
Drukkerij en Bureel
TELEFO O N  72.558

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

V e rsc h ijn t eiken Vrijdag avond

A B O N N EER T U  OP 
A D V E R T E E R T  IN  

H E T  V IS S C H E R IJ B LA D

ABONNEMENTEN t
B IN N EN LA N D  : Een iaar, 36 fra n k ; 0 maanden, 27 fra n k ; S 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

LICHTEN
NO VEM BER

1 z 6.33 16.19
2 z 6.35 16.17
3 M 6.37 16.15
4 D 6.38 16.13
5 W 6.40 16.12
6 D 6.42 16.10
7 V 6.44 16.08
8 z 6.45 16.07
9 z 6.47 16.0o

10 M 6.49 16.04
IJ D 6.50 16.02
12 W 6.52 16.01
13 D 6.54 15.59
14 V 6.55 15.58
15 Z 6.57 15.57
16 Z 6.59 15.55
17 M 7.01 15.54
18 D 7.02 15.53
19 W 7.04 15.52
20 D 7.05 15.51
21 V 7.07! 15.49
22 Z 7.09 15.48
23 Z 7.10 15.47
24 M 7.12 15.46
25 D 7.14 15.45
26 W 7.15 15.44
27 D 7.16 15.44
28 V 7.18 15.43
29 Z 7.19 15.42
30 Z 7.20 15.41

Deze tabel gtcft
het wezenlijk uur
volgens de zon.

HOOGWATER

NO VEM BER

1 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.NIJVERHEID. HANDEL- WETENSCHAP.

(De Haringvisscherij 
y te Qrevelingen

Cen ‘Beroep op Sam enwerking
De visscherij op scheiharing of «leege» 

haring wordt sedert onheuglijke tijden 
door de Vlaamsche vissehers van België 
en N oord-Frankrijk bedreven.

In  de Wintermaanden vanaf jt is ire e k s  
half December tot einde Februari en 
soms tot in  Maart komen (-mzaglijke 
massa’s haring bijeen langs de kust tus
schen Nieuwpoort en Kaap G ris Nez om 
er in  ondiep water te paaien.

Millióenen vrouwelijke haringen zoe
ken op den bodem een geschikte plaats 
om er haar r ijp  geworden eieren (in den 
handel ku it, langs onze kust «k ijte» ge
naamd) af te strijken. De haring immers 
behoort tot de visschen — een minder
heid — die hun eieren op den bodem 
neerleggen, alwaar z ij zich gedurende 
het eerste stadium hunner ontwikkeling 
vastkleven, te rw ijl de mannetjes er v l i j 
tig hun hom (op onze kust «melke» ge
naamd) over uitstrooien om ze te be
vruchten.

Na deze verrichtingen, het zoogezegde 
paaien, hebben dus alle rijpe haringen, 
onuer den natuurlijken drang tot voort
planting van hun ras min of meer hun 
ku it en hom afgescheiden en worden 
daarom scheiharing genoemd om ze van 
de maatjes (maagdekensharing) oi den 
vollen (rijp  maar nog niet kuitziek ge
worden) haring te onderscheiden.

In  alle aan de Noordzee palende lan
den, houden zich sedert jaren ta lrijke  
geleerden onledig om te kunnen vast
stellen tot welke familie deze of gene 
haring behoort, en welken ouderdom de 
haringen hebben die bij de bruiloften 
aanwezig z ijn  die op verscheidene tijd 
stippen van het jaar en op verschillende 
plaatsen van de Noordzee en het Ka 
naal elkander opvolgen.

Aan de-hand van de uldus gedane be
vindingen kon soms met een verbazende 
nauwkeurigheid worden voorspeld of de 
aanstaande haringsamenschoiing van 
grooten, middelmatigen of geringen om- 
vang zou z ijn .

De vissehers weten bij ondervinding, 
dat er bij de haringvangst vette en ma
gere jaren z ijn  en dat de seizoenen ge
weldig onder elkander kunnen verschil
len.

B i j  de huidige geslachten zal de ;ni- 
rakuleuze haringvangst van 1929-1930 
niet licht u it het geheugen gaan. T< en 
werd er in  min dan twee maanden bijna 
20 millioen kg. scheiharing door onze 
vissehers gevangen en de haring zwom 
er zoo dik, dat h ij tot vóór Oostende te 
vangen was. Men vertelt, dat er zich 
gansche zwermen verdrongen aan de 
sasdeuren van de vlotkom te Nieuwpoort 
en dat men op het strand ter Panne de 
haring met volle korven u it de killen 
kon scheppen.

Die gulden tijd  is  evenwel nooit in  
dezelfde mate teruggekeerd en heel d ik
w ijls  moeten onze vissehers de haring
scholen gaan opzoeken tot vóór de Fxan- 
sche kust tusschen De Panne en Kales 
en soms nog verder.

Die moeite en onkosten ontzagen onze 
vissehers niet, en op de opbrengst van 
den scheiharing werd gewoonlijk gere
kend om het tekort van de andere maan
den goed te maken.

Helaas, afgunst en ondankbaarheid 
zouden voor onze vissehers een steeds 
grootere hinderpaal worden voor hunne 
broodwinning. De haringscholen die ge 
durende den paaitijd in  het Nauw van 
Kales bijeenkomen, z ijn  zoo machtig 
groot, dat al de haringvisschers van 
Vlaanderen en Fransch Vlaanderen te
zamen niet bij machte z ijn  om er al was 
’t maar de helft, van te bemachtigen.

Maar het gebeurt soms dat onze v is- 
schers in  het opzoeken of na jagen van 
de haringscholen de onzichtbare grens 
der Fransche kustwateren overschrijden

Die grens trouwens is  niet alleen on
zichtbaar maar ook zeer kronkelend 
daar z i j  den zoom volgt van de zand
banken die slechts nu en dan bij zeer 
lage tijen droogvallen.

Nu dient geweten dat sommige deelen 
van de Fransche kustwateren, volgens 
aloud gebruik z ijn  voorbehouden aan de 
plaatseiijke vissehers, wier syndikaat 
niet dulden kan, dat naburige vissehers 
zelfs van Fransche nationaliteit ook eens 
een klein deeltje komen nemen van den 
overvloed door de natuur geschonken en 
die anders toch verloren gaat.

België heeft alles in  het werk gesteld 
om, al was het maar in  een beperkte ma
te, aan deze visscherij in  Fransche wa- 
teren te mogen deelnemen; er werd 
voorgesteld er nooit het sleepnet doch 
enkel het geankerd stroopnet te gebrui
ken; er werd voorgesteld de Belgische 
kustwateren op een gelijken afstand voor 
een gelijk aantal Fransche :sschers 
open te stellen, wat geen woordeloos te
genvoorstel was als men bedenkt lat on
ze kustwateren veel r ijk e r z ijn  aan gar
naal dan de Fransche en dat vissehers 
van Duinkerke en elders er niet tegen

opzagen bij gelegenheid in  onze wateren 
te komen visschen. "■

Verklaringen van geleerde deskundi
gen werden voorgebracht om te bewij
zen dat de medewerking der Belgische 
vissehers geenszins de toekomst der ha
ringvisscherij kon beïnvloeden noch de 
Fransche vissehers kon benadeelen.

Niets mocht baten. Dat ju is t  diezelfde 
Vlaamsche vissehers enkele jaren vroe
ger in  een soldatenpak precies diezelfde 
kuststreek met hun bloed vier jaar lang 
verdedigd hadden, scheen reeds totaal 
vergeten bij de Fransche regeering die 
liever gehoor gaf aan de afgunstige 
klachten van enkele visscherssyndika- 
ten.

Het heilig recht der souvereine kust
wateren werd ingeroepen tegen den 
broodnood der Vlamingen, diezelfde Vla
mingen aan wien de rijkdom der fabrie
ken van het Rijsselsche te danken is  
sn zonder wier eerbied de Fransche oog
sten op de velden zouden blijven rotten.

Strenger en strenger werd opgetreden 
tegen onze vissehers die het waagden in 
Fransche wateren hun kans te beproe
ven; ze werden in  het gevang gestopt, 
hun schip werd aangeslagen en zoo ze 
poogden te vluchten werden ze bescho
ten.

Het is  niet in  den aard onzer v is- 
schers daar eenigen wrok over te bewa
ren.

Daarvoor z ijn  ze veel te gulhartig, die 
beschietingen rekenen z ij eenvoudig bij 
de andere gevaren van hun stiel.

Maar nu, nu er honger in  het land is, 
nu de visscherij buiten de kustwateren 
lie t mag bedreven worden, nu zoowel bij 
ons als in  Noord-Frankrijk er slechts een 
gering deel overblijft van de vloot, die 
vroeger de ijleharingvangst bedreef, nu 
lie ts mag verwaarloosd worden om de 
volksvoeding te verzekeren, nu de W in- 
isrharingvangst voor de deur staat, wat 
ïal er nu gebeuren ?

W ij hebben reeds vroeger geschreven 
la t de Bezettende Macht die over België 
;n N oord-Frankrijk gebiedt, aan de Bel- 
rische vissehers de toelating verleend 
;eeft om van u it Grevelingen, t.t.z. ha lf- 
veg tusschen Duinkerke en Kales aan 
3e Winterharingvisscherij deel te ne
men.

W ij z ijn  reeds met een zeer bekwaam 
vertegenwoordiger van het Belgisch Zee
wezen ter plaats geweest en hebben kun
nen vaststellen dat, m its eenige voorbe
reidende maatregelen tijd ig worden ge
troffen, het wel mogelijk is  een paar do
z ijn  Belgische vaartuigen voor eenige 
vveken van u it Grevelingen te laten v is
schen.

W ij hebben het betreurd, dat alhoewel 
verscheidene vertegenwoordigers van 
reeders en handelaars na ons, ook ter 
plaats z ijn  geweest, er nog geen prac- 
tische schikkingen schijnen genomen te 
z ijn .

Als er nu vlug en vastberaden te werk 
gegaan wordt, is  het echter nog niet te 
iaat. E r  b lijft  nog ongeveer een maand 
over en in  één maand kan veel gedaan 
worden.

Maar nu doet het gerucht de ronde 
dat de plaatseiijke overheden te Greve
lingen niets-zouden doen om het ver
b lijf  en het werk van de Belgische v is- 
schers te vergemakkelijken, integendeel.

Langs alle kanten ook bij onze Zuider
buren verheffen zich stemmen om te 
doen uitschijnen, hoezeer het Euro-pee- 
sche vasteland voor z ijn  levensbestaan 
op zich zelf is  aangewezen en hoezeer 
hand in  hand moet worden samenge
werkt, willen w ij geen zelfmoord ple
gen.

H ier doet zich thans een gelegenheid 
voor waarin deze schoone woorden in 
practische daden kunnen worden omge
zet zonder dat er ook iemand schade kan 
door lijden.

Za l h ier ook het, eigenbelang van en
kelen het algemeen belang in  de scha
duw stellen ?

W ij hopen dat al wie de toestanden 
klaar inziet en over eenig gezag be
schikt, het zijne zal bijbrengen opdat 
hier de rechte weg vastberaden zou wor
den ingeslagen.

P. Vandenberghe.

Zullen de prijzen  
van sprot en garnaal 
verm inderd worden

«L *
Naar we vernemen bestaat het inzicht 

bij P rijzen  en Loonen de prijzen van 
garnaal voor den visscher op 8 fr . en 
voor den sprot op 5 frank te brengen.

Heeft deze instelling, b ij het maken 
van de rekening der vissehers er al aan 
gedacjit, hoeveel maal per week z i j  kun
nen uitvaren, wat hun onkosten z ijn , 
waar z i j  hun vischtuig moeten koopen, 
hoe z ij hun leven wagen op zee, enz.

In  ons volgend nummer zullen we 
hierop terugkomen.

Zondagrust voor 
Rookerijen

Door de sectie «Rookerijen» der Hoofd
groepeering, is  besloten dat er op de Zon
en feestdagen niet meer zal gewerkt wor
den, hetzij dus niet aansteken, rooken, 
enz...

D it is  vanaf heden van toepassing voor 
de «sprotrookerijen».

Alleen mag het noodige gedaan worden 
om de goederen te lossen, en als het 
noodig is  de noodige voor/org •.maatrege
len ermede te nemen met het oog op 
de bew&arzaamhcid (inzouten, spoelen, 
enz...).

W ij raden de rookers aan het werk te 
stoppen, minstens vanaf 8 u. ’s Zater
dags avonds, tot 7 u. ’s Maandags mor
gens.

Elkeen gelieve zich hier naartoe stipt 
te willen voegen.

H et opsporen der 
sprot en haring m et 

watervliegtuigen
Zooals we onze lezers er enkele jaren 

geleden reeds attent op maakten, werden 
in  de jaren 1926 of 1927, proef nemingen 
gedaan met een vliegtuig van de firma 
Stampe en Vertongen van Antwerpen, 
om in  den sprottijd boven zee de plaat
sen op te zoeken waar de aanwezigheid 
van robben en meeuwen, de tegenwoor
digheid van sprotscholen deed veron
derstellen.

Het doel was aan de vissehers nuttige 
inlichtingen te verschaffen die hun veel 
verloren tijd  zouden besparen in  het op
zoeken van de sprotscholen. B i j  d ijzig 
weder ziet men niet ver van een boot, 
te rw ijl een laagvliegend vliegtuig in  wei
nig t ijd  een heele streek kan verkennen.

Kapitein Arsène Blondé heeft zich 
destijds tot die proefnemingen geleend 
en heeft positieve gunstige uitslagen be
komen.

Het volgend jaar bouwde de firma 
Stampe en Vertongen een watervlieg
tuig, want met een landvliegtuig langs 
het water scheren was te gevaarlijk: 
Kapitein Arsène Blondé weet er alles van.

Ongelukkig vond de beste vlieger van 
voornoemde firma, zooals zoovelen zijne r 
collega’s, den dood bij het beproeven van 
een nieuw toestel voor het leger be
stemd.

Aldus werd aan het opsporen van 
sprot- en haringscholen, geen verdere 
aandacht meer geschonken

Zou de Duitsche maritieme overheid 
thans ook aan onze uitvarende sprot- 
vangers geen nuttige richtlijnen kunnen 
geven?

’t Zou een groote verbetering z ijn  en 
voor onze vissehers brood beteekenen.

Waarom is gerookte Sprot
zoo duur !

De reeders die zich nog willen voor 
de haringvisscherij te Gravelines in 
schrijven. mogen het doen, daar nog 
een viertal vaartuigen meer de haring
vangst aldaar zullen mogen gaan be
drijven.

Z i j  wenden zich tot den heer Eber
hardt of het afdeelingshoofd Poppe in 
den Zeevisscherijdienst (oud station), 
Oostende.

In  ons vorig nummer gaven we de re
den op waarom de gerookte sprot zoo 
duur is  en maakten we hieromtrent en
kele opwerpingen.

