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' LICHTEN
DEC EM BER

1 M 7.22 15.41
■1 D 7.23 15.40
3 W 7.25 15.40
4 D 7.26 15.39
5 V 7.27 15.39
6 Z 7.28 15.38
7 Z 7.30 15.38
8 M 7.31 15.38
9 D 7.32 15.38

10 W 7.33 15.37
11 D 7.34 15.37
12 V 7.35 15.37
13 z 7.3Ö 15.37
14 z 7.37 15.37
15 M 7.38 15.37
IS D 7.39 15.37
17 W 7.40 15.38
18 D 7.40 15.38
19 V 7.41 15.38
20 z 7.42 15.39
21 z 7.43 15 39
22 M 7.43 15.40
23 D 7.44 15.40
24 W 7.44 15.41
25 D 7.44 15.41
26 V 7.44 15.42
27 Z 7.45 15.42
28 z 7.45 15.43
29 M 7.45 15.41
30 D 7.45 15.45
31 W 7.45 15.46

Deze tabel P z C f t
het wezenlijk uur
volgens de zon. .WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL*

HOOGWATER

D EC EM BER

1 M 10.48 23.06
2 D 11.05 23.44
3 W — 12.01
4 D 0.18 12.34
5 V 0.50 13.07
6 Z 1.241 13.40
7 Z 1.58 14.14
8 M 2.32 14.50
9 D 3.11 15.30

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

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

De uurwerken
aan land vertoo-
nen twee uur
later.

Drukkerij cn Bureel
TELEFO O N  72.558

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Postcheckrekening 1070.98 

Verschijnt 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 :
B IN N EN LA N D  : Een jaar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; fl 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

Q)e Oesterkweek in  
Belgische HSDateven

m

De Braakman was veroordeeld om te 
verdwijnen [zooals alle inhammen tot! 
stand gebracht door overstroomingen of 
zware golven langs de Schelde weg
gevaagd z ijn  : o.a. de Melkader (die te 
Calloo uitmondde); de Moerekreek, de 
Groote kreek, de Boutbeek, de Sant- 
voortgatkreek, de Krabbekreek, op den 
rechter oever ; de H u lstriv ie r, in  
Zeeuwsch-Vlaanderen ; en gelijk thans 
vóór onze oogen de sloe en de slikken 
van Hinkelenoord verzanden; en zooals 
allengskens de met water bedekte gron
den van Saeftingen boven komen; het 
eiland van Saeftingen kwam zelfs, in 
de laatste jaren, in  verbinding met den 
vasten grond.

Terugkomend op den Braakman, op 
het punt waarop de verslijk ing  zich 
thans'voltrokken heeft, 145 jaar na den 
bouw van de dijken, die den loop van 
het water gebroken hebben, is  het niet 
meer mogelijk de aanspoeling van s l i jk  
practisch te bestrijden, t.t.z. men kan 
redelijkerwijze ze niet vertragen noch 
bespoedigen.
““Een tot in  de bijzonderheden opge
maakt plan van den Braakman zou toe
laten, indien het nuttig ware, vast te 
stellen wanneer h ij — zooals het Zw in
— volledig zal weggevaagd z ijn ; maar 
ik  denk, gezien h ij zich geheel bevindt 
op Nederlandsch grondgebied, het nut
teloos zou z ijn  voor ons, opzoekingen 
in deze richting te doen.

Wat ons b ijzonderlijk belang inboe
zemt, is  het lot van de vissehers van 
Bouchaute. Voor ’t  oogenblik worden ze 
nog niet met het tijd stip  bedreigd waarop 
de Braakman geheel zal verdwenen z ijn , 
maar thans is  de tijd  veel dichter bij, 
waarop, volgens m ijn  inzien, het zuide
li jk  gedeelte niet meer toegankelijk zal 
z ijn  voor de visschersvaartuigen.

Men was tot op heden verplicht een 
kanaal te bouwen van 1.500 m. lang 
voor Philippine en van 1.250 meter lang 
voor Bouchaute; maar het staat vast 
dat naarmate de Braakman zich meer 
en meer zal ophoogen, deze kanalen te
gelijkertijd langer en minder bevaarbaar 
zullen worden. En, hoe meer de t ijd  zal 
verstrijken, hoe kleiner de kansen zu l
len z ijn  om de vaart in  open water te 
behouden, hoe klein ze ook weze, t.t.z. 
zonder sluizen, tusschen de Westerschel- 
de eenerzijds, en Bouchaute of Philipinne 
anderzijds.

De tijd  gedurende denwelke men nog 
in open water zal kunnen varen hangt 
af van de toekomstige polderisatie van 
den Braakman.

Het staat nochtans gelukkiglijk vast, 
dat men er nooit belang bij heeft de 
polderisatie te verhaasten; men heeft, 
daarentegen, er alle belang bij de schor
ren zooveel mogelijk te laten rijpen, zoo 
ver als de aanspoeling het toelaat en 
ze slechts in  te dijken wanneer hun 
hoogte niet meer kan aangroeien.

Hoever z ijn  de schorren van den 
Braakman en in  het bijzonder deze van 
het zu idelijk gedeelte, daar wààr h ij 
zich in  twee vertakkingen splitst?

Op de kaarten komen ze reeds als 
dreigend voor, maar slechts een onder
zoek ter plaatse zou een ju is t  beeld van 
den toestand kunnen geven. »

Oostende, den 13 Maart 1933.
(get.) Van Mierlo.

Een subcommissie, samengesteld u it 
de hh. Mallems, Debock, Ingels, Pérou, 
Lestage en Verschelde, na een studie ter 
plaatse met betrek op den toestand en 
de toekomst van den Braakman, kwam 
hetzelfde jaar tot de volgende conclu
sies:

a) Voor technische en bestuurlijke re
denen kan er geen sprake z ijn  de Braak
man noch omliggende aan te wenden 
voor de mossel- en oesterkweek.

b) De Braakman ondergaat op ver
scheidene punten belangrijke stroom- 
veranderingen, waarvan de uitwerking 
op de toegankelijkheid van de haven 
nog niet te voorzien is. Nochtans kan 
men geen verbetering in  een stand van 
zaken verwachten, die niet) ophoudt te 
verslechten.

II —  PROEVEN VAN MOSSELTEELT
In  haar werk werd de Commissie 

krachtdadig gesteund door onzen ouder
domsdeken, den heer Debock, het eenig 
stichtend lid  dat nog overblijft en die 
spijts h ij den ouderdom van 80 jaar 
reeds voorbij is, nog steeds zooals gedu
rende de eerste dagen actief aan de 
werkzaamheden deelneemt.

M. Debock deelde overvloedig z ijn  
grondige kennis mede die h ij bezit/ no
pens de geschiedenis en de natuurlijke 
voorwaarden van den Braakman, de 
Wester- en Oosterschelde. De ta lrijke  
onderzoeken, die w ij ter plaatse hebben 
gedaan, deden ons de volstrekte ju is t 
heid van z ijn  oordeel en opmerkingen 
Inzien. Het is  voor ons bijgevolg een

groot genoegen het achtbaar lid  van de 
Commissie te bedanken voor de doel
treffende medewerking die h ij ons ver
leende.

Het zal overbodig z ijn  hier den inhoud 
weer te geven van deze conclusies, daar 
M. Debock zelf een reeks merkwaardige 
artikelen heeft laten verschijnen in  
«Het Visscherijblad» over de geschiede
n is van de mosselteelt, zoowel in  den 
Braakman als in  de Wester- en Ooster
schelde. Z i j  kunnen slechts zeer pessi
mistisch z ijn  wat betreft de verdere ont
wikkeling van dezen zeearm en de mos- 
selkweekerijen die er nog kwijnen.

Deze artikelen van M. Debock, de be
zoeken en onderzoeken van onze Com
missie, hebben ze den ondernemings
geest van onze landgenooten opgewekt? 
Men zou dit moeten aannemen als men 
vaststelt dat in  de laatste jaren bij het 
Departement van Zeewezen, het Beheer 
van Bruggen en Wegen, heti Bestuur van 
de haven van Zeebrugge verscheidene 
vragen door nijveraars werden ingediend 
die spontaan wenschten op hun kosten 
proeven te doen voor mosselteelt op de 
Belgische kust. Aldus gaven ze ons vol
ledig alle gemakken om de ontwikke
ling van hun ondernemingen te volgen.

Te Zeebrugge bekwam een oud zee
man de toelating om in  1933 te pogen 
mosselen te kweeken op het strand. De
ze poging werd erg bemoeilijkt door den 
belangrijken aanvoer van s l i jk  die zich 
in  de reede voordeden. Sp ijts  geweldige 
krachtinspanningen is  het rendement 
zooniet nietig dan toch onbeduidend ge
weest.

Anderzijds vestigde dezelfde nijveraar 
op den binnenkant van de muren, een 
belangwekkende instelling. Z i j  gaf be
vredigende uitslagen. Eindelijk, in  1935, 
zaaide h ij mosselzaad buiten den muur 
op een diepte van verscheidene armen. 
Deze poging, die getuigt van een onder
nemingszin, leverde geen uitslag op.

Te Heist, leverde zich een werkman 
van een fabriek, gedurende z ijn  vrijen  
tijd , aan een meldenswaardige po
ging over. Het mosselbroed, in  de om
geving geplukt, werd gevestigd op de 
lage gedeelten van de afleidingsvaar- 
geul van het kanaal van Schipdonck. Het 
mosselzaad ontwikkelde zich goed. Het 
aanhangend werk bezorgde aan dezen 
moedigen werker een bron van inkom
sten die hem tot nu aanzette te volhar
den.

Te Nieuwpoort werden de proeven 
van den heer Vreeswyck doorgevoerd 
door een plaatselijken vischhandelaar; 
niettegenstaande verscheidene ongeval
len te wijten aan de veelvuldige ver
plaatsingen van het zand en s li jk ,  ver
volgt h ij met wilskracht z ijn  pogingen.

Te Doel legde een particulier mossel
broed neer op den bodem van de Schel
de). Het verdween echter grootendeels 
hetzij dat het weggevaagd werd door 
de geweldige strooming, hetzij dat het 
bij laag water weggehaald werd door de 
ijsschotsen gedurende den Winter.

De vissehers van Bouchaute die be
gonnen geloof te hechten aan het be
staan in  volle zee van een natuurlijke 
mosselbank, toonden zich bereid deze 
op te sporen. Z i j  riepen de hulp in  van 
de bijzondere commissie in  deze opzoe
king. Herhaaldelijk werd gedregd met 
behulp van de Bou.4. De hulp verleend 
door den Hydrographischen Dienst laat 
toe den uitslag als negatief te aanzien en 
de poging als afdoende te beschouwen.

De Bijzondere Commissie heeft geen 
enkele der ondernemers willen ontmoe
digen, dààr waar ze b lijk  gaven van 
ondernemingsgeest en moed, die allen 
lof verdienen. Maar de algemeene ge
volgtrekking die men er moet u it af
leiden is  dat, zooals het trouwens te 
voorzien was, de zandachtige en lage 
kust van België zich niet leent tot het 
kweeken van mosselen op een min of 
meer belangrijke schaal. Zeker, som
mige plaatsen die bij ebbe droog komen 
en zeer gelokaliseerd z ijn , kunnen voor- 
deelige voorwaarden bieden voor een 
weinig belangrijke onderneming. Maar, 
in  den huidigen staat van onze kennis
sen, kunnen w ij niet de mogelijkheid in  
het vooruitzicht stellen van een n ijve r
heid die een redelijke ontwikkeling zou 
kunnen nemen.

Belangrijk Bericht 
aan de Abonnenten 
in het Buitenland

De aandacht van onze abonnenten in  
het buitenland wordt er in  het bijzon
der op gevestigd, dat de tijdens 1941 
onderschreven abonnementen op « Het 
Visscherijblad » den 31 December aan
staande verstrijken.

We zullen ons verplicht zien de ver
zending van ons blad vanaf de eerste 
week van 1942 stop te zetten, indien de 
p rijs  voor een nieuw abonnement niet 
op tijd  gestort is  geweest.

We raden bijgevolg onze abonnemen
ten in het buitenland aan, van nu af 

\maatregelen te nemen opdat de abonne- 
i m entsprijs voor 1942 ons tijd ig zou kun- 
j nen over gemaakt worden.
I De betalingen kunnen gedaan worden 
\langs de clearing op het adres van «Het 
. Visscherijblad» Nieuwpoortsteenweg, 44, 
Oostende.

Een jaarabonnement kost 60 Belgische 
'fra n ks of f  3,5.
j Opdat er in  de verzending van ons 
blad geen onderbreking zou voorkomen,

; raden we onze abonnenten aan ons 
; sc h rifte lijk  van de storting te verwit
tigen.

DE RED A C TIE.

V a s t s t e l l in g  Onderrichtingen voor de Sprctrcckcrs  
en raming van 
Oorlogsschade

Hiermede wordt aan alle eigenaars en 
reeders van Belgische visschersvaartui
gen herinnerd, dat z ij  wettelijk ver
plicht z ijn  hun vaartuigen tegen ge- 
beuriijke oorlogschade te verzekeren bij 
de Vereeniging tot Onderlinge Zeever
zekering tegen Oorlogsrisico (V.O.Z.O.R.)

' opgericht bij ko n in k lijk  besluit van 
7 Augustus 1939.

j Oorlogschade die na 31 December 1941 
aan de Belgische visschersvaartuigen 

j zou overkomen en die bij voornoemde 
1 Vereeniging diende verzekerd te z ijn , zal 
onder geen voorwendsel voor ambtelijke 
vaststelling en raming in  aanmerking 

' genomen worden.
De Directeur, 

Scheepvaartkundig Adviseur, 
(get.) GOOR.

V r a g e n  en  
Antwoorden

H et terugbrengen  
van de Z .7  

u it F rankrijk

(Wordt voortgezet) W. C.

H et nummeren der 
Vaartuigen

We stellen vast dat bij het hernum- 
meren van de visschersvaartuigen, geen 
rekening gehouden werd met het feit 
dat sommige oude vaartuigen hetzelfde 
nummer hebben als de vroegere.

D it geeft aanleiding tot verwarring 
en groote moeilijkheden.

Het komt er op aan hieraan ten spoe
digste te verhelpen.

M O G ELIJKE S TE U N  AAN V ISSC H ER S- 
G EZINNEN

Vraag: M ijn  echtgenoot geniet een 
rente van de Kas voor Zeeongevallen 
voor het verlies van z ijn  vinger. H ij ver- 

j b lijf t  thans in  het buitenland. Kan ik  
j aanspraak maken op de uitbetaling de
zer rente?

I Antwoord: De gehuwde uitgeweken 
; visscher, waarvan kan bewezen worden 
jdat h ij nog in  leven is, b lijf t  rechtheb- 
j bende op de vergoeding wegens besten
dige arbeidsonbekwaamheid door de Ge
meenschappelijke Kas voor de Zeevis
scherij u it te betalen.

In  princiep geschiedt de uitbetaling 
aan den werkonbekwame zelf.

