kadaster Sec- 
net achternuis: kelderkeukens, één ver- tie A nr. 31; grootte 53 aren 60 ca.
dieping boven het gelijkvloers en fransch 
aak.

Kadaster: Oostende-Oost, w ijk  A, Nrs 
o69 hö en 569 i6, groot 129 m2.

Vrij binnen üe m~and
Voorzien van ,*as, electriciteit, stads- 

«vater, regenwater en W. C.'s.
zacntoaar: Dinsdag, Donderdag en Z a 

terdag, 2-3 u., nam.
Ingesteld: 116.000 fr.

I I .

T O EW IJZ IN G
Op W O ENSDAG 27 A U G U STU S 1941, 

te lö u., ter heroerg «Prins Boudewijn» 
(.zooals hierboven).

Woonhuis met Hof
te BREKD E.N E A/ZEE, Kapellestraat, Nr 
213 (steenweg Breeüene-üiankenuerge), 
met verdieping, erf en afhankelijkheden, 
groot 207 m2.

Electriciteit, putwater en regenwater.
Vernuurd van maand tot maand.
Zichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za

terdag, 2-3 u. nam.
Ingesteld: 22.000 fr.

I I I .

UIT TER HAND TE KOOP :
a) Uitgestrekt E IG EN D U M  met erve te 

OOSTËWDE-Mei’boom, Verlaatstraat 47; 
groot ongeveer 770 m2 (oorlogssehade- 
/eigoeding inbegrepen).

b) Welgelegen PER C EELEN  BO U W 
GROND te OOSTEN DE-M A R IA K E R K  E. 
Nieuwpoortsteenweg en Meibloemiaan.

c) G erieflijke V ILLA  te OOSTE.NDE, 
Koningstraat. (362)

Kantoor van den Notaris

Jacques GHYOOT
Koningstraat, 54, Oostende.

B ij Onroerende Inbeslagneming

Studie van den Notaris

Jean D E  W Y N T E R
Kerkstraat, 43, te Oostende.

Op DONDERDAG 28 A U G U STU S 1941, 
te 15 u. in  het lokaal Prins Boudewijn! 
St. Sebastiaanstraat 22 ,te Oostende:

TO ESLAG
van

een Herberg

De notaris Jacques Ghyoot te Oosten
de, daartoe aangesteld bij vonnis van 
de rechtbank van eersten aanleg in  da
tum van 12 Ju n i 1941, zal ten overstaan 
van den Heer Vrederechter van het kan
ton Oostende overgaan tot de
O PEN BA RE T O E W IJZ IN G  IN  EEN  

Z ITD A G
op D IN SD AG  19 OO GST 1941, te 15 uur,
ter Gehoorzaal van het Vredegerecht, 
«Gerechtshof», V indictivelaan, te Oos
tende, van
Stad O O STENDE-W EST, M A R IA K E R K E

Lot I.

W  erkmanswoonst
met erf en aanhoorigheden, staande en 
gelegen Nieuwpoortsteenweg, gemerkt 
Nr. 851, groot volgens meting 129,77 m2.

Kadaster: w ijk  B , N r 109e, groot 1 a. 
20 ca.

Palende Noord: den steenweg; Oost: 
Van Massenhove -Desmedt Jules, te Oos
tende, Zuid en West: Copin-Casseunan 
Ernest, te Middelkerke.

Lot II.

Gebruikt tot 30 September 1941 door 
Jérôm e Verdoolaeghe.

Deze verhuring geschiedt op schrifte
lijke aanbieding. Deze zal aan de Com
missie van Openbaren Onderstand van 
Oostende, onder gesloten omslag op ge
zegeld papier van 5 frank, gezonden 
worden vóór 22 Augustus 1941 en de 
melding dragen « Aanbod voor de ver
huring van een perceel land ».

De aanbieding moet geheel den jaar- 
lijkschenh uurprijs bepalen en getee
kend en gedagteekend zijn.

Voor alle in lichtingen wende men zich 
ten kantore van de Commissie van Open
baren Onderstand, Ed ith  Cavellstraat, 
15, Oostende.

De Commissie van Openbaren 
Onderstand - Oostende.

(358)

ZOEKLICHTJ ES
m p

TE  KO OP: IJzeren  boot, lengte 7,50 m. 
breedte 2 m., voorzien van benzinemotor 
van 12 P.K . « Bury ». Schrijven voor
waarden bureel van ’t blad. (334)

MARKTBERICHTEN

T E  K O O P :
Prachtige Villa, rechtover Badenpaleis.
Schoon Huis, Nieuwpoortstw. Petit-Paris.
Rapportvilla, Av. de la Reine, 4 appart. 

Str. water, 340 m2 oppervlakte.
Schoon Heerenhuis, Center. A lle confort.
Prachtige villa, Zeedijk, met garage u it
gevende op andere straat.
Handelshuis, bij Leopold I  plaats.
2 Schoone Villas, Oostende-West, 164 m. 

oppervl. 115 en 125.000.
Schoone Villa, Zeedijk, bij Palace Hotel.
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, 36 kamers.
Familie Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers.
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke, 

45 kamers, alle confort.
2 Werkmansbuizen met 1350 m2 grond 

te Breedene.
Bouwgronden te Breedene-Hippodrome, 

vanaf 15 fr. de m2; Opex, vanaf 80 fr.

T E  H U U R :
Prachtige moderne villa, alle confort.
Andere Huizen in  stad.
DRINGEND  TE  KOOP G EV R A A G D :
Allerlei handelshuizen, burgershuizen, 

groot en klein, in  en buiten stad.
(321) '

V ISCHAANVOER G ED UREN D E DE W E E K  VAN 3 TOT 9 AUGUSTUS.

ZEE- BO UCH AUTE 
Vischsoort O O STENDE N IEU W PO O RTB R U G G E

BLA N K EN 
B E R G E Totaal

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal: 14.559 4 559 8.052 4.247 6.023 37.440
Platvisch, schul en bot: 

le  soort 569 2.585 458 623 4.235
2e soort 160 1.329 398 — 263 2.150

Groote platvisch : 66 85 228 — 210 589
Tong: 

le  soort 11 22 67 66 166
2e soort 17 16 48 _ 81 162
3e soort 9 57 91 — 77 234

Schul (groote): 51 248 — — — 299
Tarbot en griet 1 — — — 2 3
Rog: 2 69 — — — 71
Bot (groote) : 132 957 220 — 221 1.530
Poers: 18 71 7 — 111 207
Soldaten en 

knorhaan: 3 _ 3
Krabben: — — — 1.122 — 1.122
Schelpen : — — — 117 — 117
Totaal aankoop- 

cijfer: fr. 158.026,80 109.700 104.970,50 45.395,60 85.175,20 503.268,10
Bemerkingen: Oostende: 5 vischdagen; Nieuwpoort: 3 vischdagen; Zeebrugge:
2 vischdagen; Bouchaute 3 vischdagen; Blankenberge: 3 vischdagen.

