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7.14
7.15
7.16
7.18
7.19
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16.19
16.17
16.15
16.13
16.12
16.10
16.08
16.07
16.0j
16.04
16.02
16.01
15.59
15.58
15.57
15.55
15.54
15.53
15.52
15.51
15.49
15.48
15.47
15.46
15.45
15.44
15.44 
15.43 
15.42 
15.41

)eze tabel gaeft 
wezenlijk uur 

gens de ton. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL %

HOOGWATER

NO VEM BER

i Z 10.37 22.57
2 Z 11.16 23.34
3 M 11.51 —

4 D 0.09 12.25
5 W 0.04 12.56
6 D 1.11 13.28
7 V 1.43 14.00
8 Z 2.15 14.31
9 Z 2.49 15.07

10 M 3.26 15.47
11 D 4.10 16.36
12 W 5.07 17.42
13 D 6.20 18.59
14 V 7.36! 20.14
15 Z 8.47 21.16
16 z 9.43 22.08
17 M 10.33 22.56
18 D 11.19 23.43
19 W — 12.05
20 D 0.29 12.52
21 V 1.15 13.39
22 z 2.04 14.28
23 z 2.52 15.17
24 M 3.42 16.09
25 D 4.37 17.09
26 W 5.43 18.19
27 D 6.56 19.33
28 V 8.10 20.44
29 z 9.12 21.39
30 z 10.04 22.26

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.
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Drukkerij en Buree!
TELEFO O N  72.558

NfEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt eiken Vrijdag avond

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

« H E T  V ISSC H ER IJBLA D  »

A BO N N EM EN TEN  :
BINNENLAND : Een laar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; 8 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 fr. BUITENLAND: 60 frank.

lAfat onze Reeders
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nen en Onderhoud m et den h. Pr. W auters
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Verzekeringsdirecteur der firma 
Beyers en Wauters te Antwerpen
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^Jaar aanleiding van het bezoek van 
E N D En heer Wauters aan de kust, hadden 
rkdag vp de gelegenheid hem omtrent de zoo 

’ is  in  werking getreden onderlinge ver
kering voor reeders te onderhouden. 

/«Wij achten het van het grootste be 
ing z ijn  zakelijke uiteenzetting in  de 
flonnen van dit blad weer te geven, 
adat alle reeders moeten leeren begrij- 
sn wat er voor hen aan den Sleutel ligt 
t! waarheen we moeten, willen z ij hun 
ickomst verzekeren.
Z ijn  uiteenzetting luidt:

D EEL I

E S T IG IN G : S. M. « H U L P  IN NOOD >

Door de leiders van de Samenwerkende 
ennootschap «Hulp in  Nood» uitgenoo- 
igd zakelijk-technische toelichtingen te 
érstrekken, in  verband met de verzeke- 
jng van de Vaartuigen en, van de Zee- 
isscherij, en betreffende het Doel, de 
Perking en de Mogelijkheden van de 
amenwerkende Verzekeringsmaatschap- 
j  «Hulp in  Nood» zelf, is  het m ij een 
noegen en acht ik  m ij gelukkig, aan 

i t  verzoek naar best vermogen en over- 
Ichtelijk te voldoen, 
i De opgelegde taak, die ik  hiermede 
plbreng, is  m ij een persoonlijke voldoe- 
nng: zonder bekendheid met de men- 
rhen van de Visscherij, zonder andere 
fiiddelen dan vakkennis en den w il tot 
ezond — zedelijk gezond en zakelijk 
ezond — werk, konden in  het Vissche- 
Ijbedrijf na een arbeid van bijna tien 
&ar, betrekkingen en zaken worden tot 
fand gebracht waarop ik  fie r ben; enkel 
n alleen door vakkundigen en in  ieder 
pzicht te vesantwoorden arbeid kon ik  
nij als verzekeraar in  de Zeevisscherij 
nponeeren en handhaven. M ijn  voldoe- 
;ing bestaat hierin, dat thans bij de 

firdening van de Bedrijven, bij de toe- 
assing van de Geleide Economie, de 

j jn  voor m ij eenvoudig ononderbroken 
oortgaat: Opbouwend werk doet hand- 
.aven.
Wanneer ik  door de Stichters van de 

amenwerkende Verzekeringsmaatschap
pij «Hulp in  Nood» verzocht werd de 
erzekerings-technische leiding van het 
edrijf in  handen te nemen, was ik  met 
't voorstel onmiddellijk en gaarne ak- 
oord, wegens den gezonden geest, die 

pij de oprichting van het organisme 
ïerd gevolgd, de in  Sociaal en Econo- 
nisch opzicht voortreffelijke beginselen 
lie voor den uitbouw van « Hulp in  
food » waren vastgelegd en zullen wor- 
en toegepast.
Het is  thans reeds voor velen, in  ons 

and, in  gansch Europa en ook daar- 
luiten, bepaald duidelijk dat. hoe in  de

n al 
ieer 
niet 
ieer 
iuij- 
can.
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toekomst de toestanden in  andere op
zichten ook zullen z ijn  en zich zullen 
ontwikkelen, in  elk geval en zeer zeker 
in  economisch opzicht, alles volgens 
nieuwe stellingen, grondbeginselen en 
leering zal gewijzigd, zal afgebroken 
en/of zal opgebouwd worden; in  econo
misch opzicht beteekent- de uitbating, 
het beheer, het bestuur, het drijven van 
zaken, ondernemingen, handel, n ijve r
heid, ambacht en allerhande bedrijven, 
tot stand gebracht en/of in  stand ge
houden door persoonlijke of maatschap
pelijke levensnoodwendigheden, ver- 
eischten of behoeften of levensvoor
waarden; in  ’t  kort de huishoudkunde 
(of de regeling er van) van de Gemeen
schap, de Maatschappij.

D it is  waar voor alle bedrijven onder
ling en voor de verhouding van de on
derscheidenlijke Economische takken, de 
eene ten overstaan van de andere. Vóór 
den oorlog was er economisch verval, 
ontaarding, economische ontwrichting 
ontstaan; de toestanden hebben zich in 
tusschen u it zichzelf niet ontward, heb
ben zichzelf niet geregeld; noodwendig 
en gelukkig zal gestreefd worden naar 
hetgeen geheeten wordt «Ordening van 
de Bedrijven», naar Geleide Economie. 
Deze stelregelen zullen worden toege
past in  het Visscherijbedrijf, zoowel als 
in  het Verzekeringswezen, het Bankwe
zen, de Bouwnijverheid, enz. enz., en ook 
daar waar verscheidene takken van be
drijven op elkander’s terrein komen of 
toepassing vinden.

LE ID IN G  N O O D ZA K E L IJK

Het Visscherijbedrijf, dat zeer zeker 
een belangrijke tak van de Vlaamsche 
Nijverheid vormt, een zeer specifiek en 
afgescheiden bedrijf uitmaakt, gevoerd 
wordt door een sterk en gezond volks
deel, kende een achteruitgang door te
kort aan Ordening. Leiding van onaf
hankelijke, onomkoopbare en met het 
volkskarakter en toestanden bekende 
personen, was dringend noodig; perso
nen die ieder op hun terrein daarbij op 
bevoegde wiize kunnen optreden en de 
verdediging van belangen en belangheb
benden kunnen waarnemen.

W ij krijgen, w ij vestigen thans wat 
ik  reeds aanduidde «Ordening van de 
Bedrijven», «de Geleide Economie»; bij 
eerbiediging van de persoonlijkheid', aan
moediging en bescherming van het p ri
vaat in itia tie f, worden Gemeenschappe
lijke  Belangen, de Gemeenschap be
schermd. Eerst zedelijkheid, eerst orde 
en dan vrijheid en hierdoor welvaart. 
Zonder orde kan geen vrijheid bestaan; 
wel schuimerij.

(Z ie  verv o lg  bladz. 2 ) .

De Opbrengst der 
Visschersvaartuigen 
en de Belastingen

W ij vestigen de aandacht van onze 
reeders-visschers er op, dat ze wel zou
den doen, een goede boekhouding er op 
na te houden van al hun aankoopen en 
verkoop, dit met het oog op de rijksbe
lastingen, die 70 t.h. voor de verwezen
lijk te  oorlogswinsten bedragen.

In de Royal Sailing 
Club van Gent

Zondagnamiddag werden te Gent (Lan- 
gerbrugge) in  de lokalen van de Royal 
Sailing Club, door den heer Ct Loze en 
den heer J. André, ingenieur, twee voor
drachtlessen gegeven met als onderwerp, 
de eerste, een commentaar over het re
glement tot voorkoming van aanvaringen 
op zee, de tweede over «De lengtebereke- 
nlng door de eeuwen heen».

Deze twee voordrachten werden voor
afgegaan van een verkoop van schetsen 
in  Amerikaansch opbod. Het was de heer 
Pauwaert van «Wandelaer» die deze ten 
beste gaf.

Zoowel sprekers als inzamelaar geno
ten een zeer groot sukses.

D it opbod bracht aldus 2495 fr. op, 
waarvan 1200 fr. gestort werd ten voor
deele van de Ongevallenkas voor Zee
visschers.

Deze daad valt ten zeerste te loven.
We bedanken de leden van de Club 

alsook de verdienstelijke medewerkers, 
voor hun mooi en spontaan gebaar.

Vragen en W aarom  is dejgerookte Sprot zoo duur ! 
Inlichtingen

De Directie van «Het Visscherijblad)) 
wordt elke week door abonnenten, lezers 
of andere menschen overstelpt met vra
gen, welke soms zeer veel opzoekingen 
en werk vergen.

Het heeft als gevolg hiervan besloten 
aan geen enkele vraag meer te voldoen, 
?oo b ij die vraag de som van 7,50 f r .  in 
postzegels niet gevoegd is  of ditzelfde 
bedrag op postcheck 1070.98 van «Het 
Visscherijb lad» niet gestort is.

Z i j  die het antwoord sc h rifte lijk  w il
len ontvangen, moeten daaraan een post
zegel van één fra nk toevoegen voor brief
port.

De Directie.

DE S P R O T EN DE BEV O LK IN G  j

Zooals onze lezers weten, krijgen onze 
vissehers 8 frank per kg. sprot.

Vele menschen maken zich (llusies 
omtrent den verkoopprijs, die voor ver- I 
sche sprot gesteld is  op 12,50 f r .  in de] 
w inke ls en voor gerookten sprot op 26 
f r . per kg.

VAN WAAR D IT  ENORM V E R S C H IL  ?

j De sprot kost dus 8 fr. in.
' Daarbij dienen gevoegd :
i 20 % onkosten aan de Corporatie
, is  fr. 1,60
i Vervoer 0,40

Smeerolie voor 
Scheepsmotoren

To t nu toe konden de vissehers zich 
b ij hunne gewone leveranciers smeerolie 
aanschaffen tegen « bons » welke hen 
door het gemeentebestuur werden afge
geven.

Volgens een verordening van 30 O k
tober der Belgische Petroleum Unie kan 
van 1 November af alleen nog smeerolie 
tegen bons verkregen worden wanneer 
de verbruiker minstens 40 t.h. afgewerk- 
t ; olie teruggeeft.

Dus voor elk vat van 50 lite r versche 
olie moet 20 lite r oude olie teruggegeven 
worden. Het is  dus volstrekt noodig de 
oude olie te verzamelen en ze niet zooals 
vroeger in  de bilges te laten verloren 
gaan.

De gerookte Sprot

Onderlinge Verzekering «Hulp in Nood»

n. v.'

DE

DE B E H E E R R A A D  SA M E N G E STE LD

Tengevolge van het mooi weder waren 
Zaterdag en Zondag alle vaartuigen in 
de verschillende havens in  zee gegaan, 
zoodat de aangekondigde algemeene ver
gaderingen te Heist en Oostende niet 
doorgingen.

De stichters blijven echter op hun lau
weren niet rusten en ernstig wordt 
voortgewerkt.

Zaterdag en Zondag kwam de beheer
raad bijeen en werd deze volledigd.

De samenstelling luidt thans: 
Voorzitter: VANDENBERGHE P R O S

PER, G riffie r der Gem. Kas Zeevissche
r ij  Oostende.

Technisch raadgever: W A U TER S PR., 
der firm a Beyers en Wauters van Ant
werpen.

Afgevaardigde-beheerder: G IESE  K ,  
reeder te Blankenberge.

Leden-beheerders: VIC TO R SEG HERS, 
reeder-scheepsbouwer te Oostende; JU
LES  DENYE, id.; LEOPOLD V ER
BANCK, reeder- H E N R I CATTOOR, id. 
te Zeebrugge; CONSTANT V L IE T IN C K , 
reeder te Heist; JU LE S  HAERINC K, ree
der-scheepsbouwer te Zeebrugge; AUG. 
VAN H EETV ELD E , reeder te Blanken
berge; A R TH U R  VANDEN A BEELE , ree
der te Nieuwpoort; A UG UST BEYEN , ld.

De hierboven aangegeven samenstel
ling van den beheerraad is  een waar
borg van de eerlijke bedoelingen welke 
%  beheerders bezielen.

IN L IC H TIN G SB U R EE LE N
W E R K E R S

EN M EDE

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 E K E  Vlaanderenstraat,

33, Oostende.
R O B E R T  G O BERT, Heist-aan-zee.

Ten huize van hierbovengemelde hee
ren kunnen alle reeders kosteloos in 
lichtingen bekomen over alle zaken de 
verzekering aanbelangend.

D U U R VAN DE V E R Z E K E R IN G

De verzekering bij «Hulp in  Nood» kan 
thans geschieden tot het einde van het 
jaar volgens het nog te verloopen getal 
dagen.

Die zich nu verzekert, moet geen t r i 
mester, maar nog slechts het te ver
loopen getal dagen betalen.

IN L IC H T IN G E N

Alle inlichtingen kunnen van de hier- 
bovenvermelde heeren bekomen worden.

De zetel van de inrichting is  te Oos 
tende gevestigd, Rentenlerstraat 7, waar 
steeds kan geschreven worden.

AAN HEN D IE  VAN V E R Z E K E R IN G  
W IL L E N  V ERA N D EREN

De reeders die verzekerd z ijn  en die 
van heden af in  hun eigen onderlinge 
verzekering willen treden, kunnen met 
bun polis, onze beheerders raadplegen, 
die kosteloos te hunner beschikking een 
advokaat stellen.

B i j  alle reeders weze dus thans het 
wachtwoord, zich b ij de Onderlinge Ver
zekering «Hulp in Nood» aan te slu iten, 
waar hun gestorte gelden een spaarpot 
zullen worden, waar ze anders er nooit 
meer iets van terug zien.

Het hoeft niet gezegd hoe dit lekker 
en voedingsrijk produkt welkom is  bij 
de huisvrouwen. Men heeft trouwens 
voor den oogenblik geen buitengewone 
keus en dit is  nu eenmaal een onver
wacht buitenkansje.

W ij z ijn  dan ook eens op bezoek ge
weest b ij den heer Van den Abeele, voor
zitte r der «Warenbewerking» der Hoofd
groepeering «Visch en Visscherijproduk
ten», om hem te vragen hoe het ging met 
de sprot-rookerijen.

De heer Van den Abeele was druk aan 
het werk met de geheele organisatie van 
de verdeeling en zegde ons dat reeds 
verschillende centra’s van het binnen
land met belangrijke hoeveelheden ge
rookte sprot bediend werden. De ande
ren zullen volgen en, zoo zal ieder stad, 
naar gelang den aanvoer, aan de beurt 
komen.

De nogal belangrijke sprotaanvoer 
kwam wa.t onverwachts te voorschijn, en 
door zekere moeilijkheden der huidige 
omstandigheden, zooals beperkte ver
voermiddelen, enz., was het geen gemak
ke lijk  iets zoo maar onmiddellijk al de 
rookerijen in  gang te zetten en de ver
deeling van het afgewerkt produkt over 
geheel het land te organiseeren. Toch 
schijnt alles tot nu toe tamelijk goed 
van stapel te z ijn  geloopen.

De rookers z ijn  niet de laatsten om 
tevreden te z ijn , daar z i j  nu, na meer 
dan een jaar hun inrichtingen te heb
ben moeten sluiten, terug aan het werk 
togen.

De heer Van den Abeele zegt ons ook 
nog dat de rookers hun plicht verstaan 
en over het algemeen hun geheele pro
duktie voor de verdeeling afleveren. In 
dien zou bevonden worden dat iemand 
dit niet doet. zou eventueel alle verdere 
aflevering van versche sprot worden 
stopgezet, en dan eerder afgegeven aan 
de anderen die wel hun plicht vervullen.

De rookers besteden ook al hun zorg 
aan de bereiding der waar, daar z i j  hun 
vakkennis en faam willen ln  eer houden.

De heer Van den Abeele was verheugd 
ons verschillende brieven voor te leggen, 
waarbij verdeelers van het binnenland 
hem hun tevredenheid mededeelden over 
de ontvangen sprot, die u ite rst verzorgd 
en van uitstekende hoedanigheid bevon
den werd.

