
LICHTEN
O K TO B E R

1 W 5.42 17.22
2 D 5.43 17.20
3 V 5.45 17.18
4 Z 5.46 17.16
5 Z 5.48 17.13
6 M 5.50 17.11
7 D 5.51 17.09
8 W 5.53 17.07
9 D 5.55 17.05

10 V 5.56 17.02
11 Z 5.58 17.00
12 Z 5.59, 16.58
13 M 6.01 16.56
14 D 6.03 16.54
15 W 6.04 16.52
16 D 6.06 16.50
17 V 6.08 16.48
18 Z> 6.09 16.46
19 Z 6.11 16.43
20 M 6.13 16.41
21 D 6.14 16.39
22 W 6.16 16.37
23 D 6.18 16.35
24 V 6.20 16.33
25 Z 6.21 16.32
26 Z 6.23 16.30
27 M 6.25 16.28
28 D 6.27 16.26
29 W 6.28 16.24
30 D 6.30 16.22
31 V 6.325 16.20

Deze tabel pteft
het wezenlijk uur
volgens de zon. WETENSCHAP. NIJVERHEID. HANDEL 1

HOOGWATER

O K TO B ER

1 W 9.15 21.48
2 D 10.15 22.40
3 V 11.02 23.23
4 z 11.42 —

5 z 0.00 12.17
6 M 0.35 12.51
7 D 1.07 13.22
8 W 1.37 13.53
9 D 2.08 14.23

10 V 2.39 14.55
11 Z 3.12 15.30
12 Z 3.49 16.12
13 M 4.35 17.05
14 D 5.39 18.19
15 W 7.03 19.47
16 D 8.26 20.59
17 V 9.29 21.55
18 Z 10.19 22.42
19 Z 11.04 23.25
20 M 11.46, __
21 D 0.07 12.28
22 W 0.49 13.10
23 D 1.33 13.55
24 V 2.17 14.40
25 Z 3.04 15.29
26 z 3.55 16.26
27 M 4.56 17.31
28 D 6.10 18.51
29 W 7.34 20.14
30 D 8.52 21.22
31 V 9.50 22.13

De uurwerken
aan land vertoo-
aen twee uur
later.

Drukkeri] en Bureel 
Telefoon: 73.758

NIEUWPOORTSTEENWEG, 44, OOSTENDE 
Fostcfosckrekening 1070.98 

V e rsch ijn t eiken V rijdag 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  »

A B O N N EM EN TEN  j
B IN N EN LA N D  : Een jaar, 36 fra n k ; 9 maanden, 27 fra n k ; 0 
maanden, 18 fra n k ; 3 maanden, 12 f r .  B U ITE N L A N D : 60 frank.

Visschers-Reeders ! De Huurgelden der Visschersvaartuigen VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vanaf heden hebt gij uw eigen
Verzekering Sluit e r U bij aan

In  ons vorig nummer meldden we het in werking treden van de 
verzekering « Hulp in  Nood », waarvan de stichting door Reeders ge
schiedde in 1940, ju is t vóór het uitbreken van den oorlog.

Het in werking stellen van deze verzekering, welke voor alle ree
ders van de grootste beteekenis mag genoemd worden, is van buiten
gewoon belang.

Te Blankenberge, Heist, Zeebrugge, Nieuwpoort, is de verzeke
ring reeds in werking getreden. Volgende week hopen we ook met 
onze werkzaamheden te Oostende te kunnen aanvangen. Met het 
oog hierop zal een vergadering belegd worden.

ZONDAG 5 O K TO B ER , te 9.30 uur, te H E IS T  : 
A LG EM EEN E VERG ADERING  VAN A LLE  R E E D E R S  

Deze vergadering gaat door bij Charles Lo u is Gezelle, Leopold I I  laan.
ZONDAG 5 O K TO B ER , te 1115 uur, te O O STEN D E 

in  het Café «Ste lla  M aris», Vindictivelaan, rechtover de Kapellebrug.
Als S P R E K E R S  zullen optreden:

1) De heer P R O SP E R  W A U TE R S , van de firma B E Y E R S  EN  W AU
TE R S , die als deskundige Raadgever gansch belangloos onze zaak 
steunt;
2) De heer P R O SP E R  V A N D EN BERG H E, g riffie r van de Visschers
kas, die sedert jaren op de bres staat voor de reedersbelangen en het 
in itia tie f nam in talrijke zaken onze visscherij aanbelangend.

Geen enkele reeder van de Oostkust of van Oostende zal willen 
nalaten beide sprekers in hunne belangrijke uiteenzetting te hoo
ren.

Het gaat hier immers meer dan ooit voor de verdere ontvoog
ding van het Visscherij bedrijf, voor den vooruitgang en de welvaart 
van diegenen, welke steeds hebben gediend om anderen te verrijken.

Reeders, komt gezamenlijk lu iste ren naar hen die alleen uw be
langen en steeds uw belangen hebben en zu llen b lijven verdedigen.

Het ste llen van vragen en tegenspreken is  toegelaten.
In  ons volgend nummer geven we de namen op van de leden van 

den Beheerraad, alsook van de vertegenwoordigers welke in elke stad 
de belangen van de Onderlinge Verzekering zullen behartigen.

D it bericht dient ook als uitnoodiging, voor de reeders welke geen moch
ten ontvangen hebben.

B E L A N G R IJ K E  W IJ Z IG IN G E N
In  ons nummer van 19 September we 

zen we op de belangrijke re is door de 
heeren Pierre Van Damme, advokaat De 
Gheldere van Heist, Prosper Vanden
berghe, g riffie r van de Visscherskas en 
waterschoutsagent Pockelé ondernomen.

De heeren drongen aan op een ver
betering van de huurgelden, gezien deze 
volledig onvoldoende bleken.

Beloofd werd de zaak te onderzoeken 
om een algeheele regeling voor alle v is 
schersvaartuigen in  gansch het bezette 
gebied te treffen.

Dinsdag bezochten de heeren Vanden
berghe en Pockelé de K.M.D. te Rotter
dam, waar hun medegedeeld werd dat 
vanaf 1 October 1941 voor alle visschers
vaartuigen hiernavolgende schikkingen 
zouden getroffen worden:

To t 50 Bruto registerton en 100 P.K. 
wordt 6 R ijksm a rk per dag uitbetaald.

Voor meer dan 50 Brutoton tot 90 
Brutoton en van 101 P.K. tot 150 P.K.:
9.50 R ijksm ark.

Voor meer dan 90 Brutoton tot 150 
Brutoton en van 151 P.K. tot 200 P .K .:
12.50 R.M.

Voor meer dan 150 Brutoton en vanaf 
201 P.K., wordt 16 R ijksm a rk per dag 
uitbetaald.

Alhoewel deze betaling vooral voor de 
kleinen geen verbetering beteekent, wat 
sterk beoogd werd, kan hiertegen niets 
meer ingebracht.

Wat kan en verder zal getracht worden 
te bewerkstelligen, is  de vrijmaking van 
alle visschersvaartuigen, welke niet op 
Belgisch grondgebied verhuurd worden.

Moest dit kunnen bekomen worden, 
dan zouden opnieuw ta lrijke  vaartuigen 
vrijkomen en zouden die heeren de kroon 
op hun prachtig ingezet werk kunnen 
spannen.

Is een breuk een ziekteverschijnsel 
of een Arbeidsongeval ?

Naar Dieppe en Amsterdam 
in drie dagen

Vraag: B i j  het ophalen van het anker 
liep ik  een liesbreuk op. De vergoeding 
wordt m ij door de Ongevallenkas gewei
gerd.

I s  deze beslissing rechtvaardig ?