Rouwberichten

OOSTENDE
V ISCH TO EVO ER

Donderdag 7 Augustus 1941

GOEDE DACTYLO vraagt plaats. — 
Voorwaarden opgeven aan het bureel 
van het blad onder nummer (352)

TE  KOOP : Schoon dik spiegelglas, 
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 
Zich wenden bureel van ’t blad. (288;

TE  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond, gelegen in 
de Honoré Borgersstraat. 1 lot, 100 m2; 
Leffingestraat, 1 lot 240 m2; Tarw estraat 
1 lot 88 m2.

Voor in lichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELAAN , Oostende

(284)
G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar

borgen. hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

EEN O RC H ESTRE PIANO te verkoo
pen in  zeer goeden staat. Zich te wen
den: Café Belle Vue, de Sm et de Nayer- 
laan, 2. (360)

Woonhuis
met verdieping en inrijpoort, stallingen 
en tuin, erf en aanhoorigheden, staande 
en gelegen Dorpstraat, gemerkt Nr. 79, 
groot volgens meting 1182,40 m2.

JU FF R O U W  van m iddelbaren leeftijd , 
eerlijk, deftig, van goede fam ilie, vraagt 
p laats als gouvernante, dame van com
pagnie, bij Heer of Dame alleen; zelfs 
in  nood kan goed zieken verzorgen. Ge
nadige prijs. Z ich .te wenden: bureel van 
’t  blad. (357)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R

François Verkempinck
AAN N EM ER

Echtgenoot van 
Mevrouw Leonie Steenacker

geboren te Zedelgem, den 14 No
vember 1867 en schielijk overleden 
te Klemskerke, den 11 Augustus 

1941,
De begrafenis had plaats op 

Donderdag 14 Augustus.
Vrienden en kennissen, die bij 

vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

Nieuwpoortsteenweg, 181, Oos
tende. (353)

Hiermede deelen w ij mede, dat 
het den Heer behaagd heeft tot 
zich te roepen onze diepbeminde 
echtgenoot, vader, schoonvader, 
grootvader, broeder, schoonbroeder 
en oom,

DEN H EER

Emiel-Pierre-August
P Y C K E V E T

Belgisch Zeeloods 
geboren te Vlissingen op 3 Ju li 
1887 en op zee omgekomen door 
oorlogsfeiten op 11 M ei 1940.

De fam ilie PYC KEVET-BLO N D E.
De plechtige nadienst heeft in 

alle stilte plaats gehad.
Eenige en algemeene kennisgeving.

Gerststraat, 29. (365)

0.87 480,— 0.189 450,—
0.169 1.268,— C 1.340,—
0.151 1.176,— 0.148 570,—
0.194 600,— 0.251 472,—
0.177 610,— 0.218 1.875,—
0.219 290,— 0.64 958,—
0.180 930,— 0.126 1.760,—
0.104 569,— 0.216 970,—
0.234 1.080,— 0.72 3.958,50
0.161 762,— 0.213 3.040,—
0.35 1.322,— 0.33 880,—
0.129 1.280,— 0.41 1.370,—
0.108 704,20 0.17 1.050,—

Vrijdag 8 Augustus 1941

0.75 449,— 0.126 1.790,—
0.58 400,— O 133 2.150,—
0.67 430,— 0.165 1.258,—
0.48 280,— 0  37 2.404,60
0.35 604,— 0.144 2.382,—
0.114 290,— 0.21 1.038,—

C 690,— 0.1 2.353,—
0.111 180,— 0.213 2.390,--
0.331 1.713,— 0.11 2.140,50
0.103 429,— 0.22 2.214,50
0.78 3 043 — 0.182 2.033,—
P.29 2.536,— 0.39 3.293,—

1 Zaterdag 9 Augustus 1941

0.215 150,— 0.177 558,—
0.1 (2 480,— 0.78 1.846,50
0.75 480,— 0.161 850,—
0.218 460,— 0.171 600,—
0.48 510,— 0.195 1.432,—

C 910,— 0.87 940,—
0.129 1.320,— 0.126 680,—
0.35 920,— 0.119 610,—
0.185 940,— 0.110 2.290,—
0.114 610,— 0.213 1.960,—
0.82 560,— 0.26 1.172,—
0.107 920,— 0.166 953,—
0.136 550,— 0.222 775,40

OUDE GAZETTEN  TE KOOP

Zich wenden: Drukkerij «Het Vissche
rijblad)), Steenweg op Nieuwpoort, 44.

TE KOOP G EVRA A G D : per okkasie, 
een Leuvensche stoof (buizestoof). Prijs- 
aanbod te sturen aan het bureau van 
het blad onder nr. 355. (355)

W ENSCH  TE KOOPEN per okkasie : 
een pupiter (sch rijfta fe l). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

H et
van

Sociaal Statuut 
den Visscher

dat we nog enkele 
Belgische Visscherij- 
almanakken 1939 te 
verkoopen hebben.

Prijs 25 fr.

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 — BRUCCE
Eerste klasse fabrikatie —  A ller
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

i X i

V ijf en tw intig jaa r geleden werkte arbeidsovereenkomst en den aard der 
! M. Charles Dezuttere zijn uitgebreid on- juridische beschouwingen onder dewelke 

te derzoek af, dat h ij gedaan had met de de uitoefening van het beroep van zee-U IT OORZ. VAN ST ER FG EV A L  „ ________________  __ ______________ „
koop Voll. rouwkapel alsook 2 trouw- medewerking van w ijlen M. Verm aut, op visscher werd“  aanzien.
markiezen. Schr. S. R . In ternationale aanvraag van het M inisterie van Nijver- De wetgeving, die dei--------
Boekhandel, Oostende, 33, Adolf Buyl- j hei(i en Arbeid, nopens den economi- beider beschermt, draaide rond de wet
straat. (354) 1 ........ .............................. -

B ER IC H T : W ij koopen alle soorten 
van caoutchouc en oude schoenen. Veld
straat la . Tel. 721.97. (364)

schen en socialen toestand van de Bel- van 10 M aart 1900 op de arbeidsovereen-
gische vissehers. i komst, en kon n iet toegepast worden op

H ij besloot in  dien zin: | de arbeiders die niet beheerscht werden
« De conclusies van diit onderzoek zijn door hare bepalingen,

de eenvoudige bevestiging van hetgeen Nu, de wetsleer en rechtspraak, de
GEVRAAGD : motor triphasé, 1/2 P .K . de openbare meening reeds lang aange- verklaringen van de parlementsleden,

of 3/4 P .K . tegen betaling of Verwisse- nomen heeft: de noodwendigheid de waren eenvormig: de zeevisscher, die
Kadaster- tuin w ijk  B  N r 95x, groot ling van andere motoren. Schrijven  bu- wetgeving en de instellingen betrek heb- gewoonlijk op aandeel vaarde, moest niet