Wanneer het echter gaat om een ge
huwde persoon, dan bestaat de moge
lijkheid de vergoeding u it te betalen in  
handen van de echtgenoote.

Art. 9 der wet van 30 December 1929 
bepaalt immers: «De vergoedingen, u it 
kracht van deze wet verschuldigd aan 
slachtoffers van ongevallen of aan hun 
rechthebbenden z ijn  niet vatbaar voor 
overdracht of inbeslagneming, tenzij 
wegens wettelijke verschuldigde kosten 
van levensonderhoud».

I.  — De echtgenoot is  niet akkoord 
met deze uitbetaling

In  geval de echtgenoot niet akkoord 
is  met de uitbetaling, kan de vrouw zich 
beroepen op den plicht van den man 
om bij te dragen in  het levensonderhoud 
van z ijn  echtgenoote en dienvolgens een 
vordering bij den vrederechter instellen 
haar machtigend, b ij U itslu iting  van 
haar echtgenoot, de schuldvordering van 
dezen te innen tot beloop van een som 
vast te stellen door den rechter (a. 214b 
B. W. B. en A. 9 van 30-12-29).
I I .  — De echtgenoot is  in  de onmogelijk
heid z ijn  instemming te laten kennen. 

''(a rt. 222 B. W. B.)
Alhoewel jurid isch niet afwezig z ijn 

de, wordt z ijn  niet-tegenwoordigheid 
daarmede gelijkgesteld (arr. 15-1-1917, 
Pas. 1917 I,  De Page t. Z.730) en kan 
dienvolgens de echtgenoote alle daden 
van beheer van de goederen die in  de ge
meenschap vallen rechtsgeldig stellen. 
(De Page t. 1. 737 — 3°) en dus de ver
goedingen opstrijken.

In  geen geval echter kan de vergoe
ding in  haar geheel aan de echtgenoote 
onttrokken worden.

Practisch bestaat de mogelijkheid dat 
aan den uitgeweken visscher de hem toe
komende rente zou betaald worden door 
een in  het. buitenland werkend organis
me van de uitgeweken Belgen.

Om te vermijden dat er een dubbele 
betaling zou ontstaan, zou het raadzaam 
z ijn  slechts een deel der renten toeko
mende aan den uitgeweken visscher, te 
betalen aan de echtgenoote, kinderen of 
andere rechthebbenden die alhier ver
blijven, onder de verklaring dat dit 
slechts een voorschot is  en onder ver
bintenis van terugkeer Jn geval van 
dubbele betaling.

Men moet nochtans opmerken dat aan 
deze mogelijke gedeeltelijke uitbetaling 
der renten eenig gevaar verbonden ls, 
vermits de toekomst van den uitgeweken 
visscher niet zeker is  en het bijgevolg 
niet vast staat dat b ij mogelijke dub
bele uitbetaling het te veel gestorte be
drag zal kunnen terug gevorderd wor
den.

Het zou nochtans een eerste daad van 
hulp aan de gezinnen van uitgeweken 
vissehers z ijn  die tevens in  de bevoegd
heid van de Gemeenschappelijke Ka s 
voor de Zeevisscherij valt. W. C.

Verleden week Zaterdag is  de heèr 
Vandenberghe afgereisd met reeder 
Louis Haerinck, om de Z.7 terug te ha
len en alle noodige stukken van den 
motor er heen te brengen, alsook an
dere materialen.

Zooals onze lezers weten, i s  de Z.7 
een vaartuig van 35 Ton en z ijn  de hee
ren Maurice Vandierendonck, Jan Ghe- 
selle van Heist alsook de knappe werk
tuigkundige Roger Demey bezig met het 
vaartuig dat te Cherbourg lag, te St. 
Vaast-laHougue gansch te herstellen.

Te Rouen zou de heer Vandenberghe 
de schadevergoeding u it te betalen aan 
de 0.93, bij de Duitsche Overheid be
spreken, daar dit vaartuig in  hun dienst 
verloren ging.

Vóór z ijn  vertrek werd de heer Van
denberghe door de Hoogere Maritieme 
Overheid ontboden, waar h ij geluk ge- 
wenscht werd voor z ijn  doordrijvend 
optreden en kranig werken voor het te
rugbrengen van onze visschersvaartui
gen.

De kleine reeders en vissehers hebben 
inderdaad al zeer veel aan hem en aan 
het Zeewezen te danken, daar velen op
nieuw daardoor hun brood verdienen.

In  ons volgend nummer hopen we om
trent deze re is verslag te kunnen u it
brengen.

Hiernavolgende onderrichtingen wer
den aan de sprotrookers door de sectie 
«Warenbewerking» der Hoofdgroepeering 
in  samenwerking met de Visscherij cen
trale der Kustafdeeling «Sprot en Ha
ring» gegeven.

Bericht aan Gezinsleden 
van de in den vreemde 

verblijvende Vissehers
De Gezinsleden van vissehers die aan 

boord van Belgische vissehers /aartuigen 
aangemonsterd en thans nog in  den 
vreemde vertoeven, worden dringend 
verzocht zich zoohaast mogelijk en 
voorzien van hun trouwboekje of een- 
zelvigheidskaart op het plaatselijk Wa
terschoutsambt aan te melden.

De Waterschout der Kust 
te Oostende,

(get.) Edm. Carlier.

Bedoeld bericht heeft klaarblijkend 
voor doel inlichtingen in  te winnen 
nopens de door de oorlogsomstandig
heden gescheiden gezinnen, waarvan de 
kostwinner in  het buitenland verblijft.

Vele dezer gezinnen z ijn  echter tijde
l i j k  uitgeweken van de kustplaatsen om 
zich in  het binnenland te vestigen. Ten
gevolge van de verkeersmoeilijkheden 
zullen z ij m oeilijk kunnen gevolg geven 
aan den oproep van den heer Water
schout der Kust.

Opdat alle inlichtingen zouden kun
nen verzameld worden nopens alle ge
zinnen die in  de gegeven omstandig
heden verkeeren, ware het misschien 
raadzaam dat in  de pers een vragen
l i j s t  zou worden gepubliceerd, die door 
de belanghebbende zou kunnen beant
woord en aan den Heer Waterschout 
overgemaakt worden.

Dergelijke vragenlijst zou insgelijks 
ter beschikking kunnen gesteld worden 
van eiken persoon die den wensch u it
drukt er van in  het bezit te worden ge
steld.

Het hierboven afgedrukt bericht geeft 
slechts melding van «de gezinsleden van 
vissehers die aan boord van Belgische 
visschersvaartuigen aangemonsterd wa
ren».

De gezinsleden van niet aangemon
sterde vissehers, die in  het buitenland 
verblijven, schijnen dus uitgesloten, wat 
ons inziens niet zou mogen geschieden. 
Vele gezinnen werden immers in  de tra
gische vlucht door louter toeval geschei
den van hun kostwinner, die, alhoewel 
t ijd e lijk  niet aangemonsterd, h ier ge
noegzaam als visscher bekend staat.

Voorloopig wordt de bedeeling gedaan 
op basis der c ijfers door eiken rooker 
zelf opgegeven.

Na onderzoek der boekhouding door 
de kontroleurs der hoofdgroepeering, zal 
elkeen bedeeld worden volgens het hem 
toegekend percent.

De aandacht van de Sprotrookers 
wordt gevestigd op het volgende:

1. Z i j  worden verzocht de facturen der 
Vischcentrale onmiddellijk bij ontvangst 
te willen regelen.

2. Z i j  moeten regelmatig (dagelijks) 
in  een speciaal boek inschrijven (met 
vermelding van datum) :

langs de eene zijde: hoeveelheden 
versche sprot ontvangen;

langs de andere zijde: hoeveelheden 
gerookten sprot geleverd met naam van 
Destemmeling, naam van den verdeeler 
en de stad.

Z i j  moeten op het einde van elke 
week, een uittreksel hiervan opzenden 
naar de Hoofdgroepeering, Dienst van 
M. Bovit, 163 Wetstraat, Brussel, opge
maakt volgens oilderstaand model.

Deze lijste n  moeten de wekelijksche 
opgaven vermelden van de verhande
lingen (aankoop en verkoop van sprot) 
vanaf den Zondag morgen tot den vol
genden Zaterdagavond.

Alles dient nauwkeurig te worden op
gegeven. Wie verzuimt dit te doen, zal 
onmiddellijk voor verdere bedeeling van 
versche sprot geschrapt worden.

3. Het is  verboden andere sprot te 
rooken dan deze waarmede elk bedeeld 
wordt.

B.v.b. : Sprot rooken voor particulieren, 
die er U versch zouden brengen om te 
bereiden.

4. De rooker b lijft/ verantwoordelijk 
tegenover den verdeeler voor de hoe
danigheid en het gewicht z ijne r leve- 
ringen.

Het is  noodig zorg te dragen:
a) voor prima bewerking .(voldoende 

gedroogd en gerookt);
b) voor goed gewicht, hetzij 5 kg. 

netto per mand;
e) voor goede verpakking (voldoende 

versch papier).
5) de manden moeten bij levering 

etiket dragen met naam van den roo
ker en datum van bereiding.

6) Het is  den rooker streng verboden, 
rechtstreeks zelf sprot af te leveren aan 
de winkels, tenzij indien h ij hiervoor 
speciale toelating bekomen heeft van de 
Hoofdgroepeering.

De rooker mag alleen afleveren aan 
de hem aangeduide verdeelers.

7. De aandacht der rookers wordt er 
speciaal op gevestigd, dat z i j  steeds 
moeten kunnen bewijzen ongeveer 70 
t.h. gerookten sprot af te leveren van 
het hen toegekende kwantum versche 
sprot, Zöoniet kunnen tegen hen maat
regels getroffen worden.

8. Elke aflevering moet vergezeld z ijn  
van een vrachtbrief en de verkoopsfac- 
tuur.

9. De verdeelers hebben opdracht ge
kregen alle leveringen zoo vlug moge
l i j k  aan de rookers te voldoen.

10. Voorloopig dienen de manden à
5 fr. aangerekend te worden en voor 
zelfden p rijs  teruggenomen, zoo ze in  
goeden toestand verkeeren.

De verdeelers werden verzocht goede 
zorg te dragen voor de manden en deze 
steeds zoo vlug mogelijk terug te be
zorgen.

11. De rookers kunnen voor eigen ge
bruik, alsook voor hun personeel, een 
kleine hoeveelheid sprot bezigen, vast
gesteld op 1 kg. versche of een halve kg. 
gerookten per persoon en per week.

12. Verkoopprijs:
Deze is  enkel voorloopig vastgesteld 

en kan eventueel eerstdaags door het 
Commissariaat van P rijzen  en Loonen 
gewijzigd worden.

De verkoopprijs van den rooker dient 
als volgt te worden berekend:

De visscher wordt betaald:
Per kg..............................................  8,00 fr.
Voor de Corporatie 20% .........  1,60 fr.

2) de vervoerkosten van de rookerij 
naar den verdeeler op separate factuur 
te berekenen, waarop 4,50% taxe te plak
ken valt.

Deze vervoerkosten kunnen ongeveer 
als volgt bepaald worden:

0,10 fr.
van 5 km.: de kg-

en terug:

50 Km. 0,15 fr,
100 Km. 0,20 fr.
150 Km. 0,25 fr.
200 Km. 0,35 fr.
300 Km. 0,50 fr.
400 Km. 0,70 fr.

H ie rin  is  het laden en lossen begrepen. 
Deze transportkosten dekken de onkos
ten van het terugbrengen van het ledig 
goed.

De verdeelers kregen alle noodige on
derrichtingen omtrent hun verkoopprijs, 
alsmede deze van den winkelier.

N. B. — De rookers mogen voorloopig 
geen sprot in  azijn in  bokalen inleggen, 
tenzij de kleine hoeveelheden welke z ij 
niet kunnen aanspeeten. In  dit geval 
zullen z ij den p rijs  er van ten goed
koopste bepalen en in  geen geval zullen 
z ij den p rijs  er van vermeerderen met 
meer dan 12 % netto winst. Z i j  moeten 
de bokalen aan den officieelen verdee
ler af leveren (deze van hun stad), welke 
dan 7 % w inst mag berekenen en aan 
de winkels afleveren, welke hierop 20 % 
winst mogen nemen.

Nauwkeuriger inlichtingen zullen bin
nenkort (Nota der Red.: als het seizoen 
half verloopen is) door P rijzen  en Loo
nen gegeven worden.

De Haringvisscherij 
te  Grevelingen

We vernemen u it welingelichte bron, 
dat de voetstappen door directeur Eber- 
hardt en het Zeewezen gedaan, geleid 
hebben tot een mededeeling van de 
Duitsche overheid aan den prefect van 
het Noorden, meldend dat h ij de noodige 
schikkingen zou nemen opdat 30 Belgi
sche visschersvaartuigen in  regelmatige 
voorwaarden aldaar zouden kunnen de 
haringvisscherij bedrijven vanaf einde 
December.

Hiermede is  aan een lange onzeker
heid een einde gesteld en zal voor hen, 
die er heen varen, een schoonen stuiver 
te verdienen z ijn .

Thans komt het er op aan ten spoe
digste tot de organisatie ter plaats over 
te gaan.

Het Zeewezen en Directeur Eberhardt 
verdienen een pluimpje.

Propaganda voor 
Visch te  Gent

Stichting  van een Propaganda- 
Comité voor het verb ru ik van niet 

gerantsoeneerde vischwaren.

I s .....................................................  9,60 fr.
zijnde de inkoopprijs van den 
rooker.
Vervoerkosten tot rookerij ... 0,20 fr. 
(kan ook 0,10 of 0,30 fr. z ijn ). 
Factuurtaxe 4,50 % ..................... Q,4S fr.

To ta a l.............................................  10,23 fr.
Gewichtsverlies, uitwateren, 
droogen en rooken 28% (dus 
72 kg. gerookt op 100 kg. ver
sche) de kg. is  ........................... 14,20 fr.
Onkosten bewerken per kg. ge
rookten sprot ...............................  2,10 fr.

Totaal ............................................  16,30 fr.
W inst rooker: 15% ....................  2,45 fr.

18,75 fr.
B i j  den kostprijs, alzoo bepaald, is  nog 

te voegen:
1) 9 % factuurtaxe;

Te Gent werd in  overeenstemming 
met den heer Van den Kieboom, m arkt
leider, een Propaganda Comité gesticht 
ter bevordering van niet gerantsoeneer
de vischwaren; die behelzen: de kok- 
hanen, spuit-riviervisschen enz.; alsook 
de bijproducten, t.t.z. ingelegde kok- 
hanen, spuiters, enz.

Het doel dezer instelling is : te leeren 
aan onze bevolking op welke wijze ze 
smaakvolle en goedkoope gerechten kun
nen bereiden en er tevens de verkoop 
bij de vischhandelaars er van te bevor
deren, daar die koopwaren vóór den oor
log zeer weinig bekend waren onder de 
werkende klas.

