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D EC EM BER

1 M 10.48 23.06
2 D 11.05 23.44
3 W — 12.01
4 D 0.18 12.34
5 V 0.50 13.07
6 z 1.24, 13.40
7 z 1.58 14.14
8 M 2.32 14.50
9 D 3.11 15.30

10 W 3.50 16.15
11 D 4.41 17.10
12 V 5.41 18.16
13 Z 6.51 19.27
14 z 8.03 20.36
15 M 9.07 21.36
16 D 10.05 22.32
17 W 10.58 23.24
18 D 11.49 ____

19 V 0.14 12.39
20 Z 1.03 13.27
21 z 1.52 14.15
22 M 2.40 15.02
23 D 3.26 15.51
24 W 4.15 16.40
25 D 5.07 17.35
26 V 6.06 18.40
27 Z 7.12 19.46
28 Z 8.21 20.53
29 M 9.22 21.49
30 D 10.14 22.37
31 W 10.59 23.19

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Drukkerij en Bureel :
TELEFO O N 72.558

4
en vol-.

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

V e rsc h ijn t eiken V rijdag avond

A BO N N EERT ü  OP 
A D V E R TE E R T  IN  

« H E T  V ISSC H ER IJBLA D  >

ABONNEMENTEN »
BINNENLAND : Een laar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; f  

maanden, 18 fran k ; 3 maanden, 12 fr . BUITENLAND: 60 frank.

i, na Toekomstplannen
— H et Statuut van den Visscherit mfs- 

sender

I
al.

In  het vorig hoofdstuk schreven w ij 
kt het wellicht de taak zou z ijn  van 
6n Heer Dr. Leo Wouters, Generaal- 
■volmachtigde van Arbeidsreglemen 
lering, het geschil te beslechten dat 
isschen reeders en visschers hangende 
(as betreffende de loonen.

SLA A ND it zal onvermijdelijk moeten gebeu- 
ïn in  gemeen overleg met het Commis- 

D ■ kriaat voor Prijzen en Loonen, dat se 
ig, YtuJert meer dan een jaar is  opgericht en 

^at er voor te zorgen beeft eenerzijds 
;at het loon van den werkman niet 

(jjJo rd t besnoeid, anderzijds dat er zich 
een abnormale stijging van de prijzen

______ ter koopwaren voordoe als gevolg van
onsverhooging.

-  Zoo alle visschers min of meer met 
S |en aandeel in  de bruto opbrengst der 

ngsten voor hun arbeid betaald wor 
n, zoodat hun loon automatisch stijg t 

B If  daalt met de verkoopsom van de 
9  Isch, kan niettemin worden volgehou 

en dat het loon van den visscher niet 
en minsten invloed uitoefent op den 
r i j s  van de visch, zoo deze openbaar 

afslag verkocht wordt.
D it was het geval tot kort na het u it- 
eken van dezen oorlog, in  al de ge
eentelijke vischmijnen onzer kust, 
ar, behalve v r ij onbeduidende uit- 

leringen — nl. de kleine vischaan 
•en van de garnaalvangers — de ver- 

'Q, up steeds per afbod geschiedde, zoô  
^ 'U t de visscher zich moest tevreden 
' j(„ellen met den p rijs  geboden door den 
- tersten toeslager, te rw ijl in  sommige an- 
«ere landen de verkoop van de visch in  
3e kustmijnen per opbod gebeurde, zoo- 
:flat er soms v r ij sterke mededinging 

'-jntstond tusschen verscheidene koopers 
toor het bemachtigen van een lot te 

'koop gestelde visch.
Sedert de door de Nationale Land

bouw- en Voedingscorporatie opgerichte 
Hoofdgroepeering Visch en Visscherij
producten eene afdeeling Vischhandel 
heeft gesticht, is  de vroegere verkoop- 
wijze van de vangsten aan de kust af
geschaft. De aangevoerde visch wordt 
niet meer in  eene gemeentelijke visch
m ijn  openbaar verkocht per afbod, doch 
moet verplichtend worden afgeleverd 
aan eene door voornoemde afdeeling 
Vischhandel gevormde Centrale van 
Vischverzenders en wel tegen prijzen die 
voor iedere vischsoort door de Centrale 
■eigenmachtig worden vastgesteld.

Wel hebben die vastgelegde prijzen, 
die niet als rechtsgeldig kunnen worden 

! aanzien daar z i j  totnogtoe niet officieel 
werden bekrachtigd, in  den beginne bij 
sommige visschers en ook bij enkele 
handelaars misnoegdheid en verzet ver- 

iwekt, maar in  ’t algemeen werden z ij 
toch als voldoende aangenomen daar z ij 
ongeveer * het dubbel bedragen van de 
vroeger geldende prijzen.

Het is  hier de plaats niet om te onder - 
i zoeken of de huidige prijzen al dan niet 
voldoende rekening houden eenerzijds 

! met de m erkelijk verhoogde uitbatings- 
koste-i van een visschersvaartuig en het 
.erhoogde levensgevaar waarmede het 
visscherijbedrijf thans wordt uitgeoe
fend, anderzijds met het feit dat de 
visschers wegens de oorlogsomstandig
heden soms voor dagen en weken in  de 
onmogelijkheid z ijn  u it te varen.

Eveneens zal hier in  het midden wor
den gelaten of de uiteindelijke verkoop
p r ijs  aan den verbruiker niet te veel be
zwaard wordt door de winstmargen die 
worden toegekend aan afnemers-ver- 
zenders en grootverdeelers, wier dienst
betoon v r i j  onbelangrijk geworden is, 
sedert de vangsten in  gemeenschap wor
den afgenomen en automatisch aan de 
grootverdeelers worden af geleverd vol
gens het voorop vastgesteld aandeel dat 
aan elk van hunner werd toegewezen.

Het staat nochtans als een paal bo
ven water, dat gezonde zuinige economie 
er naar streeft in  een gegeven bedrijf 
zooveel voortbrengers mogelijk te laten 
leven en zooveel verbruikers mogelijk 
te voldoen met een minimum van tus- 
schenpersonen.

Dat van d it alles gewag gemaakt wordt 
in  eene uiteenzetting waar het gaat over 
het sociaal statuut van den visscher, zou 
als eenigszins misplaatst kunnen aan
zien worden, was het niet dat er dient 
op gewezen hoezeer de vischprijzen, zoo
als ze thans vastgesteld z ijn  of later 
zouden gewijzigd worden, de levens
voorwaarden van een visscher kunnen 
beïnvloeden vermits z ijn  loon stijg t of 
daalt met den p rijs  die voor de vangsten 
wordt betaald.

Prijzen, loonen, arbeidsregeling en so
ciaal statuut z ijn  hier dus wel degelijk 
in  nauw verband met elkaar, en zullen 
als zooveel elkaar beïnvloedende fakto- 
ren in  beschouwing moeten genomen 
worden, zoo het sociaal statuut van den 
visscher totaal moet herzien worden zoo
als de Heer Algemeen Gevolmachtigde 
voor Arbeidsreglementeering er onlangs 
in  een persgesprek de overtuiging van 
heeft uitgesproken. ,

Aan al wie zich in  het struikgewas 
onzer sociale wetten zou willen begeven, 
om vast te stellen welke stand de zee
visscher daarin inneemt, zouden w ij den 
raad willen geven dit te doen aan de 
hand van Mr. De Vestele, die wegens 
de groote ervaring die h ij in  dit gebied 
heeft opgedaan, namelijk als advokaat 
van de Gemeenschappelijke Verzeke
ringskas tegen arbeidsongevallen onder 
de visschers, als een betrouwbare gids 
kan worden beschouwd.

Op het internationaal Congres van de 
Zee dat in  1939, ter gelegenheid van de 
Water ten toonstelling te L u ik  plaats had, 
heeft Mr. De Vestele een merkwaardige 
mededeeling gedaan omtrent het sociaal 
statuut van den Belgischen zeevisscher, 
waarin h ij tot het volgend besluit kwam :

In  de maatschappelijke bescherming 
van den zeevisscher z ijn  groote leemten 
blijven bestaan, welke voortspruiten u it 
den onwil van kleine reeders, reeders- 
schippers en visschers om de wettelijke 
voorschriften na te leven die den maat- 
schappelijken vooruitgang oplegt.

De wetgever zal hier onvermijdelijk 
moeten tusschenkomen en u itd rukke lijk  
verklaren dat de sociale wetten op den 
visscher toepasselijk z ijn , welke ook de 
manier weze waarop h ij betaald wordt 
en welke ook de voorwaarden en om
standigheden wezen waarin h ij z ijn  
werk verricht.

— Wie nadere bijzonderheden zou w il
len bekomen omtrent de aanhalingen die 
in dit hoofdstuk voorkomen, kunnen w ij 
verwijzen naar de gedrukte vterslagen 
betreffende het Nationaal Congres van 
de Zee in  1927 te Antwerpen gehouden 
en het Internationaal Congres van 1939 
te Lu ik . .

Te rw ijl mijnwerkers, landbouwers, we
vers, diamantslijpers en tal van andere 
arbeidersgroepen vroeger sterke syndi
caten en bonden hebben opgericht om 
hunne vakbelangen te bespreken en te 
/erdedigen, is  het zeevisschersvak, dat 
i l  te zamen slechts een goede paar dui
dend leden telt — schippers en scheeps
jongens inbegrepen — er nooit in  gelukt 
eene stevige beroepsvereeniging te stich
ten, met het doel het bedrijf op plan
matige wijze te organiseeren en wan
toestanden u it den weg te ruimen die 
den rechtvaardigheidszin kwetsten en 
het algemeen belang schaadden.

Wel bestonden er zoogezegde vakgroe- 
oeeringen in  onze zeevisscherij, er be
stonden er ze lfs veel te veel, zooals kan 
blijken u it de volgende opgave:

te Oostende: 1. Union Professionnelle 
des Armateurs à la Pêche; 2. ’t Zal wel 
gaan; 3. Vereenigde Motorvisschers-ree- 
ders; 4. Bond der Vereenigde Visschers- 
Reeders ; 5. Kustvisschersvereeniging 
«Hand in  Hand»; 6. Bond van Reeders 
en Visschers;

te Nieuwpoort: 7. Zeevisscherijcen- 
trale;

te Heist-Zeebrugge: 8. Bond der Mo- 
torreeders-Visschers van Heist en Zee
brugge; 9. Bond der Mosselvisschers;

te Boekhoute: 10. Vereenigde Mossel
visschers.

Dat politieke drijfveeren of eigenbe
lang gansch vreemd geweest z ijn  b ij de 
stichting van zooveel vakbonden, zal wel 
niemand durven beweren; z ij  geven in  
elk geval een droevig beeld van de ma
nier waarop onze nationale kenspreuk 
«Eendracht maakt macht» in  de prak
t i jk  verstaan wordt.

Intusschen z ijn  in  ons land gewichtige 
sociale wetten tot stand gekomen of ge
wijzigd geworden, waaruit de zeevis-1 
scher totnogtoe wegens de vage om -1 
lijn in g  van z ijn  sociaal statuut en de 
gansch bijzondere toestanden die z ijn  
vak kenmerken, totnogtoe maar weinig 
voordeel heeft getrokken.

Zooals we in  ons vorig hoofdstuk de
den uitschijnen is  h ij jaren lang ver
steken gebleven van de verzekering te
gen arbeidsongevallen en in  de bijzon
dere wet die desaangaande in  1929 spe
ciaal voor den visscher werd uitgevaar
digd, geniet h ij nog al de voordeelen 
niet die door de algemeene wet aan de 
landarbeiders worden toegekend.

(Wordt vervolgd).
In  een vorig hoofdstuk werd eveneens 

de aandacht gevestigd op de zeer ge
brekkige wijze waarop de wet op den 
kindertoeslag in  onze visscherij wordt 
toegepast.

Kog vaartuigen  
herkend

In  ons vorig nummer meldden we dat 
de 0.249 van Louis Decrop te Lorient 
varende is  met Fransche visschers aan 
boord.

Ook werd ons gemeld dat de Z.29 al
daar op de vischvangst varend, met zes 
Belgen bemand is, met een zekeren Pie
ters als kapitein aan boord.

I Tenslotte wordt gemeld dat de H.14 
«Ster der Zee», eigenaar Vantorre Ro
bert, de H.24 «Voor Vrouw en Kinders», 
eigenaar Philibert Cordenier, de H.17 
«Julien Judith», eigenaar Desmidt Leo
pold, verleden jaar nog te Southampton 
zouden gezien zijn .

! Dezfe inlichtingen werden ons ver
strekt door de familie Philibert Corde- 

jn ie r te St. Vaast la Hougue, waarvan de 
zoon zelf te Lorient was geweest en daar 
de inlichtingen bekwam.

Oorlogsschade aan 
visschersvaartuigen

Eerstdaags zal in  het Staatsblad een 
organisch besluit verschijnen, waardoor 
het instellen eener kommissie wordt 
voorzien die belast zal z ijn  de door de 
visschersvaartuigen opgeloopen oorlogs
schade te schatten en vast te stellen.

Deze kommissie zal te Oostende ze
telen.

Wat de oorlogsschade aan de binnen
schepen betreft, werden zooals men 
weet drie kommissies aangesteld, name
l i j k  te Antwerpen, Brusse l en Lu ik.

M et onze Visschers naar Grevelingen

Geen visch meer 
voor Brussel

Dat de Corporatieleiders met de ver
deeling van visch, garnaal en mosselen 
de handen vol hebben, begrijpen we; 
dat het in  die omstandigheden noodza
ke lijk  is  krachtdadig op te treden, is  

'ook te begrijpen, temeer dat de leiders 
zoowel in  den schoot van de Corporatie 
als er buiten met allerlei elementen, 
slechte en goede, af te rekenen houben.

Sedert enkelen tijd  was aan de stad j 
B russe i opgedragen een vi^ehkaart in  
voege te brengen omdat door de markt- ( 
leiders werd vastgesteld, dat eens de, 

t visch ter markt in  de handen was van f 
kleinverkoopers, deze onmiddellijk ve r - , 
dween in  de zwarte markt aan fantas
tische prijzen. j 

i Het Brusselsch gemeentebestuur heeft 
gemeend hiertegen niets te kunnen 
doen, zoodat de Corporatie het noodig 
geoordeeld heeft, in  afwachting dat het 
Brusselsch gemeentebestuur maatrege
len zou nemen, er geen kamion met 
visch meer te kunnen heen sturen.

De Vischkaart
Van alle zijden wordt het goede voor

beeld van Mechelen, Gent, enz. ge
volgd, zoodat sedert een paar weken ook 
alhier en in  nog andere steden, de 
vischkaart werd ingevoerd. Te Oostende 
geschiedt de regeling uitstekend.

A ls gevolg hiervan krijgen de inwo
ners per rantsoen een half pond ver- 
Iche Visch of 100 grammen gerookte 
waar.

Als de versche visch als niet al te 
duur verkocht moet aanzien worden, dan 
kan dit niet gezegd van de gerookte 
waar, waarvan de prijzen over het al
gemeen niet in  het bereik liggen \an 
kleine menschen. |

Gerookte ijle  haring kost, naar we 
vaststellen, 26 fr. per kilo, waar de vis- ' 
scher er slechts 8 fr. voor ontvangt.

De leiders van de Corporatie nemen I 
het ons niet kwalijk, als we zeggen dat 
dit prijsverschil veel te groot is  voor 
een visch, die vóór den oorlog niet door 
de rijken, maar meest door de armen 
gegeten werd.

Wie bewijst ons het tegenoverge
stelde?

Anderzijds hebben de buitengemeen
ten van steden zooals Brugge en Oos
tende nog geen maatregelen getroffen, 
zoodat de menschen van die buitenge
meenten voorloopig geen visch ontvan
gen.

© e  Oesterkweek in 
Belgische <rLDateren

W ie bezorgt ons 
inlichtingen X

Kan ons iemand inlichtingen bezor
gen over het visschersvaartuig 0.88?

Fernand Ocket was aan boord van dit 
vaartuig en men is  sedert 10 A pril 1940 
zonder nieuws.