2 a. 40 ca.' landgebouwen w ijk  B  Nr reel blad B. (363) bende op de zeevisscherij te herzien, her zoo zeer als werkman beschouwd wor-
95y,  groot 6 a. 60 ca.; tuin w ijk  B , Nr ------- '— -------  i ta te richten en ze op de hoogte te den, m aar als onafhankelijken werker
Q5z’ eroot 1 a 80 ca • huis w iik  b ’ N r TE KO OP: een piano en een naai- plaatsen van de moderne noodwendig- 
95b2 groot 82 ca machine. Zich wenden «Café ’t Vuur- heden. Nog niet lang geleden, met uit-

* 1 (346) j zondering van de kwestie van het be-

i TE  KOOP:
.machine. Zich wenden 

Palende Noord: Mestdagh Josephus, te schip », Statiestraat, 1, Oostende 
Oostende; Vandernoot-Torbeyns Adrien, roepsonderwijs, is al hetgeen dat betrek-
te Oostende- Defenfe-Defenfe Em ile te HU.IS  ?iLd<?elV de king heeft op het economisch en sociaalte uostenae, jje iem e ije ie iu e  ümue, te stad Brugge, Vlam mgdamstr. 100 .te hu-|wpl£i1r. v „ „  k u s t h e v n l k i n e -  i n  ripn,
Oostende; Oost: lot I I I  en Bevernage- rpn Koe,  Geüikvl. 3 nl.. reeen- en nut- ! w®tz,ljn  .van . ° ^ e * u,s±be„voi , i nCrommelinck Alfred te Kortriik- Zu id ' ren;  Koer- G eIiJk vl- 3TTpl ’ .reg®n " en .p,ut ! zelfden toestand gebleven, als onze voor- w om m euatK /uirea, te j^ortrijit, &uiu. water gaz en electr. Verdiep 2 pl., zolder. r>nHprq hprn upfpt in het tiirisHn HPr
Tulpin Magdalena, te Oostende; zelfde 350 fr Der maand Zich wenden: Aarts- „55!

(366)
350 fr. per maand. Zich wenden: Aarts- premies aan de visscherij, t.t.z . vóór

1865 ».Bevernage; Croussel M uylle Theophile, hertoginnestr .4, Oostende 
te Oostende en Declerck Edmond, te _
Schaarbeek; West: de Dorpstraat. BEN  KO O PER van een vaartuig met

Voorzien van electriciteit, gas, stads- 'meer dan 10 meter kiel, in  goeden staat 
water, regenwater en putwater.

en deelgenoot waarvan het werk eerder 
beheerd werd door de regelen van het 
contract van vereeniging, dan van 
dienstverhuur.

Deze zienswijze was verre verrecht- 
vaardigd door het fe.it dat de zeevis- 
schers slechts vergoed werden in  den 
vorm van een aandeel in  de netto op
brengst van den verkoop van visch, na 
aftrek van alle algemeene onkosten, be
trek hebbende op de zeereis ,iin dergelijke 
mate dat zij werkelijk de wisselvallig-

Lot I I I .

genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat B o U 'W g r O n d
3, te Steene Conterdam.

Oppervlakte 80 m2. Gekadastreerd sec
tie B  n r 33 b;4.

Onm iddellijk genot.
.T , In gesteld: fr. Kadaster: w ijk  B , N r 96p, groot 5 a. _  T jzërên" scheenie 11 50 x 3 95 v 1 snNadere inlichtingen te bekomen ter 33 ca. uzeren scneepje u ,öu x x i,5ü

Studie. (370) Palende Noord: Defenfe, Bevernage;
Oost: De Laan ; Zuid: Bevernage en 
West : lot I I.

I Alles is v rij van verhuring. Zichtbaar 
Dinsdag en Donderdag van ieder week 
van 2 tot 4 uur namiddag.

En  verder:
« Onze instellingen van bescherming 

voor visscherij Aanbieding zenden aan en wetgeving die de zeevisschers aanbe- j heden van de uitbating ondergingen. 
Leopold Depaepe, 40, Kuursaalstraat te langen, getuigen van een spijtige m in-j Hun verdienste was werkelijk een deel 
Heist (369) derheid ten opzichte van hetgeen dat in  de wmst. B ij gebrek aan wtast was

in voege is in  de andere landen van] er geen vergoeding.

Studie van Meester

Pierre D EN IS
Dokter in  de Rechten, 
Notaris te Nieuwpoort.

TE  KOOP.' M arine motor, 2 cylinder. 
ffplpf?pn met 20 meter breedte tesren de l^et keerkoppeling 8 P . K . Op benzine.
Klaprozenlaan (voorheen genaamd Kol- Adres: André Vandenbussche, Damsche grond, m aar van dan af is de vooruit
lébloemstraat), groot volgens meting vaa rt 37, B ru g g e ^ _____________  (368)
534 m2. t e  KOOP:

IJzeren  s
desnoods met zeil en motor.
IJzeren  Bootje 7,50x2,30 met motor.
2 houten sloepen van 9 x 2,60 met of 
zonder motor.
Houten boot van 9,30x2,90 met of 
zonder motor.

, -L s j. —  Houten yacht van 25x3 75Lastenkohier, plan en inlichtingen ter _  Verder typen 'schepen of booten, 
inzage bij notaris Ghyoot voornoemd. De Te beVragen: S E. P ijl Zwijndrecht-tnpivii^imp- ffsprhiprll- n n r lp r  v n n rh p h m ir t  , g u ig  v a n  u e  c u w M i g u w u  c i v a u  —  u i  u c

Op M AANDAGEN 25 OO GST en 8 SEP- 1 van" toèp lsslr^  van art. 45 en 92Ws deî f 9he Stwg' 13’ Bu rch t' TeL Zw ijndrecht onvereenigbaarheid in  feite en in  rechte

Europa die aan de zee grenzen. » 1 Sinds het tot stand komen van de 
Deze klachten waren ten zeerste ge- stoomvisscherij en bijzonderlijk de mo- 
•ond, m aar van dan af is de vooruit- : toriseering van de visschersvaartuigen, 

gang zeer snel geweest en op d it oogen- : is d it het geval niet meer en buiten en- 
blik beschermt de huidige wetgeving —  kele uitzonderingen, nam elijk in  de kust- 
alhoewel eenige aanpassingen noodzake- visscherij, bestaat de vergoeding van den 
lijk  zijn —  bijna even afdoende den vis- visscher in  de toekenning van een per- 
scher als den arbeider te werk gesteld in  cent op de bruto opbrengst van den ver- 
de landelijke nijverheid. i koop van visch.

Ind ien de vissehers ten achter blijven i n de diepzeevisscherlrj, stoomvisschers- 
biij het sociaal werk dat het Belgisch 
Parlem ent tot stand had gebracht ten 
voordeele van de arbeiders te werk ge
steld in  de landelijke nijverheden, lag 
de reden — zooniet de verrechtvaardi- 
ging van de afwezigheid ervan —  in  de

Notaris

VAN C A IL L IE
te Oostende, 6, Kapucijnenstraat.