Te dien einde is  er een bijdrage ge
stort geworden door de heeren invoer
ders van weekdieren, inleggers, groot
handelaars, beroepsorganisatie en kle in
handelaars; met dit geld zullen er re- 
ceptenboekjes gedrukt worden, aange
past aan de huidige tijdsomstandighe
den en gratis uitgedeeld door tusschen
komst der vischhandelaars aan hun 
kliënten; terzelfdertijd zullen er u it- 
hangbladen vóór de uitstalramen der 
vischhandelaars gevestigd wordenj, die 
de bijzondere aandacht der bevolking 
zullen trekken, door passende kleuren 
hun er tevens op wijzende op de voed
zame en goedkoope gerechten die ze 
door die verschillende soorten weekdie- , 
ren en riviervisschen kunnen bereiden.

E r  zullen ook voordrachten gegeven 
worden in  de huishoudkundige normaal
scholen, met bereiding op verschillende 
wijzen van kokhanen, spuiters, enz. ter 
plaats, alsook het laten proeven aan de 
leerlingen dier instellingen.

D it in itia tie f verdient belangstelling!
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Controle op de prijzen in  Dene
marken tot visch en bereid vleesch 

uitgebreid
De directie voor de prijzencontrole in  

Denemarken deelt mede, dat met ingang 
van volgende week maximumprijzen 
geldig z ijn  voor visch en bereid vleesch. 
Het oe treft hier een prijzen verordening 
weike slaat op worst, gerookt vleesch, 
enz.

De controle-instanties hebben beslo
ten de prijzen in  de Deensche hotels en 
restaurants na te gaan. Met dit onder
zoek is  reeds begonnen, en als verge- 
lijKende basis zullen de overeenkomstige 
prijzen voor kamers en gerechten in  1939 
dienen. Hoogstwaarscnijniijk zullen 
daarna bepaalde prijzen voor logies in 
de onderscneidene categorieën van ho
tels en restaurants worden vastgesteld.

Vischwol: een nieuwe grondstof
Door de groote rol, die de zee voor de 

vergrooting van onze grondstoffenvoor- 
ziening speelt, is  de gedachte ontstaan 
om vezels u it visch te winnen. Daar vooi 
het winnen van een vezel u it vischeiwit 
dezelfde voorwaarden aanwezig z ijn  als 
voor de garenwinning u it de caseïne, die 
in  de melk aanwezig is, moest de proef
neming wel slagen.

De u it het vischeiwit verkregen vezei 
«vischwol» zal echter niet als eigenlijke 
vezel worden gebruikt, maar z i j  moet 
in  de eerste plaats dienen tot «verdier- 
lijk in g » van de celwol.

Het is  immers bekend, dat de dierlijke 
wol een r i j  van eigenschappen heeft, 
die door de u it het plantenrijk afkom
stige, u it cellulose bestaande boomwoi 
en dus ook door de kunstmatige celwol, 
niet kunnen worden bereikt.

Men kan echter door toevoeging van 
die stoffen die aan dierlijke wol, b.v. 
aan schapenwol, de haar typeerende 
eigenschappen verleenen — dit z ijn  
vooral ook eiv/itstoffen — de celwol op 
dierlijke wol doen gelijken. De vischwol 
wordt nu in  dezen zin  verwerkt. Z i j  
wordt aangewend in  de verhouding van 
1: 4, d.w.z. op 80 t.h. celwol komt 20 t.h. 
viscnwol. De beide bestanddeelen worden 
zoodannig met elkaar verwerkt, dat de 
oppervlakte u it vischwol bestaat, te rw ijl 
de kern van de stof celwol is. Deze ver
werkingsmethode houdt nieuwe moge
lijkheden in  bij de verwerking van cel
wol en heeft het groote voordeel, dat de 
productie in  de reeds bestaande celwol- 
fabrieken, zonder groote ombouwingen 
kan geschieden.

Ook de proefnemingen, die betrekking 
hadden op het verven en de verdere ver
werking van «vischcelwol», hebben be
vredigende resultaten opgeleverd.
Noorsche fabrieken van vischconser
ven beschikken over voldoende grond

stoffen
Te Oslo werd bekend gemaakt, dat 

voor dit jaar de sprotvisscherij ten einde 
is. To t den Isten dezer hadden de fa
brieken 257.769 kisten verpakt. To t den 
25 October j l .  werden 540.399 kisten ha
ring ingepakt. In  den jongsten tijd  kon
den de fabrieken tomatenpuree u it 
Ita lië betrekken; ook de voorziening 
met andere grondstoffen voor den in 
maak van visch is  bevredigend. Inzake 
emballage hebben zich nog geen moei
lijkheden doen gevoelen.

Garnaal met de machine gepeld
Vele menschen willen nooit garnaal 

koopen om de eenvoudige reden dat het 
pellen van die diertjes veel te veel werk 
vraagt. Hun honger verergert meer en 
meer, sp ijts ze een halve kilo  garnaal 
voor zich staan hebben ;

Toch is  het pellen van de garnaal zeer 
eenvoudig, het berust slechts op een 
vingerhandigheid, die met de grootste 
zacntmoedigheid moet uitgevoerd wor
den. Wie te hardhandig te werk gaat, 
breekt gewoonlijk het beestje in  twee, 
en eet meer van de schaal op dan van 
het vleesch.

In  de groote fabrieken waar de gar
naal ingelegd wordt, wordt de garnaal 
gepeld door vrouwen, die er in  gelukken 
5 kilo in  2 uur te plukken! Op het eerste 
zicht l i jk t  dat wel niet veel, maar pro
beer eens zelf deze hoeveelheid in  dit 
tijdsbestek te pellen!

Het is  dan ook begrijpelijk dat het 
pellen van de kleine garnaal geen al te 
groote voordeelen oplevërt. Men is  dan 
ook op zoeK gegaan naar een vermecha- 
niseering: een pelmachine werd uitge
vonden en die werkt thans reeds met 
een betrekkeiijk succes. Maar vooraleer 
de garnalen mechanisch kunnen gepeld 
worden, moeten ze gekookt worden en 
in  een hitte van 50 à 60 graden gedroogd 
worden. De rest geschiedt n a tu u rlijk  
mechanisch, waarbij vooral zorg wordt 
besteed aan het feit dat alles ten zeerste 
zuiver b lijft.

Dat de machine voor verbeteringen 
vatbaar is, zal de toekomst, uitw ijzen en 
daaraan valt hoegenaamd niet te tw ij
felen.

Benoeming
Naar we vernemen werd de h. F r it z  

Meyer, u it Wesermunde, tot Reichsfach- 
schaftsleiter benoemd. De h. Meyer 
opende kort na den wereldoorlog een 
vischgroothandel te Wesermunde, zoo
dat h ij thans reeds sedert meer dan 20 
jaar den kustgroothandel doorgrondig 
kent en dan ook in  vakkringen als zoo
danig gewaardeerd wordt. - In  het be
stuur van de stad Wesermunde was h ij 
reeds sedert jaren stadsraadslid.

Fabrieken voor het verwerken van 
vischafval in Spanje

Te Vigo worden vier fabrieken voor 
het verwerken van het vischafval der 
haven van Vigo en van enkele kleinere 
in  den omtrek gelegen visscherijhavens 
opgericht. Twee ervan z ijn  reeds vol
tooid.

De productie beperkt zich tot het ver
werken van vischresten voor de berei
ding van vischmeel tot veevoer en visch-1 
olie voor de industrie. In  deze nieuwe 
ondernemingen zullen meer dan 1.000 
arbeiders werk vinden. Tegelijkertijd  
wordt aan dit industrieel complex een 
laboratorium toegevoegd voor de studie 
der aanwending van visschenhuid bij 
de fabricage van leder. Verwerkt wordt 
het tot nog toe verwaarloosde visch
afval, dat een volume heeft van 15.000 
ton en naar schatting 2.500.000 peseta’s 
waard is.

Clandestiene handel in aai en paling 
in Holland

Vooral in  de buurt van den afslu it
d ijk  werd een levendige handel gedre
ven in  aal en paling buiten den afslag 
om, met de bedoeling de vastgestelde 
maximumprijzen te ontduiken. Ambte
naren van den centralen c risis controle
dienst hebben thans in  nauwe samen
werking met de marechaussee door het 
aanhouden van een onschuldig uitziend 
transport van aal en paling een uitge
breid complot ontmaskerd. B i j  het on
derzoek leidde het spoor naar een be
paald café, waar de verkoopers tijdens 
de aflevering op heeterdaad werden be
trapt. B i j  een hierop ingesteldg hu is
zoeking is  nog een partij levende paling 
in  een schuur aangetroffen.

Tegen de betrokken visschers, koopers, 
vervoerders en tusschenpersonen is  pro
cesverbaal opgemaakt. Verscheidene par
tijen z ijn  in  beslag genomen.

U it Danzig
Voor de steden Danzig, Zoppot en Go- 

tenhafen werd een blauwe fvischkaart 
ingevoerd welke toelaat vast te stellen 
dat iedere volksgenoot z ijn  rantsoen 

] visch of vischproducten bekomt. De 
I vischkaart, die elk huisgezin bekwam, 
dient in  de eerste plaats voor den aan
koop van zee- en verbruikvisch evenals 
voor gerookte visch..

i Het kind dat oud papier verzamelt, is  
een jeugdige krijgsman in  dienst van 
onze volksgemeenschap.

Stichting van een Onderlinge Ver
zekeringskas voor Visschersvaar

tuigen in Oost-Pruisen
Op 12 October 1.1. had te Koningsberg 

in  Oost-Pruisen de stichting plaats van 
een onderlinge verzekeringskas voor vis- 
schersvaartiugen. Op de eerste leden
vergadering wees Landwirtschaftsrat D r 
Wiehr op het goede werk dat door deze 
stichting werd verricht : de kassen van de 
steden Pillau, Neukuhren en. Memel wer
den versmolten en konden alzoo hun le
vensvatbaarheid behouden. 77 vaartuigen 
z ijn  in  de nieuwe kas verzekerd. D it ge
tal heeft ook z ijn  belang: de Duitsche 
wetgeving eischt nl. da.t elke privéverze- 
kering over minstens 50 vaartuigen be
schikt, en dat getal had geen enkele ie r  
drie kassen bereikt. Door samenwerking 
kan er prachtig werk verricht worden : 
mochten onze Vlaamsche visschers en 
reeders dat eens voor goed beseffen.

De Noorsche vischconserven- 
industrie

De hoofdzetel van de Noorsche visch- 
conservenindustrie lig t te Stavanger, 
waar zich ongeveer 80 bedrijven bevin
den. Op de tweede plaats, maar op groo
ten afstand, komt Bergen, daarna Trond
heim en Oslofjord.

De grondstoffen bestaan u it sprot en 
haring. De dicht bij de kust en in  de 
fjorden liggende vischgronden worden 
met enge netten afgesperd en zoo ge
vangen. De visch wordt aan boord in 
kisten verpakt en voorzien van lis ,  recht 
streeks naar de fabrieken gestuurd. H ie r 
worden ze gepekeld, en door vrouwen op 
dunne draadjes getrokken, die in  een 
soort oven worden opgehangen, waar ze 
45 min. gerookt worden. De kop wordt 
daarna mechanisch verwijderd en de be
werkte visch gaat in  doozen voorzien van 
olie en tomatensaus, die luchtdicht wor 
den afgesloten en gestereliseerd naar ge
lang de grootte en het vetgehalte ge
durende 30 min. tot één uur. De doozen 
worden daarna gereinigd, gedroogd en 
naar de verpakking gestuurd. Buiten het 
inleggen van sprot en kleine haring 
v/ordt in  den winter, de groote haring 
bewerkt en wel in  den vorm van ge
rookte file ts zonder olie onder de bena
ming: «klippered-haringen».

Verder vallen nog de zoogenaamde 
middagconserven vermeld te worden : 
zeevisch die onder toevoeging van melk 
en meel in  groote doozen wordt gecon
serveerd. Dat wordt dan gebruikt als 
vischpudding en vischkoek en is  in 
Noorwegen zeer populair. Makreel, gar
naal, krabben, zalm,, zeekreeft, kabel- 
jauwskuit, worden eveneens verwerkt.

Vroeger voerde Noorwegen ook con
serven u it o.a. naar Engeland, maar ten
gevolge van de scherpe concurrentie op 
de wereldmarkt, was deze handeling wei
nig loonend. Duitschland is  thans de 
voornaamste afnemer geworden.

Noorwegen
In  Noorwegen worden thans voorbe

reidingen getroffen voor het aanstaande 
zoutingselzoen. Een aantal nieuwe vaar
tuigen werden bemand en staan ter be
schikking van het nieuwe haringoeizoen. 
B i j  de onderhandelingen over den afzet 
naar Duitschland is  men tot een ak
koord gekomen.

De vier groote koelinstellingen in  
Noorwegen verwerken thans meer dan 
de helft van de niet-vette visch die in  
het Noorden van Noorwegen gevangen 
wordt. De jaarlijksche productie beloopt 
thans nagenoeg 60.000 ton bevroren 
filet.

De Lofodenvischvangst is  aen der ge
wichtigste seizoenen in  de Noorsche 
vischvangst. Algemeen loopt ze van Ja
nuari tot April en bereikt haar hoogte
punt in  Maart. De hoofdvisch in  de 
Lofodenvischvangst is  de kabeljauw, ln  
Maart waren meer dan 23.000 visschers 
of 6.800 schepen aan het werk in  de 
Lofoden-vischvangst. Deze visschers z ijn  
niet allen beroepsvisschers, want eens 
het Liofodenseizoen voorbij warden ze: 
boeren, schippers, steenkappers of 
dustriearbeiders!

M ARKTBERICHTEN
VISCHAANVOER G EDURENDE D E W EEK  VAN 9 TO T  15 NOVEMBER

VISCHSOORT O O STENDENIEUW POO RT ZEEBRUG G E BOEKHO U T E  BLA N KEN BERG E STRA N D  Totaal

m-

R E C H TB A N K  T E  BRUG G E

Diefstal aan boord van een visschers
vaartuig. — Om tijdens de Meimaand 
van verleden jaar, aan boord van een 

1 visschersvaartuig dat zich naar Fra nk
r i jk  begaf, valiezen te hebben openge
broken en van hun inhoud geledigd te 
hebben, werd F irm in  Lanoo veroordeeld 
tot een geldboete van 700 fr. of 1 maand, 

;3 jaar voorwaardelijk.

G arnaal....................................  3.270 12.766
Platvisch, schui en bot:

le soort ................................  32 4.542
2e soort ................................ ............8 2.605

Groote platvisch ....................  ■— 2
Tong:

le soort ................................  — —
2e soort ................................  — —
3e soort ................................  — 1

Groote schui ........................... 10 2.213
Groote bot ...............................  — 1.373
W ijting ....................................... .........— 27
Haai, poers, enz.......................  — 795
Sprot: groote ..........................  46.520 123.528

kleine ........................... 170 —

Vischdagen: 4 6
Totaal aankoopcijfer: 409.995,— 1.252.157

1.654 170 100

4
5

tra

25.449

220.220-

25.401

7
204.908-

25.641

17.950

4.578
2.618

2

1
2.223
1.379

27
795

246.539
170

206.160,— 2.289.440,—

Opbrengst der Hollandsche 
Haringvisscherij

R e c h tb a n k e n  Zoo mooi als het kegin van ^ze v is
scherij was, zoo teleurstellend is  tot op 
heden het verdere verloop.

