
SCHTEN
A U G U ST U S

pædiC

z 4.52 18.34
\z 4.53 18.3:
(E P T E M B E R

M 4.55 18.29
|d 4.56 18.27
'w 4.58 18.25
D 4.59 18.23
V 5.01 18 21
z 5.03 18.18
z 5.04 18.16
M 506 18.14
D 5.07 18.12
W 5.09 18 10
D 5.10 180/
V 5.12 18.05
Z 5.J.3 18.03
/ 5.15 18.01
M 5.17 l r .5!>-
D 5.18 17.56
Wr 5.20 17.54
D 521 17 51
V 5.23 17.49
z 5.25 17.47
z 5 26 17.45
M 5.28 :1A2
D 5.29 17.40
W 5.31 17.38
D 5M2 17.36
V 5.34 17.33
z 5.35 l7.ól
z 5 37 1729
*Æ 5.38 17.27
D 5.40 17.25

~)eze tabel PcCft
! wezenlijk uur
S ie n s de zon. -WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL -

HOOGWATER
AUGUSTUS

30 Z 5.27 18.(-2
31 Z 6.45 19.23

SEPT EM B ER
1 M 8.06 20.47
2 D 9 26 21..58
3 W 10.28 22.55
4 D 11.20 23.43
5 V — 12.03
6 Z 0.23 12.42
7 Z 0.59 13.17
0 M 1 35 13.50
9 D 2.07 14.22

10 W 2.39 14.55
11 D 3 12 15.28
12 V 3.46 16.04
13 Z 4.25 16.48
14 Z 5.15 17.4.7
15 M 6.24 ÏO.O'?
16 D 7.50 20.31
17 W 9.08 21.39
18 D 10.05 22.30
19 V 10.52 23.13
20 z 11.34 23.54
21 z — 12.14
22 M 0.33 12.53
23 D 1.13 13.33
24 W 1.54 14.14
25 D 2.36 14.58
26 V 3.20 15.44
?1 z 4.09 16.37
28 z 5.69 17.45
29 M 6.26 19.12
30 D 7.56 20.39

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

NDEN
iat en vo] 
al.

Drukkerij en Bureel 
Telefoon: 73.758

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond
IEN
gbuik,
chap,

A BO N N EERT  U OP 
A D V ER T EER T  IN  

« H ET  V IS S C H E R IJB LA D  »

A B O N N EM EN T EN  *
BINN ENLAND  : Een jaar, 36 frank; 9 maanden, 27 frank; 6 
maanden, 18 frank; 3 maanden, 12 fr. BU ITEN LA N D : 60 frank.

>e Woekerhandel
DIE 
PPARATEI
:graj,t m: 

beende;

■NEN
metaal.

.n Visch en Garnaal
Strenger Optreden in ’t verschiet

W at sedert weken door honderden en 
KUYSLAAInderden menschen geweten was, is 
E N D E ans bewezen.
jrkdag yaInderdaad, verleden week Donderdag 

jden de gendarmen een klein onder- 
(jjek  in de Oostendsche Zeestatie vóór 

it vertrek van den trein van 7.30 ure, 
B M c rrz u  niet m inder dan 508 kg. visch werd 

geslagen.
lij het nagaan der facturen, die in 

le gevallen er aan toegevoegd waren, 
side men prijzen vast van meer dan 
fr. per kilo voor gewone visch.

P it  zegt meer dan ellenlange artikels 
over uitkram en kunnen en bewijst dat 
) sommige visschers zich aan de vrij- 

■lig opgelegde verplichtingen onttrek-

tels

es

:t ie s

Ê) de kontrool te m oeilijk is en men 
enz. 'iuakkelijk er aan kan ontsnappen, 

er 95 En dît is begrijpelijk.
(37) w at echter als niet begrijpelijk, noch 

V'^em elijk vaststaat, is dat s ceds per- 
Ucn gevonden worden om uit dit alles 
unt te slaan en n iet alleen ten nadeele 

1e“ gemeenschap, m aar i ok op Jen 
g « an den visscher, groot geld te win- 
a.
y at zekere reeders hieraan meedoen, 
eit niet ten hunnen voordeele en kan 
! ergste gevolgen met zich sleepen, 
&nt elkeen weet, dat ze thans, als ze 
aar 3 m aal in  de week naar zee gaan 
in brood verdienen en nog w at over 
mnen houden om hun schipje te amor 
ieeren en de toekomst voor te bereiden. 
Elkeen gunt hen dit, w ant het mag ge- 

ia t  de zeeman en in  ’t bizonder de 
£ eiken dag zijn leven waagt en 
rijk e lijk  mag voor betaald wor-

aar ook de reeders hebben, benevens 
. : rechten, plichten, zijnde de regie

raten en wetten, te volgen.
Hadden ze d it in  ’t verleden beter be- 
epen, had het begrip van samenhoo- 
;heid bij hen vóór den oorlog bestaan, 
,n zou hun bestaan steeds beter ver- 
kerd zijn geweest.
Niemand ontzegt de bemanning het 
eht eiken dag een paar kg. garnaal en 
sch naar huis mee te doen, m aar aan 
t alles moet een grens zijn en mag 
cn woeker verbonden worden, zooals 
en er thans, betreurenswaardig ge- 

,,ieg, heeft vastgesteld.
Door de Corporatie —  w at sommigen, 

alleen hun eigen belang inzien, er 
ik mogen over denken •— werd reeds 
el goed werk verricht, w ant als de vis- 
hers thans over brandstof, mazout en 
taks over w at visehtuig zullen kunnen 
schikken, dan zal het te danken zijn 
m dit organisme en zijn leiders, waar 
idividueel anders alles van den woeker 
m dure prijzen zou zijn afgekocht.
Dat nog veel kan verbeterd en ge- 
'ganiseerd, betw ijfelt niemand, m aar 
in zaak wordt niet op één dag tot een 
ied geheel uitgebouwd.
Zij die den oorlog 1914-18 meegemaakt 
ebben en toen hier de visscherij zagen 
îdrijven, zullen zich nog wel herinne- 
in, hoe het er toen aan toe ging en hoe 
ïeindig v^el gemak hen thans wordt 

ersci.aft, in  acht nemend dat de oorlog 
geweld voortduurt.

i

ÏIÊP
EN

te houden, niet zoozeer om er een sukke
laar tegen te houden diie er een kg. gar
naal of kleine vischjes voor de eene of 
andere reden cadeau krijgt, m aar om na 
te gaan of er aan boord geen groote hoe
veelheden visch verdoken blijven die 
daarna, als het schip aan de kade ligt, 
even geheimzinnig verdwijnen.

Persoonlijk waren we reeds nu en dan 
ooggetuige van onregelmatigheden en 
smokkelen.

W aar wiij als toeschouwer d it kunnen 
vaststellen, geldt dit ook voor water- 
schoutsagenten en officieelen, die er ab
normale feiten waarnemen.

Het gaat hier om het algemeen be
lang.

Bedreigingen zooals er geuit werden 
aan het adres van een plichtsbeseffend 
ambtenaar van de Corporatie, dienen be
antwoord met de strengste maatregelen 
cegenover de overtreders en dan alleen 
kan en zal het kwaad uitgeroeid.

De visschers hebben rechten en die 
rechten zullen steeds tot het uiterste 
door ons verdedigd, m aar ze hebben in 
de huidige omstandigheden ook plichten 
tegenover de gemeenschap, welke van 
het grootste belang zijn.

Als elkeen zijn p licht begrijpt, dan 
kan er veel geld gewonnen en ook voed
sel goedkooper dan in  andere gevallen, 
aangevoerd worden.

Vooraleer het te laat is en de strengste 
maatregelen toegepast worden, zou men 
best doen aan de gevolgen van een on
bezonnen smokkel te denken.

Buiten de rijken, die veel geld kunnen 
betalen, hebben ook dè armen en min 
begoeden, reent op leven en medegenie- 
ten van een versch en gezond voedsel 
zooals visch en garnaal.

En  dat verliiezen w ij in alle geval niet 
uit het oog.

P. V.

Dubbel Rantsoen 
voor onze Visschers

We vernemen dat het Oostendsche 
stadsbestuur anderm aal heeft aange
drongen bij de bevoegde overheden, op
dat een dubbel rantsoen zou toegestaan 
worden aan zekere categories werklieden 
in stadsdienst.

«Het Visscherijblad» m aakt van deze 
gelegenheid gebruik om het stadsbestuur 
er attent op te maken, dat zij reeds vroe
ger opgekomen was om aan onze vis
schers een dubbel rantsoen toe te staan. 
Inderdaad, nu ze volop uitvaren, volop 
in  het zware werk zitten, zou een dubbel 
rantsoen hen heel zeker niet misbedeeld 
zijn. Trouwens, wanneer men het zware 
werk van een visscher eens vergelijkt 
met dat van sommige categories arbei
ders die er wel krijgen, dan is men ver
baasd, dat zij weeral eens vergeten wer
den.

Anderzijds vergeet men dat onze vis
schers meer dan 10 uur arbeiden.

Zou het stadsbestuur dan ook niet kun. 
nen hardnekkiger aandringen bij de hoo
gere Belgische overheid?

Visch- en 
Garnaalaanvoer

Het is elkeen bekend in  welke moei
lijke  omstandigheden de Corporatie 
thans hoeft te werken, bij gebrek aan 
telefonische verbinding, behoorlijke in- 
richtingslokalen en al w at een dergelijke 
machtige organisatie in  normale tijden 
zou kunnen gebruiken.

Thans moeten de kamions van be
paalde vischhandelsfirm a’s gebruikt wor
den voor het garnaal- en vischvervoer.

Zouden de gebruikte kamions n iet in  
een bepaalde kleur, bij voorkeur grijs of 
w it kunnen geschilderd worden, met uit- 
wiissching van alle namen en adressen 
van firm a’s?

D it zou afgunst en terecht ook un
faire concurrentie in  het brein van an
deren wegruimen.

508 kg. 
gesmokkelde Visch 
in beslag genomen

Haringvisscherij 
aan de 

Fransche Kust
B ER IC H T

Garen voor de 
Visscherij

Dank zij de bemoeiingen van de Cor
poratie en in  ’t bijzonder van zijn voor
zitter, den heer Decrop, zal thans 25.000 
kg. garnaal- en 5.000 kg. vischkorgaren 
door de textielcentrale vrijgegeven wor 
den voor de visscherij. ,

D it is voorwaar een mooie zaak, in 
acht nemend dat in  de verschillende ha
vens de visscherij een groote bedrijvig
heid aan den dag begint te leggen.

5TZ

Noodzakelijke Verbeteringen
mem

Het Gemeentebestuur beschikt nog al- 
ijd over een garnaalm ijn, waarvan de 
tonnen platen gem akkelijk uitneem- 
ar zijn. Zou die m ijn niet kunnen her- 
gericht worden op de open plaats tus- 
hen de sluizen van het Zeestation en 

d̂e aid ar vertoevende tram statie? 
verdif ! ‘<ien de vaartuigen die de slui
ter, ga.' Tvaren, hun w aar daar direct 
kleurd- *jst,nv<ie kontrool vergemakke- 
. Gen ig onkosten m inder zwaar zijn 

^voor d "’orporatie zelf. 
j  Anderzijds is het de p lich t van de be- 

j ^ ^ i v°egde diensten, alsook deze van het 
Waterschoutsambt, er een oogje in  ’t zeil

«HET V IS SC H ER IJB LA D »
IS  V E R K R IJG B A A R  
B I J  A LLE  D A G BLA D V ERKO O PERS

Brandstofbevoorrading 
in de Visscherij

ia *
De aandacht der visschers wordt ge

vestigd op het fe it dat zij, na de u it
reiking der brandstofbopsl, nog steeds 
niet vlug genoeg zijn voor het in  voor
raad nemen van mazout of benzine.

D aaruit vloeit voort dat op het einde 
der maand nog zulke groote 'hoeveel
heden te verdeelen blijven, om aan de 
noodwendigheden te voldoen, dat er 
moeilijkheden ontstaan om vóór aan
vang der volgende maanden iedereen op 
regelmatige wijze te bedienen.

D it was de oorzaak dat er een der 
vaartuigen met bestraffing bedreigd 
werd: een ongebruikte kaart voor ma- 
zoutbevoorrading werd terug inge 
bracht, alswanneer anderen met gebrek 
aan brandstof —  en w aaru it werkloos
heid een onm iddellijk gevolg is —  te 
kampen hadden. Op tijd  en stond schik
te zich gelukkig nog alles in  de beste 
verstandhouding. Na een dergelijk voor
beeld echter, zou, bij herhaling, de straf 
kunnen gehandhaafd blijven.

Wiij hopen dat niemand zich graag 
tot zulke proef leenen zal. Iedereen 
moet zich dus, na ontvangst der brandt 
stof kaarten zoohaast mogtelijk mazout 
of benzine aanschaffen.

Donderdagmorgen 21 Augustus had de 
R ijksw acht post gevat aan de Zeestatie 
en kon beslag leggen op 508 kgr. groote 
visch en 20 kg. tongen.

Deze behoorden toe aan 8 personen, 
vischhandelaars en niet-vischhandelaars.

Een zekere J .  D. verzond 208 kg. groote 
visch en 7 kg. tongen; V. D., 14 kg. groote 
visch; B., 16 kg. groote visch; H., 30 kg. 
groote visch en 2 kg. tongen; A. M., 65 
kg. groote visch; J. F., 46 kg. groote 
visch; P. M., 44 kg. groote visch en 8,5 
kg. tongen; D. N., 85 kg. groote visch 
en 3 kg. tongen.

Maandag 25, werd van denzelfden J.  D. 
43 kg. groote visch in beslag genomen en 
van H. 20 kg. groote visch. Een bewijs 
dat dit triestig m aar winstgevend stiel
tje voortduurt.

U it fakturen gevonden in  de in  beslag 
genomen valiezen en manden, kon er 
een gedachte gevormd worden van den 
prijs aan denwelke die heeren hun waar 
verkoopen. Het is effenaf schandalig, en 
dat ten keste van de gemeenschap!

U it ingewonnen inlichtingen wordt ons 
verzekerd dat de kontrool strenger en 
strenger zal toegepast worden, n iet enkel 
in de vertrek-staties, m aar ook in  de 
aankomst-staties.

M aar als die heeren kunnen smokkelen 
en schandalige winsten verwezenlijken, 
dan lig t toch de schuld aan sommige 
visschers die hun w aar aan hen verkoo
pen.

Vergeten zij dan de verplichting die 
zij schriftelijk  aangegaan hebben AL 
hun productie vrijw illig  en onm iddellijk 
aan de Corporatie af te staan?

Denken zij er niet aan, dat de mazout, 
die hun toegestaan is, enkel gegeven 
wordt in  dezelfde voorwaarden?

Denken zij niet aan de gevolgen welke 
deze daden kunnen hebben?

W ij weten u it betrouwbare bron dat 
deze week nog eens het M inisterie van 
Binnenlandsche Zaken, Dienst voor M o
torbrandstof, er bij de Hoofdgroepeering 
Visch en Visscherijprodukten op aange
drongen heeft, enkel aan die vaartuigen 
mazout te verleenen, welke kunnen be
wijzen dat ze hun vangsten volledig aan 
de Hoofdgroepeering Visch en Visscherij- i 
produkten afstaan.