Inlichtingen kunnen aan ons blad, 
alsook aan Charles Van Wulpen, Brug- 
gestraat 282, Eernegem, gegeven worden.

(Vervolg)

Daar de bedreven oesterkweekers die 
deel uitmaakten van de N. V. Ostrea, in  
acht namen dat het onmogelijk was 
over te gaan tot ernstige proefnemingen 
in  de buiten gebruik gestelde jachtkom 
te Oostende, zoolang het water er niet 
overvloedig kan vernieuwd worden, meen
de de Bijzondere Commissie zich niet te 
moeten verzetten tegen het feit dat M. 
Ilaelewyck, uitbater van een oesterbank 
te Oostende, in  1934 enkele kleine oes- 
terkweekproeven zou doen in  dezen dok.

Deze bevestigden echter slechts de on
mogelijkheid tot belangrijke kweekproe- 
ven in  deze kom over te gaan in  den 
staat zooals z ij  zich bevond. De bijzon
dere dienst voor Bruggen en Wegen, on
der de leiding van ons toegewijd lid, de 
heer Hoofd-Ingenieur Verschoore, die 
met belangstelling de proeven te Oosten
de en Nieuwpoort had gevolgd, besliste 
veranderingen te doen uitvoeren aan de 
deuren van het dok te Oostende, ten 
einde een meer vollediger verschansing 
van het water in  de hand te werken.

In  het begin van 1935 was men ver van 
de bemoedigende vooruitzichten van 
1932, want ook te Nieuwpoort, niettegen
staande dat het M inisterie van Finan
ciën er in  toestemde uitgelezen en sterk 
zaad in  te voeren, bestemd om geduren
de zes maanden nagegaan te worden 
door de Commissie, waren de uitslagen 
noodlottig tot zoover dat de HH. Vlaming 
gebroeders het totaal nutteloos achtten 
de proeven voort te zetten bij middel 
van oesters u it Zeeland afkomstig.

Z i j  hadden nochtans nog evenveel be
trouwen in  de buitengewone hoedanig
heden van het water te Nieuwpoort en 
stelden aan de N. V. Ostrea en de leden 
afzonderlijk voor zich jonge gezonde oe; 
ters in  F ra n k rijk  aan te schaffen, om 
een laatste poging aan te wenden.

Daar hun voorstel geen bijval kende, 
boden z ij zooals vorig jaar aan de proef
neming te wagen op hun kosten en r is i  
co, voor den duur van v ijf  iaar en aan 
het Belgisch kapitaal een interest toe te 
kennen van 5 t.h. per jaar, die elk vol
gend jaar zou kunnen herzien worden.

Het Beheer was nochtans van oordeel 
dat deze schikking op onvoldoende wijze 
de belangen verzekerde van de Belgische 
onderneming en de Nederlandsche u it
baters namen opvolgentlijk aan dat de 
N. V. Ostrea de uitbating zou mogen 
overnemen na één jaar, 10 t.h. van de 
mogelijke winsten zou bekomen, daaren
boven zou het zaad, dat in  het voorko
mend geval zou geoogst worden, haar 
eigendom zijn .

He.t M inisterie van Financiën wilde er 
in  toestemmen dat uitgelezen zaad zou

; ingevoerd worden tegen dezelfde voor
waarden als het vorig jaar, om gedu
rende ten minste zes maanden onder
worpen te worden aan proefnemingen, 
nagegaan door de Bijzondere Commis
sie, zoowel in  het handelsdok te Nieuw
poort, als in  de zwaaidok te Oostende. 
In  het begin van 1933, was er namelijk 
overeengekomen dat de groep Haelewyck 
en de N. V. Ostrea zouden, hetzij geza
menlijk, hetzij afzonderlijk, overgaan 
tot oesterkweekproeven in  de jachtkom 
te Oostende, waarvan de schuiven der 
sluizen in  staat zouden z ijn  te werken 
rond Maart-April.

! Een aanzienlijke krachtinspanning zou 
bijgevolg dit jaar geleverd worden, waar- 

! van mén in  den een of anderen zin  af- 
doende uitslagen kan verwachten. Groo
te stellingen werden in  het dok te 

, Nieuwpoort opgetimmerd, die 4 tot 5 ka- 
i öers, op horizontale wijze geplaatst, 
zouden kunnen dragen. De ondervinding 
had immers geleerd da.t de vertikale ka
ders, gebruikt in  het begin der proef
nemingen .ernstige ongemakken boden, 
bijzonderlijk bij de schifting der oes
ters; z ij  werden bijna allen vervangen 
door horizontale kaders,

In  de kom te Oostende werden insge
l i jk s  bijzondere schikkingen genomen, 
die niet alleen voor doel hadden het 
kweeken, maar hoofdzakelijk het op
vangen van oesterzaad. De iachtdok te 
Oostende immers, door z ijn  groote u it
gestrektheid en z ijn  geringe diepte, die 
ten vlugge verwarming en een trage af
vloeiing van het water in  de hand werk
te, scheen bijzonder geschikt te z ijn  
voor het oogsten van oesterzaad. De 
groep Haelewyck schafte zich een bij 
zondere soort pannen aan en plaatste 
ze in  ruikervorm op de Fransche wijze, 
te rw ijl de HH. Vlaming de voorkeur ga
ven aan gewone pannen, gewoonlijk ge
bruikt in  Holland.

De temperatuur en het zoutgehalte 
van het water, alsook de klimasterische 
voorwaarden, zouden nauwkeurig opge- 
toekend worden door een aangestelde ter 
beschikking gesteld van onze Bijzondere 
Commissie door het Zeewetenschappe- 
l i j k  In stitu u t te Oostende, waarvan de 
voorzitter M. Dr. Moreaux, Burgemees
ter van Oostende, groote hoop stelde in  
onze proefnemingen.

W ij zullen zien dat de vooruitzichten 
van den eersten magistraat van Oosten 
de gegrond waren en we nemen van de 
gelegenheid gebruik om hier al onze e 
kentelijkheid u it te drukken voor den 
bijstand, die h ij deed verleenen aan onze 
Commissie door den aangestelde M. Le
gein, alsook door het laboratorium van 
Oostende.

(’t  Vervolgt).

De t ijd  nadert snel van de afvaart 
der Belgische visschersvaartuigen naar 
Gravelines.

De laatste weken z ijn  voor den plaat
selijken Visscherijdienst van het Zee
wezen en de Corporatieleiders, de hee
ren Bauwens, Menu en Henri Willems, 
weken geweest van ijverige organisatie 
voor de haringvisscherij te Gravelines.

Dat beide instanties er hun werk van 
gemaakt hebben, hoeft geen betoog en 
dat er ta lrijke  moeilijkheden in  verband 
met de doeanen, de slaap- en eetgele
genheid, in  orde te brengen z ijn , hoeft 
nog minder gezegd.

39 vaartuigen zullen de reis mede 
maken, waarvan 36 regelmatig ter visch
vangst zullen uitvaren en de andere 
drie als wachtschepen zullen dienst 
doen.

De vaartuigen zullen alle te Grave
lines gemeerd liggen, wat van het groot 
ste belang is  met het oog op het ver
voer per tie in  van de haringladingen 
naar België.

De vaartuigen van de Zeebrugsche, 
Blankenbergsche en Oostendsche havens 
zullen alle samengebracht worden te 
Nieuwpoort van waar op 27 December 
de eerste afvaart zal plaats hebben naar 
Gravelines.

De twee volgende groepen zullen de 
daaropvolgende dagen de re is aanvan
gen, zoodat vóór Nieuwjaar reeds de 
eerste uitvaarten te Gravelines zullen 
kunnen plaats hebben.

Voor het Zeewezen zullen twee water- 
schoutsagenten de reis meemaken, waar
sc h ijn lijk  de heeren Pockelé en Matthys, 
die beiden verdienstelijk werk onder le i
ding van directeur Eberhardt hebben 
gepresteerd.

Voor de Corporatie en de Aankoop- 
vereeniging van handelaars is  men ook 
druk in  de weer, zoodat men van wal 
zal kunnen steken met een groep leiders, 
vaklieden en organiseerders, die in  kor
ten tijd  het bewijs van kunnen zullen 
geleverd hebben, waardoor ettelijke m il
lioenen kg. haring in  de nabije dagen 
aan de Belgische markt zullen kunnen 
gebracht, wat onze bevolking uiterst

welkom zal z ijn .
W ij verhopen dus voor leiders en v is

schers het beste en z ijn  overtuigd dat 
elkeen z ijn  steentje er zal willen toe 
bijdragen om alles te doen welgelukken.

DE A FR E IZEN D E  VAARTUIG EN

Vit Oostende:
«Jean Marie» van Lenaers Karel; 
«Robert», van H. Vieren;
«René Guido», van Frans Viaene; 
«Kurkenzak», van F r . Viaene; 

«Marcelle», van Sobry; 
«Josephine», van Vankesteren; 
«Yvette Huguette», van Janssens; 

«Charlotte», van L. Verbiest; 
«Yvonne Jenny», van A. Debruyne; 
«Zilvermeeuw», van Heffinck; 
«Christiane», van P. Wessels; 

van R. Bauwens.

0.182 
0.284 
0.126 
0.213 
0.30 
0.350 
0.352 
0.78 
0.189 
0.202 
0.221 
0.313 

Wachtschepen:
0.170 «Anna I I» ,  van R. Decorte;
0.6 «Madeleine Louise», van G. en R. 

Deckmyn;
Uit Zeebrugge-Heist:

Z.2 «Marie René», van S. A. d’Armement; 
Z.8 «Albert Emiel», van Gheselle K .; 
Z.22 «Mytilus», van Dentant;
Z.31 «Pierre», van Vantorre J.;
Z.42 «Rosa», van Cattoor Henri;
Z.52 «Kompas», van Huysseune Raph.; 
Z.48 «Carlo», van Vlietinck Paye;
Z . l l  «Scarphout», van Zoete H.;
Z.43 «Anna Jacqueline», v. Vantorre R.; 
Z.4 «Delphine Irène» van Vantorre L .; 
Z.40 «Denise», van Latruwe Pieter;
Z.33 «Carpe Diem», van Vantorre A.;

Uit Nieuwpoort:
N.53 «Goede W il», van Nyville E.;
N.61 «Raphaël Hubert», van Ghys H.; 
N.9 «Henri», van Huysseune R.;
N.35 «Ary», van Laplasse U.-;
N.62 «Albatros» van Baron Debrouwer; 
N.47 «Gilbert Mancy», van Cloet M.; 
N.68 «Antinea» van Brunet Aug.;
N.63 «Gaby Anita», van Vandierendonck; 
N.66 «Denise Jacqueline», van Lenaers; 
N.69 «Gustaaf Rachel», van Haerinck L.

Reserve vaartuigen:
N.50 en N.65.

Jaarlijksche Inspectie van de 
Visschersvaartuigen

Eerstdaags zal er overgegaan worden 
tot de jaarlijksche inspectie van al de 
vaartuigen. Te dien einde raad ik  de 
reeders-visschers aan te zorgen dat hun 
schepen en hunne inventaris in  goede 
orde z ijn .

De jaarlijksche inspectie zal een vol
ledig onderzoek omvatten van den ge- 
heelen romp, de ketels, de werktuigen 
en de uitrusting en derhalve mede van 
het vlak van het schip aan de buiten
zijde.

B i j  deze inspectie zal ik  me er van 
overtuigen, dat het schip, voor zoover 
de romp, de ketels met toebehooren, de 
hoofd- en hulpwerktuigen, de reddings
middelen en andere uitrustingsgoederen 
betreft, in  voldoenden toestand verkeert 
en geschikt is  voor de vaart, waarvoor 
het bestemd is  en dat het voldoet aan 
de bepalingen en de gedetailleerde voor
schriften van de wet.

Schepen voorzien van een motor die 
door luchtdrukking wordt aangezet en 
die hun vier jaarlijksche schouwing over
schreden hebben, zullen opnieuw moe
ten hun luchtketels laten testen in  aan
wezigheid van den Zeevaartinspecteur. 
De luchtketels welke zich aan boord be
vinden, moeten op de plaatsen waar den 
datum van laatsten waterdrukproef, 
staat, deze v r i j  houden, opdat alle aan-' 
wijzingen kunnen worden nagegaan. De 
veiligheidsklep moet eveneens in  goe
den staat van werking z ijn .

A l de overdekte schepen moeten voor
zien z ijn  van een vlot, welke de vol
gende eigenschappen moet hebben:

1) Het moet behoorlijk z ijn  vervaar
digd van daartoe geschikte materialen.

2) Het moet doeltreffend en stabiel 
z ijn , onverschillig op welke zijde het 
d rijft.

3) Het moet zoo sterk z ijn  dat het 
zonder beschadiging van het dek van 
het schip te water gelaten of geworpen 
kan worden en wanneer dit laatste in  
het voornemen ligt, moet het van zoo
danige afmetingen en gewicht z ijn , dat 
het gemakkelijk behandeld kan worden.

4) De luchtkasten of daarmede gelijk
waardige drijve rs moeten zoo dicht mo
gelijk bij de zijden van het toestel ge
plaatst worden. •

5) Een stevig aangekindselde, in  boch
ten hangende, g rijp lijn  moet langs de 
buitenzijde z ijn  aangebracht.

6) Het moet een dekoppervlakte heb
ben van tenminste voor ieder lid  der 
bemanning van 30 cm., en het moet de 
opvarenden geheel boven water kunnen 
houden.

De redclingsgordels moeten u it kust 
of kapok vervaardigd z ijn ; de op te 
blazen gordels z ijn  niet toegelaten.

De ankerspillen en kaapstanders moe

ten, waar de tandwielen zich verbinden, 
van schilden worden voorzien.

De open booten moeten van tenminste 
één riem voorzien z ijn  en bovendien 
moet er in  den spiegel een dol kunnen 
geplaatst worden, om eventueel met deze 
riem het roer te kunnen vervangen.

Al de visschersvaartuigen moeten bo
vendien een witte lamp aan boord heb
ben, welke kan bijgezet worden en een 
onafgebroken w it licht schijnt, rondom 
zichtbaar, op een afstand van twee ,(2) 
mijlen.

Schepen waarvan de motor meer dan 
40 P.K. is, moeten twee brandblusch- 
apparaten aan boord hebben.

De reeders-visschers welke bovenge
melde voorschriften u it het oog verlie
zen, stellen zich bloot aan onaange
naamheden.

De Zeevaartinspecteur, 
J. Lafère.

REEDERS ! 
Verzekert uwe Vaartuigen M

W ij maken eens te meer van de in 
spectie van zeevaartinspecteur Lafère 
gebruik om onze reeders er op te wijzen, 
dat ze thans over een eigen verzekering 
«Hulp in  Nood» beschikken, waar hun 
verzekering een geldplaatsing is.

Ook de reeders waarvan het vaartuig 
naar Gravelines afvaart, zouden best 
doen zich te verzekeren, daar de haven 
van Gravelines, waar zooveel vaartuigen 
zullen liggen, niet van gevaar ontbloot 
is.

De agenten van « Hulp in  Nood » te 
Heist, Blankenberge, Oostende en Nieuw
poort, zullen alle reeders gereedelijk ter 
zijde staan.

Z i j  mogen zich voor allen uitleg ook 
wenden tot den heer Vandenberghe 
Prosper, Rentenierstraat 7, te Oostende, 
die samen met de reeders, de verzeke
ring leidt.

IN L IC H T IN G SB U R E E LE N  EN M ED E
W E R K E R S

In  elke haven werd de medewerking 
van knappe elementen aan de visscherij 
verwant, verworven.

Zoo werd de medewerking verzekerd 
van:
ALFONS DUMON, Kaaistraat, 3, Nieuw

poort;
M AURICE V E R B EK E , Vlaanderenstraat,

33, Oostende;
R O B E R T G O BERT, Albertplein, 29,

Heist-aan-zee.
Ten huize van hierbovengemelde hee

ren kunnen alle reeders kosteloos in 
lichtingen bekomen over alle zaken de 
verzekering aanbelangend.