De resultaten, in  den aanvang be
haald, wettigden de hoop op een prach
tige besomming in  een betrekkelijk zeer 
korten tijd . En nu is  het in  hoofdzaak 
het ongestadige, ruwe weder, dat onze 
verwachting beschaamt. Tenminste tot 
nu toe. In  deze overzichtsperiode waren 
de eerste dagen weer stormachtig, zoo
dat een gedeelte van de vloot werkeloos 
binnen bleef en het andere gedeelte óf 
zonder tot visschen gekomen te z ijn , óf 
slechts met geringe vangsten, naar huis 
terugkeerde. Daarna is  het de mist ge
weest, die een regelmatige u it- en thuis
reis belemmerde. G elijktijd ig met deze 
belemmeringen door het weer is  ook de 
visscherij minder geworden. Of dit te 
wijten is  aan de donkere maan of aan 
een verplaatsing van de visscherij is  
na tuurlijk  niet met juistheid te zeggen. 
Mogelijk z ijn  beide de oorzaak van de 
mindere vangsten.

Bovendien moeten we niet vergeten, 
dat de vischgronden al zeer beperkt z ijn , 
zoodat het zoeken naar betere visscherij, 
zooals in  normale tijden, uitgesloten is. 
En dan spreekt de tijd  van het jaar ook 
een woordje mee. Half November is  ge
passeerd en jaar in jaar u it hebben we 
gezien, dat er dan reeds verschillende 

m i r  u i - - f  ,i„  ï f i i s t  schepen naar het Kanaal trokken, om-
a  V e ro li j i  aan ae i da(. de Vangsten op de Noordzee te wen-

We vestigen hier nogmaals de aan- schen over lieten, 
dacht der inwoners op, die familieleden Toch is  het niet uitgesloten, dat er 
op bezoek ontvangen, er dringend op te nog een kleine opleving in  de visscherij
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drukken dat vooraleer de reis naar het 
; Kustgebied aan te vangen, zich te voor
zien van het vereischte toelatingsbe
w ijs. Voorheen werd het onwettig ver
b lijf  in  het spergebied met een geld
boete gestraft, thans kan de onmiddel
lijke  aanhouding plaats vinden en acht 
dagen gevangenisstraf.

l T kunt voor uw 
S IN T  N IKLA A S

E E N  M I L L I O E N  
Honderd duizend frank 
V ijftig  duizend frank 

Vijf-en-tw intig duizend frank 
of een der 

22.460 andere loten van 
honderd frank tot tien duizend fr. 

winnen 
bij de

Loterij Winterhulp
TR E K K IN G  : 6 D EC EM BER

Het biljet: 50 fr.
P.C.R.

Het vijfde: 10 fr. 
247.17

(563)

VISSCNERS !
VOOR UWE SCHEEPSHERSTELLINGEN EN 
NIEUWBOUW WENDT U TOT DE WERKHUIZEN

BELIABD.CRIGHmC
OOST PB» ^ SÊÊttKÊ.' S.A.

Nieuwpoort
H Burgerlijke Stand.

Geboorte: Richerts Yolanda. 
Overlijden: Kreutser Helena, klooster

zuster bij de Arme Klaren, 75 j.

komt. Het wordt weer wassende maan 
en wanneer het weer een klein beetje 
meewerkt, kan er nog wel wat haring 
verwacht worden.

De prijzen z ijn  loonend, ondanks den 
vastgestelden maximumprijs van 100 
gulden voor een k is t  versche haring. 
Met deze vaststelling is  het wel eenigs
zins vreemd gegaan. Na de regeling van 
den afstand van een zeker percentage 
van de vangst ten behoeve van de Ne
derlandsche Visscherij Centrale voor 
conserveering en opslag, zou er geen 
maximumprijs vastgesteld worden. En 
nu is  die vaststelling toch gekomen.

Intusschen is  de vastgestelde p rijs  van 
dien aard, dat bij genoegzame vangsten 
hog mooie besommingen gemaakt kun
nen worden; zelfs is  het dan niet u it 
gesloten, dat de maximumprijs niet eens 
behaald wordt. D it is  gebleken toen, nu 
circa drie weken geleden, de aanvoeren 
grooter en grooter werden. B i j  geringe- 
ren aanvoer echter zal het wel de resul
taten in  geld belangriiK beïnvloeden.

Wé kunnen dan wederom niet anders 
dan de hoop uitspreken, dat het weer 
bestendiger zal worden en de visscherij 
zal toenemen. In  ons volgend overzicht 
weten we over deze beide factoren meer 
en verwachten we over betere resultaten 
te mogen schrijven.

M AXIM  U M -P R IJS  VOOR VERSC HE 
HARING V A STG ESTELD

De haringvisscherij met het d rijfnet 
leverde ook in  het laatst der vorige 

jweek zeer uiteenloopende resultaten op. 
j Naast eenige schepen, die in  het ge
heel niets hadden gevangen, waren an- 

; dere met vangsten van veertig en meer 
kisten. De besommingen drukken deze 
wisselvalligheid zeer duidelijk u iti

De Rechte Lijn !
--------- ■ ---------

Tusschen hamer en aambeeld is  er 
maar éene keuze: slaat gij niet, dan 
wordt gij geslagen! Die keuze is  de 
rechte li jn  ! en het mag vooral voor de 
vischkleinhandelaars eene weldaad ge
noemd worden, dat onze leiders op tijd  
en stond van dezen maatregel de nood
zakelijkheid hebben ingezien.

ALEXANDER,
Alles voor m ij 

en niets voor een ander !
Die oorlogspoëzie in  bewondering, het 

gulden kalf, opgedragen, heeft nu wer
ke lijk  den verhoopten bijval niet gehad, 
en de liefhebbers van die methode heb
ben er, dank z ij het kranig optreden der 
mannen van de Wetstraat, het koppe- 
ken moeten bij nederleggen.

Wat zou er anders van de nederige 
beroeps-vischkleinhandelaars geworden 
zijn? Zonder steun, zonder leiding (ern
stige leiding) zonder het minste gezag, 
was de vischkleinhandel tot den onder
gang gedoemd, want onder ons gezegd 
en gezwegen, er had nog al wat van in  
huis gekomen zoo men den teugel had 
laten v r ij vieren. Menigen onzer hebben 
er ten andere tijdens het seizoen 1940- 
1941 een voorsmaakje van gehad: voor 
de eenen A LLES, voor de anderen 
N IE T S !

Haar op de tanden moest men heb
ben, om aan dien toestand te verhelpen, 
en z ij die voor taak hadden zu lks te 
doen, hebben genoegzaam bewezen dat 
z ij het met de beroeps-vischkleinhande- 
laars goed meenden door A LLEN  on
danks de moeilijkheden toch in  de ge
legenheid te stellen IE T S  te verdienen 
om min of meer de twee eindjes aaneen 
te knoopen.

Grolpotten z ijn  er altijd, die met de 
tanden naar de maan willen reiken, 
doch dié in  hunne schelp kruipen, zoo
dra het er op aankomt, aarde aan den 
d ijk  te brengen in  ’t ALGEMEEN be
lang der verbruikers en der vakgenoo- 
ten, want z ij weten maar al te wel dat: 
wie kaatst, den bal verwachten moet.

Eerst redeneeren en dan begeeren is  
de les van den dag; ’t is  nu ju is t  den 
oogenblik niet om van een vischregen 
te droomen. Zich tevreden stellen met 
’t geen men krijgen kan, en de gelegen
heid nu te baat nemen om het visch- 
handelaarssurrogaat voor goed in  be
dwang en buiten onze rangen te hou
den, dat is  de taak aller klaarziende 
vakgenooten, die ten dien einde stipt 
de verordeningen der leiders dienen na 
te leven, om aldus ook eens een bewijs 
te leveren dat z i j  waardig z ijn  de plaats 
te bekleeden die hun werkelijk toekomt 
in  de groote vischhandel en nijvérheids- 
corporatle 

Het is  niet wanneer er wederom over
vloed van visch en visscherijprodukten 
zal z ijn  dat het alarm dient geblazen te 
worden; dan is  het te laat!

Nu of nooit moet de drang naar EEN 
H E ID  zich veropenbaren; NU of nooit, 
moeten allen hand in  hand het hunne 
bijdragen om die EEN H E ID  tot stand te 
brengen. Nu of nooit kunt gij opbou
wend werk verrichten door onvoorwaar
delijk ten dienste te staan der leiders 
die u de hand reiken, die uwe toekomst 
in  handen hebben, doch: ’t is  enkel van 
UW E HOUDING dat die toekomst 
hangt.

Vischkleinhandelaars! Met raad en 
daad moet gij de leiders steunen, want

NIEUWPOORT
VISCHTOEVOER

Gedurende de week van Maandag 17 
tot Zondag 23 November werden aan de 
Aankoopcentrale af geleverd :

Maandag 17 November. — Garnalen: 
224 kg. voor 2240 fr. Visch: 84 kg. voor 
1067 fr. Sprot: 33.748 kg. voor 269.984 fr. 
Totaal voor een bedrag van 273.291 fr.

Dinsdag 18 November. —  Garnalen: 
81 kg. voor 810 fr. Visch: 295 kg. voor 
3334 fr. Sprot: 15.396 kg. voor 119.328 fr. 
Totaal: 127.312 fr.

Woensdag 19 November. — Garnalen: 
646 kg. voor 6460 fr. Visch: 364 kg. voor 
3855 fr. Sprot: 11.581 kg. voor 92.648 fr. 
Totaal: 102.963 fr.

Donderdag 20 November werd niet 
uitgevaren.

Vrijdag 21 November. — Garnalen : 
97 kg. voor 970 fr. Visch: 594 kg. voor 
5338 fr. Sprot: 7342 kg. voor 58.736 fr.

Zaterdag 22 November werd niet u it
gevaren.

Zondag 23 November. — Garnalen: 
803 kg. voor 8.030 fr. Visch: 3834 kg. voor 
43.486 fr. Totaal: 51.516 fr.

De totale aanvoer van de week be
droeg: 1851 kg. garnalen, 5171 kg. visch 
en 68.067 kg. sprot. Te samen: 75.089 kg. 
voor een bedrag van 620.126 fr.

STENO-DACTYLOSCHOOL

CREMER
2bis, Marie-Joséplaats - Oostende 

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

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

ANTW ERPEN
VISCHTO EVO ER

Bedeeling van visch in  de m ijn  ge
durende de week van 17 tot 22 Novem
ber 1941:

Belgische visch:

Schar
W ijting
Gerookte sprot

Kg.
47

1.665
11.500

F r
727,20

19.020,—
217.366,25

Totaal 13.212 237.113,45
Vreemde visch:

Forel 177 5.345,40
Paling 897 16.235,70
Bevrozen haring 7.350 68.481,90
Gestoomde pos 1.490 13.603,70
Versche pos 1.150 5.520,—
Voorn 539 4.554,55

Totaal 11.603 113.741,25

STETTIN

slag.
Vrijdag werd de hoogste besomming 

gemaakt door den motorlogger SCH.35, 
met f 5850,—. Zaterdag was de motor
logger KW .173 met f 7550,— de hoogste.

SS Kunstenaarsgild van den 
Westhoek.

De jongste vergadering vnn het Kun
stenaarsgild van den Westhoek mag als 
zeer geslaagd geheeten worden.

Vooreerst gaf heer Juul F illia e rt, se- 
kretaris van de Kamer van Letterkun- j . *
digen, een gedokumenteerd verslag over . Met ingang van Vrijdag 14 November, 
de tentoonstelling van Koksijde, met al i® een maximumprijs voor versche ha
de wederwaardigheden aan zulke in - r in S vastgesteld. Deze bedraagt f 100.— 
richting verbonden in  de huidige om- Per k is t  van 50 kilogram, 
standigheden. H ij bracht een welver-

Gedurende de laatste twee dagen der vergeet vooral niet dat zonder raadge- 
vorige week kwamen respectievelijk 41 ving en zonder raadpleging alle ordening 
en 61 schepen met haring aan den af- ■ onmogelijk is. G ij hebt dus een werk-

diende hulde aan Burgemeester Dewulf 
en de gemeentediensten, die alles in  
het werk stelden om een tip-top orga
nisatie op touw te zetten.

Daarna kwam E. H. Lambrechts, gild- 
leider, aan het woord. H ij gaf een over
zicht van de gedane voetstappen voor 
het samenbundelen van de 3 Kunste- 
naarsgilden van de Kust.

Na enkele besprekingen, kwam men 
tot de slotsom, boven de drie bestaande 
gilden: Westhoek - Centrum Oostende - 
Oosthoek, zou een Kunstgilde gevormd 
worden met algemeenen leider en waar
van zouden deel uitmaken de verschei
dene voorzitters van de Kamers.

Tot hiertoe bundelt de Oosthoek, de 
schilders; het «Centrum-Oostende», de 
plastische kunstenaars, schilders en de 
musici; de Westhoek, de plastische kun
stenaars, de schilders en de letterkun
digen.

E r  werd eveneens besloten een «Boe
kenweek» te houden in  de groote zaal 
van het Raadhuis te Nieuwpoort in  den 
loop van de maand Januari. De volgende 
vergadering wordt gehouden op einde 
December.

Thans is  een definitieve regeling ten 
I aanzien van de aan de Nederlandsche 
Visscherijcentrale af te leveren versche 
haring getroffen.

Voortaan moet 1/4 van de aangevoerde 
versche haring door de reeders wordsn 
ingezouten en ingeleverd bij de N.V.C., 
wanneer de aanvoer per nacbtvargst 
minder dan 60 kisten bedraagt. Indien 
de aanvoer per nachtv angst meer dan 
60 kisten bedraagt, dan moet 30 % wor
den ingeleverd.

Het restant, dus 75 of 70 %, b lijft  ge
heel v r ij.

Studio Lionel i
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

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)

Transportvoerders 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

*  
f  
♦

f
<*> 
f

(Kolen geleverd per contract)
<$v H E T  IS  DE EEN IG E M ANIER OM T E  B L IJV E N  R IJD EN .

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

I  Garage M aritim e - Em. De Clercq
^  15A, de Smet de Nayerlaan OOSTENDE
&  (384)

GOHIN - Poulenc

dadige ro l te vervullen.
Te dien einde is, IN  DEN SCHOOT 

D ER ALG EM EENE G RO EPEERING  de 
stichting eener vakgroepeering « Be
roeps-vischkleinhandelaars » eene drin
gende noodzakelijkheid. G ij vertegen
woordigt de groote meerderheid in  de 
vischhandel en nijverheidscorporatie ; 
aldus, moet gij dienen en uwe plichten 
vervullen.