H ij is  dan ook verzekerd, dat de be
werkers den ingeslagen goeden weg zu l
len voort bewandelen.

De gestelde verkoopprijzen worden ook 
over het algemeen gerespecteerd. Ten 
andere zou elke tekortkoming daaraan, 
onmiddellijk haar gevolg krijgen.

W ij vernemen ook nog dat de conser
venfabrieken aan het werk gaan en het 
hunne zullen bijdragen voor de bevoor
rading van de bevolking.

W ij kunnen slechts den heer Van den 
Abeele danken voor z ijn  interessante in 
lichtingen en stippen h ier graag aan, dat 
h ij z ijn  taak met den meesten ijve r en 
ten beste mogelijk belangloos doorvoert, 
met een gedienstigheid welke zeker allen 
voldoening geeft.

Het is  voorwaar in  de huidige omstan
digheden geen gemakkelijk iets zich 
voor dergelijke taak in  te spannen en 
dergelijke menschen te vinden.

P. V.

De Corporatie

Totaal per kg. fr. 10,—
Aan dezen p rijs  ontvangt de rooker de 

sprot
100 kg. versche sprot geven na was- 

schen, pekelen en rooken slechts 67 kg. 
gerookten sprot en kosten dus den roo
ker in-

10 fr. +  5 fr. of 15 fr. per kg.
Rooken, verwerken en houtgebruik '2 

fr. per kg. is  17 fr.
W inst voor den rooker 25 t. h., is  op 

17 fr., 4,25 fr., ’t  2 ij in  totaal 21,25 fr.
Hierop komt een taxe van 4,50 t. h. 

of 0,75 fr.
De sprot kan dus aan den kleinverdee- 

ler door den rooker geleverd worden aan 
22 fr. per kg.

A ls de versch gerookte sprojt in  den 
winkel komt, dan is  het bewezen dat, 
het gewichtsvers.chil bij het verwegen 
per 1/4. 1/2 of 1 kg., zeker en vast voor 
sprot die er een paar dagen ligt, 15 t.h. 
bedraagt, zoodat de winkelier de sprot 
in  feite niet aan 26 fr. per kg., maar aan 
28,50 fr. per kg. zou dienen te verkoopen.

O NZE Z IE N S W IJ Z E

U it  hlerbovenstaande berekening door 
' ons ter plaatse zelf onderzocht, b lijk t 
duidelijk, dat de verwerking van deze 
lekkere waar in  de huidige omstandig 

tGae T I M V I I G i  I J  heden veel meer kosten bijbrengfc, daar

materialen en grondstoffen voor de ver
werking zooals hout, manden, stokjes, 
enz., zeer duur kosten.

H ie ru it en u it bovenstaande bereke
ning volgt duidelijk dat:

1) de winstmarge van den rooker, ge
zien de duurte van den p rijs  wat kan 
verminderd;

2) de sprot zooveel mogelijk ter plaats 
dient gerookt om vervoerkosten u it te 
sparen;

3) de sprot zooveel mogelijk en wel 
voor v ijft ig  percent in  verschen toestand 
moet aan de bevolking gebracht worden. 
Men verlieze hierbij niet u it het oog, dat 
bedienden en werklieden zich de weelde 
van een kg. of halve kg. gerookten sprot 
niet kunnen veroorloven aan de prijzen 
zooals hierboven aangehaald.

4) Men best en dit voor zoover moge
l i jk  de winkels de versche sprot laat ver
koopen, daar ze in  den leurhandel te ge
m akkelijk verdwijnt en de kontrool b ij
na niet mogelijk is.

Maandag zagen we ten andere versche 
sprot aan 22 fr. per kg. verkoopen. Tegen 
dergelijke schandalige praktijken dient 
veel strenger opgetreden.

De kontroleurs doen goed hun werk. 
maar op zekere leiders werd geweldige 
krit ie k uitgeoefend, die in  beslag geno
men visch, verleden week vrijgaven !

5) Wat de leursters betreft, dient elk
een uitgeschakeld, die niet ernstig is  en 
waarvan het bewezen is  dat de man geld 
verdient.

Men vergete niet, dat de winkels zwa
re lasten hebben te dragen en thans 
eerst aan deze menschen dient gedacht.

6) Tenslotte is  het een hoofdvereischte 
dat Oostende en de kuststreek, beter 
bedeeld wordt van sprot.

In  een artikel waar er sprake ls  van 
de mosselenbedeeling, komen we hierop 
terug. *

We hebben gemeend goed te doen deze 
enkele regelen hieromtrent te schrijven, 
opdat de gegrondheid van de opmerkin
gen er ln  vervat aan de belanghebben
den niet zouden ontgaan.

In  de huidige omstandigheden wordt 
j door ta lrijke  menschen en ook in  ’t bi.i- 

zolnder door de belanghebbenden, ten 
rechte of ten onrechte, geklaagd over 
de werking van de Corporatie.

Dat verwondert ons niet, want overal 
staan de beste stuu rlu i steeds aan wal.

Buiten soms gezonde krit ie k, wordt 
veel aan domme krit ie k  gedaan, bijzon
derlijk) van vischhandelszijde, waar 
elkeen aan hetzelfde eindje w il trekken.

W ij geven toe dat door de vooraan
staande menschen van de Corporatie 
geen of weinig voorlichting wordt ge
geven, al spannen ze zich geweldig in  
opdat alles f ijn  van stapel zou loopen.

Misschien heef.t het hen tot op heden 
aan t ijd  ontbroken om ook die zijde van 
deze enorme taak te verzorgen.

Maar de belanghebbenden moeten be
grijpen dat de tijdsomstandigheden 
moeilijk z ijn , alle problema’s zeer inge
wikkeld. zoodat men met den best mo
gelijken w il niet kan handelen zooals 
het zou moeten.

De hoofdgroepeering heeft zeker reeds 
een enorme taak afgelegd, maar staat 
voor een zeer ondankbare taak.

Hoe w il men bijvoorbeeld een degelijke 
verdeeling van visch, garnaal en mos
selen regelen, als de helft der hande
laars geen boekhouding hebben, geen 
zakencijfer kunnen bewijzen en nog 
zooveel andere dingen, welke in  een 
normaal georganiseerd bedrijf z ijn  ge 
kend.

W ij weten maar al te wel, hoe elkeen 
die geen uitweg w ist of zes maanden in 
de visch werkte, wilde vischhandelaar 

j worden met al de staaltjes van onkunde, 
wanbegrippen, afgunst, deloyale concur
rentie, enz... er aan verbonden.

Z i j  die in  deze gevallen verkeeren, z ijn  
na tu u rlijk  de eersten om aan krit ie k te 
doen, omdat ze daarmede hun eigen 
tekortkomingen dekken.

1 Het egoïsme der menschen in  de h u i
dige omstandigheden, is  iets verschrik
ke lijks. Hun medemenschen helpen, zoo 
goedkoop mogelijk te leven en met een 
minimum van w inst om zelf behoorlijk 
te kunnen bestaan, kennen z ij niet.

Alleen kennen velen, woekeren om 
i groot geld te verdienen ten koste van 
I de gezondheid en het bestaan van veel 
medemenschen.

Dagelijks k r ijg t  « Het Visscherijblad •> 
klachten, waaruit meestal de afgunst, 
het egoïsme en de zucht om zelf in  de 
plaats van anderen misschien nog veel 
meer op te rapen, ten volle b lijkt.

In  die omstandigheden is  het te be
grijpen dat de leiders van de Corporatie, 
evenals al wie een leidende functie be
kleedt, met ta lrijke  ikzuchtige belangen 
af te rekenen heeft.

Daarom dient meer dan ooit elkeen 
met wat goeden w il bezield te z ijn  om 
kleine ikzuchtige belangen over het 
hoofd te zien.

Voor ons is  het hetzelfde wie leidt, wie 
beslist, van het oogenblik dat het volk 
en het bedrijf er bate bij vinden.

Mochten z ij, die hun eigen-ik voorop 
stellen dit eens begrijpen, dan zou veel 
kwaad vermeden en nog veel goeds te 
wachten staan.

P. V.

Reizen is plezant !

Naar Parijs! De 0.2 , Z.49 
en de Z.50 terug

Knap w erk  van den heer Pockelé

(Vervolg)
V A A RTU IG EN  A LS  K R IJ G S B U IT  

A A N ZIEN

NAAR T R O U V IL L E

In  ons vorig nummer vertelden we hoe 
de heeren Vandenberghe en Pockelé met 
een twintigtal vissehers op reis togen 
voor het terugbrengen van de Z.7, Z.49 
en Z.50 en van Le Havre rond den mid
dag vertrokken om de bak te nemen van 
13.30 uur, vlug te dineeren en dan naar 
Trouville  te reizen, waar z i j  rond 16 uur 

jdoor den Marine Befelshaber ontvangen 
'werden om de vrijla ting  van verschil
lende visschersvaartuigen te bespreken,

De Z.7 van Louis Haerinck, alsook de 
Z.50 van Prosper Everaert, werden v r i j 
gegeven en dus niet als oorlogsbuit noch 
als inbeslagname (prise) aanzien.

De Z.49 van den baron de Brouwer 
dient aanzien te worden als oorlogsbuit, 
omdat het in  dienst van de Fransche 
admiraliteit had gestaan vóór de kapi - 
tulatie.

Bekomen werd nochtans dat het vaar
tuig mocht in  orde gebracht worden om 
er de visscherij mee te gaan bedrijven, 
in  afwachting dat er later zou kunnen 
beslag op gelegd worden.

Een vaste en algemeene beslissing voor 
alle vaartuigen, de visscherij toebehoo- 
rend en die aan oorlogsdaden meege- 
holpen hebben, zou pas later getroffen 
worden.

Ondertusschen zou kopij der verzeke
ringspolissen in  België aan het K.M.D. 
dienen voorgelegd.

Moest nu de Duitsche maritieme over
heid een der als krijg sb u it aanziene vaar
tuigen in  beslag nemen voor eigen doel
einden, dan zouden alle reparatieonkos- 
ten, voor het herstel van de vaartuigen 
gedaan, vergoed worden.

Dienen als krijg sb u it aanzien, omdat 
ze in  dienst van de Fransche maritieme 
oorlogsmarine hebben gestaan:
Z.4 «Buffalo B il l»  van Louis Haerinck; 
Z.23 «La Madelon», van Henri Cattoor; 
Z.48 «Mariette Bertha», van Latruwe L.; 
H.51 «Navis-Maria», v. V.dierendonck A.; 
H.55 «Henri-Yvonne», van Ackx Leon: 
H.60 «Santa Maria», van Devooght F r.; 
H.75 «Gods Genade», van Cattoor Alberic.

W ij vermeldden reeds vroeger hoe de 
Z.49, waarvan de stuurman Odilo Cor-' 
denier nog in  St. Vaast vertoefde, dit ' 
vaartuig gansch in  verwaarloosden staat 
had laten liggen en er een soort bevoor-

radingsvaartuig van had gemaakt tot 
allerlei doeleinden dienende.

Bekomen werd dat h ier een oogje in  
’t zeil zou gehouden worden.

NAAR S T .  V A A ST

Het is  17 uur als dit onderhoud afge- 
loopen is  en we de reis nog voortzetten 
naar St. Vaast.

Zooals we in  onzen tite l schreven : 
«Reizen is  plezant», maar dan moet alles 
op wieltjes loopen.

Onze Studebaker heeft in  een jaar tijd  
reeds niet minder afgelegd dan 50 dui
zend Km., zonder dat we er maar een
maal mee gesukkeld hebben.

Thans echter deed zich plotseling iets 
voor. De freinen werkten niet meer nor
maal en slechts b ij tusschenpoozen. Het 
kwam er op aan voorzichtig te z ijn , te 
meer omdat ze nu en dan wat sleepten 
en dit de voorbanden in  elk geval geen 
deugd deed.

De snelheid van 90 à 100 Km. per uur 
diende getemperd, wat een gevoelig t ijd 
verlies meebracht, zoodat we slechts rond 
8.30 uur ’s avonds te St. Vaast arriveer
den, waar de vissehers op ons wachtten 
en inmiddels soupeerden.

H ie r kan men nog wat visch krijgen, 
evenals lekkere Portugeesche oesters.

We deden het ons geen .tweemaal vra
gen. We stelden eerst de Hafenuber- 
wachnung van het doel van ons bezoek 
op de hoogte om onmiddellijk daarna te 
soupeeren en, na het programma voor 
den volgenden dag te hebben opgemaakt, 
te gaan rusten.

T E  C HERBO URG

Den volgenden dag reisden de heeren 
Vandenberghe en Pockelé samen met 
Louis Haerinck naar Cherbourg om er 
de Z.7 te bezichtigen.

Het vaartuig, dat aan het Zeestation 
ligt, is  totaal ledig gestolen.

Alle leidingen van den motor en ver
schillende motordeelen z ijn  weggenomen 
alsook de gansche stuurinrichting. Het 
vaartuig zelf is  met stutten geschoord 
op de helling en vraagt, indien alle ma
terialen bij de hand z ijn , minstens een 
maand herstel.

De arme reeder staat er b ij als om te 
wanhopen, daar h ij niet over de midde 
len beschikt om dit alles te bekostigen.

We geven hem moed. Want als men 
gansch z ijn  leven hard gewrocht heeft, 
dan is  er moed noodig om, b ij het zien

k



van zoo’n schouwspel, er niet de pijp aan 
Maarten bij te geven.

We laten den reeder bij z ijn  schip om 
het aandachtig te onderzoeken. H ij is  
immers reeder en scheepsbouwer en ’t is  
steeds een werker geweest.

Ondertusschen bezoeken we Luitenant 
Ausschild.

We spreken hem over het vrijgeven 
van de N .l van Pol Vanhoutte, waarop 
we reeds zoo d ikw ijls aangedrongen heb
ben.

H ij  belooft ons dat de zaak in  orde 
zal komen, maar dat het vaartuig nog 
gebruikt wordt.

Wat de andere vaartuigen betreft, zal 
hulp verleend worden, daar waar zu lks 
mogelijk is.

Het bezoek aan den Belgischen konsul 
is  nutteloos. H ij is  afwezig. H ij wordt 
nochtans van onze komst op de hoogte 
gesteld en de heer Pockelé zal er den 
volgenden dag alleen teruggaan.

EEN  V O O R ZIC H TIG E  M A A TREG EL

Daarna wordt aangeklopt bij de Fran
sche Intendance Maritime.

Gewezen wordt op den toestand waarin 
de Z.7 en de Z.49 zich bevinden en ge
vraagd wordt den volgenden dag deze 
vaartuigen te expertiseeren.

’s Namiddags keeren we langs Barfleur 
naar St. Vaast terug. Pas z ijn  we buiten 
Cherbourg of een platte band verplicht 
ons te stoppen.

Vlug is  onze reserve geplaatst, maai
de kapotte band is  zoo erg toegetakeld, 
dat van gebruik ervan geen sprake meer 
kan zijn .

Zoo kunnen we de re is niet voortdoen, 
daar nog 600 Km . dienen afgelegd. We 
tiappen verder naar St. Vaast. Daar eveti 
terug, vinden we een kleine garage, waar 
men allerlei oude binnenbanden ver
koopt, alsook buitenbanden.

We vinden er een paar binnenbanden 
ons nuttig toeschijnend, maar van bui
tenbanden kon geen sprake z ijn , al ziet 
onze reserve er maar droevig uit.

We zullen de terugreis maar zoo aan
vangen, maar voor vandaag zal het niet 
meer gaan.

We besluiten dan maar den volgenden 
morgen te vertrekken en maken gebruik 
van een uurtje vrijen t ijd  om er een 
oesterput te bezoeken, bestuurd door een 
man met veel jaren ondervinding en die 
zooeven z ijn  flinke dochter komt te ver
liezen bij een mitrailleering door Engel
sche vliegtuigen.

Zooals overal gaan ook h ie r klachten 
op over het gebrek aan materiaal, dus 
oesters. Van alle zijden worden er dui
zenden gevraagd, maar h ij kan geen 
tiende van de bestellingen voldoen.

Deze oesterput dient slechts om inge
voerde oesters te bewaren. Ze worden er 
regelmatig bij hoogwater ververscht door 
het openzetten der vallen, langs waar 
de oesterput met de zee in  verbinding 
staat.

In  vredestijd worden hier duizenden 
en duizenden oesters per dag verhan
deld. Thans is  er gebrek aan invoer en 
aan verpakkingsmiddelen, zoodat het be
d r ijf  slechts matig kan uitgeoefend.

We maken van de gelegenheid gebruik 
om ’s avonds nogmaals oesters te eten.

Ten onzent hebben we hiervoor geen 
gelegenheid meer.

In  het hotel wordt met de mannen wat 
gepraat. Men heeft zich vandaag na
na tu u rlijk  verveeld omdat nog niets kon 
aangevangen worden.

Morgen zal het, hopen we, wel beter 
gaan.