Naar aanleiding hiervan doet men ons 
opmerken dat, alhoewel niets aan den 

! totalen p rijs  verandert en ook niet aan 
sommige gedeelten, deze berekening niet 
nauwkeurig is.

Men sc h rijft o.m.:
1) E r  komt geen 20 t.h. toe aan de 

Corporatie. Wel werd 20 t.h. berekend 
voor de Vischcentrale, ’t  is  te zeggen: 
de handelaars (groep Sprot en Haring- 
handelaars der Kust),'13ie daarvan 4,5 
t.h. moeten voldoen aan den visscher 
(faktuurtaks), hun personeel moeten be
talen (wegers, controleurs, bedienden), 
die hun bennen en kisten moeten leve
ren en die borg staan voor de financee- 
ring van den geheelen aanvoer.

Het is  aan ons niet te bepalen of dit 
te weinig of te veel is ; dit is  van de be
voegdheid van P rijzen  en Loonen.

2) Van de versche sprot moet de roo
ker niet 67 t.h. gerookt, maar 72 t.h. be
reiken. H ij moet de inkomst en uitgang 
van sprot in  een speciaal boek in sc h rij
ven, die toelaat op elk oogenblik door de 
controol na te zien of de rooker wel 27 
t.h. gerookte waar aflevert. D it om alle 
misbruiken te vermijden.

3) de w inst van den rooker is  niet 25 
t.h.; doch enkel 15 t.h. D it is  brutowinst 
waarvan h ij moet af dragen: belastingen 
bureelkosten, wedden bedienden, sociale 
lasten, alle uitbatingsonkosten. |

4) De sprot wordt meestal ter plaats 
gerookt, ’6 is  te zeggen door de rooke
rijen  van Nieuwpoort, Oostende, Zee
brugge en Brugge. Slechts enkele rooke
rijen  rooken te Gent, Brussel, Oudenaar
de en opdat z ij geen vervoerskosten zou
den hebben, houden z i j  dan de sprot 
voor verkoop in  hun stad.

Het vervoer speelt fe ite lijk  geen groo- j 
te rol, gezien sprot aan de kust gerookt* ! 
dan toch ook naar het Binnenland moet. |

Verder is  er geen kwestie alleen de i 
rookerijen van de kust in  werking te 
stellen (als de aanvoer te groot is, kun
nen z ij dan toch ook alles niet opslor
pen), doch wel al de rookers die er recht 
toe hebben volgens hun referencie-cij- 
fers van 1937-38-39.

5) Versche sprot is  vroeger weinig ver
kocht, alleen aan de K u st en wat in  
West- en Oost-Vlaanderen. Het binnen
land nam dit weinig af.

Het is  ju is t  dat sprot in  verschen toe
stand goedkoopst is, en er wordt dan 
ook een deel versch verkocht.

Echter geven de menschen in  het bin
nenland meestal de voorkeur de sprot 
gerookt te krijgen, al kost h ij duurder. 
Z i j  moeten hem dan niet meer bereiden.

Een werkman of bediende kan met 
z ijn  boterham geen verschen sprot eten, 
als h ij buiten huis werkt. H ij kan wel 
gerookten mede nemen.

6) De leurhandel wordt niet bedeeld 
met sprot, noch gerookt, noch versch 
(misschien is  hiervoor uitzondering te 
Oostende, doch ik  geloof het niet). A l- 1

i leen worden erkende vischhandelaars 
: (winkels) en in  zekere steden waar visch- 
I winkels ontbreken, ook de kramen der 
I vischmarkten bedeeld.

De verkoop van gerookten sprot ge
beurt op vertoon der ravitailleerings- 
kaart en per 100 gr. per persoon. D it om 
zooveel mogelijk menschen te kunnen 
bedienen.

Eerst is  voor de steden van meer dan
10.000 inwoners gezorgd, daar er daar 
meest gebrek is  aan voeding.

Wanneer de aanvoer grooter wordt en 
voldoende, dan zal ook uitgezien worden 
voor bediening van kleiner plaatsen.

7) De controol wordt overal uitgeoe
fend, zoowel bij de rookers, b ij de ver
deelers, als b ij de winkeliers.

E r  kunnen misbruiken gebeuren van1 
wege een dezer categorieën. Nochtans 
hebben z ij allen stipte orders gekregen 
hoeveel z i j  zelf voor eigen gebruik mo
gen bezigen. D it is  een zeer geringe hoe
veelheid en verhindert dus dat er te 
veel u it den normalen handel kan ge
nomen worden.

8) De geheele K u st heeft tot nu toe 
een bedeeling van sprot gekregen, die 
wel 4 maal meer beloopt dan in  het bin
nenland en de bevolking der kust kan 
dus niet klagen. Z i j  moeten echter aan
nemen dat de arbeiders van het binnen
land ook goed moeten bedeeld worden, 
en namelijk deze die in  koolmijnen, 
smeltovens, enz., werken, en zeer zwaren 
arbeid te verrichten hebben ten gunste 
van de geheele bevolking.

W ij kunnen met genoegen zeggen, dat 
de rookers hun plicht begrijpen, en ze
ker over het algemeen alles afleveren 
aan de normale verdeeling. E r  kan wel 
een uitzondering z ijn , doch met de ge
troffen maatregelen zal dit moeilijk te 
doen z ijn  en zouden de plichtigen on
middellijk geschrapt worden van alle 
verdere bedeeling.

De Corporatie stelt reglementen ien 
tracht door controol en sancties op alle 
mogelijke manieren te zorgen dat ze 
gevolgd worden. Doch het is  niet omdat 
het gerecht bestaat en de rijkswacht, dat 
er geen dieven meer zijn .

A
W ij nemen nota van de opmerkingen 

ons toegestuurd en lasschen ze graag in.
Wat de rekening zelf betreft, moeten 

w ij er waarheidshalve aan toevoegen, 
dat het ons niet te doen was de rekening 
van de rookers te maken, maar wel het 
publiek voor te lichten waarom het komt 
dat sprot, gerookt, zoo duur is.

W ij komen ten andere in  ons volgend 
nummer op deze kwestie terug, omdat we 
van oordeel z ijn  dat men het er steeds 
op aanstuurt de prijzen van den v is
scher te berekenen, zonder z ijn  kost
p rijs  en levensgevaar te rekenen, maar 
elk ander persoon, wie het ook z ijn  moge, 
steeds genoeg mag verdienen om goed 
te leven, wat ver van ju is t  mag genoemd 
worden, eens het den visscher geldt.

De heeren van Prijzen  en Loonen zou
den best doen zelf eens met den visscher 
in  zee te gaan en daarna beslissen.

«Hulp in Nood» financieel reeds sterk

Door menschen, die er speciaal op 
uitgezonden worden krit ie k u it te oefe
nen op de zoo pas in  werking getreden 
Onderlinge Verzekering «Hulp in  Nood», 
wordt beweerd, dat deze maatschappij 
over geen kapitaal beschikt om het hoofd 
te bieden aan mogelijke zware ongeval
len.

W ij kunnen deze onrustzaaiers echter 
reeds antwoorden dat « Hulp in  Nood » 
alle voorzorgen genomen heeft om te
gen alle mogelijke ongevallen hoe zwaar 
ook, het hoofd te bieden.

Niet alleen werd het risico voor hon
derd per honderd herverzekerd tegen 
zeer voordeelige voorwaarden, maar het 
getal thans reeds verzekerde vaartuigen 
bij deze maatschappij laat reeds toe te 
melden, dat de maatschappij na een jaar 
werking er zoo financieel gezond zal 
voorstaan, dat het zich de weelde zal 
kunnen veroorloven deze herverzekering 
grootelijks te verminderen en een ste
vige eigen reserve te vormen.

Anderzijds kunnen we melden dat z ij, 
die bij «Hulp in  Nood» een verzekering 
hebben aangegaan, waarvan het bedrag 
75 ten honderd beloopt van de verzeke
ring tegen oorlogsrisico, van de oorlogs
risico 25 t.h. vermindering van premie 
bekomen.

A ls een reeder welke bij de oorlogs
risico verzekerd is  voor honderd duizend 
frank, zich dus bij «Hulp in  Nood» voor 
75 duizend frank laat verzekeren, dan 
k rijg t de reeder van dit schip een terug
gave van de oorlogsrisico die gelijk is  
aan 25 t.h. van de premie.

IN L IC H T IN G S B U R E E L E N  EN M EDE 
W E R K E R S

In  alle havens kunnen de vissehers

zich bij hiernavolgende personen in lich
ten:
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 UUR 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 h ier- 
bovenvermelde heeren bekomen worden.

De zetel van de inrichting is  te Oos
tende gevestigd, Rentenierstraat 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 
hun polis, onze beheerders raadplegen, 
die kosteloos te hunner beschikking een 
advokaat stellen.

B ij  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.

De zeevaardigheid 
van sommige 

visschersvaartuigen
U i

Door sommige reeders werd in  den 
schoot van den beheerraad van de Ge
meenschappelijke Kas voor Zeevissche
r i j  geklaagd over de zeevaardigheid van 
zekere visschersvaartuigen.

Reeders-visschers hieromtrent onder
vraagd, beweren dat inderdaad de keu
ring niet is  gedaan. U it  een thans door 
ons gedaan onderzoek b lijk t, dat de 
waterschouten sommige vaartuigen naar 
zee laten gaan zonder bewijs van zee
vaardigheid.

Het weze ons toegelaten den reeders 
op het groot gevaar hiervan te wijzen 
en hen te waarschuwen dat, zoowel voor 
de bemanning als voor de verzekering 
der vaartuigen, z ij  een groote verant
woordelijkheid dragen.

Voor de 
Haringvisscherij 
te  Grevelingen

A f
Het is  onze lezers bekend, dat de be

sprekingen door de Corporatieleiders met 
de Fransche overheden geleid, een nega
tief resultaat hadden, in  zooverre dat 
elkeen vreesde dat onze vaartuigen aan 
de Fransche Noordkust hun bedrijvig
heid niet zouden kunnen uitoefenen.

De zaak werd na bespreking aan di- 
rcteur Eberhardt van het Zeewezen over
gemaakt, die samen met het Beheer van 
het Zeewezen te Brusse l overleg pleegde.

We kunnen thans reeds melden, dat 
voetstappen bij de bevoegde Duitsche 
overheid hebben geleid tot de overtui
ging, dat negentig kansen op honderd 
bestaan, dat de vissehers die zich voor 
deze visscherij lieten inschrijven beloond 
zullen worden.

De Duitsche overheid moeit er zich 
thans zelf mee.

Inderdaad, zooals we ln  ons hoofdarti
kel schrijven: ’t I s  van onze Fransche 
vrienden dat we het moeten hebben, 
zoolang we niet kapot gaan van den hon
ger, zullen we de redding in  elk geval 
aan hen niet te danken hebben.

’t Was vóór den oorlog zoo en thans 
is  het er al niet op verbeterd, nu ze ons 
eindelijk eens een staaltje van hun 
liefde voor onze Vlaamsche vissehers 
zouden kunnen betuigen.

Toen de onderhandelaars na het in 
teressant versldg van den heer Vanden
berghe, het aanlegden ook met de Fran
sche overheid te onderhandelen, deed de 
heer Vandenberghe in  de zitting welke 
vooraf plaats had opmerken, dat dit 
verkeerd en nutteloos was.

Men heeft die opmerking in  den wind 
geslagen en thans z ijn  deze woorden 
eens te meer waarheid geworden.

E r  z ijn  menschen die het van u it hun 
bureelen steeds beter weten, dan z i j  die 
de zaken in  al z ijn  voor- en nadeelen 
gewikt en gewogen hebben.

Zij mogen niet meer 
uitvaren !

ia »

De reeders, waarvan het vaartuig niet 
tegen gewoon risico verzekerd is, zullen 
te Zeebrugge vanaf 1 December niet meer 
mogen uitvaren.

Allen z ijn  verplicht vóór 1 December 
hun polis aan de Kriegsmarine voor te 
leggen.

Z i j  die niet verzekerd z ijn , kunnen 
zich wenden te Heist bij Meester Gobert, 
die hen zal bijstaan voor «Hulp in  Nood».

i SCHETSEN
-------------  U I T  H E T  -------------

VISCH MIJN BEBRIJF
door H. B R Y S

IS  IN  A LLE  B O EK W IN K ELS  

D ER  K U S T  V ERKR IJG BA A R

Ongepaste Reklame 
I  in de Dagbladen 

h t

Als men sommige week- en dagbladen 
mag gelooven, dan is  de aanvoer van 
garnaal, visch en sprot zoo groot, dat 
men er van overstelpt wordt en men de 
gansche bevolking er mee kan voeden.

Men spreekt van fabricatie van dui
zenden kg. gamaalpastei, van inleggen 
van duizenden kg. sprot, enz.

Dat dit elkeen op den loop jaagt naar 
de kust en de brieven hun gang gaan 
van familielid tot familielid, hoeft geen 
betoog.

Dat de vissehers daarmee aanzien 
worden als r i jk e li jk  hun brood verdie
nend, valt ook niet te betwijfelen.

Men maakt in  dit alles ten andere veel 
meer de rekening van de vissehers dan 
die van hen, die met hun arbeid veel 
meer en gemakkelijker verdiensten heb
ben.

’t I s  in  die omstandigheden niet te 
verwonderen, dat P rijzen  en Loonen er 
aan denkt, de kostprijzen van garnaal 
en sprot van 10 fr. op 8 fr. voor gamaal 
en van 8 fr. op 5 fr. te brengen voor 
sprot.

’t Ware beter dat sommige menschen 
en in  ’t bijzonder de journalisten voor
gelicht werden omtrent het getal keeren 
dat de vissehers in  zee kunnen varen, 
tot waar, en wat ze aan onkosten heb
ben, vooraleer ze thu is iets voor zich zelf 
kunnen overhouden, of de aanvoer van 
garnaal wel zoo groot is  dat men er 
reeds garnaalpastei kan van maken, enz.



BANK VAN BRUSSEL
— NAAMLOOZE VENNO O TSC HAP — 
B IJ H U IS  O O STEN D E : 3, W A PEN PLA A TS 
Agentschap Petit P a ris, 78b, Torhoutsche Steenweg

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

ten of verzegelde kisten.

IJLE HARING OF SCHEEN
IJ le  haringen z ijn  individuen die zich 

komen te ontlasten van ku it of hom, in  
tegenstelling van de volle haring, waar
van de geslachtsorganen een grooten 
graad van ontwikkeling hebben beko-

kilogram. De volgende jaren werd dit 
lekord van verre niet meer bereikt.

Het is  in  het jaar 1933 dat onze v is- 
cchers het slechtste seizoen, tot nu ge
kend, beleefden. De totale vangst bedroeg

Onze Echo’s

men, en eerlang zal paaien. j 3 millioen kilogram met een gemiddeld
De voortplanting veroorzaakt ja a rlijk s  gewicht, voor 24 uur afwezigheid, van 

een massatrek van ontelbare geslachts- i.500 kgr. ,
rijpe individuen die op een zekere plaats Wat de samenstelling betreft, van de 
bijeenkomen en dan in  dichte scholen verschillende jaarklassen die in  deze v is
de paaiplaats opzoeken, waar z i j  zelf 
vóór eenige jaren voor de eerste maal 
het daglicht zagen, en nu op hun beurt 
het voortbestaan van hun ras gaan ver
zekeren.