Het Vliegwezen in dienst van 
de Zeevisscherij
Een Belgisch In itia tie f

De heer Bobeau, Piloot-Oceanograaf, 
gaf tijdens een zitting van de Provin
ciale Commissie voor Zeevisscherij in 
1924 — ondertusschen is  men er niets 
op vooruitgegaan — een technisch over
zicht van de waarnemingen die h ij als 
vliegofficier, ten opzicnte der zichtbaar
heid der zeevisch, op verschillende diep
ten en verschillende plaatsen van den 
Oceaan gedaan heeft. De proefnemin
gen bevestigden ten volle de juistheid 
der waarnemingen. De visch is  u it de 
hoogte zichtbaar in  de zee op geringe 
diepten; de pelagische visch wordt ge
m akkelijk ontdekt en het is  zelfs moge
l i j k  door middel der photographie uit 
de hoogte de bestandheid der visch
gronden op te nemen.

Vooraleer we het ontworpen program
ma nader toedichten willen we er op 
wijzen dat het vanwege de leden van 
de Commissie de bijzondere belangstel
ling genoot. Men was toen reeds van 
oordeel dat het voor de zeevisscherij een 
gewichtige aangelegenheid was, op stel
lige gronden gesteund. De gedachte van 
den heer Bobeau verdient bijzonderlijk 
aanmerking ten opzichte van de kust
visscherij op sprot en ook op haring, 
zooals deze laatste op de Westkust in  
de wintermaanden nog steeds bedreven 
wordt. De ondervinding heeft geleerd 
welke ongehoorde bron van welvaart 
deze visscnerijen voor het land kunnen 
z ijn . Een luchtvaartdienst die de kust
visschers van de aanwezigheid der visch- 
banken op bepaalde plaatsen van het 
kustwater zou berichten, zou aan de 
zeevisscherij aanzienlijke diensten be
wijzen. Het belang der kleinreeders 
staat hier b ijzonderlijk op het spel.

Andere leden vonden er enkele graten 
in  o.a.: dat er niet te denken valt op 
de toepassing van den viiegdienst voor 
de visscherij en door de stoomsloepen 
bedreven, zoowel de haringvisscherij als 
de andere. Wat voornamelijk de eerste 
visscherij in  de Sm alls betreft, z ijn  er 
gewoonlijk op een klein getal Belgische 
tre ile rs een menigte van andere landen 
aanwezig, zoodanig dat elk teeken van 
een Belgischen vlieger dadelijk door een 
groote meerderheid buitenlandsche vis
schers zou ten bate genomen worden. 
Overigens op het oogenblik dezer v is
scherij, verkeert de haring nabij den 
bodem der zee op 100 meter diepte.

De heer Bobeau stelde een program
ma voor dat bestond u it drie wel onder
scheiden deelen: 1) de toepassing op 
de kustvisscherij; 2) de verdere moge- 
lijke  aanwending van het vliegwezen in  
de hoogzeevisscherij ; 3) de mogelijkheid 
van een meer uitgebreide propaganda 
voor het verbruik van verschen visch 
in  het buitenland.

Men merkt op dat de destijds door den 
heer Bobeau voorgestelde mechanische 
toestellen ongetwijfeld, sedert het op
vatten van z ijn  programma, aanzienlijk 
en in  voordeelige voorwaarden ontwik
keld z ijn , hetgeen wellicht tot de u it
voering ervan veel grooter gemak zou 
kunnen verschaffen. Men verlieze voor
namelijk niet u it het oog dat het vlieg
wezen een aanzienlijken weg heeft af
gelegd.

We laten M. Bobeau aan het woord.

I. —  DE KUSTVISSCHERIJ

« De kustvisscherij zou van nu af 
kunnen voordeel trekken u it waarne
mingen van u it de lucht, indien het m ij 
mogelijk zou z ijn  onmiddellijk over een 
goed vliegtuig te beschikken van nor
male type, die om veel voordeelen te 
bieden een vliegtuig met twee plaatsen 
zou kunnen z ijn . E r  bestaat immers 
voor de Belgische kustvisscherij een be
langrijk verschijnsel, namelijk het af
zakken van kabeljauwscholen, die ik  per
soonlijk gedurende de laatste twee ja 
ren heb ontmoet tot aan 51° Noorder
breedte. E r  was alsdan sprake van zeer 
belangrijke scholen, die ik  onwillekeu
rig  gevonden heb gedurende m ijn  op
zoekingen naar onderzeesche wrakken. 
Gezien de betrekkelijke nabijheid van 
deze scholen (op een v ijftig ta l mijlen 
van Oostende), zou het wel mogelijk 
z ijn , indien de oceanographische voor
waarden die ze naar de Noordzee deden 
afzakken dezelfde z ijn , de methodische 
navorsching te doen en ze af te bakenen 
tot groot p ro fijt van onze motorvaar
tuigen.

Verder zou men de meer en meer me
thodische opsporing kunnen doen van 
makreel-, haring- en sprotscholen, die 
zich opvolgen in  onze gebieden naar ge
lang de seizoenen.

Voor het oogenblik is( het vliegtuig 
dat het best zou passen voor de proef
nemingen, een vliegtuig met twee plaat
sen, goed zweeftoestel van ongeveer 100 
P.K., dat zou toelaten, buiten de waar
neming en het vaststellen der plaats van 
de trekkende scholen, personen ter 
plaats te brengen die zouden wenschen 
de mogelijkheid na te gaan van het 
onderzeesch zicht en voornamelijk het

aanleeren te beginnen van een of twee 
jonge zeevisscherijofficieren. Indien het 
vliegtuig de voordeelen zou bieden van 
een dubbel bestuurbaar toestel, zou men 
bovendien kunnen nagaan indien de 
jongelieden geschikt z ijn  piloot te wor
den in  een betrekkelijken korten tijd. 
Een vliegtuig, voorzien van vlotters en 
wielen, die volgens de noodwendigheid 
zou kunnen gebruikt worden om op het 
water of op vasten grond te landen, zou 
de prototype vormen van dit soort. Het 
zou bijgevolg in  deze voorwaarden mo
gelijk z ijn  verschillende gelijkloopende 
verwezenlijkingen te doen: opsporen 
/an de scholen, propaganda-vervoer van 
versche visch, aanleeren van zoowel pi- 
oten als waarnemers, verder bestemd 
:ot het werk voor de vloot.

Daarenboven zou hetzelfde toestel op 
/oordeelige wijze kunnen aangewend 
worden tot het opsporen van de wrak- 
'cen en ondiepten in  de Belgische zone 
jelegen, en waarvan de hydrographische 
lienst de taak waarneemt.

II. —  DE HOOGZEEVISSCHERIJ

Opdat hier afdoende uitslagen zouden 
runnen bereikt worden, moet men kun- 
ïen beschikken over een lichte één- 
dekker, die weinig verbruikt en tevens 
ien goed zweeftoestel is. Een centrale 
'lotter zou er moeten aangepast worden 
iie  de voortstuwing door een catatulp 
toelaat op zulkdanige wijze dat de vlucht 
van het vliegtuig zou kunnen bekomen 
vorden op enkele meters op de achter
steven van het vaartuig. Van het vaar
tuig vertrekkend, in  de hooger aange
duide voorwaarden, zou het niet noodig 

I z ijn  dat dit vliegtuig zou voorzien z ijn  
met een sterken motor, zooals noodza
ke lijk  zou z ijn  indien het moest van 
een weinig bewogen zee losgeraken. Het 
spreekt van zelf dat men er niet moet 
aan denken het vliegtuig rechtstreeks 
op het vaartuig te doen landen. Het is  
bijgevolg noodzakelijk dat dit zou ge
schieden in  de nabijheid van z ijn  be
geleider; het kan vervolgens aan boord 
geheschen worden door middel van een 
tamelijk eenvoudig toestel. Eenmaal aan 
boord, moet het zoo weinig mogelijk 
plaats innemen om de bewegingen van 
het schip noch van de visscherij niet 
te belemmeren. Het moet bijgevolg nood
zakelijk een toestel z ijn , voorzien met 
plooibare vleugels, toestel dat heden ten 
dage veel gebruikt wordt.

Het vliegtuig moet insge lijks beschut 
z ijn  tegen stofregen en windvlagen, 
hetgeen enkele bijzondere schikkingen 
zou noodzakelijk maken aan boord van 
het begeleidend vaartuig. Het zou b ij
zonderlijk belangrijk z ijn  te werken per 
groepen van visschersvaartuigen, waar
onder er een in  het bijzonder aangelegd 
voor het vervoer van het vliegtuig dat 
ten dienste staat van de groep; dit vaar
tuig kan insge lijks de visscherij bedrij
ven.

Aldus zou men met betrekkelijk ge
ringe uitgaven zeker het beoogde doel 
bereiken.

I I I .  —  PROPAGANDA VOOR 
VERSCHE VISCH !N HET B INNEN

LAND

De visch, die naar het binnenland zal 
verzonden worden, wanneer h ij van de j 
vaartuigen komt, heeft reeds een min I 
of meer lange weeking in  i j s  ondergaan,1 
vooraleer h ij zonder veel eerbied verder 
behandeld wordt. Ze lfs in  den winter is  
h ij somtijds in  een slechts betrekkelijk 
verschen toestand. s

Gedurende de warme periode van het | 
jaar, indien de visch bovendien een reis 
moet ondergaan van 12 tot 18 uren, zelfs 
in  bijzondere wagens, zal h ij de ver af
gelegen plaatsen bereiken in  een staat 
van verrotting, of tenminste in  een 
zoo weinig smakelijk uitzicht dat nie
mand hem voor het verbruik zal willen 
koopen.

Wat men in  het bijzonder moet be
werkstelligen is  het vormen gedurende 
den zomer van een afzetgebied voor ver
schen visch. Tevens moet men in  het 
binnenland het belang doen inzien van, 
dit voedsel wanneer het versch en goed 
bereid is. i

Het vraagstuk van de verschheid vani 
den visch kan slechts door het vervoer 
opgelost worden. Eerst in  kleine hoe
veelheid, bestemd niet voor den verkoop 
maar voor uitsluitende propaganda. Het 
spreekt van zelf dat indien men, zoo 
niet eiken dag, dan toch twee of drie 
maal in  de week, een hoeveelheid ver
sche visch kan vervoeren naar een af
gelegen en v o lk rijk  centrum, men lang
zamerhand de massa van verbruikers 
zou bereiken door de propaganda, die 
de eerste persoon, die volledig voldoe
ning verkregen zouden voeren.

Men weet dat het thans mogelijk is  
een zeer belangrijk gewicht per vlieg
tuig te vervoeren. »

Benoeming- van leden b ij den 
Technischen Raad voor Oorlogs

risico
B i j  besluit van 4 December 1941, ge

nomen door den heer Secretaris-Gene 
raai van het M inisterie van het Ver
keerswezen, werden de heeren Vanderrol, 
Vantorre en Verbanck, benoemd tot le
den van het technisch Comité gehecht 
aan de Bijzondere Sectie voor Oorlogs
risico bij de Gemeenschappelijke Kas 
voor de Zeevisscherij.

Wetenschappelijk koken
lp  Frankfort aan de Main is  een In 

stituut voor wetenschappelijk koken ge
opend, waarin de theoretische en prak
tische ondervindingen opgedaan in  de 
kook- en voedingswetenschap, zooals ze 
in  hotels, werkkeuken en het leger, wor
den vastgesteld, samengevat en aange
past.

Van het standpunt der visscherij wordt 
dit streven van dichtbij gadegeslagen.

Bloomfield te Gotenhafen
Te Gotenhafen (Duitschland) is  de 

voormalige firma «Fischindustrie Bloom- 
fields G.m.b.h.» veranderd in  «Fisch- 
industrie-Gesellschaft m.b.h.». Deze f i r 
ma zal den handel in  haring en alle an
dere soorten visch drijven, alsmede de 
bewerking ervan. Gelijkaardige onder
nemingen kunnen nog aansluiten of 
aangesloten worden. Het grondkapitaal 
bedraagt 50.000 RM. (625.000 fr.). Zaak- 
leider is  Generalkonsul Holger-Schrader 
te Danzig-Schellmuhl.

In s t itu u t voor vischbewerking
Oberregierungsrat D r Lücke, bestuur

der van het In stitu u t voor vischbewer
king (R ijksin richting  voor visscherij) te 
Wesermünde (Duitschland) zal de leiding 
overnemen van het Hamburger In stitu u t 
voor Vischproductie. To t de benoeming 
van z ijn  opvolger zal h ij ook de leiding 
behouden van de inrichting te Weser
münde.

Ten tite l van inlichting deelen we 
mede dat het In stitu u t te Wesermünde 
alle \raagstukken behandelt die betrek
king hebben op de versche visch, ter
w ijl het In stitu u t te Hamburg de vraag
stukken over vischindustrie behartigt.

Wanneer zal men ook zoo eens kun
nen spreken in  ons landje? De visch
productie is  er toch uitgebreid genoeg 
voor !

De Z.53 en de Z .7  
u it F rankrijk  terug

Dinsdagnamiddag is  de Z.53 « Anne 
Marie Thérèse» voorzien van een motor 
Deutz van 66 P.K., van reeder Jozef 
Savels van Heist, in  de haven van Nieuw
poort aangekomen, komende van St. 
Vaast.

Ook de Z.7, een vaartuig van 100 P.K., 
van Louis Haerinck, die eerst te Cher
bourg lag, is  op hetzelfde oogenblik de 
haven binnengeloopen.

Aldus is  onze visschersvloot opnieuw 
twee flinke eenheden r ijk e r en wenschen 
we de nieuwe thuiskomers welkom in 
hun haard.

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO O TSC HAP —
B IJ  H U IS  O O STENDE : 3, W APENPLAATS  
Agentschap Petit P a ris, 76b, Torhoutsche Steenweg

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

ten of verzegelde kisten.

De Ontvangst van
K u u gelden

K E R S T D A G  —  K E R S T D A G !

WELK GESCHENK AANBIEDEN ?
Het eenvoudigste kan 
HET PRACHTIGSTE 
worden, indien men er 

EEN BILJES OF EEN VIJFDE
der

Loterij Winterhulp
bijvoegt,

want het laat toe deel te némen aan 
D E  T R E K K I N G  

Z A T E R D A G  1 0  J A N U A R I
van 22.486 loten van 

100 frank tot EEN MILLIOEN
Het b ilje t 50 fr. Het v ijfde  10 fr.

Overal te koop 
alsmede op den zetel der Loterij 

P. C. R. 247.17
(588)

U it  Noorwegen
Visschersvaartuigen mogen in  Noor

wegen, door een onlangs uitgevaardigde 
verordening, slechts voor vischvangst 
doeleinden omgewerkt worden. Zoo mo
gen alle schepen die na 1 Januari 1939 
in  de visscherij in  bedrijf waren, zonder 
toestemming van den Visscherijbestuur- 
der, niet voor andere doeleinden dan de 
visscherij geschonken, uitgeleend of aan
gepast worden.

Verordening

VAN DEN M IL IT A IR E N  B E V E L H E B B E R  
VAN 10 N O VEM BER 1941 B E T R E F F E N 
DE DE IN BESLA G N EM IN G  EN DE IN 
LE V E R IN G  VAN G UM M IBANDEN VOOR 

R IJ T U IG E N

(Verordeningsblad van den Mil. Bev. 
M.V.C.H.. van 19 November 1941).

Met betrek op par. 5 der voormelde 
verordening, moeten de in beslag geno 
men banden, voor zoover z i j  zich niet 
op r  i j  t  u i g e n bevinden, ingeleverd 
worden tegen ontvangstbewijs, b ij de 
inleveringsbureau’s.

De inleveringsbureau’s voor banden in 
het Arrondissement Brugge-Oostende, 
z ijn  de volgende:

Fa. Desloover A., B rugge, St. P ieters- 
kaai, 88;

Fa. Dewilde, Garage Centrale, Blanken
berge, Weststraat.

Fa. Defever Jules. Oostende, To rho ut
steenweg, 131 j

Fa. Demeyer, Torhout, Burgplaats.

Ta lr ijk e  reeders, waarvan de vaartui
gen in  Mei 1940 naar F ra n k rijk  uitgewe
ken z ijn  en daar in  beslag genomen wer
den door de Fransche Overheid, hebben 
thans eindelijk een schrijven ontvangen 
van den Belgischen Verrekendienst, hen 
meldend dat z ij m its voorlegging van 
zekere bewijzen, deze gelden in  ont
vangst mogen nemen.