De heer Pockelé en Louis Haerinck 
gaan terug naar Cherbourg.

De mekaniekers van Valcke zullen met 
het repareeren van den motor der Z.49 
w aarschijn lijk kunnen beginnen en w ij 
onze taak volbracht hebbende, keeren 
terug naar Dieppe, waar ons nog zaken 
te wachten staan met de 0.2.

Deze zou immers met den sprottijd 
terug te Oostende moeten kunnen varen.

’t Zou voor de gebroeders Dasseville 
een mooie vergelding z ijn  voor wat hen 
zoolang te kort kwam.

NAAR D IE P P E  TE R U G

W ij hebben de plaats echter niet om 
hierover in  ’t lang en breed u it te wei
den.

We moeten de gansche stad doortrek
ken en bereiken spoedig de werkplaatsen 
van de Kromhout Motorenfabriek. Daar 
krijgen we het eenvoudig antwoord dat 
de stukken, die er reeds 14 dagen staan, 
Bog moeten gededouaneerd worden. We 
dringen aan met het gevolg dat dit ’s 
anderendaags zal geschieden en binnen 
een viertal dagen deze dus te Dieppe 
zullen zijn .

Daarna zoeken we een vriend op, die 
zich met de repatrieering van goederen 
bezig houdt u it het onbezette gebied

We leggen hem het geval u it van den 
heer Vermast van Oudenburg, wiens 
prachtig rijtu ig  met al z ijn  goederen 
zich nog in  een kle in plaatsje bij Pau 
bevindt. Deze belooft ons stellig het noo
dige te doen opdat ook hier voldoening 
zou bekomen worden. We spreken af voor 
Dieppe en... vier uur na onze aankomst 
te Pa rijs, z ijn  we het weer afgetrapt, 
zonder ons den, t ijd  te hebben gegund, 
die schoone wereldstad met al z ijn  wel 
en wee van meer nabij te hebben bewon
derd.

t Za l een ander maal misschen beter 
passen.

s Avonds z ijn  we te Dieppe terug. We 
bezoeken onze schippers, blijven een 
uurtje samen een glas drinken, verzoe
ken den scheepsbouwer, bedanken hem 
omdat het thans wat vlugger gaat en 
nemen dan ru st om den anderen dag 
eens te meer de terugreis te aanvaarden, 
nadat we den motor Deutz van 50 P.K. 
van Albert Huys, geladen hebben op den 
kamion.

Alles is  richtig ! Albert Huys, schijn-

BANK VAN BRUSSEL
— NAAM LOOZE VENNO O TSCHAP — 
B I J H U I S  O O STEN D E : 3, W A FE N FLA A TS  
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.

Transportvoerders

Wat onze Reeders moeten weten
(Vervolg van bladzijde 1)

DE V RO EG ERE V E R Z E K E R IN G E N  
DE V IS S C H E R IJ

EN

eerbiedigd en wordt daadwerkelijke, za
kelijke bemiddeling en medewerking be
oogd. ln  verband hiermede, en a ls voor
beeld van volksgebondenheid, so lidarite it

Dat is  een algemeene toestand, een I er' medewerking aan de uitbreiding van 
algemeene beschouwing. U weet zelf best . , n  Noodj\ hetgeen beteekent be-
hoe het .tot nog toe in  ’t algemeen ge- \ h_artigm g Yan de belangen van de Zee- 
steld was met de Verzekeringen in  het i v,sscher|J t algemeen, mag gewezen 
Zeevisscherijbedrijf. H ie r ook kan, moet 'ï° ,r ?,en -0f) spontane en onvoorwaar- 
gesproken worden van de «Uitzuivering | e , ^e '^spanningen, die de Heer Pros- 
en het gezond-maken» van de toestanden j *5er Vandenberghe zich onm iddellijk ge- 
ten opzichte van verzekeringsaangele- j Roostte om de organisatie en het be-
genheden. D it moet en kan enkel ge-] ” vat\ * ® van “!"*U,P in
schieden met medehulp van het gezag, j Nood» te bevorderen. Deze houding van 
door de ordening van de bedrijven in  Î! Heer Vandenberghe lig t trouwens 
het algemeen, en voornamelijk met me-j vPl .k.®mel? d3 ">n va"  2IJ"  verleden als 
dehulp van volksgetrouwe, onafhanke-1 t̂n Jc,er , m  dienst van de belangen var. 
lijke , onkrenkbare en bekwame vakkun- ae ZeevlS8ChenJ-
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Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRACHT
WAGENS P ER  MAAND met 
gasgeneratoren uitgerust 
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 OOSTENDE

(384)

Onze Echo's

digen, die bekend z ijn  met de toestan- D EEL  I I I
den, met het karakter van de Reeders
en het Visschersvolk en de specifieke Door de verspreiding, de versplintering 
aangelegenheden waartoe het Vissche- van de belangen, was het sp ijtig  tot nog 

baTrTevredennw iéte^teraggévóntoTtè ! rijb e d rijf in  functie tot het Verzekerings-; toe niet mogelijk een verzekeringspolis

’s Morgens zetten we te St. Vaast aan 
naar Dieppe. De heeren Pockelé en Louis 
Haerinck vaarden af naar Cherbourg om 
de werkzaamheden aldaar aan te vat
ten.

A ls we een paar uur rijden, is  het 
thans onze achterste buitenband, die 
niet meer mee w il en ons verplicht die 
te vervangen, daar het binnenste ge
deelte volledig kapot gegaan is.

De vervanging geschiedt vlug, maar 
vóór Dieppe zullen we geen tegenslag 
meer mogen kennen, zooniet mogen we 
onder weg blijven staan.

We passeeren langs Rouen, waar we

hebben, neemt plaats nevens ons en ’s 
avonds z ijn  we terug te Oostende, eener
z ijd s tevreden, dat de reis, niettegen
staande veel moeilijkheden, goed eindig
de, anderzijds gelukkig dat ons domein 
nog niet geschonden werd.

Onze vpiend Jozef Pockelé, is  onder
tusschen voort aan het ijveren en ver
richt paardenwerk voor onze visschers- 
reeders.

Of allen na het terugbrengen van hun 
vaartuig, daarvoor veel erkentelijkheid 
zullen betuigen, zal de toekomst u itw ij
zen.

Voor wat velen betreft, waarvan het 
vaartuig thans mooie resultaten maakt 
kunnen we dit alles niet zeggen en eens 
te meer mag het gezegd dat « ondank
baarheid ’s werelds loon is».

Wat ’n mensch meer genoegen doet is  
de persoonlijke voldoening te smaken, 
elkeen opnieuw te zien werken, gezond 
voedsel te zien aanvoeren en veel ge
lukkigen te hebben gemaakt. P. V.

D E 0.2, DE Z.49 EN DE Z.50 IN  DE  
TH U ISH A V EN

B i j  het te pers gaan vernemen we de 
aankomst van de 0.2 in  de Oostendsche 
haven en die van de Z.49 en de Z.50, de
ze laatsten onder leiding van den heer 
Pockelé in  de haven van Zeebrugge.

De gebroeders Dasseville en Albert 
Huys waren er als de kippen bij om den 
heer Vandenberghe te gaan opzoeken 
en te bedanken voor al wat h ij voor hen 
gedaan had.

’t Z ijn  brave jongens! 
Waterschoutsagent Pockelé verdient 

de beste gelukwenschen om zoo kranig 
en vlug opnieuw twee van onze schoon
ste vaartuigen der visschersvloot in  
hun thuishaven te hebben teruggebracht.

De Haring- en 
Sprotvangst

VOEDINC VOOR ALLEN

WERK VOOR VELEN

Het verheugend nieuws kwam toe dat 
de eerste sprot door onze ijverige v is 
schers aangebracht werd. Weldra zal 
denkelijk ook de haring z ijn  verschij
ning doen.

D it beteekent werk en verdienste voor 
velen, doch bijzonderlijk voeding voor 
allen.

Zooals men weet wordt deze geheele 
bedrijvigheid door de Hoofdgroepeering 
«.Visch en Visscherijprodukten» geregeld 
en gecontroleerd. In  huidige omstandig-

wezen aanleiding kan geven. Door deze | tot stand te brengen, waarbij de belan- 
vakkundigen dient onder andere gezorgd j gen van de Eigenaars van Visscherssloe
te worden voor een nieuwe verzekerings- 
markt; bedoeld wordt het in  leven roe
pen of het gezond maken van binnen
landsche verzekeringsmogelijkheden om
het opzoeken te voorkomen van degelijke 
verzekeringsmaatschappijen in het bui
tenland.

D EEL  I I  

W A T D IE N T  BEOOGD

De oplossing van het probleem van 
de verzekeringen in  het Zeevisscherij
bedrijf was reeds vóór den oorlog een 
dringende noodzakelijkheid, en moest 
zonder uitste l aangevat worden. Door

pen op voldoende wijze gedekt waren. 
D it was voornamelijk op de binnenland- 
sche markt het geval. De zaken, die in  
het buitenland werden geplaatst, waren 
meestal ruimer gewaarborgd. Deze toe
stand, onvoldoende waarborg, was oor
zaak van vele onvolkomen schaderege
lingen, spijtige gevallen, geschillen, m is
noegdheid, achteruitgang, soms onder
gang van ernstige- gezinnen, m oeilijk
heden en verkeerde verhoudingen onder 
vrienden en collega’s, moeilijkheden ten 
overstaan van het Hypotheekwezen.

H E T  V E R ZE K E R IN G S C O N TR A C T

«Hulp in  Nood» heeft begrepen, dat

H E T  DOEL VAN «H U LP  IN NOOD»

de internationale omstandigheden werd degelijk verzekeringscontract een 
het probleem verscherpt, de plaatsings - eerste en noodzakelijkste vereischte is, 
mogelijkheid van de risico’s was zeer w il er iets geordend, iets ten goede be- 
beperkt, de binnenlandsche markt bleek re ikt worden. B i j  het opstellen van de 
geen voldoening te geven; en verhinderd polis «Hulp in  Nood» werd uitgegaan van 
moest worden dat de zaken zonder meer net idee den Reeder in  den breedst :no- 
naar het buitenland zouden gaan. gelijken vorm dekking te bezorgen. Het
v.-5e verzekenngsvoorwaarden van de heeft z ijn  belang er op te wijzen, dat 
bi!n)nenlandsche markt waren tot nog in  de polis vastgestelde waarborgen 
toe onvolkomen. De reeder moest in  ver- ; aangepast werden aan de voorwaarden, 
scheidene opzichten voor een te ru im  welke in  Nederland voor soortgelijke r i -  
deel. en voor bepaalde risico s voor het SiC0’s  worden gevolgd en aangewend, 
geheel, eigen verzekeraar blijven. j Allereerst wordt door de polis voor-

I komen, dat b ij een overkomen ramp een 
! Reeder zou ten onder gaan. Met het doel 

Het in itia tie f van de Stichters van het financeeren van de uitbating van 
de Samenwerkende Verzekeringsmaat- een Vaartuig te vergemakkelijken, wer- 
schappij «Hulp in  Nood» kwam op z ijn  den de belangen van de hypetheekhou- 
tijd , was gelukkig en is  gezond. «Hulp ders op bijzondere wijze op het oog ge
in  Nood» is  een Nationaal Verzekerings- houden, hetgeen voor den Reeder zelf 
organisme, gebouwd op eigen bodem, een waarborg beteekent. Verder z ijn , 
voor eigen volk. «Hulp in  Nood» werd op- buiten totaal verlies, onder speciaal be- 
gericht uitslu itend door Reeders voor ding voorzien : Brandschade, opsleeping 
dc verzekeringen van de Visschersvaar- en bijstand bij erkenden nood. eigen 
tuigen. De statuten bepalen dat enke! schade door aanvaring of stormweder e.i 
Reeders van de Zeevisscherij als lid  stranding. De bijzondere voorwaarden, 
kunnen aansluiten en bij de Maatschap- die voor deze risico’s werden bepaald, 
p ij kunnen belangen nemen. Hierdoor z ijn  op zeer ruime wijze opgevat, mer- 
wordt verhinderd, dat personen vreemd ke lijk  ruimer dan dit in  het algemeen 
aan de oorzaak en het doel van de on- tot nog toe op de binnenlandsche markt 
derneming invloeden zouden kunnen het geval was.
doen gelden en tot eigen belang zich Ik  houd m ij gaarne bereid verder meer 
in  de zaak zouden mengen. nauwkeurige bijzonderheden in  verband

Het is  de bedoeling de werking van met de polis te verstrekken. Desge- 
«Hulp in  Nood» u it te breiden tot al de wenscht kunnen de leden of de belang 
Visschershavens van de Vlaamsche kust. hebbenden bepaalde vragen opwerpen, 
Hierdoor zal voorkomen worden, dat de ofwel kunnen z ij ten persoonlijken tite l 
premiën naar het buitenland zouden inlichtingen bekomen, 
gaan. Komt bij den aanvang de herver- Ik  w il niet eindigen zonder op bijaon- 
zekering nog sterk in  aanmerking, dan dere wijze de Stichters van «Hulp in  
zal spoedig door de samenwerking de Nood» geluk te wenschen met hun in i-  
financieele toestand van de Maatschap- tiatief, al de Vlaamsche Reeders u it het 
p ij toestaan den premieafstand aan her- Visscherijbedrijf, door de samensmelting 
verzekeraars te beperken. Enkele weken van hun respectievelijke belangen, in  
werk hebben aangetoond dat de Reeders een degelijk en gezond verzekerings - 
zin  hebben voor verbondenheid en sa- organisme onder te brengen en door het 
menhoorigheidsgevoel bezitten; het be- j bundelen van de belangen een financieel- 
vorderen van deze gevoelens werd trou- ; gezond organisme te vestigen, dat de 
wens door de stichters van de Vennoot- j gevaren, die elk bedrijf afzonderlijk

■  Apotheekdienst te Oostende.
Zondag 16 November zal de apotheek 

Dobbelaere. Wittenonnenstraat, 18, den 
ganschen dag open zijn .
@ N IE U W E  RA D IO ’S VOOR 1942.

Groote keus in  magazijn bij Radio DE 
M E E STE R , 122, A. Pieterslaan (Petit 
Paris) Oostende. Ook groote keus onder
deelen en radio-lampen. Plaatsing langs 
heel de kust en op den buiten. (517)

■ Trekking Loterij Winterhulp.
Z ijn  betaalbaar met 100 frank; de

20.000 biljetten waarvan het nummer ein
digt op; 6.

Z ijn  betaalbaar met 250 frank: de
2.000 biljetten waarvan het nummer ein - 
digt op: 79.

j Z i jn  betaalbaar met 1.000 frank: de 
1 400 biljetten waarvan het nummer ein
digt op: 291, 099.

Z ijn  betaalbaar met 5.000 frank: de 
40 biljetten waarvan het nummer ein
digt op- 2219, 8216.

Z ijn  betaalbaar met 10.000 frank: de 
20 biljetten waarvan het nummer ein
digt op 5102.

Z ijn  betaalbaar met 25.000 frank: de 
12 biljetten waarvan het nummer ein
digt op’ 40114, 37835, 79581, 24707, 61035, 
88480.

Z i jn  betaalbaar met 50.000 frank: de 
8 biljetten waarvan het nummer eindigt 
op: 94979, 06141, 01863, 80772.

Z ijn  betaalbaar met 100.000 frank: de 
5 biljetten dragende de nummers 287068, 
135112, 225543, 197051, 144805.

I s  betaalbaar met 1.000.000 frank: het 
b iljet dragende het nummer 216552.

De vijfden van het biljet winnen het 
vijfde van het bedrag toegekend aan 
het overeenstemmend geheel biljet.

Werpt uw oud papier niet weg. G ij be
hoedt de arbeiders der papiernijverheid 
voor werkloosheid.

schap beoogd. Onmiddellijk b ij den aan 
vang van het werk kon practisch succes 
bekomen worden en mede hierdoor kon 
een herverzekeringscontract worden ge
sloten, waarbij de belangen van de On
derneming en van de leden volkomen

het K . M. D. moeten gaan bezoeken men kan zich best voorstellen, dat in  
voor Albert Huys van de 0.93, waarvan j dien alles zoo v r ij als vroeger moest ge-

heden kan het ook niet anders, want honderd ten honderd gewaarborgd z ijn  
,  ̂ waarcjoor toch een ruim  deel van de

het schipje strandde vóór Dieppe in  
dienst van de pontoniers, om er de zaak 
van z ijn  schadevergoeding te bespreken, 
die op de som van 178.232,50 fr. geraamd 
werd.

De betrokken officier is  er niet. We 
geven er de papieren af en moeten on- 
verrichterzake voortrijden naar Dieppe.

We hebben dus een omweg van 100 
Km . voor de zooveelste maal nutteloos 
afgelegd.

’t  I s  hoog t ijd  dat we Dieppe in  den 
namiddag bereiken, want een onzer 
voorste banden loopt op z ijn  einde.