T EM BER  1941, telkens te 3 uur ’s namid- ; wet van 15 Augustus 1854. 
dags, ter herberg «In  ’t Belgiënhof» b ij1 
M. K are i Ramon, te Westende, Dorp- 
plaats, 31, respektievelijken instel en 
overslag van:

G EM EEN T E W EST EN D E 
Koop I :  EEN  G E R IE F L IJK

Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende Dorpplaats nr. 27.

Koop I I :  EEN  G E R IE F L IJK

Woonhuis
met erf en afhangen, gestaan en gelegen 
te Westende, Dorpplaats nr. 29 

Alles bekend bij Kadaster Sektie B, 
nummers 304-a en 304-b, groot samen 
2 aren 90 centiaren.

Recht van samenvoeging. Zichtbaar 
alle dagen. Verhuurd zonder recht van 
pacht. Ingenottreding één maand na 
den eerstkomenden vervaldag der pacht.

Met gewin van % %  instelprem ie.
Voor alle verdere in lichtingen zich 

wenden ter studie van Notaris D EN IS,
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (359)

(342) (367) bestaande tusschen de wetgeving op de

Den M AANDAG 18 A U G U STU S 1941, 
om 3 uur ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

IN S T E L  met l/z % premie
van

Hen Schoone Villa
SPO RTSTRA A T  3, te Oostende, met 3 
verdiepen en 15 plaatsen, 3 soorten wa
ter, gas, electriciteit; linoleum en ge
kleurde ruiten meeverkocht.

Genot vanaf 1 October a.s.
Kan  bezichtigd worden den Maandag, 

Woensdag en Vrijdag van iedere week, 
van 2 tot 4 uur. (336) |

Philippiensche Mosselen
laat Holland van geheel dit jaar niet meer uit.
--- * W A N N EKEN S M O ETEN  Z E  NU V ERVA N G EN  ---

Onze huisvrouwen moeten overal de W A N N EK EN S nog meer leeren 
kennen en ze op verschillige m anieren leeren gereedmaken.
V ISC H W IN K ELS ! IN LEG G ER S  ! V O ED IN G SBED R IJV EN  !
Bezorgt nu aan de bevolking d it goedkoop en voedzaam vischartikel, 
dat genoeg ter beschikking is.
W ij verzenden de W A N N EK EN S in wijnazijn ingelegd, in holl. origi- 
neele vaten van netto 45 kg. visch. Ook op vraag eenvoudig gezouten.

Vraagt ons verdere inlichtingen 
gebruiksaanwijzingen gratisStrooibriefjes met gebruiksaanwijzingen gratis ter beschikking

M.GOVAERT Bevoorrading-ZELZATE
(340)

vaartuigen en groote motorvaartuigen, 
bestaat de vergoeding, uitgenomen deze 
van den kapitein, die enkel op percent 
vaart, u it vaste loonen en bovendien een 
aandeel in  den verkoop van visch.

H ieru it spruit voort dat, in  algemee
nen regel, de visscher die niet moet tus- 
schenkomen in  de algemeene onkosten, 
geen recht kan doen gelden van toe
zicht op de rekeningen der uitbating, 
toestand die onvereenigbaar is met het 
princiep van «vereeniging» dat noodza
kelijkerw ijze het begrip in  zich slu it van 
recht op kontrool op de maatschappe
lijke verrichtingen en een recht van toe
zicht op de daden van den beheerder, 
die in laatste instantie, slechts de m an
dataris is van de leden.

Ind ien h ieru it volgt dat het oud be
grip van visscher, uitbater in  hoedanig
heid van deelgenoot, niet meer kan ver- 
rechtvaardigd worden, tenzij op enkele 
uitzonderingen na, is het nochtans niet 
m inder w aar dat de m oeilijkheid b lijft 
bestaan voor dengene die tracht op 
juridisch oogpunt den aard der betrek
kingen te bepalen die bestaan tusschen 
den zeevisscher en den reeder, om te 
kunnen oordeelen of sommige sociale 
wetten toepasselijk zijn, in  aanmerking 
nemend dat deze laatsten geen enkele 
bepaling bevatten die in  het bijzonder 
de zeevisschers bedoelen en zich u itslu i
tend houden aan algemeene termen.

( ’t vervolgt).

Visch als 
Voedingsmiddel

A»
Van den Gezondheidsraad, Voorlich

tingsbureau van den Voedingsraad te 
’s Gravenhage, mocht « De Visscherij- 
wereld » de volgende zeer gewaardeerde 
bijdrage ontvangen:

Beschouwt men visch uit voedingsoog- 
punt, dan zal men tot de conclusie ko
men dat het een voedingsmiddel is van 
groote waarde.

Het voornaamste bestanddeel van de 
visch is voor ons wel het eiwit. Deze 
voedingsstof heeft men noodig om het 
door slijtage verloren gegane lichaams- 
eiw it weer aan te vullen. B ij de verschil
lende vischsoorten variëert de hoeveel
heid eiw it tusschen 15 %  (kabeljauw  en 
schol) en 23 %. D it is ongeveer gelijk aan 
de hoeveelheid, die vleesch bezit n.l. 
20 % . Bokking en zoutevisch bevatten 
zelfs ongeveer 25 %  en stokvisch spant 
de kroon met 80 %  (men dient er echter 
rekening mee te houden, dat deze ge
droogde visch bij de bereiding water op
neemt, zoodat zij wanneer zij geweekt 
wordt ongeveer 20 %  eiw it bevat).

Sommige visschen bevatten naast ei
w it veel vet. Vooral in  dezen tijd  kan 
men daar p ro fijt van trekken. Onder de 
vette visschen is de haring wel de meest 
bekende. Verder behooren de sprot, ma
kreel, tonijn, elft, paling en aal er toe. 
De heilbot vormt een overgang, terw ijl 
snoek, brasem, baars, forel, en snoek
baars als zoetwatervisschen en kabel
jauw, schelvisch, w ijting, tarbot, tong, 
bot, schol en spiering als zeevisschen, 
mager te noemen zijn. Verder zijn de 
visschen rijk  aan vitam inen en zouten, 
die noodig z ijn  voor ons lichaam . Zoo 
wordt in  de visch het groei bevorderend 
vitam ine B2 aangetroffen en in  de lever 
het vitam ine A, dat tegen infectie be
schermt. In  lever, hom en kuit, maar 
vooral in  vette visch komt vitam ine U, 
welke een rol speelt Dij het tegengaan 
van de zg. Engelsche ziekte, v ^ r. Om 
deze reden wordt levertraan gebruikt.