Antwoord: Deze kwestie werd herhaal
delijk door onze vissehers opgeworpen. 
We zullen ze bijgevolg eens breedvoerig 
behandelen.

We hebben vroeger al kunnen doen 
uitschijnen welke moeite het kost om 
onze visschersvaartuigen, die hier en 
daar in  F ra n k r ijk  verspreid liggen, terug 
te brengen, deels door gebrek aan mate
riaal, het m oeilijk verkeers- en benzine- 
vraagstuk en tenslotte de lange afstan

NAAR AM STERDAM

! Begin deze week werd door beide hee
ren naar Amsterdam gevaren om de ont- 

; brekende motorstukken zelf te halen.
I ’s Morgens te 7 uur vertrokken, waren 

. . .. . , z i j  ’s  avonds reeds terug, na een afstand
den die steeds dienen afgelegd om van Van niet minder dan 680 Km. in  een dag 
dit alles iets terecht te brengen, dat te hebben afgelegd 
practisch werk mag genoemd worden, j Te 9 uur werd ' Brusse l aangedaan, 

De heer Vandenberghe, h ierin  ge-, waar vlug de zaak van het in  orde bren- 
steund door het Zeewezen en water- ! gen der paspoorten voor de bemanning 
schoutsagent Pockelé, gaat echter on- ! van de 0.2, alsook van de andere schip-
vermoeid voort en heeft deze week 
nogmaals bewezen wat in itia tief, w ils
kracht en doorzicht vermogen.

De 0.2 van de gebroeders Dasseville 
is, dank z ij hun toedoen, dus ook v r i j 
gegeven, maar het is  onze lezers bekend

Heden Zaterdag komt de Beheerraad 
van de Visscherskas bijeen. Zeer waar
sc h ijn lijk  zal beslist worden de pensioe
nen vanaf de maand October voor den 
duur van de Wintermaanden terug u it 
te betalen.

W ij zullen onze lezers in  ons volgend 
nummer hiervan op de hoogte stellen.

De N.2 op een Mijn De Pensioenen der
Het is  nog geen twee weken geleden V l S S C h e r S E C S S

dat het schip N.10 «Spécial» van Richard 
Vandenabeele een m ijn  in  de kor had 
en die ontplofte. G elukkig lijk was er 
maar schade aan het schip en geen men- 
schenlevens te betreuren.

Dinsdag laatst was het erger. Het schip 
N.2 «Self made Man» van August Vyaene,
Oude Veurnevaartstraat te Nieuwpoort, 
was aan het visschen in  het West diep, 
wanneer het schip plots vast sloeg. Den
kende met een wrak te doen te hebben 
werd er op den boel gewonden. Wanneer 
de spranken tegen boord kwamen had 
een geweldige ontploffing plaats en een 
mijn moet in  de kor onder het vaartuig 
gesprongen z ijn . De vissehers stelden on
middellijk vast dat het water het schip 
binnenstroomde. Z i j  hadden nog ju ist 
den tijd  om hun zeelaarzen af te trekken 
en het schip zonk onder hun voeten, de 
achtersteven voor. Het visschersvaartuig 
N.14 van Julien Vandenabeele dat dicht
bij aan het visschen was, kapte onmid
dellijk de boel en vaarde ter hulp. De 
gebroeders Vyaene August en Kamiel 
konden zich aan drijvende korven en 
luik vastklampen en konden aldus door 
N.14 gered worden. De derde broeder 
Louis kon niet gered worden en verdween 
in de diepte.

Door bemiddeling van den Heer Ha- 
venkommandant en van de Kustvissche- 
rijcentrale van Nieuwpoort, zullen po
gingen aangewend worden om het schip 
te lichten.

hoe van den motor van de 0 .2  stukken i werd.

pers besproken werd, waarna langs de 
prachtige autobaan over Laken-Boom, 
Antwerpen bereikt werd.

Vliegensvlug ging het verder naar 
Breda, Rotterdam, Den Haag en Amster
dam, welke te 12.45 uur reeds bereikt

ontbraken, welke speciaal b ij Kromhout 
Motorenfabriek te Amsterdam sedert acht 
weken waren besteld.

Om alle onkosten aan de vissehers te 
vermijden, daar men nog niet w ist of 
die stukken toegekomen waren, werd be
s lis t  eerst zelf naar Dieppe te rijden en 
de zaak ter plaats na te gaan.

Deze re is werd Vrijdagnamiddag aan
gevangen en nog ’s avonds bereikten z ij 
Dieppe, waar het vaartuig bezichtigd 
werd.

De verschansing is  reeds gansch ver
nieuwd, evenals de spiegel. Nieuwe blok
ken werden op den kaapstander aange
bracht, de romp in  ’t zwart geschilderd, 
de opbouw in  het g r ijs  en het gansche 
vaartuig van buiten en op dek gekalfaat.

Alleen de motor is  nog niet in  orde 
gebracht. De reden daarvan is  niet ver 
te zoeken: de sedert acht weken bestelde 
stukken z ijn  van Amsterdam nog niet 
toegekomen.

Stuurman Druskus van de Hafenkom- 
mandantur werd opgezocht en bedankt 
voor al hetgeen h ij zoo bereidwillig voor 
de 0.2  gedaan had.

j  . Be slist werd het vaartuig den Zater-
De aandacht van de strandvisschers dagmorgen te inspecteeren om na te zien 

(kruiers, korders- en hakenleggers) wordt ; wat er nog allemaal diende aan verbe- 
gevestigd op de verplichting hun volle- terd en toegevoegd 
dige vangsten af te leveren in  de Aan- D it d d k  „edaan pn daar vpr

tralC’ Golfstraat’ 35’ te Breedene namen de heeren Vandenberghe en
De persoonlijke aanbrengsten zullen Z T i t  X u w ^ V tu k k p T in  

van eenieder in  aanmerking genomen motor j  d tüds voHedte in  ’t 
worden teneinde het uitoefenen van de “  zou gezefzUn. 3 ® “

De Strandvisscherij 
te  Breedene

strandvisscherij naar verdienste te rang
schikken en verder toe te laten.

Wie in  gebreke b lijft, z ijn  vangsten 
niet of gedeeltelijk aflevert, stelt zich 
aan de voorziene straffen bloot en zal 
desnoods verbod worden opgelegd om de 
strandvisscherij te beoefenen.

De noodige zegels om er het noenmaal 
te kunnen gebruiken werden afgehaald 
en na zich in  een restaurant f lin k  her
steld te hebben van een vermoeiende r it  
van ongeveer 375 Km., ging het over het 
Amsterdamsche Y  met den stedelijken 
veerdienst naar de Kromhoutmotoren- 
fabriek, waar in  een uur alles kiaar ge
speeld werd.

Amsterdam is  een levendige zeer mooie 
stad, wâar het water een hoofdrol speelt.

Het drukke verkeer duidt aan dat onze 
Hollandsche buren op voedingsgebied er 
heel wat beter voor staan dan w ij. Want 
al is  alles gerantsoeneerd, toch is  brood, 
kaas, aardappelen en lekkere visch er 
meer te zien dan bij ons.

De regeering heeft er ook radikaler 
middelen op na gehouden en de leuze: 
«voedsel en werken eerst» en dan de po
litiek, werd er in  eere gehouden.

Holland slaat na tuurlijk  het record in  
’t fietsen en probeer daar nu maar niet 
met een auto hen in  stad voorbij te 
steken. De fietser is  er de koning van 
den weg. Van daar ook de prachtige twee 
meter breede fietsbanen welke men er 
aantreft.

Ook voor wat het vervoer betreft, moet 
geen enkele nationale baan noch voor 
de Fransche en vooral niet voor de Bel
gische onderdoen.