In  de Noordzee vindt men vele streken 
waar de haring paait; maar eene welke 
om hare ligging onze bijzondere aan
dacht verdient is  deze die zich strekt 
van de Hinders, Dijck, Ruytingen, San- 
dettie, Varne, tot op de hoogte van Bou
logne. Het z ijn  de haringen die in  deze 
streek van begin November tot half De
cember paaien die we eenigen t ijd  na
dien aantreffen op de Belgische en Fra n 
sche kust, gaande van Nieuwpoort via 
Kaap Gris-Nez tot Boulogne en Etaples.

Deze haringen z ijn  nu in  een korten 
tijd . van uitzicht, ten zeerste veranderd.
B i j  hunne aankomst op de paaigronden : ■ » «
waren ze springlevend, dik en vet; nu l 
z ijn  ze mager, afgemat en schijnen ziek 
te z ijn . Best dat ze hunne eenzelvigheid Wat meer 
bijdragen, zooniet zou men met kunnen < 
aannemen, dat het wel deze z ijn  die we ! 
over een paar weken zoo levenslustig op ; De trein, die om 8.02 u. u it Gent te 
de paaigronden aantroffen. j Oostende moet aankomen, maakt in  den

Dat de haring na den paaitijd zoo ver- laatsten tijd  danig veel « retard » en 
valt, komt doordat h ij zich sinds langen kwam b.v.b. Donderdag om 8.45 u. toe. 
t ijd  onthield van alle voedsel; daarbij i n acht genomen dat een 500-tal be- 
besteedde h ij al z ijn  vet aan de ontwik- dienden en werklieden voor Zandvoorde 
keling van de geslachtsorganen; ook en Oostende van dezen lokaaltrein ge-

scherij voorkomen, bekwam men volgen 
de uitslagen:

De jongste individuen z ijn  op hun 
derde levensjaar, zoodat de haring op 
dezen ouderdom voor de eerste maal 
deelneemt aan de voortplanting.

Het z ijn  de vierjarige die altijd het 
sterkst opkomen.

Van af het vijfde levensjaar neemt, 
het procent geleidelijk af met den ouder- * wenscnen aan. 
dom.

Hier volgt het gemiddeld procent voor 
iederen ouderdom: 3-jarige, 15 t.h.; 4- 
jarige, 30 t.h.; 5-jarige, 25 t.h.; 6-jarige.
15 t.h.; 7-jarige, 7 t.h.; 8-jarige, 5 t.h.;
9-jarige, 2 t.h.; 10-jarige, 1 t.h.

De oudere individuen z ijn  zeldzaam.
De oudste individu hier aangetroffen 
was op z ijn  16e levensjaar.

De Panne
■  Vlaamsch visschersvaartuig ge

strand.
Het Zeebrugsche visschersvaartuig Z.49 

«Albatros», reeder Baron de Brouwer, is  
op de terugreis u it St. Vaast (F ra n k rijk ) 
ter hoogte van De Panne gestrand. B i j  
heb vastloopen is  het schip lek geslagen 
en moest de hulp van het brandweer
korps van De Panne ingeroepen worden 
om het binnenstroomende water u it te 
pompen. Pogingen worden aangewend 
om het vaartuig terug vlot te brengen. 
Woensdag was het reeds vlot en in  de 
haven van Oostende binnengesleept.

Zeebrugge
■  In  het huwelijksbootje.

Heden Zaterdag 22 November, zal in  
de Ste Walburgakerk te Brugge, het hu
w elijk ingezegend worden van den heer 
Gerard Devriendt, advokaat en zoon van 
den havenmeester Leo Devriendt, met 
Mejuffrouw Jenny Slijkerm an van U - 
trecht (Holland).

«Het Visscherijblad» biedt de ouders 
en het jonge echtpaar z ijn  beste geluk-

op tijd a. u. b.

vereischte het schieten van ku it of hom 
van hem een geweldige krachtinspan
ning.

B i j  het verlaten van de paaigronden 
begeeft de ijle  haring zich naar de kust, 
waar h ij vooraleer uiteen te gaan en 

■ zich te begeven naar z ijn  voederweiden, 
een herstellingsperiode doorbrengt.

Het z ijn  deze ijle  haringscholen die 
aanleiding geven tot een allerbelangrijk
ste kustvisscherij, waaraan een groot 
deel van de Belgische visschersvloot deel
neemt.

Het is  in  de Fransche territoria le wa
teren, van Grevelingen tot Boulogne, dat 
deze scholen ieder jaar van af einde 
December, het dichtst samengedrongen 
aankomen en verblijven hier tot dat de 
eetlust van den haring herneemt, dat *s 
gewoonlijk midden Februari. Zoohaast de 
haring zich opnieuw begint te voeden 
gaat h ij uiteen; alsdan vangt voor hem 
den trek aan naar de voederweiden en 
zu lks beteekent het einde van de ijle  
haringvisscherij.

Waar de voederweiden van deze ha- 
ringsoort gelegen z ijn , da.t heeft de we
tenschap nog niet weten te ontdekken, 
v.ant h ij verdwijnt spoorloos en zu lks toi 
toekomenden winter, wanneer h ij onze 
streken terug aandoet om het werk der 
voortplanting te hernieuwen.

Gezien de haring het dichtst voorkomt 
in  de Fransche territoria le wateren, is  J 
het bijgevolg daar dat de beste vangsten 
worden gemaakt. Ook zal het voor onze 
visschers een groot voordeel z ijn , gedu
rende het aanstaande ijle  haringseizoen, 
daarin te mogen visschen en hebben we 
veel hoop dat ze daar buitengewone rijke  
vangsten zullen maken. j

Nochtans, voor r ijke  vangsten te boe
ken is  het niet voldoende z ijn  v isscherij
bedrijf rustig, in  de territoria le wateren 
te mogen uitoefenen. De goede uitslag 
dezer visscherij zal ook nog afhangen 
van de hydrographische voorwaarden, 
o.a. temperatuur, zout- en zuurstofge
halte, die de kustwateren den haring 
aanbieden. De atmospherische voorwaar
den, voornamelijk de wind, kunnen ook, 
in  een bepaalde streek, een visscherij 
gunstig of ongunstig beïnvloeden.

Het is  ten andere aan de winden, die 
in  deze streek zoo veranderlijk z ijn , te 
wijten dat de ijle  haringvisscherij zich 
gedurig verplaatst. B i j  heerschende win
den u it het Oosten worden de haring
scholen het dichtst aangetroffen achter 
den hoek, dat is  van Kaap Gris-Nez tot 
Boulogne en soms tot Etaples. B i j  aan
houdende winden u it het Westen is  het 
van Grevelingen tot Blanc-Nez dat men 
de beste vangsten boekt.

Daar onze visschers alleen in  de om
geving van Grevelingen zullen werkzaam 
z ijn , zal voor hen de visscherij de beste 
resultaten opleveren, wanneer de wind 
u it het Westen blaast.

Het is  gedurende het seizoen 1930-31 
dat te Oostende het rekordgewicht door 
onze visschers werd geland, ’t  z i j  17 m il
lioen kilogram. Het gemiddeld gewicht 
bereikte, voor 24 uur afwezigheid, 10.000

bruik maken, dat dezen dus alle dagen 
minstens een half uur later moeten aan 
’t werk gaan door deze laattijdigheid en 
alzoo nooit aan hun 8 uren arbeid kun
nen geraken daar ze met den laatsten 
trein van 5.30 u. naar Brugge terug moe
ten, zonder nog te rekenen het verlies 
dab de onderscheidene patroons en f i r 
ma’s daardoor lijden, zoo leggen we dit 
geval voor aan de bevoegde overheid, die 
— we hopen het — een dringende op
lossing aan deze zaak zal geven.

Kan deze trein geen kwartier ver
vroegd worden en zooals vroeger jaren 
om 7.12 u. u it Brugge vertrekken?

Bi Nog een huw elijk .
Verleden week werd te Zeebrugge het 

huwelijk ingezegend van Mejuffer Ray- 
monde Huysseune, dochter van den wel
bekenden reeder en vischhandelaar Ra
phaël Huysseune, met den heer A rthur 

. Lamquet, van Heist.
Het was de heer Pierre Van Damme, 

schepene van Brugge, die het huwelijk 
voltrok.

Aan ouders en jonggehuwden biedt 
« Het Visscherijblad » z ijn  beste geluk
wenschen aan.

Nieuwpoort
■  Wetenschappelijke voordracht 

over de Zeevisscherij.
Op in itia tie f van het Beheer van Zee

wezen wordt een reeks wetenschappelijke 
voordrachten, ln  verband met de Zee
visscherij, gehouden in  de verschillende 
visschershavens van de Vlaamsche kust.

Te Nieuwpoort had een eerste causerie 
plaats in  de Raadzaal van het stadhuis. 
De opkomst was zeer bevredigend. Onder 
de toehoorders werden opgemerkt: E. H. 
Pastoor, E. H. Principaal van het K o l
lege, de heer Waterschout en de hh. on
derwijzers van de Stedelijke Visschers- 
school.

In  een boeiende en interessante 
spreekbeurt, bewees de voordrachthou- 
der, heer Ch. G ilis, door tastbare voor
beelden het nut van de wetens:;hap ten 
dienste van de Zeevisscherij en de nood
zakelijkheid van de opleiding onzer v is
schers door wetenschappelijke personen.

Soortgelijke voordrachten worden zeer 
gaarne tegemoet gezien en dit vooral in  
het belang van onze visschers.

De heer Ch. G ilis  mocht dan ook bij 
het eindigen van z ijn  belangrijke voor
dracht een verdiend applaus in  ontvangst 
nemen.

De tweede voordracht gaat door op 
Donderdag 27 November te 17 u. Op het 
programma: Het Zoutgehalte van het 
Zeewater. De Levensleer en de visscherij 
van de Sprot».

■  B u rg e rlijke  Stand.
Geboorten: Beschuyt Denise, d.v. Mar- 

n ix  en Tratsaert Emma; Gerard Karei, 
z.v. Etienne en Van Peel Adriana; ’t 
Jaeckx Raymond z.v. Frans en Dury 
Hubertine.

Huwelijksafkondigingen : Verschueren 
Roger met De Cock Ivonne; Vandewalle 
Frans met Declercq Maria.

♦
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L o t e r  ij 
Winterhulp
Het zal U, misschien, een 
prachtige S T .  N IK LA A S  opleveren !

T R E K K I N G  : 
ZA TER D A G  6 D EC EM BER  

2 2 . 4 8 6  LO TE N
voor

V IJ F  EN  H A LF  M IL L IO E N  F R A N K  
Het b ilje t: Het vijfde van b ilje t: 

50 f r .  10 fr.

Ons Letterkundig Hoekje
« Godelieve » 

door Bruno G. Orlick

■  Apotheekdienst.
Zondag 23 November zal de apotheek 

Vandeweghe, Kapellestraat, 85, gansch 
den dag open zijn .

■  Een Letterkundige wedstrijd.
De Internationale Boekhandel, steeds 

op de bres voor het verspreiden van het 
Vlaamsche boek, geeft dit jaar ter ge
legenheid van de Vlaamsche Boeken
week een wedstrijd die niet alleen aan
genaam en le e rrijk  is, maar waarmede 
ook 1000 fr. boeken te winnen z ijn .

De voorwaarden z ijn  uitgehangen Ad. 
Buy lstr. 33 en Kapellestraat 65.

Wie doet er mede? (542)

■  Verduistering.
Op verzoek van de Bezettende Over

heid vestigt de burgemeester van de 
stad Oostende, andermaal de aandacht 
van de bevolking op de voorschriften be
treffende de verduistering, die stip t moe
ten worden nageleefd.

In  de laatste dagen werden herhaalde 
inbreuken tegen deze verordeningen ge
meld.

U itd rukke lijk  wordt er op gewezen dat, 
zoo er nog overtredingen vastgesteld 
worden, benevens de gewone straffen, de 
elecbrische stroom voor een bepaalden 
tijd  in  het gansche stadsgebied zal af ge
sneden worden.

■  Ken Uw Sc hrijve rs.
D it is  de wedstrijd uitgeschreven ter 

gelegenheid van de Vlaamsche Boeken
week door den Internationalen Boekhan
del ingericht.

Wie doet er mede? (543)

■  Overlijden.
D r Pa rijs, Nieuwpoortsteenweg, is  ver

leden Zaterdagavond in  een klin iek te 
Gent overleden. De begrafenis had Don
derdag daaropvolgend te Evergem plaats.

D r P a rijs  was een zeer goede bekende 
in  onze stad: verscheidene jaren was h ij 
geneesheer van den Burgerlijken Stand 
en van de Visscherskas.

■  Sto rting  voor W interhulp
Op 20 September j l .  stortte het Comi

té van het Pakket van den Soldaat de 
som van 2.000 fr. ten voordeele van 
Winterhulp.

Transportïoerders 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.

ALG EM EEN E V E R D E E LE R  :

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

(384)

■  Wetenschappelijke causeries in  
verband met de Zeevisscherij.

De heer directeur van den Dienst voor 
de Zeevisscherij, heeft de eer de reeders, 
visschers, vischhandelaars en degenen, 
die belang stellen in  de zeevisscherij, u it 
te noodigen op de twee aanstaande cau
series, die eerlang te Oostende zullen 
plaats hebben in  de kinemazaal «Rex- 
Cinema» gelegen Langestraat alhier, tel
kens te 10 u. 15. '

De eerste causerie zal doorgaan op 
Woensdag 26 November a.s. en volgende 
onderwerpen zullen besproken worden:

1. Het Zoutgehalte van het Zeewater.
2. Het Plankton. |
3. De Levensleer en Visscherij van de 

Sprot. . !
De tweede causerie gaat door op 

Woensdag 24 December a.s. waarin er; 
zal gehandeld worden over:

1. De Temperatuur van de Zee.
2. De Levensleer en Visscherij van den 

Haring.
Iedereen is  welkom. Ingang v rij.

Prijskampen en 
Verm akelijkheden

---------- m----------

Door het oud papier te vernietigen 
stelt g ij U bloot aan een proces-verbaal 
en g ij ontneemt grondstoffen aan de 
papiernijverheid.

I  Voor de Boekenweek.
De boekenliefhebbers zullen in  hun

schik z ijn , daar de Internationale Boek
handel, Ad. Buy lstr. 33 en Kapellestr. 65 
ter gelegenheid van de Vlaamsche Boe
kenweek bijzonder interessante koopjes 
zal aanbieden en dit vanaf Zondag 23 
November. (545)

BB Stadhuis - Diensturen.
Van 17 November z ijn  de kantoren van 

het Stadhuis op de volgende uren voor 
het publiek toegankelijk: ’s morgens van 
9.30 tot 12.30 uur; ’s namiddags van 14 
tot 17.30 uur; ’s Zaterdags van 9.30 tot 
13 uur.