Het is dus niet noodig dat de Diensten 
der Hoofdgroepeering kunnen bewijzen 
dat een reeder n iet gansch zijn vangst 
af geeft om hem mazout te weigeren; het 
is de reeder zelf die moet kunnen bew ij
zen dat h ij wel volledig zijn vangst a f
geeft om te kunnen aanspraak maken 
op brandstof. Verder is het n iet uitge
sloten dat zoo deze toestand voortduurt 
alle brandstof aan de visscherij ontno
men wordt.

W ij werden ingelicht dat er bij den 
Zeevisscherijdienst, zoowel als bij de 
Corporatie, een statistiek is aangelegd, 
waarop ingeschreven wordt hoeveel kilo
gram van iedere soort door iieder vaar
tuig aan de Centrale afgegeven wordt. 
Zoo wordt bepaald welke schepen ekono- 
misch voor de gemeenschap van het 
grootste nut zijn.

Van deze statistiek kan rekening ge
houden worden bij bekorting van brand
stof, welke vaartuigen zullen mogen va 
ren en welke niet.

Het is dus in  het belang van ieder 
reeder stipt de voorgeschreven m aatrege
len te volgen en eer te doen aan de 
schriftelijk  aangegane verplichting. Laa t 
u n iet verleiden door de paar franken 
per kilogram  welke deze triestige heer
schappen u bieden om op uwen arbeid 
reuzen winsten te verwezenlijken.

Visschers en reeders, toont u sociaal 
en medelevend met de gemeenschap; 
denkt aan de minderbedeelden en speelt

AAN V ISSC H ER S  
R EED ER S

EN

T e r d r u k k e r i j  

v e r k r i j g b a a r

v a n  “  H e t  V i s s c h e r i j b l a d  „

1. Belgische
2. Officieele
3. Duin- en

Visscherij alm anak 1939 ....................
L ijs t Visschersvaartuigen 1940 ........
Strandverdediging, van C. Loontiens

4. Grondbeginselen der Océanographie ...

SO C IA LE V ER PL IC H T IN G EN

1. W erkhuisreglem enten.................................
2. Loonkaarten .................................................
3. Inschrijvingstafels Personeel ...................
4. Inschrijvingstafels der uren en overuren

25,—
10,—
15,—
1 5 -

3 — 
0,50 
0,25 
0,25

D it alles kan verkregen worden m its storting van het bedrag op 
postcheck 1070.98 van « Het Visscherijblad  », plus de portkosten.

Vragen en Antwoorden van 
Vischhandelaars

LU IK . — M AISO N  D.
1) W anneer een im portateur visch in 

voert, die hem met factuur, b.v. 15 fr. per 
kilo kost, moet h ij deze dan leveren aan 
de Nationale Corporatie aan een veel

De D irecteur van den Dienst voor Zee- 
yisscherij te Oostende, m aakt aan de 
beranghebbende visschers en reeders be- m inder door genoemd orgaan vastgestel- 
kend dat er eventueel toelating zal ver- de prijs ?
kregen worden om eon '.-eperkt aantal 
Belgische vaartuigen de W interharing- 
visscherij te laten beoefenen van uit de 
haven Grevelingen.

De eigenaars van vaartuigen die zou
den verlangen aan deze bijzonder w inst
gevende visscherij deel te nemen, wor
den verzocht zich dringend te laten in 
schrijven, op de bureelen van den 
Dienst voor de Zeevisscherij, Oud Sta- 
tiongebouw te Oostende, of op het W a 
terschoutsambt te Nieuwpoort, Zeebrug
ge en Blankenberge.

Voor het defenitief aanduiden van de 
vaartuigen zal-rekening gehouden wor
den met den datum van inschrijving.

Het noodige zal ook gedaan worden 
om aan de bemanningen toe te laten 
wekelijks over land naar huis te komen.

De Directeur,
A. Eberhardt.

Noorwegen 
als Vischleverancier 
voorMidden-Europa

« A A r
Naast Groot-Britannië is Noorwegen 

van alle landen van Europa het meest 
ontwikkeld op het gebied van het vis- 
scherijwezen, sch rijft de «Berliner Bör- 
senzeitung» in  een artikel, waarvan Econ. 
Nieuws een uittreksel gaf. De Noorsche 
vischvangst bedraagt gemiddeld 1 m il
lioen ton per jaa r ter waarde van bijna 
100 m illioen kr. In  deze cijfers is de op-

2) K an  een verdeeler benoemd wor
den, die ingeschreven is in  handelsregis
ter als fruithandelaar, dus geen man met 
vischkennis, zelf diverse groot- en klein
handel uitoefent, als zoodanig benoemd 
worden ?

3) Mag visch verdeeld worden aan han
delaars, zooals crémeries, groentenhan- 
delaars, comestibles, commerce d’a li
m entation mixte, slagers, enz. ?

4) Z ijn  verdeelers reeds officieel door 
de Nationale Corporatie benoemd, en op 
welken datum zijn zij verm eld in  het 
«Staatsblad» ?

5) Mogen in  een Provinciaal groepe- 
ment van vischhandelaars, voorzitters, 
secretarissen enz, fungeeren, die n iet als 
zoodanig in  handelsregister zijn inge
schreven ?

6) Mag een verdeeler direct visch aan
koopen b.v. van een Jood, die de visch 
fraudeleus heeft ingevoerd, dus geen in- 
komrechten heeft betaald, zonder stor
ting van percentage aan de Nationale 
Corporatie, aanvaarden en verdeelen ?

A n t w o o r d
1) Een im portateur of invoerder moet 

zich, vooraleer in  te voeren, verstaan met 
de Hoofdgroepeering. De Hoofdgroepee
ring stelt haar prijzen niet lager dan de 
uitheemsche officieele prijzen ; echter 
kan de Hoofdgroepeering geen rekening 
houden met prijzen van gesmokkelde 
waar.

2) De verdeelers zijn n iet benoemd, 
m aar wel aangesteld. B ij zijn aanstel
ling wordt rekening gehouden met zijn 
vakkennis, zijn beroepseerlijkheid en 
werkkracht. Het is vanzelfsprekend dat 
h ij vischhandelaar moet zijn.

3) De zuivering in  den kleinhandel is 
volop in gang. Toch dient rekening ge-brengst van de walvischvangst niet be

grepen. In  1934 werd 15J4 %  van de to- j houden te worden met plaatseliijke“  toe 
tale Noord- en West-Europeesche visch-

standen. Zoo is in  W allonie de toestand 
der vischwinkels niet op dezelfde wijze 
op te vatten en op te lossen als in 
Vlaanderen.

4) Zooals reeds gezegd, worden ver
deelers officieel aangesteld, niet o ffi
cieel benoemd. De aanstelling van ver
deeler is een zaak van innerlijken aard 
der Hoofdgroepeering en dient n iet in 
het Staatsblad vermeld.

5) W at private provinciale of gemeen- 
teijke groepementen doen, is hun zaak, 
niet die der Hoofdgroepeering.

Deze vraag dient opgeworpen in  het 
betrokken groepement.

6) Een verdeeler mag alle produkten 
verdeelen hem door een der organen der 
Hoofdgroepeering toegezonden, of w aar
voor h ij toelating van de Hoofdgroepee
ring bekomen heeft.

R O ESELA R E. —  S. V.
1) Moeten w ij ons nu in  eene Centrale 

(van vischprodukten) laten inschrijven? 
D it in  het vooruitzicht van het gebeur
lijke hervatten van de grootvisscherij.

2) W ij hebben ongeveer 250 vaten ver
loren, daar de booten niet teruggekeerd 
zijn naar Oostende, is d it oorlogschade? 
En  in  bevestigend geval, welke form ali
teiten zouden w ij moeten vervullen?

A n t w o o r d
1) Het vervaardigen van vischmeel en 

vischolie ils ondergebracht in de Hoofd
groepeering Visch en Visscherijproduk
ten bij de Vakgroepeering Be- en Ver
werkte waren.

De handel in vischmeel echter is on
dergebracht in  de Hoofdgroepeering 
Veevoeders.

Voor het vervaardigen dient bedoeld 
huis zich dus wel degelijk tot de Hoofd
groepeering Visch en Visscherijproduk
ten te wenden voor inschrijving en op
name.

2) Deze vraag dient gij te stellen aan 
het bevoegd bureel in  uw stad daarvoor 
aangeduid. G ij doet wel daarvan de be
wijzen te trachten bij te houden, in  a f
wachting dat hiervan mogelijks iets in 
huis komt.

Versche haring 
Stokvisch 
Gezouten haring

----------------------------- —  ---- K lipvisch
niet voor enkele franken met uw bestaan Gezouten visch 
en dat van uwe fam ilie. | Conserven

vangst in de Noorsche wateren uitgeoe 
fend. Slechts 3 tot 4 %  van de inheem- 
sche behoefte aan visch wordt buiten de 
Noorsche wateren gevangen. De visch
vangst per hoofd der bevolking is zeer 
groot. Na IJs lan d , dat voor het jaar 1937 
per hoofd der bevolking een cijfer van 
28.130 kg. aanwees, stond Noorwegen met 
een hoeveelheid van 340 kg. boven alle 
andere landen van Europa. Voor Neder
land was d it c ijfe r 38 kg., voor Groot- 
B ritann ië 23 kg. en voor Duitschland 
9 kg.

De vischvangst neemt in het econo
mische leven van Noorwegen een belang
rijke plaats in  en 6 à 7 %  van de bevol
king vindt in  dezen tak van bedrijf een 
bestaan. De wijze van vischbereiding 
wordt in  hoofdzaak bepaald door de 
marktverhoudingen in  het buitenland. 
De drie voornaamste methoden van be
werking zijn de bereiding van stok- en 
klipvisch, het bevriezen van filets en de 
fabricage van vischconserven.

Het conserveeren van visch wordt door 
meer dan 180 fabrieken ter hand geno
men en de waarde der productie be
droeg in  1938 rond 46 m illioen kr. In  
1937 beliep de waarde van den uitvoer 
een som van 37 m illioen kr. en steeg, in 
1939 tot 44 m illioen kr.

Het grootste deel van den uitvoer was 
bestemd voor de Vereenigde Staten van 
Am erika en Engeland, waarvoor thans 
Duitschland in  de plaats is getreden.

De voornaamste uitvoerprodücten in  
1939 waren:

hoeveelheid waarde 
121.474 ton 16.194 kr. 
21.826 ton 16.128 kr. 
37.126 ton 9.606 kr. 
33.736 ton 17.590 kr. 
10.761 ton 3.214 kr. 
36.111 ton 3.214 kr.

Nieuwe Onderzoekingen

De Trek van de Garnaal
H ET  T R EK V R A A G ST U K  N O li G EEN SZ IN S O PGELO ST

In  1930 had Dr. Havinga gevonden, 
dat de garnalen trekken. In  den herfst 
verlaten zij de Waddenzee en gaan naar 
de Noordzee. In  het voorjaar en in  den 
vroegen zomer trekken de garnalen naar 
het brakke water van de Waddenzee, de 
voormalige Zuiderzee en de Schelde.

**
Dr. Havinga heeft het geheele terrein 

van de Zuiderzee in  vier gebieden ver
deeld. Gebied I  omvat het terrein voor 
de Zeegaten bij Den Helder en tusschen 
V lieland en Texel; Gebied I I  de W ad
denzee; Gebied I I I  de Zuiderzee van den 
afslu itd ijk tot een lijn  van ten Zuiden 
Enkhuiizen met een groote bocht naar 
Urk loopende om vandaar ten Zuiden 
van Stavoren de Friesche kust te berei
ken, terw ijl Gebied IV  de kom van de 
Zuiderzee omvat.

Van December tot M aart komen in  de 
gebieden I I I  en IV  bijna geen garnalen 
voor, in  de Waddenzee zijn dan alleen 
jonge garnalen aanwezig, m annetjes zoo
wel als w ijfjes.

Gebied I  bevat dan de oudere manne
tjes en w ijfjes, met of zonder eieren, de

een afstand van 5-6 zeemijlen buiten de 
kust.

In  M aart en April begint nu de trek, 
waardoor de gebieden I I I  en IV  met 
jonge w ijfjes bevolkt worden, terw ijl de 
grootere w ijfjes en mannetjes van bui
tengaats naar de Waddenzee verhuizen.

Van Mei tot Augustus vindt men eier-* 
dragende w ijfjes in  de Waddenzee en in  
Gebied I I I ,  — Gebied IV  bevat alleen 
kleine garnalen — , eerst alleen w ijfjes, 
later ook mannetjes.

Van Augustsu tot half October, als de 
jongen uitgekomen zijn, vindt men de 
oudere dieren gelijk verspreid over de 
eerste 3 gebieden; Zóne IV  b lijft voor de 
jonge dieren gereserveerd.

LA BO RA TO RIUM -PRO EVEN
Mej. M. M. M. Broekema (T ijdschrift 

van de Ned. Dierkundige Vereeniging) 
heeft nu de factoren onderzocht, die 
trek en verdeeling der garnalen naar 
hun leeftijd  bepalen. Door laboratorium 
proeven, genomen in  Den Helder aan 
het Zoölogisch Station, heeft zij a ller
eerst het sterftecijfer der garnalen van

oudste dieren vindt men dan slechts op verschillende leeftijden bij wisselend

L



zoutgehalte en bij wisselende tem pera
tuur onderzocht. D aarna heeft zij ook 
het osmotisch gedrag der zelfde dieren 
bij verschillende tem peratuur en ver
schillend zoutgehalte vergeleken.

U it deze proeve bleek, dat het opti
male zoutgehalte van de tem peratuur 
afhangt. Verhooging van tem peratuur 
verlaagt het optimum der zoutgehalte- 
gevoeligheid, zoodat de dieren dan die
per in  de Zuiderzee doordringen. Voor 
één jaa r oude garnalen ligt d it optimum 
bijzonder laag, hetgeen begrijpelijk 
maakt, waarom dit soort dieren tot zoo- hoog 
ver in de kom voorkwamen. Ook de ont- I De

uitwendig m ilieu a ltijd  tot zekere hoogte 
volgt. B ij een zoutgehalte boven 23 per 
m ille is het bloed van de garnaal hypo- 
tonisch, beneden 21 pro m ille hyperto- 
niisch in  vergelijking met het uitwendig 
m ilieu van het dier. B ij hoogere tempe
raturen zijn de verschillen tusschen u it
wendig en inwendig m ilieu van het dier 
grooter dan bij lage temperaturen. D it 
doet ons begrijpen, waarom extreem 
lage of extreem hooge zoutgehalten van 
het uitwendig m ilieu beter kunnen wor
den verdragen ingeval de tem peratuur 

is, dan wanneer zij laag is. 
inwendige zoutconcentratie hangt

Muziek instrumentenfabriek
W Y N SBER G H E  IVA N  

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

. (132)

STEN O-D A CTYLO SCHOOL

CREMEER
2bis, Marie-Joséplaats (boven Ribby)

SN EL EN  M A C H IN ESC H R IFT  - TALEN
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)
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V IS S C H E R IJ
wetenswaardigheden
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w ikkeling der eieren en het uitkomen j van zoutgehalte en tem peratuur van het 
daarvan zijn in  hooge mate wat hun J uitwendig m ilieu af. De optimale inwen

dige concentratie is niet onder alle omoptimale zoutgehalte aangaat van de 
heerschende tem peratuur afhankelijk. 
Lage tem peraturen zijn in het algemeen 
gunstiger dan hooge temperaturen. B ij 
zonder lage zoutgehalten woi den even
wel beter verdragen in  het geval de tem 
peratuur hoog is. D it k ''m t overeen met 
het feit, dat iin de nm u.ir de omgeving 
met het laagste zoutgehcite slechts in 
het warmste jaargetijde door de garna
len bewoond wordt.