Holland mag door z ijn  netheid, sma- 
kelijken aanleg van z ijn  gebouwen, z ijn  
prachtige fie ts- en autobanen, dan ook 
tot een der mooiste en meest practisch 
toeristisch ingerichte oorden van West- 
Europa gerekend worden.

Aan de wijze waarop de kleine burgers- 
Om de zaak vlug af te handelen, werd en werkmanshuisjes z ijn  ingericht, ver

wondert het ons niet dat een Hollander 
houdt van z ijn  interieur, den familie
kring en z ijn  hu ise lijk  leven.

fabriek te Amsterdam 
gevraagde stukken te

Garnaal en Visch voor Noodlijdenden
Voor de ondersteunden van W inter

hulp was garnaal en visch een onbereik
bare weelde geworden wegens de dure 
prijzen. Daarom werd een plan uitge
werkt door wijkmeester Dangreau (eere 
wien eere toekomt), en door het comité 
goedgekeurd en uitgevoerd om die voed
zame spijs in  het bereik te stellen van 
de ondersteunden van Winterhulp. Met 
toestenming van de Duitsche Marine- 
overheid zal nu dagelijks een boot mo
gen meevaren onder controol van W in
terhulp waarvan de opbrengst zal afge
staan worden aan Winterhulp, die de 
garnaal en de visch zal verkoopen aan 
den goedkoopst mogelijken p rijs. Iedere 
w ijk en elk ondersteund gezin in  die 
wijk zal z ijn  beurt en z ijn  deel krijgen. 
Maar ieder moet daarvoor geduld en 
tucht toonen om de verdeeling mogelijk 
te maken en het werk in  stand te hou
den.

Ondersteunden, het is  voor U, u its lu i
tend voor U, toont er U  waardig van.

Wij zijn  overtuigd dat de leden van de

Corporatie, die dit deel v rijw illig  dienen 
af te staan aan de minstbedeelden onzer 
stad, dit zullen begrijpen en dat de v is 
scher die hiervoor alle gevaren op zee 
trotseert, hiervoor den p rijs  zal ontvân 
gen, welke vastgesteld is  voor alle visch 
en garnaal.

E lk  vaartuig zal op z ijn  beurt voor 
Winterhulp uitvaren, zoodat we hopen 
dat de noodlijdenden onzer stad, daar
door nu en dan ook een lekker vischje 
en wat garnaal zullen kunnen eten, daar 
waar ze vóór den oorlog er zoo d ikw ijls 
konden van genieten.

Burgemeester Serruys, de Kriegsma- 
rineoverheid en het Zeewezen, die der
gelijke gift van visch en garnaal hebben 
mogelijk gemaakt en bewerkstelligd, ver
dienen den dank van de gansche bevol
king.

Kan zu lks in  andere kuststeden ook 
bewerkstel;-;d worden, dan zal hiermede 
een goed' laad te meer voor de arme 
bevolkin4 srricht z ijn .

beslist naar het 
te rijden en de 
gaan halen.

Het onderhoud welke daarna op het 
bureel der Marine Verzorging plaats had 
met Lt. Ingenieur Schatzle, versterkte 
het vermoeden dat de stukken nog lang 
zouden uitblijven.

EEN  ONGEVAL IN  H E T  
M EEN (1)

P LO TSEL IN G  EN ABNORMAAL 
K A R A K TE R

De wet geeft geen bepaling van het 
arbeidsongeval. De volgende omschrij
ving werd in  het verslag van de midden- 
afdeeling der Kamer van Volksvertegen
woordigers gegeven: een plotselinge ab
normale gebeurtenis, toe te schrijven 
aan de plotselinge werking van een bui
tenstaande kracht. Het Hof van Verbre
king gaf de volgende definitie: letselen 
aan het menschelijk lichaam die het ge
volg z ijn  van de plotselinge en abnor
male werking eener buitenstaande 
kracht.

De gebeurtenis moet dus een plotse
ling en abnormaal karakter hebben en 
veroorzaakt z ijn  door een van buiten 
komende kracht. Het bewijs daarvan 
moet door het slàchtoffer geleverd wor
den en mag door alle rechtsmiddelen 
worden aangebracht, ook door vermoe
dens.

De gebeurtenis moet anderzijds als 
gevolg hebben: hetzij den dood van het 
slachtoffer, hetzij een physische of gees
telijke stoornis oorzaak van onbekwaam
heid. Het is  nochtans niet vereischt dat 
het ongeval de eenige oorzaak z ij van 
de arbeidsonbekwaamheid: een vooraf- 
bestaande aanleg of geschiktheid voor 
de stoornis belet niet dat het arbeids 
ongeval als wettelijk ongeval dient be 
schouwd te worden.

E r  wordt dus niet vereischt, dat het 
ongeval de eenige of onmiddellijke oor
zaak van den dood of de onbekwaam 
heid zou z ijn ; het volstaat dat het on 
geval de werkelijke efficiente oorzaak 
van z ij.  Wanneer b.v. een zeeman, slacht 
offer van een arbeidsongeval, een heel
kundige bewerking ondergaat en tijdens 
de verdooving overlijdt tengevolge van 
z ijn  verminderd weerstandsvermogen, 
wordt de dood als een na tuurlijk  gevolg 
van het ongeval beschouwd. Zoo ook is  
als slachtoffer van een arbeidsongeval

(1) De sociale verzekeringen in  België, 
dr. W. Leën.

Aan onze Lezers

We worden steeds met vragen en brie
ven van allerlei aard overlast.

We verzoeken de lezers bij hun vra
gen een postzegel van een frank te voe
gen om ons toe te laten hun schrijven 
sc h rifte lijk  te beantwoorden.

H et gevaar van 
drijvende Mijnen

Het ongeluk Dinsdag overkomen aan 
D it weze terloops tusschen haakjes ge- !do N.2, had erger gevolgen kunnen heb- 

zegd. 1

De Huurgelden gewijzigd
_  , Het is  drie uur wanneer beide heeren
Daarop werd een kort bezoek gebracht de Kromhoutmotorenfabriek verlaten en 

aan Kapitein Graf, van de H U S T , waar 
stellig beloofd werd dat de papieren voor
de afvaart 
z ijn .

van de 0 .2  in  orde zouden

Voor de N .l, Z.7 en Z.49

Onmiddellijk werd verbinding aange-

ben, al is  het verlies van een menschen 
leven nog ten zeerste te betreuren.

We nemen deze gelegenheid te baat 
om onze vissehers er op te wijzen dat 
op het huidig oogenblik het niet alleen 
gewenscht, maar tevens een plicht is  

de re is teruggaat naar de K.M.D. te Rot- jzlch tegen oorlogsrisico te verzekeren, 
terdam, welke te 16.30 uur bereikt wordt, j Ook de booten zonder motor, die van 

Daar wordt de zaak van de huurgelden j De Panne, Koksijde, Breedene, Heist, 
van de B.20 in  orde gebracht en vervol- ; enz., in  zee steken, moeten het als een 
gens gevraagd hoe het staat met het plicht aanzien zich tegen ongevallen te 
verzoek de huurgelden der vissehers- verzekeren bij de Gemeenschappelijke

aanzien geworden, de arbeider die ten
gevolge van een arbeidsongeval ze lf
moord pleegt tijdens een koortsaanval, 
die het onmiddellijk gevolg was van z ijn  
verwondingen.

Opgemerkt z ij,  dat het plotseling en 
abnormaal karakter van het arbeidson
geval de beroepszieken u itslu it. Het ge
volg van een ongeval kan wel een ziekte 
z ijn , b.v. vergiftiging door uitwasemin
gen van den motor, maar vereischt wordt 

ALGE- dat z ij  het gevolg z ij  van een abnormale 
én plotselinge gebeurtenis. Komen dus 
niet in  aanmerking de ziekten die als 
het ware het normaal gevolg z ijn  van 
het verrichten van een bepaalden arbeid.