Het ontvangen dezer huurgelden is  
ten gevolg van de voetstappen aange
wend door de heeren Eberhardt, Vanden
berghe en Pockelé, bij den Hoogeren 
Franschen Commissaris voor Herstel, na
m elijk den heer Fe rrie r, en dit in  Mei j l.  

i Dat thans na zes maanden deze gel
den slechts z ijn  toegekomen is  een ge
volg van het bestaande clearingstelsel.

Daar de reeders de door den verreken
dienst gevraagde stukken niet kunnen 
leveren, zoo heeft de heer Eberhardt, di- 
iecteur van den Zeevisscherijdienst te 
Oostende, zich onmiddellijk met de be
voegde instanties in  betrekking gesteld, 
om omtrent het toezenden van deze gel
den uitleg te verstrekken aan den Ver
rekendienst.

Al wie dus dergelijk schrijven van den 
Verrekendienst ontvangen heeft, wordt 
verzocht nog een week geduld te heb
ben en geen verdere voetstappen aan te 
wenden noch bewijzen te leveren, daar 
dit overbodig is.

Wie toch afzonderlijk w il handelen, kan 
zich ook wenden tot de Kredietbank (hoek 
Kapellestraat en Wittenonnenstraat) te 
Oostende, die in  veel gevallen de ree
ders behulpzaam was.

Transportvoerders Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRACHT
WAGENS P ER  MAAND met 
gasgeneratoren uitçerust 
worden. A A RZEL N IE T  EN 
VERSCHAF U EEN

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV E N  RIJDEN .

A LG EM EEN E V E R D E E LE R  :

Garage M aritim e -  Em. De Clercq
15A, de Smet de Nayerlaan O O STEN D E

(384)
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦  

De Haring

O L IE G O E D

E r  is nog een laatste zending 
OLIEGOED toegekomen, zoo
als korte en lange jumpers, 
schorten, S/Westers, enz... 
De voorraad is  klein 
En de eersten zullen de besten zijn .

Jules Verpoucke
38, Schermplantenstraat, 38 
M A R IA K E R K E  (Tennisplein 
Distellaan) -  O O S T E N D E

(565)

R h e u m a tie k
ke n t geen ouderdom ....

D en k  ev en w el niet dat ’t onm ogelijk is deze  
onaangenam e pijn te verdrijven. Bij rheu- 
m a tiek  m o et m en  d irec t ing rijp en , m aa r m et 
’t  g e p a s te  m id d e l: d e  A S P IR IN E - ta b le t te n .  
D eze  d rijv e n  a lle  schadelijke  sto ffen  u it h e t 
o rg an ism e  en  d o e n  a ld u s  d e  p ijn  v e rd w ijn en .

W e r k z a a m  en o n s c h a d e li jk  
een v o o r t re f fe l i jk  gene esm id d e l

id A s p i h i m e

HET PRODUCT VAN VERTKÜ

Ontw ikkeling van den scheeps
bouw in  Portugal

Sedert het uitbreken van den oorlog 
werd het nuttig vermogen van de Por
tugeesche scheepswerven belangrijk u it
gebreid. Dezer dagen werd de grootste 
coit in  Portugal gebouwde stoomer, die 
een inhoudsvermogen heeft van 3.000 
ton, te water gelaten. In  het begin van 
volgend jaar zal de laatste hand gelegd 
worden aan een tankschip van 7.200 ton, 
dat op de marinewerf van den Staat te 
Lissabon gebouwd wordt. Deze nieuwe 
eenheid vormt niet alleen het tot n v  
toe grootste vaartuig ooit in  Portugal 
op stapel gezet, maar het is  ook de eer
ste tanker, die in  Portugal gebouwd werd. 
De uitbreiding der capaciteit van de Por
tugeesche werven mag grootelijks toe
geschreven worden aan de onmogelijk
heid om momenteel schepen in  het bui
tenland te koopen.

Haaifile ts
U it  Norderney wordt gemeld:
Soldaten aan het strand zagen een 

grooten visch die vruchteloos poogde uit 
de branding weer in  de open zee te ge
raken. De reuzenvisch werd op het 
droge gebracht waarbij h ij zich heftig 
verweerde met z ijn  zwemvliezen en z ijn  
gebit. Het betrof hier een twee meter 
langen en een halve meter diameter 
grooten haringshaai. Per slot van reke
ning kwam h ij in  de maag van de sol
daten terecht. Het dier woog meer dan 
1500 kg.

Nu het ijle  haringseizoen binnen en- 
1 kele weken opnieuw z ijn  verschijning 
zal doen, is  het wel eens interessant het 
publiek in  kennis te stellen met de ha
ring, de vischsoort die als de meest voed
zame en populairste van de visschen 
dient aanzien.

•
Het lichaam (van de haring) heeft de 

bekende «haring»-gedaante; de snuit is  
eenigszins toegespitst, de onderkaak 
steekt iets voor de bovenkaak u it; de 
rugvin begint even voor het midden van 
het lichaam, de anaalvin staat ver naar 
achteren; de buikvinnen staan pncies 
onder het midden van de rugvin. De 
kleur der rugzijde is  donker ulij;groen 
of -bruin, die der zijden en buik v/itach- 
tig; levende of nog met schubben be
dekte doode exemplaren vertoonen een 
prachtigen parelmoerglans. Lengte, tot 
40 cm.

Diverse soorten
Verspreiding: Cl. harengus is  een het 

noordelijk halfrond bewonende zeer eu- 
r^haliéné en dientengevolge zeer veran
derlijke soort; men vindt haar zoowel 
in  het zoute Atlantische water als in het 
nagenoeg zoete water der Oostelijke 
Oostzee. Men onderscheidt een groot 
aantal lokale variëteiten (rassen stam - 
men), die tot .twee groote groepen ge
bracht kunnen worden, de herfst- of zee- 
haringen en de voor jaars- of kustharin- 
gen. De eerste planten zich in  de na- 
jaars- en wintermaanden voort, in  het 
zoute water der open zee, de laatste 
zoeken tegen paaitijd de kusten op en 
vermenigvuldigen zich daar in  brak wa
ter. Van deze, naar hun paaiplaatsen 
genoemde rassen z ijn  er tenminste drie 
in  onze fauna vertegenwoordigd en wel- 

Doggersbank-haring
1. De Doggersbank-haring, 30-35 cm 

lang, leeft gedurende het grootste ge
deelte van het jaar min of meer ver
spreid en voedsel zoekend in  het noor
delijk deel van de Noordzee. In  het be
gin van den zomer verzamelen de vis 
schen zich in  scholen, die langs de Oost
kust van Schotland en Engeland zuid
waarts 'trekken om in  den herfst op 
en in  de omgeving van de doggersbank 
te paaien. In  de zuidelijke Noordzee tct 
bij onze kust komen uitloopers van deze 
scholen later in  den herfst voor. Het 
gemiddelde aantal wervels bedraagt 
omstreeks 56.5.

:Kanaal-haring
2. De Kanaal-haring heeft veel over

eenkomst met de vorige, en houdt zich 
in  het najaar voornamelijk in  de zuide
lijke  Noordzee op, waar h ij aanvanke
l i jk  met de zuidelijkste zwermen van de 
Bankharing vermengt, doch des winters 
nagenoeg uitsluitend voorkomt. Z i jn  
paaiplaatsen liggen voornamelijk in  het 
Engelsche Kanaal.

Zuiderzee-haring
3. De Zuiderzeeharing trok eertijds 

ter wille van de voortplanting tegen het 
voorjaar in  dichte scholen de Zuiderzee 
binnen, doch wordt sinds de afsluiting 
alleen nog maar in  de Waddenzee ge • 
vangen. In  tegenstelling tot de beide 
voorafgaande behoort de Zuiderzeeha
ring tot de brakwater-variëteiten en is  
als zoodanig gekenmerkt door z ijn  la- 
gere w|ervelgetai, gemiddeld omstreeks 
55.5 en z ijn  geringe grootte 20-25 cm.

Noordzeebliek : 
mengsel van jonge 
Bank- en Kanaalharing

De jonge haringen worden «Zeebliek > 
genoemd.

Tesch en Havenga (1930) hebben aan
getoond, dat onder de des winters in  de 
Oosterschelde en op het Haringvliet 
voorkomende Noordzeebliek, in  hoofd
zaak een mengsel van jonge Bank- en 
Kanaalharing. steeds ook een grooter of 
kleiner percentage van .tot een brak- 
water-ras behoorende bliekjes voorkomt,

die z i j  op goede gronden voor jonge 
Zuiderzee-harinkjes houden, 

j Ook in  de Hollandsche brakke binnen- 
, wateren werden voorheen niet zelden 
! Zuiderzee-bliekjes aangetroffen, zoo ln 
het Alkmaardermeer, de Nauerna’sche 
Vaart» het Groot Noordhollandsch ka
naal en de omgeving van het Amstel- 
meer. In  het Noordzee-kanaal vond 

'Korringa (1935) ze nog eenige jaren na 
de afsluiting der Zuiderzee. Voorts zi.n  
er enkele berichten omtrent het voor
komen van volwassen haringen in  de 
Noordhollandsche binnenwateren. Zoo 
vermeldt Boomkamp (1747) dat op 6 Oc
tober 1573 w ijting en haring binnen 
Alkmaar gevangen z ijn ; na den storm
vloed van 1916 werden haring en sprot 
in  het Kinselmeer gevangen en V III-3 1  
ontdekten w ij een nagenoeg rijp  man
n e lijk  exemplaar van 21 cm. in  een fu ik 
in  het Amstelmeer.

Behalve de drie genoemde haringras- 
sen komt w aarschijn lijk nog een vierde 
in  de nabijheid van de Hollandsche kust 
voor, dat echter in  vroeger jaren t a lr i j 
ker was dan tegenwoordig, n.l. de Na- 
jaarsharing der Zuiderzee, de «yle» of 
<•< bobzijlharing » der oudere auteurs, 
herfstharingen, die in  de maanden Oc
tober en November in  soms verbazende 
hoeveelheden met de voorloopers der 
echte Zuiderzee-haringen naar binnen 
kwamen zwemmen. Nog in  het begin 
dezer eeuw k,wam de «najaarsharing» 
nog geregeld, z i j  het ook in  gering aan
tal voor. Zoowel door hun grootte als 
door den toestand hunner gonaden en 
het hooge gemiddelde aantal wervels 
(56.4) onderscheidden z i j  zich van de 
kleinere en nog volmaakt onrijpe ware 
Zuiderzeeharingen, die te zelfder tijd  
binnenkwamen (Redeke 1913c). Vermoe
delijk lagen de paaiplaatsen dezer ha
ringen even benoorden de Noordzee- 
eilanden, doch hieromtrent kon geen 
zekerheid worden verkregen, zoodat de 
mogelijkheid b lijf t  bestaan, dat het 
slechts verdwaalde, laat rijpende Bank- 
haringen geweest zijn .

In  een volgende bijdrage zal de heer 
G ilis. laboratoriumleider van ons Zee- 
wetenschappelijk In stituut, in  ’t bijzon 
der uitweiden over de ijle  haring of zoo
als men het ten onzent noemt: «de 
schéén haring», die van einde December 
tot Maart bij ons aangevoerd en onder 
de Fransche kust gevangen werd.

Aan het geacht klienteel der 
M elkerij S* Godelieve

In  akkoord met de Hoofdgroepeering 
«Zuivel en Vetten» te Brussel, zal de 
dienst der M elkerij Ste Godelieve vanaf 
den 31 December 1941, voortaan geen 
melk meer ten huize bestellen, zooals 
dit voorheen het geval was.

Klanten door ons tot op heden be
diend met volle melk of ingeschreven 
voor afgeroomde of karnemelk, zullen, 
indien ze wenschen verder afgeroomde 
of karnemelk te bekomen, zich moeten 
laten inschrijven bij een melkwinkel of 
/enter naar vrije  keus en dit zoohaast 
nogelijk daar de algemeene verdeeling 
per hoofd in  Oostende en Steene toe
gepast wordt voor afgeroomde- of V.ar- 
nemelk vanaf 20 December 1941.

Ieder persoon die dus bij een melk- 
verkooper is  ingeschreven moet de hem 
toegekende hoeveelheid regelmatig be
komen.

Denk nu niet, geachte kliënten, dat 
«vij U op dit oogenblik verlaten; in  het 
geheel niet, daar w ij — de heeren Ver- 
schooren en Van de Poele — aangesteld 
z ijn  om de melk aan te voeren en te 
verdeelen.

Zoo zullen w ij verder met alle mid
delen te onzer beschikking, gesteund 
door onze ondervinding en kennis in 
zake melkverdéeling, in  dezen t ijd  ons 
uiterste best doen om in  samenwerking 
met de Hoofdgroepeering zooveel melk 
mogelijk voor Oostende en Steene aan 
te voeren om deze dan in  den kortst 
mogelijken tijd  door alle melkverkoopers 
te kunnen laten verdeelen.

Hiermede bedanken w ij alle klanten 
die hun vertrouwen in  ons hadden ge
steld en hopen dat ze door de opvolgers 
even goed zullen bediend worden en 
volle melk voor hun geld en zegels zu l
len bekomen. Zoo er verkoopers z ijn  die 
hun klanten willen w ijs  maken volle 
melk zonder zegels te kunnen geven, dan 
bekomen z ij voor hun geld afgeroomde 
en worden dus bedrogen.

B IJZO N D ERE AANDACHT A.U.B.
Volle melkzegels nr. 11 die tot op he

den ingeruild werden tegen tiketten van 
gelijke waarde, zullen geldig blijven tot 
31 December 1941 inbegrepen. Daarna 
zullen alleen nog aangenomen worden 
de nieuwe melkzegels nr. 11 uitgegeven 
door den Ravitailleeringsdienst, voor 
elke maand afzonderlijk.

De Verkoopsvennootschap 
Ste Godelieve’s Melk N. V. 

Nieuwpoortsteenweg, 26 
Oostende - H. R. 5.211 

(613)

M arktberichten
« c r u »

De Vischaanvoer ter Kust
In  de verschillende havens werd er in 

den loop van de week van 7 tot 13 De
cember 71.098 kg. visch aangevoerd voor 
de som van 1.075.728,85 fr . en 13.479 kg. 
garnaal voor de som van 134.790 fr.

NIEUWPOORT
VISC HTO EVO ER

Gedurende de week van Maandag 8 
tot Zaterdag 13 December werden aan 
de Korporatie af geleverd:

Maandag S December werd niet uitge
varen.

Dinsdag 9 December: Garnalen, 1520 
kg. voor 15.200 fr.; visch, 6268 kg. voor 
74.948 fr. Totaal voor een bedrag van: 
90.148,50 fr.

Woensdag 10 December: Garnalen, 
2415 kg. voor 24.150 fr.; visch, 4294 kg. 
voor 47.390 fr.; haring, 17.603 kg voor 
141.024 fr. Totaal: 212.564 fr.

Donderdag 11 December werd niet u it
gevaren.

Vrijdag 12 December: Garnalen, 2181 
kg. voor 21.810 fr.; visch, 6538 kg. voor 
66.320 fr.; haring, 32398 kg. voor 259.184 
fr. Totaal: 347.314 fr.

Zaterdag 13 December werd niet u it
gevaren.

De totale aanvoer van de week be
droeg: 6116 kg. garnalen, 17.100 kg. visch 
en 50.001 kg. haring. Te samen: 73.217 
kg. voor een waarde van 650.026,50 fr.

H A M BURG
W EEK  EIND IG END OP 7 DECEM BER

De week werd gekenmerkt door een 
grooteren toevoer, niet alleen van zee
visch, maar ook van zoetwatervisch, ver
geleken bij de vorige week. De schom
melingen op de verschillende marktda
gen waren eerder gering. De bevoorra
ding was dan ook normaal.

Schelvisch en kabeljauw waren goed 
vertegenwoordigd, alsook een goede par
t ij filet. Blauwvisch, lengvisch, zeeduivel 
en rog waren eerder gering, schol wat 
beter. Sprottoevoer bleef gelijk.