We gaan op zoek bij een kleinen ver- 
maker van buiten- en binnenbanden. We 
vinden er na alles doorzocht te hebben 
twee tam elijk goede banden. « Mille 
francs, Monsieur » is  het antwoord op 
onze vraag hoeveel ze kosten.

’t  I s  nog goedkoop vergeleken bij ten 
onzent, waar men thans zoo maar van 
2000 Belgische franks spreekt per band, 
alsof het nog een koopje is.

A ls onze autobanden in  orde z ijn  ge
bracht, vervoegen we de gebroeders Das 
seville.

Stukken van den motor, die bii Krom  - 
houtmotoren te P a rijs  liggen, z ijn  nog 
niet gearriveerd, ’t  I s  14 dagen dat ze 
er liggen.

Het vaartuig is  anders bijna gereed: 
nieuwe wanden, vernieuwd dek, masten, 
kalefaten, alles is  netjes gereed. Het 
vaartuig heeft op de bank gelegen, en... 
thans is  het nu weer dat!

NACH P A R IS

We geven er den volgenden morgen 
kennis van aan het K.M.D. en met een 
papier en benzine in  den bak, trappen 
we het af naar Pa rijs.

’t I s  ju is t  elf uur als we starten. Dieppe 
lig t op 179 Km . van Pa rijs. Zonder tegen
slag hopen we de vermaarde wereldstad, 
w aarvan steeds zooveel gesproken wordt, 
voor de eerste maal na den middag te 
zullen zien.

’s Middags eten we in  Forges-les-Eaux, 
gekend voor z ijn  goede keuken en mooie 
omgeving. Het ons aangeduide restau
rant beantwoordt echter niet aan onze 
verwachtingen en al is  de p rijs  duur. het 
ons voorgeschoteld middagmaal laat te 
wenschen over.

We rijden rond 13 uur verder langs 
Goumay, Gisors, Pontorse en bereiken 
rond 14.15 uur de groote wereldstad,

stokeeren voor later verbruik, de anderen 
zullen de sprot en haring rooken of in 
leggen om te voldoen aan het onmid
de llijk verbruik. Zoodoende zal ieder z ijn  
deel krijgen, en zullen bijna al de be
drijven kunnen in  werking gesteld wor
den. Het is  te hopen dat de aanvoer be
la ngrijk  z ij,  en dat onze visschers wat 
meeslag hebben.

De Hoofdgroepeering zal ook zorgen 
dat elkeen een eerlijke verdienste toe
gekend worde. Nochtans dient rekening 
gehouden, dat de waar zoo genadig mo
gelijk aan den verbruiker toekomt, waar
van de koopkracht over het algemeen 
beperkt is.

Het is  nu aan al de belanghebbenden 
hun plicht te doen om alles af te leve 
ren voor het verbruik. De goederen die 
hun voor verkoop of bewerking toe ver
trouwd worden, behooren tot de alge
meenheid en mogen aan hun gewonen 
weg niet onttrokken worden.

Rookers, inleggers, conservenfabrikan
ten, doet Uw plicht! Bewerkt de U  toe
vertrouwde waar zorgvuldig, levert alles 
af volgens de instructies die U  zullen 
gegeven worden. Indien het bestuur der 
Hoofdgroepeering vaststelt dat gij Uw 
plicht doet. zal z ij  U  zonder tw ijfe l de 
grootst mogelijke hoeveelheden goede
ren te bewerken toekennen 

Voorheen is  haring en sprot steeds de 
geliefkoosde kost geweest van den werk
man en de m inst begunstigden. Het moet 

, ook nu nog zoo z iin , en hiervoor wordt 
waar oud en jong, arm en r i jk ,  eens zou cok op ons aller medewerking gerekend, 
willen heengaan

De intree van P a rijs  l i jk t  ons niet aan ; Ant. Van den Abeele,
wat de Intrede van zoo’n wereldstad zou : Voorzitter der «warenbewerking»
moeten zijn .

beuren, dit een warboel zou beteekenea. 
Vooreerst zouden de prijzen opgejaagd 
worden, en alles zou gaan naar dezen 
die het meeste geld hebben, wederom ten 
nadeele van de minst-begunstigden, en 
dit mag niet.

Verder ook moeten de belanghebben
den zich rekenschap geven dat indien de 
verkoop v r ij ware, de aangevoerde pro 
dukten hun meestal zouden ontsnappen 
en aangeschaft worden door personen 
die buiten het vischbedrijf staan en al 
wat te vinden is  opkoopen voor den 
zwarten handel.

Het is  de bedoeling der Hoofdgroepee
ring om het grootste deel der aange
voerde sprot en haring af te leveren aan 
de nijverheid, voor de verwerking ervan. 
Hiervoor komen in  aanmerking de con
servenfabrieken, de rookerijen en de in - 
leggerijen, die reeds meer dan een jaar 
s t i l liggen. De eersten zullen de bewer-

premiën in  eigen kas kan behouden b lij
ven.

Waar thans door de verspreiding van 
de risico’s nergens de verzekering van de 
Vaartuigen met succes en goeden uitslag 
kan behandeld worden, zal spoedig door 
de concentratie van de zaken, die «Hulp 
in  Nood» zich vooropstelt, een financieel 
gezonde basis kunnen gevormd worden, 
die door haar omvang en de reserves, die 
alzoo zullen kunnen gevormd worden, in 
ruime mate en uitsluitend aan de Ree
ders zal ten goede komen; niet alleen 
verzekerings-techniek wegens de dege
lijke  voorwaarden van de polis en den 
gezonden geest waarmede deze voor
waarden zullen kunnen toegepàst wor
den, maar ook wegens het geldelijk be
lang. dat de Reeders, en de Reeders al
leen, b ij de uitbating zullen hebben.

Ik  w il er h ier u itd rukke lijk  op wijzen, 
dat «Hulp in  Nood» niet gesticht werd 
om enkele belangen te dienen, naar ge

draagt, op voldoende wijze zal overne 
men en hierdoor de welvaart van de 
Zeevisscherij in ’t  algemeen zal bevor 
deren. Ik  ric ht tot de reeders een op 
roep tot vertrouwen in de collega’s, die 
zich voor een degelijke zaak hebben in 
gespannen in het belang van de Be- 
roepsgemeenschap en vertrouw dat z i j  
medewerking en steun in hun onderne
ming zullen bekomen.

king doen om he.t produkt te kunnen lang het speciale karakter of den toe
stand van een onderneming, maar voor 
de verzekeringsbelangen van alle Ree
ders van Visschersvaartuigen. Zooals 
reeds aangeduid werd heeft de Maat 
schappij een samenwerkend karakter, en 
kunnen enkel de Reeders aandeelen in 
de onderneming bezitten. H ie ru it volgt 
onder andere nog, dat de Maatschappij 
niet eten zaak is, die toebehoort aan de 
Beheerders, noch aan den Bestuurder, 
de onderneming, de KA S is  het gemeen
schappelijk bezit van de verzekerden, de 
Reeders. H ie ru it volgt nog, dat elke ver
zekerde toezicht heeft op de verrichtin
gen en den financieelen toestand, de 
ontvangsten en betalingen van de Maat • 
schappij. Door de werking van «Hulp in  
Nood» wenschen de stichters bij te dra
gen tot de zedelijke, maatschappelijke en 
financieele gezondmaking van het V is
scherijbedrijf. «Hulp in  Nood» wenscht 
mede te werken tot economische herop
leving, het vestigen van een voorspoe
dige orde, het bevorderen van de ver
bondenheid en het samenhoorigheidsge- 
voel van de Reeders.

H U LD E  AAN H E T  KN A P W E R K  VAN 
DEN H E E R  V A N D EN BERG H E P RO SPER

Met het oog op de uitbreiding tot al 
de Havens waar belangen beoogd wor
den. werd in  de Statuten een vertegen
woordiger voor elke Haven voorzien; op 
olke plaats zal dus een nauw en vertrou
w elijk contact met de verzekering be
staan. Daarbij steunt de werking van de 
Maatschappij op de medewerking van 
de bemiddelaars, makelaars en agenten; 
hiermede wordt allereerst een afzonder
lijke  tak van het verzekeringswezen en

IJZERWAREN •
QUINCAILLERIE

jack  DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HUISHO UD  A R T IK E L S  
— EN ALAAM —

H. R. 3673 •  Tel. 72.072
(27)

fVWWwW wwv^ |l

Nuttige Voordrachten
te De Panne 

itk *
Reeders, visschers, vischhandelaars en 

vischbewerkers van De Panne en Ko k
sijde —■ v ijf  en dertig in  getal — en een 
v ijf  en twintigtal leerlingen (varende en 
niet varende) hebben getoond, dat z ij 
niet onverschillig z ijn  aan alle wetens
waardigheden, die hun belangrijk bedrijf 
ten goede) kunnen komen.

Z i j  hebben op Woensdag )5 November 
1.1. in  't lokaal der V rije  Visschersschool 
te De Panne met de meeste belangstel
ling de zeer leerrijke en boeiende u it
eenzetting van den heer Ch. G ilis  ge
volgd, die met tastbare voorbeelden op 
het belang der wetenschap in  verband 
met de zeevisscherij, heeft gewezen, de 
voornaamste zeeën met haar diepten en 
gronden, waaruit z i j  hun bestaan en 
voedsel voor de bevolking halen, nog be
ter heeft doen kennen, en heel klaar en 
duidelijk he.t nauw verband heeft aan
getoond tusschen de levensvoorwaarden 
van verschillende vischsoorten, het ku it- 
schieten en het leven van jonge visschen 
eenerzijds, en de diepten en gronden der 
zeeën en den warmtegraad van het wa
ter anderzijds. )

Z i j  zullen ongetwijfeld met evenveel 
belangstelling en in  nog grooter getal de 
twee volgende wetenschappelijke voor 
drachten bijwonen, nogmaals te DE 
PANNE, in  ’t  lokaal der V rije  Visschers
school, Duinenstraat, 15:

I.  Op Woensdag 19 November, te 15 u. : 
1. Over het zoutgehalte van het zeewa
ter; 2. Het plankton; 3. De Levensleer 
en Visscherij van de sprot;

I I .  Op Woensdag 17 December, te 15 u.: 
1. Over de temperatuur van de zee; 2. De

fe! Geboorte.
W ij vernemen de geboorte van Mejuf

fer Marie-Anne Madelein, dochtertje van 
Mijnheer en Mevrouw Georges Madelein 
Desouter, vischhandelaar, thans verb lij
vende Keizer Karelstraat, 99, ’3rugge.

De redactie biedt aan moeder en kind 
z ijn  beste lieilwenschen aan.

K  W IJ  KOOPEN
oude en gebroken phonoplaten aan hoog- 
sten p rijs . Afhaling ten huize aan heel 
de Ku st. Radio De Meester, 122, A. Pie
terslaan, Oostende. (515)

KM Mosselen-
De mosselverdeeling werkt thans over 

het geheele land. Daar in  onze stad, in  
normale tijden, ruim 350 ton moss-U-n 
werden verbruikt per jaar, richtte het 
stadsbestuur van Oostende een schrijven 
aan de bevoegde overheid, verzoekende 
de stad ook te willen laten g nieten van 
deze verdeeling.

Hierop is  de bevoegd i overheid t-chter 
niet kunnen ingaan. daai de mosselen 
moeten bestemd blijven voor de groote 
steden en nijverheidsct ntra.

INKOOP VAN 
GOUD - Z IL V E R  - B R ILJA N TE N
■  AAN HOOGSTE P R IJZ E N  9

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

(521)

K A A R T
Op Zondag 16 November, prijskamp 

met de kaart (bieden) bij Marcel Tem- 
pere, Café du Boulevard, 334b, Torhout
steenweg, met 100 fr. vooruit en het in 
leggeld. Inschrijv ing  om 2 uur. Begin om 
2.30 uur.

Om te arbeiden en doen te arbeiden 
heeft onze papier- en kartonnijverheid 
oud papier noodig.

M IN D IE N  UW RADIO D E FE C T  IS
wend U  of telefoneer aan Radio De 
Meester, 122, A. Pieterslaan, Oostende. 
Telefoön 71461. Zorgvuldige reparatie 
aan laagsten p rijs. (516)

U zeer dikwijls 
^ buitenshuis zijt

2 !
ln alle acotheken en droqerijen:6en10frank j

Mosselen en Sprot 
voor de Kust

I f t r
Algemeen wordt geklaagd dat, waar 

vóór den oorlog 35 t.h. van de mosselen 
aan de K u st verbruikt werden, men er 
thans geen meer ziet, niettegenstaande 
er vorige maand meer dan vier duizend 
ton werden aangevoerd.

Naar het schijnt moeten de mosselen, 
die aan ongeveer 2,50 fr. per kg. ver
kocht worden, voor de groote centra die
nen.

Men verliest te B russe l echter u it het 
oog dat, waar men in  het binnenland 
rustig  op z ijn  bed slaapt, men te Oos
tende met duizenden elke nacht in  de 
abris lig t of rustelooze nachten door
brengt, met al de gevolgen er aan ver
bonden.

A ls er een volk dus wel veel en kloek 
voedsel noodig heeft, dan z ijn  het de 
Oostendenaars, waarvan, velen tengevol
ge van het volledig stilleggen van het 
seizoenleven, in  de grootste armoede le
ven.

Mosselen is  een goedkoop en kloek 
voedsel.

En  daarvan mag onze bevolking wel 
eens proeven.

Wat de sprot betreft, ware het zeer 
aan te bevelen er groote kwantiteiten 
versch .ter beschikking van de bevolking 
te stellen.

Te B russe l vergeet m?n maar al te 
gemakkelijk, dat men in  het spergebied 
in moeilijke omstandigheden leeft.

’t Ware wenschelijk dat men hier in  
de abri’s eens een k ijk je  kwam nemen.

Anderzijds dient de zaak geordend, 
daar Maandag en Dinsdag gansche ben
nen gesmokkeld werden ineens en som
mige leursters van 20 tot 22 fr. de kilo  
vroegen.

Voor de winkels dient ook een regeling 
getroffen, daar sommige personen twee
maal naeen voor een kilo  aanschoven en 
er hadden.

H Indienen van aanvragen tot 
vaststelling en schatting der 
oorlogsschade.

Het Commissariaat-Generaal voor 's 
Lands Wederopbouw deelt mede:

Wegens het groot aantal aanvragen 
tot vaststelling en schatting der oor
logsschade is  de eerste voorraad aangif- 
te-farmulieren uiïgeput, Een tweede 
quantum wordt eerlang ter beschikking 
van het publiek gesteld, maar tengevolge 
van moeilijkheden b ii de papier voorzie
ning zal deze levering enkele weken ver
traging ondergaan 

De term ijn  voor het indienen der aan
vragen welke op 31 December 1941 moest 
vervallen werd dan ook me.t zes maand 
verlengd en loopt tot 30 Juni 1942. Het 
publiek zal verwittigd worden wanneer 
de tweede uitgave der formulieren is  
verschenen.

De geteisterden hoeven dus verder 
geen stappen te doen bij de verschillen
de bevoegde diensten, daar deze momen
teel zonder gevolg moeten blijven.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMEËl
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende 

(boven Ribby)
SN EL- EN M A C H IN ESC H RIFT
-----------  T A L E N  -----------
C O P  IJ  W E R K E N

Inlichtingen en inschrijvingen ter school 
van 2 tot 5 uur. Op alle andere uren bij 
Mej. Tilm ant, 6, Oude Mijnplaats. (528)

S C H E T S E N
----------  U I T  H E T  ----------

VK5€HMI£NBEBRIJF
door H. B R Y S

IS  IN  A LLE  B O EK W IN K ELS  
D ER  K U S T  V ERK R IJG BA A R I

A.
Die se I- 
Motoren

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

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

b i i  d p  H n n fd p - r n p n p p r in p -  V TTT J A * u ÛC&a u i S û w M c i i  e n  ±.  u v c i  u c  i c m p c i ü t u u i  » a u  u c  ^
g p ring VIII. , van de zakenwereld in 't algemeen ge- levensleer en visscherij van den haring.
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Studie van den Notaris .

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

Op DONDERDAG 20 NOVEMBER 1941 
te 15 uur, in  het lokaal «P rin s Boude
w ijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende :

IN S T E L  met %  %  premie
van

STA D  OOSTENDE 

B E S T  G ELEG EN

Opbrengsthuis
Foek Koninginnelaan en Thouroutsche 

Steenweg 90 (Petit P a ris) 
genaamd «CAFE U N IE» 

bevattende benevens de Café, 3 Appar
tementen, 3 mansarden en zolder.

Oppervlakte 84 m2.
Centrale verwarming.
Gebruikt met pacht.
Bezoek: Maandag en Donderdag van 

14 tot 16 u.
Voor nadere inlichtingen, zie plakbrie

ven of zich bevragen ter studie. (526)

Studie van Meester

P. S IM P E L A E R E
Notaris te De Panne.

ZATERDAG  22 NOVEMBER 1941, om 
2 u. namiddag in  de café «’t Zeetje», bij 
M. Th . Debra, Kasteelstraat, te De Panne

i n s t e l

van

Woonhuis
met afhangen, te DE PANNE, met uitweg 
op de Veurnestraat, er gemerkt nr. 127, 
bekend bij kadaster sectie A, deel van 
nrs. 175/82 en 175/92, groot: 227 m2. 