IN  D IE N S T  VAN H E T  VAARTUIG

Als tweede vereischte voor het bestaan 
van een «w ette lijk arbeidsongeval» is  
voorzien dat het ongeval moet geschied 
z ijn  tijdens den duur en wegens de u it
voering van de arbeidsovereenkomst.

Hierb ij z i j  er allereerst op gewezen, dat 
de wet van toepassing b lijft, ook al is  
het contract nietig als gevolg van een 
overtreding van de wetten of besluiten 
op de regeling en de politie van den ar
beid. De werkgever of de in  z ijn  plaats 
handelende verzekering mag zich dus 
niet op de nietigheid van het contract 
beroepen om de toepassing van de wet 
te ontgaan, zelfs dan niet wanneer de 
overtreding onvrijw illig  is  geschied.

De termen «tijdens den duur en we
gens de uitvoering van het contract» 
dienen in  breeden zin  geinterpreteerd. 
Het volstaat dat het ongeval door het 
om het even welke omstandigheid met 
de arbeidsprestatie in  verband staat.

Opgemerkt z ij,  dat om het even welke 
fout of tekortkoming, ze lfs grove fout 
van het slachtoffer, in  de uitvoering van 
het contract geen hinderpaal vormt voor 
de toepassing van de wet.

Ze lfs het ongeval, dat te wijten is  aan 
het toeval, kan aanleiding geven tot toe
passing van de wet, indien er tusschen 
dat toeval en de uitvoering van het con
tract eenig verband kan worden gevon
den.

Voor het bewijs door het slachtoffer 
te leveren, dat het ongeval geschied is  
tijdens den duur en wegens de uitvoe
ring van het contract, stelt de wet een 
vermoeden op ten voordeele van den ar
beider. Om u it te maken of een ongeval 
zich heeft voorgedaan tijdens den duur 
van het contract, aient als leidend be
ginsel te worden aanvaard, dat zoodra 
en zoolang een arbeider kan beschouwd 
worden als zich bevindend onder het ge
zag, de leiding en het toezicht van den 
werkgever, h ij geacht wordt het contract 
u it te voeren.

De term «toezicht» dient in  breeden 
zin  opgevat te worden. De uitvoering 
van het contract omvat niet alleen al 
de handelingen, die met het beroep of 
het bedrijf rechtstreeks in  verband 
staan, maar al de handelingen waarvan 
de werkgever de uitvoering verwacht, 
doordat z ij,  alhoewel onrechtstreeks, 
niettemin toch in  verband staan met de 
beroepsbedrijvigheid.

Het wordt o.a. niet vereischt, dat het 
ongeval op de plaats zelf van de onder
neming is  geschied. Moet als wettelijk 
arbeidsongeval beschouwd worden het 
arbeidsongeval overkomen in  de aan
hoorigheden van het vaartuig of in  om 
het even welke plaats waar de zeeman 
zich ingevolge een opdracht begeven 
moet.

Andersom, indien het ongeval ge
schiedt gedurende den tijd  waarop de 
zeeman van z ijn  woning naar het vaar
tuig gaat, kan zu lk een ongeval niet als 
arbeidsongeval beschouwd worden, aan
gezien deze verplaatsing niet geschiedt 
onder het toezicht van den reeder. De 
zeeman die zich bij den reeder begeeft 
om aldaar de noodige voorwerpen te 
halen voor de uitvoering van den arbeid 
hem door den werkgever opgelegd en die 
in  de straat door een auto wordt ge
wond, is  slachtoffer van een wettelijk 
arbeidsongeval.

vaartuigen te verhoogen.
Hierover wordt in  een andere rubriek

vraagd met de H U S T  te Cherbourg, waar van ons blad uitgeweid, 
vorige maal onderhandeld was voor bo-l Het is  17.15 uur als Rotterdam verla- 
venvermelde vaartuigen. j ten wordt. Antwerpen wordt te 18.30 uur

waar een onderhoud van ander-Gemeld werd dat de N .l, thans te 
Blouville vertoevend, nog niet vrijgege
ven was, maar dat niets onverlet zou ge
laten worden om het schipje ten spoe
digste v r ij te krijgen.

Voor de Z.7 en de Z.49 werd aange
drongen op het toesturen van een sc h rij
ven om de bemanning er ten spoedigste ■ 
heen te kunnen brengen, teneinde er de 
reparaties ten spoedigste te kunnen u it- j 
voeren en ook deze vaartuigen te kunnen 
terugbrengen.

De re is werd nog denzelfden namiddag 
terug aangevangen naar Oostende.

i bereikt
half uur in  zake de laatste te treffen 
maatregelen voor het in  werking treden 
der onderlinge verzekering plaats heeft 
en de herverzekering welke er mee ge
paard gaat.

Zoo wordt Oostende te 10.30 uur ’s 
avonds terug bereikt, na een vermoeien- 
den en uiterst welgevulden dag voor het 
welzijn van onze visschersbevolking.
Moest elkeen met hetzelfde in itia tief 

en gansch belangloos voor onze visscherij 
optreden, dan zou de reorganisatie van 
het visscherijbedrijf al heel wat verder 

1 gevorderd zijn .

Kas voor Zeevisscherij te Oostende.
Z i j  die het niet doen, stellen zich aan 

een zware verantwoordelijkheid bloot.
Het gemeentebestuur van Blankenber

ge heeft h ierin het mooie voorbeeld ge
geven.

Inderdaad, sommige gemeenten verhu
ren hun booten, die ’s Zomers gebruikt 
werden voor de bewaking van de bad
gasten.

Deze booten bedrijven de visscherij en 
noch de manschappen, noch de booten 
z ijn  tegen gewoon of oorlogsrisico ver
zekerd, met de groote gevaren in  de hu i
dige omstandigheden er aan verbonden.

Z i j  die thans u it visschen gaan, ver
dienen goed hun brood.

Hët valt hen dus niet moeilijk ook de 
kleine premie hiervoor verschuldigd, te 
storten en zich in  regel te stellen.

IS  EEN  B R E U K  EEN  ONGEVALS- 
G E B E U R TE N IS  ? (2)

Nadat we het begrip «ongeval» in  het 
algemeen hebben ontleed, willen we na
gaan of er bij een breuk alle bestand- 
deelen voorhanden z ijn  om tot een wet
te lijk  arbeidsongeval te kunnen beslui
ten.

B i j  de meeste gevallen van liesbreuk 
heeft het ongeval — als dat er was — 
slechts ondergeschikte beteekenis.

De meening is  over het algemeen zeer 
verbreid, dat een liesbreuk plotseling 
ontstaat, hetzij door een geweld van bui
ten, hetzij door een bijzondere krachtin
spanning met name krachtig trekken, 
opheffen, duwen of trekken, maar die 
meening is  niet ju ist.

Een liesbreuk pleegt niet plotseling te 
ontstaan, maar ontwikkelt zich bij daar-

(2) Zeeongevallenwet 
Schilthuis.