De toevoer van zoetwatervisch was 
uitstekend, de verschillende soorten wa
ren goed ter markt. Vooral de toevoer 
van karpers bracht veel leven op de 
markt.

Die se I- 
Motoren

Anglo - Belgian Cy
Nijverheidskaai, 39, GENT ©  Tel. 53265-53277

Voor alle inlichtingen zich wenden tot den heer 
BOYDENS,Veiodroomstraat,4, OOSTENDE



Studie van den Notaris

P. P R O O T
te Brugge. Witte Leertouwersstraat, Ib is.

MAANDAG 29 DECEM BER 1911, te 3 
ure stipt namiddag, te Wenduine, Café 
«In  de Beurs», Marktplaats, b ij M. Eu 
gène Decloedt:

IN S T E i-
van

W ELG ELEG EN

Opbrengsthuis
en 250 m2 erf te Wenduine, op den hoek 
der Kerkstraat en Zeevillastraat, getee 
kend in  de Kerkstraat nr. 83.

Wel geschikt voor het verhuren van 
appartementen en kan ook uitgebaat 
worden als handelshuis.

V r i j één maand na den toeslag.
Te bezichtigen den Dinsdag en Don

derdag van 2 tot 6 ure namiddag.
Voor den sleutel, zich wenden bij M. 

Medard Denys, Jokstraat 7, te Wenduine.
% %  instelpenning te winnen. (587)

Kantoor van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

IN S T E L  met premie
op DINSDAG 6 JANUARI 1942, om 15.30 
ure, ter herberg van Mr. Jan Mille-Do- 
gimont te Heist, Knokkestraat, van:

Gemeente H E IST -A A N -ZEE

Gerievig Woonhuis
met erve, aan de Westzijde van de 
Noordstraat, n r 4, groot volgens kadas
ter 65 centiaren.

V rij met de geldtelling.
Ten overstaan van den bevoegden 

Heer Vrederechter. (600)

Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

B i j  sterfgeval en om u it onverdeeldheid 
te treden

TO ESLA G
op DINSDAG 30 DECEM BER 1941, om
3.30 ure stipt namiddag, te Heist, in  het 
«Café des Brasseurs», Hermans Liebaert
straat, bij Alb. Van Meenen, van:

G EM EEN TE H E IS T  
Pannestraat, nr. 13 

Een W ELG ELEG EN

Studie van den Notaris

P. PR O O T
te Brugge, Witte Leertouwersstraat, Ib is.

WOENSDAG 24 DECEM BER 1941, te
3 ure stipt namiddag te Brugge, in  het 
«Huis der Notarissen», St. Jansstraat, 16 
(Hamelsdaele) :

TO E W IJ Z IN G
van

W ELG ELEG EN

Woonhuis
en 70 m2 E R F  te Brugge, op den hoek 
der Wulfhage- en Moerstraten, getee
kend in  de Wulfhagestraat, nr. 24.

Het huis is  voorzien van gas, electri
citeit, stadswater en steenputwater.

Bewoond door Mr. A. Hermans m its 
225 fr. te maande zonder geschreven 
pacht voorwaarden sinds 1 Augusti 1940.

Te bezichtigen den Donderdag en Za
terdag namiddag, van 2 tot 4 ure, m its 
bewijs van den notaris.

Ingesteld: 102.000 frank.
(595)

Studie van den Notaris

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

Op WOENSDAG VA DECEM BER 1941 
te 15 u. In  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TO ESLA G
van een

Schoon 
Opbrengstgebouw

Koninginnelaan 49 
te OOSTENDE 

Oppervlakte: 108 m2.
Centrale verwarming. Warm waterver- 

deeling.
Onmiddellijk genot.
Verhuurd met pacht tot 15 Februari

1942.
Bezoek: Maandag en Donderdag van

14 tot 16 u.
Slechts ingesteld: 228.000 fr. 

Voor nadere inlichtingen zie plakbrie
ven of zich bevragen ter studie. (596)

Studie van den Notaris

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

Op WOENSDAG 24 DECEM BER 1941 
te 15 u. in  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

TO ESLA G
van een

Schoon Burgershuis
kunnende dienen voor H A N D ELSH U IS  
te OOSTENDE, Kaaistraat, 53. 

Oppervlakte 83 m2.
De eventueele rechten op vergoeding 

voor oorlogschade z ijn  medeverkocht. 
Onmiddellijk genot.
Bezoek: Dinsdag en Donderdag van 

14 tot 16 u.
Slechts ingesteld: 133.500 fr. 

Voor nadere inlichtingen zie plakbrie
ven of zich bevragen ter studie. (597)

Studie van den Notaris

de G H E L D E R E
te Heist-aan-zee.

Woonhuis
met afhankelijkheden en erve, groot 
volgens kadaster honderd ses en negen
tig vierkante meters.

Bewoond, zonder . recht van pacht, 
door M. Henri Steyaert. (599)

Slechts ingesteld: 41.000 fr.

Studie van den Notaris

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

TO ESLA G

IN S T E L  met l/% %  premie
1 op MAANDAG 29 DECEM BER 1941, om 
’ 3 ure namiddag, ter herberg «P rin s Bou- 
I dewijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos- 
! tende, van:

STA D  OOSTENDE 
I SCHOON EN G ER IEV IG  ,

Burgershuis
Peter Benoitstraat, 12; groot 109 m2. 

Voorzien van water, gas en elektri- 
1 citeit.

Genot met 1 Februari 1942.
Na te zien iederen Maan-, D ins-, Don

der- en Zaterdag van 2 tot 4 ure. (609)

Kantoor van Notaris

J. G HYO O T
Koningstraat, 54, Oostende.

B i j  Sterfgeval 
I. 

TO E W IJ Z IN G
op DINSDAG 23 DECEM BER 1941, te
15 u„ ter herberg « P rin s  Boudewijn », 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

Drie Handelshuizen
OOSTENDE M IDDENSTAD

Lot I. — H E R TS TR A A T, n r 14, w ijk  
A, n r 21d, groot 45 m2. Verhuurd per 
maand. Regenwater, putwater, stads
water, gas en electriciteit.

Ingesteld: 76.000 fr . 
Lot I I .  — H E R TS TR A A T  n r 16, w ijk

A, n r 22b, groot 46 m2. Gedeeltelijk v r ij 
en gedeeltelijk verhuurd per maand. 
Regenwater, stadswater, gas en electri
citeit.

Ingesteld: 91.000 fr . 
Lot I I I .  — C H R IST IN A STR A A T, n r 53, 

wijk A, n r 937a, groot 169 m2. Verhuurd 
per maand. Stadswater, gas en electri
citeit.

Ingesteld: 195.000 fr .
Samenvoeging voorbehouden voor lo 

ten I  en I I .
Oorlogsschade: Gebeurlijk recht op 

vergoeding wordt medeverkocht.
Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen 

10-12 u. en 14-16 u.
Raadpleeg de plakkaten. Lastenkohier 

ter inzage bij den Notaris. (590)

H .

IN S T E L  met %  %  premie
Op DINSDAG 30 DECEM BER 1941, te

15 u., ter herberg « P rin s  Boudewijn », 
St. Sebastiaanstraat, 22, te Oostende:

“ Villa Jeanne „
O O STEND Ë-M ARIAKERKE, Nieuw
poortsteenweg n r 272 (Tramhalte 

Derbylaan)

Woonhuis met ruime achtergebouwen 
en erf, groot 140 m2, gekadastreerd w ijk
B, nr 52d.

Kelderingen, putwater, gas en electri
citeit.

Oorlogsschade: Gebeurlijk recht op 
vergoeding wordt medeverkocht.

Genot: binnen de drie maanden. 
Zichtbaar: Dinsdag en Donderdag 

■10-12 en 14-16 u.
(Toewijzing volgt op 13-1-42). (608)

TO ESLA G
op MAANDAG 29 DECEM BER 1941, te
15 ure stipt in  het «Hu is der Notarissen» 
te Brugge, St. Janstraat 16, van:

H E T  ZO U TE -K N O K K E  
Het welgekende

Hotel-Pension 
S C H E E R E N S

prachtig gelegen op den Westhoek der 
Kustlaan en Elisabethlaan, gevende op 
de Albert I  plaats, groot volgens meting 
1059 v.m.

Verplichtende overname van: a) mo
b ila ir m its 45.000 fr.; b) centrale ver- 
warmingsinrichting m its 16.675 f r . i

In  pacht bij M. en Mme Verstringhe- 
Scheerens voor 10 jaren, ingegaan den 
1 April 1941, m its 4.000 fr. ’s jaars ge
durende den oorlog, en 18.000 fr. ’s jaars 
van af en met het eerste badseizoen na 
het Vredesverdrag.

Ten overstaan van den bevoegden 
Heer Vrederechter.

Plan en plakbrieven te bekomen ter 
studie. (559)

Studie van Meester

Pierre D E N IS
Dokter in  üe rechten, 
Notaris te Nieuwpoort.

ZOEKLICHTJES
RA D IO -TO ESTELLEN  der 5 laatste 

jaren, per occasie, gevraagd door Radio 
D E M E E STE R , 122, A. Pieterslaan, Oos
tende. Ook oude pick-ups en fonoplaten 
(gebroken). (606)

GEVRAAGD: twee meisjes 16-18 jaar, 
voor werk in  een drukkerij. Zich te be
vragen ter D rukkerij A rthur De Vriese, 
Oude Molenstraat 19, Oostende. (589)

T E  VERKOOPEN : een mazoutmotor
10 P.K., merk Tuxham (Denemarken). 
Zich wenden: Van Wulpen Alfons, Kem- 
melbergstr. 39, Blankenberge. (539)

T E  KOOP: Boot nog steeds in  de vaart, 
motor «Atler» 24 P.K. Lengte 10 m., 2,35 
m. breed. Met alle toebehoorten. Zich 
wenden: H. Borgerstraat 27, Oostende.

(578)

OORLOGSSCHADE : Geteisterden kun
nen kosteloos alle inlichtingen bekomen, 
nopens expertisen en het indienen van 
hun dossier, den Maandag, Woensdag en 
Vrijdag van 10 tot 3 uur, bij 
ED. D E V L IEG ER , Architect, Expert 
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende.

(548)

GEVRAAGD een oud Z E IL  te koopen, 
nog kunnende dienen als beschutting. 
Zich wenden bureel van ’t blad onder 
nummer 506.

T E  KOOP: 1 lot bouwgrond van 240 
m2, gelegen Leffingestraat te Oostende. 
Voor inlichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende.

.(549)

G ELD P LA A TS IN G , uitstekende waar
borgen, hooge intresten. Schrijven bu
reel van het blad. (256)

Agence Ch. Seys
Oostende.Rogierlaan, 21

Op MAANDAGEN J9 DEC EM BER 1941 
en 12 JANUARI 1942, telkens om drie 
uur ’s namiddags 1er herberg « In  den 
Casino» b ij d’heer Cyrille Couvreur, 
Zeelaan te Westende, respectievelijken

IN S T E L  en TO ESLAG  van:

G EM EEN TE W ESTEN D E 
Koop I. EEN  G ER IEV IG

Woonhuis
met in rijpoort en afhangen, gelegen te 
Westende, Lombartzijdelaan, nr. 46, be
kend bij kadaster secsie B  deel van Nr. 
311y3 voor eene grootte van 200 m2, 
voorhoofdende de Lombartzijdelaan en 
palende d’heer Dewulf René te Westen
de, d’heer Hector Coulier te Lombart- 
zijde en baron de Crombrugge de Loo- 
ringhe.

Koop I I .  EEN  Z E E R  W ELG ELEG EN

perceel Bouwgrond
te Westende, Lombartzijdelaan, bekend 
bij kadaster sectie B  deel van Nr. 311z5 
voor eene grootte van 600 m2.

Met gewin van % % instelpremie. 
Zichtbaar: alle dagen.
Voor de sleutels zich wenden b ij M ijn -, 

heer Marcel Levecque Lombartzijdelaan, 
36, te Westende.

T E  K O O P :
Schoon handelshuis, Langestraat.
Schoon Hu is met garage te Breedene- 

aan-zee. 140 m2.
Prachtige Villa, Zeedijk 87, voor de Ba

den met garage, rue Royale, Occ.
Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort- 

stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach
tig onderhouden.

Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Heerenhuis, center van stad.
Schoone rapportvillas, Zeedijk bi|j Pal. 

hotel. Alle confort. 300.000 fr.
Hotel-Pensioen, Zeedijk, 35 kamers.
2 Schoone Villas, Mariakerke.
Burgershuis, Westende, gr. Baan.
Bouwgronden te Breedene, vanaf 20 fr.; 

Opex vanaf 80 fr. de m2; b ij Zeedijk 
te Mariakerke 225 fr. de m2; Tarwe- 
straat, bij Elisabethlaan, enz.

T E  H U U R :
Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 

burgstr., Peter Benoitstr., Euphrosina 
Beernaertstraat 116.

DRIN G EN D  T E  KOOP G EVRAAG D:
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in  en buiten stad.
(607)

Op den dag der toewijzing, hetzij den
12 Januari 1942, om twee uur stip t ’s na • 
middags ten sterfhuize van de Weduwe 
Philippus Levecque-Bedert Lombartzijde
laan, 46, te Westende, zullen de volgende

Meubels &Menagiegoederet*
openbaar verkocht worden:

1 kleerkast •— bed met, ressort en ma
tras — buffet — stoelen — tafels —  
regulateur — spiegel — buizestoof — 
ménagère — kast — zetel — bedden —  
fornuis — drie ladders — waschkuip
— bascule — gleiers, enz.

Gewone voorwaarden. Kosten 18 %. 
Voor alle verdere inlichtingen, zich 

wenden ter studie van Notaris D E N IS  
voornoemd, Kokstraat, 9, te Nieuwpoort.

(5SS>

.. . . Pierre . =
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

$  Celast zich voor, a lle w erk r  
zeilen, zonnestoors, bachen, enz..

Overvloedstraat, 76 - Oostende’
Handelsregister 9390

nn= -
(2 5)

Rouwberichten

Z IE L E M IS
Een M is zal gecelebreerd wor

den op Maandag 29 December 1941 
om 9 uur, in  de SS. Petrus en Pau- 
luskerk, ter zielelafenis vïtn

M IJN H EER
Arthur-Pierre HERBORN

in  leven visscher 
geboren te Oostende, den 17 Oc
tober 1886 en overleden in  Enge
land, den 24 October 1941.

Familie Hendrijckx-Herborn 
S t Franciscusstraat, 43.

(611)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

MEVROUW
Helena-Maria De Busschere

Weduwe van 
Mijnheer Leopold M A R EST 

geboren te Oostende, den 24 Jun i 
1880 en er jam m erlijk verongelukt 
den 16 December 1941, tengevolge 
van een luchtbombardement.

De lijkd ienst, gevolgd van de 
begrafenis, zal plaats hebben op 
Maandag 22 December, om 10 uur 
in  de parochiale kerk van het H. 
H A RT.

Vergadering aan bovengemelde 
kerk om 9.50 uur 

Vrienden en kennissen die b ij 
vergetelheid of gemis aan adres 
geen doodsbericht ontvingen, wor
den vriendelijk verzocht dit als 
dusdanig te aanzien.

Oostende, den 17 December 1941 
Nieuwpoortsteenweg, 43. (612)

Oostende
■  Wijziging trams.

Vanaf Zaterdag 20 December 1941 
zullen de volgende wijzigingen aan den 
uurtabel gebracht worden:

L i jn  8 Veurne-De Panne. — De trein 
om 19.27 u. u it De Panne naar Veurne 
zal 36 minuten vroeger rijden, hetzij 
vertrek u it De Panne om 18.51 u.

L ijn  14 De Panne-Adinkerke. — Ver
trekuren u it De Panne naar Adinkerke: 
8.03 - 9.52 - 10.23 - 11.30 - 15.17 - 18.18. 
Vertrekuren u it Adinkerke naar De 
Panne: 8.20 - 10.09.- 11.17 - 11.55 - 15.34 
18.35.

a Oude pick-ups
met of zonder platen, in  meubel of niet, 
worden aan hoogsten p rijs  betaald 
(kontant) door Radio De Meester, 122, 
A. Pieterslaan, Oostende. (605)

■  Bijkomend- en Dubbel 
Rantsoen.