W at nu het osmotisch (1) gedrag van 
de garnalen aangaat, zoo bleek, dat het 
zoutgehalte van het bloed, dat van het

(1) Osmotisch heeft betrekking op os
mose, dat is: het doordringen van vloei
stoffen door poreuze scheiwanden, ten
gevolge waarvan die vloeistoffen zich 
onderling vermengen; ook wel de uit
wisseling van vochten door een dierlijk 
vlies.

standigheden gelijk. Daarom b lijk t het 
verschil tusschen in- en uitwendig m i
lieu de essentieele factor in d it gebeu
ren te zijn.

In  den w inter blijven de dieren in  ge
bieden, waarvan zoutgehalte overeen
stemt met het zoutoptimum bij de dan 
heerschende temperatuur, dat is buiten
gaats.

In  het voorjaar heeft nu de trek plaats, 
die de dieren naar gebieden met lager 
zoutgehalte brengt. Een deel komt dan 
iln streken w aar het zoutgehalte voor 
hen beneden het optimale ligt. Toch 
kunnen zij d it verdragen, daar de tem
peratuur dan zooveel hooger is. Zoo kon
den door d it onderzoek verschillende fe i
ten worden gevonden die ons inzicht in  
het trekvraagstuk van de garnaal ver
diepen, hoewel het nog geenszins als vo l
ledig opgelost kan worden beschouwd.

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

Aankoop —  Wisselingen —  Vermakingen van alle Merken

Mecanographic-Office 
CORNELISj<

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

22 OOSTENDE 
H. R. 9381

(260)

M A N  O V E R  B O O R D
door Hendrik Brys

I
I

Een zware lucht hangt over het opkomend water. E r 
zit een geweldige zwel in  de golven. Door het floers van 
een fijne regen wenkt de vuurtoren Oost ten Zuiden van 
de 0.35, die van de garnaalvisscherij terugkeert.

De vangst is deze nacht ver van bevredigend geweest; 
de garnaal is b ijna het zeef ten niet meer waard. Toen tot 
overmaat van ramp de motor defect raakte, heeft de 
schipper zóó erg gesakkerd, alsof h ij Christus van het 
K ru is wilde vloeken. Toen de Scherpen, zoo toch kent men 
Frans Demey van de 0.35, aan het onregelmatig stampen 
van den motor, hoorde dat er iets haperde, heeft h ij zoo 
snel mogelijk w illen sturen, doch het was al boter aan 
de galg smeren. H ij heeft dan ook m aar de zeilen doen 
bijzetten.

Nu loopt de boot tam elijk goed vooruit, al vloekt de 
Scherpen dat h ij zijn naam aan het schrijven is. Het 
zeilen is h ij reeds een beetje ontwend. Toch rolt de dandy 
zacht vooruit. Schraal en hoekig staat de Scherpen, met 
zijn oliebaaitje aan, aan het roer, zuigend aan zijn korte 
pijp, waarin h ij den brand niet kan houden. H ij k ijk t 
recht voor zich u it naar het slaan van het vuur op den 
toren. Z ij zijn reeds buiten de Stroombank. M et die vaart 
zullen zij toch nog tam elijk vroeg thuis zijn.

De schipper heeft de jongens naar beneden gestuurd 
om hun boterham te eten. Z ij zitten thans beiden in  het 
ruim  te gerrebekken. Louis Devriendt en Boetje Daems. 
Boetje is amper veertien jaar.

Nadat zijn vader op zee was gebleven, werd de wees 
op de Ib is geplaatst, m aar nu Mansje, zijn moeder, her
trouwd is met den Scherpen, vaart h ij nu als jongen op 
de 0.35. De Scherpen houdt van den jongen. De kleine is 
gewillig en tevens uitgeslapen. Dààr zal een flinke visscher 
u it groeien.

De Scherpen heeft zich óp de luiaardsbank gezet om 
zijn beenen eens u it te strekken. Welke prijs zal de gar
naal vandaag halen? Bekommerd vraagt h ij het zich af. 
Temeer nu die smerige motor weer een hoop geld zal 
kosten aan reparaties. H ij hoort de jongens beneden in 
het logies lachen. Het stelt hem gerust, want Louis, die 
nog halfbezopen aan boord kwam toen zij uitvaarden, zou 
in alle stilte een gulle durven knippen. En  Boetje zou niets 
durven zeggen als die gaai van een Louis zou indommelen. 
W ant Boetje Daems heeft respect voor Devriendt, een 
kortgestuikte kerel van tw intig jaar, die den knaap over
dondert met allerlei kletspraat over danszalen en vrou
wen.

Nu zit h ij weer grootsprakerig tegenover het jongen
tje  aan de schafttafel in het logies. Boetje zwelgt al dien 
zottepraat in als een mossel die met wijdopen schalen het 
zeewater door zijn tenger lijf  laat vloeien.

Het weer wordt ruwer. De boot begint soms zwaar te 
stampen. De Scherpen heeft zijn Zuidwester wat dieper 
in den nek geschoven. Het schip ro lt gestadig op de hooge 
golven. Frans is rechtgestaan en houdt de helmstok stevig 
in zijn rechterhand geklemd.

Op het onverwachts springt de hanepoot die aan de 
bezaansboom vastgemaakt is. Met een ruk slaat de Scher
pen de kapschuif open en roept vloekend de jongens. Voor 
zij echter aan dek zijn breekt de strop die de bultalie 
vasthoudt aan bakboordzijde, zoodat de bezaansboom over 
boord zwiept. De Scherpen tiert en sakkert. Die lamlendige 
jongens blijven weg. Onderw ijl zijn Louis en Boetje echter 
aan dek geklommen- De kleine huivert in den stillen druip- 
regen.

« Staat daar niet te gapen, stomme kloot! » scheldt de 
Scherpen. « M aak de bezaansboom vast ! En  een beetje 
rap hé ! »

Zonder spreken heeft Louis een eindje touw gegrepen 
en haalt den boom naar zich toe. Terw ijl h ij hem vast
m aakt heeft Boetje het reservekoordje, dat in  het midden 
van den bezaansboom hangt en als strop kan dienen, 
vastgegrepen. Een beetje verdwaasd nog door de lauwe 
duisternis, houdt h ij de koord stevig vast.

De sloep stampt en rolt hevig. Boetje kan zich moei
lijk  schooren. Het is ook zoo lastig voor zijn jonge beenen.

Een zware golf beukt tegen de zijde van het schip en 
pletst schuimend over de verschansing op het dek. Het 
touw waarmee Louis den boom heeft vastgesjord breekt 
met een korte knap, zoodat de bezaansboom weer over
boord zwaait. En  al over de korre wordt Boetje meege
sleurd. Het reservestropje heeft h ij vastgehouden. Een 
ondeelbaar oogenblik nog hangt h ij boven het zwarte 
water. De Scherpen hu ilt verschrikt naar Louis. Te laat 
echter. Boetje heeft het touw losgelaten en zinkt weg in 
de duistere diepte. Ct Vervolgt).
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Nu het grootste getal visschersvaartui
gen uit visschen gaat, is de commissie 
voor Prijzen en Loonen er aan gaan den
ken, na te gaan of de huidige visch- en 
garnaalprijzen niet te hoog zijn, verge
leken met de mogelijke winstmarge wel
ke aldus door den reeder verwezenlijkt 
wordt, dank zij een regelmatiger varen 
en een grooter vangkracht.

Dat d it een gezonde beredeneering is, 
kan niemand in  tw ijfe l trekken.

Als er echter een bedrijf is, w aar de 
onderhoudskosten veelvuldig zijn, dan 
mag d it wel het visscherijbedrijf ge
noemd worden.

De heer Kelderm ans, hoofd van de 
provincie in zake Prijzen en Loonen, 
neeft dan ook w ijselijk  gehandeld de 
zaak van nabij te laten bestudeeren aan 
de hand van den bestaanden toestand 
en in  het raam  van de kosten welke een 
reeder in het jaa r 1938-39 kende en die 
welke thans voor dezelfde zaken dienen 
betaald.

Tot voorbeeld werd daarom een vaar
tuig van 20 Ton, voorzien van ee.i motor 
van 50 P.K ., genomen.

Alhoewel te Oostende slechts weinig 
vaartuigen deze paardekracht ontwikke
len, kan dat n iet gezegd van deze van 
Bankenberge, Nieuwpoort, Heist en Zee
brugge, w aar een dergelijk vaartuig wel 
als type kan aanzien worden.

De hierna aangegeven cijfers nopens 
de uitbatingskosten van een gewoon 
kustvisschersvaartuig, zijn berekend van 
het standpunt uitgaande dat het vaar
tuig gemiddeld 20 dagen per maand zee 
kiest.

Tijdens de jaren 1938-1939 moet dit 
gemiddelde wel hooger geweest zijn en 
zou ongeveer de 23 tot 25 vaardagen per 
maand benaderen. Van het oogenblik dat 
de bezettende overheid aan de visschers 
de toelating gaf om u it te varen, tot op 
heden, werd nog niet het gemiddelde van 
20 vaardagen per maand en per vaartuig 
bereikt. Nu echter met de nieuwe rege
ling alle vaartuigen mogen uitvaren, is 
het om trent zeker dat, afgezien van 
lange stormen en onvoorziene omstan
digheden, bovengemeld gemiddelde zal 
worden bereikt, zoodat de kustvisch- 
gronden van de Zeebrugsche en B la n 
kenbergsche visscherij dagelijks door een 
45-tal groote en kleine vaartuigen zal 
gevischt worden. Te Oostende zal d it er 
niet ver vanaf zijn.

Ind ien de aanbrengsten daardoor ge 
m eenschappelijk grooter zullen zijn, ligt 
het voor de hand, dat de vangst afzon
derlijk  op zich zelf een zekere verm in 
dering zal ondergaan, d it door het feit 
dat alhoewel de visscherij gronden niet 
aan overbevissching zullen te lijden héb
ben, er toch door het aanhoudend vis
schen een zekere verm indering van de 
door het stopzetten der visscherij aan- 
gegroeide garnaal- en vischscholen zal 
voorkomen. E r dient daarenboven opge
m erkt dat door het begrensde visscherij- 
gebied dat onze visschers te bevisschen 
krijgen, de vischscholen voor de Zee
brugsche visschers niet te bereiken zijn.

Om nu op de uitbatingskosten terug te 
keeren, zal het ons opvallen dat deze van 
heden meer dan het drievoudige van 
1938-1939 overtreffen. Het va lt echter al 
dadelijk op, dat van de bijzonderste on- 
kostenfaktor, nam elijk de brandstof, de 
kostprijs vervijfvoudigd is en dat waar 
vroeger voor brandstof geen taks hoefde 
betaald, nu 4,50 t.h. bij gerekend dient te 
worden. Evenzoo gaat het met de smeer
olie, dat nog deze week tot 10 fr. het kg. 
plus taks is gestegen. Van de prijzen van 
vóór 10 Mei is dus in werkelijkheid nooit 
geen sprake meer.

Door het fe it dat op heden meer gar
nalen gevangen worden, is ook het zout 
en het kolenverbruik veel grooter. Voor
nam elijk is, nu de handelaars over geen 
koelinstellingen meer beschikken en de 
w aar in  goeden staat den verbruiker 
hoeft te bereiken, het zoutverbruik be
duidend hooger.

Stalen draad en touwwerk zijn, voor 
zoover zij nog te verkrijgen zijn, slechts 
tegen dubbele prijzen van vroeger aan- 
koopbaar.

W aar vroeger, netten met machine ge
breid, tegen b illijke prijzen van 40 à 45 
fr. het kgr. te verkrijgen waren, is dit 
artikel niet meer te verkrijgen en moet 
de reeder garens aankoopen om de net
ten met de hand te breien. De prijs om 
een net te breien bedraagt heden 1500 
fr. Om met het net te kunnen visschen 
moet het nog van zware koorden worden 
voorzien.

Het norm aal verlies van verder visch- 
tuig, zooals korrestok, ijzers, enz., kan 
voor den onfortuinlijken visscher een 
veelvoud van het opgegeven bedrag 
(1500 fr.) worden en vaak is d it voor een 
jaar drie tot v ijf m aal hooger.

Het onderhoud van het vaartuig, her
stellingen aan den motor, onderhoud van 
elektrische instellingen, vernieuwen en 
herstellen, in goeden staat houden van 
verdere inventaris zooals: kompassen, 
vlaggen, m istsignaaltuigen, ankers, kook- 
fornuis, reservelichten, enz., zijn verdere 
oorzaken om de uitbatingskosten bedui
dend te verhoogen.

Nopens de verzekering der manschap
pen, moet de reeder door de oorlogsom
standigheden, een zekere oorlogsrisico, 
dat ongeveer 1/4 van de gewone premie 
bedraagt, bij betalen.

1938-1939 beduidend hooger is, niet uit 
het oog verloren worden.

Daarenboven mag opgemerkt dat, bui
ten de verzekering voor ongevallen, in 
hieronderstaande berekening geen so
ciale lasten aangerekend werden.

In  een onzer volgende nummers zullen 
we buiten deze uitbatingskosten trach 
ten na te gaan w at de verdiensten waren 
der bemanning en wat de vaartuigen 
thans per reis en voor een trim ester op
brachten om er als gevolg daarvan de 
conclusies te trekken, die er het logisch 
gevolg van zijn.