1919, dr. A.



voor vatbare personen, van lieverlede, 
een vatbaarneid die d ikw ijls is  aangebo
ren. Te r plaatse, waar het buikvlies het 
lieskanaal afslu it van de kuikholte,wordt 
— onder den dagelijüscnen druk van de 
buikpers — het buikvlies langzamerhand 
gestulpt in  het lieskanaal, üat zich on- 
aer den druk meer en meer verwijdt, tot 
dat die uitstulping, met ingewand ge
vuld —• de breukzak — als een onder- 
huidsche bult oï knobbel bij de lies zicht
baar wordt; men zegt dan dat de breuk 
is  uitgetreaen. Daar nu dit eerste u it
treden d ikw ijls onder den arbeid plaats 
vindt, en wei oij werkzaamheden waarbij 
de buikpers kracntig in  werking treedt, 
meent de oreuKiijder, dat door die kracht 
inspanning- ae oreuK piotseiing is  ont
staan; oiWcj. x iij scnajn, aac ontstaan ioe 
aan uitgiijden oi een soortgelijke onge- 
vais-geoeurtenis, die hem min of meer 
tezeh der tijd  was overkomen. -Ten on 
recht: de breuk had zich gaande weg 
ontwikkeld en dien ontwikkelingsgang 
was het uittreden der breuk niet meer 
aan de laatste phase.

tiet voorgaande s lu it echter de moge
lijkheid van een zuiver traumatische 
liesbreuk niet uit. Het komt voor dat door 
een geweid van buiten of door een hevi
ge krachtinspanning het buikvlies plot
seling door net liesKanaal wordt geperst 
zoodac net liesKanaal inscheurt en de 
breuk uittreedt. Zulke gevallen z ijn  u i
terst zeldzaam; ze gaan gepaard met 
verschijnselen, ondragelijke pijn, braken 
flauw vanen —• weike ze onderscheiden 
van de langzame ontstane breuken. Bo
vendien zai dan bij nader medisch on
derzoek Diijken — uit bloedstorting en 
dergelijke traumatische verschijnselen 
—■ dat net lieskanaal is  ingescheurd.

Aigezien de laatst bedoelde gevallen, 
kan de breuklijder siechts dan aanspraak 
maken op vergoeding, wanneer door een 
bedrijfsongeval z ijn  breuk is  beklemd 
geraaKt; a.w.z. wanneer de breukzak in  
net iiesKanaai is  vastgekiemd. Spoedige 
operatieve behandeling is  dan noodig om 
het ingewand, dat den breukzak vult, 
weer op z ijn  plaats te brengen en voor 
afsterven te behoeden.

In  de gewone gevallen, waarbij de 
breuk zonder operatie kan worden ingé
bracht, zal dus van vergoeding geen 
sprake z ijn , hetzij omdat «een ongeval  ̂
niet heeft plaats gehad; hetzij omdai. 
bij het ontstaan van den toestand,waar - 
in  de verzekerde verkeert, het ongeval 
geen of slechts een bijkomstge ro l heeft 
gespeeld; hetzij omdat de verzekerde in  
denzelfden toestand verkeert als vóór 
het ongeval d.w.z. behept met een breuk 
die bij de minste aanleiding kan u ittre
den.

Dat een ongeval niet had plaats, nam 
de Rechtbank aan in  het geval van een 
stoker, die bij het versjouwen van een 
sproeivalve plotseling een kn ik  in  de 
knieën en daardoor een breuk in  de rech- 
terlies zou hebben gekregen. H ij werd in  
het ziekenhuis opgenomen en van z ijn  
breuk geopereerd. De Ongevallenkas wei
gerde vergoeding op grond dat een on
geval niet heeft plaats gehad; bovendien 
was haar bij medisch onderzoek geble
ken, dat eischer lijdende was aan een 
liesbreuk rechts, ontstaan buiten ver
band met eenig ongeval.

In  het volgend geval aanvaardde de 
Rechtbank het ongeval, doch verwierp 
het verband daarvan met den bij den 
getroffene vastgestelde liesbreuk.

Varend als kok is  eischer aan boord 
van z ijn  vaartuig uitgegleden; korten 
tijd  nadien heeft h ij zich van een linker 
liesbreuk laten opereeren. De heelmees
ter vond geen bewijzen van traumatisch 
ontstaan der liesbreuk. Op grond daar
van is  de rechtbank van oordeel, dat 
geen oorzakelijk verband kan worden 
aangenomen tusschen het uitglijden en 
de liesbreuk.

Bijkomstige beteekenis van het onge
val nam de rechter aan bij een trimmer, 
die door het slingeren van het schip was 
gevallen, waardoor h ij verscheidene ver
wondingen en kneuzingen had opgedaan 
en, naar h ij meende, een liesbreuk.

De Ongevallenkas weigerde vergoeding 
voor de liesbreuk, daar z ij geen gevolg 
was van het ongeval.

De door de Rechtbank geraadpleegde 
expert verklaarde dat een vroeger bij 
eischer bestaande dubbelzijdige liesbreuk 
zich herhaalde. B i j  de herhaling van de 
breuk — ook al was z ij  uitgetreden t i j 
dens het ongeval — had de lichamelijke 
gesteldheid van den eischer een zoo over
wegende ro l gespeeld, dat z i j  niet kon 
worden beschouwd als een gevolg van het 
ongeval. De vordering werd dus afge
wezen.

Ook op andere plaatsen dan in  het 
lieskanaal kan de breuk uitstulpen. Men 
spreekt b.v. van maag- of navelbreuken; 
ook deze plegen langzamerhand te ont
staan. A ls schaderegeling geldt wat h ier
boven van liesbreuken is  gezegd.

Als voorbeeld diene het geval van een 
stoker die bij het dragen van een zak 
kolen, voorover viel en met de beide 
handen op het dek terecht kwam, waar
bij z ijn  last over z ijn  hoofd schoot. H ij 
werkte voort, al voelde h ij nu en dan 
pijn, maar ontdekte ’s avonds een naar 
buiten puilend zakje ter hoogte van den 
navel. B i j  aankomst van het vaartuig 
in  de haven stelde de geneesheer een 
navelbreukje vast, zonder bloeduitstor
ting, spierverscheuring of andere trau
matische verschijnselen. Vergoeding werd 
geweigerd. Het voorover vallen werd 
weliswaar als een ongeval beschouwd; 
door dat ongeval echter was de bij het 
slachtoffer vastgestelde navelbreuk niet 
ontstaan doch uitgetreden.

B E S L U I T
B ij doot den visscher aangehaalde ge

val, zooals het uiteengezet wordt, heeft 
zich geen ongeval voorgedaan, de lie s
breuk waarmede h ij zeker vóór het op
halen van het anker behept was, is  t i j 
dens deze werkzaamheid uitgetréden.

De vergoeding werd bijgevolg ten 
rechte door de Ongevallenkas geweigerd.

W. C.

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

ten of verzegelde kisten.
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Mosselzaad
De aanvoer van mosselzaad van de 

.Vadden is  veel minder geworden, een 
ïevolg van de meerdere werkzaamheden 
ær Zeeuwsche vissehers. E r  is  dit sei- 
oen enorm veel zaad van de Wadden 
,angevoerd. Zoo z ijn  van de Wadden 
erleden week slechts ongeveer 6000 ton
en zaad aangevoerd, tegen voorheen 
eken van 15.000 ton. Het aangevoerde 

.as meest 3e soort van f 1,25 per ton.

Voedingsmiddelenconserven in  
F ra n k r ijk

Kaar het tijd sc hrift «Nachrichten fü r 
den Aussenhandel» mededeelt, is  dezer 
dagen in  F ra n k rijk  opgericht een «Bu
reau National de Répartition des Con
serves Alimentaires» ten behoeve van de 
distributie van en de controle op con
serven.

Aanvang mosselseizoen in  Holland
De mosselverzending naar België en 

Duitschland is  volop aan den gang: naar 
België per scheepsgelegenheid, voor 
Duitschland per spoor. Naar het binnen
land mag sedert 1 October worden be
gonnen. Een tweetal inleggerijen is  reeds 
aan den gang om voorraad te vormen, 
de resteerende moesten wachten tot 1 
October.

De vraag naar mosselen is  voor ’t bin
nenland zeer groot. De kwaliteit is  goed, 
maar niet zoo goed als verleden jaar.