Voor de rantsoeneeringsperiode van 2 
tot 31 Januari 1942 zal het bijkomend en 
dubbel rantsoen gegeven worden op het 
Bureau voor Bevoorrading, winketten 6 
en 7, telkens van 9.30 tot 12.30 u., op 
volgende dagen en volgens het nummer 
van de melkkaart:

1) voor de zwangere vrouwen:
Maandag 22 December, van nr. 1 tot

300;
Dinsdag 23 December, van nr. 301 en 

volgende nummers.
2) voor de houders van een getuig

schrift van het Dispensarium:
Woensdag 24 December, van nr. 1 tot 

15°;
Zaterdag 27 December, van nr. 151 

tot 300;
Maandag 29 December, van nr. 301 

tot 450;
Dinsdag 30 December, van 451 tot 600;
Woensdag 31 December, van 601 en 

volgende nummers.
De belanghebbenden moeten zich op 

de voor hen vastgestelde dagen aanbie
den, voorzien van alle noodige stukken. 
E r  wordt nogmaals in  herinnering ge
bracht dat de bureelen ’s namiddags ge
sloten z ijn .

GOUD W A A R D  j
™ ... '■■■".......... ...... ....... «

SCHOONE V ILLA  op de Smet •
de Naeyerlaan te koop aah zeer •
voordeeligen p rijs , alsook welge- î  
legen GRONDEN.

Biedt ons uwe huizen te koop. | 

AGENCE ELLEB O U D T
76, Vlaanderenstraat. (610) :

Nieuwpoort
■  Nieuwpoortsche V isschers

vloot.
De visschersvloot is  met drie eenheden, 

N.61, N.65, N.66 aangegroeid en brengt 
het getal schepen op 53 die ter visch
vangst nitvaren.

■  B u rg e rlijke  Stand.
Overlijden. — Engelbeen Romanie, 50 

j.. echt. van Verstraeten Leo.
Huwelijksafkondigingen. — Legein A. 

visscher te Oostduinkerke met Ryssen 
Adrienna; Nowé Marcel slotenmaker, 
Oostduinkerke met Vandenabeele Yvon
ne, alhier; Vanderspiegele Marcel, onder
w ijze r alhier, met Vandemaele Maria. 
Oostende; Minnebo John, schipper te 
Gent, met Neut Yvonne, alhier.

Breedene
o *

■  Bu rg e rlijke  Stand.
Sterfgevallen. — Roose Karolus, 86 j., 

overleden te Oostende, echt. Hynderyks 
Marie; Dedecker Josephus, 66 j., ongeh.; 
Patterson Richard Fu lle r, piloot b ij de 
R.A.F., ouderdom onbekend, Preat, 39 
jaar.

Geboorten. — Cappelaere Georges van 
Ursm ar en Priem Bertha, Vandekerckho- 
ve Rosette van Maurice en Goethals Au
gusta •

Huwelijksafkondigingen. — Glibert 
Georges, mekanieker, woont te Oostende 
en Slabbinck Bertha, werkster, alhier; 
Pauwels Alfons, electrieklasscher, en 
Poppe Emma. z. b. beiden alhier.

9  Bond der K ro o str ijk e  
Gezinnen.

De leden worden verwittigd dat de 
kaarten welke recht geven op verminde
ring op de buurtspoorwegen, mogen in 
gebracht worden bij den plaatselijken 
secretaris om ze te laten geldig maken 
voor het jaar 1942 (de onkosten bedra
gen 5 fr.). Deze die nog geen kaarten 
hebben mogen deze ook aanvragen. — 
Trouwboekje en photo’s medebrengen.

■  Uitdeeling der rantsoenzegels 
en bevoorradingsberichten.

Oe rantsoenzegels zullen uitgereikt 
worden op Maandag 29, Dinsdag 30 De
cember, telkens van 9.30 tot 12 en van 
14 tot 17 uur. Voor de landbouwers en de 
personen die huisslachting gedaan heb
ben, zullen de zegels gegeven worden op 
Woensdag 31 December.

B i j  het afhalen der rantsoenzegels zai 
het voorleggen van de identiteitskaart 
van het gezinshoofd streng geëischt wor 
den.

De melkkaarten voor kinders beneden 
de 6 jaar en de ouderlingen boven de 
70 jaar worden iederen morgen uitge
re ikt tot Woensdag 24 December. — De 
kaarten voor de kinders van meer dan
6 jaar tot 14 jaar zullen in  Januari u it
gereikt worden; de oude kaart zal dienen 
voor het afleveren der zegels voor Ja
nuari.

De koleninschrijving voor degenen die 
een wettelijke voorraad hadden, zullen 
opgenomen worden van 1 tot 10 Januari 
1942 in  het Ravitailleeringsbureel, school 
Ib is  te Slykens.

Aanvragen voor schoenen worden niet 
meer aanvaard daar er reeds aanvragen 
voorhanden z ijn  voor v ijf  maanden.

Het publiek wordt nogmaals dringend 
verzocht zich in  den voormiddag ten ge
meentehuize aan te bieden, wanneer ze 
formaliteiten te vervullen hebben. Alle 
bureelen van bevoorrading, burgerlijke 
stand, secretariaat, inkwartiering en 
opeischingen z ijn  in  den namiddag voor 
het publiek gesloten.

Slechts het bureel waar de identiteits
kaarten, aanvragen voor ausweisen, enz. 
worden afgeleverd, is  in  den namiddag 
toegankelijk.

9  Uitdeeling der Rantsoenzegels.
Vanaf 23 tot en met 30 December 

1941, telkenmale van 9.30 tot 12 en van 
14 tot 17 uur, behalve ’s Zaterdags van
9.30 tot 12.30 uur, in  de School Maria- 
Hendrika, Ieperstraat 3, zal er overge
gaan worden tot de uitdeeling der 
Rantsoenzegels, Melkzegels en Aardap- 
pelzege’bladen, volgens de hieronder 
aangeduide nummers der Rantsoenee
ringskaarten :

Dinsdag 23 December, van 704001 tot 
711.000;

Woensdag 24 December, van 711.001 
tot 718.000;

Vrijdag 26 December, van 718.001 tot 
725.000;

Zaterdag 27 December, van 725.001 tot 
729.000;

Maandag 29 December, van 729.001 tot 
736.000;

Dinsdag 30 December, 736.071 en vol
gende nummers.

Deze zegels moeten gebruikt worden 
vanaf 2 Januari 1942.

Z i j  zullen alleen afgeleverd worden 
aan het hoofd van het gezin (of z ijn  
echtgenoote) op vertoon van z ijn  (haar) 
identiteitskaart, alsook van de rantsoe
neeringskaarten, melkkaarten, van de 
aardappelkaarten van 10 maanden, als
mede eene verklaring aangaande de 
aardappelvoorraad.

Indien een van bovengenoemde per
sonen in de onmogelijkheid verkeert z ijn  
rantsoenzegels af te halen, kan h ij deze 
doen afhalen m its eene geschreven toe
lating door hem onderteekend waarop 
z ijn  naam, voornaam, adres en nummer 
van eenzelvigheidskaart voorkomt van 
den afhaler, en de voornoemde verkla
ring aangaande de aardappelvoorraad, 
welke te bekomen is  in het bureel, Jus
titiepaleis, winket 5.

De inwoners moeten zich op de voor 
hen vastgestelden datum aanbieden.

Vooraleer het bureel te verlaten moe
ten de belanghebbenden hunne zegels 
natellen, want nadien kan geen klacht 
meer aanvaard worden.

Wie niet in  regel is  wordt onder geen 
voorwendsel bediend.

N. B. — De voorrang wordt verleend 
aan zwangere vrouwen, zieke menschen, 
personen boven de 70 jaar, invalieden 
en aan hoofden van kroostrijke gezin
nen op voorwaarde dat z ij  zich op den 
voor hen vastgestelden datum aanbie
den.

INKOOP VAN 
GOUD - Z IL V E R  - B R IL J A N T E N
■ AAN HOOGSTE P R IJZ E N  B

M A X
13, A lf. Pieterslaan, 13 - Oostende 
S c h a t t i n g  k o s t e l o o s

(524)

■  De Schoolkolonie van den 
Klu isberg.

Zonder dat het Stadsbestuur officieel 
daarvan op de hoogte werd gebracht, 
z ijn  de Oostendsche kinderen, die voor 
den duur van drie maanden gezondheid 
en ru st op den Kluisberg waren gaan 
zoeken, Zaterdag, Zondag en Maandag 
onverwacht teruggekomen te Oostende.

W ij betreuren dien zeer ontij digen en 
ongelegen maatregel, die getroffen werd 
zonder de voorafgaande verwittiging 
noch instemming van ons Bestuur.

Het Stadsbestuur heeft er aan gehou
den een onderzoek in  te stellen nopens 
dergelijke ongehoorde en niet te ver- 
schoonen handelwijze.

Het is  er van overtuigd dat de noo
dige maatregelen zullen worden geno
men en degenen te treffen, die zich 
plichtig maakten aan helj blootstellen 
onzer jeugd aan de allerhande gevaren 
waaraan onze Stad, ongelukkig genoeg, 
onderhevig is.

W ij twijfelen er niet aan dat van 
hoogerhand doeltreffend zal worden in 
gegrepen.
9 Oude fonoplaten
ook gebroken, koop ik  aan hoogsten 
p rijs . Radio De Meester, A. Pieterslaan.

(604)
9  W interhulp  en de Jeugd.

De bedeelingen van vitaminen C en 
D. — Op 11 December had het Departe
ment «Bedeeling» van het Centraal U it 
voerend Comité van Winterhulp onder 
de Provinciale en. Arrondissementsco- 
mité’s reeds meer dan de twee derden 
van den voorraad pakketten van 23.000 
dragee’s met vitaminen C en D, voor
zien voor één maand, uitgedeeld. D it 
z ijn  dan 833: pakketten of 20.600.000 
dragee’s per 1.200 pakketten; dus 3e 
millioen dragee’s.

De verdeeling werd als volgt gedaan: 
Arrondissement Brusse l: 122 pakket

ten; Arrondissement Leuven: 41; Arron
dissement N ijvel: 30; Provincie Antwer
pen: 148; Provincie Luxemburg: 17; 
West-Vlaanderen: 124; Oost-Vlaande
ren: 85; Provincie Limburg: 68; Provin
cie Lu ik : 31; Prov. Henegouwen: 108; 
Prov. Namen: 48 pakketten.

Men weet dat deze vitaminen C en D 
aan de kinderen van meer dan 6 jaar, 
in  de gemeenten met meer dan 2.000 
inwoners, worden uitgereikt.
De Secretaris, De Burgemeester,
M. Surmont. Van Laere.

C INEM A’S
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa in  le week.
2. Een dokumentair.
3. «La Camnagnola» (Am Abend auf 

der Heide» met Magda Schneider, Heinz 
Engelmann.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste week.
3. «Frau Luna». met Theo Lingen en 

L is s i Waldmuller.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le week.
3. «De Weg naar Isabel» (Der Weg 

zu Isabel) met Hilde K ra h l en Ewald 
Baiser.
R I O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste  week.
3. «De Lustige Vagebondenl (Die Land- 

streicher) met Paul Horbiger en Lucy 
English.
R O X Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa ln  le week.
3. « De Man van wien men spreekt » 

(Der Mann von dem man spricht) met 
Heinz Ruhmann en Theo Lingen. 
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa ln  le week.
3. «13 Stoelen» (13 Stuehle) met Heinz 

Puhmann en Hanz Moser.
C A M  EO

1. Een dokumentair.
3. «Liefde Avontuur» (F lir t )  met Jo

hannes Heester.

B
IJZERWAREN -

QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  H U ISH O U D A R TIK E LS
— EN  ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 12 .017. 

(27)

9  Groote Omhalingen.
Gedurende de week van Kerstdag op 

Nieuwjaar, zal een groote omhaling in  
onze stad plaats grijpen.

De collectanten, onder dewelke vele 
leden van bet Hoofdcomité van W inter
hulp, zullen zich van huis tot huis met 
inschri j  vin gsli j  st sn aanbieden, en er 
zeker vanwege onze stadsgenooten een 
gunstig onthaal bekomen.

De collecte gaat door onder het motto: 
«Het Kopje Melk-»...

Daar er nog zooveel te doen is  met 
den Winter, en bijzonder voor onze k in 
deren en de schooljeugd, z ijn  w ij ervan 
overtuigd dat ieder Oostendenaar op
nieuw z ijn  plicht zal doen en met z ijn  
geweten in  overeenstemming handelen.

De leus voor deze acht dagen is  : 
«Steunt mild»...

Het Propaganda-Comité van W inter
hulp richt een dringenden oproep tot 
de bevolking (kinderen en jongelieden 
uitgesloten) :

Wie wenscht aan de collecte deel te 
nemen, laat zich inschrijven op het Se
cretariaat, 5 IJzerstraat (2e verdiep).

Aan allen, hartelijken dank op voor
hand.

Het Propaganda-Comité.

R O K
TE KOOP

t AAN DEN P R IJ S  VAN 1939 :• •
AGENTSCHAP ELLEB O U D T

!  Vlaanderenstraat, 76 —  Oostende •

:  (586) :

9  Be langrijke Vergadering.
Onder voorzitterschap van den heer 

V. Devos, schepen, had op het stadhuis 
een belangrijke vergadering plaats met 
het oog op het inrichten der beroeps- 
orienteering.

Waren aanwezig: de heer F. B. Ver
eist, algemeen sekretaris van het Cen
trum voor Beroepsorienteering en Be- 
roepsopvoeding te Gent; de heer K . M. 
Clybouw, Adviseur-Bestuurder voor het 
kustgebied, alsmede hh. burgemeesters 
of afgevaardigden u it de kuststreek.

De heer Vereist gaf eerst een uiteen
zetting over wezen, doel en methode der 
beroepsorienteering. Een volgende u it
eenzetting door den heer Clybouw ver
viel, door het gevorderd uur.

De heer Schepen Devos kondigde de 
oprichting aan van een gewestelijk bu
reau voor beroepsorienteering te Oos
tende. Met de werkzaamheid zou dade
l i j k  worden aangevangen. V ijf; andere 
kustgemeenten hebben reeds dit in itia 
tief gevolgd.

9  Ben kooper
van alle oude, ook defecte radio’s en 
phono’s aan hoogsten p rijs , ook oude of 
gebroken fonoplaten. Radio De Meester, 
122, A. Pieterslaan, Oostende. (603)

CREMER School
STENO  — DACTYLO — TA LEN  

CO PIJW ERKEN
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende

(boven Ribby)
(Men belt en gaat rechtstreeks naar 

boven)
Op Maandag 12 Januari, aanvang der 

nieuwe leergangen. Inschrijvingen vanaf 
heden eiken dag van 2 tot 5 uur. (601)

B U R G E R L IJ K E  STAND
GEBOORTEN

6 Dec. — Redgy Lauwyck van Joseph 
en E lisa  Terwe. Veldstraat, 11; Marcel 
Aneca van Guilelmus en Elisabeth De 
man, Gelijkheidstraat. 125.

7. — Christiane Zeebroeck van Oscar 
en Simonne Coutereel, Duivenhokstr. 39.

8. — Yvette Loontiens van Julianus en 
I^Maria Rubin, A. Pieterslaan, 8; . Mare
Van Oye van Herman en Fernande Mou- 
reau, Rogierlaan, 7; Jeannine Willeput 
van Albert en Helena Schaessens, T o r 
houtsteenweg, 62.

12. — Katia De Langhe van Oscar en 
Isabella Defrance,Tarwestraat, 10; Fred
dy Blondé van Edgard en Rachel S i 
moens, woont te Steene.

STER FG EV A LLEN
7 Dec. — Petrus Hodelet, 63 j.. wed. 

Sidonia Desayere, E. Beernaertstraat, 24.
8. — André Lanckriet, 6 d., Torhoutst. 