Gemiddelde uitbatingskosten van 
een kustvisschersvaartuig van 50 
P .K . gedurende de JA R E N  1938-39, 
dat gedurende een jaar gemiddeld 

20 dagen per maand zee koos
Mazoutverbruik, gemiddeld 90 1. 

per dag: 21.600 1. à 0,80 fr.
(v rij van taks) ....................  17.280,—

Smeerolie, gemiddeld 6 kgr. per 
dag: 1.440 kg. à 2,50 fr. het
kgr. (v rij van taks) .............  3.600,—

Kolen, gemiddeld 40 kgr. per
dag: 9.600 kg. à 35 fr ...........  3.360,—

Zout, gemiddeld 20 kg. per dag:
4.800 kg. à 40 fr ...................... 1.920,—

Stalen draad, 150 m. per jaar
à 4 fr. de m............................ 600,—
Taks 2,50 t.h ............................ 15,—

Gewoon touwwerk, gemiddeld 
150 kgr. per jaar, à 7 fr. ’t kg. 1.050,—
Taks 2,50 t.h ............................  26,25

Netten en bijbehoorigheden 
(koorden en trossen), ver- 
maakstukken inbegrepen, 4
per jaar, à 1.500 fr ................  6.000,—
Taks 2,50 t.h............................ 150,—

Normaal verlies van visehtuig,
korrestok, ijzers, enz...............  1.000,—

Manden, 25 per jaar, à 15 fr.
het stuk ..................................  375,—
Taks 2,50 t.h............................ 8,—

Onderhoud van vaartuig, verf
en borstels, per jaar .............  1.000,—

Onderhoud v. vaartuig, smids
en timmerwerk, kleine verm a
kingen en vernieuwingen ... 2.000,—  

Onkosten van herstellingen en 
vernieuw aan motor, schroef
as vernieuwen, mogel. braak 
vernieuwen v. lagers en drijf-
stangkussens, per jaar ........  4.000,—
Taks 2,50 t.h ............................ 100,—

Elektrische accumulator om de 
2 jaar van platen voorzien 
(1.300), om de 5 jaar vernieu
wen (3.500), per jaar ........  1.350,—
Taks 2,50 t.h............................ 33,75

Onderhoudskosten aan dynamo, 
drijfriem en en reparatie aan 
beeding, lampen, per jaar ... 400,—
Taks 2,50 t.h............................  10,—

Verzekering van manschappen, 
gemiddeld 300 per kwartaal 1.200,— 

Verzekering van vaartuig tegen 
gewoon risico: 4 t.h.

Gemiddelde waarde van vaar
tuig, tijdens de jaren 1938-39:
150.000 fr ..................................  6.000,—

Gemiddelde uitbatingskosten van 
een visschersvaartuig dat in de 
H U ID IG E  O M STAND IGHEDEN  ge
durende een jaar 20 dagen per 

maand vaart
Mazoutverbruik, gemiddeld 80 1. 

per dag: 240x80 = 19.200 1. à
4 fr ............................................  76.800,—
Taks 4,50 t.h ............................ 3.456,—

Smeerolie, gemiddeld 5 kgr. per 
dag: 240x5 = 1200 kg. à 10 fr. 12.000,—
Taks 4,50 t.h.............................  540,—

Kolen, gemiddeld 50 kgr. per 
dag: 240x50 = 12.000 kgr. à
50 fr. de 100 kgr.....................  6.000,—

Zout, gemiddeld 40 kgr. per dag 
240x40 = 9.600 kgr. à 75 fr.
de 100 kgr................................  7.200,—
Taks 4,50 t.h............................ 32,40

Stalen draad, 150 m. per jaar à i
8 fr. de m................................  1.200,—

54,—

Minimum-afmetingen voor
Spaansche Kotters

B ij beschikking van den Spaanschen 
m inister van industrie en handel werd 
bepaald, dat zeekotters, welke de visch
vangst beoefenen aan de noordelijke en 
de noordwestelijke zijden van het schier
eiland voortaan minstens 65 BR T . groot 
moeten zijn en een actie-radius van m in
stens 2000 m ijlen moeten hebben. In  de 
M iddeilandsche zee zi;in kleinere booten 
toegelaten tot een minimum van 35 ton, 
evenals in het zuidelijk gedeelte van den 
Atlantiek en bij de Canarische eilanden. 
Het bouwen van nieuwe schepen is 
voortaan onderhevig aan vergunning van 
v/ege het betrokken m inisterie.

N aar u it visscherijkringen verluidt, 
werd tot dusverre toestemming verleend 
tot het bouwen van 552 nieuwe schepen, 
een .teeken van het stadium van leven
dige ontwikkeling, w aarin de Spaansche 
visscherij zich bevindt.

Groote Vischaanvoer te Algeciras
In  1940 werd in  Algeciras 27,5 m illioen 

kg. visch aangevoerd, welke in  het je- 
heel 35,5 m illioen peseta’s opbracht. Het 
resultaat van de vischvangst gedurende 
dt eerste zes maanden van 1941 komt op 
28 3/4 m illioen peseta’s te staan, wat 
dus m erkelijk meer is dan vorig jaar. 
Ook de Juli-aanvoeren zouden zeer loo
nend geweest zijn, m aar hierover zijn 
nog geen gegevens bekend.

Groote stalen Treiler voor Deen
sche Visschersvloot

Men weet, dat de Deensche visschers
vloot gemoderniseerd en uitgebreid 
wordt. Thans wordt zij verrijk t met den 
eersten tre iler uit staal, die tevens het 
grootste schip van de Deensche vis
schersvloot is. Genoemd vaartuig is te 
Hamburg gebouwd, 870 BR T . groot en 
uitgerust met een Diesel-motor van 60 
cylinders en 180-200 PK .

Schippersjongensschool
Odergebied

voor het

Men koestert het inzicht in  Ohlau 
(Groot-Duitschland) een schippersjon- 
gensberoepschool voor het geheele Oder- 
stroomgebied op te richten, w aarbij ook 
cen Schippersjongenstehuis in  een in ter
naat zal gevoegd worden. Alle beroeps- 
plichtige schippersjongens van dit 
stroomgebied zullen alzoo in  de toekomst 
h ier hun vakkundige opleiding bekomen.

Een voorbeeld dat na den oorlog ook 
voor onze visschers h ier langs de kust 
navolging verdient.

D it werk zou kunnen opgevajt worden 
in den zin door het Kon. W erk van den 
Ib is verwezenlijkt.
IJm u ider Vischhandelvereeniging 

Sam enstelling der Besturen
Als gevolg van de gehouden bestuurs

verkiezing werd onder andere het be
stuur van de Afdeeling België als volgt 
samengesteld :

P. Verwoerd, Voorzitter; P. Jongejans, 
Secretaris; W. A. Broek Ezn., Penning
meester; leden: G. Glas, S. H. M eij.

Geen dok- of sluisrechten
Zooals dit het geval was voor 1940, 

zullen ook d it jaa r onze visschers ont
slagen worden van de dok- en sluisrech- 
ten.

Een Sleepboot-trawler
VOOR D E V IS S C H E R IJ IN  HOLLAND IN  

G ER EED H E ID  G EBR A C H T
Gedurende den vorigen oorlog werd 

van Nederlandsche zijde ook de traw lvis
scherij uiitgeoefend met enkele voor de
ze visscherij ingerichte sleepbooten. Ook 
thans gaat men van d it vaartuig voor de 
traw lvisscherij weder gebruik maken.

Naar ons u it IJm u iden  wordt bericht, 
zal binnenkort een — de eerste —  Neder
landsche sleepboot-trawler zee kiezen.

Door den heer M. Parlevliet, te K a t
wijk aan Zee, is nl. in Dordrecht een 
sleepboot voor dit doel aangekocht, wel- 
ue inm iddels voor de traw lvisscherij in  
gereedheid werd gebracht en onder de 
merken K W  82 aan de visscherij zal deel
nemen.

Elastische Prijzenregeling voor 
Noorsch vischbedrijf

De directie voor de prijzen in  Noorwe
gen heeft een nieuwe reg'lementeering 
uitgevaardigd voor de vischm arkt. Om te 
beginnen werd een algemeene commis
sie voor de prijzen opgericht, waaronder 
8 district-bureaux ressorteeren. Ook 
thans werd ervan afgezien verplichte 
maximumprijzen voor rauwe visch vast 
te stellen. De prijzenvorm ing wordt veel
eer aan de vrije  m arkt overgelaten,waar- 
bijj men evenwel vooropstelt, dat de vis
schers en den vischhandel zekere gren
zen in acht nemen. Moest men deze 
grenzen, die overigens niet bepaald aan
geduid zijn, te buiten gaan, dan zouden 
de officieele controleerende instanties 
verplicht z ijn  in  te grijpen. Moest de 
elastische prijzencontrole, die ten bate 
van het Noorsch bedrijf ingesteld werd, 
in de praktijk  n iet voldoen, respectieve
lijk  door de speculatie m isbruikt worden, 
dan zal men overgaan tot het vaststel
len van verplichte maximum-prijzen.

In  het kader van de nieuwe prijzen
regeling is ook een reglementeering voor
zien voor den groothandel in  visch. Gros
siers kunnen alleen werken met vergun
ning van de directie voor de visscherij. 
Deze vergunning kan ingetrokken wor
den, wanneer de groothandelaar de 
prijzenregeling niet naleeft of zijn be
drijvigheid in het algemeen aanleiding 
geeft tot klachten.

Wiebezorgt ons Inlichtingen

Kan  ons iemand in lichtingen bezorgen 
over de leden van de bemanning der 
0.300, een visschersvaartuig toebehoo
rende aan reeder Frans Huysseune?

Het gaat nam elijk over D ESO M ER, 
D EV R IEN D T  LO U IS  en ANDRE.

Men weet dat de 0.300 langen tijd  te 
Arcachon lag en dat deze leden van de 
bemanning het schip moesten verlaten.

Benzine

2.250,—
101,25

Taks 4,50 t.h............................
Gewoon touwwerk, 150 kgr. per

jaar, à 15 fr. het kgr...........
Taks 4,50 t.h............................

Netten en bijbehoorigheden 
(koorden en trossen), ver- 
maakstukken inbegrepen: 5
per jaar à 3.500 fr .................... 17.500,-

Taks bij aankoop van garen:
150 kgr. à 60 fr. het kgr. 9.000
fr. à 4,50 t.h............................

Normaal verlies van visehtuig:
korrestok, ijzers, enz..............

Manden, 30 per jaar à 30 tot
35 fr. het stuk .......................  1.000,—
Taks 4,50 t.h ............................

Onderhoud van vaartuig, verf
en borstels, per jaar .............

Onderhoud v. vaartuig, smids
en timmerwerk, kleine ver
makingen en vernieuwingen 

Onkosten voor herstellingen en 
vernieuwen v. motor, schroef- 
buis vernieuwen, mogel. braak 
vernieuwen v. lagers en drijf-
stangkussens, per jaa r ........
Taks 4,50 t.h ............................

Elektrische accumulator om de 
2 jaar van nieuwe platen 
voorzien (2.000 fr.), om de 5 
jaar vernieuwen (5.000 fr.),
kost jaarlijks .........................  2.000,—
Taks 4,50 t.h ............................ 90,—

Maandelijks zullen 1000 voertuigen geen vloeibare 
brandstof bekomen. E IG EN A A R S van Lastwagens, 
wenscht gij uwe uitbating normaal voort te zetten, 
voorziet. U dan van een gazozène

GOHIN - Poulenc
met anthraciet.

Verdeeler voor OOSTENDE en omliggende:

Garage Maritime - Em. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE

(384) ♦

Interessante
Scheepvaartnieuwsjes

405,—

1.500,—

45,— 

1.500,—

3.000,-

6.000,—
270,—

Was in de jaren 1938-1939, gezien den ' Onderhoudskosten van dynamo,
noodtoestand waarin zich onze visscherij 

j bevond, de waarde van het gemiddeld 
j kustvisschersvaartuig gevoelig geslonken, 
j heden iis door gemis aan vaartuigen en 
I de m oeilijkheid van wederopbouw, de 
; waarde van het visschersvaartuig meer 
dan verdubbeld. (D it moet ook bij nieuw- 

j  bouw ongeveer zoo zijn).
I W aar vroeger, vóór het uitbreken der 
vijandelijkheden, van oorlogsrisico geen 
sprake was, komt de genaamde V.O.Z.O.R. 
als een niet te onderschatten probleem 
opzetten. Enkele maanden waren vol
doende om de premie op de verzekerde 

- waarde van 0,75 tot 5 fr. omhoog te 
1 voeren.
I Ook hebben de gewone verzekerings
m aatschappijen hun premie met 100 t.h.

, verhoogd.
N. B. —  Het is wellicht niet te ont

kennen dat de visscher in de huidige om
standigheden een zwaar risico loopt, en 
zijn loon met dit feit op het oog gehou
den, dient berekend te worden.

Ook mag de prestatie, die onder vorm 
, van aanvoer, in  verhouding met de jaren

drijfriem en en reparatie aan 
leiding, lampen, per jaar ... 500,— 

Verzekering van manschappen, 
gemiddeld 400 fr. p. kw artaal 1.600,— 

Verzekering van vaartuig tegen 
gewoon en oorlogsrisico, beide 
premies bedragen voor ’t oo
genblik onderscheidelijk 8 tot 
8,50 t.h. en 5 t.h.: 13 t.h.
Huidige gemiddelde waarde 
van vaartuig: 250.000 fr. à 
13 t.h.........................................  32.500,-

177.542,65

U hebt succes met een Advertentie 
in  « H E T  V IS S C H E R IJB L A D »  
het meest verspreide en meest 

gelezen weekblad van de Kust.

Regelmatige Scheepvaartdienst 
Barcelona - Buenos-Aires

M et de afreis van het Spaansche schip 
Cabo de Buena Esperanza zal eerlang 
een lijnd ienst tusschen Barcelona en 
Buenos-Aires geopend worden. D it vaar
tuig werd een jaar geleden met een zus
terschip, Cabo de Hormos, door de 
Spaansche reederij Ibarra in de Veree
nigde Staten aangekocht. De stoomers 
hebben 23.000 ton waterverplaatsing en 
zijn de grootste eenheden van de Spaan
sche handelsvloot. Eerstgenoemd schip 
loopt 18 knoopen en kan in de eenheids- 
klasse 300 en in de toeristenklasse 500 
passagiers opnemen. Het m aakt de reis 
in  20 dagen en legt in volgende havens 
aan vooraleer het Buenos-Aires bereikt: 
Cadiz, Lissabon, Tenerifa, Rio de Jan e i
ro, Santos, Montevideo. Het zusterschip, 
de Cabo de Hormos, zal de dienst tus
schen de Kantabrische kust en Buenos- 
Aires verzekeren.

Motorbrandstof uit aether in 
Zweden

Biij het vervaardigen van aether is men 
er in de Skoghals-fabriek in  geslaagd 
een nieuw bijproduct te winnen, dat als 
motorbrandstof kan worden aangewend. 
Deze vloeibare brandstof heeft ongeveer 
dezelfde eigenschappen als het bentul. 
Momenteel zijn onderhandelingen aan 
gang, om de toestemming te bekomen 
tot het verbruiken van deze brandstof. 
Men w il ze in de eerste plaats aanwen
den voor de auto’s van de brandweer, 
van de ziekenhuizen en van de artsen. 
In  Ita lië  wordt het uit den aether ge
wonnen bijproduct reeds benut; men 
heeft er zeer goede ervaringen mee op
gedaan. De prijs van deze motorbrand
stof is afhankelijk van dien van den 
spiritus. Men weet, dat in Zweden laatst
genoemde prijs tam elijk hoog is; de 
productiekosten spelen hier een belang
rijke rol.