Mosselen van 24 kg. z ijn  zeldzaam, ter
w ijl verleden jaar mosselen van 30 kg. 
per ton geen zeldzaamheid waren.

Verhoogde aanvoer van w ijtin g  te 
IJmuiden

De aanvoer van w ijting aan den R ijk s -  
vischafslag is  sedert eenige dagen weer 
van groote beteekenis geweest. Gedu
rende de laatste dagen z ijn  door de tre i- 
le rs en andere kustvisschersvaartuigen 
reeds meer dan 6000 kisten w ijting aan
gevoerd, welke voor het overgroote deel 
ongestript was. Belangrijke partijen z ijn  
u it de markt genomen voor opslag in  de 
koelhuizen.

Van 18 tot en met 24 September wer
den te IJmuiden 9100 kisten w ijting aan
gevoerd.

Deze onverwachte en plotselinge aan
voer was oorzaak dat de beide groote 
koelhuizen de kwantums niet meer kon
den verwerken. Z i j  zagen zich genood
zaakt eenige dagen geen visch meer te 
accepteeren, welke bestemd was om in  te 
vriezen. Ook thans is  men nog dag en 
nacht bezig om deze visch in  te vriezen, 
welke in  dd komende wintermaanden 
een welkome aanvulling zullen vormen 
voor den vischhandel, wanneer door 
schrale vangst, stormweer of andere oor
zaken de aanvoer van versche visch be
perkt zal z ijn . De eerste partij van 750 
kisten welke werd aangevoerd bracht 
f 52,— tot f 41,— per k ist van 50 kilo op. 
Deze p rijs  was drie dagen later reeds 
gezakt tot gemiddeld f 25,—. De grootere j 
vraag in  het binnenland was mede oor- j 
zaak dat de p rijs  wederom iets gestegen I 
is. Indien het weer gunstig b lijft, ver
wacht men dat de aanvoer van w ijting 
nog zal aanhouden. j

Mede door den grooten aanvoer van 
w ijting was de omzet in  den R ijksv isc h - 
afslag van 18 tot en met 24 September 
ongeveer f 450.000.

Oesters
De vraag naar Zeeuwsche oesters is  

u it binnen- en buitenland zeer groot. 
Telkenmale moet de handel de vragers 
teleur stellen, daar geen oesters mogen 
worden verzonden vóór 15 October a.s.

De groei der oesters is  goed te noemen, 
te rw ijl de kwaliteit veel belooft.

Goede Tonijnenvangst in  Sardinië

De tonijnenvangst is, in  Sardinië, een 
der voornaamste takken van bedrijvig
heid. To t nu toe z ijn  de vangstresulta
ten buitengewoon gunstig geweest, zoo
dat de campagne, die oorspronkelijk op 
80 dagen voor de vangst en op 50 dagen 
voor de verwerking vastgesteld werd, 
verlengd moet worden. E r  werden 8.450 \ 
tonijnen gevangen, tegen 5.232 in  1939 ' 
en .500 in  1938. In  het geheel konden j 
90.000 d.c. tonijnen verwerkt worden. De 
rijke  tonijnenvoortbrengst is  in  de zo
mermaanden voor de bevolking een be
langrijke bron van levensmiddelen. Ook 
de bijproducten van deze visch konden 
op voordeelige wijze aangewend worden, 
nl. voor de oliebereiding. Na de be- 
eindiging van de campagne, is  die van de 
sardienen begonnen, welke volgens de 
reeds binnengekomen! berichten, ook j 
zeer bevredigend belooft te worden.
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Mosselverzending
Van Bru in isse  werden naar België, via 

de losplaatsen van Yerseke en Tholen, 
ongeveer 850 tonnen mosselen verzon
den, tegen een p rijs  van f 2.60 tot f 3,05 
per ton.

De Hollandsche Vereeniging voor 
Haringhandelaars

De Hollandsche Vereeniging van Ha
ringhandelaars, die op 26 September 
1916 werd opgericht, dus tijdens den vo- 
rigen oorlog, heeft beslist de viering van 
z ijn  25-jarig jubileum tot na den oorlog 
u it te stellen.

W ij wenschen voorzitter P. Goedknegt 
geluk met dit jubileum en voor het vele 
nuttige werk dat er verricht werd in  het 
belang van den haringhandel in  het al
gemeen en van de leden in  het bijzonder.

Het weze een voorbeeld voor de ge
brekkige organisatie ten onzent be
staande en steeds bestaan hebbende.

Van de Zeeuwsche stroomen
M O SSE L-IN D U STR IE  S T E R K  

U ITG E B R E ID
Op 15 September j l.  is  met de levering 

van mosselen aan de industrieën, inleg
gerijen enz. wederom een aanvang ge
maakt.

Indien men bedenkt, dat te Yerseke 
het aantal mosselindustrieën in  ru im  1 
jaar tijd s van 2 tot 12 is  gestegen, die 
gezamenlijk een zeer groote capaciteit 
hebben, zal men het groote belang van 
de mosselen voor de voedselvoorziening 
eenigszins kunnen begrijpen.

Met ingang van 1 October werd 
met de verzending naar Nederland 
begonnen. In  verband met de benzine- 
positie zal dit vervoer niet meer met 
auto’s, doch uitsluitend per trein ge
schieden. Op deze wijze zullen in  onge
veer 5 maanden meer dan 100.000 ton 
mosselen naar Holland vervoerd worden. 
D it c ijfer heeft uitsluitend betrekking op 
de ruwe mosselen. Door de enorme u it
breiding der industrie wordt geschat, dat 
er ongeveer evenveel ingelegde als ver
sche mosselen weg zullen gaan. De totale 
verzending naar Nederland komt h ie r
door tusschen de 200.000 en 250.000 ton 
te liggen.

In  het af geloopen jaar is  in  Yerseke 
met alle kracht gewerkt om de produc
tie en den export van mosselen zoo hoog 
mogelijk te doen stijgen. Industrieën en 
arbeiders z ijn  er thans voldoende voor
handen. De mosselvoorraad wórdt op 
globaal 450.000 ton geschat.

Nu ook de vervoersproblemen grooten- 
deels z ijn  opgelost, laat het zich aan
zien, dat de voorziening van binnen- en 
buitenland met Zeeuwsche mosselen vol
doende verzekerd is.

Een gouden t ijd  voor de Deensche 
V issc he rij

De Deensche visscherij beleeft op het 
oogenblik een gouden tijd , die vergeleken 
kan worden met dien gedurende den we
reldoorlog. De vangsten z ijn  enorm o.a. 
als gevolg van het feit dat de verboden 
zones, waar de mijnen z ijn  gelegd, de 
voortplanting der visch zeer hebben be
vorderd. Met recordvangsten komen de 
visschersvaartuigen de havens binnen, 
niet zelden met een lading aan boord ter 
waarde van meer dan 30.000 kronen.

De betaling der vissehers geschiedt, als 
vanouds, volgens een aandeel-beginsel. 
Als de visch is  verkocht worden alle on
kosten afgetrokken en het netto-bedrag 
verdeeld, zoodat de bemanning dus b ij
na meteen na thuiskomst over een aar
dig bedrag in  baar geld beschikt.

De N.16 terug u it 
Frankrijk

Het visschersvaartuig N.16 «Antonius 
van Padua» schipper Is . Ghys, is  op 27 
September 1.1. terug u it S t Vaast te 
Nieuwpoort aangekomen met schipper 
Isidoor Ghys, z ijn  vrouw en zoon aan 
boord.

W ij wenschen schipper Ghys welkom 
en hopen dat z ijn  vaartuigje er spoedig 
ook moge toe bijdragen om meer visch 
en garnaal aan te voeren.