361; Leonie Verburgh, 74 j., echt. Fe rd i
nand Reynaert, F r . Orbanstraat, 215.

9. — Leontine Lauwers, 68 j., ongeh., 
Capucijnenstraat, 5.

10. — Celina Depoorter, 78 j., weduwe 
Emiel Dekeyser, Amsterdamstraat, 52; 
Maria Borghys, 65 j., echt. Frans Huyghe 
Gerststraat, 81; Romanie Couvreur, 70 
j„  echt. August Timmerman, Toekomst- 
straat, 14.

11. — Hendrik Zonnekein, 56 j.. echt. 
Demunck Joanna, Stokholmstraat. 31; 
Ludovica Vandenbouhede, 69 j., wed. 
Henri Vandevelde, F r . Orbanstraat, 183; 
Camiel Lefevere, 68 jaar, wed. Mathilde 
Schallier, echt. Elisabeth Schallier, St. 
Pieterstraat, 3; Sonja Depoorter, 17 d„ 
Gerststraat, 40; Marie Vander Sichel, 60 
j., echt. A rthur Devos, Ad. Buylstraat, 
23; Ludovicus Bourgain, 55 j., echt. Vic
torina Loncke, Steenbakkersstraat, 9.

12. — Pharailde Vanden Briele, 63 j., 
echt. Leon Willems, Stuiversstraat, 90.

I Studio Lionel ii
• 106, Nieuwpoortsteenweg, 106

Specialiteit van K IN D ER - en 
H U W E L IJ K S P O R TR E T TE N

(452)

H U W ELIJK EN
13 Dec. — Hubrecht Nyville en Joanna 

Ghys.
H UW ELIJKSA FKO N D IG IN G EN

13 Dec. — Vanderspiegle Marcel, on
derwijzer en Vandemaele Maria, St. Se
bastiaanstraat, 32; Lu st Roger, winkel • 
knecht, Nieuwpoortsteenweg, 76 en Vic
tor Pharaildis, Weidenstraat, 7; Dewulf 
Charles, bleeker, Spaarzaamheidstraat, 
34 en W illaert Josephine, Zwaluwen- 
straat, 78.



De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog

H E T  M OTORVAARTUIG DE S P IL  
ONZER V ISSC H ER IJ

Het kan niet gezegd worden dat de 
Belgische Zeevisscherij zich in  1029 nu
meriek ontwikkeld heeft. Op alle gebied 
behalve op dit van de vaartuigen, bestaat 
er stilstand en zelfs geringe achteruit
gang. De uitzondering is  nochtans ruo1- 
danig belangrijk dat ze fe ite lijk  gansch 
de staf beheerscht en dat haar economi
sche toedracht een wezenlijke evolutie 
uitmaakt. De zeevisscherij met het mo
torvaartuig is  de sp il geworden, rondom 
dewelke de gansche nijverheid toenade
ring zoekt.

D it gewichtig verschijnsel moet van 
, meet af onderlijnd worden, omdat het 

op zich zelf het bewijs levert dat het 
aanpassingsvermogen der kustbevolking, 
op de toestanden en visscherijbelangen. 
tot z ijn  volle uiting gekomen is, en dat 
de verscheidene middelen daartoe u it de 
uitslagen en de ondervinding der laatste 
jaren gesproten is.

De stoomvisscherij zelve staat, zoo
niet rechtstreeks dan toch onrechtstreeks 
onder den druk dezer gebeurtenis. Z i j  
heeft veld verloren in  het opzicht der 
reederijen, der vaartuigen en der tonne
maat. Rekening houdend met zes stoom
sloepen, afgetuigd of in  het buitenland 
gehavend, en bijgevolg voor onze n ijve r
heid als onbestaande, bezit.ten w ij in  
1929 zeven stoomvaartreederijen tegen 
tien in  het voorgaande jaar, en 50 stoom 
trawlers tegen 57. E r  blijven dus 44 wer
kelijke eenheden over en deze laatste 
zelven hebben aan innerlijke kracht ver
loren, aangezien er een algemeene ver
schuiving der vaartuigsoorten van 50 T . 
en meer naar die van min dan 50 Ton 
plaats gehad heeft. D it b lijk t  ten over
vloede u it de opgaven nopens de tonne
maat; z ij  is  ver beneden het peil gedaald 
van 1926 en bedraagt nog slechts 3.126 
Ton. De vermindering ten opzichte van 
het voorgaande jaar is  13 t.h., dus v r ij 
aanzienlijk.

De uitlegging van dezén omkeer ligt 
bij de hand. De stijgende overheersching 
der motorvisscherij en de aantrekkings
kracht die z ij,  om verscheidene redenen, 
op het visscherij personeel uitoef ent,heeft 
in  het besproken jaar bijzondere moei
lijkheden van samenstelling van de be
manning der stoomvaartuigen te weeg 
gebracht, wat na tuurlijk  niet zonder in 
vloed is  op de keus der wijze van uitba
ting. D it is  des te meer treffend, daar 
in  de laatste jaren een gestadige en nor
male overgang der reederijen van de 
uitbating van kleine stoomschepen naar 
die van grootere vastgesteld geweest is. 
De stoomvaart in  de visscherij is, uit 
haren aard zelf. bestemd voor de afgele
gen gronden en vereischt scheepsruimte 
een stuwkracht. In  dit opzicht valt het 
geboekte verlies zeer te betreuren.

Zooals reeds opgemerkt werd, is  de 
u iterlijke  toestand der motor- en ze il
vloot weinig veranderd. Het getal reede
rijen  is  met vier eenheden achteruitge 
gaan. Zeebrugge, De Panne en Blanken
berge, hebben er 14 verloren, te rw ijl Oos
tende er tien aangewonnen heeft. Het 
aantal vaartuigen is  niettemin met twee 
vermeerderd en de tonnemaat is  geste
gen van 4.414 tot 4.536 Ton, dit is  met 
3,4 t.h.

Te dezer gelegenheid is  het van belang 
aan te stippen dat de zeiisioep, zelfs 
degene voorzien van de stoomspil, haar 
tijdperk gehad heeft; z i j  valt om zoo (,e 
zeggen buiten bespreking, aangezien z ij 
nog slechts door 7 gedekte exemplaren 
vertegenwoordigd is. De ongehoorde snel
heid waarmede de omzetting der ze il
vloot in  motorvloot geschied is, levert het 
bewijs van de levenskracht der onderne
mingen dezer soort; z i j  beteekent tevens 
dat de motorkracht op dezer ontwikke
ling een doorslaanden invloed b lijft  u it
oefenen. Voortaan immers worden de 
scheepsbouw, de zeevaart en de vissche- 
ri.) algemeen in  verband met deze kracht 
opgevat, zoodanig dat het naar deze 
laatste is  dat het vermogen van het 
vaartuig en van de reederij beoordeeld 
wordt en dat de bouw van het vaartuig 
geheel en al onder den invloed van den 
motor gevallen is.

De hiernavolgende tabel bevat de op
gave der motorbooten ingevolge de ton
nemaat.

Aantal Aantal Aantal 
hulp- hulp- hulp- 

motoren motoren motoren

D e  G e lo f te
door H E N D R IK  B R Y S

ning houdt met de tijdens de optelling 
31 afgetuigde vaartuigjes. Het aantal 
open en haifgedekte sloepjes is  nog eens j 
gedaald van 154 op 149.

De kustvisscher ontleent ook aan den ’ 
motor nieuwe leefkracht In  korten tijd  i 
werden er 55 met dit toestel uitgerust. ' 

De volledige tonnemaat der gedekte' 
stoom-, motor- en zeilvaartuigen is, :'n 
1929, gevallen van 8.047 op 7.692 Ton; z ij 
heeft bijgevolg een tastbare verminde
ring van 4,4 t.h. ondergaan. Alleen de 
stoomvloot heeft schuld aan dit verlies.

(wordt voortgezet).

Interessante
Scheepvaartuieuwsjes

1927 1928 1929
— 5 T . 47 58 60

5— 8 T . 70 105 106
8—15 T . 32 32 27

10—15 T . 40 38 39
15—20 T . 26 35 35
20—25 T . 14 29 33
20—40 T . 24 29 33
40—50 T . 3 4 5
50—60 T . — — —

256 330 345

Nieuwe Italiaansche Scheepvaart
maatschappij en

Onder meer een Maatschappij 
voor motoren en kotters

In  den jongsten tijd  werden in  Italië 
eenige maatschappijen in  het leven ge
roepen ter bevordering van de v is
scherij, vooral van die in  de Adriatische 
zee, welke thans haar vrijheid van be
weging herkregen heeft. Zoo werd on
langs te Rome met.een aanvangskapi- 
taai van 0,5 millioen lire, dat zeer spoe
dig op één millioen lire  zou gebracht 
worden, de Savemar opgericht, een ver
koopmaatschappij voor Alfa-Romeo— 
motoren. De nieuwe vennootschap ver
doopt hoofdzakelijk scheepsmotoren en 
z ij hoopt het hare te kunnen bijdragen 
tot de motorisatie van de Italiaansche 
visschersvloot. In  de hoofdstad werd 
met gelijkaardige vooruitzichten ook 
een Dalmatische scheepsbouwonderne- 
ming in  het leven geroepen, de Contieri 
Navali della Dalmazia. Het aanvangs- 
Jtapitaal kan zonder omslachtige forma- 
iiteiten van 99 op 999.000 lire  gebracht 
worden. Deze onderneming heeft ten 
doel het bouwen en de reparatie van ba
rakken en schepen voor de Italiaansche 
visscherij.

Voorts werd een Adriatische handel
maatschappij gevormd, de Soc. An. Com- 
mercio Adriatico, welke zich voorgeno-1 
men heeft het goederenverkeer tusschen 
Dalmatië en Ita lië belangrijk op te d r ij- [  
ven. Ook deze maatschappij w il haar ( 
aanvangskapitaal van ,100.000 lire  binnen1 
afzienbaren tijd  tot op één millioen I 
brengen.

Stopzetting van binnenvaart voor 
passagiers in  Servië

Sedert 21 November werd de dienst 
voor passagiersschepen op de Save en 
den Donau geschorst. Het gaat hier om 
een maatregel welke ieder jaar bij in 
trede van den winter en voor het op
treden van d r ijf  i j s  in  genoemde water- j 
loopen dient getroffen te worden.

Stijgende activiteit der Zweedsche 
scheepvaart

De Zweedsche scheepvaart gaf in  Sep
tember j l .  weer een sterke toeneming in  
hare bedrijvigheid te zien. De aanko
mende tonnage steeg met 0,19 millioen 
N R T  (16 t.h.) op 1,43 millioen N R T. Het 
cijfer voor de uitloopende tonnage steeg 
met 0,22 millioen N R T  (17,7%) op 1,49 
millioen N R T. Van de aankomende sche
pen kwam 63,3 % voor rekening van 
buitenlandsche vaartuigen, tegenover 
67,5 % in  Augustus; voor de uitloopende 
scheepsruimte bedragen deze percenta
ges resp. 63,1 en 66,5.

Rechtbanken
TÊk,

Van een omvergereden straat- 
lantaarnpaal tot een veroordeeling 

van de Stad Oostende

Voorheen was het in  de tonnemaat 
van min dan 25 T .  dat de motor z ijn  weg 
gebaand en den voorrang genomen had. 
Heeds in  1928 was die beweging voltrok
ken. Thans is  het de beurt der reeksen 
van 25 T .  en meer; dààr ook is  z i j  in 
1929 tot haar einde gekomen, dank z ij 
de aanwerving van 12 groote motorvaar
tuigen, zoodanig dat er voortaan. in  de 
bespreking van de uitslagen der n ijve r 
heid voor de zeilvisscherij geen plaats 
meer is ;  het begrip motorvisscherij is  
bepaald in  haar plaats getreden.

De groote motorvaartuigen hebben hun 
verhouding ten opzichte der andere soor
ten versterkt; z i j  vertegenwoordigen 
thans 15 t.h. van het totaal tegen 13 t.h. 
in  het voorgaande jaar en het is  hun 
te danken dat, sp ijts de geringe numerie
ke aangroei der motorvloot, haar totale 
tonnemaat tastbaar gerezen is.

De gang dezer ontwikkeling werd door 
de gebeurtenissen niet gestuit. De sei
zoen visscherij en gedurende den Winter, 
namelijk die van haring en sprot, be- 
v aren volstrekt hun veerkracht; z ij  
z ijn  om zoo te zeggen voor de motorvis
scherij voorbestemd; de uitslagen van 
het besproken jaar bevestigen de echt
heid dezer meening en daar gansch de 
motorvloot er aan deelneemt, z ijn  de 
seizoenvisscherijen voor alle schepen en 
alle bemanningen een bron van vooruit
gang. die de scheepswerven der kust 
overvloedig ten goede komt. Ze lfs het 
i'a lf  gedekt en open vaartuig, dat zoo
lang aan de technische evolutie weer
stand geboden heeft, is  thans denzelf
den gang bijgetreden. Deze nijverheids- 
vorm verliest niettemin ja a rlijk s  aan 
belangrijkheid; de bijzonderheden van 
economisch belang, die het gedekte vaar
tuig bevoordeeligen, benadeeligen inte
gendeel het ongedekt schip. D it laatste 
al b lijft  het onder de kust, is  niet vei
lig  genoeg om in  den Winter de w inst
gevende seizoenvisscherijen ten volle u it 
te baten. Z ijn  lot is  d ikw ijls in  het gure 
jaargetijde afgetuigd te worden en het 
is  niet te verwonderen dat elke ze ilv is- 
scher zich de uiterste opofferingen ge- j 
troost den eigendom van een open vaar- ; 
tuig door dien van een veiliger arbeids- '■ 
tuig te vervangen. Daarom verliest deze I 
visscherij steeds veld, zelfs als men reke- ;

De Koophandelsrechtbank heeft dezer 
dagen uitspraak gedaan in  een proces 
waarin de stad Oostende betrokken was 
en dat geleid heeft tot haar veroordee
ling.

Wat was er nu fe ite lijk  gebeurd?
Een straatlantaarn werd omvergere- j 

den en verbrijzeld door een vrachtwagen 
van den h. Coppin, handelaar, Torhout
steenweg 129 te Steene. H ij  werd dan 
ook verantwoordelijk gesteld voor de on- i 
kosten ten bedrage van 1.767,90 fr., j 
maar...

In  s t r ijd  met hetgeen de Stad be- ' 
weerde, was het niet de h. Coppin die 
met den vrachtwagen reed. H ij was niet 
eens tegenwoordig b ij het ongeval. En 
ook de geleider was niet in  dienst van 
den h. Coppin! De wagen reed voor re
kening van de Bezettende Overheid en 
als chauffeur trad een door dezelfde 
overheid aangesteld persoon op. i

De toeziener De Veirman Georges, van 
de Stedelijke Gas- en Electriciteitsdien- 
sten, maakte het gebruikelijk verslag 
op. H ij verklaarde h ie rin  onder meer ; 
dat h ij slechts te r plaatse kwam wan- ! 
neer het ongeval reeds plaats gegrepen 
had, en dat de chauffeur, die de heer 
Coppin niet was, werkte voor het be
zettingsleger.

Het spreekt dan ook van zelf dat de ! 
eisch van de stad Oostende werd afge- ! 
wezen. Maar door den. h. Coppin, die 
het dagvaarÆen voor een rechtbank 
schadeberokkcnend acht, werd een te- 
geneisch gesteld.

H ij beweerde o.m. dat het geding on
bedachtzaam werd ingesteld en vroeg 
500 frank schadevergoeding voor het ge
leden nadeel.

De verdediger van de Stad, meester 
Vandemaele, deed uitschijnen dat dit 
proces te goeder trouw was, maar dit 
s lu it  de schadeberokkening niet u it en 
de: verdediger van den h. Coppin, mees
ter Vandenbroele, zag dan ook de eisch 
jvan z ijn  klient ingewilligd worden.
; Dientengevolge wordt het stadsbestuur 
van Oostende veroordeeld tot het be
talen van een schadevergoeding van 
500 frank, vermeerderd met de rechter
lijke  rente en de kosten van de beide 
bedingen.