Spaansche Scheepvaart gaat T a 
rieven voor Middeilandsche Zee 

verhoogen
De vrachten en de passageprijzen van 

de Spaansche M iddeilandsche zee-lijnen

zullen met 30 %  verhoogd worden. Het 
Spaansche m inisterie van handel en in 
dustrie heeft een desbetreffende veror
dening uitgevaardigd, waarbij de reede
rijen  gemachtigd worden tot een derge
lijke verhooging over te gaan. Wanneer 
de nieuwe tarieven in voege zullen tre
den. staat nog niet vast.

Hongarije sluit aan bij Euro
peesche Herverzekering-mij.

De Hongaarsche verzekeringsmaat - 
schappijen hebben besloten in bloc toe 
te treden tot de Europeesche M aatschap
pij voor Herverzekering, die, zooals men 
weet door de Muenchener Rueckversiche- 
rung Gesellschaft in samenwerking met 
de groote Italiaansche assuranties en de 
andere Delangrijke turopec&clic verzeke 
ringsm aatsc'.iappijen opgericht werd. Het 
bureau van de Europeesche Herverzeke- 
ring-mij. te Boedapest zal geleid worden 
door oud-staatssecretaris Berczelly.

Hoogere Molest-premie in de vaart 
op Indo-China

Luidens berichten uit Saigon werden 
de premies voor de verzekering van 
ïchepen tegen oorlogsgevaar op de rou
te van en naar Indo-China verhoogd. 
Voor de vaart op hooge zee komt deze 
premie thans op 5 %  te staan, tegen 
vroeger 3 % , terw ijl zij voor de kust
vaart 4 %  beloopt, tegen 2 %  voorheen.

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

E. Vanderstraeter?
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 RO W N  ORANCE

L Bijzondere prijzen voor 
verkoopers —

voort-



Notariëele en andere Aankondigingen
Studie van Meester

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

Buphr. Beernaertstraat, 44.

TO ESLAG
op M AANDAG 1 SE P T EM B ER  1941, om 
3 uur, ter herberg « Prins Boudew ijn », 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende, 
van:

STAD  O O STENDE 

T W EE  P ER C EELEN

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

Ingenottreding biij veilvoorwaarden be
paald.

Recht van samenvoeging.
Slechts ingesteld: fr. 9.000 en fr. 20.000.
Plan  en inlichtingen 

voornoemden notaris.
ter studie van

(395)

Kantoren van de Notarissen

R E N E  L IN G IE R
te Oostende, en

P H IL IP P E  C O LEN S
te Brugge.

Op DONDERDAG 11 SE P T EM B E R  1941 
om 3 ure 30 namiddag, ter herberg 
«Prins Boudewijn» te Oostende, St. Se
bastiaanstraat, 22:

IN ST E L  met Vz %  premie
van

STAD O O STENDE

Grooten Eigendom
genaamd «Café Flandria», Thouroutsche 
steenweg, nrs 32 en 32a, hebbende een 
voorgevel van om trent 13 m., met in r ij
poort en bijzondere ingang, oppervlakkig 
groot 220 m2.

V rij gebruik met 1 November 1941.
Kan  iederen weekdag bezichtigd wor

den van 2 tot 4 ure namiddag. (373)

Notaris

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

Den M AANDAG 1 SE P T E M B E R  1941, 
om 3 uur ter herberg «Prins Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

TO ESLA G
van

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

Genot vanaf 1 October a.s.
Ingesteld: 105.000 fr. 

Kan  bezichtigd worden den Maandag. 
Woensdag en V rijdag van iedere week, 
van 2 tot 4 uur. (373)

Studie van Meester

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

Studie van Meester

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

Op M AANDAG 8 S E P T EM B E R  1941, 
te 3 uur ’s namiddags, ter herberg «In 
’t Belgiënhof», bij M. K are i Ramon, te 
Westende, Dorpplaats, 31:

TO ESLAG
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.

B ij  samenvoeging ingesteld: 62.500 fr.
Zichtbaar alle dagen. Verhuurd zon

der recht van pacht. Ingenottreding één 
maand na den eerstkomenden vervaldag 
der pacht.

Voor alle verdere in lichtingen zich 
wenden ter studie van Notaris D EN IS,
Kokstraat, 9, te Nieuwpoort. (397)

Studie van den Notaris

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

R E C H T  V A N  O P B O D
gedurende 14 dagen te rekenen van 28 
Augustus 1941, op den toeslagprijs van 
10.000 fr., van de

een Herberg
genaamd «Vandendrinck» IJzerw egstraat 
3, te Steene Conterdam.

Het opbod moet ten minste van 1000 
fr. zijn.

Nadere inlichtingen te bekomen ter 
Studie. (412)

Studie van den Notaris

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

Kantoor van Deurwaarder

Arthur D ’H O EST
te Oostende, Rogierlaan, 38. Tel. 72212.

STAD  O O STENDE

Verkoopzaal «Flora», Veldstraat, 1
Op DONDERDAG 4 SE P T EM B ER  1941, 

om 2 ure namiddag:
Uit oorzaak van vertrek 

BU ITEN G EW O O N  SCHOONE

M E U B E L V E N D IT IE
waaronder:
voledige eetplaats in eik; volledige eiken 
en notelaren slaapkamers «Louis XV»; 
radio merk « Novak » in  besten staat; 
verders nog: menagèrestoof, zoo goed als 
nieuw; schilderijen, schouwgarnituren, 
matrassen, gasvuren, traptapijten, kar
petten, sargiën, lijnw aad, lusters, keu- 
kengerief, enz... enz...

Zichtbaar vanaf 9 ure ’s morgens.
Op kontant en gewone voorwaarden.

(389)

bij
Openbare Verkooping 

Onroerende Inbeslagneming
Op V R IJD A G  19 S E P T E M B E R  1941
te 4 u. ’s namiddags, ter Gehoorzaal van 
het Vredegerecht, Langestraat, te Nieuw
poort.

Kantoor van Notaris

Jacques GHYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

REC H T VAN OPBOD

OP DO NDERDAG 11 SE P T EM B ER  
1941, te 15 u. in het lokaal Prins Boude
w ijn, St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende

IN ST EL
M et gewin van % %  instelpremie. 

van een voordeelig

perceel bouwgrond
te OOSTENDE-OOST (Opex) 

in  de Aimé Liebaertstraat, op 32,50 m. 
van de Voorhavenlaan, gevelbreedte 
5,50 m., oppervlakte 115,16 v. m.

Onm iddellijk genot.
Geen verplichting van bouwen voor 

den kooper.
Alle nadere in lichtingen te bekomen 

ter Studie. (413)

ZOEKUCHTJES
B P IP iP W IP W iP ilP i

D AM ESVELO , met of zonder banden, ' 
te koop gevraagd. Prijsopgave te sturen 
aan het bureau van ’t blad onder nr. 401 i

T E  KO OP, wegens omstandigheden : 
Garnaalboot met motor F ia t 10 PK . Is  
7 m. lang, 1.80 m, breed, gansch uitge
rust voor visscherij; gaat nog geregeld 
in  zee. Alsook groot vierkant zeil. Zich 
wenden bureel blad. (398)

MARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G ED U REN D E DE W E EK  VAN 10 TOT AUGUSTUS

Vischsoort ZEE- BO UCH AUTE O O STENDE N IEU W PO O RTBR U G G E BLA N K EN 
B E R G E  Totaal

O PEN  BO O T te koopen, 2 m. breed en 
6 m. lang. Z ich te wenden: Auguste De 
Bruyne, Duinstraat, 233, Breedene. (390)

P E R  O C C A SIE T E  KO O P: W ollen m a
tras, met lang en klein oorkussen. W ol
len dekens en ' w itte bedsprei. Bevragen 
bureel van ’t blad. (412)

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

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

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

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

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

(284)

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
G arnaal : * 12.400 2.850 4.034 4.903 699 24.886
Platvisch, schul en bot: 

le  soort 1.788 2.696 1.088 1.237 6.809
2e soort 1.817 2.593 859 — 1.123 6.392

Gr. p latvisch: 1.182 202 1.174 — 1.146 3.704
Tong:

le  soort 12 18 16 18 64
2e soort 13 15 24 — 16 69
3e soort 8 66 28 — 8 110

Schul (groote) : 388 834 233 — 136 2.091
Tarbot en griet 11 3 — — .— 14
Rog: 9 8 — — 9 32
Bot: 1.054 2.978 136 — 124 4.292
Poers: — 13 3 — 12 28
H aai: 39 12 — — _ 51
Zeecongel en iek: 9 4 — '-—- _ 13
Krabben: — — — 1.511 _ 1.511
Kreeft: — — — — 1 1
Totaal aankoop- 

cijfer: fr. 220.105,50 155.018,70 92.743,50 53.121,— 60.348,35 581.337,05
Aantal vischdagen: Oostende 3; Nieuwpoort 4; Zeebrugge 3; Bouchaute 5; B la n 

kenberge 3.

Stad Blankenberge
M ID D ELBA R E

N IJV ER H E ID SSC H O O L

Plaats van leeraar in de electriciteits- 
leer, 12 uur les per week, wettig barema, 
is te begeven.

In lichtingen bij en aanvraag vóór 15 
September te sturen aan: den Heer C. 
Kamoen, directeur, 15 Koninglnlaan, 
Blankenberge. (383)

De Notaris P IE R R E  D EN IS, daartoe 
aangesteld bij vonnis verleend op 16 
Oogst 1941 door de Burgerlijke Recht
bank van Eersten Aanleg te Veurne, zal, 
ingevolge gezegd vonnis en de wet van 
15 Oogst 1854, in  tegenwoordigheid van 
den Heer Vrederechter van het Katon 
Nieuwpoort, openbaar verkoopen, bij on
roerende inbeslagneming, het volgend 
onroerend goed:

Gerechterlijk Arrondissement Veurne 
Gemeente Oostduinkerke 
W ijk N IEUW PO O RT-BAD

Een onlangs nieuwgebouwd, wel
gelegen en modern 

O P B R E N G S T H U I S
thans dienstig als hotel-pension, 

genaamd:

“Pension Forestoise,,
staande en gelegen te Oostduinkerke, 
W ijk Nieuwpoort-Bad, groot 726 m2, be
kend bij Kadaster Sektie A, nrs. 2-p-58, 
en 2-q-58, palende of gepaald hebbende 
aan de Koninklijke Baan, Marcy-Moens 
te Brussel en M arcy M arie te Anderlecht, 
Mr Tedesco, de Wwe Charles Vandemaele 
en kinderen, de Staatsdom einen en H enri 
Wester.

Met al het mobilair, onroerend bij be
stemming en dienstig tot de uitbating.

Ingesteld: 107.900,00 fr.
Alle dagen te bezichtigen mits toela

ting van den verkoophoudenden notaris, 
bij wie de sleutels berusten.

N. B .: W ET  VAN 15 OO GST 1854 : Ar 
tikel 93 :
— In  geval van verkoop na beslag of bij 
dadelijke uitw inning, heeft om ’t even 
wie, gedurende veertien dagen na de toe
wijzing, het recht om op te bieden.
— Het opbod mag niet lager zijn dan 
een tiende van de hoofdsom van de toe
wijzing.
— Het wordt gedaan bij een deurwaar 
derseksploot dat aan den notaris, die tot 
de toewijzing is overgegaan beteekend 
wordt, en het wordt den kooper aange
zegd. De toewijzing ten gevolge van op
bod moet door denzelfden openbaren 
ambtenaar en op dezelfde wijze als de 
eerste toewijzing gedaan worden.
— Het is eenieder toegelaten mee te doen 
aan bedoelde toewijzing, die definitief 
zal blijven en waarna geen ander opbod 
meer kan gedaan worden.

Het lastenboek der verkooping liigt ter 
inzage van de koopers ter studie van den 
verkoophoudenden notaris Denis, Kok
straat, 9, te Nieuwpoort, alw aar alle ver
dere inlichtingen kunnen bekomen wor
den.

Opbrengsthuis en 
Woonhuis

te OO STENDE, Hofstraat, 13 en Maria 
Hofstraat, 11.

Gekadastreerd te Oostende-Oost w ijk  
A, nrs 569h6 en 569i6, samen groot 129 m2.

Toegewezen bij verslagschrift opge- | 
m aakt door notaris J. GHYOOT, te Oos
tende, op 26 Augustus 1941, m its 138.000 
fr. j

Eenieder heeft, gedurende veertien da
gen na de toewijzing, het recht om op 
te bieden. Het opbod mag niet lager zijn 
dan een tiende van de hoofdsom der toe
wijzing. Het wordt gedaan bij deurwaar
dersexploot dat aan voornoemden nota
ris beteekend wordt en het wordt den 
kooper aangezegd. ;

Z ichtbaar: Dinsdag, Donderdag en Za
terdag, 2-3 u., nam.

Nadere inlichtingen bij voornoemden 
Notaris. (400)

Studie van den Notaris

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

Rouwberichten
Men verzoekt ons het overlijden 

te melden van
M IJN H E E R

Louis-Benjam in G H YS
in leven Reeder-stuurman 

Echtgenoot van 
L Y D IE  M US 

geboren te Nieuwpoort, den 23 Ju n i 
1909 en jam m erlijk verongelukt in 
Engeland als slachtoffer van zijn 

p lich t in  Ju li 1941.
Een plechtige dienst tot lafenis 

zijner ziel zal plaats hebben op 
Vrijdag 5 September 1941, te 9 uur 
in de parochiale kerk van SS. P E 
T R U S EN  PA U LU S te Oostende.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen rouwbericht 
ontvangen hebben, worden ver
zocht dit als dusdanig te aanzien.

K are i Janssenslaan 29, Oostende.
____________  (411)

G ELD PLA A TSIN G , uitstekende w aar
borgen, hooge intresten. Schrijven  bu
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys
R o g ie r la a n , 21 Oostende.

Den M AANDAG 8 S E P T EM B E R  aan
staande, om 3 uur namiddag in  het Café 
«Prins Boudewijn», St. Sebastiaanstraat, 
22, te Oostende:

IN ST EL
met gewin van % %  instelprem ie van 

I.
STAD  O O STENDE 

EEN  SCHOON
Handelshuis

K aaistraat 30a, met 3 verdiepen en 17 
plaatsen, groot 104 vm. N iet verpacht. 
Ter beschikking van den kooper een 
maand nadat de toeslag defin itief -is.

Dagen van bezoek: Maandag, Woens
dag, Vrijdag, van 2 tot 4 uur.

n.
G EM EEN T E  ST EEN E  

EEN  SCHOON
perceel grond

Nijverheidstraat 2, breed 6,50 m „ diep 
25 m., groot 162,50 v.m., gelegen op 34,95 
m. van den hoek van den Thouroutschen 
steenweg. P lan  ter inzage bij den nota
ris. (399)

Studie van den Notaris

René L IN G IE R
te Oostende, Koninginnelaan, 68

Op DONDERDAG 11 SE P T EM B E R  1941, 
om 3 ure namiddag, ter herberg «Prins 
Boudewijn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22;

IN S T E L  met %  %  premie
va ii

G EM EEN T E  ST EEN E
Schoonen Bouwgrond
thans dienende tot hof, met afsluitings- 
muren, Sartlaan, hebbende een voorgevel 
van 16 m. 30 cm., groot 1323 m2 56 dm2.