Brievenbus
— » —

DE R EC H TE  L IJN , L U IK .
W ij kunnen uw schrijven niet in la s- 

schen, omdat uw handteeken en uw 
adres onder dit artikel geplaatst z ijn .

Zoodra gij ons een schrijven laat ge
worden, de verantwoordelijkheid hiervan 
opnemend, zullen uwe ’ interessante be
schouwingen gepubliceerd worden.

Geheimhouding van den schrijver is  
verzekerd.

AAN TAHON GEORGES.
Uw schrijven van 29-9-41 wordt over

gemaakt aan den verkooper van de vis- 
schersboot, die met u in  verbinding zal 
treden.
DE POPERINGENAAR.

W ij hebben uwe gegronde klacht over
gemaakt aan de Corporatie voor Visch 
en Visscherijprodukten.

Dat Poperinge van alle vischverbruik 
verstoken b lijft , zal z ijn  reden hebben, 
al kan wel een regeling getroffen z ijn , 
die elkeen, naarmate de aanvoer be
staat, voldoening geeft.

Onze Echo’s

Maatregelen ter 
bevordering van den 
Vischstand in Holland

i
Duizenden hebben in  ons land direct 

of indirect een bestaan in  de visscherij. 
W ij z ijn  trotsch op onze visschersvloot 
en denken met dankbare herinnering 
terug aan onze koene voorouders, die 
op groote schaal het vangen van zee- 
visch ter hand namen en daarmee de 
basis schiepen voor onze nationale wel
vaart Het merkwaardige fe it doet zich 
echter voort, dat de visch in  ons land 
nooit bijzonder populair is  geweest, 

j Zeker, ieder lie t wel eens een Holland- 
’ sche nieuwe door z ijn  keelgat glijden, 
maar daar bleef het meestal b ij. Het 
echte vischeten was tot een betrekkelijk 
kleinen kring beperkt. Ongetwijfeld 

' speelde de p rijs  daarbij een rol, aldus 
I «De Visscherijwereld», waaraan we dit 
i ontleenen. •••

Thans wordt de visch meer en meer 
beschouwd als een welkome aanvulling 
van den maaltijd en de vraag is  grooter 
dan ooit. Niet alleen zeevisch, maar ook 
zoetwatervisch, vindt thans gereeden 
aftrek. Een ongelukkige omstandigheid 
is  daarbij, dat de vischstand in  ons land 
de laatste jaren, door de wisselvallig- 

: heden van het weer, is  achteruitgegaan, 
j Daarom heeft de overheid een serie 
maatregelen genomen om den visch
stand grooter te maken.

Kuitrijke snoek

Zoo wordt allerwegen de ku itrijpe 
snoek gevangen. De ku it wordt kunst
matig uitgebroed in  speciale bakken. 
Op deze wijze wordt het groeiproces aan
z ie n lijk  bevorderd. De jonge snoek wordt 
uitgezet in  de Nederlandsche binnen
wateren. E r  is  een verbod uitgevaardigd 
om met bepaald vischgerei (kuil, aalfuik 
en aalhoekwant) in  het IJsselmeer te 
visschen. Op deze wijze wordt voorko

k e n , dat jonge visch gevangen wordt. 
In  het voorjaar wordt op een speciale 
vergunning en onder toezicht van in 
specteurs van de Visscherij-inspectie, 
langs den A fslu itd ijk  glasaal gevangen. 
Deze wordt uitgezet in  de wateren in  
de provincies Friesland en Overijssel. 
Ondermaatsche aal en paling mogen 
niet worden gevangen. In  den Noord- 
oost-polder is  dit verbod echter opge
heven, omdat deze polder langzaam 
droogloopt. Deze ondermaatsche visch 
mag echter niet voor de consumptie 
worden gebruikt, maar moet uitgezet 
en verspreid worden in  de rivieren en 
plassen.

Voor de schubvisch geldt dezelfde 
verbodsbepaling, maar ook voor het 
vangen van deze visch z ijn  in  bepaalde. 
gevallen uitzonderingsbepalingen in  het: 
leven geroepen. Z i j  wordt echter alleen ; 
uitgezet in  Overijssel en Friesland, aan
gezien het niet mogelijk is  deze schub
visch over groote afstanden te vervoe
ren.

Uitbreiding van de mosselteelt

De mossel heeft zich den vorigen w in
ter in  een geweldige populariteit mogen 
verheugen, z i j  is  tot volksvoedsel ver
heven. Iedereen at mosselen en sprak 
over mosselen. Millióenen mosselen z ijn  
verorberd. Geen wonder, dat de over
heid er toe is  overgegaan, de nederige 
mossel «in  den arm te nemen». Het was 
de gewoonte, om ieder jaar gedurende 
eenige weken toestemming te verleenen 
mosselzaad te verzamelen in  de Wadden
zee. D it jaar is  de vergunning uitge
breid van het voorjaar tot 1 September. 
Het mosselzaadseizoen is  dus nu geslo
ten. Het gevolg is  geweest, dat honder
den tonnen (een ton is  1000 kilo) mos
selzaad naar Zeeland, het mosselland 
bij uitnemendheid, z ijn  vervoerd en 
daar uitgezet z ijn .

Een gelukkige omstandigheid is, dat 
de mossel in  één of twee jaar r ijp  is  
voor de consumptie.

• ••
Hoewel de oester, wegens den hoogen 

p rijs , die er voor moet worden betaaW, 
nooit een volksvoedsel zal kunnen wor
den, besteedt de overheid ook aan dit 
adellijke familielid van de mossel haar 
aandacht.

Men bevordert de oesterteelt door het 
beschikbaar stellen van een premie voor 
het leggen van oesterpannen.

W ij willen tenslotte nog wijzen op de 
maatregelen, die worden genomen ter 
voorkoming van verontreiniging van het 
water met voor de visschen doodelijke 
stoffen.

Leergang in  den Scheepsbouw
V R IJE  TEC H N ISC H E VAKSCHOOL T E  

OOSTENDE

Zeer belangrijk voor alle beroepsschool- 
gediplomeerden u it Nieuwpoort, Brugge, 

Oostende en omgeving

. De tweejarige Zondagleergang in  den 
metalen scheepsbouw onder leiding van 
M. Julien Pilaeys, or.deroestuurder van 
het studiebureel bij de firm a Beliard en 
Crignton te Oostende, werd verleden 
Zondag ingezet met 14 inschrijvingen: 
we mogen gerust zeggen dat er minimum 
nog 14 mogen bijkomen! E r  zal inder
daad voor lange jaren in  beide steden 
voor honderden werklieden, meestergas
ten en studiepersoneel een onderkomen 
kunnen gevonden worden in  dezen tak 
der bedrijvigheid, die aan onze vlaam
sche kust nog zeer kan uitgebreid wor
den.

B i j  ons weten is  deze gelegenheid ge
boden door de V rije  Technische Vak
school met den steun van den Staat en 
de Provincie, de eenige die bestaat in  
West-Vlaanderen. Profiteer van de ge
legenheid: ge zu lt er U  zelf en de volks
gemeenschap een schoonen dienst mee 
oewijzen. Het vlaamsche volk mag im 
mers in  geen enkelen tak van bedrijvig
heid waar een zekere toekomst voor ver
zekerd is  ten achteren staan. Aan U, die 
voldoende voorbereid z i j t  door vakschool - 
studiën, de plicht en de voldoening U 
door het volgen van dezen cursus verder 
te bekwamen om werk en leiding over te 
nemen in  deze nijverheid.

Op schrifte lijke aanvraag worden de 
noodige bewijzen opgestuurd om een 
paspoort aan te vragen en een school- 
abonnement. Vergeet niet een postzegel 
van 1 fr. bij uw schrijven te voegen voor 
het antwoord.