^%*tostelpremie. (536)

Studie van den Notaris

Henri F R A E Y S
te Brugge, Spanjaardstraat, 19.

Om u it  onverdeeldheid te treden

Op DONDERDAG 27 NOVEMBER 1941, 
om 3.30 ure in  het «Café des Sports», 
Ursellaan 4, te Heist-aan-zee:

IN S T E L  met premie
H E IST-A A N -ZEE  

Kursaalstraat, 30

Zeer wel gelegen

Woonhuis
gewezen herberg « B ij de Zwakken», groot 
70 m2, dicht statie en Kursaal. 

Onmiddellijk beschikbaar.
Voor bezichtiging zich wenden Knokke- 

straat, 64, Heist. (532)

ZOEKLICHTJES
T E  KOOP 3 verschillende loten bouw

grond gelegen: 1 lot van 88 v. m. in  de 
Tarwestarat; 1 lo.t van 100 v. m. in  de 
Honoré Borgersstraat; 1 lot van 240 v. 
m. in  de Leffingestraat.

Voor inlichtingen te begeven:
18, KO N IN G IN N ELA A N , Oostende

(448)

V ISS C H E R S V A A R TU IG  te koop. Ge
heel kompleet voor varen en visschen. 
Lengte 9,3 m. St. Sebastiaanstraat, 37, 
Oostende. (535)

BEN  KO O PER van sc h rijf- en reken
machines. Schrijven bureel van het blad

Rechtbank van Koophandel 
te Oostende

B i j  bevelschrift van den heer Rechter- 
Commissaris in  het faillissement van M. 
A rthur Cornellie, handelaar te Oosten
de, Kapellestraat, 64, worden de schuld
eischers die definitief of bij voorraad 
werden aanvaard bij het passief van dit 
fa illiet, in  vergadering bijeengeroepen 
tegen Maandag 24 November 1941. ’s 
voormiddags te elf uur, in  de gehoorzaal 
van de rechtbank van Koophandel te 
Oostende, om er het verslag van den 
curator te aanhooren over den toestand 
van het fa illiet en den vermoedelijken 
uitslag van de vereffening, om den ge
failleerde te hooren in  z ijn  voorstellen 
tot concordaat en om over die voorstellen 
te stemmen.

De Curator, M r Aug. Borgers.

(538) 1

Onze Brievenbus

A. D., Antwerpen.

De personen in  kwestie bezitten geen 
visschersvaartuig, maar gezien z ij groote

De Vischverdeeling

T E  K O R T R IJ K

Zaterdag 8 November 1.1. werden de 
Vereenigde Vischhandelaars der stad tot 
een vergadering uitgenoodigd door den 

vischhandelaars waren, z ijn  z ij  waar- ' heer Depraetere. schepen der Bevoorra- 
sc h ijn lijk  lid  van de Corporatie voor ding, bijgestaan door den heer Lepeer, 
Visch en Visscherijprodukten, waar ssij bestuurder der kontrooldiensten van
een aandeel hebben in  de verwezenlijkte 
w inst volgens het vroegere zakencijfer. 
ofwel regelmatig (indien z ij winkelier, 
dus kleinhandelaar z ijn ) een getal kg. 
visch. garnaal, mosselen en haring te 
verkoopen krijgen.

De Corporatie voor Visch en Vissche
rijprodukten, afdeeling Handel , Wet
straat 163, Brussel, zal U  hieromtrent 
dc ju iste gegevens kunnen opgeven.

onder nummer 530. (530;

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

M arktberichten

W ENSC H T E  KOOPEN per okkasie : 
een pupiter (schrijftafel). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

GENT
VISCHTO EVO ER

Verdeelde goederen gedurende de week 
_________________________________________ van 2 tot en met 8 November:

GOEDE DAC TYLO  vraagt plaats. — . ?^r n a l e k g ‘: k l? bben;^  kg' :
Voorwaarden opgeven aan het bureel - , ane5*- 7350 ,g„<Lvf rs  e pos, Ü s/:
van het blad onder nummer (352) ëestoomde pos: 17 0̂ kg.; gerookte sprot:
------------------------------------------------------------ 2435 kg.; ingelegde vischpr.: 3850 boka-

T E  KOOP : Schoon dik spiegelglas, L jn; spuitvisch- 47.200 stuks (ongeveer
grootte 150 cm. lang en 47 cm. breed. 780 kg.).
Zich wenden bureel van ’t  blad. (288) ANTWERPEN

G ELD PLA A TSIN G , uitstekende waar- VISCHTOEVOER
borgen, hooge intresten. Schrijven bu- Bedeeling van visch in de M ijn  gedu-

visch: 19S6 kg. 
10.925 kg. voor

reel van het blad. (256)

1 Studio Lionel
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

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

(452)

rende de week van 3 tot 8 November : 
Belgische visch :

Kg.
Bot
Schar
Versche sprot 
Tong 
W ijting  
Gamaal
Mosselen in zuur

41 
167 

1.050
2,3

92
3.630

338,8

F r.
787.20

1.753,20
10.080,—

138,—
1.104,—

41.745,-
8.893,50

Adm inistratieve 
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

Arrondissementscommissariaat
b r ü g g e - o o s t e n d e "

Kantoor van Deurwaarder

Arthur D ’ H O E S T
te Oostende, Rogierlaan, 38. Te l. 72212

B i j  uitscheiding van bedrijf

T E R  V ERKO O PZA A L FLO RA
Veldstraat 1, Oostende

Op DONDERDAG 20 en VRIJDAG 21 
NOVEMBER 1941, telkens om 2 ure na
middag:

P R A C H TIG E

Meubelvenditie
vaïi

volledige slaapkamergarnituren in  eik en 
pitch-pin, matrassen en oorkussens, ze
tels, tafels, stoelen, aanhoudend vuur 
merk «F. B.» in  besten staat, spiegels, 
traptapijten, keukengerief, glc-ierswerk, 
bedgerief en sargiën, schoon lijnwaad, 
enz...

Verders nog: zilverwerk, zooals koffie
filte rs, couverts, enz...; een lot beste 
wijn, zooals «St. Em ilion», «Château Neuf 
du Pape», «Fronsac», enz...

Ook nog: een brandkast merk «Lava- 
Brusse l (hoogte ongeveer 1.10 m.); een 
radio-apparaat merk «Bell» als nieuw; 
een accordeon, zoo goed als nieuw, merk 
«Scandali», met 120 bastonen, binnen
werk gansch in  aluminium.

Zichtbaar den voormiddag van den 
verkoopdag vanaf 10 ure.

Op kontant en gewone voorwaarden.
(537)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 ’ Oostende.

T E  K O O P :
Schoon handelshuis, Langestraat. 
Schoon handelshuis, b ij Leopold I  pl. 
Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort. 

Met oorlogsschade, verhuurd 16.000 fr. 
+ lasten voor den oorlog. Gevr.
225.000 fr.

Prachtig landgoed b ij Brugge, 2 Ha. 
6000 m2. Vischrijke vijver enz. P r ijs :
600.000 frs.

Burgerhuis, b ij Catharinaplaats.
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Heerenhuis, center van stad. 
Schoone rapportvillas, Zeedijk biij Pal.

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

45 kamers. Alle confort.
2 schoone villas, Mariakerke, 164 m2. 
Burgerhuis, Westende, langs groote baan 
Bouwgronden te Breedene, vanaf 20 fr.; 

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

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

burgstr., Peter Benoitstraat, Euphr. 
Beernaertstraat.

DRINGEND t e  k o o p  g e v r a a g d
Handelshuizen, burgershuizen, enz., 

groot en klein, in  en buiten stad.

Totaal :
Vreemde visch: 

Gestoomde pos 1.450
Versche pos 7.320

5.321,1 64.500,90

13.238,50 
51.924,

Totaal: 8.770 65.162,50

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER 

Gedurende de week van Zondag 2 tot 
Zondag 9 November werden aan de Aan- 
koopcentrale af geleverd:

Zondag 2, Maandag 3 en Dinsdag 4 
November werd wegens de slechte weers- 
gesteltenis niet uitgevaren.

Woensdag 5 November. — Garnalen: 
1016 kg. voor 10.160 fr.; visch: 800 kg 
voor 11.170 fr.; sprot: 17.855 kg. voor 
142.840 fr. In  totaal voor een bedrag 
van 164.170 fr.

Donderdag 6 November. — Garnalen: 
322 kg. voor 3220 fr.; visch: 1685 kg. 
voor 22.197 fr.; sprot: 2622 kg. voor 
20.976 fr. Totaal: 46.393 fr.

Vrijdag 7 November werd niet uitge
varen.

Zaterdag 8 November. — Garnalen:

De volgende landbouwers worden ge
stra ft wegens het tekortkomen aan hun 
leveringsplicht van broodgranen:

Gemeente SN A A SKERKE
P IT T E R Y  Oscar, Schorrestraat, 252, 

met een «geldboete van 6.195,— (ZES  
D U IZEN D  HONDERD VIJF-EN-NEG EN- 
T IG ) FRA N K;

’T  JONCK Camiel, Verlorenkoststraat,
69, met een geldboete van 6.820,— (ZES  
D U IZEN D  ACHTHONDERD-EN-TW IN- 
T IG ) FRA N K;

V A N D EN H EED E Jeroom, Schorrestraat 
180, met een geldboete van 8.675,—
(ACHT D U IZEN D  ZESHONDERD V IJ F - 
EN -ZEV EN TIG ) FRA N K;

P IE R L O O T Juliana, Schorrestraat. 243, 
met een geldboete van 10.400,— (T IE N  
D U IZEN D  V IERHO NDERD) FRA N K;

BRO D EA UX Henri, Schorrestraat, 251, 
met een geldboete van 3.150,— (D R IE  
D U IZEN D  HONDERD V IJ F T IG ) FRA N K.

SA N D ERS Julien, Hoekje, 71, met een 
géldboete van 10.545,— (T IE N  D UIZEN D  
VIJFHO NDERD V IJF-EN -V EERTIG ) Fr.

Gemeente BEERN EM
DE K E T E L A E R E  René, Kasteelhoek,

520, met een geldboete van 8.225,— (D R IE  
D U IZEN D  TW EEHO NDERD V IJF -E N - 
TW IN T IG ) FRAN K.

Gemeente ZANDVOORDE
B E N TE IN  Louis, Steenweg op Gistel,

17, met een geldboete van 13.210,— (DER
T IE N  D U IZEN D  TW EEHO N DERD -EN - 
T IE N )  FRA N K.

Gemeente L ISSEW EG E
V ER M EER SC H  Gustaaf, Waterstraat,

602, met een geldboete van 18.205,—
(A C H TTIEN  D U IZEN D  TW EEHO NDERD 
EN V IJF) FRAN K.

Gemeente B R EED EN E
H U Y S  Gérard, Zuid-Oostwijk, 1, met 

een geldboete van 12.225,— (TW A A LF 
D U IZEN D  TW EEHO NDERD V IJF-EN - 
TW IN T IG ) FR A N K;

LAVA August, Steenweg op Oudenburg,
35, met een geldboete van 6.531,—• (ZES  
D U IZEN D  VIJFHO NDERD EEN -EN  - 
D ER TIG ) FRAN K.

Gemeente ZEV EK O TE
VAN RYC KEG EM  Leonie, Hjalinck- 

straat, 11 ,met een geldboete van 15.220 
(V IJ F T IE N  D U IZEN D  TW EEHO NDERD
EN -TW IN TIG ) FR A N K; ___________ _________

D E V R E E S E  Marcel, Schoolstraat, 2, men zich een ju is t  beeld vormen van 
met een geldboete van 26.595,— (ZES- den toestand en met kennis van zaken 
E N -TW IN T IG  D U IZEN D  V IJFHO NDERD ingrijpen. Die wijkcomité’s  hebben ver- 
V IJ F-EN -N EG EN TIG ) FRA N K. leden W inter uitstekend werk verricht

en b lijk  gegeven van in itiatief, van toe- 
i wijding en van organisatiegeest. Weke- 

Aifons Dnivekeet*- ,li; 'ks, komen de wijkmeesters bijeen 'n
straat, 12, met een geldboete van 14.610 t o e v e n L Z m  h ’r f 0 
(V E E R T IE N  D U IZEN D  ZESHO ND ERD- noodwendigheden
E N -T IE N ) FRA N K. DesproK.n woiden.

448 kg. voor 4480 fr.; 
voor 26.510 fr.; sprot:
87 400 fr. In  totaal voor 118.390 fr.

Zondag 9 November. — Garnalen : 
1238 kg. voor 12.380 fr.; visch: 1954 kg. 
voor 23.685 fr. ; sprot: 62.868 kg. voor 
503.084 fr. Totaal voor een bedrag van 
539.149 fr.

De totale aanvoer bedroeg: 3024 kg. 
garnalen, 6435 kg. visch en 94.270 kg. 
sprot, te samen: 103.729 kg. voor een 
waarde van 868.102,50 fr.

HA M BURG
Week van 1 tot 7 November

De toevoer van zeevisch ging wederom 
achteruit. Deze achteruitgang was goed 
merkbaar, vooral op de afzonderlijke 
weekdagen en niet alleen op de zeevisch, 
maar ook op de zoetwatervisch en de 
garnaal. De Herfst- en Winterstormen be
ginnen reeds hun invloed te doen gelden. 
W ijting  was er in  zeer kleine hoeveel
heden en schelvisch was er ook niet. 
Kabeljauw was ook zeer gering evenals 
schol. Rijnvlsschers, die immer sterk^bij- 
dragen tot de verlevendiging van de 
markt, bleven ook weg. De toevoer u it de 
Oostzee bepaalde zich alleen tot kabel
jauw en kleine hoeveelheden haring en 
schol. Zoetwatervisch was alleen bij den 
aanvang van de week in  goede hoeveel
heid aanwezig, te rw ijl ze voor de overige 
dagen slechts in  geringe hoeveelheden 
voorhanden was. Van de beneden-Elbe- 
visscherij kwam er een beetje spiering 
op de markt, maar ook h ier was de v is
scherij om zeggens lamgelegd.

- Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZE ILM A KER

^  Gelast zich voor alle w erk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

prijzen en loonen. Na een zakelijke u it
eenzetting van de toebedeeling van v is
scherijproducten, aan de inwoners der 
stad werd door den heer Depraetere aan- 
gedrongen bij de tegenwoordige visch
handelaars om hun volle medewerking 
te verleenen ten einde de taak der rant- 
sceneeringsdiensten te vergemakkelij - 
ken. Daarna werd volgende regeling ge
troffen :

Bevoorradingsdienst K o rt r ijk
E lk  persoon voorzien van een rantsoe

neeringskaart afgeleverd te Kortrijk,mag 
een vischkaart bekomen.

G = Garnalen geeft recht op 250 gram 
per zegel.

V = Versche visch geeft recht op 250 
gram per zegel.

W =  Weekdieren (mosselen) geeft 
recht op 500 gram per zegel.

B  = Be- of verwerkte producten geeft 
recht per zegel (volgens soort en aan
voer).

De inschrijv ing bij een vischhandelaar 
is  niet vereischt.

De visch mag slechts besteld worden 
in  ru il van den vereischten coupon of ze
gel af te knippen door den vischhande
laar.

Het nummer waarvoor iedere soort 
visch mag worden afgeleverd zal door 
den bevoorradingsdienst vastgesteld wor
den.

Deze aangeduide nummerorde moet 
gevolgd worden.

Wie niet geriefd is  geweest, moet bij 
de volgende toebedeeling b ij voorrang 
besteld worden: deze lagere nummers 
eerst.

De vischhandelaar moet bij elke toebe
deeling aan het uitstalraam aankondi
gen het te bestellen nummer, den dag en 
uur van verkoop, aard van het product 
en het gewicht per zegel welke het num
mer vertegenwoordigt. Het gewicht per 
zegel kan ten allen tijde in  verhouding 
van den voorraad gewijzigd worden.

Vooraf moeten de nummers lager dan 
het nummer geldig voor den dag van den 
verkoop, geriefd worden.

Na uitverkoop moet de vischhandelaar 
de afgeknipte nummers op borderellen 
plakken. Deze z ijn  te bekomen in  den 
bevoorradingsdienst. Daarbij moet ge 
voegd worden een opgave van den ont
vangen voorraad, bewezen door den af- 
leveringsbon, met verlies van gewicht, de 
verkochte hoeveelheid in  ru i l van het 
aantal coupons aangeduid per nummer.

Bijvoorbeeld:
Ontvangen 200 kg. mosselen, verlies 

15 t.h. = 170 kg. netto.