.(403) I

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R  
Pierre-Florent V A N H ILLE

Tolbeambte 
Echtgenoot van Mevrouw 
M A R IE-LO U ISE  K E T E R S

Oudstrijder 1914-18, lid van den 
Bond der oud-onder off icier en en 
van den Broederbond van de 3e 
en 23e linieregimenten. Vereerd 
met de M ilitaire Medalie van 2e 
klas, Medalie van den IJz e r Over
winning en Herinnering', Eeuw
feest en Burgerlijke Medalie van 

2e klas.
De begrafenis had plaats op 26 

Augustus 1941.
Vrienden en kennissen, die geen 

doodsbericht ontvingen, worden 
verzocht dit als kennisgeving te 
aanzien.

Beekstraat 18 (Meiboom)
Oostende. (392)

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

Str. water. Gr. hof. 340 m2.
Handelsttuis, bij Leopoldplaats.
Schoon huisje, Nieuwpoort stw., M ariar 

kerke. 205 m2.
Werkmanshuisje, Toekomststr. Breedene.
Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk biij Pal. 

hotel. Alle confort. 300.000 fr.
Prachtige Villa, Zeedijk, Oostende.
Hotel-Pensioen, bij Zeedijk, 35 kamers.
Gemeubeld Hotel, Zeedijk, Middelkerke. 

45 kamers. Alle confort.
2 schoone villas, M ariakerke, 164 m2.
2 Werkmanshuisjes, Breedene, elk 1350 

m2.
Bouwgronden te Breedene, vanaf .18 fr.; 

Opex vanaf 80 fr. de m2; bij Zeedijk 
te M ariakerke 225 fr. de m2; Tarwe
straat, enz.

T E  H U U R :
Moderne villa, center, alle confort.
Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 

burgstraat, enz.
DRINGEND TE  KOOP GEVRAAGD :
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in  en buiten stad.
(402)

GENT
V ISCHTO EVO ER

In  den loop der week van 18 tot en 
met 23 Oogst 1941 werden te Gent 3606 
kg. garnaal en 1121 kg. visch aange
voerd, welke aan den vastgestelden prijs 
door m arktleider A. Vandenkiieboom ver
deeld werd.

BRUSSEL
VISCH TO EVO ER

Verschillende vischsoorten verkocht 
in  de m ijn te Brussel gedurende de week 
van 17 tot 23 Augustus:

kg.
G arnaal
Paling
Schar
Buts
Platvisch
R iviervisch
Tongen
Forellen

3.178
1.895

1.668
2.392

198
194
45

1.057

fr. 
44.333,10
69.420.05
27.373.05 
49.161,60
5.617,55
3.063,60
2.848,65

41.517,45
In  totaal werd voor 10.631,900 kg. visch 

verkocht voor eene waarde van 243.835,05 
fr.

Het Sociaal Statuut 
van den Visscher

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H E E R
E M IE L  D AN N EEL

geboren te Oostende, den 7 Au
gustus 1855 en er overleden op 
20 Augustus 1941.

De begrafenis had plaats in  fa 
m iliekring.

E r werden geen doodsberichten 
gezonden. Dit bericht dient als 
kennisgeving.

St. Petersburgstraat, 17
Oostende. (391)

I
D A N K BET U IG IN G

Administratieve 
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

VAN M A ELE  Camiel,
landbouwer te K L E M S K E R K E , Nieuwe 
Steenweg, nr. 14, wordt gestraft met een 
geldboete van 93.998 fr. (DRIE-EN-NE- 
G EN T IG  D U IZEN D  NEGENH O N DERD  
ACH T-EN -N EG EN T IG ), bekendmaking 
door inlassching in  de bladen, aanplak
king ten gemeentehuize te Klemskerke 
en afroeping door den veldwachter na 
a l de zondagmissen, wegens onwettig 
verhandelen van aardappelen, niet-leve- 
ren van zijn volledige melkproductie en 
niet-levering van erwten. (405)

VAN N EV EL Camiel,
landbouwer te SY SE LE , Doornstraat, nr.
8, wordt gestraft met een geldboete van 
36.500 fr. (ZES-EN -D ERT IG  D U IZEN D  
V IJFH O N D ER D ), bekendmaking door in 
lassching in  de bladen, afroeping door 
den Veldwachter en aanplakking aan het
Gemeentehuis, wegens niet-levering van __0
rogge, tarwe en aardappelen, het malen I nieten van werkloozensteun 
van rogge zonder vergunning en het! 
aanwenden van aardappelen als dieren-] 
voeder. (406) j

(vervolg)
D E G EZ IN SV ER G O ED IN G EN

De wet van 4 Augustus 1930 houdende 
de veralgemeening der gezinsvergoedin
gen, bracht het fam ilieloon tot stand. 
De werkgever is verplicht een bijdrage 
te storten in een Verrekenkas.

Krachtens art. 1 dezer wet zijn al de
genen er aan onderworpen, die een of 
meer personen te werk stellen, hetzij in 
een nijverheids-, handels- of andere on
derneming, als beoefenaars van een be
roep of anders.

In  art. 2 wordt onder nummer 3 be
paald dat de vissehers aan de wet onder
worpen zijn als ze geen eigenaar, noch 
reeder zijn van hun vaartuig.

De schipper-eigenaar was bijgevolg 
uitgesloten van het voordeel der aange
haalde wet.

Het Kon inklijk  besluit van 4 Februari 
1939, genomen in uitvoering der wet van 
10 Ju n i 1937, die het fam ilieloon uit- 
breidt tot de werkgevers en n iet loon- 
trekkenden, heeft hoogervermelde bepa
ling gewijzigd.

Door art. 27 worden de schippers en 
de vissehers, die op aandeel varen op 
een vaartuig waarvan de schipper eige
naar is, alsook wanneer het toebehoort 
aan de weduwe van een schipper-eige- 
naar, gerangschikt in  de reeks der on
afhankelijke werklieden en werkgevers.

Verder wordt bepaald dat in elk geval 
zullen aanzien worden als vormend een 
feitelijke vereeniging: de schipper-eige- 
naars en vissehers, die op aandeel va 
ren, de garnaalvisscherij uitoefenen, zelf 
wanneer de schipper geen eigenaar is 
van het vaartuig.

H ieru it spruit voort dat de bijdrage 
opgelegd door de wet van 4 Februari 
1939, die het fam ilieloon veralgemeent, 
ten laste va lt niet van den reeder, m aar 
van elk lid  der bemanning.

W ERKLO O ZEN STEU N
Tot op heden is de verplichte verze

kering tegen werkloosheid nog niet in 
gericht. De vissehers konden genieten 
van de wettelijke hulpverleening door 
zich te verzekeren, mits nakoming der 
voorwaarden bepaald door het Nationaal 
Crisisfonds.

Over het algemeen waren onze vis- 
schers in de mogelijkheid gesteld te ge-

D EBO U Jules,
vleeschhandelaar te TORHOUT, Oosten- 
destraat, nr. A/32, wordt gestraft met een 
geldboete van 50.000 fr. (V IJF T IG  DUI- 
ZEN D ), beroepsverbod gedurende 1 jaar, 
bekendmaking door inlassching in  de 
bladen en aanplakking ten huize, wegens 
aankoop en verkoop van acht varkens in 
den sluikhandel tegen woekerprijzen.

(407)

Mevrouw We SIM O N S en fam ilie 
bedanken harte lijk  vrienden en 
kennissen voor de blijken van 
genegenheid betoond bij het af
sterven van

M IJN H E E R
JO A N N ES SIM O N S

overleden te Oostende, den 17 Ju li 
1941.

Langestraat, 106. (388)

ï

W E R K  EN  G EZO N D H EID  AAN BOORD
De wet van 25 Augustus 1920 bepaalt 

dat een Kon inklijk  besluit de voorwaar
den zal bepalen waaraan het logist aan 
boord zal moeten voldoen met het oog 
op de bewoonbaarheid en hygiene.

Het K on ink lijk  besluit van 25 Augusr 
tus beperkt er zich toe te bepalen dat 
een medecijnkast moet aan boord zijn 
die moet toelaten de eerste zorgen te 
verleenen bij ongevallen of ziekten.

Een m inisterieel besluit schreef enkele 
nieuwe bepalingen voor.

W at de bewoonbaarheid, de geznod- 
heidsvoorwaarden aan boord der vis
schersvaartuigen betreft, werd tot op 
heden geen enkele maatregel genomen.

In  feite steunen de scheepsbouwers 
zich op de aanwijzingen van «Veritas».

E r wordt gemeld met diepe 
droefheid het overlijden van

M EVRO U W  
H EN R IET T E  P IL L U

Echtgenoote van M ijnheer 
FRA N S G R Ü N EW ALD

onlangs overleden in  Engeland.
Eene Zielm is zal gelezen worden 

op Dinsdag 2 September, om 9 u. 
in  de kerk van het H. Hart.

Vanwege hare dochter Ger
maine Grünewald, echtge
noote Hautekiet.

Voorheen Schietbaanlaan, 64
(Opex). (394)

DEBO U Jules,
! handelaar te TORHOUT, Oostendestraat 
nr. A/32, wordt gestraft met een geld
boete van 480.000 fr. (V IER H O N D ERD  
TA C H TIG  D U IZEN D ), bekendmaking Een groote vooruitgang werd vastge- 
door inlassching in de bladen, aanplak-1 steld zonder wetgevende tusschenkomst. 
king ten huize en aan het stadhuis te 
Torhout, wegens woekerhandel in aard- 
appelbloem. (408)

NIEUWPOORT
V ISC H TO EV O ER  

Gedurende de week van Maandag 18 
tot Zaterdag 23 Augustus werden aan de 
Centrale afgeleverd:

Maandag 18 Augustus. —  Garnalen: 
562 kg. voor 5620 fr. Visch: 2153 kg. voor 
28.491 fr. Totaal: 34.111 fr.

Dinsdag 19 Augustus. —  Garnalen: 672 
kg. voor 6720 fr. Visch 2893 kg. voor 
37.198,70 fr. Totaal 43.918,70 fr.

Woensdag 20 Augustus. — Garnalen : 
469 kg. voor 4690 fr. Visch 1475 kg. voor 
20.025 fr. Totaal: 24.715 fr.

Donderdag en Vrijdag  werd niet u it
gevaren.

Zaterdag 23 Augustus. —  Garnalen : 
1133 kg. voor 11330 fr. Visch: 2909 kg. 
voor 40495 fr. Totaal: 51.835 fr.

De totale toevoer van de week bedroeg 
2836 kg. garnalen en 9480 kg. visch voor 
een bedrag van 147.851,20 fr.

Maandag 25Augustus. — Garnalen : 
2126 kg. voor 21260 fr. Visch: 4401 kg. 
voor 60446 fr.

Dinsdag 26 Augustus. — Garnalen : 
1031 kg. voor 10310 fr. Visch: 4397 kg. 
voor 63045 fr

V ISC H TO EV O ER  G ED U REN D E D E 
E ER ST E  ZEV EN  M AANDEN VAN 1941 

Gedurende de eerste zeven maanden 
van 1941 werden alhier toegevoerd : 
318.470 kg. garnalen voor 4.100.065 fr. ; 
117.390 kg. sprot voor 1.106.843 fr. Voor 
de visch luiden de cijfers 289.438 kg. voor 
4.373.354 fr. In  totaal 725.298 kg. voor 
een bedrag van 9.580.262 fr.

D E N.12 T ER U G  •
Het visschersvaartuig N.12 van Jaco 

bus Legein is verleden week te Nieuw
poort terug gekomen. Het werd eerst door 
scheepsbouwer Denye aan het strand van 
Gravelines vlot gebracht, en in  deze ha
ven gebracht, van daar naar Duinkerke 
gesleept en dan yerder naar Nieuwpoort. 
De motor zal hier uitgenomen en her
steld worden. Voor verdere herstellingen 
zal het vaartuig door de vaart naar Oos
tende gebracht worden.

De heer Vandenberghe die verschil
lende malen den reeder bij stond, heeft 
hier eens te meer goed werk verricht.

Uw Rantsoen 
Boter

«A*
Vele winkels zullen in het vervolg 

geen boter meer mogen verkoopen.
Dit is niet het geval voor de

Laiterie St-Antoine
20, N IEU W PO O R TSTEEN W EG , 20
TEL. 72.210 H. R. 5645
waar men zich geregeld en zonder de 
minste moeilijkheden versche boter kan 
aanschaffen.

Het volstaat dit adres aan den Ravi
tailleering sdienst over te geven.

(380)

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER
yfc Gelast zich voor alle werk ; 
zeilen, zonnestoors, b^chen, enz.

Overvloedstraat’, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

IJZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U  D A R T IK ELS  
— EN  ALAAM  —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

V ER H ELST  Maurits,
handelaar te W AARDAM M E, Rooiveld, 
70, wordt gestraft met een geldboete van 
10.000 fr. (T IE N  D U IZEN D ), beroepsver
bod gedurende D R IE  maand, bekendma
king door inlassching in  de bladen en 
aanplakking ten huize en het Gemeen
tehuis te Waardamme, wegens den ver
koop van eieren tegen woekerprijzen.

(409)

LANTSO GHT Arthur,
handelaar te BR U G G E, Langerei, nr. 37, 
wordt gestraft met een geldboete van 
85.948 fr (V IJF-EN -T A C H T IG  D U IZEN D  
N EGENH O N DERD  A C H T-EN -VEERT IG ) 
verbeurdverklaring van een aanzienlijke 
stock niet aangegeven textielwaren, be
roepsverbod en sluiting van zijn in rich 
ting gedurende twee maand, aanplak
king ten huize en bekendmaking door in 
lassching in  de bladen, wegens niet-aan- 
gifte van een aanzienlijke hoeveelheid 
textielwaren, .(410) J

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

Onze huisvrouwen moeten overal de W A N N EKEN S nog meer leeren 
kennen en ze op verschillige manieren leeren gereedmaken.
V ISC H W IN K ELS ! IN LE G 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-ZELZAIE
(340)



BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO OTSCHAP — 
B1JHU1S O OSTENDE : i ,  W A PEN PLAATS 
Agentschap Petit Paris, 76b, Torhoutsche Steenweg 

Bewaring van Effecten —  Verhuring van Brandkasten — 
Bewaring Van kostbare waarden, onder omslag, in  pakket

ten of verzegelde kisten.

Het Vraagstuk van
onze KOOPVAARDIJ

De Vischconservenindustrie 
in de Vereenigde Staten

(vervolg)
W A T  H E E F T  M EN  IN A M E R IK A  SINDS 
1Ü32 B E R E IK T  EN W E L K E  FA C T O R EN  
S P E E L D E N  D A A R B IJ  IN H O O FD ZA A K  

EEN  R O L ?

Allereerst kon van de verschillende 
zeer snel bedervende levensmiddelen — 
visch, groente, zacht fru it, gevogelte en 
vleesch en ln  zekeren zin ook van melk, 
room en voor bakkerijen bestemde e ie r
stru if —  een houdbaar, gestandaardi
seerd, uniform  kwali.teitsartikel gefabri
ceerd worden met practisch alle eigen
schappen van het versche product. 
kleur, smaak, aroma, vitam ine- en pec- 
tinegehalte (2) en ten deele ook struc
tuur.