Vitam ine A en vitam ine D komen ook 
voor in  het melkvet, room, boter en kaas. 
Daar al deze artikelen in beperkte mate 
te krijgen zijn, is het raadzaam, indien 
mogelijk meer paling, aal e.d. en lever 
en kuit te gebruiken. Ook bevat de visch 
veel zouten oa. het Jodiumzout, dat 
vooral in  de zeevisschen wordt aange
troffen en dat ons voor krop behoedt. 
Ook het gehalte aan phosphor is niet 
onbelangrijk.

Daar van de visch alleen het spier
weefsel en bovendien in  sommige geval
len lever en kuit gebruikt worden, is er 
vrij veel af val; bij kleine visschen zelfs 
50 à  60 %. Het taaiie bindweefsel, zooals 
vleesch d it heeft, ontbreekt bij de visch. 
Daardoor is er m aar een korte kooktijd 
noodig om het fijnere bindweefsel van 
de visch gaar te maken. De voedings
stoffen worden om dezelfde reden ge
m akkelijk door het lichaam  opgenomen. 
Visch is dus goed en lich t verteerbaar 
en dikw ijls voor zieken zeer geschikt. 
Alleen de vette visch of de visch, die in  
olie gebakken is, zal minder goed ver
teerbaar zijn.

Vergelijkt men het vleesch van slacht
dieren en dat van visch, dan blijkt, dat 
beide voedingsmiddelen vrijw el gelijk
waardig zijn. Toch wordt de visch in  het 
algemeen m inder gebruikt dan vleesch. 
Misschien komt dit, doordat de visch 
eerder tegenstaat. Ook kan de geringe 
hoeveelheid jus en de weinig pittige 
smaak, die ze heeft, doordat er weinig 
extractief-stoffen uit de visch trekken, 
de oorzaak zijn. B ij gebruik van eenzelf
de hoeveelheid vleesch en visch, zal na 
het gebruik van visch eerder honger op
treden, want de visch is minder verza
digend. D it is echter te compenseeren 
door meer visch te gebruiken, of de visch 
met vet toe te bereiden of met een vette 
saus te geven (.dit laatste geldt natuur
lijk  voor normalen tijd ).

U it voedingsoogpunt bezien, staat visch 
dus vrijw el gelijk met vleesch en in  som
mige gevalier —  b.v. wat verteerbaar ■ 
heid betreft — ls zij zelfs te verkiez*n 
boven vleesch.

Verantwoordelijke leider: L. Godemont.
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ten of verzegelde kisten.

De Bescherming van den 
Kleinhandel in Duitschland

Tot het oogenblik van de ln  werking 
treding der wet op de bescherming van 
den kleinhandel, in  M ei 1933, kon in 
Duitschland iedereen het beroep van 
kleinhandelaar uitoefenen, luidens de op 
dat tijdstip  bestaande vrijheid  in  het 
uitoeienen van een beroep. Deze toe
stand leidde tot een geweldige toeneming 
van den kleinhandel, onder den vorm 
van kapitaalkrachtige ondernemingen, 
zooals : groote warenhuizen, eenheids- 
prijs-m agazijnen, groote handelsm aat
schappijen met filia len , enz., tot groot 
nadeel van den onafhankelijken gespe- 
cialiseerden detailhandel.

Anderzijds werden winkelzaken ge
opend door menschen, die absoluut geen 
zakenkennis bezaten en die op deze wijze 
wijze hun brood meenden te kunnen 
verdienen.

De wet op de bescherming van den 
kleinhandel laat slechts toe, winkelza
ken te openen of over te nemen door 
vakkundige en betrouwbare personen. 
Om deze reden zal ook de oprichting van 
groote warenhuizen alsmede de opening 
van nieuwe filialen , alleen dan toege
staan wordën wanneer b lijkt, dat deze 
nieuwe vestigingen aan de eischen des 
tijds beantwoorden, opdat de grondsla
gen van de concurrentie niet geschon
den worden door de tusschenkomst van 
het grootkapitaal. De opening van nieu
we eenheidsprijs-magazijnen werd ge
heel en al verboden.

Teneinde te voorkomen, dat de wet 
ontdoken zou worden, zijn, onder be
paalde voorwaarden, ook de uitbreiding 
en de overplaatsing van bestaande w in 
kelzaken aan vergunning onderhevig.

De wet op de bescherming van den 
kleinhandel heeft bovendien tot doel, de 
bevoorrading van den consument op te 
dragen aan ondernemingen, die daartoe 
in  staat zijn.

Daarom zal er in  de eerste plaats voor 
gezorgd worden, dat, wanneer nieuwe 
firm a's zich komen vestigen, voorname
lijk  ln  nieuw-gekoloniseerde landstreken 
het aantal detailzaken in  verhouding zal 
staan tot de behoeften der bevolking, en 
dat de sorteering goederen zal beant
woorden aan de eischen, die door de 
consumenten aldaar gesteld worden. 
Men zal in  de eerste plaats beroep doen 
op dat soort van winkels, die speciaal 
voor de breede lagen der bevolking in 
gesteld zijn en die. bijgevolg, in staat 
ziin de verlangens van den consur.ent, 
te voldoen en weerstand te bieden aan 
de economische fluctuaties die. in oor
logstijd, onverm ijdelijk zijn. Met dezen 
factor zal in  de toekomst rekening ge
houden worden bij de beroepsopleiding.

De gespecialiseerde magazijnen m; gen 
niet verdwijnen, m aar zullen slechts in 
de groote steden veroorloofd en levens
vatbaar zi'jn.

De bewijzen van voldoenae vakkennis 
kan m het algemeen slechts geleverd 
worden door een lange practische onder
vinding in  den kleinhandel, en voorna
m elijk door een leertijd  en werkzaam
heid als bediende. In  tw ijfelachtige ge
vallen zal de Kam er van Koophandel en 
industrie de gegadigden aan een be- 
kwaamheids-examen onderwerpen.

Personen, die reeds wericzaam waren 
in bedrijfstakken, verband hoiüende 
met den gro jthaiidel c i industrie, kun
nen eveneens als vakkundig aanzien 
worden.

Voorgaande regelen zullen ook op den 
vischhandel, dus de vischwinkels, hun 
heilzamen invloed uitoefenen, w ant deze 
rezen als paddestoelen uit den grond en 
als men niet meer w ist w at aanvangen, 
dan begon men met een vischwinkel te 
openen.

Ook ten onzent zal hieraan perk en 
paal gesteld worden.
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W pH veërf ett a f y e m tU f
Alhoewel de zomer met zijn mooie da 
gen ons dikwijls veel vreugde schenkt, 
toch kent ook dit seizoen haar slechte 
keerz ijde . V aak  is het o n d raag lijk  
warm , de duffe tem pera tuu r werkt 
uiterst vermoeiend en veroorzaakt ge 
makkelijk hoofdpijn. Neemt dan slechts 
1 -2  Aspirine tabletten en spoedig zult 
U zich weer frisch en opgewekt voelen.

A S I® I 151N  E
H ET P R 0 D U K T _ V A N

Aspirine is onschadelijk voor hart, maag en nieren!