De bijzondere regelingen, in  zwang bij 
de diensten voor motorbrandstofdistri- 
butie en voor ravitailleering blijven van 
kracht.

Naklanken der vlucht.
Menig huisgezin werd gedurende de

Bruno G. Orlick is  een der jongere 
Duitsche schrijvers, die alreeds een groo
ts bekendheid verwierf in  eigen land en 
onder meer door z ijn  veel verspreid werk 
«Frontbalade». Orlick vertoekt t ijd e lijk  
te Brugge en voelde z ijn  hart opengaan 
voor de schoonheid van Vlaanderen’s 
kultuurschat en natuurlijke pracht. We 
mogen van z ijn  hand verschillende wer
ken verwachten die een loflied aan stad 
en land zijn . Wat een f i jn  besnaard 
dichter als B. C. Orlick kan gevoelen bij 
het aanhooren van onze legenden, be
w ijst «Godelieve». D it essai is  de ge
schiedenis van Godelieve van Gistel, die 
we allen kennen, maar ze is  ditmaal ge
zien door iemand die misschien, omdat 
h ij van verre is  gekomen, een zulkdanige 
diepte in  dit simpel gebeuren heeft we
ten te ontdekken. U it  ieder z in  van «Go
delieve» merkt men vooral den zin  voor 
grootschheid en schoonheid op.

«Het Brugsch Handelsblad», wien we 
deze beoordeeling van het werk van Or

De dagen z ijn  lang en het leven kort. 
Verstrooiing is  er noodig. Daarvoor is  
het boek. Het boek is  een vriend dat 
men vindt bij Devriendt, Ad. Buy lstr. 33, 
Kapellestr. 65. (544)

m der Luchtbescher-Het Feest 
ming.

De Luchtbescherming heeft op Zondag 
10 November een schitterende opvoering 
gegeven, die allerlofwaardigst is. Het 
gulle lachen van de aanwezigen en het 
applaus z ijn  hiervan de sprekende be
wijzen. De inrichter, de heer Raoul Bön- 
nel, en z ijn  schaar medewerkers dienen 
van harte gefeliciteerd. Niettegenstaan
de de moeilijke omstandigheden is  de 
heer Bonnel er in  geslaagd alle noodige 
materialen te vinden en door z ijn  toe- 
aoen, alsmede door de innige samenwer
king van den Gewestelijken Leider, den 
heer F irm in  Demey, is  h ij erin geslaagd

droevige dagen van Mei 1940, beroofd van 
zekere goederen, welke vandaag van 
groot belang zouden z ijn  voor dezen die 
net goed verloren, of gestolen werden.

Een moeder van v ijf  kinderen, kwam 
in October 1940, terug u it F ra n k rijk , nieb 
alleenlijk zonder haar echtgenoot, in  
dienst van het Belgisch Zeewezen, maar 
ook zonder een pak, bevattende een ge- 
vvatteerde bedsprei, rood en geel, een 2 
Jackard sargiën, w it en licht groen en 
wit magenta.

D it pak kan medegenomen z ijn  ge
weest niet met een slecht inzicht, maar 
misschien zonder te weten aan wie het 
toebehoorde. De belanghebbende, met het 
vooruitzicht een guren Winter te moeten 
doormaken, verlangt terug in  het bezit 
te mogen komen van haar eigendom, 
nieb alleenlijk voor haar zelf, maar vc,or 
haar v ijf  minderjarige kinderen.

Z i j  die zouden inlichtingen kunnen 
verschaffen of de persoon zelf, die het 
pak met de beste intenties mede nam, 
worden vriendelijk verzocht het goed 
terug te bezorgen aan het hiernavolgen
de adres: Vrouw Alfred Klausing-Van 
Thournout, Leffingestraat, 142, of op he+ 
bureel van het blad.

Met dank vooraf en de verzeke:)ng 
van volstrekte geheimhouding.

N. B. — Het bovenstaande z ge
beurd z ijn  aan boord van een der sleep- 
booten.

■  Aan de K ro o str ijk e  V isschers
gezinnen.

Bijzonder bericht voor de leden van de 
plaatselijke afdeeling nopens de aardap- 
pelkwestie. — De ingeschreven leden van 
12 October 1.1. die hun Wintervoorraad 
aardappelen ontvangen hebben door be
middeling van den bond moeten zich ten 
spoedigste aanmelden op het stadhuis, 
winket 16, ravitailleering, voorzien van 
al de nog in  hun bezit zijnde bevoorra-

Gas en Electric ite it.
T A R IE F  VOOR NOVEMBER 1942 :
Electriciteit:

Verlichting en uitstallingen: 2,64; d r i jf 
kracht lif t s  en nijverheidsgebruik: 1,54; 
huishoudelijke gebruiken: tarief I  en I I  
lage p rijs  0,50; hooge p rijs  1,54; tarief 
I I I ,  V I, en V 0,63.

Gas:
Gewoon gebruik: 1,31; centrale ver

warming: 0,79.

Verbrandt uw oud papier, ge bekomt 
rook en loerkloosheid en nood voor onze
CLVlDSidCTS.

Verkoopt uw oud papier, ge k rijg t geld 
en werk en brood voor onze arbeiders.

B U R G E R L IJ K E  STA N D

G EBO O RTEN
9 Nov. — Roger David van A rthur en 

Martha Daele, Nieuwlandstraat, 106. — 
Georges Vermaut van Georges en Helena 
Coppyn, Ed. Laponstraat, 19.

11. — Hedda Lauwers van Otto en Ra
chel Vansteenberghe, Ieperstraat, 7; Ga
brielle Van Acker van Heliodoor en Alice 
Vandenbussche, F r . Orbanstraat, 400.

12. — Julien Dewaele van Medard en 
Margriet Schoonbaert, F r . Orbanstraat, 
423; Rosette Hessens van Michel en Del- 
fina Aspeslagh, Antwerpenstraat.

13. — Roland Deckmyn van Albert en 
Jeanne Neyts, Schipperstraat, 44; Gilbert 
Vanhee van André en Adrienne Momme
rency, Westkerkestraat, 20b, Eernegem.

14. — W illy  Vandewinckel van Honoré 
en Alice Ydens, St. Jorisstraat, 12; Ma
deleine Cambier van Jean en Alida Van- 
haverbeke, Passchynstraat, 38.

Een partij boeken kosteloos! ’t Ge
beurt niet veel dat- men nu iets k rijg t 
zonder geld. De Internationale Boekhan
del schenkt gratis 1000 fr. boeken. Doe 
mee aan den wedstrijd «Ken Uw Schrii- 
vers». (546)

B IL J A R T

Op Zondag 23 November, prijskamp op 
nieuwen b ilja rt Thyssen-Slegers, bij G. 
Corvelein, café « In  de Schulle», Raver- 
sijde-Middelkerke. 200 fr. vooruit en het 
inleggeld. 25 fr. voor de hoogste reeks 
in  de eerste ronde en 20 fr. in  de twee
de ronde. Inschrijv ing  om 1 uur. Begin 
om 1.30 uur stipt. Inleg 5 fr. per m a i.

W ij verzoeken de liefhebbers op h :t 
gestelde uur tegenwoordig te z ijn , ton 
einde vroeg te kunnen eindigen.

K A A R T

Op Zondag 30 November, prijskamp 
met de kaart (bieden) bij Emiel Delan- 
ghe, Torhoutsteenweg, 275, Oosten Je, 
met 100 fr. vooruit en het inleggeld, en 
premie voor het koppel dat meest bbidt 
gedurende den prijskamp. Inleg 5 fr. per 
man. Inschrijv ing  om 2 uur. Begin om
2.30 uur.

A
Op Zondag 7 December, prijskamp met 

de kaart (bieden) bij Henri Vanhercke, 
café «’t Gerstenhof», Gerststraat 63, met 
100 fr. vooruit en het inleggeld en pre
mie voor het koppel dat meest biedt ge
durende den prijskamp. Inleg 5 fr. per 
man. Inschrijv ing  om 2 uur. Begin om
2.30 uur stipt.

P A L A C E
D E Z E  W E E K

7Óan£ cAlhetV
* SyMLJe (Si'luiutz

DE PANDOER
Kinderen toegelaten

(534)

C IN EM A ’S

ï in t  ... 0  . .. . .. een behoorlijke som samen te brengen ‘ dingskaarten van hun gezin,
lick ontleenen, geeft «Godeheve» in  z ijn  ten bate van de kinderen die de schuil- Î In  ^eval de desbetreffende leden aan 
kolommen weer. plaatsen bezoeken. Door het toedoen van ! deze ultnoodiging geen gevolg zouden

bovenvermelde heeren wordt er een S t .1 &eYen> loopen z ij gevaar het bezoek te 
jt'iklaasfeest tot stand gebracht dat b u i-i ontvangen van de toezieners van den 
itengewoon mag genoemd worden. Doch ravitailleeringsdienst en zouden zich 
hier hebben de Oostendenaren weer eens dientengevolge aan moeilijkheden bloot- 

I bewezen, dat er in  de mannen van de s 
Zee benevens hun omstuimig karakter, 
ook nog een hart z it  die meevoelt voor 
hen die minder bedeeld zijn . 

j Om terug te komen op het tooneel- 
feest, past het, hetgeen de gewestelijke 
leider, de heer F. Demey, in  een krach
tige rede op het feest zelf gedaan heeft, 
onze bewondering u it te drukken voor 

! den heer De Groote Amandus alsook voor 
den heer Bonnel Gerard, die respectie

S TE R F G E V A LLE N
9 Nov. — Roland Knockaert, 10 dagen 

woont te Breedene.
11. — W illy  Playsier, 2 m., Zwaluwen- 

straat, 142; Andrée Wallyn, 31 j., Een- 
drachtstraat, 39.

12. — Mariette Pottelancie, 5 m., V r i j-  
havenstraat, 45.

13. — Jules Vercarre, 69 j., wed. van 
Maria Everaert, echt. van Leonie Delan- 
ghe, Torhoutsteenweg, 271; Emiel Coenye 
60 j., echt. Ida Messmer, Molenstraat. 10.

15. — Alice Baele. 74 j.. wed. Paul Spin- 
nox, Ooststraat, 17.

H U W E L IJ K E N
11 Nov. — Rutger Everaert en Gilberta 

M ilius.
15. — Rogier Peere en Simonne Hein- 

derson.
H U W E L IJK SA FK O N D IG IN G E N

16 Nov. — Van Pamel Georges, Werk- 
tulgkundigenstraat en Zeebroeck Made
leine, Leffingestraat, 186; Dugardin Vic
tor, bediende, Sinte Catharinaplaats, 11 
en Vercruyce Maria.

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

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

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

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

t ù i l  U  A s p i r i n e

HET PRODMCT VAN VERTROUVv'TN

ve lijk  de leiding en de regie op een mees
te rlijke  wijze hebben weten te verwezen
lijken. Trouwens veel lof over den h. De 
Groot moet er niet gezegd worden, ieder 
Oostendenaar weet met welke gaven h ij 
bedeeld is.

De vertolkers hebben hun uiterste best 
gedaan en staan als liefhebbers zeer 
hoog. De ju ffe rs B. Schiets en J. Breunin 
wisten zich volledig aan te passen even
als de heeren Bonnel, Verberckmoes.Ver- 
leye, Quintens, Delanghe, Dansecourt en 
Jantje Rotsaert, die even handig is  op 
het tooneel als op Armenonville.

Mejuffer Rolande Dubatty vertolkte 
twee liederen met een warme stem. Het 
langdurig applaus getuigde van de waar
de van de zangeres. De heer Fernand Pe
t it  speelde op meesterlijke wijze de Con- 
zonetta van Aimé Mouqué. Kortom net 
muzikaal gedeelte onder de leiding van 
den heer Depoorter verdient ten volle 
het sukses van het publiek.

Gezien het groot sukses wordt er be
sloten een tweede opvoering te geven op 
Zondag 30 dezer. Kaarten z ijn  te ver
krijgen bij alle L. B. mannen; in  het bu
reau Euphrosine Beernaertstraat, 80 en 
in  de gewestelijke leiding, Alf. Pleters- 
laan, 130.

Uitretimng van gezinstoélagen voor 
niet-loontrekkenden, werkgevers, enz. 
— Wet van Ju li 1937.

Het bedrag van de binnengekomen b ij- 1 
dragen is  op dit oogenblik in  sommige 
klassen voldoende om hun toe te laten 
te beginnnen met de uitbetaling van 
voorschotten op de verschuldigde ver
goedingen. Deze eerste betalingen w o r-! 
den bij voorrang aan de kroostrijke ge
zinnen verstrekt, en voor het eerste ha lf- ! 
jaar 1941 bepaald op 50 t.h. Anderzijds1 
herinneren w ij de belanghebbenden er 
aan dat de wet van 1937 de uitbetaling 
van de vergoedingen slechts voorziet 
voor de belanghebbenden die zu lks vra- 1 
gen.

W ij zetten er bijgevolg onze leden le
vendig toe aan, deze formaliteit niet u it 
het oog te verliezen. Aan degenen die 
zu lks wenschen, zenden zekere kassen 
aanvraag-formulieren welke ten laatste 
vóór 1 December a.s. dienen ingediend.

Afhalen van lidkaarten 1942. — De 
oud-leden worden vriendelijk uitgenoo
digd hun lidmaatschap voor het nieuwe 
dienstjaar op het secretariaat te komen 
vereffenen. De bijdrage b lijft  vastgesteld 
op 15 fr. Het lidgeld van het Weduwen- 
en Weezenfonds inbegrepen. W ij vesti
gen er de aandacht op dat de oud-leden 
er alle voordeel b ij hebben van heden 
af in  het bezit te z ijn  van hun lidkaart 
1942 om alle voorrang te hebben bij ge- 
beurlijke voordeelen bekomen door den 
Bond.

Nieuwe leden mogen zich aanmelden 
op het secretariaat, Ieperstraat, 24a, le 
verdiep, den Donderdag van 14 tot 16 u. 
en den Zondag van 10 tot 12 uur. ;

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

(524)

P A L A C E
1 Aktualiteiten Ufa ln le week.
2 Een dokumentair.
3. «Trenck de Pandoer» (Trenck der 

Pandur» met Hans Albers en Sybille 
Schmidt.
* Û R U M 

! Aktualiteiten Ufa in le week.
? Ren dokumentair.
3. « Ik  ben Sebastien Ott» (Ich bin Se

bastian Ott) met W illy  Fo rst 
A M E O
t Een dokumentair.
9 Ufa aktualiteiten in lste 'veek.
3. «Men heeft een vrouw verloren»

» ! à L T  o
1. Een dokumentair.
2 Ufa aktualiteiten in lste week.
3. Henri Ruhmann, Theo Lingen in 

«De Financiën van den Groot-Hertog» 
(Die Finanzen des Gross Herzogs).
R E X

1. Eon dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in le week.
3. Hansi Knoteck, Wolf, Albach, Retty ■ 

ai «Monika» (Heimatland).
R I O 

1. Een dokumentair.
2 TTf8 aktualitPlten in l s f “ week.
3. Jofko Eruyninckx en Nandje Buy! : 

'.n «Uilenspiegel leeft nog».
R O X Y

1 Een dokumentair.
2 Aktualiteiten Ufa in le week*
3. Gustave Frohlich in  «Centralsca

tion» (Gleisdrieck).