Verkocht 170 kg. in  ru il van 340 zegels 
zooals volgt:

122 zegels n r 1 
218 zegels n r 2

340 zegels.
De bewijzen van ontvangst der zegel- 

borderellen afgeleverd door den Bevoor
radingsdienst gelden voor herbevoorra 
ding.

T E  N IEU W PO O R T

Vóór 15 November a.s. zal ieder inge
zetene der stad in  bezit gesteld worden 
van een «Vischkaart» met 100 zegels ge
nummerd van 1 tot 100.

Vanaf dien datum zal geen visch meer 
kunnen aangeschaft worden zonder deze 
zegels in  ru il af te staan. Ieder zegel 
geeft recht op 250 gr. visch. Onder be
naming van «Visch» z ijn  alle zeevisch- 
soorten begrepen, dus ook de garnalen.

De verkoop van de mosselen b lijft  
voorloopig v rij.

Het is  den Kleinhandelaar verboden, 
bevoordeelingen te doen aan families of 
kennissen en het is  eveneens verboden 
thu is te bestellen. De p r i js l i js t  der ver
schillende vischsoorten moet in  den win
kel uithangen. De waar moet tentoonge
steld worden met aanduiding van p r ij
zen. De kleinhandelaars mogen enkel 
produkten verkoopen die door de Hoofd
groepeering «Visch en Visscherijproduk
ten» toebedeeld worden.

De overtreders der bovengemelde voor
schriften zullen door de Hoofdgroepee
ring door volgende sankties getroffen 
worden: B i j  een eerste overtreding, u it
slu iting bij 8 opeenvolgende bedeelingen. 
Hervalling wordt gestraft met u itslu iting 
bij 30 opeenvolgende bedeelingen. Een 
cierde overtreding zal het sluiten der 
inrichting en dit voor den duur van den 
oorlog voor gevolg hebben.

NOG M ILL IÓ E N E N

B ij de elfde sc h ijf der

L  o t e r  ij 
Winterhulp
worden w e e r  eens 
V IJ F  EN H A LF  M ILL IO E N  U ITG E D E E LD
22.400 loten van 100 tot 1.000 fra nk 
60 loten van 5.000 en 10.000 fra nk 
20 loten van 25.000 en 50.000 fra nk 
5 groote loten van 100.000 fra nk 
Een super groot lot van EEN  M ILL IO E N

TR E K K IN G  BEG IN  DECEM BER 
Nieuwe sc h ijf — Nieuwe kans 
Het b ilje t: 50 fra nk 
Het v ijfde: 10 fra nk
P o s t c h e c k r e k e n i n g  247.17

De Wetenschap ten dienste der Visscherij

Wat Winterhulp te Oostende deed
Vóór enkele jaren werd, na tu u rlijk  op 

een zeer beperkte schaal, Winterhulp in 
gericht door de studenten van het O. u. 
Vr. College. Dat ging zelfs gepaard met 
een Driekoningenstoet. Het heette toen 
Sociaal Hulpbetoon. In  den loop van de 
maand September 1940 werd door eenige 
vrienden onder de leiding van Dr. G. Le
fèvre, het plan opgevat dat Sociaal Hulp
betoon u it te bouwen en, samen met de 
Collegestudenten, Winterhulp in  te rich
ten. Maar toen kwam het bericht u it 
B russe l dat Winterhulp officieel werd in 
gericht en uitgebreid over gansch het 
land.

D it is  aangepast aan de huidige om
standigheden en dus eenigszins gewijzigd 
het Comité voor Hulp en Voeding van 
1914-18.

Indien w ij dit aanhalen bij den aan
vang van dit verslag, is  het om aan te 
toonen dat Winterhulp, vooral h ier te 
Oostende, geen Duitsche uitvinding is, 
maar integendeel uitgaat van ons eigen 
initiatief.

Toch z ijn  er nog a ltijd  menschen, zelfs 
onder de intellektueelen, zelfs onder het 
onderwijzend personeel, en zelfs, helaas, 
onder onze jeugd, die met dergelijken 
onzin uitpakken. Dat moet ons echter 
niet al te zeer verwonderen ; er staat im
mers reeds in  den B ijbe l: «Stu lto rum  
numerus est in fin itu s», het getal van de 
onnoozelaars is  onbegrensd!

W ij, die gelukkig tot dat «numerus» 
niet behooren, hebben er een eer in  ge
steld de eersten te z ijn  geweest die da-

handel en verwerkt door vrijw illig e  me
dewerksters. Soms ook kregen ze de 
grondstof mede om ten huize te verwer
ken. De meisjesberoepsscholen, zoo van 
het officieel als van het v r ij onderwijs, 
verdienen h ier ook wel een pluimpje 
voor hun ievervolle en kundige mede
werking.

Een deel van het uitgedeelde werd ons 
tuegezonden door het Centraal Uitvoa 
rend of het Prov. Comité of kwam van 
aangeslagen goederen. Merken we hier 
terloops op. dat veel van de aangeslagen 
goederen, die in  den afgeloopen W inter 
uitgedeeld werden nu moeten teruggege 
ven worden. Daar dit niet meer kan, 
moeten w ij er de volle waarde van terug
betalen wat aan onze financies een leé- 
lijke n  deuk zal geven.

De scholen werden daarenboven nog 
kosteloos begiftigd met 5000 kg. vijgen. 
1000 citroenen, 14372 mandarijnen en 
sinaasappelen, 14000 stukken chocolade, 
79228 Sojabeschuiten, 42.990 stukjes 
smeerkaas. 3Ö0 doosjes Gruyèrekaas, 
3250 doosjes toffees, 24.000 vitamienen 
en 367 lite r traan.

Aan de bevolking werd daarbij nog 
2880 doozen vleesch, benevens een groot 
aantal levensmiddelen van allerlei aard 
voortkomende, ’t z i j  van het Centraal of 
Provinciaal Comité, ’t  z i j  van aangesla
gen waren, door tusschenkomst van de 
wijkmeesters uitgedeeld. D it werd nog 
aangevuld door het privaat in itia tie f van 
verscheidene heeren wijkmeesters. 

Buiten de levensmiddelen voorzag men
delijk de hand aan het werk sloegen om 1 de ondersteunden ook van kolen ten be- 
een Comité samen te stellen en, voor- i drage van 755 Ton. 
zeker op dat oogenblik de eersten en de I in  Augustus kwamen ook de goedkoope 
eenigsten z iin  geweest in  ons land, die ' spijshuizen tot stand. Daar werden tot 
het stelsel van de wijken in voerden. Le heden 22.717 maaltijden en 30.459 rant-
Stad werd verdeeld in  3 Wijken m^t aan 
hun hoofd een wijkmeester. Deze wordt 
bijgestaan door een schaar medehelpers 
en medehelpsters naar gelang de uitge
strektheid van de w ijk. Deze wordt on
derverdeeld in  sektoren, welke een zeker 
aantal straten omvatten en die verdeeld 
worden onder de medewerkers. Zoo kan

Gemeente K L E M S K E R K E
RA M M ELA ER E

Gemeente RO KSEM  
C AUW ELS Camiel Steenweg op Brugge 

29, met een geldboete van 5.935,— (V IJF  
D U IZEN D  NEGENHONDERD V IJF-EN - 
D E R T IG ) FRAN K.

Gemeente U IT K E R K E
D EV ISC H  Leon, Blankenbergsche dijk. 

146, met een geldboete van 8.670,— 
(ACHT D U IZEN D  ZESHO NDERD Z E 
V EN TIG ) FRA N K.

Gemeente S T . P IE T E R S K A P E L L E
M A T T E L IN  Alois, Gistelstraat, 2, met 

ten geldboete van 6.725,— (ZE S  D U I
ZEND  ZEVENHO NDERD V IJF-EN -TW IN - 
T IG ) FRA N K. (533)

D E JO N C K H EER E  Renatus,
landbouwer te BEERN EM , Wellingstraat, 
365, wordt bestraft met een geldboete 
van 25.000,— (V IJF -E N -TW IN T IG  D U I
ZEND) FRA N K, afroeping door den Veld
wachter en bekendmaking in  de bladen, 
wegens verkoop van aardappelen en

(531) vleesch aan woekerprijzen. (534)

Het eerste werk was he.t uitdeelen van 
soep. D it werd eerst gedaan door de 
Stad van in  de maand Ju li en werd in  
November overgenomen door Winterhulp.

B i j  de opening van de scholen werd ook 
de schoolsoep ingericht.

Voor de volkssoep, die eerst volkomen 
kosteloos was, werd een kleine vergoe
ding geëischt, 35 ct. voor een halve liter, 
te rw ijl de schoolsoep kosteloos bleef tot 
1 November van heden. Ze is  nog koste
loos voor de ondersteunden van W inter
hulp, maar kost 12,50 fr. per maand voor 
de niet-ondersteunden. Voor de kroost 
r ijk e  gezinnen is  een .half tarief voor
zien, evenals voor al de andere bedee
lingen.

Niets is  welsprekender dan cijfers.
Zoo werden er vanaf 1 Januari 1941 

(we zullen alleen de statistieken geven 
van het loopende jaar) tot 31 October, 
729.741 lite r volkssoep uitgedeeld en 
252.567 lite r schoolsoep.

Daarbij kwamlen 170.111 lite r melk 
aan de kinderen, de moeders en de men
schen boven de 70 jaar.

Sedert het begin van het jaar werden 
er 8921 kleedingstukken en schoeisels 
uitgedeeld.

De stof werd gekocht in  den vrijen

soenen hutsepot ter beschikking gesteld 
van de bevolking. Trapsgewijze kwamen 
de Afdeeling Geneeskunde en Hygiene en 
Schooljeugd en Lucht en Leven tot stand. 
Deze afdeeling plaatste reeds meer dan 
.100 kinderen op onze buitengemeenten. 
Einde lijk werd op in itia tie f van de hee
ren Dangreau en Deman een nieuw werk 
ingericht: het visschen voor Winterhulp.

Op de korte spanne tijd s, dat het werk, 
dat heel wat moeite gekost heeft, bestaat, 
werden er 1158 kgr. garnaal, 238 kg. visch 
aan 5 fr. het kg. en 235 kg. sprot ter be
schikking gesteld van de ondersteunden 
van Winterhulp. U it  dit alles zal men 
kunnen af leiden wat al zware geldopof- 
feringen er vereischt werden om dit te 
kunnen verwezenlijken.

Door giften, stortingen op wedden en 
loonen, feesten, omhalingen en zoo meer, 
verd er ons een kapitaal ter beschikking 
gesteld van ru im  400.000 fr. Daarin komt 
het leeuwenaandeel toe aan de Samen
werkende Maatschappij S.E.O., aan wie 
ve hier een gansch bijzondere hulde 
brengen. Wanneer we echter de waarde 
schatten van hetgeen er uitgedeeld werd 
en dat geschonken werd door het C.U.C. 
door tusschenkomst van het Provinciaal 
Comité, dan komen we ver over het m il
lioen.

E r  dient dus nog een groote financieele 
opoffering door ons gedaan te worden in  
den loop van dezen Winter. Daarom ook 
wordt een gansch nieuw plan ter studie 
gelegd in  het Propaganda Comité en we 
durven verhopen dat al onze stadgenoo- 
ten zonder onderscheid daaraan zullen 
willen deelnemen ten bate van onze zoo 
geteisterde stad, ten bate van onze nood
lijdende bevolking.

Oostende heet de «Koningin der Bad
steden», voorwaar een mooie tite l, maar 
Koningin van de Edelmoedigheid en de 
Zelfopoffering) ware voorwaar in  deze 
benarde tijden een nog veel mooier titel.

«Winterhulp».

Op in itia tie f van het Beheer van Zee
wezen, wordt een reeks wetenschappe
lijke  causeries, in  verband met de zee
visscherij gehouden in  de verschillende 
visschershavens onzer kust.

Het is  de heer G ilis, Laboratoriumlei- 
aer bij den Dienst voor de Zeevisscherij, 
die gelast is  met het geven dezer cau
series. Voor ons is  de heer G ilis  geen 
onbekende, want sinds jaren wordt deze 
taak hem toevertrouwd.

Te Oostende ging de eerste causerie 
door op Woensdag 29 October j. l. in  de 
pleitzaal van het Gerechtshof. De op
komst was onverwacht groot en bij ge
brek aan plaats moest de toegang aan 
een tweehonderdtal leerlingen worden 
ontzegd.

Onder de aanwezigen bemerkten we 
den heer Martin, vertegenwoordiger van 
den heer Burgemeester; den heer Eber
hardt, Directeur en den heer Poppe, Bu ■ 
reelhoofd bij den Dienst voor de Zee
visscherij; den heer Velthof, Directeur 
van de Visschershaven; den heer Becu. 
Havenkapitein; den E. H. de Spot, Dio
cesaan Inspecteur; de heeren Calant en 
Chielens, Directeurs van de Oostendsche 
visschersscholen. enz.

Spreker zegde dat de wetenschap, to

sten deden, zoodat de vischruimen in  
een rekordtijd opgepropt waren.

Dank aan de wetenschap, was het 
brood voor vrouw en kinderen nu ver
zekerd en konden de kabeljauwvaarders 
nu verheugd huiswaarts afreizen.

Vervolgens handelde spreker over de 
uitgestrektheid der Europeesche zeeën 
en leerden we dat de Middellandsche Zee 
70 maal grooter is  dan België; het En
gelsche Kanaal ru im  2,5 maal; de Noord
zee 18 maal; de Iersche Zee 7 maal en 
de Baltische Zee 17 maal.

Dan ging het over de diepten. Het En- 
gelsch Kanaal is  over ’t algemeen geen 
100 meter diep en moest het zeeniveau 
een honderdtal meter zakken, dan zou 
de bodem bloot komen te staan en 
F ra n k rijk  met Engeland langs den dro
gen weg verbonden zijn .

Het Zu ide lijk  gedeelte van de Noord
zee of Vlaamsche Zee is  het ondiepste 
gedeelte van de Noordzee, buiten een 
ravijn  die strekt van het Engelsch Ka 
naal tot aan Sm iths Kn o ll en die 40 
tot 55 meter diep is, bereikt haar bodem 
nergens de 40 meter diepte.

Het middengedeelte van de Noordzee 
heeft voor grootste diepte 80 meter en 
om in  het Noordelijk gedeelte van de

zake zeevisscherij, reeds menigmaalnut- Noordzee de 200 meter-diepte-lijn te 
tig w ist tusschen te komen ; maar dat ontmoeten, moet men varen tot den
deze feiten niet genoeg door den visscher 
gekend waren en h ij daarom de meening 
toegedaan b lijft, dat de wetenschappe
lijke  mannen niets te maken hebben met 
z ijn  visschersstieltje.

Spreker had het niet m oeilijk om het 
tegenovergestelde te bewijzen en z ijn  
auditorium te overtuigen dat het bij ge
mis aan wetenschappelijke kennis te 
wijten is  dat een visscherij al te d ik
w ijls  op een bittere teleurstelling af
loopt.

Ontegensprekelijk w ist h ij zu lks aan 
te toonen door het aanhalen van een 
geval dat zich voordeed op de Banken 
van New-Foundland, waar ieder jaar, 
buiten de New-Foundlandvisschers, ook 
Fransche, Portugeesche en Engelsche 
vissehers het kabelj auwseizoen meema
ken.

De kabeljauw jagers dienen te weten 
dat de kabeljauw, die het doel dezer cam
pagne uitmaakt, een koudwatervisch is  
en h ij het dichtst wordt aangetroffen in  
wateren waarvan de temperatuur de 
grenzen van 2 tot 5 centigraden niet .te 
bulten gaan. Buiten deze grenzen neemt 
z ijn  dichtheid snel af.

Nu het gebeurt dat de Banken van 
New-Foundland overrompeld worden door 
periodische stroomingen, komend u it de 
tropen, waarvan de temperatuur ver de 
5 centigraden te boven gaat en indien 
dit verschijnsel zich voordoet op het 
oogenblik dat de kabelj auwvisscherij 
moet aanvangen, dan beteekent zu lks 
voor den kabeljauwvaarder een arm sei
zoen.

Het is  hetgeen gebeurde gedurende het 
kabelj auwseizoen van 1929 cn de vis- 
schers, niet wetende waaraan ze het 
wegblijven van den kabeljauw moesten 
toeschrijven, waren onbekwaam de ver
moedelijke verblijfplaats van den kabel
jauw te gaan opzoeken, zoodat ze ver
oordeeld waren met ledige vischruimen 
naar het vaderland terug te keeren.

Gelukkig voor hen kwam daar op het 
gepaste oogenblik een Fransche Marine- 
kommandant, met name Beaugé, te voor
schijn, die zich met de studie der zee
stroomingen bezighoudt en daardoor had 
voorzien dat, in  1929, de wateren van 
New-Foundland te warm zouden z ijn  en 
de kabeljauw daar niet, zooals naar ge 
woonte, in  dichte scholen zou toekomen.

Ook was z ijn  eerste bekommernis door 
de vissehers te kunnen vernemen hoe 
het ging met de vangsten en zooals h ij 
het had voorzien waren ze onbeduidend.