Het vonnis werd aldus gemotiveerd: 
daar de stad Oostende in  het bezit was 
gesteld van al de elementen tot onder
zoek en in  staat was die na te gaan, 
vooraleer een proces in  te spannen, 
komt de vergissing die z iji heeft begaan 
niet voort u it de houdirig van den h. 
Coppin, maar wel u it een gemis aan 
voorzorg. Het verslag van den toeziener 
De Veirman had alle mogelijke vergis
sing moeten doen voorkomen en de Stad 
doen inzien dat haar geding tegen den 
h. Coppin k la a rb lijke lijk  allen grond 
miste.

(Vervolg)
Pito Ardaen heeft een eigenaardige 

lach op z ijn  gezicht, die zich in  twee 
scherpe kerven langs z ijn  mondhoeken 
afteekent.

W ijl Fons binnensmonds aan ’t bidden 
is  — of knauwt h ij soms wat scherper 
op z ijn  sjiek dan naar gewoonte? 
kan Pito eens goed de verdoemde zielen 
bekijken, die tusschen de steenen vlam
men, hun schrale armen opsteken in  de 
door traliewerk afgesloten hel, naar den 
berg van Golgotha, waarop een geijkte 
Christus aan het K ru is  hangt met de 
weenende vrouwen aan z ijn  arme voeten.

A ls z i j  van het Kapelletje terugkomen 
zou h ij Fons daar eens willen zien han
gen om dezes voeten ook eens op z ijn  
gemak te kunnen fixeeren.

Opeens slaat h ij Fons op den schouder.
« Heb ik  het verdomd niet gezegd ! 

Zie je nu wel dat ik  gelijk heb, m ijn 
jongste heeft dezelfde naam als O. L. 
Heer. H ij heet ook E ri. »

Stomverbaasd k ijk t  Fons naar c'en 
steenen Zaligmaker.

« Wel ja verduveld. Ik  had er nog nooit 
zoo goed op gelet. Nu zie ik  het ook. Z ijn  
naam staat daar ju is t  boven z ijn  hoofd. 
En nondedju toch! »

H ij vloekt van pure verrassing. En 
zeggen dat h ij er nog ruzie heeft ovei 
gemaakt met Pito.

Mitte Deklodder u it het Boonenstraat- 
je, die voor het kapelletje z it  naast het 
vagevuur, slaat breede kruisen bij het 
hooren van de zware vloeken op deze 
heilige plaats.

Z i j  duikt heelemaal weg in  haar wijde 
zwarte kapmantel. En te rw ijl z i j  mur
melend bidt, glijden de zwarte beiers 
van haar paternoster tusschen haar 
knokige vingeren.
’'P ito  wordt echter het wachten beu.

« Zeg Fons, gaan w ij nu eindelijk ver
der ? » vraagt h ij ongeduldig.

Woest k ijk t  Vergote op.
«Maar verdomme toch», vloekt h ij, 

« hebt gij dan geen p ijn  aan je voeten?»
Pito trekt z ijn  gezicht in  een eerste- 

kommunieplooi.
« Niet vloeken, Fons » zegt h ij plech

tig « w ij z ijn  aan het dienen. »
« Maar gij vloekt zelf ». Fons is  ver

ontwaardigd.
Pito wendt zich echter van hem af. 

Een vreemde trillin g  siddert door z ijn  
schouders, w ijl h ij tamelijk stevig door
stapt.

Fons trekt een gezicht als een be
scheten dakvenster en volgt hinkend de 
ongeduldige Ardaen. H ij tracht b ij iede
ren stap gansch het gewicht van z ijn  
lichaam op een been te dragen om de 
andere voet wat ru st te gunnen. Maar 
z ijn  schoenen duwen de erwten nog 
wreeder in  z ijn  gepijnigd vel. Had h ij 
dit bij voorbaat geweten, dan ware h ij 
zeker en vast geen bedevaart op erwten 
begonnen.

Pito Ardaen stapt nog immer f lin k  
door, zóó doodgewoon zelfs alsof h ij een 
stevige wandeling maakt. Hoe is  het 
Godsmogelijk. Heeft h ij wel erwten in 
z ijn  schoenen? De tw ijfe l maakt Fons 
nijdig. Van Pito kan men zich aan alles 
verwachten. Die geniepigaard is  er toe 
in  staat om van Ko te gebaren «en z ijn  
belofte maar half» te vervullen.

Vergote tracht een paar passen te 
loopen om bij z ijn  maat te z ijn . Hijgend 
van de p ijn  is  h ij verplicht hem te roe
pen.

« Wacht toch eens, Pito ! » Vertwijfe
ling siddert in  z ijn  stem. « Ik  kan niet 
meer ! »

« Ja maar, enfin toch » zegt Pito A r
daen, w ijl h ij onwillig wacht. « W ij moe
ten voortmaken. Het Kapelletje is  nog 
ver. »

«Mensch! Ik  kom er nooit» zucht 
Fons, zich neerzettend op het gras vóór 
het monument van de Vindictive. « Die 
erwten steken in  m ijn  vleesch als 
gloeiende nagels».

« ’t I s  zeker en vast lastig » beaamt 
Pito plechtig, « maar w ij hebben het nu 
eenmaal beloofd. »

« Maar voelt gij dan geen pijn? » 
vraagt Fons steunend. Met z ijn  handen 
w rijf t  h ij over z ijn  schoenen. H ij kreunt 
er bij.

«Jaw el» zegt Pito zoo na tu u rlijk  mo
gelijk. Z i jn  rechterhand dekt z ijn  ze- 
nuwachtigen mond. «Maar ik  lijd  in 
stilte. Kom Fons » voegt h ij er aan toe, 
«moed; iedere stap die w ij doen, brengt 
ons dichter bij het Kapelletje. »

Aarzelend zet Fons z ijn  voeten op den 
grond. Met een verbeten kreet va.n p ijn 
richt h ij zich op. En weer trekken z i j  
verder. Pito, fier, rechtop met gladge
streken gezicht, z ijn  scheepje — een zu i
vere repliek van de 0.210 — vast in  z ijn

Wijzigingen in denVischstand 
van het IJsselmeer

De bouw van de groote a fslu itd ijk  in  
de vroegere Zuiderzee, die deze tot een 
meer gemaakt heeft, heeft in  den visch
stand dezer wateren belangrijke w ijz i
gingen teweeggebracht. In  vroeger jaren 
werden in  de Zuiderzee hoofdzakelijk de 
haring- en de ansjovisvangst beoefend. 
De geleidelijke ontzouting van het water 
door den overgang naar het binnen- 
zeesch karakter heieft er evenwel toe 
geleid, dat deze vischsoorten allengs ver
dwijnen. Onmiddellijk na de ind ijk ing 
heeft de Nederlandsche heidemaat
schappij zich met de kwestie van den 
vischstand in  het minder zoute water 
bezig gehouden. Men heeft eenige an
dere vischvarieteiten uitgezet en de u it
slagen overtrofen m erkelijk de verwach
tingen. Zoo het waar is, dat de strenge 
winter 1940 van invloed was op den 
vischstand in  het IJsselmeer, dan b lijft  
het toch een feit, dat de vangstresul- 
taten dit jaar bepaald bevredigend wa
ren. Voor sommige soorten van visch ' 
verhoogde het product der vangst uit 
de jaren 1938 en 1939 met het tw in tig -1 
voudige.

linkerarm ; Fons, met een ongelukkig 
wezen, strompelend op z ijn  trillende 
beenen.

Neen ! Volhouden kan h ij niet. B ij 
elke stap schiet de p ijn  reeds tot in  z ijn  
buik. Nijdig k ijk t  h ij naar Pito Ardaen 
die doodgewoon naast hem voortstapt. 
Dat kan niet normaal z ijn . Pito houdt 
hem voor den gek. En dat noemt zich 
dan z ijn  beste maat. Lichaamspijn kan 
Fons immers even goed verduren als 
Pito. H ij gaat toch soms met den duivel 
niet om, zeker. Van Ardaen kan h ij het 
echter niet gelooven. Soms gebeuren er 
nog wel eens eigenaardige dingen langs 
de kaai. Jarenlang vaart h ij nu reeds 
met Pito, en nooit heeft h ij b ij hem iets 
opgemerkt dat boven het alledaagsche
gedoe stond.

Als het om Pier den Duvel ging zou 
h ij het nog kunnen verstaan. Die moest 
al ettelijke keeren verzopen z ijn  ge
weest. Telkens echter slaat Pietje de 
Dood er naast. Die kerel k rijg t h ij er
niet onder.

Die verdomde erwten wreten z ijn  vel 
kapot. Lang houdt h ij het zeker niet 
meer uit. Nu z ijn  z ij  nog maar aan het 
Springsas en het is  ol h ij het vuur in 
z ijn  voeten krijg t.

Kreunend zet Fons zich neer op het
voetpad.

« Ik  kan niet meer ! » Tranen van sp ijt 
en woede kroppen in  z ijn  keel.

« Allez » zegt Pito bemoedigend. «Voor
uit. Zóó komen w ij er nooit. W ij moeten 
opschieten. »

En weer komt Fons recht. Z i jn  lenden 
z ijn  als gebroken. Struikelend sleept h ij 
z ijn  p ijn lijke  voeten voort. Doch verder 
dan het M ilita ir Hospitaal komt h ij niet. 
Met een krakende vloek zet h ij zich in  
het zand en met een van woede ver
trokken gezicht sleurt h ij z ijn  schoenen 
van z ijn  voeten.

Een gelukkige zucht ontlast z ijn  opge
kropt gemoed. Een doffe traan ro lt uit 
z ijn  oog langs de diepe kerven van z ijn  
getaand gezicht. Teeder streelen z ijn  
ruwe handen z ijn  p ijn lijke  voeten. De 
harde erwten heeft h ij reeds u it z ijn  
schoenen gegoten. Enkelen rollen nog ln  
het mulle zand.

« Maar Fons toch ! » klaagt Pito, 
schijnbaar verontwaardigd, « en onze 
gelofte. »

« Naar den duivel er mee » zucht Fons 
« Onze Lieve Vrouw moet begrijpen dat 
het niet te doen is. »

«E n fin , dat moet gij maar weten», 
zegt Pito, z ijn  schouders ophalend. « I k  
echter, volbreng m ijn  gelofte» en met
een gaat h ij verder.

« Wacht toch! » roept Fons. « Ik  ga 
mee. Dienen doe ik  toch, al is  het zon
der erwten in  m ijn  schoenen. »

Vlug trekt h ij z ijn  schoenen aan. Aan
genaam is  het loopen nu. Nog doen z ijn  
voeten een beetje pijn. Maar het is  dra
gelijk. Zóó komt h ij wel aan het Ka
pelletje. Het intrigeert hem echter dat 
Pito zoo f lin k  doorstapt. H ij moet noch
tans ook erwten in  z ijn  schoenen heb
ben.

Doezelend achter enkele schrale boo- 
men rust het Kapelletje van Onze Lieve 
Vrouw. Het is  het bedevaartsoord der 
visschers. M irakels z ijn  er reeds gebeurd. 
Ontelbare reddingen danken de visschers 
aan het Kapelletje van Breedene.

Zoo devoot mogelijk zoekt Pito een 
plekje waar h ij z ijn  schipje behoorlijk 
zou kunnen plaatsen. De keuze is  moei
l i jk .  Het interieur van de Kapel hangt 
ernstig mogelijk. « Ik  had beloofd te die- 
schilderijen van onmogelijke reddingen, 
en alle soorten van blijken van erken
tenis en dankbaarheid, die de visschers- 
bevolking zich maar kan indenken.

Rechts is  er nog een kleine plaats. 
Dààr kan het schipje nog staan, voor 
altijd. En het komt goed tot z ijn  recht.

Beide visschers doen biddend de r i -  
tueele ronden om het Kapelletje heen 
en knielen thans nog een laatste maal 
vóór het kleine altaar.

Z i j  z ijn  s t i l en ingetogen. De rustige 
atmosfeer snoert hun mond. Waarschijn
l i j k  denken beiden aan de vele gevaren 
waaraan z ij  dagelijks op zee bloot staan. 
Of denkt Fons aan de gloeiende erwten?

Nog zwijgen z ij,  als z ij  reeds over de 
hobbelige keien van de lange baan naar 
Breedene, huiswaarts keeren. Aan de 
«Espérance» zullen z i j  alvast een ferm 
glas bier drinken. Z i j  hebben het ver
diend.

Verbaasd k ijk t  Fons naar z ijn  maat. 
Die loopt daar nu nog altijd met de 
-erwten in  z ijn  schoenen.

«Maar voelt gij dan in  Godsnaam 
geen pijn? » vraagt h ij verwonderd.

«Och ja, die erwten», zegt P ito  non
chalant. Meteen zet h ij zich in  het gras - 
langs den weg en trekt z ijn  schoenen ' 
uit. De zachte erwten plakken, platge
drukt, aan z ijn  dikke sokken.

« Wat ! » schreeuwt Fons woedend. 
«Dat is  niet ju is t ! W ij hadden beloofd 
de bedevaart te doen, met erwten in  
onze schoenen! Hetgeen gij gedaan hebt 
is  valsch! Judas dat gij z i j t  ! »

H ij hakkelt van verontwaardiging. 
Pito heeft hem voor den gek gehouden. 
Erger nog. H ij heeft Onze Lieve Vrouw 
bedrogen. Moedwillig bedrogen.

Kalm staat Pito recht.
« Lu iste r eens, maar » zegt h ij zoo 

ernstig mogelijk. « Ik  ad beloofd te die
nen met erwten in  m ijn  schoenen. Wa
ren er in  m ijn  schoenen? Ja, hé? Nu, 
daar kunt gij niets op zeggen. Ik  alleen 
heb m ijn  belofte tot het einde vol 
bracht. Onze Lieve Vrouw kan m ij geen 
steen werpen, want ik  had niet gezegd 
dat ik  harde erwten zou gebruiken; 
daarom heb ik  ze eerst nadat z ij  gekookt 
waren in  m ijn  schoenen gedaan. »

Fons is  niet meer te spreken, te meer 
daar z ijn  voeten opeens weer p ijn  doen, 
meer nog dan toen de harde erwten nog 
in  z ijn  schoenen zaten.

VISSCHERS !
VOO) UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
niEUWBOUW WENDT U1DT DE WEM1UIZEN

BELIAPD.CRIGHmC
Wendt U b ij STERFGEVAL to t

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

Muziek instrumentenfabriek

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROW N CITRON

CROW N LIM ONADE
CROW N ORANGE 

■
Bijzondere prijzen voor voort- 
---------------  verkoopers ---------------

(126)

W YN SBERG H E IVAN  
W ettig  gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 --  BRUGGE

Eerste klasse fabrika tie  —  A lle r
hande herstellingen —  Groote 
keus blaas-, snaarinstrumenten, 
accordeons, phono’s. ■

(132)

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N. V.
REEDERIJKAAI -  OOSTENDE

A lle  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 »  

DIESEL MOTOREN « SULZER »

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

KUNSTBEENEN
in  licht metaal.

(300)

7, H. SERRUYSLAAN 
O O S T E N D E

ONTVANGSTURŒN : leder werkdag, vai. 
8 to t 11 en van % to t •  aar ■

(29)

Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

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

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN C O N S T R U C T ^ 
A lle  smids-, plaat-, koper- en z inkw erk voor schepen 
■  Levering van alle Benoodigdheden ■

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

£37)
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temdeb. ifteedVfftftÜ u e ft*
Dit is het voorrecht van allen die, bij het minste voorteeken van ver
koudheid, hun toevlucht nemen tot een paar " WIT KRUISJES

Het W it Kruis” is het aangewezen geneesmiddel in geval van GRIEP. 
Door zijn kalmeerende, prikkelende en koortsverdrijvende eigen
schappen bestrijdt het de pijn, de neerslachtigheid en de koorts.

Het Ullt Kruis
G R l E P  - RHEUMATISCHE PIJNEN - HOOFDPIJN - ZENUWPIJNEN 
PIJNLIJKE MAANDSTONDEN - VERMOEIDHEID • ZENUW INZINKING

D IE S E L -D E D TZ
Scheepsmotoren

I N  a l l e  A P O t H t K É N
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