A. B.
Die se I- 
Motoren

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

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

#
«

»

#
#
9
O
#

m
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Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 4 DECEM BER 1941, 
te 15 uur, ln  het lokaal «P rin s Boude
wijn», St. Sebastiaanstraat, 22, te Oos
tende:

TO ESLA G
van een

B E S T  G ELEG EN

Opbrengsthuis
Hoek 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.
Ingesteld: 426.000 fr. 

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

IN 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.

Vi% instelpremie. (536)

Studie van den Notaris

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

V ISSC HERSBO O T T E  KOOP. Geheel 
kompleet met stroopnet. Benzinemotor 
22 P.K. Verbruik 3,5 lite r per uur. Lengte 
9,30. Breedte 2,50. August Wackenier, St. 
Sebastiaanstraat, 37, Oostende. (558)

T E  KOOP: BOOT nog steeds in  de 
vaart, motor Atla 24 P.K. Lengte 10 m„ 
2,35 m. breed. Met alle toebehoorten. 
Zich wenden: H. Borgerstraat, 27, Oos- 
tende.__________ ____________ (555)

W ij zoeken EEN  GOEDE KO K. Zich 
wenden : Bouwonderneming Johannes 
Keiler, Schoolstraat, 8, De Panne. (553)

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

(548)
T E  VERKOOPEN: een mazoutmotor 

10 P.K., merk Tuxham (Denemarken). 
Zich wenden: Van Wulpen Alfons, Kem- 
melbergstr. 39, Blankenberge. (539) j

T E  KOOP: mazoutmotor, merk Bolin- 
der, 6-7 P.K. Zich wenden bureel van 
het blad. (540) ]

BEN  KO O PER van sc h rijf- en reken
machines. Schrijven bureel van het blad 
onder nummer 530. (530; j

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

M ARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G EDURENDE DE W EEK VAN 2 TO T  8 NOVEMBER

VISCHSOORT
•

OOSTENDE N IEUW PO O RT ZEEBRUG G E BO EKH O U TE BLA N KEN BERG E STRA N D  Totaal

8.272 1.786 3.117 7.260 4.245 4.737 29.417
Platvisch, schul en bot:

37 1.301 518 236 2.092
5 1.128 — ____ 123 217 1.473

Groote platvisch ............. .— — — ____ 1 — 1
Tong:

— — — — 1 — 1
1 1 _ — 7 — 9

Groote schul ..................... 29 1.434 — 15 372 1.850
Tarbot en griet ............... — — — ____ — — ____

— 49 ____ — — 49
Groote bot ........................ .— 539 .—. — 210 4 753
W ijting : k le in e ................. — — — — 101 — 101
W ijting : groote ............... — — — — 525 — 525
Gul ...................................... 3 — — ____ 1 — 4
Sprot .................................. ... 25.220 31.411 — ____ — 1.397 58.028
Krabben ............................. — — — 142 — — 142

Vischdagen:
Totaal aankoopcijfer:

5
285.059,50

3
328.953,50

2
31.170,—

6
72.911,—

4
58.010,10 69.e21,— 846.025,1C

*ïooker3lioetf| 
Üdikwijls kwelt

reeds

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

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

__________ _ (549)
W ENSC H T E  KOOPEN per okkasie : 

een pupiter (schrijftafel). Aanbiedingen 
bureel blad onder nr. 356. (356)

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

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

------
G ELD P LA A TS IN G , uitstekende waar

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

! Studio Lionel

1 h*«)ott)ete"W*03e,1>en:6en10<iari

Adm inistratieve  
Rechtsmacht in 
Eersten Aanleg

— ■ —  
Arrondissementscommissariaat 
B B U G G E - O O S T E N D E

H E IST-A A N -ZEE  
Kursaalstraat, 30 tl 106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

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)

Studie van den Notaris

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

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

(452)

IN S T E L  met %  %  premie

Op MAANDAG 1 DECEM BER 1941, om 
3 ure namiddag, ter herberg «P rin s Bou
dewijn», te Oostende, St. Sebastiaan
straat, 22, van

Gemeente S TE E N E

Gerievig Woonhuis
Molenaarstraat, 24; groot 137 m2.

Gelijkvloers gebruikt door Mr. A. Marti. 
Bovenverdiep ongebruikt.
Na te zien iederen Maandag en Woens

dag van 2 tot 4 ure. (556)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :

Schoon handelshuis, Langestraat.
Huis met poort en hof, Conterdam. 
Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort. 

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

Prachtig landgoed bij Brugge, 2 Ha. 
6000 m2. Vischrijke vijver enz. P r i js :
600.000 frs.

Burgerhuis, b ij Catharinaplaats.
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr.
Schoon Heerenhuis, center van stad. 
Schoone rapportvillas, Zeedijk bij 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  KOOP G EVRAAG D:

Handelshuizen, burgershuizen, enz., 
groot en klein, in  en buiten stad.

(557)

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A L L E  H U ISH O U  D A R T IK E L S  
—  E N  ALAAM —

J A A R D IE N S T
Woensdag 26 November, om 9 u., 

in  de St. Petrus en Pauluskerk, 
GEZONGEN JA A RD IEN ST voor

Mevrouw Albert D EG RIJSE
geboren Florida VANDEWALLE

overleden in  Engeland op 26 No
vember 1940. (541)

H. R. 3673 Tel. 72.072 
(27)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

MEVROUW 
D E L P H IN E  G A ER D ELEN

Echtgenoote van 
Mijnheer Valentin D E K E Y S E R

geboren te Breedene-Slijkens, den 
21 November 1871 en overleden te 
Oostende, den 17 November 1941, 
na een langdurige en p ijn lijke  
ziekte, versterkt door de HH. Sa
cramenten der Stervenden.

De begrafenis had heden Vrijdag 
21 November 1941 plaats.

Vrienden en kennissen die, b ij 
vergetelheid, geen rouwbrief zou
den ontvangen hebben, worden 
verzocht dit bericht als dusdanig 
te aanzien.

Maria-Theresiastraat, 19. (550)

Men verzoekt ons het overlijden 
te melden van

M IJN H EER
D E S IR E -H E N R I-A U G U S T

DYSERINCK
Lid  van den gewezen 
Oorl ->(' :g j Meenteraad 

Echtgonoot van Mevrouw 
CLEMENCE-JEAMNE RAU 

jam m erlijk verongelukt te Oosten
de, in  den ouderdom van 50 jaren, 
op 15 November 1941.

De lijkd ienst, gevolgd door de 
bijzetting in  den familiekelder, 
heeft plaats gehad op Donderdag 
20 November 1941, om 10 uur, in  
de parochiale kerk van St. Andries 
te Brugge.

Een riadienst zal gezongen™wor
den op Donderdag 27 November 
1941, om 10 uur, in  de parochiale 
kerk van S.S. Petrus en Paulus te 
Oostende.

Vrienden en kennissen, die bij 
vergetelheid geen doodsbericht 
zouden ontvangen hebben, worden 
vriendelijk verzocht de familie te 
verontschuldigen en huidig be
richt als dusdanig te willen be
schouwen.

Oostende, 17, St. Jorissr,raat.
St. Andries, Boschdreef, 3.

(551)

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

Gemeente S T A L H IL L E
V A N D EKIN D EREN  Remi, Ettelgem- 

straat, 32, met een geldboete van NEGEN 
D U IZEN D  ACHTHONDERD TW EE-EN - 
Z E S T IG  (9.862) FRA N K.

F E V E R Y  Constant, Cathilleweg, nr. 
129, met een geldboete van Z E V E N T IE N  
D U IZEN D  (17.000) FRANK.

V E R M E IR E  René, Lange Dorpweg, nr. 
93, met een geldboete van V IJ F  D U I
ZEND ZESHONDERD V IJ F -E N -TW IN - 
T IG  (5.625) FRAN K.

N ACHTEG AELE Sebastiaan, Span
jaardstraat, nr. 98, met een geldboete 
van ZE S -E N -TW IN T IG  D U IZEN D  EN 
TW IN T IG  (26.020) FRANK.

B R U S S E L L E  René, Dijkweg, nr. 15, 
met een geldboete van V IJ F  D U IZEN D  
NEGENHONDERD EN TW IN T IG  (5.920) 
FRANK.

Gemeente H E IST-A A N -ZEE
DEVO LDERE Richard, Westkapelle- 

straat, 40, met een geldboete van E L F  
D U IZEN D  H O N D ERD -EN -TIEN  (11.110) 
FRAN K.

VAN N IEU W EN H U Y ZE Camiel, West- 
kaaellestraat, 130, met een geldboete van 
T IÊ N  D U IZEN D  NEGENHONDERD V IJ F  
E N -V E E R T IG  (10.945) FRAN K.

Gemeente G IS T E L
VANMASSEHOVE Charles, Steenweg 

op Nieuwpoort, 77, met een geldboete 
van D E R T IE N  D U IZEN D  ZESHONDERD 
V IJF-EN -ZEV EN TIG  (13.675) FRAN K.

B E E R N A E R T Henri, Brugsche, Baan, 
met een geldboete van Z E S  D U IZEN D  
TW EEHO NDERD D R IE -EN -N EG EN TIG  
(6.293) FRANK.

Gemeente M E E T K E R K E
VAN N E S TE  Charles, Maereweg, niet 

een geldboete van V E E R T IE N  D U IZEN D  
NEGENHONDERD V IJF-EN -ZEV EN TIG  
(14.975) FRANK.

DEC LERC K Michel, Molenstraat, met 
een geldboete van T IE N  D U IZEN D  Z E 
VENHONDERD EN V IJ F T IG  (10.750) 
FRANK.

DEM AECKER Leopold, Biezenweg, met 
een geldboete van A C H TT IEN  D U IZEN D  
TW EEHO NDERD V IJ F -E N -Z E S T IG  (18 
duizend 265) FRANK.

M ERM UYS René, Looweg, met een 
geldboete van A C H TT IEN  D U IZEN D  
VIERHO NDERD EN D E R T IG  (18.430) 
FRAN K.

G O ETHALS Valeer, Biezenweg, met een 
geldboete van E L F  D U IZEN D  V IJF -E N - 
TW IN T IG  (11.025) FRAN K.

Gemeente S T . M IC H IELS
SURM O NT Emiel, Heidelbergstraat, nr. 

9, met een geldboete van E L F  D U IZEN D  
TW EEHO NDERD  EN V E E R T IG  (11.240) 
FRANK.

Gemeente HO UTAVE
GARDIN Frans, Oosternieuwweg, met 

een geldboete van D E R T IE N  D U IZEN D  
NEGENHONDERD EN TW IN T IG  (13920) 
FRAN K.

Gemeente N IEU W M U N STER
VERGAUWE Maria, Jockweg, nr. 95, 

met een geldboete van ACHT D U IZEN D  
VIERHO NDERD EN V IJ F  (8.405) FR .

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER

Gedurende de week van Maandag 10 
November tot Zaterdag 15 November 
werden aan de Aankoopcentrale afge
leverd:

Maandag 10 November. — Garnalen: 
1973 kg. voor 19.730 fr. Visch: 777 kg. 
voor 3568 fr. Sprot: 13660 kg. voor 
109.280 fr. Totaal voor een bedrag van 
137.578 fr.

Dinsdag 11 November werd niet u it
gevaren.

Woensdag 12 November. — Garnalen: 
3584 kg. voor 35.840 fr.*V isch: 3872 kg.

voor 26263 fr. Sprot: 5040 kg. voor 40.320 
fr. Totaal: 115.902 fr.

Donderdag 13 November. — Garnalen: 
2796 kg. voor 27.960 fr. Visch: 2996 kg 
voor 36.157 fr. Sprot: 4698 kg. vooi 
37.584 fr. Totaal: 101.701 fr.

Vrijdag 14 November. — Garnalen : 
1774 kg. voor 17.740 fr. Visch: 1297 kg. 
voor 15.353 fr. Sprot: 1652 kg. voor 
13216 fr. Totaal: 46.309 fr.

Zaterdag 15 November. — Garnalen: 
751 kg. voor 7510 fr. Visch: 873 kg. voor 
11.026 fr. Sprot: 35.105 kg. voor 280.840 
fr. Totaal: 298.376 fr.

De totale aanvoer van de week be
droeg 10.878 kg. garnalen, 9815 kg. visch 
en 50.155 kg. sprot voor een gezamenlijk 
bedrag van 699.866 f r

ANTWERPEN
VISCHTO EVO ER

Bedeeling van visch in  de m ijn  te Ant
werpen, gedurende de week van 10 tot 
15 November:

Belgische visch:
Kg. F r .

Versche sprot ■ 8.087 77.635,20
Vreemde visch:

Kleine bevr. haring 300 2.434,40
Gestoomde pos 1.200 10.956,- -
Forel 310 9.362, -
Paling 1.950 35.295,—
Brasem 200 2.41 j, —
Versche pos 9.350 43.1.' 5,—
Voorn 75 4)8,30

21.472 181-/81,90

Oesterkweek in Belgische Wateren
(Vorig artikel zie Nr. 45 van 7-11-41) 

I I .

Onder rechtzetting van wat de zet- 
duivel in  ons vorig inleidend artikel ver
korven heeft, hernemen w ij daarvan de 
twee laatste volzinnen:

Ofschoon reeds een zestal jaren ver
streken z ijn  sedert de subcommissie van 
den Oesterkweek haar verslag heeft neer
gelegd, is  het zeker nog wel de moeite 
waard dit thans bekend te maken, des 
te meer daar die subcommissie beslist 
de overtuiging uitsprak dat de oester
kweek in  onze wateren mogelijk is.

Waarom deze nijverheid desondanks 
totnogtoe geen grootere uitbreiding ge
nomen heeft, is  eene vraag die w ij zullen 
trachten toe te lichten, nadat onzé lezers 
kennis züllen genomen hebben van het 
verslag der subcommissie, waarvan het 
eerste deel h ier volgt.

Gemeente M O ER K ER K E  
DE CO STER Hector, Leestjes, nr. 18,

»*•

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

jfc Celast zich voor alle werk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

met een geldboete van V IJ F  D U IZEN D  1 
DRIEHO NDERD EN V IE R  (5.304) FR .