Op de methoden van voorbewerking 
en snelvriezen zal h ier niet al te diep 
worden ingegaan. V isch wordt onmid
dellijk  na de lossing, zoo mogelijk dade
lijk  na de vangst, in  stukloon (m et bua- 
leiteitscontrole) van kop. staart, huid, 
vinnen, ingewanden en graten ontdaan 
(gefileteerd), ingepakt, snelgevroren en, 
in «overdoozen» gepakt, weggestapeld. 
Op de individueele pakjes wordt visch- 
soort, kw aliteit en kwantiteit, alsmede 
datum van fabricage vermeld.

M et gevogelte en vleesch wordt even- 
zoo gehandeld. B ij gevogelte worden de 
botten nie.t verwijderd.

Groenten . worden vóór het invriezen 
«geblancheerd» (blanched or scalded) 
d.w.z. in  heet w ater of stoom verhit, 
teneinde voor lage tem peraturen onge
voelige enzymen te inactiveeren. Daarna 
wordt de groente verpakt in  blokvormige 
doosjes ter grootte van een baksteen, 
soms ook in  papieren bekers, en in  die 
verpakking snel ingevroren; of wel zij 
wordt eerst snel ingevroren en na het 
invriezen ingepakt.

Zacht fru it (frambozen, aardbeien, 
bessen) wordt vóór het lnvriezen, na ge
woonlijk met suiker te zijn behandeld, 
ingepakt als boven en snel ingevroren.

De afvallen van ingevroren visch. 
vleesch, groenten, enz. worden zooveel 
mogelijk verwerkt. Men verwerkt deze 
b.v. tot kostbare pharm aceutische pro
ducten, zooals vitamine- en hormoon- 
preparaten, -vischmeel, vischleer, been
derlijm , gelatine, enz.

Het eerst voor snelgevroren visch, 
zacht fru it en groenten, ontwikkelde 
zich in  enkele jaren een geheel nieuwe 
branche van producenten, groot- en 
kleinhandel. De productie werd in  de 
eerste jaren vooral in  het Westen, in  
W ashington en Oregon ter hand geno
men door vrieshuizen, icecream-fabri- 
kanten en conservenfabrieken, die hun 
vroegere bedrijven aanvulden of aan- 
pasten, en door den gangmaker van het 
Birds Eye snelvriesprocédé, het groote 
concern General Foods C y„ met haar 
dochterondernemingen Frosted Foods 
Cy. en Frosted Sea Foods Cy. Met 
grootsch opgezette reclame- en verkoop- 
campagnes werd het eerst nog zeer dure, 
nieuwe verpakte m erkartikel bij den 
grootverbruiker en den particu lier ge
ïntroduceerd' en via eigen vrieskasten, 
vaak in  eigen winkels, aan den man 
gebracht als inderdaad een artikel van 
een klasse op zichzelf. Oorspronkelijk 
werd door de m aatschappij een zéér 
ruim e winstm arge behaald als produ
cent en/of distribuant. Voor zoover ver
kocht werd via n iet tot het concern be
hoorende winkelbedrijven werden deze 
voor een reeks van jaren tot uitsluitende 
afname van G.F.-producten gebonden.

M et het stijgen van den af zet, v ia  het 
eigen net van op serie gefabriceerde 
winkelvrieskasten, nam de invloed van 
he.t concern op d it gebied toe; sommige 
verbouwers en voorbewerkende conser
venfabrieken werden m in of meer a f
hankelijk.

Reeds na een paar jaren begon een 
der leidende New-Yorksche groothande
laren in  versche groente onder het eigen 
merk « Honor Brand  » in  het Westen 
(W ashington—Oregon) in  loon te laten 
fabrlceeren voor afzet aan groote ver
bruikers in  New York, in  scherpe con- 
eurrentie met General Foods (3). In  1938 
leed deze firm a groote verliezen.

Naast deze twee in  omzet groote, in  
opzet (m erkartikel) eenigszins analoge, 
m aar toch ook zeer verschillend ge
oriënteerde organisaties, ontwikkelden 
zich. vooral in  Washngton, Oregon en 
la ter in  Califom ië, een groot aantal, óók 
wel onder eigen merk fabrikeerende, 
firm a’s met voor een deel geen of slechts 
een bescheiden verkoop- en distributie
apparaat voor particulieren. Hun eigen 
aizet was vooral op de groote verbrui
kers gericht.

In  1937 begon men ook in  de Ooste
lijk e  Staten te produceeren, en wel voor 
de General-Frosted Foods. Zeer belang
rijk  was daar de teelt van asperges, 
erwten, bconen en mais op de bekende,

(3) Het B irds Eye patent was nl. geen 
basis-machinepatent. 
vensmiddelen, nadat die door het locker- 
bedi’iijf volgens vaste tarieven in  loon 
deskundig zijn schoongemaakt, vóórbe- 
weriït, verpakt, ingevroren en aan den 
Client af geleverd om ze in  zijn  eigen 
«safe-loket» achter slot te doen. Aldus 
kunnen handelaars, grootverbruikers en 
particulieren telkens in  het seizoen de 
topqualiteiten van diverse producten te
gen zeer lage prijzen inslaan (kalfs- 
vleesch in  de vroege voorjaarsm aanden, 
daarna kuikens en boter; in  den zomer 
aardbeien, frambozen en bessen, alsmede 
spinazie, doperwten en boontjes; in  den 
herfst varkens vleesch en in  den w inter 
rundvleesch). A l deze artikelen haalt de 
cliënt dan later successievelijk kant en 
k laar in  porties u it zijn «locker».

Zoo zijn in Am erika diverse schakels 
in  de distributieketen in  het leven ge
roepen, w aaru it de zgn. « vriesketting » 
is gevormd. Ter voltooiing daarvan 
moesten speciaal bij den kleinhandel 
vrieskasten geplaatst worden. En  ook in 
Am erika werd van vele zijden verzet on
dervonden.

M aar toen eenmaal door de Generaal 
Foods Company een, oorspronkelijk be
scheiden, distriibutie-organisatie was ge
creëerd en het netelige verpakkingspro- 
bleem geleidelijk beter was opgelost, be- 
teekende dit bij de later logisch opge
zette uitbreiding, dat de inkoop en de 
qualiteitsbeoordeeling in  handen van die 
bedrijven gecentraliseerd werden, die 
over dat volkomen nieuwe distributie
apparaat voor een inderdaad superieur 
verpakt m erkartikel beschikten. De a f
nemer van hun artikelen bepaalde, al 
naar soort en kwaliteit, den prijs, die 
voor de beste grondstof kon worden be
steed, al werd die principieel zoo laag 
mogelijk gedrukt. De consumenten leer
den (weer) het onderscheid in  smaak 
kennen tusschen de ééne en de andere 
variëteit van b. v. snelgeyroren aard-

(Vervolg)
In  1907 opende de Staat een krediet 

van 5.000.000 frank goud tegen 3 % , ten 
voordeele van de volgende reederijen:
Océan ........................................  2.000.000
Comp. Royale Belgo-Argentine 2.000.000 
Comp. Nat. Belge de transport 1.000.000

Deze kapitalen werden verstrekt op 
voorwaarde, dat de ervan genietende 
reederijen haar kap itaal verhoogden op 
4 m illioen voor l’Oc.éan, op 5 m illioen 
voor de Belgo-Argentine en op 4 m il
lioen voor de C. B. de transport M ari
time. De aflossing zou geschieden in  20 
jaren en aanvang nemen na 10 jaren.

Het M inisterie van Koloniën verleent 
in  1911 aan de C. M. B . du Congo het 
monopolie van zijn transporten van en 
naar de kolonie.

In  1916 garandeert de Staat jegens 
derden een intrest en de delging van een 
leening van 100 m illioen ten voordeele 
van den «Lloyd Roya,l Belge» en neemt 
voor eigen rekening 75 %  van deze lee
ning.

Men kent ook het resultaat van deze 
steunverleening. Sommige leeningen 
werden na den oorlog terug betaald in  
papieren frank. Andere dienen door den 
Staat nog immer gedelgd te worden.

Berekent men de activa der reederijen 
en de aflossing der leeningen door den 
Staat toegestaan in  goudwaarde, dan 
zal men allich t tot de bevinding komen, 
dat het privaat vermogen in  de 3 ge
noemde ondernemingen nooit aan eenig 
risico blootgestaan heeft en dat de 
schepen van onze groote reederijen voor 
een groot gedeelte door den Staat be
taald werden. In  1932 kon de reederij 
Dens bij de Algemeene Spaar- en L ijf-  
rentkas voor 9.000.000 obligatiën onder 
brengen en het volgend jaa r voor 
16.500.000.

In  1935 kenden w ij een derde groote 
tusschenkomst van den Staat, die 25 
m illioen verleende tegen voorwaarden 
medegedeeld in  een antwoord van den 
toenmaligen M inister van Verkeerswe
zen op de vraag gesteld door Volksver
tegenwoordiger Jam ar, antwoord dat aan 
duisterheid niets te wenschen overliet, 
m aar waarvan kon onthouden worden, 
dat alleen de geldverdienende reederijen 
zouden dienen terug te betalen. Dus een 
premie voor niet-rentabili)teit en onbe
kwaamheid !

Deze tusschenkomst lie t toe een aan
ta l oude schepen terug in  de vaart te 
brengen.

Hoorden w ij n iet bij het uitbreken 
van' den oorlog en het inluiden van een 
gouden tijdperk voor de reederijen, 
stemmen opgaan met de voorstellen om 
de geleende bedragen doodeenvoudig 
kw ijt te schelden, in  stede van een ver-beien, spinazie, doperwten, e.d., waarvan

zijj —  en ook vele detaillisten —  het ver- j vroegde teruggave, die mogelijk is, voor 
schil in  verschen staat op het oog n iet! te stellen?
zouden hebben kunnen vaststellen. M aar 
zij proefden best, dat het merk X  het 
dichtst de docr hen he i meest geprefe
reerde versche aardbei, spinazie of dop
per van hun eigen tuin of groenteboer, 
resp. het malsche versche voorjaarspro- 
duct benaderde. Zooals alles in  Am erika 
werd ook de smaak «gestandaardiseerd». 
Net als bij ons voor de thee e.d. kreeg 
men daar dus ook visch en vleesch in  
porties, groenten en fru it in  pakjes, zoo
dat ieder naar zijn smaak steeds dezelf
de soort en qualiteit k m koopen, als op 
het pakie stond aangegeven.

Zooals gezegd, de invloed van deze be
drijven als koopers op de m arkt van de 
eerste kw aliteit versche producten nam 
toe; verschillende producenten (teelt- 
contracten) en bewerkingsbedrijven wer
den in  meerdere of mindere mate a f
hankelijk  van het machtige concern met 
het eigen, in  enkele jaren uitgebouwde, 
groote distributie-apparaat en vele aan 
het concern gebonden outsider-detail- 
listen.

Eindelijk  kwam de wet van 1939 op 
kredietverleening voor nieuwbouw. Door 
anticipatie wordt de verjonging van 
onze vloot bereikt en vooral het bouwen 
op onze nationale werven bevorderd. En 
ondanks al deze steunverleening zien 
w ij dat onze koopvaardij niet groeien 
kan.

De Staat kan m tm  rlijk  niet alles 
doen, meer privaat kap itaal zou zich aan 
de reederij moeten bedeelen. M aar ju ist 
d it privaat kap itaal is zeeschuw. En 
weer w il de Staat helpen, m aar zijn 
hulp aan nieuwe ondernemingen is on
dergeschikt aan de kapitaalkracht van 
het nieuwe organisme. De Staat k ui n i - 
tuu rlijk  niet aan den eersten den b<_ste 
m illióenen toevertrouwen.

Ook hier zweven w ij in een wankring, 
m. i. zou gevestigde eerlijkheid en be
kwaamheid meer dan kap itaalkracht in 
aanm erking dienen te komen voor deze 
hulpverleening.

En  verm its w ij schepen noodig hebben 
en het privaat kap itaal niet meer voor

Brugge als Wereldhaven
(le  vervolg)

gemechaniseerde uitgestrekte zavel 
grond-farms van Mr. Seabrook in  B rid 
geton (N .J.) bij Ph iladelphia, die naar en cle w ijn  u it zuid-Westen van 
m ijn indruk bezig was zich met handen fra n k rijk  zullen, benevens het Vlaam-

De betrekkingen over land of langs de 
stroomen en rivieren zijn nochtans niet 
de doorslaggevende factor geworden voor 
de ontwikkeling van den handel te 
Brugge en van de Brugsche haven. Deze 
ontwikkeling werd vooral bewerkt door 
het ontstaan van nieuwe betrekkingen 
over zee. De tweede helft van de X lle  
eeuw is op dit gebied van bijzondere be
teekenis.

Vlaam sche kooplieden hebben op hun 
eigen schepen w ijn  en zout u it het Zuid- 
W esten van F ran krijk  en Engeland, m aar 
ook naar de Vlaam sche havens en o.m. 
naar Brugge, geimporteerd.

In  het Noord-Oosten van Europa heeft 
zich een ommekeer in  de .toestanden 
voorgedaan, waarvan de gevolgen bijzon
der ver zullen reiken. De Duitsche kolo
nisatie in  Oostelbië gaat in  de tweede 
helft der X lle  eeuw met reuzenschreden 
vooruit; dicht bij de monding van de 
Trave in  de Oostzee wordt in  1158 LübecK 
gesticht, als eerste in  een reeks Duitsche 
handels- en havensteden langs de kus
ten en op de eilanden van deze zee. Om
trent denzelfden tijd  hebben de Duitsche 
zeelieden in  Noord- en Oostzee grooten- 
deels de Denen in  den overzeeschen han
del vervangen en w ellicht geraakten zij 

ikort voor 1180 met hun breede en diepe 
koggen in  het Zwin,

Voortaan is de knoop gelegd. Het zout

en voeten aan de General Foods te b in 
den.

In  1939 stond tegenover een sterk ge
stegen productie van snelgevroren zacht 
fru it (UO.OOOOOO lbs. tegen 129.000.000 
lbs. in  1938; een van 89.000.000 lbs. op 
72.000.000 lbs. gedaalde productie aan 
snelgevroren groente, gevolg van de over
matige stijging in 1938 (1937: 72.000.000 
lbs., w aarvan 55.000.000 lbs. in  de, zooals 
gezegd, voor het eerst in  grooten om
vang meeproduceerende Oostelijke S ta 
ten (G eneral Foods) ). Type^rend is, 
dat de General Foods in  1938 niet over 
onverkochte voorraden te klagen had, 
zooals die meeste overige producenten 
met m inder efficiënte en Eenzijdiger 
afzetorganisaties en deels slect^ere qua- 
liteiten.