Het Vraagstuk van
onze KOOPVAARDIJ

De Vischconservenindustrie 
in de Vereenigde Staten

Van de hand van Mr. H. J .  Onnes tro f
fen we in de Econom isch-Statistische 
Berichten het navolgende artikel aan, 
hetwelk we in  zijn geheel overnemen.

In  ons land, w aar een groote productie 
voor eigen verbruik en export van be
derfelijke voortbrengselen van tu in 
bouw, ooftbouw, veeteelt en visscherij

derzoekingen voor ieder artikel nauw 
keurig bepaald. De groo.te bloei van de 
levensmiddelenscheikunde en -verwer
king, in  Am erika genaamd levensmidde
lentechnologie, en de verdieping van het 
inzicht in  het eigenlijke vriesproces van 
plantaardige en d ierlijke weefsels en 
andere stoffen hebben deze nauwkeu
righeid mogelijk gemaakt. Een korte
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(grootendeels van hooge kw aliteit)steeds uiteenzetting van deze grondslagen van 
wisselende problemen opwerpt, is het 
conserveeringsbedrijf uiteraard van 
groote beteekenis. D it toch m aakt het 
mogelijk, de groote schommelingen in 
productie, af zet en prijs althans ten 
deele te nivelleeren. Het is daarom van 
belang na te gaan, in  hoeverre de moge
lijkheid  tot het verm inderen der beder- 
felijkheid  door toepassing van de snel- 
vriesmethode naast of beter dan de 
blikcon,se|rvenindustrie resultaten kan 
opleveren, waarbiji dan tevens andere 
mogelijkheden, welke door deze industrie 
zijn geschapen, ter sprake kunnen ko
men.

De snelvriesconservenindustrie beoogt 
daarvoor in  aanm erking komende be
derfelijke levensmiddelen (groente,fruit, 
visch, vleesch en gevogelte) te conser- 
veeren, door deze eerst onder zeer lage 
tem peraturen zgn. «in te vriezen», ver
volgens verpakt in  doosjes en doozen van 
speciale cellophaansoorten of speciaal 
geparaffineerd papier, in  vrieshuizen of 
speciaal daarvoor ingerichte vriesdepots 
onder tem peraturen van —  15° C tot —
20° C. te bewaren, w aarna zij n aar be
hoefte aan verbruikers kunnen worden 
afgeleverd. B ij levering aan particulie
ren is het daarbij noodig, dajt ook de 
w inkelier over eenige vries-, eventueel 
koelruim te beschikt. B ij den particulier 
is dat n iet absoluut een vereischte.

Alvorens aandacht te w ijden aan de 
mogejijkheden, die de snelvriesconser
venindustrie voor de Nederlandsche 
agrarische bedrijven en voor onze vis
scherij; alsmede voor de levensmiddelen - 
voorziening van ons achterland biedt, zij 
in  het lich t gesteld, w at op d it terrein 
in  Am erika in  den loop van tien  jaren 
reeds is bereikt. Vervolgens worde be
zien, welke organisatie in  Duitschland 
is tot stand gebracht om dezen tak  van 
bedrijvigheid en voedselvoorziening tot 
verdere ontwikkeling te brengen. Op ba
sis van deze voorbeelden kunnen dan 
de mogelijkheden voor Nederland, zoo
wel voor de voorziening in  eigen ver
bruik als voor die van een om vangrijk 
achterland, worden besproken.

DE O N T W IK K EL IN G  IN DE 
V ER EEN IG D E  STATEN

Opvallend is de stijg ing in  1937, het 
ja a r w aarin  schrijver dezes op een prac- 
tjijk-^tud'ierteis de voornaamste bedrij
ven (visch, groente,, en fru it, gevogelte 
en vleesch) aldaar onderzocht. Men was 
daar toen al een heel eind gevorderd. 
Elke zevende inwoner had daar in  1937 
een koelkast, zij het natuu rlijk  geens
zins uitsluitend voor snelvriesconserven. 
Regeeringsresearch en regeeringsproef- 
bedrijven hadden daar reeds geruimen 
tijd  richting  gegeven aan w at men aan 
het Departem ent of Agriculture (Foods 
Research D ivision) reeds in  1937 noem
de: «een al te storm achtige groei» van 
de zoogenaamde «Quick Freezing Indu
stry».

Deze zoo plotselinge expansie na een 
aanvankelijk beperkte belangstelling is 
te verklaren u it den grooten vooruit
gang van de techniek, waardoor een pro
duct wordt verkregen, dat aan hooge 
eischen voldoeti. Stond jarenlang het 
gekoelde of bevroren voedingsmiddel in 
kw aliteit achter bij op andere wijze ver
duurzaamde producten, thans werden 
de verhoudingen omgekeerd door de ont
w ikkeling van het snelvriesprocédé.

In  deze benaming van de bewerkings
wijze dient het woordje «snel» tweele
dig te worden opgevat:

1. Snel na het oogs.ten van het p lan t
aardig product, het vangen van de 
visch, het slachten/rijpen van het warm 
bloedige dier.

2. Snel door-en-door-vriezen (invriezen)
Het tempo van beide wordt aan de

hand van voortdurend voortgaande on

de snelvriestechniek moge aan de eco
nomische behandeling voorafgaan.

LEV EN SM ID D ELEN SC H EIK U N D E

Eerst in  de laatste tien ta l jaren is 
het inzicht verkregen, dat er naast de 
kla(ssieke voedingsstoffen (eiwiftten, 
koolhydraten en vet) andere essentieele 
stoffen bestaan, die in  de voedingsmid
delen slechts in  zoo geringe hoeveelheid 
aanwezig zijn, dat zij tot den groei als 
eigelnlijk m ateriaal n iet veel kunmen 
bijdragen, m aar w aarvan een tekort of 
de afwezigheid m in of meer ernstige 
storingen in  de stofwisseling en daar
door in  de gezondheid kan teweegbren
gen. D it zijn de vitam inen, meerendeels 
vrij g‘ecompli)ceerde chemische verbin
dingen. De thans onder het begrip v i
tam ine gerangschikte verbindingen, 
w aar zooveel, ook in  populair weten
schappelijke publicaties, bij de voedings
leer en op kookcursussen, over geschre
ven en gesproken wordt, zijn onderling 
zeer verschillend, zoowel in  haar sa
m enstelling als in  haar werking. Voor 
d it artikel zi;m niet zoozeer de in  vet 
oplosbare vitam inen van belang als wel 
de in  w ater oplosbare vitam inen B2 en 
C. D it laatste is het veel besproken an- 
ti-scheurbuik vitam ine: een tekort h ier
van in  die voeding kan leiden tot ver
moeidheid en prikkelbaarheid en ver
volgens zelfs tot bloedingen op diverse 
plaatsen van het lichaam .