Gemeente Z U IE N K E R K E  
S TU B B E  Henri, Blankenbergsche d ijk  

Zuid, nr. 9, met een geldboete van 
D R IE -E N -D E R TIG  D U IZEN D  D RIEHO N 
DERD V IJ F -E N -Z E S T IG  (33.365) FR .

Gemeente K L E M S K E R K E  
BOS Henri, Nieuwe Steenweg, nr. 12, 

met een geldboete van ZEV EN  D U IZEN D  
ZESHO NDERD V IJF -E N -D E R T IG  (7635) 
FRANK.

Stad B LA N K EN B ER G E
VAN AUDENAERDE Aimé, Slachthuis- 

straat, nr. 37, met een geldboete van 
ZEV EN  D U IZEN D  V IERH O N D ERD -EN - 
V IJ F T IG  (7.450) FRA N K.

(552)

Te r gelegenheid van de vergadering, 
gehouden op 25 Juni 1930, door de Com
missie voor Zeevisch- en Mosselteelt, On
der het voorzitterschap van M, Pelseneer, 
die den heer m inister Baels verving, deed 
de secretaris M. Dezuttere het belang u it
schijnen van een wetenschappelijke en 
economische studie der voorwaarden ver
bonden aan het kweeken van mosselen 
langs de schorten van den IJzer én op 
sommige plaatsen van de Belgische kust.

De hh. Damas, Willem, Debock en W il
lems werden gelast nopens dit onder
werp een verslag voor te bereiden.

In  de vergadering van 2 October 1931, 
voorgezeten door het kabinetshoofd M. 
Devos, bij afwezigheid van m in ister Van 
Isacker, stelde de secretaris M. Ver
schelde voor het practisch middel te 
zoeken: 1) om de mosselteelt in  den 
Braakman, 2) de oesterteelt in  de Belgi
sche wateren, te verhoogen.

H ij deed een oproep tot de leden, aan- ' 
geduid in  1930 en de secretaris werd hen 
toegevoegd. 1

Een werkprogramma, waarvan de u it
voeringskosten op 22.000 fr. geraamd 
werden, werd met eenparigheid van 
stemmen aanvaard, ter gelegenheid van 
een vergadering te B russe l gehouden den 
16 December 1931.

Den 19 December 1931 werd aan Prof. 
Damas gevraagd het voorzitterschap te 
willen waarnemen van een bijzondere 
Commissie, waarvan de zending als volgt 
bepaald werd:

a) de geschikte middelen bestudeeren 
om de mosselteelt door Belgische onder
danen te bevorderen in  den Braakman 
en de Westerschelde en ze, zoo mogelijk, 
in  de kustwateren in  te richten;

b) het geschikte midden bestudeeren 
om de oesterteeltnij verheid in  België te 
bevorderen. )

Deze bijzondere Commissie was samen
gesteld u it de hh. Damas, voorzitter, G. 
Debock, H. Gilson, V. Willem, C. Willems, 
leden, en R. Verschelde, secretaris. De 
hh. Verschoore, Van Mierlo, Malems, In -  
gels en Lestage verleenden insge lijks 
hunne medewerking, alsook de heer Dr. 
Vandenbranden, afgevaardigde van M. 
Timbal, Directeur-Generaal b ij het Be
heer van Openbare Gezondheid.

E r  b lijk t duidelijk u it de besprekingen, 
die aanleiding gaven tot de vorming van 
deze Commissie, dat haar werk niet den 
vorm moest hebben van een biologische 
studie van de weekdieren en hun levens
voorwaarden, maar eerst en vooral een 
industrieele proefneming.

De bijzondere Commissie bracht een 
beknopt verslag u it over haar werk
zaamheid aan de Algemeene Vergaderin
gen van 12 Augustus 1932, 3 Maart 1933 
en 24 Ju li 1934 (zie jaarverslagen over 
de Zeevisscherij uitgegeven door het Be
heer van het Zeewezen).

Thans laten de studies en proefnemin
gen toe vaste conclusies te trekken no
pens de twee punten die onderzocht wer 
den.

Het oogenblik is  gekomen om een ver
slag dienaangaande u it te brengen.

niet u it het oog verliezen, waarin de 
oesterkweekers van Bouchaute een zeker 
belang stelden. Z i j  stelde zich bijgevolg 
in  verbinding met den heer Te irlinck, 
voorzitter van de Mosselvisschersveree- 
niging van Bouchaute, en M. Vreeswyck. 
die reeds enkele proeven voor mosselteelt 
op de boorden van den IJze r gedaan had. 
Z i;  richtte voor deze twee vakmannen 
een studiereis in  naar de bijzonderste 
centra voor Fransche mosselteelt.

Dank z ij de welwillendheid van de 
Fransche ambtenaars der betrokken 
diensten, waaraan w ij h ier hulde bren
gen, konden onze afgevaardigden zich 
ter plaatse vergewissen van de in  F ra n 
k r i jk  gevolgde methodes.

De afgevaardigde van de vissehers u it 
Bouchaute kon zich aldus er van over
tuigen dat de Fransche wijze van het 
kweeken van mosselen op z in k rijs , in 
den Braakman toegepast, niet zou kun
nen mededingen met de vissehers van 
Zeeland, gezien de groote kosten die er 
u it zouden voortspruiten. Deze laatsten 
immers kunnen zich er bij vergenoegen 
hunne mosselen in  den grond van het 
water te zaaien, waar z ij zich vastkleven 
en groo.t worden zonder groote kosten.

M. Vreeswyck, daarentegen, besliste het 
Fransch systeem te beproeven in  de 
IJzermonding en zelfs langs het strand.

H ij bekwam van het Beheer van Brug
gen en Wegen de toelating zinkrijzen  op 
te stellen langs den Westkant van de 
vaargeul, alsook buiten het Westerst.- 
ketsel en ze te bekleeden met jonge mos
selen, die geplukt werden op de haven
werken.

M. Van Mierlo, oud-hydrograaf, die 
zich bezig hield met bijzondere studies 
betrek hebbende op het leggen van s l i jk  
in  onze zeewateren, werd verzocht z ijn  
meening te laten kennen nopens de kan
sen van welslagen, die de pogingen aan
gewend te Nieuwpoort boden en nopens 
de vooruitzichten voor de toekomst van 
den Braakman, wat betreft de tnossel- 
tie lt. M. Van Mierlo drukte de memtng 
u it dat de zinkrijze n  op het strand op
gesteld niet zouden kunnen weerstaan 
aan het vernietigend geweld van de gol
ven en dat deze geplaatst op de boorden 
van de vaargeul ernstig zullen te lijden 
hebben van de opeenhooping van het 
s lijk . Deze vooruitzichten werden onder 
alle oogpunten verwezenlijkt: de proeven 
in  zee gedaan, waren zuiver verlies en 
de zinkrijzen opgesteld op de boorden, 
indien ze behouden konden blijven na 
herhaalde pogingen en rondtasten, lever- 

! den slechts een nederige broodwinning 
op aan één of twee kweekers, die er hard 
moesten voor werken.

Wat de toekomst van den Braakman 
betreft, M. de Ingenieur Van Mierlo ver
leende dienaangaande een stellig advies, 
dat we hierna breedvoerig weergeven en 
waaraan geen commentaar moet gevoegd 
worden:

H A M B U R G
W EEK VAN 3 TO T  9 NOVEMBÏ R  1941

De vischtoevoer was deze we ek iets 
beter, zoowel in  heeveelheid als in hoe
danigheid. De weersomstandigheden zu l
len beslissen of d /s verbetering : al aan
houden of niet. De garnaalvanj ,st, die 
eenigen tijd  st*. lag, is  thans veer op 
dreef. Moest de zachte temperatu ar aan
houden, dan zou êr meer visch te ver
wachten vallen. Schelvisch wa? zeer 
schaarsch. Kabeljauw was er t( rug in 
bevredigende hoeveelheid, w ijting even
eens, terwTi j l  de zeesnoek slechts gering 
aanwezig was. Verder was er wat knor
haan, doornhaai en haring. De asnvoer 
van schol was weer beter. H a rii g en 
sprot waren gewoon. U it  de Ocstzee 
kwam hoofdzakejijk kabeljauw. De l:oog- 
zeevisschers brachten verder kabeljauw 
en schelvisch aan, maar daar ten gevol
ge van de omstandigheden slechts ue i- 
nig schepen beschikbaar z ijn  is  de aan
voer dan ook gering. Zoetwatervisch w.is 
ook in  stijgende l i jn  in  de bekende sooi- 
ten. Ook was er een beetje steur aan
wezig wat eerder zeldzaam is. In  het al
gemeen genomen was de visch van goe
de hoedanigheid.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende 

(boven Ribby)
S N E L - EN  M A C H IN E S C H R IF T
-----------  T A L E N  -----------
C O P  IJ  W E R K E N

I . DE MOSSELTEELT

« Gedurende de 18e eeuw strekte de 
ingang van den Braakman tojt nabij Te r- 
neuzen, tot dicht van de Hoofdplaat, over 
een breedte van meer dan zes kilometer. 
Het grootste gedeelte van deze uitge
strektheid kwam boven bij laag water. 
Nochtans, langs de zuider-oever van de 
Schelde, was er een groote diepte, waar 
men 8 meter kon peilen bij laag water.

Deze diepe watering droeg den naam 
van «Ingang van het kanaal van Gent;», 
liep langs den oever van Zeeuwsch- 
Vlaanderen van Breskens tot aan de 
middaglijn van Biervliet om van daar in 
den Braakman te dringen, in  de richting 
van de Philippijn.

Deze riv ie r had — in  den Braakman 
— hetzelfde belang als thans de Schelde 
voor Antwerpen.

Z i j  kwam in  verbinding met het Zw in 
en met andere vertakkingen van twee
den rang, die bij laag water doorgang 
verleenden aan een groote hoeveelheid 
water.

Het zicht van deze uitgestrektheid, die 
droog kwam, deed de overheid op de 
gedachte komen deze gronden voor den 
landbouw te winnen; en, in  1788, bouwde 
men twee dijken: de Bakkersdam en de 
Grootendam, die definitief het Zw in van 
de Braakman scheidden, beide omvor-

a? eD mogelijkheid van het kweeken op mend in  impasses voor het water, 
z in k r i js  in de Belgische wateren \ De overheid had een ju iste berekening

! gemaakt; de aanspoeling begon onmid- 
Men weet dat de natuurlijke; voor- dellijk, die, zooals altijd, een stroom

waarden geboden door den Braakman opwaartsche verhooging van de impas- 
voor de teelt van mosselen met den dag ses tot stand bracht. Langzamerhand 
verslechten, u it oorzaak van een gelei- kon men de polders — bijzonderlijk in  
delijke verslijk ing. Het scheen dat een het Zw in — indijken, op zulkdanige ma- 
middel voor dezen noodlottigen toestand nier dat in  een tijdsbestek van minder
kon gevonden worden door de invoering 
van de methode van de teelt op z in k rijs .

Een Fransch werk op deze stof ver
klaart immers:

« Slijkerige bodems die gebrek aan ste
vigheid missen, kunnen het zaad niet 
samenbrengen, maar indien men in  dit
s l i jk  verscheidene verzamelaars (paal- ; en de diepten verminderden in  aanzien 
werk) plaatst, wordt deze, daarentegen, lijke  mate; de breedte bij den ingang 
door den rijkdom aan organische pro- is  slechts nog twee kilometer; en in  den 
dukten een uiterst gunstig midden voor staat waarin w ij hem thans zien, is  de 

Inlichtingen en inschrijvingen ter school het vlug ontwikkelen en de hoedanigheid Braakman veroordeeld om te verdwijnen, 
van 2 tot 5 uur. Op alle andere uren bij van de mosselen er boven vastgehecht ». I
Mej. Tllm ant, 6, Oude Mijnplaats. (528) De Commissie kan dit gezichtspunt ' (Wordt voortgezet).

dan een eeuw men een internationale 
d ijk  kon bouwen, die van de kaarten deze 
eens zóó breede zeearm wegvaagde.

De Braakman volgde — op afstand — 
hetzelfde lot, de stroomopwaartsche ver
hooging verwezenlijkte zich; polders kon
den worden ingedijkt; de oppervlakten

If t *
A. de Jong overleden.

Na een korte ziekte is  Maandag 10 
November te ’s Gravenhage op 53-jarigen 
leeftijd overleden de heer A. de Jong, 
bekend reeder te Scheveningen. H ij was 
firmant van de reederij A. de Jong te 
Scheveningen en der bekende scheeps
werf, machinefabriek en constructiewerk- 
plaats van deze firma te Vlaardingen. 
De overledene was vooral te Schevenin
gen een zeer geziene figuur en o.a. lid  
van de permanente commissie van de 
Reedersvereeniging Scheveningen. H ij 
maakte ook deel uit van enkele com
missies u it de Reedersvereeniging voor 
de Nederlandsche Haringvisscherij.

De begrafenis had plaats op 13 No
vember te ’s Gravenhage.

«Het Visscherijblad» biedt aan de fa
milie de uitdrukking van z ijn  rechtzin
nig rouwbeklag aan.
De Noorsche haringvangst in  1940 

Enke l op werkdagen
Dezer dagen werd te Bergen de alge

meene jaarvergadering der vereeniging 
van het Noorsche haringbedrijf ingezet, 
waarvoor afgevaardigden u it alle deelen 
van het land samengekomen waren. In  
het middenpunt der belangstelling stond 
het verslag over de vangstresultaten en 
de einduitslagen over het afgeloopen 
boekjaar.

Hoewel naar omvang de vangsten van 
groote en van voorjaarsharing bij die 
van 1940 ten achter bleven, was het za
ke lijk  resultaat toch goed. In  totaal heb
ben 24.000 Noorsche haringvisschers voor 
36,5 millioen kronen haring gevangen. 

Mosselverzending u it  Holland
In  de week van 3 tot 10 November wer

den van Bru in isse  verzonden naar Hol
land door aldaar wonende exporteurs 
ongeveer 1500 tonnen mosselen, naar Bel
gië rechtstreeks 150 tonnen. Via de los
plaatsen te Tholen. Yerseke, Philippine 
en Belhoek werden verzonden ongeveer 
10500 tonnen, ter doorzending naar Hol
land, België en Duitschland.

Prijzen  f 2.65 tot f 3.10 per ton.
Geen aanvoer van mosselzaad.
Ook te Yerseke werd in  die week geen 

mosselzaad aangevoerd. De mosselver
zending nam ook daar groote vormen 
aan.

De Haringv isscherij in  Holland
Verleden week was het bijzonder ruw 

weder, zoodat de visscherij belemmerd 
werd en voor de enkele vaartuigen aan 
de markt zijnde, de prijzen hoog waren.

E r  zou, naar aanleiding van den groo
ten aanvoer van vorige week, sprake ge
weest z ijn  er maximumprijzen vast te 
stellen. Het schijnt echter dat van dit 
denkbeeld weer is  afgezien.

Nu is  er een regeling, dat een gedeelte 
van de vangst moet worden ingezouten 
en tegen een niet al te hoogen p rijs  aan 
de Nederlandsche Visscherijcentrale 
worden afgestaan.