Tenslotte werden —  een geheel andere 
phase —- in  vele plaatsen van Am erika 
zoogenaamde locker-plants ingericht, 
veelal in  aansluiting aan bestaande 
vrieshuizen, waar voor particulieren en 
anderen een soort groote safe-loketten 
op lage vriestem peratuur worden ver
huurd. D aarin bewaren de cliënten van 
het «locker»-bedrijf de zelf verbouwde 
of midden in  het seizoen gekochte le-

(2) Pectine ls het stollende, gelei
achtige bestanddeel van vruchten, dat 
aan .lams van het versche product het 
typische, halfvaste karakter verleent.

sche laken, de terugvracht zijn, die de 
Duitschers van u it Brugge naar Ham 
burg, naar Brem en of naar Lübeck over 
Oldensloe zullen vervoeren, in  ru il voor 
de onbewerkte of weinig bewerkte pro
dukten u it het Noorden en uit het Oos
ten, zooals het bont en het hout, of voor 
het bier u it de Noord-Duitsche steden 
—  een toen zeer geprezen luxusdrank — 
die ze bijt ons aan wal hadden gebracht. 
Langs den reeds vermelden landweg en 
over de binnenwateren, w aarvan zooeven 
gewag werd gemaakt, voerden de R ijn 
landers hun w ijn  in, die in  Vlaanderen 
en Engeland groote afzetmogelijkheden 
vond, en importeerden de W estfalers, in  
de eerste plaats de kooplieden uit D ort
mund en Soest, de stalen klingen van 
Solingen en het öp het p latteland ver
vaardigde lijnw aad.

W ellich t houdt de inrichting van een 
handelsfoor te Brugge in  1200 door graaf 
Boudew ijn IX , verband met de sterke 
intensifieering van den buitenlandschen 
handel en met het optreden van steeds 
ta lrijk e r wordende vreemde kooplieden 
in  onze stad.

De mededingers van de Brugsche h a 
ven zijn voortaan overvleugeld : overigens 
behooren W itsand sedert het einde van 
de X lle  eeuw, S in t Omaars en Grevelin
gen sedert het begin der X lI Ie  eeuw, niet

ring in  de structuur van de haven zelf. 
die zich in  de tweede helft van de X IIc  
eeuw en in  de X lI Ie  eeuw voordeed. W aar 
de haven van Brugge zich tot dan toe 
had bevonden, is m oeilijk te zeggen : 
m isschien even buiten de omheining. In  
elk geval was zij» om trent 1150 niet meer 
geschikt voor het toenmalig verkeer tt 
water. De diepte en de breedte van de 
Reie verm inderden onder de werking van 
een verzandingsproces. Het aantal sche
pen werd grooter en het is niet uitge
sloten dat de omvang van de Noord- 
Duitsche koggen oók een factor is ge
weest waarmede rekening moest gehou
den worden. In  elk geval werd vóór 1180 
op de p laats w aar de Reie in  het Zwin 
uitmondde, een voorhaven aangelegd ; 
men bouwde er een sluis en dammen: 
vandaar de naam  Damme, die aan het 
stadje, dat zich weldra ter plaatse ont
wikkelde, werd gegeven. Damme moet als 
haven n iet afzonderlijk behandeld wor
den. Het had geen reden van bestaan 
buiten Brugge. Het m aakte deel van het 
groote komplex dat de Brugsche haven 
aan ’t  worden was, zooals heden ten dage 
A ltona en Kuxhaven deel uitm aken van 
de Hamburgsche haven, zooals Brem er- 
haven tot de haven van Brem en behoort. 
En  d it is insgelijks het geval geweest 
voor de andere voorhavens, die in de 
X lI Ie  eeuw langs de oevers van het Zwin 
zijn ontstaan: Mude (heden Ste-Anna- 
ter-Muiden) en Monikerede in  de eerste 
helft, Hoeke en Sluis in  de tweede helft 
van de X lI Ie  eeuw. De zaken werden in 
algemeenen regel te Brugge zelf gedaan, 
m aar het was meestal in  de voorhavens 
en in  ’t bijzonder te Damme, dat de wa ■ 
ren van handen veranderden.

E r  bestond zelfs een zekere speciali
satie in  de bedrijvigheid van de versch il
lende voorhavens. Aldus is het te Dam 
me dat de w ijn  uit Zuid-West Frankrijk , 
hoofdzakelijk over La  Rochelle uitge
voerd, aan w al gebracht werd en vervol
gens in  Duitsche schepen geladen.

Toen de Franschen in  1213 Vlaanderen 
binnenvielen en hun vloot te Damme voor 
anker ging liggen, stonden matrozen en 
landingstroepen in  bewondering voor de 
opeengestapelde tonnen Bordeaux-wijn 
die ze te zien kregen, een bewondering 
die overigens niet stom bleef...

Deze overgroote rol van onze haven in 
den middeleeuwschen w ijnhandel heeft 
interessante gevolgen gehad op rechts
historisch gebied. De regels van het zee
recht uit het Zuid-Westen van Frankrijk , 
bekend onder den naam van «Rôles d’O- 
léron», naar den naam  van het eiland 
dat een der centra van de zeevaart was. 
heeft de overzeesche w ijnhandel naar 
Damme overgebracht; van Damme uit, 
heeft de Duitsche zeevaart deze regels 
in  de Noordzee en in  de Oostzee ver
spreid, w aar zij, onder de benamingen 
sSeerecht van Damme» of «W isbyer See

scheepvaart te interesseeren is, en aan- 
gezien anderzijds de bestaande reeüe- 
rijen  gestadig hun vloot he been mge- 
kort en in  gebreke blijven am ons de 
noodige tonnage aan te schaffen, is het 
m.i. de p licht van den Staa t ou: in  het 
tekort te voorzien, door net bouwen of 
aanschaffen van een eigen vloot.

Men werpt wel op, dat in  alle landen 
waar dit beproefd werd, men ervan a f
gezien heeft en het voorbeeld van de 
U.S.A. werd, tot zeer onlangs, bij voor
keur aangehaald in  dit verband.

Doch ju ist d it voorbeeld past in  onze 
thesis. Door zijn «Shipping Board» die 
ondertusschen van naam  veranderd is, 
klom de vloot der U.S.A. in  20 jaren tijd  
van een ondergeschikten rang naar de 
tweede plaats in  de wereldvlool, van 
2.970.000 Ton in  1914, tot 10.000.000 Ton 
in 1939 en bevrijdde de U. S. A. van ver
voer onder buitenlandsche vlag. Alle 
vrachten komen daardoor hunne eigen 
economie ten goede. Die vloot kost duur, 
veel te duur zegt men. Alles is betrek- 
kolijk De Vereenigde Staten schijnen 
opperbest i geweten te hebben w at zij 
wilden.

Met de hooge vrachten die in  oorlogs 
tijd  betaald worden en waarover ik U 
een K ijk gegeven heb, kan de geheele 
vioot der U. S. A. in  m inder dan een jaar 
afbetaald worden. Zeer terecht beschou
wen de U. S. A. hun koopvaardij als het 
complement van hun bewapening ter 
zee en te land, als een onmisbaar ele
ment in  hv>n economie.

Doch de Staat dient, zich niet op te 
werpen al.; de c -ncurrent van de be
staande reederijen. In  ons land bestaat 
niet het minste gevaar daartoe. Op het 
Verre Oosten. Australië, de Kaap. de 
Westkust var. N ocd- tn  Z aid-Am erika 
en op de dichter bijgelegen trafiek  der 
Ba'tisehe Zee hebben v.ij geer» er.kele 
scheepsvaartlijn. Op Engeland en op 
Duitschland, zelfs op Noord- en Zuid- 
Am erika zijn zij onvoldoende. Een 
Staatsvloot met lijnen  op deze rich tin 
gen zou in  geen enkel opzicht onze be
staande reederijen kunnen schaden.

De Staat heeft echter den naam  van 
een zeer slechte uitbater te zijn. E r zit 
m isschien veel waarheid in  deze bewe
ring; m aar zeker is het dat de Staat, in 
zeevaartaangelegenheden, meer dan eens 
uitgebuit is geweest.

En  inderdaad, zagen w ij niet, tot voor 
enkele .'.ren, dat het aanschaffen van 
schepen met Staatshulp in  het i ui'en- 
land geschiedde, waardoor de aankoop- 
p iijs  voor eigen economie verloren ging, 
terw ijl onze werven stil lagen en onze 
werklieden werkloos waren. D i; scheen 
in  de traditie te liggen, het gebeurde bij 
het aankoopen van onze schoolschepen 
zelfs; de « M ercato r-> .'.erd immers in 
Engeland besoeld or- e.'o oogenblik dat 
Cockerill, bij gebrek aan bestellingen, 
gesloten werd- E indelijk  kwam daar een 
einde aan. Onze nieuwe schepen worden 
thans, oehoudenj uitzonderlijke ge^n - 
len, in België gebouwd met Belgisch m a
teriaal en door Belgische werklieden.

De Staat heeft h ierin  reeds zijn gezag 
en w ijs beleid getoond. H ij kan d it ook 
doen w aar het de uitbating eener vloot 
betreft. De uitbating zou Kunnen ge - 
schieden door het stichten van een na
tionale super-reederij, die haar scheeps- 
rii'm te zou b°heeren met -ie medewer
king van de Belgische makelaars, op de- 
aelïde wijze als thans 90 %  van de ton
nemaat, die Antwerpen aanloopt, be
heerd wordt door in  het, buitenland ge
vestigde reeders

Volksvertegenwoordiger Jo ris  bepleitte 
in  een Lichtbaken-numm er het oprich
ten van een ambt van koopvaardij. 
W aarom  zou dit ambt niet ineens de rol 
van super-reederij vervullen? Het suc
ces van dit ambt zou in  groote mate 
afhangen van zijn samenstelling. B ij 
degelijke samenstelling zou men alvast 
moeten beginnen met er geen personen 
in op te nemen, die totnogtoe in reede 
rijzaken geen geluk of succes hebben 
gehad en aldus niet de bewijzen van be- 
voegdneid hebben geleverd, ten over
staan van het publiek der teleurgestelde 
aandeelhouders, want in  m aritiem e za
ken is succes óf geluk doorgaans met den 
knapste.

Deze stichting zou geenszins verderen 
steun aan privaat reederijen dienen uit 
fe sluiten. Doch de Staat zou voortaan 
alle hulp- of steunverleening onderge
schikt maken aan het aanvaarden van 
een degelijke controle. Het naleven van 
alle wetten, ook die op het gebruik der 
talen, en voorts bedingen dat de aan- : 
verwante m aatschappijen, afdeelingen 
der reederij zouden worden, en ophou
den er de parasieten van te zijn.

Door deze schikkingen zal allengs het 
privaat kapitaal zijn zeeschuwheid a f
leggen en tot de laatste kruidenier van 
het land zal er aan houden, aandeelen 
in  onze zeevaartondernemingen te ne
men, instede van beleggingen te doen 
in de verst afgelegen streken der wereld. 
In  ieder geval zou het afsluiten van con
ferenties, op een basis w aarin onze vlag 
niet het leeuwenaandeel in  eigen trafiek 
zou krijgen, dienen verboden te worden. 
W ant een hulpverleening of subsidlee- 
ring kan slechts dan gerechtvaardigd 
zijn, wanneer het land er baat bij heeft. 
Steun aan de reederij moet dienen om 
deze concurrentie vaardig te maken. |

W ij stellen echter vast dat onze hulp- 
genietende reederijen, door het afsluiten 
van conferenties en het vormen van 
pools, de vrachten van Uit Antwerpen en 
naar Antwerpen hoog houden, samen 
met de vreemde reederijen, die het 
grootste gedeelte van ons vervoer ver
richten en die zij zouden moeten be
strijden. Een steunverleening die zulks 
gedoogt kan niet beschouwd worden als 
komende ten goede aan onze economie.

Zooals U  ziet, is het vraagstuk van ' 
onze koopvaardij zoo uitgebreid als in 
gewikkeld, doch niet zoozeer dan dat 
goede w il .bekwaamheid en patriotisme 
er geen spoedige oplossing zouden op 
vinden.

Ind ien bij onze Regeering de w il be
staat om de machtige koopvaardij, die 

i w ij noodig hebben te bezitten, zal zij de 
middelen en wegen die er toe leiden, ook 

j weten te vinden. j
Het is die w il die bij onze Regeerders 

dient gewekt te worden.
D it te bereiken is het hoofddoel van 
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meer bij Vlaanderen. De ontwikkeling recht», behoudens enkele aanpassingen, 
van Aardenburg ging met deze van het gemeene zeerecht zijn geworden van 
Brugge gepaard, m aar bleef bescheide- de meeste Noord-Duitsche steden, 
ner. t ,

Zeer beachtenswaardig is de verande- ( ’t  vervolgt).

Om uw W AREN  aan onze 
trouwe lezers bekend te ma
ken, plaatst een aankondiging
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Verantwoordelijke leider: L. Godemont.

VI5SCHERS !
VOOR UWE S01tEP5HCPSTELUHGEn EN 
NIEUWBOUW WEHDT U TOT DE WEBIttlUIZEM

BELIADD.
OOSTQH3B S\A.

Wendt U bij ST ER FG EV A L  tot f f

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 
OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

WanneerU op reis | 
gaat

I In alle apotheken en diogerijen-.OenTOIrank

M E K A N IEK E  TOUW-, G A R EN 
EN N ET T EN FA B R iEK EN

N. V.
REEDERIJKAAI - OOSTENDE

Bandagen
Orthopædie

Alle benoodigdheden voor 
Zeevaart, Zeevisscherij en 
O p e n b a r e  W e r k e n  
M a z o u t  « P u r f i n a »  

D IESEL M OTOREN  « S U L Z ER  »

(300)
O M  T E  Z A A I E N  
M OET M EN  M A A IEN  !
Koopt een b iljet der

Loterij Winterhulp
Het kan U een rijkelijke 
OOGST O PBREN G EN  !

T R E K K I N G
Z A T E R D A G

6
S E P T E M B E R

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

BU IK BA 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 licht metaal.

7, H. SERRU YSLA A N  
O O S T E N D E

ONTVANGSTURKN : ieder werkdag, va». 
8 tot 11 en van 3 tot • uur ■

(29)

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels
Industrielle des Pêcheries

Samenwerkende Vennootschap 
R E E D E R IJK A A I (rechtover de Slipways)

A LLE  M E K A N IE K E  V ER M A K IN G E N  EN  C O N STRU CT IES  
A lle  smids-, plaat-, koper- en zinkwerk voor schepen 
■ Levering van alle Benoodigdheden ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz. 
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 95

(37)

Indien U meer vermoeid 
zijt bij het opstaan dan bij 
het naar bed gaan. Indien 
U draainissen hebt, neem 
a a ns t o n d s  een "W IT  
KRU ISJE". U zult U wel
dra heerlijk frisch voelen 
en met vreugde uw dag
taak beginnen.

Het Wit Kruis
rn à d d tfd a t  ise M fe k & t

HOOFD- en TANDPIJN - DUIZELIGHEID - SCHELE HOOFDPIJN - VERMOEID
HEID PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - ZENUW- en RHEUMATISCHE PIJNEN

A L L E  A P O T H E K E N

DIESEL-DEOÏZ f  
Scbenotoren l
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