Overigens blijven er na extractie van 
alle stoffen, die men thans als «vitam i
nen» heeft gekarakteriseerd, in  onze 
levensmiddelen nog onbekende, voor de 
voeding van groot belang zijnde, ver
bindingen over. Zoo is bijvoorbeeld vast- 
gesteld), da.t in  zomerboter naast de 
daarin  Voorkomende bekende vitam i
nen (vitam inen A, D2 en D3) ook nog 
onbekende vitam inen aanwezig zijn met 
een specifieke werking. Afwezigheid 
daarvan leidt eveneens tot afw ijkingen 
in  den groei.

Behalve dat het inzicht in  de betee
kenis van deze essentieele stoffen, de 
vitam inen, toenam, verdiepte zich in  die 
jaren de kennis van de in  het levende 
organisme werkende opbouw- en af
braakprocessen (groei en rijp in g ), der
halve ook van de werking der enzymen 
of fermenten. Zeer kleine hoeveelheden 
van deze typische stoffen, van door
gaans n iet vaststaa^ide samenstelling, 
veroorzaken reeds zeer belangrijke che
mische omzettingen, o.a. in  de verwer
king van suiker, vet en eiw it en hun 
werking is in  hooge mate afhankelijk  
van de tem peratuur en van de samen
stelling (b ijv. den zuurgraa) van de op
lossing (het celsap)), w aarin zij werk
zaam zi;in.

Ju is t ook nadat de groei is beëindigt, 
het proces van het «afsterven» van bij 
voorbeeld de geplukte aardbei of de ge
sneden groente geleidelijk en steeds 
sneller om zich heen grijpt, is hun wer
king uiteraard voor de levensmiddelen
industrie van het grootste belang, naast 
de reacties veroorzaakt door schim m el
en bacteriegroei.

Onderzoekingen werden gedaan naar 
de wijziging in  het vitam inegehalte en 
naar het verloop van belangrijke enzy
m atische processen, ju ist tusschen het 
tijdstip  van oogsten, vangen, slachten 
en dat van invriezen. Da.t w il niet zeg
gen, dat nu een m in of meer volkomen 
inzicht is verkregen. Integendeel; h ier 
liggen nog wijde, onontdekte gebieden 
aan den zelfkant der practische weten
schap: het «Niemansland» voor den 
geest

L’% Vervolgt.).

(Vervolg)
Weet U dat in  de zeevaartnatie bij 

uitstek, in  Groot-Brittanië, de beman
ningen van krijgsvloot en koopvaardij 

i men niet 0,6 %  van de bevolking uitma- 
1 ken en dat voor Duitschland die verhou
ding slechts 0,15% is.

Is  het dan n iet ongegrond te beweren, 
dat de zeeduchtigheid van een zeer ge
ringe percentage der bevolking het ont
staan en den bloei van de koopvaardij 
van een natie kan bepalen?

W ij moeten dus elders zoeken naar 
de oorzaak van de kleinheid van onze 
koopvaardij en de vraag beantwoorden, 
waarom vaart men ?

Ja , waarom vaart men? Het zeewater 
deugt niet eens om zich erin te was- 
schen, nog m inder om ervan te drinken, 
en toch gaat de mensch op zee, op een 
element waarop h ij niet kan leven.
W aarom ? Het antwoord is oud en nog 
immer waar. «Navigare necesse est».

Onm iddellijk daarop kunnen w ij een 
tweede vraag stellen. Bestaat die nood
zaak ook voor ons?

Ja a r  in, ja a r uit, zitten w ij met hon
derdduizenden werkloozen. In  Jan u ari 
van dit ja a r (1940) met 240.000. Ander
zijds zien w ij vreemde schepen met 
vreemde bemanningen voor ons, tegen 
betaling, ons eigen vervoer doen, iets 
w at w ij best zej£. zouden kunnen ver
richten.

En  weer stelt zich een nieuwe vraag.
W elk vervoer zou voor ons in  aanm er
king kunnen komen? Onze export of 
onze im port? Meerm aals hebben wi;
hooren betoogen, dat het vooral onze J ze te herbergen, geschikte bemanningen 
export is, omdat w ij over goedkoope j cm ze te voeren, de noodzaak om te 
vrachten dienen te beschikken om goed - j varen is bewezen, zoo ook is de rentabi- 
koop in  het buitenland te kunnen le- j u te it ervan. i
veren, ten einde onzen cxporthandel te Trouwens, onze ligging aan den delta 
bevorderen. D it is het argument van Van samenloop van Maas, R ijn  en

van zooveel factoren, dat het onmogelijk 
is in  het algemeen hierop te antwoorden. 
Het gaat b ij de reederij zooals bij alle 
bedrijven. Van de leiding hangt veelal 
het succes af. Gewoonlijk gaat de cyclus 
van een onderneming over drie genera
ties, de verwerver, de erver en de be
derver. In  onze reederswereld gaat het 
nog sneller; een reederij verdw ijnt, een 
andere ontstaat ernaast met dezelfde 
hoofdpersonen. Het is bezwaarlijk voor 
iemand die in  het vak n iet deskundig 
is, eien k laar beeld te ontbolsteren uit 
de verwarde cijfers, die voor sommige 
van onze reederijen in  het Staatsblad 
verschijnen en w aarin een gedeelte der 
posten zonder bedrag pro memorie ge
boekt staan.

Soms vindt men dat de reederij ver
liezen heeft geleden, m aar dat de auxi
lia ire m aatschappij ernaast 5 m illioen 
w inst boekt. Voegt men biji a l de ba
lansen der reederijen, de w instrekenin
gen der auxiliaire m aatschappijen die 
op de reederij geleefd hebben, en houdt 
men rekening met de onzichtbare in 
komsten, die in  het reedersbedrijf veel
vuldig zijn, die evenwel zichtbaar wor
den aan den levensstandaard van som
mige reederskringen, dan moet men tot 
het besluit komen, dat in  ons land het 
bedrijf zelfs zeer loonend is.

W ij hebben dus aangetoond dat w ij 
alle voorwaarden vereenigen om het be- ; 
zit van een groote koopvaardij te recht- 1 
vaardigen. W ij hebben scheepswerven 
om ze te bouwen, uitstekende havens om
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V E R Z E K E R T  U W  KAN S
door deel te nemen aan de

Loterij Winterhulp
U zult, eens uwe beurt gekomen,

DE GRO O TE SOM INNEN .
22.486 L O T E N  
voor een bedrag van * 

V IJF  EN  H A LF M ILL IO EN .
Volgende trekking: begin September.

BREU K BA N D EN
naar m aat en vol
gens geval.

BU IKBA N D EN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

O RTH O PÆ D IE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender
ziekte.

K U N ST BEEN EN
ln lich t m etaal.