Hierdoor wordt verkregen dat een ge
deelte van dit voedsel op een goede wijze 
voor de komende maanden wordt gere
serveerd en achteraf tegen een eenigs
z in s redelijken p rijs  wordt beschikbaar 
gesteld.

Deze politiek noemen we veel vrucht
baarder dan die tot op heden in  zake 
visscherij ten onzent gevoerd.

*#»
Nadat op het einde van October de 

aanvoer van haring eerder gering scheen 
is  deze op Zaterdag 1 November tot M 
vaartuigen uitgegroeid.

De vangsten bleken dien dag van zeer 
beduidenden omvang te z ijn  geweest en 
wel van 26 tot 113 kisten per vaartuig.

E r  werden dan ook mooie besommin
gen gemaakt.

Men weet dat in  Holland de prijzen 
ter markt nog a ltijd  v r ij z ijn  en alleen 
de winstmarge tusschen aankoop en 
verkoop geregeld ls.

Meer en meer haringvaartuigen van 
Vlaardingen nemen aan de drijfnetv is- 
scherij deel.

Een deel der vangsten gaat naar de 
rookerijen, een ander deel wordt onmid
de llijk naar de diverse haringplaatsen 
voor verwerking doorgestuurd.

Van de Zeeuwsche stroomen
E r  bestaat reeds goede vraag naar oes

ters, aldus wordt u it Yerseke gemeld. 
Door de drukte in  de pannen is  de aan
voer van oesters echter nog niet b ij
zonder groot. Zoogenaamd bakkengoed 
(oestertjes van het voorjaar van de pan
nen gestoken en op zeeften gezet) werd 
verhandeld voor den ongewoon hoogen 
p rijs  van f  28.— per duizend.

U it  Noorwegen
— De Noorsche vischcorporatie heeft 

een bijzondere commissie samengesteld, 
die zich zal bezig houden met de op
richting van speciale vakscholen voor de 
ontwikkeling van de visscherij.

— Naar een mededeeling van de na
tionale vereeniging voor de bewerking 
van de haringvisscherij zal van de totale 
haringvangst 40 t.h. uitgevoerd worden, 
te rw ijl 60 t.h. zal aangewend worden om 
de binnenlandsche behoeften te dekken.



De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog

V ER STEV IG IN G  EN U ITB R E ID IN G  
IN  1925

Het jaar 1925 was voor de v isscherij
nijverheid der Vlaamsche kust een tijd  
perk van versteviging en uitbreiding, 
niet zoozeer in  numerisch opzicht, als 
in  het opzicht van technische verbete
ring en van ontwikkeling der handels
betrekkingen.

Zooals w ij het straks zullen vaststel
len, hebben het materiaal en het perso
neel betrekkelijk weinig in  omvang toe
genomen. De opbrengst daarentegen 
heeft alle voorgaanden overtroffen en 
de leveringen, zoowel die in  het land zelt 
als die in  het buitenland volgen een s t i j 
gende lijn .

D it verschijnsel draagt het kenmerk 
van het aanpassingsvermogen op dei 
economischen toestand dat de Belgen, in 
1925, over het algemeen aan den dag 
gelegd hebben. De toenmalige vastheid 
der Belgische munteenheid, ten opzichtt 
van degenen der nabuurstaten, die op 
visscherij gebied de binnenlandsche be 
trekkingen het meest beïnvloeden, ge
paard met de herneming welke de zee 
visscherij in  deze staten beleefd heeft, 
moest na tu u rlijk  voor gevolg hebben dat 
de handelskansen meer en meer buiten 
toevalligheid en het b «e ik  van onge
zonde economische wisselwerking gesteld 
waren. Men beleefde, in  een woord, de 
geleidelijke bevestiging der stellingen 
reeds in  1924 door reeders en handelaars 
ingenomen, en het voorspel eener nor
male herwording van den gewonen han
dels- en nijverheidsgang.

Daartegen kwam alleen de inzinking 
der Fransche valuta, die op de sp ijts alles 
aanzienlijke betrekkingen der Belgische 
kusthandelaars met onze zuiderburen 
remmend moeten gewerkt hebben. Het 
b lijk t  echter niet dat deze verstoring 
aanhoudende en tastbare gevolgen heeft 
gehad; de uitwegen waren ruim  genoeg 
om het vermoedelijk tekort aldus ont
staan langs andere zijden te vergoeden.

In  dergelijke omstandigheden kon, wel
iswaar, de in  1921 waargenomen uitbrei
ding der visschersvloot niet aanhouden, 
ware zelfs het noodige personeel voorhan
den geweest; maar de algemeene oor
zaken van vooruitgang toen vastgesteld 
namelijk een gretige behoefte aan visch- 
waren, vaste en loonende prijzen, moch 
ten zich steeds doen gelden en de tech 
nische verbetering van het materiaal 
vergemakkelijken, wat met een vermeer 
derde vangkracht gelijkstaat. D it b lijk t 
u it de beschouwingen, die u it de samen 
stelling der voornaamste bestanddeelen 
der vloot af te leiden zijn .

Het aantal stoom tre ilers namelijk is  
weliswaar van 41 op 49 geklommen, en
kele in  het buitenland varende of afge
tuigde schepen medegerekend, maar men 
zou ongelijk hebben aan dit cijferbetoon 
de beteekenis te hechten eener uitbrei
ding van het bedrijf in  verre streken, 
zooals de toen heerschende strekking der 
grootvisscherij het betrachtte. De toe
stand der groote schepen van 60 tot 100 
Ton is  immers niet verbeterd wat de 
getalsterkte betreft, maar alleen door 
toevoeging van eenige nieuwe vaartuigen 
in  vervanging van verwezene. De nume- 
rische aangroei is  uitsluitend te danken 
aan het in itia tie f van een voorname 
Oostendsche reederij, die door de aan
wending van 9 stoomschepen van ge
ringe gehalte, omstreeks 25 netto ton, 
betere uitkomsten betracht voor de mid
delmatige visscherij, voorheen uitsluitend 
met de groote Oostendsche zeiisioep of 
de motorsloep bedreven.

De vraag is  of de voor- of nadeelen, 
die de stoommachine op dit gebied ver
schaft, opwegen tegen degenen die met 
het gebruik van oliemotoren verbonden 
z ijn , voomamlelijjk als het machienen 
geldt van eenig gehalte, die een aan 
houdende en ongelijke stuwkracht moe
ten leveren, zooals die welke het slepen 
van het zware visehtuig over het ruwe 
zeeveld vereischt.

W ij zullen straks nagaan hoe verras
send de u itrusting onzer kustvisscherij - 
vloot met den motor vooruitgaat en het 
zal een- u iterst belangrijk punt z ijn  in 
de toekomst de slotsom der bevindingen 
der beide doenwijzen te vergelijken.

Voor het overige, heeft de samenstel
ling der stoomvloot geen meldenswaar 
dige wijzigingen ondergaan. De aanwinst 
in  tonnemaat (3.038 T .  tegen 2.865 T . in 
1924) is  slechts een gevolg der in  ge 
b ru ik stelling van de hoogerbedoelde 
kleine stoomschepen.

De zeilvloot daarentegen levert een 
ruim  veld van belangwekkende vaststel
lingen op, in  dewelke de volle uitschake
ling der voormalige werkwijzen het 
hoofdpunt is. Zooals zooeven gezegd, 
heeft de zeilvisscherij evenmin als die 
met stoomschepen in  getalsterkte toege- 
romen. Het aantal gedekte zeilschepen 
met of zonder hulpmotor, bleef op het 
peil van het vorig jaar, 350 tegen 349. 
De volledige tonnenmaat ging zelfs met 
234 Ton of 4 t.h. achteruit, hoewel het 
aantal reederijen van 278 op 283 klom. 
Daaruit kunnen echter geen ongunstige 
besluiten getrokken worden, voorname
l i j k  niet als men deze samenstelling in  
verband brengt met de handelsuitkom
sten die geboekt werden. Een gelijk aan
tal schepen heeft een m erkelijk betere 
opbrengst dan in  het voorgaande jaar 
teweeggebracht.

Daarom kan er dadelijk op een ont
wikkeling der vangstkracht gewezen 
worden; dit verschijnsel is  het gevolg 
van vooruitgang in  de technische u it
rusting door middel van den hulpmotor.

Het aantal zeilschepen van deze bij - 
gevoegde stuwkracht voorzien is  immers 
van 127 op 185 geklommen; de aangroei 
bedraagt dus 43 p.c. Meer dan de helft 
der vaartuigen van 5 tot 70 Ton en er 
boven z ijn  thans aldus uitgerust.

Het is  van belang, bijzonderlijk ten 
aanzien der twistvraag nopens den mo 
gelijken voorrang van de stoommachine, 
in  welke sloepensoorten de vastgestelde 
omwenteling zich het snelst afspeelt. In  
ons vorig artike l hebben w ij den toe
stand in  1924 geschetst; het is  voldoen
de om enkele gevolgtrekkingen mogelijk 
te maken, dien toestand met dezen in  
1925 te vergelijken.
Tonnemaat Aantal hulp- Aantal hulp- 

motoren 1924 motoren 1925
— 5 T . 12 28

5— 8 T .  23 40
8—10 T .  19 20

10—15 T . 30 32
15—20 T .  18 25
20—25 T .  11 16
25—40 T .  13 21
40—50 T .  1 2
50—60 T . — 1
60—70 T . — _
70—80 T .  — —

127 185
U it  dit overzicht b lijk t  dat in  de sloe- 

penreeksen van —5 T . tot en met 25 T . 
het aantal hulpmotoren van 113 tot 161, 
dit is  met 48 of 42 p.c., vermeerderd is, 
te rw ijl in  de reeksen van 25 Ton en meer, 
van 14 tot 24 geklommen is, aldus r i j 
zende met 71 p.c. Deze uitslagen z ijn

bepaald ten voordeele van de hoogere 
reeksen, niet alleen omdat z ij  een vol
strekt hooger percent voor hen aanwij
zen, maar ook omda.t hun aantal 85 be- 
trekke lljk  minder is  dan dit der sloepen
soorten van 25 Ton en min. Daarenboven 
moet nog aangestipt worden, dat in  het 
oesproken jaar, de over het algemeen 
voordeelige uitslagen der garnaal- en 
sprotvisscherij, in  ruime mate de tech
nische verbetering der kleine vaartuigen, 
door middel van den hulpmotor, verge
makkelijkt hebben.

De achteruitgang der stoomspil is  op
nieuw in  aanzienlijke mate bevestigd en 
de loutere zeiisioep is  op het punt vol
ledig uitgeschakeld te worden. Z i j  is  
enkel nog door 47 eenheden vertegen
woordigd, tegen 70 in  het voorgaande 
jaar. Aftakelingen op groote schaal von
den plaats te Oostende en te Zeebrugge- 
Heist, wààr de laatste platbodems voor 
kielschepen de plaats geruimd hebben.

Het gemis aan visschers, b ijzonderlijk 
daar de uitkomsten der loutere zeilsloe- 
pen in  geen enkel opzicht tegen die der 
schepen met moderne stuwkracht kun
nen opwegen, kan dezen gang slechts be
spoedigen. Een goede bemanning samen- 
Istellen voor een visschersvaartuig met 
zeil alleen is  thans een onoverkomelijke 
moeilijkheid geworden.

Te rw ijl de zeer kleine kustvaart, met 
gedekte vaartuigen, zooals w ij gezien 
nebben, in  omvang en voorspoed toe
neemt, is  daarentegen, die met opene of 
haifgedekte vaartuigen, sedert den wa
penstilstand, toen z ij ineens een onver
wachte uitbreiding nam, bestendig aan 
het afnemen, in  het aantal onderne
mingen en vaartuigen, in  het personeel 
en in  hare sociale beteekenis. We vinden 
r.og slechts 187 kleine reeders, met 190 
vaartuigen in  die soort, tegen 210 in  het 
voorgaande jaar.

Doen w ij, na d it overzicht der ver
scheidene uitbatingsvormen, de volledige 
samenstelling der Belgische visschers
vloot op 31 December 1925, dan treffen 
w ij 591 vaartuigen aan, tegen 602 in  het 
voorgaande jaar. Het verlies van 11 een
heden is  uitsluitend te danken aan den 
achteruitgang der kleinvaart met opene 
of haifgedekte vaartuigen toe te sc h rij
ven.

(Wordt voortgezet). W. C.

INGEZONDEN (Charleroi)

De Rechte Lijn !
Verstaanbaar is  het, dat de beroeps- 

vischkleinhandelaars met de grootste 
belangstelling hebben kennis genomen 
der stichting der Vakgroepeeringen «Roo
kerijen» en «Inleggerijen» en der be
sprekingen die er op 18 October 1.1. in  
de bureelen der Hoofdgroepeering heb
ben plaats gehad, onder het voorzitter
schap van den Heer L . Decrop, algemeen 
voorzitter der Corporatie (Zie «Het V is
scherijblad» van 14 Nov.).

Inderdaad, de werking der voormelde 
Vakgroepeeringen zal in  de andere toe
komst veel invloed kunnen uitoefenen 
op den vischhandel in  ’t algemeen, en 
het is  dus te verhopen, dab ook, voor 
wat de verkoop der verwerkte produkten 
aan de verbruikers betreft, de maanden
lang beproefde beroepsvischkleinhande- 
laars het volle vertrouwen der leiders 
zullen genieten, ten einde te voorkomen 
dat z ij  wederom, zooals dit vroeger het 
geval was, het onderspit niet zouden 
moeten delven voor personen van alle 
slag, die totaal buiten het vischbedrijf 
staan, en die slechts belang stellen in  
visch en visscherijprodukten onder voor
wendsel van Bijverdienste, of... (de ge
legenheid maakt den dief) met het in 
zicht de voor de verbruikers zoo nood
wendige levensmiddelen den zwarten 
handel in  te zenden.

Meer dan ooit komt hier de rechte li jn  
van toepassing: Visch en Visscherijpro
dukten verkoopt men b ij de vischhande
laars en NERGENS anders! Van de han- 
delsregisterscomedie kan en mag hier 
geene rekening gehouden worden... daar 
is  te veel in  «gefrutseld»... en de her
ziening sommiger zou ten andere nuttig 
wezen. Tusschen visch en schuurpapier 
is  er «enorm» verschil.

Voorwaar, vooral gerookte haring en 
sprot en ook ingelegde visch, z ijn  ju is t  
de produkten waar velen die met het 
vischhandelaarsvak N IE T S  gemeens heb
ben met ongeduld loeren, doch vertrou
wend in  de gevoelens van solidariteit en 
beroepsfierheid der leiders, is  het dan 
ook te verhopen dat z i j  in  het belang 
van allen die enkel van ’t  vischje leven, 
het verwekken van een « voorgaande » 
zullen weten te voorkomen.