Misverstanden, misbruiken, last en 
nutteloos werk, z ijn  enkel te wijten aan 
het feit dat er N IE T  GENOEG voeling 
bestaat onder hoogere en lagere k r in 
gen, ten andere, om over den toestand, 
de behoeften, plichten en rechten der 
vischkleinhandelaars te oordeelen, moet 
men E E R S T  EN VOORAL een nederig 
vischKLEINhandelaar (zonder millioe
nen) z ijn ! Daarom is  de vakgroepeering 
« Beroeps-vischkleinhandelaars » in  den 
schoot der Algemeene Groepeering de 
ware sleutel der ordening en het groote 
middel om in de moeilijkste omstandig
heden, recht te maken wat krom is!

Nu of nooit !
ESTA R .

Week eindigende op 16 November 
Zeevisch was er omzeggens niet. Ook 
was er geen invoer. De toevoer voor de 
rookerijen was ook totaal onbeduidend. 
Daarentegen stond de zoetwatervisch de 
gansche week op het voorplan in  het 
bijzonder met brasem, en ook spiering, 
minder met zander. D it had voor ge
volg dat, niettegenstaande het ontbre
ken van zeevisch, de toebedeelingen aan 

af- de verdeelers met 33 t.h. verhoogd kon 
worden!

HAMBURG
Week eindigende op 16 November 

De toestand op de zeevischmarkt 
heeft weinig of geen verandering onder
gaan en de toevoer bleef meestal onver
anderd. Benevens de buitenlandsche in 
voer z ijn  nu toch de toevoeren van de 
Oosteeevisscherij, die een tijd  ontbra
ken, nu wederom regelmatig geworden. 
Schelvisch was er in  kleine hoeveelheid 
te rw ijl kabeljauw in  verschillende cate
gories r i jk e li jk  vertegenwoordigd ïwas, 
zonder dat de hoeveelheid nochtans ee
nigszins vermeerderde. F ile t was er ook, 
doch gering. F ijne  visch was er slechts 
in  geringe mate, en schollen bleven ge
l i j k  de vorige week.

Wat alchteruitging, dat was vëysche 
haring en sprot. Rog en bot waren in 
geringe hoeveelheid aanwezig. Van de 
Oostzee was de toevoer nog al goed, ver
der brachten kotters kabeljauw en schol 
op de markt, te rw iil de Beneden-Elbe 
geringe hoeveelheid spiering en elbebot 
opleverde. Onveranderd bleef de toevoer 
van zoetwatervisch, karper en forel 
stond nochtans op het voorplan.

Het marktleven voor de rookerijen 
was zeer kalm. D it als gevolg van den 
geringen toevoer van versche waren.

•
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A. B.
D i e s e l -
Motoren

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

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



Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 4 DECEM BER 1941, 
te 15 uur, in  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 den Notaris

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

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941 
te 15 u. in  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

IN S T E L  met %  %  premie
van een

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

Oppervlakte 83 m2.
De eventueele rechten op vergoeding 

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

14 tot 16 u.
Voor nadere inlichtingen zie plakbrie

ven of zich bevragen ter studie. (573)

Studie van den Notaris

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

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941 
te 15 u. in  het lokaal «P rin s Boudewijn», 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

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

Schoon 
Opbrengstgebouw

Koninginnelaan 49 
te OOSTENDE 

Oppervlakte: 108 m2.
Centrale verwarming. Warm waterver- 

deeling.
Onmiddellijk genot.
Verhuurd met pacht tot 15 Februari 

1942.
Bezoek: Maandag en Donderdag van

14 tot 16 u.
Voor nadere inlichtingen zie plakbrie

ven of zich bevragen ter studie. (574)

Studie van den Notaris

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

IN S T E L  met Vz %  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)

Studie van den Notaris

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

IN S T E L  met premie
op MA AM DAG 15 DECEM BER 1941, te
15 ure stipt in  hét «Hu is der Notarissen» 
te Brugge, St. Janstraat 16, van:

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

Het welgekende

Hotel-Pension 
S C H Ë Ë R E N S

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

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

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

Ten overstaan van den bevoegden 
Heer Vrederechter.

Plan en plakbrieven te bekomen ter 
studie. (559)

ZOEKLICHTJES
T E  KOOP: een motor Anglo-Belge 10 

P.K. in  goeden staat met keerkoppeling, 
stevenbus, schroefas met 1 schroef en 
een dagtank voor de som van 16.000 fr. 
Te bevragen bij Edm. Crabeels, scheeps
bouwer, Sas-Slijkens, Oostende. (571)

VELO in  zeer goeden staat, bijna 
nieuw, te koop; alsook twee velo-car 
buitenbanden voor triporteur of aan
hangwagen. Adres: Nieuwpoortsteenweg 
460, Oostende. (569)

NIEUW PO O RT. — T E  H U U R : twee 
welgelegen werkmanswoningen, Anker- 
straat 11-13, voorzien van gas, electri
citeit en water. P r i js :  100 fr . per maand. 
Ziich wenden: Marktstraat 27, Nieuw
poort. .(562)

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)

Onze Ecfto's
Oostende

■  Vischtuig verloren.
Het motorvisschersvaartuig 0.219 toe

behoorende aan A. Leire, was den 21 j l.  
ter sprotvangst uitgevaren. Vóór Mid
delkerke werd het anker en mixedtouw 
met het net uitgeworpen. Toen anker 
en touw moesten opgehaald worden, 
stelde men vast dat ze vast geraakt wa
ren. Vruchtelooze pogingen werden aan
gewend om den boel te redden.

Het vischtuig werd afgeboeid tot den 
volgenden dag gedurende denwelken, 
samen met de 0.78 opnieuw pogingen 
aangewend werden. Het touw brak ech
ter af nadat eenige meters ingewonden 
waren, Anker en een dertigtal vadem 
touw gingen aldus verloren.

Melkinschrijving

Kantoor van Deurwaarder

Omer VAN H O U T T E
te Brugge, Wijnzakstraat, 6.

B i j  Rechtsmacht

Op VRIJDAG 12 DECEM BER 1941, om 
3 uur namiddag (Torenuur) stip t te 
Zeebrugge, «Hotel du Port», Kustlaan, 
nr. 1, gehouden door den Heer V. Gheyle, 
zal de Deurwaarder OMER VAN HOCJT- 
T E  te Brugge, daartoe aangesteld bij 
bevelschrift, verleend door den Heer 
Voorzitter der Rechtbank van Eersten 
Aanleg van Brugge, in  date van 27 Ok
tober 1941, openbaarlijk verkoopen on
der de voorwaarden van het lasten- 
kohier, opgemaakt in  date van 15 No
vember 1941:

H E T  M O TO RSC H IP

H.50 “Fierre-Renilde,,
met Motor «Moës» van 45 à 50 HP. ge
bouwd in  hout in  1920; lengte 12,82 m.; 
breedte 4,34 m.: netto tonnemaat: 6 T .  
84/100.

Na te zien m its zich te wenden bij 
Mr. Léon B E R TE N , Zeevaartpolitie te 
Zeebrugge, Kustlaan nr. 9, den Maan
dag en Donderdag, van 2 tot 4 uur na
middag.

Op komptant en zonder kosten.
(560)

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

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

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

.(549)

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

GOEDE D AC 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)

Kantoor van Notaris

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

Studie van den Notaris

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

Om u it  onverdeeldheid te treden

Op DONDERDAG 11 DECEM BER 1941, 
om 3.30 ure in  het «Café des Sports», 
Ursellaan 4, te Heist-aan-zee:

TO ESLA G

H E IST-A A N -ZEE  
Kursaalstraat, 30

Zeer wel gelegen

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

Onmiddellijk beschikbaar.
Voor bezichtiging zich wenden Knokke- 

straat, 64, Heist. (532)

Studie van den Notaris

P. PR O O T
te Brugge, Witte Leertouwersstraat, Ibis.

WOENSDAG 10 DECEM BER 1941, te 
3 ure stip t namiddag te Brugge, in  het 
«Huis der Notarissen», St. Jansstraat, 16 
(Hamelsdaele) :

IN S T E L
van

W ELG ELEG EN

Woonhuis
en 70 m2 E R F  te Brugge, op den hoek 
1er Wulfhage- en Moerstraten, getee
kend in  de Wulfhagestraat, nr. 24.

Het huis is  voorzien van gas, electri
citeit, stadswater en steenputwater.
Bewoond door Mr. A. Hermans m its 

225 fr. te maande zonder geschreven 
pachtvoorwaarden.

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

'A % instelpenning te winnen. (564)

B i j  Sterfgeval
I.

IN S T E L
op DINSDAG 9 DECEM BER 1941, te
15 u„ ter herberg « P rin s Boudewijn », 
St. Sebastiaanstraat 22, te Oostende:

Drie Handelshuizen
OOSTENDE M IDDENSTAD

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

Lot I I .  — H E R T S TR A A T  n r 16, w ijk
A, n r 22b, groot 46 m2. Gedeeltelijk v r ij 
en gedeeltelijk verhuurd per maand. 
Regenwater, stadswater, gas en electri
citeit.

Lot I I I .  —  C H R IST IN A STR A A T, n r 53, 
w ijk  A, n r 937a, groot 169 m2. Verhuurd 
per maand. Stadswater, gas en electri-

1 citeit.
1 Samenvoeging voorbehouden voor lo 
ten I  en I I .

.Oorlogsschade: Gebeurlijk recht op 
vergoeding wordt medeverkocht.

Zichtbaar: Dinsdagen en Donderdagen 
10-12 u. en 14-16 u.

Raadpleeg de plakkaten. Lastenkohier 
ter inzage bij den Notaris.

Toewijzing volgt op 23-12-41. (567)

I I .

Op DONDERDAG 18 DECEM BER 1941, 
te 2 u. nam.:

VERKOOPZAAL «F LO R A »
Veldstraat, 1, te Oostende

Huismeubelen, 
Schrijnwerkersgerief
voortkomend van het sterfhuis Sorel, 
als meubileering van eetkamer, slaap
kamers en salon, piano, kleerkasten, 
linnenkasten, tafels en stoelen, bureel- 
tafels en toilettafel acajou, phonograaf 
en -platen, naaimachien «Singer», radio 
«Ph ilip s 1928» en luidspreker, nieuwe 
stofzuiger «Premier», schilderijen, gar
nituren, spiegels, gleiswerk en glaswerk, 
kachels, gas- en haardvuren, beddegoed, 
enz. enz.

Verders allerhande schrijnwerkers- 
alaam en -gerief, oliën, loten schuur
papier, lijm , lijste n  voor kaders, kaders, 
ladders, groote alaamkast, werkbank, 
koperen lampen, enz. enz.

Verkooping met gereed geld en 16 % 
onkosten.

Te bezichtigen in  voornoemde ver
koopzaal «Flora»: de meubelen daags 
vóór de veiling en de kleinere stukken 
den dag der veiling.

(568)

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende.

T E  K O O P :

Schoon handelshuis, Langestraat.
H u is  met poort en hof, Conterdam. 

Schoone Villa, 12 pl., Breedene-Zee.
115.000 fr., gansch in  orde. Okkasie. 

Schoon Huis, 14 plaatsen, Nieuwpoort-
stweg, Mariakerke-Northlaan. Prach
tig onderhouden.

Prachtig landgoed b ij Brugge, 2 Ha. 
6000 m2. Vischrijke v ijver enz. P r i js :
600.000 frs.

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

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

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

T E  H U U R :

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 
burgstr., Peter Benoitstraat, Euphr. 
Beernaertstraat.

DRIN G EN D  T E  KOOP GEVRAAGD :

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

(561)

In  zake de inschrijvingskaarten vorige 
week uitgereikt aan ons achtbaar kliën
teel, hen inlichtende zich bij een melk- 
winkel of venter te laten inschrijven 
voor de hun regelmatig te bedeelen hoe
veelheid afgeroomde oï karnemelk, diene 
verstaan dat de reeds ingeschreven 
jeugd van 14 tot en met 18 jaar, die van 
de be voorrechtelijke bedeeling reeds ge
noot, deze b lijft  genieten bij de door hen 
gekozen melkverkoopers en daaraan 
geen verandering gebracht wordt, 
Melkwinkëls St. Godelieve H.R. 9213-9214 
Melkinrichting  « St. Godelieve’s Melk »

H.R. 5211 — OOSTENDE 
.(575)

Commissie van Openbaren Onder
stand —  Oostende

Studie van Meester

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

ZATERDAG  6 DECEM BER 1941, om
2 ure namiddag in  de café «’t Zeetje», 
bij Mr. Th . Debra, Kasteelstraat, De 
Panne :

TO ESLA G
van

Woonhuis
met afhangen te De Panne, palende met 
een uitweg aan de Veumestraat, er ge
merkt nummer 127. Groot: 227 m2.

Ingesteld: 10.000 fr .
(576)

Op MAANDAG 8 DECEM BER 1941, te
14.30 uur, zal de Commissie van Open
baren Onderstand in  hare gewone z it 
tingszaal, Edith Cavellstraat, 15, over
gaan tot de

openbare 
aanbesteding

voor de levering van de volgende waren: 
Lot 1. 12000 Brooden van 900 gram. 
Lot 2. 900 kgr. Versch Rundsvleesch. 
Lot 3. 6000 lite r Volle Melk.

3000 lite r Afgeroomde Melk.
1000 lite r Karnemelk.

Lot 4. 50 Tonnen Bier.
Lot 5. Benoodigdheden voor Radiografie 
Lot 6. Geneeskundige Specialiteiten.

De hoeveelheden van Loten 1, 2, 3, 4 
en 5 kunnen volgens de noodwendighe
den van den dienst vermeerderd of ver
minderd worden.

De aanbiedingen op formaatzegel zu l
len u ite r lijk  Maandag 8 December 1941 
te 14.30 uur in  het Bu rg e rlijk  Hospitaal, 
Ed ith Cavellstraat, 15, afgegeven worden.

De Commissie van 
Openbaren Onderstand.

(570)

Badstad Heist-a-Zee
Op MAANDAG 29 DEC EM BER 1941, te

11 ure voormiddag, ten bureele van het 
Provinciaal Commissariaat voor ’s Lands 
Wederopbouw, van West-Vlaanderen, 63, 
Doornikstraat, te K o rtr ijk , zal overge
gaan worden tot de openbare aanbeste
ding voor het O VERW ELVEN VAN D R IE  
V A KKEN  VAN DEN EV EN D IJK -A D ER , 
geraamd op circa frs. 226.153,25.

De aanbiedingen mogen ter Z itt in g  
afgegeven, of onder aangeteekenden 
omslag, u ite r lijk  den derden dag vóór 
de aanbesteding, ter post aangeboden 
worden, aan het adres van den Heer 
F r . J. Demeyere, Provinciaal Commissa
r is  voor ’s Lands Wederopbouw van 
West-Vlaanderen, 63 Doornikstraatj, te 
K o rtr ijk .

De buitenomslag moet als melding 
dragen: «Overwelven Evendijk-Ader te 
Heist-aan-zee ».