ï
7, H. SERRU YSLA A N  

O O S T E N D E
O N TVAN G STUREN  : leder werkdag, van 
9 tot 11 en van 2 tot e aur Ü
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cAÜyn cMufote- <7 
z t u f t e b t . . .

onze industrieelen.
Onze exporthandel mag ons zeker niet 

onverschillig laten, m aar het argument 
is slecht gekozen. De U.S.A. hebben niet 
lang geleden op deze vraag een ant
woord gegeven in  hun slogan: «Cash 
and Carry » of betaal en vervoer. Ver
voer zooals U  w il. De form uul is niet 
nieuw. Reeds in  1934 of in  1935, toen 
w ij een handelsovereenkomst met Sovjet- 
Rusland maakten, bedongen de Russen 
dat zij zelf alles zouden vervoeren wat 
zij ons kochten, en zii lieten ons de v r ij
heid hetzelfde te doen met onze aan
koopen. Toen bleek het dat w ij geen 
schepen hadden die geschikt waren om 
hout te vervoeren!

De formuul is eigenlijk logisch: want 
wie betaalt de vracht? De verbruiker, 
h ij die uiteindelijk alles betaalt, te rw ijl 
de producent geen w inst dient te ne
men op he.t vervoer. Het moet dus den 
verbruiker v rij blijven het vervoer naar 
eigen keuze te verrichten.

Het spreekt echter vanzelf dat, indien 
alle landen zoo zouden spreken en han
delen, de schepen enkel in  een richting 
zullen vervoeren en op de uitreis leeg 
zullen varen. D it zou oneconomisch zijn. 
Om dit te voorkomen, zal men het goe
derenvervoer tusschen twee landen die
nen te verdeelen onder de twee vlaggen. 
In  schijn is dit een zeer ingewikkeld 
probleem, in  de p ractijk  m isschien nog 
meer ingewikkeld, m aar men zal er toch 
moeten toe komen.

Dus enkel onze invoer komt in  aan
merking voor eigen transport. Het staat 
vast dat w ij jaarlijk s  een m iljard  frank 
betalen aan vrachten voor vreemde 
schepen. D it m iljard  is voor ons ver
loren. M isschien wordt het in normale 
tijden vergoed door een verhoogden uit
voer van producten van onze industrie. 
Het is mogelijk.

Ik  weet ook dat het vraagstuk van een 
evenwichtige handelsbalans zeer inge
wikkeld b lijk t te zijn. Niets verbiedt dat 
zij beneficiair weze. Voor zoover m ij be
kend is, bestaat er geen compensatiekas 
of eenige contingentée ring! voor zee
vrachten. W ij moeten dus, voorzeker in 
deze tijden, d it m iljard  beschouwen als 
een verlies. Gelegen tusschen drie groo
te mogendheden, die allen min of meer 
aan autarchie doen, moeten w ij er voor 
zorgen, dat ons patrim onium  onaange
tast blijtVe. Het m iljard van vredestijden 
kan thans (1) geschat worden op 3 à 
4 m iljard. W at het reeds geworden is, 
moge blijken uit de verhoogde basis- 
vrachten in  verschillende trafieken.

Voor kolen van Engeland naar België 
steeg de vracht van 3 tot 40/. Voor 
graan van Zuid-Amerika van 20/ tot 
32 dollars en van Noord-Amerika van 
16 c. tot 87% per 100 lbs. en naarm ate 
de oorlog duurt, zullen zii nog stijgen.

Voor onze economie is het dus nood
zaak dat die verarm ing stop gezet worde, 
en b lijft de oude leus «Navigare necesse 
est» meer dan ooit een onverbiddelijke 
waarheid.

Het volgend punt dat w ij kunnen on
derzoeken, is of reederij loonend is.

Het succes van een reederij hangt af

(1) Deze beschouwingen dagteekenen 
van begin 1940.

Schelde, drie levensaders van Europa, is 
zoo buitengewoon gunstig, dat w ij ons 
arbeidsveld niet zouden dienen te be
perken tot ons eigen vervoer, m aar dat 
w ij tevens voor andere natiën vervoer
diensten zouden kunnen verrichten. W ij 
onderhouden levendige handelsbetrek
kingen met het Verre-Oosten, Australië, 
de W estkust van Noord-Amerika, in  een 
woord, met geheel de wereld en aan de 
hand van de laatste statistieken stellen 
w ij vast, dat w ij niet meer dan 4 %  van 
onze eigen trafiek vervoeren.

Buiten den Atlantischen Oceaan wordt 
onze vlag nergens gezien. Noordelijker 
dan Hamburg verschijnt zij zelfs niet. 
W at mag dan wel oorzaak zijn dat het 
onze koopvaardij aan het noodige dyna
misme - ontbreekt om tot ontwikkeling te 
komen? W ijl zullen trachten dit te door
gronden.

Eerst moeten w ij nader kennis maken 
met de reederij.

R EED ER  EN M AKELAAR
W anneer w ij vaststellen en doen u it

schijnen dat slechts 4 %  van den om
vang van Onzen invoer door eigen vloot 
vervoerd wordt, onderstrepen w ij tevens 
dat de overige 96 %  vervoerd worden 
door n iet in  België gevestigde reederijen.

Het werk der vreemde reederij wordt 
in  ons land verricht door een scheeps
m akelaar. De m akelaar zoekt en ver
schaft de lading; eenmaal deze gevon
den, zoekt h ij, indien h ij hem nog niet 
heeft, den reeder die het schip levert 
tegen een bepaalden prijs.

De m akelaar bedingt doorgaans een 
hoogeren prijis dan de reeder en h ij ver
genoegt zich niet met de chartering- 
commissie. Het schip moet aan zijn 
agentuur toevertrouwd worden. Ook deze 
agentuur brengt rechtstreeksche en on- 
rechtstreeksche profijten mede, te veel
vuldig om h ier onderzocht te worden.

De belangen van reeder en m akelaar 
zijn dus tegenstrijdig in  dien zin, dat 
al het m eerprofijt van den m akelaar op 
kosten van den reeder verworven kan 
worden.

De m akelaar loopt echter schier geen 
risico, behalve zijn kosten aan telegram 
men en bemoeiingen, ingeval de zaak 
niet tot stand mocht komen. De reeder 
daarentegen is de man die door nauw
keurig becijferen, zuinigheid en w ijs be
leid, de eindjles aan elkander moet zien 
te knoopen en desgevallend p ro fijt m a
ken.

M akelarij en, reederij b lijken dus twee 
onvereenigbare bedrijven te zijn, w an 
neer zij niet door een p rivaat persoon 
of door eenzelfde organisme en ten bate 
van dit organisme gedreven worden.

P rivaa t reeders hebben w ij schier ni<-t 
in  ons land. A lthans niet in  het groot 
bedrijf. Het reedersbedrijf wordt uitge
oefend door een naamlooze vennoot
schap met beheerraad. De hoofden van 
den beheerraad hebben voor het meeren- 
deel belangen in  aanverwante zaken, die 
eveneens den vorm van naamlooze ven
nootschappen aannemen en zich bezig
houden met m akelarij, scheepsherstel
ling, scheepsleverantie, verzekering, ex
peditiebedrijf, stouwerij, enz... enz...

(W ordt vervolgd.)
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