Commandant Beaugé, wetende dat de 
warme stroomingen niet ver Noordwaarts 
konden indringen, raadde de vissehers 
aan meer Noordwaarts tot tegen Groen
land te sturen en de vissehers, die een 
groot betrouwen hadden in  de ervarin
gen van dezen wetenschappelijken man, 
stoomden zonder aarzelen naar de aan
geduide plaats, waar ze tot hunne groot
ste verbazing buitengewone rijke  vang-

boord van een ravijn  die 900 Km. lang 
is  en gelegen langsheen de Noorsche 
kust. Deze ra v ijn  is  het diepst in  het 
Skagerrak, waar men tot 670 meter diept.

IN VLO ED  VAN DE V E R S C H ILLE N D E  
D IE P TE N  OP DE LE V E N D E  W EZE N S

In  verband met het leven, onderscheidt 
men vanaf den zeeoever tot in  de af
gronden 3 streken, die aan planten en 
dieren scherp afgeteekende levensvoor
waarden bieden, te w*eten:

1. Het vastelandsvoetstuk of -platea 
dat strekt van den oever tot op onge
veer 200 meter diepte.

De wateren dezer streek z ijn  verlicht 
door het zonnelicht, bewogen door gol
ven en getijden; men vindt er rotsach
tige bodems, planten en plantenetende 
dieren, de veranderingen van het klimaat 
z ijn  er merkbaar.

Deze streek strekt tot honderden zee
m ijlen ver in  zee )en het is  v r ij ver van 
de kust dat de streek der groote diepten 
aanvangt.

2. Vastelands- of continentale helling.
Deze helling helt scherp naar de 

diepte tot op ongeveer 1500 meter en 
strekt zich u it tot de streek der afgron
den.

In  deze streek is  er geen licht meer 
genoeg voor de planten, ook verdwijnen 
hier bij gebrek aan planten de planten
etende dieren, de rotsen z ijn  er zeldzaam, 
de stroomen zeer zwak, de bodem is  be
dekt met een laag s li jk ,  de temperatuur 
b lijft  bijna onveranderd. Het leven neemt 
hier snel af.

3. De streek der groote diepten.
De bodem dezer streek vertoont een 

helling die bijna onmerkbaar is, licht, 
planten. temperatuursveranderingen, 
blijven hier weg, de bodem is  zonder rot
sen en gelijkvormig bedekt met een 
slijklaag, b ij gebrek aan planten kunnen 
er slechts vleeschetende dieren leven, de 
hooge drukking, die naar gelang de 
diepte, verscheidene houdende atmosfe
ren kan bereiken, heeft niet den min
sten invloed op de afgrondbewoners.

Wat de sedimenten betreft was het 
voor onze vissehers nuttig te kunnen ver
nemen dat de verblijfplaats der vissehers 
in  nauwe betrekking staat met de grond - 
soorten, waarheen deze dieren gaan, ten 
eerste om te overwinteren zooals de plat- 
visschen die de w interrust doorbrengen 
in  slijkachtige bodems; ten tweede om 
te paaien. De haring bv. verkiest harde 
oo scherpe gronden om z ijn  ku it af te 
strijken ; ten derde om er hun voedsel 
in  op te zoeken, bv. de gamaal die zich 
overwegend voedt met slijkwormen, zal 
gedurende haar mestingsperiode alleen 
vertoeven op bodems bestaande u it f ijn  
zand vermengeld met s lijk .

Zooals naar gewoonte w ist heer G ilis 
z ijn  causerie zoo eenvoudig op te scho
telen dat ze voor jong en oud heelemaal 
bevattelijk en overtuigend was.



c H E T  V IS S C H E R IJ B LA D  »

De Hollandsche Haringvisscherij
Dat is  lang geleden, dat er een over

zicht van de resultaten van de haring
visscherij geschreven is. Nu is  er inder
daad een aanleiding om deze rubriek te 
heropenen. E r  wordt namelijk op haring 
gevischt en er wordt daadwerKelijk ha 
ring gevangen. In  het vorige jaar zi.in 
we er bijna aan toe geweest. Enkele 
schepen z ijn  toen nog voor de haring
visscherij in  zee geweest, enkde hebben 
tot vertrek gereed gelegen, maar vun 
visschen is  er niets gekomen.

Op het oogenblik is  het anders !
Men is  er trouwens ook wat vroeger 

mee begonnen dan in  het vorige jaar en 
ook de mogelijkheden tot visschv-n ?,ijn 
nu iets ruimer dan toen.

Het is  dus nu ongeveer veertien dagen 
•geleden, dat de eerste haringaanvoeren 
plaats vonden. Het waren aanvankelijk 
enkele kisten, die per nacht gevangen 
werden, daarna enkele tientallen kisten 
en nu z ijn  er reeds een paar schepen 
binnen geweest met een vangst van en
kele honderdtallen kisten. In  hooi'dzaak 
is  alles in  verschen staat aangevoeru; 
slechts enkele kantjes steurharing wer
den aangebracht.

Zooals het met de vangst is  gegaan, 
zoo ging het ook met het aantal deel
nemende schepen. Het waren er eerst 
enkele. Daarna kwamen er meer en nu 
is  het reeds tot ongeveer een v ijftig ta l 
aangegroeid, dat de haringvisscherij u it
oefent. Van Vlaardingen u it zullen het 
er binnen enkele dagen 7 z ijn . Niet veel, 
maar er is  ook niet meer disponibel.

De animo tot het deelnemen aan de 
haringvisscherij is  na tu u rlijk  ook nog 
aangewakkerd door de prijzen, die er 
voor het product, zoowel voor versch al:

INGEZONDEN (Charleroi)

De Rechte Lijn!

voor gezouten, betaald worden. Toen de 
vangsten nog gering waren, dat w il zeg

De Vischprijzen
; In  het algemeen genomen z ijn  de stegen als die van andere levensbehoef •

ë W ‘ T  , i vi scnpr i j zen in  alle landen veel verbe- ten. Daarom worden voor de prijzen van
gen, nog slechts enkele kisten per a t t„ rf j „n h eef* men h ie r en daar reare- visch henaalrip richt.liinen ffesreven die
bedroegen werd er tot circa f  190.— per 
k is t  van 50 kg. betaald. Ze lfs toen de 
resultaten tot enkele tientallen kisten 
per reis opliepen bleef de p rijs  met circa 
f  150.— per k is t  nog op een zeer hoog 
peil en nu het ten slotte nog beter met

terd en heeft men hier en daar rege 
lingen getroffen om te beletten dat de 
prijzen te hoog zouden gaan.

j IN HO LLAND

! In  Holland is  men in  dit opzicht zeer 
de vangsten is  geworden, z ijn  de prijzen breed opgetreaen om ae nanaelsvrijheid 

1 van 75 tot 90 gulden per k is t  nog buiten- 'met volledig aan banaen te moeten leg- 
i gewoon te noemen. ' \ gen en de visscnerij een maximum van
I Het resultaat hiervan is, dat er reeds nut er u it te laten genieten, 
een besomming van ru im  26 duizend ; H ie r werd alleen de winstmarge be- 
gulden voor één nacht visschens is  ge- perkt tusschen aankoop en verkoop, zoo- 
maakt. D it is  na tu u rlijk  wel een uitzon- aat veel visschersvaartuigen groote p rij-  

I de rlijk  geval en het zal misschien ook zen besommen.
niet meer voorkomen. Het gemiddelde De haringdrijfnetvisschersvaartuigen 
van de besommingen b lijft  echter naar maken op het oogenblik besommingen, 
ons begrip loonend en te wenschen is  die van arie honderd naar vier honderd 
het, dat het zoo nog geruimen t ijd  vol- üuizend frank beslaan.

‘ gehouden kan worden. | Zoo is  de KW.18 vorige week op de
I Naar het zich laat aanzien kunnen op markt te IJmuiden na éen schot terug- 
deze wijze enkele schepen nog wat goed gekeerd en heeft niet minder dan 43.5t'0 
maken voor hun reederij, die reeds bijna frank besomd. D it is  een recordpnjs 

I anderhalf jaar lang alleen met uitgaven sedert het bestaan van de IJmuidei 
en onkosten te maken heeft gehad. Jam- . vischafslag, althans voor dit gewicht.

I mer is  het voor die reederijen, waarvan j E r  worüt veelal ’s nachts gevischt en 
de schepen niet meer ter beschikking 1 de vangsten z ijn  zeer goed te noemen 
z ijn . Z i j  z ijn  in  dit geval tegenover de | Verleden weeü Woensdag waren 58 en 
anderen wel bijzonder in  het nadeel.

Ook de opvarenden profiteeren van de 
hooge vischprijzen. Het z ij hun van 
harte gegund, want niemand ter wereld 
zal willen ontkennen, dat hun immer ge
vaarvol beroep nu dubbele en driedub ■ 
bele gevaren op kan leveren. De bereid
willigheid om zee te kiezen eischt te
recht onze bewondering.

«De Nieuwe Vlaardingsche 
Courant».

De t ijd  baart rozen!... Vóór het in  
voege treden der algemeene Groepeering 
hadden w ij niets !... Nu hebben w ij ten 
minste iets !... en allen die nog een wei
nig gezond verstand bezitten, zullen moe 
ten bekennen, dat dit IE T S  in  de huidige 
moeilijke omstandigheden, onder oog
punt van volksbevoorrading tellen kan.

Het is  dan ook ditzelfde « IE T S »  te 
danken, dat de vischkleinhandel niet het 
verloren hoekje is  ingegaan. Integendeel, 
er mag gezegd worden, dat onze leiders, 
door de R EC H TE  L IJ N  te volgen (doe wel 
en zie niet om) de vischkleinhandel wer
k e lijk  gered hebben, en er door hunne 
wilskracht zelfs z ijn  toe gekomen, orde 
te brengen dààr waar de wanorde hoog
t i j  vierde. De groote kuisch was, en is  
een noodwendigheid en om dit werk te 
verrichten moest en moet den bezem in 
stoere handen berusten.

Wie had er over eenige maanden dur
ven denken dat er visch, mosselen en 
visscherijproducten zouden voorhanden 
z ijn  ?

Wie had er durven denken, dat er re
kening zou gehouden worden van de be- 
roepsbelangen der vischkleinhandelaars?

Wie had er durven denken, dat na zul- 
ken korten tijd , de leiders er zouden toe 
gekomen z ijn  de vischkleinhandel onder 
oogpunt van ordening op den eersten 
rang te stellen aller bestaande Corpora
ties.

Alleen ! Visch en visscherijproducten 
verkoopt men bij de vischhandelaars en 
nergens anders ! ! D it is  een overwinning 
die NOOIT GENOEG naar waarde zal 
kunnen geschat worden ! D it is  een 
grootsche zegepraal, waarvoor w ij allen 
dankbaarheid verschuldigd z ijn . De le i
ders hebben hun vertrouwen in  ons ge
steld, dus is  het aan ons, dit vertrouwen 
te verdienen en er oprecht het bewijs 
van te leveren ! Het is  inderdaad niet 
voldoende met open handen voordeelen 
te aanvaarden; het komt er op aan te 
behouden wat men verkregen heeft on 
door een waardevolle houding te toonen 
dat de vischkleinhandelaars niet tot die 
reeks ondankbaren behooren die enkel 
hebzucht voorstreven, en waarvoor «al
gemeen belang» ijdele woorden zijn .

Het komt er op aan een vast begrip 
te hebben der reuzentaak die de leiders 
op zich genomen hebben te verwezenlij
ken in  verstandhouding met al de be
langhebbenden die, zoo r i j  het recht w il
len blijven genieten aanspraak te kun
nen maken op aanvullende voordeelen of 
ordeningsherzieningen, alle eigenbelang 
alle afgunst en alle voorbarige k rit ie k  
dienen u it te sluiten.

De verordeningen der leiders, onvoor
waardelijk, stipt, en onderdanig in  ver
trouwen naleven, is  niet enkel een plicht, 
maar tevens ook de eenige werkelijke 
verzekering op de toekomst.

Helaas: Eerst «redeneeren en dan be
lang voor streefden: «EEN EIG EN  STA - 
voor vele vischkleinhandelaars en ver
deelers, die niet verder zien dan hun neus 
en maar al te d ikw ijls vergeten dat... de 
k ru ik  zoolang te water gaat, tot ze 
breekt.

Eenheid, vertrouwen en rechtschapen
heid, dit z ijn  de principes waaraan geen 
enkele onzer, falen mag. De beroepsfier- 
heid vereischt zulks, en kan geen on
recht dulden.

In  verhouding der mogelijkheid over 
waren beschikken en er u its lu ite lijk  de 
verkoop van hebben!? Dat eenieder wel 
nadenke, dat men zulke voordeelen, zelfs 
in  wel georganiseerde handelsvertakkin
gen, niet altoos aantreft: «de bakkers 
bij voorbeeld lijden steeds onder het ju l: 
der depothouders enz.»... genoeg daar
over... dit is  onze zaak niet.

Doch dit voorbeeld zal volstaan om 
allen die van ’t  vischje leven te doen 
inzien dat onze leiders W ETEN  W AT Z IJ  
W ILLE N  en wat er dient gedaan te wor
den om trapsgewijze tot eene zuivere 
ordening van den vischhandel te komen. 
Op eenige maanden hebben z ij het op
bouwend werk verricht, waar w ij jaren 
lag voor streefden: «EEN  EIG EN  S TA 
T U U T » !  De visch en alle visscherijpro
ducten verkoopt men bij de vischhande
laars en nergens anders!... Vóór het in  
werking treden der Algemeene Groepee
ring hadden w ij N IE T S !  Nu hebben w ij 
ten minste « IE T S  », het belangrijkste 
« IE T S »  dat slechts in  de toekomst zal 
kunnen BEHOUDEN worden, door van 
heden af, alle «saboteurs» der ordening 
aan den kaak te stellen en allen samen 
DE R EC H TE  L IJN  te volgen!...

Hand in  hand!
Esta r.

H A N D E L A A R S  1!

Om uw W AREN aan onze 
trouwe lezers bekend te ma
ken, plaatst een aankondiging 
in  j

Het Visscherijblad

Stichting- der 
Vakgroepeeringen 

“Rookerijen,, 
en “Inleggerijen,,

Op 18 October werden in  de bureelen 
der Hoofdgroepeering te Brusse l, onder 
het voorzitterschap van den heer L. De- 
erop, algemeen voorzitter der Corporatie, 
twee vergaderingen gehouden, tijdens de
welke de vakgroepeeringen der «rooke
rijen» en der «inleggerijen» gesticht wer
den.

De vergadering der rookers had plaats 
om 10 u. en deze der inleggerijen om 
11 u.

Het was onmogelijk om in  huidige 
omstandigheden al de belanghebbenden 
van geheel het land te vergaderen, en 
daarom had het Bestuur der Hoofdgroe 
peering het getal moeten beperken tot 
tien rookers en evenveel inleggers, hetzij 
een paar van elk voornaam centrum, 
zijnde Oostende, Brugge, Gent, Brussel, 
.Antwerpen, enz.

De heer Decrop nam langdurig het 
woord om de aanwezige leden het doel 
en de werking der Corporatie u it te leg
gen.

H ij deed uitschijnen dat in  huidige 
omstandigheden in  de eerste plaats dient 
gezorgd te worden, dat de beschikbare 
goederen aan de bevolking toekomen aan 
de genadigst mogelijke voorwaarden. De 
nijveraars en handelaars moeten te dien 
opzichte al hun plichten kennen. Weder- 
kcerig hebben z i j  dan recht op bescher
ming vanwege de Corporatie, die orde 
moet scheppen en zorgen dat het bedrijf 
en de handel van haar leden rendeerend 
z ij.

Voor den oogenblik echter is  er on
voldoende waar beschikbaar om elkeen 
rendeerend te laten werken. Het is  dan 
ook beter slechts een zeker deel der be
drijven in  werking te stellen in  w in st
gevende voorwaarden, en deze een zeker 
compensatie-geld te doen storten ten 
bate der niet tewerk gestelden, dan al 
de bedrijven een onvoldoende bedeeling 
te moeten toestaan, waarmede ze allen 
met verlies zouden werken.

Nu moeten aan uitzonderlijke toestan 
den. sp ijtig  uitzonderli.ike maatregelen 
toegepast worden. Echter zal de Corpo
ratie voorbereidend werk organiseeren 
voor de toekomst, en het is  slechts dan 
— wanneer er wederom overvloediger 
aanvoer zal z ijn  — dat men den goeden 
kant van een geordende markt zal kun
nen naar waarde schatten.

De Heer Decrop doet beroep op een
ieders medewerking om allen in  het al
gemeen belang mede te helpen aan de 
taak der Corporatie.

Wat betreft de benoemingen der leden

Donderdag 65 schepen met versche ha 
ring aan den Rijksvischafslag te IJm u i
den. Ook werd een aantal kantjes steur
haring aangevoerd.

De vangsten z ijn  in  de voorbije nach
ten over het algemeen v r ij ru im  geweest.