Voor alle inlichtingen zich te wenden 
bij den Heer Lesy Cam., Arrondisse- 
mentsingenieur, Ste Anna Rei, 11, 
Brugge.

Lastenboeken m its fr. 10.— op het | 
Gemeentesecretariaat te Heist-aan-zee. ' 

Heist-aan-zee, den 7 November 1941. !
Burgemeester en Schepenen, 1 

De Secretaris. (566) ■

Bi Bevoorradingsberichten.
Het Gemeentebestuur herinnert de 

bevolking aan het feit dat de loketten 
van den bevoorradingsdienst ’s namid
dags gesloten z ijn , uitgenomen voor de 
herbevoorradingsverrichtingen der klein 
handelaars. Tevens wordt hen aangera
den zich steeds van alle bevoorradings- 
bescheiden te voorzien, wanneer z ij  een 
of andere zaak bij bewusten dienst af 
te handelen hebben.

1. Schoenen. — Gezien het zeer groot 
getal aanvragen, tot het bekomen van 
een verbruiksmachtiging voor schoenwa
ren, kan alleen aan de reeksen die een 
voorrang genieten, voldoening worden 
gegeven. Naar gelang de beschikbare 
overschotten der volgende maanden zu l
len de andere verzoekers voldoening be
komen zonder dat z i j  een nieuwe aan
vraag hoeven in  te dienen.

Het Gemeentebestuur ziet zich dan ook 
in  de noodzakelijkheid en dit voor de 
eerstvolgende maanden, alleen de aan
vragen der volgende bevoorrechte per
sonen te aanvaarden, rekening houdend 
met het besluit van 25-12-40:

a) zwangere vrouwen;
b) handwerklieden (voor werkschoe

nen);
c) schoolgaande kinderen beneden de

16 jaar.
2. Huisbrandstof bevoorrading. — De 

verbruikers, gezins- of ondernemings
hoofden welke nog niet ingschreven z ijn  
voor huisbrandstof en wier bestaande 
voorraad recht geeft op inschrijving, 
kunnen dit doen tusschen 1 en 10 De
cember e.k. op het bureau voor hu is- 
brandstofbevoorrading, gerechtshof, le 
verdieping. De belanghebbenden die zich 
niet aanbieden gedurende het hierboven 
vermeld tijdperk zullen hun kolenrant- 
soen voor de maand Januari 1942 niet 
meer kunnen bekomen. Het is  vanzelf
sprekend dat z i j  die deze formaliteit 
in  October en November hebben ver
meld dit niet meer hoeven te doen.

Tevens wordt de aandacht der ver
bruikers, gezins- en ordernemingshoof- 
den gevestigd op hiernavolgende punten:

a) verandering van kolenkleinhande- 
laar kan alleen in  de volgende gevallen 
worden in  overweging genomen: nieuw 
huishouden, verhuizing naar een andere 
gemeente, gewone leverancier niet meer 
ingeschreven bij de bedrijfsgroepeering 
kolenkleinhandel, uitscheiding van be
d r ijf  van den kolenhandelaar. Deze ge
vallen uitgezonderd wordt geen veran
dering van kolenkleinhandelaar toege
staan.

b) de huisgezinnen waarvan de getal
sterkte vermindert of vermeerdert moe
ten deze wijziging elke maand tusschen 
den lsten en den lOden, aan den be
voegden dienst laten weten. Medebren- 
ging van rantsoeneerings- en kolenkaart 
wordt vereischt.

c) Het M inisterie van Binnenlandsche 
Zaken en Volksgezondheid, Dienst voor 
de Voeding der Zieken, 5 Augustijnen
straat, Brussel, levert aanvullende be- 
voorradingsbons af aan de zieken, die 
thuis verzorgd, bedlegerig en koortsig 
z ijn . j

De handelende geneesheer moet op 
het geneeskundig attest de volgende 
aanduidingen opgeven:

— de diagnose;
— den datum van het eerste zieken

bezoek;
— den mogelijken duur der ziekte;
— den toestand betreffende de koorts 

en de bedlegerigheid van den zieke.
B i j  dit attest voegt de zieke, een ver

klaring  waarin den bestaanden kolen- 
voorraad evenals de getalsterkte van 
het huisgezin wordt aangegeven.

£  Dankbetuiging.
De Burgemeester de • stad Oostende, 

dankt langs dezen weg alle kameraden 
en vrienden voor de ta lrijke  gelukwen
schen en sympathiebetuigingen die h ij 
ontving ter gelegenheid van z ijn  benoe
ming en verontschuldigt zich, in  de ma- 
terieele onmogelijkheid te verkeeren, 
eenieder afzonderlijk te . antwoorden.

'J

I Mw®»rhe,.tochtenvochtig is

ln alle aoottieken en drogerijen . 6 en10 frank |

f l  Aangifte van cultureele Veree- 
nigingen en Cultuurcentra.

Op verzoek van de Duitsche Overheid 
maakt het schepencollege van de stad 
Oostende het volgende bekend:

Alle cultureele vereenigingen en cen
tra dienen aangifte te doen van hun 
ooestand. De opgave moet aangevuld 
worden met de adressen van voorzitter 
en secretaris. De aangifte dient gedaan 
ai ter l i jk  tegen 27 November a.s. bij het 
ütadsbestuur, bureau van het secreta
riaat, Stadhuis benedenverdieping.

Onder cultureele vereenigingen moet 
worden verstaan: de tooneeikringen, 
muziekmaatschappijen, cultureele in 
richtingen en sticntingen, kunstenaars- 
giiden, kunstonderwijsinstellingen, bi- 
üiiotheken, wetenschappelijke vereeni
gingen.

De aandacht wordt er tevens op ge
vestigd dat alle nieuwe oprichting van 
cultureele vereenigingen en alle cultu- 
reeie regeling dient aangegeven bij de 
Propaganda-Nebenstelle te Brugge als
ook bij het Stadsbestuur alhier.

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

iVf 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)

■  S in t-N ik la a s in  de sc hu il
plaatsen.

Men meldt ons volgende giften:
100 fr .: Kredietbank.
500 fr .: M. Victor Fermon, Brussel.
200 fr.: M, Van Coillie Jerome, Oos

tende.
100 fr .: Vereenigde Magazijnen, Oos

tende; Mme Fermon Louise, Brusse l ; 
M. G illion R., Brusse l, M. Bricman, J., 
Brusse l; M. Van Wezembeek Victor,B ru s
sel; M. Petersen Cam. Brusse l; M. Dan- 
neels Herman, Gent; M. Crespin, Ant
werpen; M. De Coninck Paul, Merxem; 
M. Sohr Fred, Antwerpen; M. Martroye 
de Joly, Antwerpen; M. Tonnelier Lu 
cien, Brusse l; M. Stappers Edw., W il
r i jk ;  M. en Mev. Goris Guillaume, Ant
werpen; M. Dr. Delchef, Brussel.

50 fr .: M. en Mevr. Rob. Schm itt-Fer- 
mon, Brusse l; Mej. Nicolle Schmitt, 
Brussel; M. Edm. Schmitt, Brusse l; M. 
en Mevr. Coen, Brusse l; M. W illy  Go- 
vaerts, Antwerpen; M. Raym. Collin, 
Antwerpen, benevens M en Mevr. Van- 
noten-Vandenberghe.

20 fr .: Mevr. J. Boterdael, Brussel; 
Mevr. G. Vander Veken, Brusse l; Mevf. 
Deffiny, Brusse l; 2 x  naamloos; HH. 
Deweert, Snauwaert, Degroote en Gal- 
leyn leverden kosteloos een hoeveelheid 
hout voor het vervaardigen van speel
goed.

HH. Hillegeert, Internationale Boek
handel Devriendt en Cattoir schonken 
een milde gift aan speelgoed.

H. Milo Assaert schonk een prachtig 
schip (korvet u it de 17e eeuw). M. Rau 
Maurice en Mej. Victoire Hermé hebben 
een geldinzameling gedaan van meer 
dan 8.000 fr.

Men verzoekt ons het overlijden
te melden van

MEVROUW

Sophia-Joanna BOELS
Echtgenoote van 

Mijnheer K A R E L  PISON 
geboren te De Panne, den 28 Ja
nuari 1885 en godvruchtig over
leden te Oostende, den 24 Novem
ber 1941.

De lijkd ienst had plaats alhier 
op Donderdag j.l., om 10.30 u. in  
de Ke rk van St. Jan Baptist.

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

Tarwestraat, 117, Oostende.
(572)

M M M M 3 M  Jgjl ll<

IJZERWAREN -
QUINCAILLERIE

|ack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

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

H. R. 3673 Tel. J2.072 
.(27)

Prijskampen en 
Verm akelijkheden

K A A R T
Op Zondag 30 November, prijskamp 

met de kaart (bieden) b ij Emiel Delan
ghe, Torhoutsteenweg, 275, Oostende, 

jmet 100 fr. vooruit en het inleggeld, en 
'premie voor het koppel dat meest biedt 
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 utir. Begin om
2.30 uur stipt.

B IL J A R T
Op Zondag 7 December, om 3 ure in 

het Hotel de Venise, Kapellestraat 99, 
groote biljartmatch tusschen de ge
kende spelers Hanze Richard en Delrue 
Ramon op 500 punten. Na deze match., 
verloting van twee prachtige b ilja rt- 
stokken.

V
Uitslag van den prijskamp op den 

b ilja rt, gehouden bij Gustaaf Corvelein 
Café « In  de Schulle» te Raversijde-Mid- 
delkerke, op Zondag 23 November en 
waaraan 50 spelers deelnamen:

1. Gansemans—Van Walleghem.
2. Brackx—Hosten.
3. Markey—Rabout.
4. Bogaert—Devinck.
5. Tack—Corvelein.
6. Strubbe—Vanloo.
Hoogste reeks le ronde: Mahieu; 2e 

ronde Tack.

T O P T A F E L
Op Zondag 14 December en volgende 

dagen, prijskamp op nieuwe toptafel bij 
Oscar Vandekinderen, Dorpstraat 160, 
Breedene-Dorp. 100 fr. vooruit en het 
inleggeld. 1 fr. de slag. 360 neemt deel 
aan de kamping die zal plaats hebben 
op Donderdag 25 December (Kerstdag) 
om 2 uur.

Ouders verzamelt oud papier, het vult 
den spaarpot van uw kind.

■  Bevoorrading in  visch.
In  zake bevoorrading in  visch, heeft 

de bevolking het met leede oogen aange
zien dat bijna alles wat door onze Oos
tendsche vissehers werd gevangen, naar 
het binnenland werd verzonden. D it 
scheen o nb illijk  en was het ten andere 
ook.

Burgemeester Serruys had hier vroe
ger, maar vergeefs, getracht 20 t.h. te 
bekomen van den aanvoer.

Burgemeester Vanlaere heeft thans 
volgende verbeteringen bekomen:

1) 4 t.h. van de totale productie in  
plaats van 2 t.h. werd aan Oostende 
toegekend, wat 15 t.h. beteekent van de 
plaatseiijke productie.

2) Mosselen zullen niet alleen in  het 
binnenland, maar ook te Oostende ver
kocht worden.-

3) de productie zal verhoogd worden, 
in  dien zin  dat de geheele vloot toela
ting zal krijgen om u it te varen. De 
bezettende overheid overweegt het ver
leenen van de vergunning tot uitbreiding 
van de vloot en het gebruik van de oude 
loskaaien.

Door het feit dat onze locale productie 
zal verhoogen, en het rechtvaardig is  
dat ieder ingezetene op een eerlijke en 
evenredige manier van visch zou worden 
voorzien, zal het gemeentebestuur wel
dra overgaan tot de uitdeeling van de 
vischkaart met afknipbare strooken ; 
deze kaart zal dienen voor de verdeeling 
van visch, sprot, mosselen en garnaal.

Bijzondere aanplakbrieven zullen te 
gepasten tijde de bevolking inlichten.

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

4c Gelast zich voor alle w erk : 
zeilen, zonnestoors, bachen, enz.

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)
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B U R G E R L IJ K E  STA N D

GEBOORTEN
16 Nov. — Gilbert Bogaert van Mau

r it s  en Antoinette Boydens Zeedijk, 5, 
Middelkerke; E r ik  Vandeborne van Os
car en Maria Tanghe, Steensche D ijk  95.

18. — Jeanne Vansevenant van Robert 
en Ilda Cloet, Wittenonnenstraat, 26.

19. — Marie-Rose Depoorter van A l
bert en Angela Bauden, Ieperstraat, 70. 
Isidoor Dutrieue van Fernand en Noela 
Vieren, Hofstraat, 2.

20. — Romain Bundervoet van Achiel 
en Yvonne Bauwens, Steenbakkersstraat 
45.

STER FG EV A LLEN
15 Nov. — Désiré Dyserinck, 50 jaar, 

echt. Clementia Rau, St. Jorisstraat, 19.
16. — Maria Vroome 86 jaar, wed. Ka

re i Depuydt, St. Franciscusstraat, 56.
17. — Delphina Gardelen, 59 jaar, 

echt. Valentin Dekeyser, Maria-There- 
siastraat, 19. — Eduard Tratsaert, 69 j., 
wed. Justina Lambersy, Ooststraat, 56.

18. André De Caesstecker, 41 jaar, 
echt. Maria Jacobs, Blauwkasteelstraat, 
62.

19. — Constant Delaeter, 64 jaar, ong. 
Dorpstraat, 103.

20. — Prosper Hallemeesch, 34 jaar, 
echt. Alfonsina Deneire, Christinastraat, 
114.

22. — Louis Swyngedauw, 48 j., echt. 
Urbanie Vandenbussche, Vereeniging
straat, 125.

H U W E LIJK E N
18 Nov. — Adriaan Molenbrink en 

Irena Maeckelberghe.
22. —• Joris Pluy en José Vlassen- 

brouck. — Eduard Zeebroek en Adronia 
Dobbels. — Marcel S ix  en Frieda De- 
meulemeester. — Reimond Zwaenepoel 
en Irena Keirsebilck. — W illy  B illia u  
en Anna Bens. — Maurits Bonnet en 
Rachel Reynders.

H UW ELIJKSA FKO N D IG IN G EN
23 Nov. — Cornelius Carrez, Lijnbaan- 

straat 39 en Regina Verhuist. — Kamiel 
De Bruyne woont te Mariakerke bij Gent 
en Adèle Dewulf.

O LI EGOED

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

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

(565)

C IN EM A ’S
P A L A C E

1. Aktualiteiten Ufa in  le week.
2. Een dokumentair.
3. «Christine» (Die unvollkommene 

Liebe) met W illy  Fritsch  en Gisela Uh- 
len.
R I A L T O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste  week.
3. «Minnespel en Liefde» (Liebelei und 

Liebe) met Paul Horbiger, Gisela Uhlen, 
K a rl Raddatz.
R E X

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le week.
3. «Savoy Hotel» (Savoy Hotel) met 

Hans Albers en Brig itte Horney.
R I O

1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in  lste  week.
3. «Tango Nocturne» (Tango Nottur- 

no) met Pola Negry en Albrecht Schoen
hals.
R O X  Y

1. Een dokumentair.
2. Aktualiteiten Ufa in  le week.
3. Princess S issy» (Princess S issy), 

met Paul Horbiger en Cerda Maurus. 
F O R U M

1. Aktualiteiten Ufa ln  le week.
2. Een dokumentair.
3. «Sebastopol» met Camilla Horn. 

C A M E O
1. Een dokumentair.
2. Ufa aktualiteiten in lste  week.
3. «De Dag na de Scheiding».