Gerookte en ingelegde visch! De be- 
roeps-vischkleinhandelaars weten maar 
al te wel, dat er lin ks en rechts zal 
gestuwd of getrokken worden om de 
handelsordening te doen wankelen. Ze 
weten best dat «het eigenbelang en het 
egoïsme» langs een achterpoortje zullen 
trachten van de rechte l i jn  af te wijken, 
om den vooroorlogschen warboel terug in  
te zetten. E r  dient dus een oog in  ’t zeil 
gehouden te worden. Meer dan ooit moe
ten de beroeps-vischkleinhandelaars de 
leiders der Hoofdgroepeering en vak
groepeeringen steunen, met raad en 
daad, en alles in  het werk stellen om 
onderting en in  verstandhouding het 
eenige doel te bereiken dat het ALG E
M EENE BELANG dienen kan: «E E N 
H E ID  » ! !

Dat men dus werk geve, veel werk 
geve, aan de rookers, inleggers en con
servenfabrikanten, doch dat men ook 
niet u it het oog verlieze dat, zoo er 
Vischwinkels bestaan, het niet is  om er 
suiker te verkoopen !

In  de Groote Vischhandel- en N ijver- 
heidscorporatie, dient men te verhinde
ren, dat de eenen over de anderen den 
baas spelen. Zoo iedereen rechten heeft, 
zoo heeft ook iedereen plichten te ver
vullen, en leiders en leden hebben onder 
dit opzicht slechte een en dezelfde naam : 
D IENAARS !

Nu het meerendeel der vakgroepeering 
gen gesticht z ijn , is  misschien den 
oogenblik geschikt om ook eens aan de 
beroepsvischkleinhandelaars te denken, 
en over te gaan tot het stichten hunner 
vakgroepeering ten einde allen, Vlamen 
en Walen, in  éénen zelfden bond en on
der ééne zelfde leiding te vereenigen. 
Ordening vergt raadgeving en raadple
ging, daarom is  het van het hoogste be
lang dat ook de beroeps-vischkleinhan
delaars steeds in  voeling blijven met de 
bestaande groepeeringen om hand in  
hand de welvaart en de toekomst van 
de Vischhandel en Nijverheid te bevor
deren.

ESTA R .
Nota der Red.: Inderdaad! Esta r heeft 

volledig gelijk!
X I I X I I X i Ï X Ï

Autobus Oostende-Brugge en terug
Oostende (Marie-Joséplaats) ........ 9.00 13.00 16.30 18.30
Oostende (Station Stad) ............... 9.05 13.05 16.35 18.35
Oostende (Voorhaven) .................... 9.08 13.08 16.38 18.38
Blauwe Slu is ..................................... 9.14 13.14 16.44 18-44
Strooien H a a n ................................... 9.29 13.29 16.59 18.59
Brugge (Oostendsche Poort) ........ 9.40 13.40 17.10 19.10
Brugge (Groote Markt) .................. 9.44 13.44 17.14 19.14
Brugge (Albertplaats) .................... 9.45 13.45 17.15 19.15
Aansluiting naar G e n t................... 1030 14.30 18.30

Aansluiting van Gent .................... 10.20 13.20 17.20
Brugge (Albertplaats) .................... 8.00 11.00 14.00 17.30
Brugge (Groote Markt) .................. 8.01 11.01 14.01 17.31
Brugge (Oostendsche Poort) ........ 8.05 11.05 14.05 17.35
Strooien H a a n ................................... 8.16 11.16 14.16 17.46
Blauwe S lu is ..................................... 8-31 11.31 14.31 18.01
Oostende (Voorhaven) ................... 8.37 11.37 14.37 18.07
Oostende (Station Stad) .............. 8.40 11.40 14.40 18.10
Oostende (Marie-Joséplaats) ........ 8.45 11.45 14.45 18.15

; == v

De Sociale Maatregelen ten voordeele 
der Visscherij in Nederland

I I I

Weduwe en kinderen van den getrof
fen schepeling hebben recht op uitkee
ring, zonder dat behoeft te blijken, dat 
z ij  door den arbeid van den schepeling 
werden onderhouden en dus schade l i j 
den door z ijn  dood. De wet onderstelt, 
dat de schepeling de kostwinner was van 
z ijn  vrouw en kinderen en laat bewijs 
van het tegendeel niet toe. Wanneer dus 
in  een bijzonder geval de getroffen sche
peling z ijn  vrotfto en kinderen niet on
derhield, z ijn  z ij  niettemin tot uitkee
ring gerechtigd.

Anders met de tweede groep van na
gelaten familieleden: ouders grootouders 
en schoonouders, die ingevolge de zee- 
ongevallenwet voor uitkeering in  aan
merking kunnen komen; dezen hebben 
slechts dan recht op uitkeering, wanneer 
positief b lijk t, dat de overleden sche
peling hun kostwinner was.

Van kostwinnerschap is  slechts sprake 
wanneer ouders, grootouders of schoon
ouders geregeld door den schepeling 
werden ondersteund en hun levensom
standigheden een bijdrage tot hun le
vensonderhoud noodig maakten. Staat 
ten aanzien van de ouders het kostwin
nerschap, geheel of ten deele, vast, dan 
komt een uitkeering toe, zooveel bedra
gende als de overledene in  den regel tot 
hun levensonderhoud bijdroeg, doch niet 
meer dan 30 t.h. van z ijn  dagloon. Die 
uitkeering wordt door de ouders — d.w.z. 
door vader en moeder samen resp. door 
een hunner — genoten tot den dood van 
den langstlevende. Waar ouders ontbre
ken, komt hun recht op uitkeering aan 
de grootouders toe. Had de schepeling 
een grootmoeder, die h ij steunde of on
derhield, dan heeft z i j  dus recht op u it
keering, tenzij z ijn  ouders, of een hun
ner nog leven. Overigens geldt van de 
aanspraken der grootouders al wat h ie r
boven omtrent het recht der ouders is  
gezegd.

Evenals de uitkeering van ouders resp. 
grootouders, bedraagt die van de schoon
ouders zooveel als de overledene in  den 
regel tot hun levensonderhoud bij droeg, 
doch niet meer dan 30 t.h. van z ijn  dag
loon; de uitkeering duurt voort tot den 
dood van den langstlevende. Bovendien 
eindigt het recht der schoonouders wan

neer de weduwe van den schepeling, 
door wie het zwagerschap bestond, over
lijd t; m its ook de kinderen eventueel uit 
haar huwelijk met den schepeling ge 
sproten, overleden z ijn . In sge lijks ein 
digt de uitkeering der schoonmoeder, 
wanneer z ij tot een tweede huwelijk is  
overgegaan; hertrouwen van de weduwe 
van den schepeling daarentegen doet 
de uitkeering van z ijn  schoonmoeder 
niet verloren gaan.

Laat de schepeling, behalve weduwe 
en kinderen, ook ouders resp. grootou
ders of schoonouders na, in  wier onder
houd h ij, geheel of ten deele, voorzag, 
dan hebben de naastbestaanden te za 
men toch op geen hooger uitkeering 
recht dan 60 t.h. van z ijn  dagloon en 
dan kunnen ouders resp. grootouders 
eerst recht op uitkeering doen gelden, 
wanneer weduwe en kinderen ■— schoon
ouders eerst, wanneer weduwe, kinderen, 
ouders, resp. grootouders — het hun 
toekomende ten volle hebben ontvangen. 
Laat b.v.b. de schepeling een weduwe na, 
een kind, een moeder en een schoon
moeder, die h ij onderhield of steunde, 
dan ontvangen weduwe en kind samen 
45 t.h., de moeder 15 t.h. resp. zooveel 
(minder dan 15 t.h.) als de overledene 
in  den regel tot haar levensonderhoud 
bij droeg, de schoonmoeder bekomt even
tueel het overschot. Laat echter de sche
peling een weduwe en twee kinderen na, 
dan vallen moeder en schoonmoeder in 
het begin buiten; z i j  zullen eerst u it
keering ontvangen, wanneer van de we
duwe of van een der kinderen de ver
goeding v rijva lt en wel eerst de moeder 
en dan de schoonmoeder.

Aan de kleinkinderen van den over
leden schepeling kent de zeeongevallen- 
wet geen vergoeding toe.

Men merkt op dat hier ook de Hol
landsche wetgeving op de vergoeding der 
schade overkomen aan zeelieden merke
l i j k  ruimere voordeelen schenkt dan 
onze wetgeving zonder daarom den last 
drukkende op de reederijen te verhoo
gen, vermits de Staat voor de helft en 
zelfs voor de drie vierden in  het bedrag 
der vergoedingen tusschenkomt.

(Wordt voortgezet). W. C.

Vooraleer in zee te gaan
W a t Reeders en Visschers moeten weten

W EN D T U VOOR A L L E  D R U K W E R K  
tot de D ru kke rij van 

( H E T  V I S S C H E R I J B L A D !

Van belang nu er in  Fransche wateren
zou kunnen gevischt worden.

I I I

V I I I .  —  Van de voorschotten en
volmachten

Op verzoek van den zeeman worden 
hem, hetzij bij de aanmonstering, hetzij 
tijdens de reis, voorschotten op afreke
ning van z ijn  gage toegestaan.

Onverschillig welk loonstelsel bij de 
overeenkomst is  voorzien, mogen de bij 
de aanmonstering gestorte voorschotten 
niet meer bedragen dan een vijfde van 
het gezamenlijk bedrag der gage, ver
schuldigd voor de reis, zoo deze niet 
meer dan een maand moet duren.

De betaling der tijdens de re is ge
storte voorschotten wordt op de mon
sterrol vermeld en bevestigd door de 
handteekening van den zeeman.

De tijdens de re is gestorte voorschot
ten mogen niet meer bedragen dan een 
derde van de sommen welke aan den 
zeeman nog verschuldigd Jzijn op het 
oogenblik dat het voorschot wordt ge
vraagd.

De Meman kan, op het oogenblik van 
de aanmonstering, z ijn  gage en z ijn  aan
deel bij volmacht overdragen, zonder dat 
h ij evenwel aldus over meer dan twee 
derden van het gezamenlijk bedrag van 
z ijn  gage en z ijn  aandeel mag beschik
ken.

De bij volmacht overgedragen som
men worden aan de aanwezige rechtver
krijgenden uitbetaald volgens de over
eenkomst der partijen.

De wijze van uitbetaling der volmach
ten, het periodiek u it te betalen bedrag, 
alsmede de naam en het adres van de 
rechtverkrijgenden worden op de mon
sterrol vermeld.

De reeder is  gehouden het bedrag der 
volmacht regelmatig op de overeenge
komen vervaldagen in  handen van de 
aangewezen rechtverkrijgenden te stor
ten of hun te doen geworden.

Elke bij de aanmonstering gegeven 
volmacht kan door den zeeman tijdens 
de reis herroepen worden.

Deze herroeping wordt sc h rifte lijk  be- 
teekend aan den schipper, die ze op de 
monsterrol in sc h rijft  en er langs den 
snelsten weg kennis van geeft aan z ijn  
reederij.

IX .  —  Van de ziekten en verwon
dingen der zeelieden

Behoudens de gexwSen waarin de be
palingen van de wet op de vergoeding 
voor ongevallen aan zeelieden overko
men dient toegepast, worden de rechten 
van den zeeman die ziek valt of ge
kwetst wordt in  dienst van het schip als 
volgt geregeld:

De re is wordt geacht begonnen te z ijn  
op het oogenblik dat de zeeman aan 
boord is  gekomen; z ij wordt geacht ge- 
eindigd te z ijn  bij de aankomst van het 
schip in  de haven van inscheping, waar 
de verbintenis van den zeeman, volgens 
de overeenkomst der partijen ten einde 
loopt. j

De zeeman wordt verzorgd op kosten

van het schip, wanneer h ij ziek valt of 
gekwetst wordt gedurende den loop van 
de dienstovereenkomst na het begin van 
de reis.

De zorgen z ijn  verschuldigd tijdens 
gansch de re is waarvoor de zeeman was 
aangenomen. Ze z ijn  evenwel slechts 
verschuldigd tot den terugkeer van den 
zeeman in  de haven van inscheping of 
in  een haven van het R ijk  of tot dat 
de ziekte ongeneeslijk geworden of de 
wonde geheeld is  of tot de genezing, zoo 
deze gebeurlijkheden zich vóór het einde 
van de reis voordoen.

De zeeman wordt aan wal gelaten 
wanneer de scheepsdokter of elk andere, 
door de zeevaartoverheid of den consul 
aangewezen geneesheer de noodzakelijk
heid daarvan erkent. H ij wordt naar een 
ziekenhuis overgebracht zoo z ijn  toe
stand dit vergt.

In  het bij alinea 3 hierboven aange
haald geval wordt aan den zeeman z ijn  
gage betaald, zoolang h ij bij alinea 4 
bepaalde voorwaarden recht heeft op 
zorgen ten laste van het schip.

Wordt de in  het buitenland ont
scheepte zeeman genezen of als onge
neeslijk of met geheelde wonden vóór 
het einde van de reis, waarvoor h ij zich 
verhuurd had, naar de haven van in 
scheping teruggezonden, dan heeft h ij 
evenwel recht op z ijn  loon tot op den 
dag van z ijn  terugkomst in  België.

Wanneer de zeeman geheel of gedeel
te lijk  op de w inst of op de vracht is  
bezoldigd, wordt de hem verschuldigde 
gage berekend volgens ’t gemiddeld dag
loon, dat in  de haven van inscheping 
wordt toegekend aan de zeelieden van 
den zelfden graad en dezelfde categorie 
en vastgesteld door den Waterschout, 
behoudens verhaal b ij de rechtbanken.

Vorenstaande bepalingen z ijn  niet 
toepasselijk, indien de ziekte of verwon
ding te wijten is  aan een zware fout van 
den zeeman of indien h ij, na het schip 
zonder verlof verlaten te hebben, aan 
wal wordt gekwetst.

In  dit geval is  de schipper gehouden 
in  de verzorging van den zeeman te 
voorzien tot deze wordt ontscheept, zoo 
hiertoe aanleiding bestaat. Kan de zee
man z ijn  werkzaamheden aan boord niet 
voortzetten, dan houdt h ij evenwel op 
recht te hebben op z ijn  gage te rekenen 
van den dag dat h ij niet heeft gediend. 
To t op het oogenblik van z ijn  ontsche
ping worden hem, ten laste van het 
schip, logies en voedsel verstrekt. De 
kosten hiervan kunnen op den zeeman j 
verhaald worden.

X . —  Van de terugzending naar de 
haven van inscheping

De in  het buitenland ontscheepte zee
man heeft recht om op kosten van het 
schip tot in  de haven van inscheping 
teruggevoerd te worden. |

De terugzending omvat verroer, logies 
en voedsel. |

De kosten er van kunnen op den zee
man verhaald worden, indien deze wordt 
ontscheept om een tuchtreden of tenge
volge van ziekte of verwonding opgeloo- ; 
pen in  de voorwaaçden hooger voorzien.

(Wordt voortgezet). W. C.
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