Dank z i j  de hooge prijzen werden we
der prachtige besommingen gemaakt.

Verleden week Woensdag was de mo- 
torlogger SCH.25, met 10.939 gulden of 
182.240 fr. de hoogste, ’s Anderendaags 
werd de hoogste besomming gemaakt 
door den stoomlogger Gesina, VL.80, met 
5016 gulden.

B i j  de beoordeeling der besomming- 
c ijfers dient men er rekening mede te 
houden, dat van 5 November af een aan
tal kisten versche haring en kantjes 
steurharing wordt opgehouden door de 
Nederlandsche Visscherijcentrale.

De opbrengst van deze opgehouden 
haring vindt geen uitdrukking in  de be- 
sommingscijfers, aangezien deze haring 
niet over den afslag verkocht wordt.

I In  vele gevallen zullen de schepen dus 
een nog wat hoogere besomming hebben 

1 gemaakt !

IN NOORWEGEN

H ie r heeft het prijzenbureau de zaak 
in  handen genomen.

Het Prijzenbureau heeft aan alle bij 
de visscherij. de visch verwerking en den 
vischhandel betrokken ondernemingen 
een rondschrijven gericht betreffende 
verschillende vragen in  verband met de 
prijsvorm ing en de vele factoren, die 
voor de prijsberekening van beslissen- 
den invloed z ijn . To t goed begrip van 
de zaak diene men niet u it het oog te 
verliezen, dat de toestand van de v is
schers reeds vóór het uitbreken van den 
oorlog niet rooskleurig was, aangezien 
de voor de visch betaalde prijzen in  het 
algemeen laag waren en in  het vissche
rijb e d rijf groote toncurrentie heerschte. 
In  dien t ijd  kon de positie van de v is
schers met die van de boeren worden 
vergeleken. Niet alleen is  de grootte van 
de vischvangst onzeker, maar ook z ijn  
de visschers bij de uitoefening van hun 
belroep aan grootere gevaren blootge
steld dan in  andere bedrijven het geval 
is. Ook de bedrijfsonkosten z ijn  geste
gen. Niettegenstaande het Prijzenbureau 
al deze omstandigheden in  aanmerking 
heeft genomen, komt het tot de slotsom, 
dat de stijg ing van de vischprijzen 
steeds hooger is  geweest dan die van de 
andere: levensmiddelen. Sedert den 15 
April 1940 z ijn  de kleinhandelsprijzen 
voor visch bijna tweemaal zoo hoog ge-

visch bepaalde richtlijnen gegeven, die 
rekening houden met de wisselvallig
heden van het bedrijf en de verschillen 
in  de plaatselijke toestanden. Voorts 
streeft het Prijzenbureau er naar in  de 
toekomst een stijg ing in  de exploitatie 
kosten van het visscherijbedrijf te voor
komen.

IN B E L G IE

B ij ons is  het een jaar geleden dat 
de Corporatie voor Visch en V isscherij
producten tot stand kwam en, waren er 
aanvankelijk veel moeilijkheden te over
winnen, thans schijnt men op den goe
den weg te zijn .

Bepaalde vaste prijzen voor visch en 
garnaal werden vastgelegd.

Deze prijzen zouden voor de visscherij 
als loonend kunnen aanzien worden, 
moest eiken dag en zelfs ’s nachts kun
nen uitgevaren worden.

Dat is  niet het geval en daardoor 
komt het dat de opbrengsten beter zou- 
cjeta mogen genoemd worden, in  acht 
nemend de duurte van allerlei vissche
rijbenoodigdheden, die zooals met alle 
producten, na tu u rlijk  slechts in  den 
,;warten handel te verkrijgen zijn .

De prijzen voor sprot en haring be ■ 
taald z ijn  vast, maar goed te noemen.

’t I s  hier immers een Sfcizoenvisscherij 
ivelke den visscher, in  geval van wat 
geluk, moet toelaten een appeltje tegen 
den dorst weg te leggen.

En  dat verdient h ij!
Kon men er toe komen in  den schoot 

van de Corporatie een aankoopcentrale 
van visscherijbenoodigdheden tot stand 
te brengen, waar de visscher z ijn  tuigage 
en visscherijbenoodigdheden aan rede
lijke  prijzen zou kunnen opkoopen, dan 
zou hier nuttig werk verricht z ijn  én 
voor den visscher én voor de visscherij 
zelf, waarvan het bedrijf ten onzent met 
veel meer moeilijkheden af te rekenen 
heeft, dan in  de ons omringende landen.

IN F R A N K R IJ K

Ook hier werkt de Corporatie op 
vooraf vastgestelde prijzen.

Ze z ijn  op het eerste zicht minder ren
deerend te noemen dan bij ons, maar 
het leven is  er ook 50 t.h. goedkooper.

De Fransche visscherij is  echter nog 
veel te prim itief te noemen. En  het mag 
gezegd dat in  een visschersplaats, waar 
de Belgen nevens de Franschen gaan 
visschen, de eersten niet alleen meer 
aanvoeren, maar ook met minder be
manning varen en meer verdienen.

De Sprotprijzen

Door de Nieuwpoortsche Kustvissche
rijcentrale werd aan den heer J. De 
Rijcker, Nationale Landbouw- en Voe
dingscorporatie, Hoofdgroepeering Visch 
en Visscherijprodukten. « Productie », te 
Brussel, hiernavolgend schrijven ge
stuurd:

Geachte Heer.

Van de Vakgroepeering «Reeders en 
Visschers», afdeeling Nieuwpoort, verna
men w ij de nieuwe sprotprijzen.

Zonder eenige commentaar over deze 
prijzen te willen voeren, betreuren w ij 
te moeten bestatigen dat eens te meer, 
bij het vaststellen der prijzen, de v is 
scher, de wroeter die de gevaren .trot
seert om in  de bevoorrading van het 
land te voorzien, niet geraadpleegd werd.

Hoogachtend.

De Sociale Maatregelen ten voordeele 
der Visscherij in Nederland

(Vervolg)
Door deze regeling wilde de wetgever 

de zeevisscherij ontlasten van een deel 
der kosten, die de toepassing der wet 
zou meebrengen. Naar het inzicht van 

; den wetgever bezaten de groote vracht
vaart en de passagiersvaart destijds in  
het algemeen grootere draagkracht, ter
w ijl de uitoefening van die bedrijven in  
den laatsten tijd  gunstige uitkomsten 
had opgeleverd. Dat gold niet in  den
zelfden omvang van de kleine vracht
vaart en de visscherij.

Voordeelen door de wet verleend 
Vergelijking

van den bijraad der rookerijen, z ijn  deze
nog niet officieel bepaald, en in  afwach- De schepeling die door een arbeidson- 
ting zal de heer Van den Abeele het seval is  getroffen en die daardoor z ijn  
voorloopig voorzitterschap waarnemen, j arbeidsgeschiktheid geheel of ten deele 

Voor de vakgroepeering der inlegge- : heeft recht op uitkeering, zoolang 
rijen zal de heer Comelis als voorzitter die arbeidsongeschiktheid duurt. Die u it
optreden. keering bedraagt b ij geheele ongeschikt- 

De heer Van den Abeele, voorzitter der heid tot werken, blijvend of tijd e lijk , 
beroepsgroepeering « Warenbewerking », f® % van het dagloon van den getrof- 
nam ook nog het woord tijdens de ver- fene; bij gedeeltelijke ongeschiktheid tot 
gadering der rookers. i werken, blijvend of t ijd e lijk , een daaraan 

H ij herinnert aan den moeilijken toe- evenredig deel van 70 %  van dat dag-
stand der laatste jaren, tijdens dewelke 
onze rookerijen te lijden hadden onder 
de geweldige concurrentie der vreemde 
produkten. welke ten gevolge van een 
hun gunstiger fiska lite it, onze markt 
overrompelden.

Veel werd toen beproefd om hieraan 
verbetering te brengen voor onze rookers, 
doch niets werd gewijzigd.

Nu echter is  een andere toestand ge
schapen en het tot stand komen der 
Corporatie legt de regeling en ordening 
van het bedrijf in  handen der vakmen- 
schen zelf.

van dat
loon.

Het dagloon, waarnaar de uitkeeringen 
worden berekend, wordt voor de ver
schillende groepen van. schepelingen 
door den M in ister bepaald op de wijze 
aangegeven in  de wet.

De vergoedingen u it hoofde van ar
beidsonbekwaamheid worden, zooals bij 
ons, berekend op een gemiddeld loon. Ze 
z ijn  hooger vermits aan onze visschers 
voor tijdelijke volledige arbeidsonbe
kwaamheid slechts 50 % van het fo rfa i
ta ir loon vergoed wordt gedurende de 
eerste 28 dagen en vanaf den 29en dag

Huidige oorlogsperiode, die voor elkeen ongeveer 67 %, dus in  beide gevallen min
ongunstig is, is  het voornamelijk voor 
het bedrijf der rookerijen, gezien :<i,i 
sedert meer dan een jaar s t i l  liggen, door 
gebrek aan goederen.

E r  is  nu echter goede hoop dat he.t 
komend haring- en sprotseizoen zal mee
vallen, en de aanvoer daarvan zou moe
ten in  de eerste plaats toegekend worden 
aan de nijverheid, zoowel de rookerijen, 
conservenfabrieken, als de inleggerijen. 
welke heelemaal aangewezen z ijn  voor 
de doelmatigste behandeling dezer pro
dukten.

De heer Van den Abeele geeft dan ken
n is van het programma welke h ij zich 
voorstelt u it te werken betreffende de 
verschillende vischnijverheden en doet 
beroep op de medewerking van z ijn  col
lega’s om dit in  het belang van allen 
tot een goed einde te brengen.

De bestuurder, heer Derijcker, afwezig

dan 70 %. Ook in  geval van blijvende 
ongeschiktheid z ijn  de vergoedingen hoo
ger.

Behalve aan den getroffen schepeling 
persoonlijk, geeft de Ongevallenwet aan
spraak op uitkeering aan de naastbe- 
staanden. Het recht op vergoeding aan 
de weduwe en de kinderen van den 
schepeling, heeft geen ander bewijs noo
dig dat de schepeling ls  overleden ten
gevolge van een ongeval, hem in  dienst 
van het zeevaartuig overkomen. Staat 
dat vast, dan komt aan z ijn  weduwe tot 
haar dood, resp. haar opvolgend huwe
li jk ,  een uitkeering toe ten bedrage van 
30 % van het dagloon van den overlede
ne, aan elk van z ijn  kinderen, tot het 
voleindigde gesteunde jaar, een uitkee
ring van 15 % van dat dagloon; met dien 
verstande dat een kind, dat ouderloos ls  
of wordt, 20 % van het dagloon ontvangt

naar de Ku st. was vervangen door den j en dat — indien de weduwe en kinderen 
heer Bogaert, die de taak van verslag ■ 
gever op zich nam.

Beide vergaderingen verliepen in  de 
beste stemming, en de vakgroepeeringen

kind z ijn  zestiende jaar voltooid, dan 
eindigt z ijn  uitkeering en heeft een nieu
we verdeeling plaats: van dé beschik
bare 60 % komt 24 % aan de weduwe ten 
goede, 12 % aan elk der kinderen. Wordt 
het tweede kind zestien jaar, dan heeft 
opnieuw een herziening plaats: de we
duwe ontvangt 30 %  de beide jongste 
kinderen elk 15 %. Hooger kan ieders 
aandeel niet stijgen; 'behoudens dat de 
moeder overlijdt en de beide weezen elk 
een uitkeering ontvangen van 20 %.

Gaat de weduwe een nieuw huwelijk 
aan, dan ontvangt z ij een bedrag ineens 
van tweemaal haar uitkeering over een 
jaar. Die uitkeering ineens is  te beschou
wen als een gedwongen afkoopsom, 
waarin de rechten der hertrouwende 
weduwe zich oplossen. B i j  overlijden 
van haar tweeden echtgenoot heeft z ij  
dus geen recht op heropening der rente.

De kinderen van de hertrouwende we
duwe behouden hun rechten ten volle; 
zelfs kan, doordat de uitkeering van hun 
moeder vrijva lt, voor elk der kinderen 
de uitkeering stijgen tot hoogstens 15%. 
Zoolang er vier of meer kinderen z ijn  
onder de zestien jaar, zal dus, bij het 
hertrouwen der moeder, het gezin de 
volle 60 % blijven genieten.

Was de samenwoning tusschen den 
schepeling en z ijn  wettige vrouw feite
l i jk  geëindigd — hetzij door formeele 
scheiding van tafel en bed, hetzij zon
der eenige wettelijke formaliteit — dan 
heeft de weduwe niettemin recht op u it
keering, daar het huwelijk niet was ont
bonden. Na formeele echtscheiding even
wel kan voor de vrouw geen recht op 
vergoeding ontstaan.

Voor de kinderen van den getroffen 
schepeling, gelden soortgelijke bepalin
gen als voor de weduwe. Alleen de wet
tige kinderen hebben recht op vergoe
ding; de natuurlijke slechts dan wan
neer z ij ten tijde van het ongeval wettig 
waren erkend.

Onze wetgeving verschaft in  het alge
meen ruimere voordeelen aan de naast- 
bestaanden van onze visschers:

Het maximum percent dat aan wedu
we en kinderen van den getroffen v is
scher wordt toegekend, bedraagt niet 
60 %, maar 75 % van het jaarloon; al
leen spreekt de wet van 30 December 
1929 niet van een herverdeeling van dit 
percent, indien een der kinderen den 
ouderdomsgrens heeft bereikt. Deze laat
ste is  op 18 jaar — bijgevolg twee jaar 
meer — bepaald.

In  geval van nieuw huwelijk, behoudt 
de weduwe haar rente tot aan haar dood. 
Tegen dit voordeel werden reeds m ree- 
derskringen bezwaren aangevoerd. Een 
wijziging zou immers de verzekering,

samen op een hoogere uitkeering dan resP- de reeders ontslaan van een zeer 
60 % van het dagloon recht zouden heb- zŵ r ®,n , . , u
ben -  ieders uitkeering een evenredige t ° n der moreel oogpunt kan men ech- 
vermindering ondergaat ! ter bezwaren aanvoeren, die de wetgever

Voor het geheele gezin ls  dus hoog- i ef  tc\e beslissen aan den bestaanden toe- 
stens 60 % van het dagloon beschikbaar. 1 stand geen verandering te brengen, 

bijeenkomsten van de aangestelde leden Laat de schepeling een weduwe en vier . Toekomende week ontleden w ij de Ho l- 
z ijn  reeds belegd om toe te laten al de kinderen na, dan wordt die 60 % onder zeeongevallenwet verder,
aanbelangende kwesties van deze bedrij- hen verdeeld in  dier voege dat 20 % ten
ven te bespreken. name van elk kind. H eeft het oudste (Wordt vervolgd). W. C.

der rookerijen en inleggerijen kunnen nu 
ook hun werk aanvatten. Verschillende

VISSCHERS !
VOOR UWE SCHÊEPSHE-RSTELLINGEn EN
rilEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGHTOrLC
Wendt U b ij S TE R F G E V A L  tot

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

O O S TS TR A A T, 36 — O O STEN D E

M E K A N IE K E  TO UW -, G AREN
EN N E T T E N F A B R IE K E N

N. V.
REEDERIJKAAI -

Muziek instrumentenfabriek
W YN SBERG H E IVAN 

Wettig gediplomeerd 

G arenm arkt, 30 — BRUGGE

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

(132)

Bandagen
Orthopædie

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 »

B R E U K B A N D E N
naar maat en vol

I V ^ J gens geval.

V j [) B U IK B A N D E N

X\ f 'ffl voor hangbuik,
zwangerschap, na
operatie.

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 O NADE
CROW N ORANGE 

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

____________________ (126)

O R TH O PÆ D IE
A PPA RA TEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

K U N S TB E E N E N
ln  licht metaal.

7, H. S E R R U Y S LA A N  
O O S T E N D E

ONTVANG STUREN : leder werkdag, vax 
0 tot 11 en van 3 tot s uur ■

(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 CONSTRUCTIES 

A lle  smids-, plaat-, koper- en z inkw erk voor schepen 
■  Levering van alle Benoodigdheden ■

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

(37)
■mmmxü*.

m t m m
Ls ook vooc U soms 'yioodLgS

Oververmoeienis, een begin van griep, een te late avond, zijn dikwijls 
oorzaak van hoofdpijn, duizeligheid ol zenuwinzinking. Neem in der
gelijk geval een "WIT KRUISJE" Uw ongesteldheid ?al spoedig ver* 
Iw ijnen en U zult U weldra gansch opgebeurd voelen.,^

H E T  W  t T K R U I S

Ih  O O F D- EN TANDPI J N  - Z E N U W P I J N E N  - Z E N U W IN Z IN K i N G  
V E R M O E I D H E I D  • G R I E P  - R H E U M A T I S C H E  P IJ N E N

DIESEL-DEBÏZ 
Sctonrtren*
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