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

IV  i 
I X  —  Van het einde en de ver
breking der arbeidsovereenkomst.
De arbeidsovereenkomst wegens scheeps
dienst, om het even van welken aard 
z i j  mogen wezen, loopt ten einde:

1) door den dood van den zeeman;
2) door het verlies, de officieele on

zeewaardigheid, het nemen of het op
brengen van het schip;

3) door het in  heöhtenis nemen van 
den zeeman als dader of medeplichtige 
van een m isd rijf;

4) door de ontbinding, uitgesproken 
bij vonnis krachtens de bepalingen van 
artikel 1.184 van het Bu rg e rlijk  Wetboek 
of langs elk anderen gerechtelijken weg;

5) door het ontschepen van den zee
man wegens ziekte of verwonding;

6) bij wederzijdsche toestemming van 
de partijen;

7) wanneer de zeeman zijnen dienst 
aan boord niet begint op den dag en 
het uur daartoe gesteld, en aldus een 
niet verrechtvaardigde vertraging te
weegbrengt;

8) bij het vervallen van den term ijn;
91) ingevolge regelmatige opzegging

door een der partijen aan de andere 
beteekend;

10) door het niet uitvoeren van de 
verbintenissen van een der partijen.

De voor een bepaalden t ijd  gesloten 
dienstovereenkomst loopt een einde bij 
het verstrijken van den term ijn, waar
voor z ij werd aangegaan.

Komt deze term ijn tijdens de reis te 
vervallen, dan neemt de verbintenis van 
den zeeman slechts een einde bij de 
aankomst van het schip in  de eerste 
haven welke het aandoet.

I s  de overeenkomst gesloten voor een 
onbepaalden tijd , dan kunnen de par
tijen er slechts een einde aan maken 
in  een haven van het r i jk ,  onder ver
plichting opzegging te beteekenen aan 
de andere partijen.

De opzegging moet voor de kustvaart 
ten minste vier en twintig uur en, voor 
de groote vaart, ten minste acht en 
veertig uur vooraf geschieden.

Onregelmatige verbreking van de over
eenkomst geeft aanleiding tot schade
vergoeding, waarvan het bedrag volgens 
de gebruiuen van de haven en den aard 
der verhuurde diensten wordt vastge
steld, met inachtneming van alle om
standigheden welke het bestaan van 
eenig nadeel kunnen bewijzen en er den 
omvang van bepalen.

De schipper mag den zeeman slechts 
zonder opzeggingstermijn afdanken of 
slechts eischen dat h ij onmiddellijk 
wordt ontscheept, zoo dergelijke maat
regel om ernstige reden, zooals de vei
ligheid van het schip of de gerustheid 
van de bemanning, gerechtvaardigd is, 
en na onderzoek door den waterschout 
of den consul. De reden van de afdan
king wordt op de monsterrol vermeld, 
ln  dit geval heeft de zeeman geen recht 
cot schadeloosstelling en kan van hem 
jchadeloosstelling gevorderd worden zoo 
de reeder door de verbreking nadeel 
neeft ondervonden.

W. C.

De Toestand van onze Visscherij 
na den Wereldoorlog

U it de K u stv issc h e rij van Danzig- 
W est-Pru isen

In  de maand October lie t de kustv is
scherij van Danzig-West Pruisen veel te 
wenschen over. De kabeljauw, die in  den 
zomer te voren in  bevredigende hoeveel- 
neid aan wal werd gebracht, bleef uit. 
Ook de bot lie t zich door de visschers 
maar in  geringe mate vangen, en meestal 
was het dan nog van de 3e categorie. Op 
net schiereiland heeft men kleine hoe
veelheden haring aan wal gebracht. Het 
kaf schonk alleen kleine hoeveelheid 
baars, zander en snoek. Op de Weichsel 
werd de eerste zalmvangst aangevoerd.

Ten voordeele van het Roode K ru is  
werd onder de reeders van het d istrict 
een inzameling gehouden welke in  totaal 
11.767.13 R.M. opbracht (147.089,12 fr.) 
Gezien de slechte vangsten mag dit be
drag als schitterend worden aanzien. 
Verder hadden de gewone ledenvergade
ringen van de visschersvereenigingen 
plaats en andere kameraadschapsavon- 
den.

S TA T IO N  O O STEN D E-K A A I

Reizigerstreinen vanaf 6 October 1941
A A N K O M S T V E R T R E K

Nummer van Uur Nummer naar Uur

P.1551 Kortemark .............. 7.00 P.608 Gent St. Pieters ... 620
P.603 Gent St. Pieters ... 8.02 D.60 Brussel Zuid ......... 7.30
P1553 Kortemark .............. 8.20 P.1552 Kortemark .............. 7.30
D.61 Brussel Zuid ......... 9.40 P.668 Brugge (Zond. niet) 7.45
P.605 Brussel N oord ........ 10.31 P.1081 Aken (B  - Facult.) 8.33
P.1557 Kortemark .............. 11.55 E.644 Brussel Zuid ......... 11.—
E.643 Brussel Zuid ......... 15.31 P.1556 Kortemark .............. 12.30
P.1561 Kortemark .............. 16.30 P.618 Brussel N oord ........ 15.—
P.663 Brugge (Zond. niet) 17.29 E.648 Brussel Zuid ......... 17.—
P.1563 Kortemark .............. 19.27 P.1560 Kortemark .............. 17 —
D.69 Brussel Zuid ......... 19.40 D-68 Brussel Zuid ......... 17.30
P.619 Gent St. Pieters ... 20.26 P.1562 Kortemark .............. 18.10

P.1564 Kortemark .............. 20.—

V I

Finantieele wisselvalligheid in 1926

Het is  een moeilijke taak een econo
misch verslag te leveren, over welke 
nijverheid ook, als het grootendeels 
moet gesteund z ijn  op de beoordeeling 
van waardeverschijnselen in  een t ijd 
perk van finantieeie wisselvalligheden, 
zooals hetgeen w ij in  1926 beleefd heb- 
oen. D it is  b ijzonderlijk waar wat de 
zeevisscherij betreft, die meer dan een 
ander bedrijf de internationale handels- 
mvloeden ondergaat. Zoo immers het 
jaar 1925, onder een wisselwaarde van 
iU7 van aen Belgischen frank ten einde 
<twam, werd het jaar 1926 daarentegen 
i'esioten onder het teeKen der vastzet
ting van dezelfde munt op 175, ten op- 
zicnte van het pond sterling.

UitmaKen in  welk tempo en welke 
mabe deze maatregel de waardeverhou
ding van den binnenlandschen visch- 
nandel reeds beïnvloed heeit; vaststel
len tot hoever de Belgische uitvoerders 
genoopt werden met de inzinking der 
valuta rekening te houden in  hunne 
vernandeiingen met buitenlandsche af
nemers is  niet ju is t  vast te stellen, 
öiecnts zooveel is  zeker dat de waarde- 
opgaven in  het verslag vervat, in  een 
min of meer aanzienlijke mate, den in 
vloed van den nieuwen toestand onder
gaan hebben en dat er, in  de verge
lijkende studie van de uitslagen der 
voorgaande jaren, met deze stoornis 
moet rekening gehouden worden. Het 
was noodig deze algemeene bemerking 
van meet af in  het licht te stellen.

Z i j  is  ten andere de eenige niet. De 
langdurige werkstaking der Engelsche 
koolmijn werkers heeft op de Belgische 
Zeevisscherij een weerslag gehad zooals 
er nog nooit een opgemerkt werd. De 
ruime stillegging der Engelsche groot- 
zeevisscherij, door gemis aan brandstof 
en de schaarschte aan vischwaren, die 
er het gevolg van geweest is, waren na
tu u rlijk  een aanlokking om de opge
zweepte prijzen u it te baten, die aan den 
overkant van het kanaal t ijd e lijk  in  
voege waren; verscheidene weken lang 
hebben de Oostendsche stoomtrawlers 
geheel of gedeeltelijk in  de Engelsche 
havens gelost. Wat de leemten, daardoor 
op de binnenlandsche markten ontstaan, 
op de prijsbeweging teweeggebracht heb
ben, is  evenmin u it te maken.

M its deze voorbehoudingen mogen w ij 
niettemin vaststellen dat de Belgische 
visscherijreederijen, over het algemeen, 
moeilijke omstandigheden met welge- 
lukken doorworsteld hebben. D it b lijk t 
eenerzijds u it den merkwaardigen aan
groei, dien de stoomvaart genoten heeft; 
anderzijds, u it de daadzaak dat de ze il
vloot de technische evolutie, die z i j  se
dert den oorlog doormaakt, sp ijts alle 
wederwaardigheden, standvastig voort
gezet en bijna voltrokken heeft.

Het aantal ondernemingen in  de Ze il
vloot is  van 283 gestegen tot 292, te rw ijl 
het aantal aangewende vaartuigen 
daalde van 350 op 338, dit is  met 3,4 p.c. 
en de tonnemaat van 5772 T .  op 4467 T . 
of meer dan 22 t.h. Deze opgaven wijzen 
niet zoozeer op een vermindering van 
nijverheidsaanzien, daar het verlies aan 
getalsterkte betrekkelijk gering is, dan 
op een besliste wending in  den zin  der 
aanpassing op de hedendaagsche tech
nische en economische vereiscnt.en, van 
dewelke de uitschakeling der zeiisioep 
het gevolg is. Het is  in  de soorten van 
15-20 T . voort dat de achteruitgang u it
sluitend merkbaar is ; de bekommernis

om de kosten van bouw en uitrusting der 
grootere eenheden te ontgaan, kan na
tu u rlijk  als een beslissende oorzaak aan
zien worden, des te meer daar het ver
lies van vangvermogen door de techni- 

,sche stuwkracht eenigszins goedge
maakt wordt. Deze strekking valt. in  al 
onze visscherijhavens in  het oog, maar 
is  voornamelijk krachtig te Oostende, 
waar het aantal vaartuigen van 25 tot 
40 T .  van 70 op 54 gevallen is  en zelfs 
een geringe afzetting van motorschepen 
bevat.

De tegenovergestelde strekking, sedert 
den oorlog opgemerkt in de kleinere 
reeksen vaartuigen, namelijk degene 
van 15 T .  en min, komt dit jaar met een 
oijzondere duidelijkheid te voorschijn, 
en hoe lager de soort hoe krachtiger het 
verschijnsel. De vaartuigen van min dan 
j  T . rijzen  van 30 op 49 in  getal; die 
van 5-8 T .  van 40 op 63; die van 8-10 T . 
van 20 op 28, te rw ijl de soort 10-15 T . 
ongewijzigd op 60 b lijft.

1 Men is  na tuurlijk  geneigd een zeker 
j kenteeken van economische verzwak
king der zeilvloot daarin te bespeuren; 
men mag echter u it het oog niet ver
liezen, zooals reeds opgemerkt werd, dat 
deze omzetting der vloot met een even 
rasse technische verbetering gepaard 
gaat, van dewelke de hulpmotor de on
betwistbare factor is.

De hiernavolgende tabel geeft gele
genheid den toestand in  dit opzicht met 
een oogslag te overzien.
Tonnemaat Aantal hulp- Aantal hulp- 

motoren 1925 motoren 1926
1— 5 T .
5— 8 T .
8—10 T .

10— 15 T .
15—20 T .
20—25 T .
25—40 T .
40—50 T .
50—60 T .
60—70 T .
70—80 T .

26 44
40 63
20 28
32 39
25 20
16 12
21 19
2 2
1 —

185 227
Het getal Motorsloepen is  gerezen van 

185 tot 227, te rw ijl de loutere zeiisioep 
van 47 op 21, dus bijna op niets gedaald 
is. Ze lfs de stoomspil moet het uitboeten 
en verdwijnt in  28 gevallen (van 118 op 
90), waaruit men mag besluiten dat de 
oliemotor voortaan aan de vereischten 
der zeevisscherij, zoowel de opwinding 
van het visehtuig, als de voortstuwing 
van het schip het hoofd biedt. De twee 
derden der zeilvloot z ijn  thans u it 
motorschepen samengesteld.

En zooals de aanbouw van kleine 
vaartuigen meest veld gewonnen heeft, 
zoo ook is  het de kleine sloep — min dan 
15 T .  — die de grootste aanwinst van 
mekanische drijfkracht gedaan heeft, 
niet min dan 174 op 230 dezer laatsten, 

, dit is  75 t.h. z ijn  er mede uitgerust, 
j Deze besluitselen schijnen de vooruit
zichten te verwezenlijken van hen, die 
meenen dat de toekomst der middel
matige visscherij niet met behulp van 

: den technischen hulpmotor kan verwe- 
; ze n lijk t worden, en dat op dit gebied de 
stoommachine, zelfs op een middelmatig 
vaartuig, den voorrang heeft. Deze mee
ning wordt gestaafd door een nieuwe en 
lichte uitbreiding der lichte stoomvaart 
te Oostende; het aantal stoomtrawlers 
van min dan 50 T . is  immers in  deze 
haven gerezen van 15 tot 21.

Het is  overigens niet alleen in  dit 
opzicht dat de grootnijverheidsvorm der 
visscherij, in  tegenstelling met de voor
vaderlijke vangmethodes, vooruitgang

gedaan heeft. De voornaamste reederijen 
hebben hun scheepsbezit gehandhaafd 
en ontwikkeld, zoodanig dat, rekening 
gehouden met v ijf  Belgische stoomsche
pen die Fécamp, in  F ra n k rijk , als aan- 
leghaven nemen, onze stoomvloot thans 
58 eenheden telt, met een gezamenlijke 
tonnemaat van 3471 T . E r  is  dus sedert 
1925 een aanwinst van 7 schepen en 
van 12 t.h. op de tonnemaat. D it alles 
komt Oostende ten goede, die, afgezien 
van twee kleine stoomtrawlers te B lan
kenberge, de eenige zetelplaats der 
grootvisscherij is. Het is  duidelijk dat 
de prachtige zeevisscherljwerken in  deze 
stad in  gang, reeds een spoorslag voor 
den ondernemingszin der reeders was.

De opene en half gedekte vaartuigen 
hebben het in  1926 niet beter gesteld dan 
in  de voorgaande jaren. Hunne afgaan
de li jn , sp ijts de gunstige handelsgele
genheden die de sprot en de garnaal- 
visscherij hun aanbieden, gaat voort. 
Rekening houdend zelfs met het aan
z ie n lijk  getal van 26 afgetuigde booten, 
is  hun totaal van 190 tot 168 geslonken. 
Deze vaartuigen behooren in  algemee- 
nen regel aan een opvarende toe, en het 
is  een in  het oog vallende bijzonderheid 
dat, sp ijts de aanzienlijke vermindering 
zijne r getalsterkte, het uitbatend per
soneel nagenoeg op het peil van het 
voorgaande jaar gebleven is  (285 tegen 
288). Bijgevolg, ook op dit gebied u it 
zich het gebrek aan kapitaal en dit in  
de samentrekking van het personeel, 
met het oog op een drukker uitbating 
van het beschikbaar tuig.

U it  deze verschijnselen, die zich over 
gansch het veld der zeilvisscherij open
baren, kan men besluiten dat de kapi- 
taalskwestie een stronkelsteen is, over 
welken zelfs vooruitstrevenden zeevaar
ders, sp ijts alle gunstige omstandighe
den voor het oogenblik niet heen kun
nen.

(Wordt voortgezet). W. C.

Wendt U b ij STERFGEVAL to t

August Verburgh
Aannemer van Begrafenissen 

OOSTSTRAAT, 36 — OOSTENDE

Bandagen
Orthopædie

BREUKBANDEN
naar maat en vol
gens geval.

BUIKBANDEN
voor hangbuik,
zwangerschap,
operatie.

na

ORTHOPÆDIE
APPARATEN

voor ruggraat mis
vorming, beender 
ziekte.

KUNSTBEENEN
ln licht metaal.

-11
7, H. SERRUYSLAAN 

O O S T E N D E
ONTVANGSTUREN : leder werkdag, vai. 
9 tot 11 en van a tot I  uur ■
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Stoommachienen - Motoren - Stoomketels

Industrielle des Pêcheries
Samenwerkende Vennootschap 

R E E D E R IJ K A A I (rechtover de Slipways)

ALLE MEKANIEKE VERMAKINGEN EN CONSTRUCTIES 
A lle  smids-, plaat-, koper- en z inkw erk voor schepen 
■  Levering van alle Benoodigdheden ■

Oliën, Verven, Kettingen, Chikkels, Katoen, Carbure, enz., enz.
Tel. 71741 en 72781 Postcheck 99136 Handelsregister 96

.(37)

Uurtabel der Tram s vanaf IO November

zal U beter dan eindelooze verklaringen en tal- 
looze getuigschriften de buitengewone doelmatig
heid bewijzen van het belgisch pijnstillend-middel

60STENDE - BREEDENE - DEN HAAN - W ENDUINE - BLANKENBERGE - HEIST - KNOKKE-ZOUTE EN TERUG

Oostende M.-Josépl.
1 1 2

7.15 7.50 9.19 1 1 .0 0 12.06
3

12.43 13.47 15.20 16.22 17.20 18.20
3 3

Oostende Station Kaai — — — 7.10 7.21 7.56 9.12 9.25 11.06 12.12 12.15 12.49 13.14 — 13.50 15.23 16.25 16.48 17.23 — 18.23 18.31 18.48 19.05 19.11 19.22
Oostende Station Stad — — 6.25 7.13 7.18 7.53 9.09 9.22 11.03 12.09 12.12 12.46 13.17 — 13.53 15.26 ' 16.28 16.51 17.26 — 18.26 18.34 18.51 19.08 19.14 19.25,
Breedene Dorp — — 6.42 — — — — 9.40 — 12.27 — — — — 14.08 — — — 17.41 __ 18.43 __ __ 19.22 __ __
Breedene-aan-zee — . — — 7.26 7.34 8.14 9.25 — 11.19 — 12.28 13.02 13.30 — — 15.39 16.41 17.04 — __ __ 18.47 19.04 __ 19.27 19.38
Klemskerke — — 6.51 — — — — 9.48 — - 12.35 ,— — — — 14.16 — — — 17.49 __ 18.53 __ __ __ __ __
Den Haan — — 7.00 — 7.47 8.25 — 9.56 11.32 12.43 — 13.15 — — 14.24 15.52 16.54 — 17.57 19.02 __ .—. __ __ __
Wenduine — — 7.10 — — 8.34 — 10.05 11.41 12.52 — — — — 14.33 16.01 17.03 — 18.06 —_ 19.12 __ __ __ __ __
Blankenberge station — — 7.21 — — 8.45 — 10.15 11.51 13.02 — — — — 14.43 16.11 17.13 — 18.16 __ 19.24 __ __ __ __ __
Zeebrugge Vaart — — 7.33 — — 8.56 — 10.26 12.02 13.13 — — — — 14.54 16.22 17.24 — 18.27 __ 19.37 __ __ __ __ __
Heist-aan-zee — — 7.44 — — 9.06 — 10.35 12.11 13.22 — — — — 15.03 16.31 17.33 — 18.36 19.30 19.48 __ __ — __ —  i
Duinbergen — — 7.48 — — 9.10 — 10.39 12.15 13.26 ,— — — — 15.07 16.35 17.37 — 18.40 19.34 19.53 __ __ __ — —
Knokke Station 5.57 7.29 7.53 — — 9.14 — 10.43 12.19 13.30 — — — 14.47 15.11 16.39 17.41 — 18.44 19.38 19.58 __ __ __ ___ __
Knokke D ijk 6.01 7.33 7.58 — — 9.18 — 10.47 12.23 13.34 — — — 14.51 15.15 16.43 17.45 __ 18.48 __ 20.03 __ __ __ __ __
Knokke Zoute 6.03 7.35 8.00 — — 9.20 — 10.49 12.25 13.36 — — — 14.53 15.17 16.55 17.47 — 18.50 — 20.05 .— — — — —

Het Uiit Kruis
S e n  ü f o u A  û ite h

Uw ongesteldheid zal aanstonds verdwijnen en 
zult U werkelijk frisch en opgewekt voelen.U

HOOFDPIJN - SCHELE HOOFDPIJN • D U IZELIG 
HEID - TANDPIJN en ZENUW PIJN - PIJNLIJKE 
MAANDSTONDEN • ZEN U W IN ZIN K IN G  .  GRIEP 

R H E U M A T IS C H E  P IJ N E N

Knokke Zoute — 6.03
2 1

7.35
1

8.00 9.28 10.53
3

12.29 13.53 14.55 15.48 16.53
3 3

18.22 18.50 20.05
Knokke Station — 6.11 — 7.43 8.06 — 9.34 10.59 — — — 12.35 13.59 15.01 15.54 — 16.59 — — __ __ 18.29 __ 18.56 19.20 20.11
Duinbergen — 6.16 — 7.48 — — 9.38 11.03 — — . — 12.39 14.03 15.05 15.58 — 17.03 --- — __ __ 18.34 __ __ 19.24 __
Heist-aan-zee — 6.20 — 7.52 — — 9.42 11.07 — — — 12.43 14.07 15.09 16.02 — 17.07 --- — __ __ 18.39 __ __ 19.28 __
Zeebrugge Vaart — 6.31 — 8.03 — — 9.51 11.16 — — — 12.52 14.16 15.18 16.11 — 17.16 --- — __ __ 18.50 __ __ __ __
Blankenberge Station — 6.44 — 8.16 — — 10.01 11.27 — — — 13.03 14.27 15.29 16.22 _ 17.27 --- — , __ 19.02 __ __ __ __
Wenduine — 6.57 — 8.29 — — 10.10 11.37 — .—- — 13.13 14.37 15.39 16.32 — 17.37 --- __ __ __ 19.14 __ __ __ __
Den Haan * — 7.07 7.53 8.39 — — 10.19 11.46 — — 13.20 13.22 14.46 15.48 16.41 — 17.46 --- — __ __ 19.25 ■ __ __ __
Klemskerke — 7.16 8.01 — — — 10.26 — — — — 13.30 — — 16.49 — — --- — __ __ __ __ __ __ __
Breedene-aan-zee 7.27 — — 8.51 — 9.26 — 11.59 12.29 13.31 13.33 — 14.59 16.01 — 17.05 17.59 18.48 19.05 __ 19.28 19.38 19.39 __ __ __
Breedene Dorp — 7.26 8.09 — — — 10.34 — — — — 13.38 — — 16.57 — — — ___ 19.23 — __ __ __ . __
Oostende Station Stad 7.40 7.42 8.24 9.04 — 9.39 10.47 12.12 12.42 13.44 13.46 13.53 15.12 16.14 17.12 17.18 18.12 19.01 19.18 19.37 19.41 19.51 19.52 __ __ __
Oostende » Kaai 7.43 7.45 8.27 9.07 — 9,42 10.50 12.15 12.45 13.47 13.49 13.56 15.15 16.17 17.15 17.21 18.15 19.04 19.21 19.40 19.44 __ 19.55 __ ■ __ - -
Oostende M.-Josépl. — 7.48 8.30 9.10 — — 10.53 12.18 — — 13.52 13.59 15.18 16.20 17.18 — 18.18 ■— —. — — --- — --- --- ---
1. Enkel op werkdagen — 2. minuten later ’s Zondags; 3. Enkel ’s Zondags.

OOSTENDE - MIDDELKERKE - WESTENDE - NIEUWPOORT - DE PANNE EN TERUG

Oostende Station Stad 
Oostende Station Kaai 
Oostende Marie-Joséplaats 
Koninginnelaan 
Mariakerke D ijk  
Raversijde D ijk  
Middelkerke Post 
Middelkerke Kursaal 
Westende Bad 
Lombardzijde Dorp 
Nieuwpoort Stad 
Nieuwpoort Bad D ijk  
Nieuwpoort Bad Kerk 
Oostduinkerke Bad 
Oostduinkerke Dorp 
Koksijde Dorp 
Koksijde Bad 
De Panne D ijk

De Panne D ijk
Koksijde Bad
Koksijde Dorp
Oostduinkerke Dorp
Oostduinkerke Bad
Nieuwpoort Bad Ke rk
Nieuwpoort Bad D ijk
Nieuwpoort Stad
Lombardzijde Dorp
Westende Bad
Middelkerke Kursaal
Middelkerke Post
Raversijde D ijk
Mariakerke D ijk
Koninginnelaan
Oostende Marie-Joséplaats
Oostende Station Kaai
Oostende Station Stad
1. Enkel op werkdagen; 2. Enkel

1
5.45 7„45 9.15 10.50 12.13

2
12.33 13.55 15.20 16.20 17.20 18 30 20.00

5.48 — 7.48 9.18 10.53 12.16 12.36 13.58 15.23 16.23 17 23 18.33 20.03
5.51 — 7.51 9.21 10.56 12.19 12.39 14.01 15.26 16.26 17.26 18*6 20.06
5.55 — 7.55 9.25 11.00 121.23 12.43 14.05 15.30 16.30 17.30 18.40 20.10
6.11 — 8.06 9.33 11.08 12.31 12.51 14.13 15.38 16.38 17.39 18.51 20.21
6.11 — 8.11 9.37 11.12 12.35 12.55 14.17 15.42 16.42 17.43 18.56 20.26
6.19 — 8.19 9.44 11.19 12.42 13.02 14.24 15.49 16.49 17.51 19.04 20.34
6.20 —. 8.20 -9.45 11.20 12.43 13.03 14.25 15.50 16.50 17.52 19.05 20.35
6.26 — 8,.26 9.51 11.26 12.49 13.08 14.31 15.56 16.56 17.58 19.11 20.41
6.34 — 8.34 9.58 11.33 12.56 — 14.38 16.03 17.03 18.05 19.19 20.49
6.40 — 8.40 10.04 11.3(9 13.02 — 14.44 16.09 17.09 18.12 19.25 20.55
6.47 — 8.47 10.10 11.45 13.08 — 14.50 16.15 17.15 18.18 19.32 21.02
6.52 — 8.52 10.14 11.49 13.12 — 14.54 16.19 17.19 18.23 19.37 21.07
6.59 7.13 8.59 10.21 11.56 13.19 — 15.01 16.26 17.26 18.30 19.44 21.14
— 7.20 — — — — 13.26 — 16.33 — — — __
— 7.27 — —, — — 13.33 — 16.40 — __ __ __

7.09 7.33 9.09 10.29 12.04 13i.39 — 15.09 16.46 17.34 18.39 19.54 21.24
7.16 7.43 9.16 10.36 12.11 13.16 -— 15.16 16.53 17.41 18.46 20.01 21.31

1
5.31 6.50 7.29 9.24 10.44

2
12.19 13.54 15.24 17.00 17.49 18.54 20.09

5.39 7.00 7.36 9.31 10.51 — 12.26 14.01 15.31 17.07 17.56 19.01 20.16
5.46 -— — — — .—. 12.32 — 15.37 — 18.02 __ __
5.53 — — — — — 12.39 — 15.44 — 18.09 __ __,
6.01 7.08 7.46 9.39 10.59 — 12.46 14.09 15.51 17.15 18.16 19.11 20.26
6.08 — 7.53 9.46 11.06 —. 12153 14.16 15.57 17.23 18.23 19.18 20.33
6.13 — 7.58 9.50 11.10 —. 12.57 14.20 16.01 17.27 18.27 19.23 20.38
6.20 — 8.05 9.56 11.16 — 13.03 14.26 16.07 17.33 18.34 19.30 20.45
6.26 —i 8.11 10.02 11.22 .— 13.09 14.32 16.13 17.39 18.41 19.36 20.51
6.34 —* 8.19 10.09 11.29 13.10 13.16 14.39 16.19 17.46 18.49 19.44 20.59
6.40 — 8.25 10.15 11.35 13.15 13.22 14.45 16.25 17.52 18.56 19.50 21.05
6.41 — 8.26 10.16 11.36 13.16 13.23 14.46 16.26 17.53 18.57 19.51 21.06
6.49 — 8.34 10.23 11.43 13.23 13.30 14.53 16.33 18.00 19.05 19.59 21.14
6.54 — 8.39 10.27 11.47 13.27 13.34 14.57 16.37 18.04 19.09 20.04 21.19
7.05 — 8.50 10.35 11.55 13.35 13.42 15.05 16.45 18.12 19.18 20.15 21.30
7.09 — 8.54 10.39 11.59 13.39 13.46 15.09 16.49 18.17 19.24 20.19 21.34
7.12 — 8.57 10.42 12,02 13.42 13.49 15.12 16.52 18.20 19.27 20.22 21.37
7.15 — 9.00 10.45 12.05 13.45 13.52 15.15 16.55 18.23 19.30 20.25 21.40

Muziek instrumentenfabriek
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W Y N SB E R G H E  IVA N  
Wettig gediplomeerd 

Garenmarkt, 30 — BRUGGE

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

Autobus Oostende-Brugge en terug
Enke l op werkdagen

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 S lu 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 Slu is ................................ 831 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
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MEKANIEKE TOUW-, GAREN
EN NETTENFABRIEKEN

N, V,
REEDERIJKAAI » OOSTENDE

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

DIESEL MOTOREN « SULZER »

(300) cl 
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WENDT U VOOR ALLE DRUKWERK 

to t de D rukkerij van 

« H E T  V I S S C H E R N B L A D l