De lessen worden gegeven van 9.30 u. 
tot 12.30 u. Te 8.45 u. wordt in  de kapel 
van de school een H. M is gelezen om de 
ingeschreven leerlingen toe te laten met 
meer gemak de lessen te volgen en hun 
Zondagsplicht te vervullen.

Werpt uw oud papier niet weg; 
door het zorgvuldig te bewaren 
verschaft U  arbeid aan een groot 
aantal onzer landgenooten.

Betreden van den Zeedijk, A lbert I  
Promenade, Visscherskaai en de 
Duinen gedurende de du iste rn is

Aan de bevolking wordt hierbij bekend 
gemaakt dat de Duitsche Overheid mede
deelt dat gedurende de maand October 
1941 het betreden van den Zeedijk, de 
Albert I  Promenade, de Visscherskaai en 
de duinen verboden is  tusschen 7 uur 
’s avonds en 7.30 uur ’s morgens.

Waarborgen terugbetaald
De destijds door de eigenaars van v is

schersvaartuigen gestorte waarborgen 
opdat ze de visscherij zouden mogen 
uitoefenen, werden Zaterdag j l .  bij be
slissing  van de Hoogere Overheid aan 
de belanghebbenden terugbetaald.

Bewaart zorgvuldig het oud pa
pier. Verzamelt het en &eeft het 
elke maand aan den reinigings
dienst uwer gemeente, dewelke er 
zich zal mede gelasten van het aan 
de verwerkers doen toe te komen, 
die het dan als grondstof zullen 
gebruiken.

Een vaartuig vischt voor 
W interhulp

Sinds Woensdag werd bij de schepen 
die de toelating hebben om de visscherij 
uit te oefenen een vaartuig toegevoegd 
dat voor Winterhulp zal varen, t.t.z. 
waarvan de vangst aan deze mensch
lievende inste lling zal worden af gele
verd.

E lk  vaartuig k r ijg t  z ijn  beurt om voor 
Winterhulp te visschen.

De kosten van brandstof, alsook het 
loon van de bemanning, een forfa ita ir 
bedrag, wordt vergoed.

De noodlijdenden te gast in  het goed
koop sp ijshu is zullen er waarschijn lijk 
wel bij varen.

H E T  H U IS

E* DEHAESE
B R IL L E N  en FO TO  A R T IK E L E N  
W esthelling Ku rsa a l (vroeger K a 
pellestraat 25) is  overgebracht :

K A P E L L E S T R A A T  54 (Hoek Pau
lu sstra a t). (478)

Roeibooten varen u it
Van uit Blankenberge en Breedene 

zullen thans ook, zooals aan de West
kust, enkele roeibooten de visscherij u it
oefenen.

Nieuwe M arktle ider
Te Bouchaute werd de heer Alois Ver- 

mandel door de Corporatie voor Visch 
en Visscherijprodukten aangesteld als 
marktleider.

Men weet dat een 15-tal vaartuigen 
van u it de voornoemde haven de v is
scherij op de Westerschelde beoefenen.

Interessante
Scheepvaartnieuwsjes

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 van 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
P.1553 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 Noord........ 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 D68 Brussel Zuid ......... 17.30
P.619 Gent St. Pieters ... 20.26 P.1562 Kortemark .............. 18.10

P.1564 Kortemark .............. 20.—

Problemen van de Zwitsersche 
Binnenscheepvaart

Tijd e ns een bijeenkomst van den 
Geneefschen Hoogen Raad werd mede
gedeeld, dat de Bondsregeering reeds 
belangrijke toebereidselen getroffen 
heeft voor het intensievieeren van het 
Zwitsersche binnenscheepvaartverkeer. 
Zoodra Duitschland en F ra n k rijk , zoo 
werd o.a. gezegd, het eenmaal over het 
ontwerp aangaande een aaneensluitend 
waterwegennet eens zullen z ijn , zal ock 
voor Zwitserland deze aangelegenheid 
principieel opgelost z ijn . Doch eer het 
zoover is, zal Genève de bevaarbaarheid 
van de Rhone tot aan de Fransche 
grens moeten bevorderen, om door de 
verbinding met de Middellandsche zee 
den noodigen voorsprong op het Tra n s- 
helvetisch kanaal te krijgen, dat Zw it
serland aan het overige Europeesche 
waterwegennet zal aansluiten.

Lichte Achteruitgang van Tonnage 
der Zweedsche Handelsvloot

De Zweedsche Kamer van Koophandel 
publiceert thajns de definitieve cijfers 
betreffende de situatie van de Zweed
sche handelsvloot in  1940. B i j  het begin 
van genoemd jaar bezat Zweden 2.242 
schepen, vertegenwoordigende een to
taal van 1,62 m,illioen B R T . Hieraan 
konden, in  den loop van datzelfde jaar, 
59 schepen toegevoegd worden, hetzij
85.000 B R T , waarvan 31 (52.100 B R T )  op 
Zweedsche werven gebouwd werden. In  
werkelijkheid was het aantal in  Zweden 
geconstrueerde schepen hooger, name
l i j k  97 eenheden (183.200 B R T ) ,  doch 
hiervan waren 58 vaartuigen bestemd 
voor de oorlogsvloot.

Sedert het begin van 1941 ging de ton
nage van de Zweedsche handelsvloot ge
stadig achteruit, zoodat eind Augustus 
j l .  nog slechts 2.164 eenheden (1.495.000 
B R T )  in  de vaart waren. B i j  vergelij
king met September 1939 onderging de 
tonnage dus een vermindering met on
geveer 8 t.h.

Tankschepen in Dienst van de 
Vereenigde Staten

Zooals men weet, hebben de Veree
nigde Staten al het mogelijke gedaan 
om hun eigen tankvloot u it te breiden 
door direct leverbare, vreemde tonnage. 
Een onlangs door de United States Ma
ritim e Commission gepubliceerde sta tis
tiek, toont duidelijk aan in  welke mate 
dit program verwezenlijkt kon worden. 
Voor het transport van petroleum be
schikken de V. S. thans over 215 buiten
landsche schepen, welke een totaal van
1.395.000 B R T  vormen. 88 van deze sche
pen, vertegenwoordigende 547.500 B R T , 
varen onder Britsche vlag, 60 (498.400 
B R T )  onder Panameesche vlag en 14 
schepen (96.400 B R T )  onder Noorsche. 
B ijn a  al deze tankers z ijn  ingelegd op 
de Engeland-vaart of op die van het 
westelijk halfrond.

Oorlogsverzekering voor Portugeesche 
Handelsvloot

In  Portugal werd een commissie in  
het leven geroepen, die de kwestie zal 
bestudeeren van een voldoende verze
kering der nationale handelsvloot tegen 
oorlogsrisico. Men verneemt, dat een 
premie voor oorlogsrisico in  de toekomst 
zal moeten worden gestort voor iedere 
overzeesche re is; deze zal worden be
rekend al naar gelang de gevaren die 
zich voor schip en lading zullen of kan
nen voordoen. Het bedrag van deze pre
mie zal door de commissie worden vast- 

. gesteld, in  verstandhouding jne t het 
I m inisterie van financiën.

Verhoogde Vrachtkosten op de Route 
Sjanghai-Hongkong-Manilla

Zes belangrijke Japansche scheep
vaartmaatschappijen, leden van de 
West-Pacific Vrachtconferentie, hebben 
hunne goedkeuring gehecht aan een ver
hooging der vrachtkosten op de route 
Sjanghai-Hongkong-Manilla. De voorge- 
stc’de vermeerdering bedraagt 10 dol
la r per ton. Deze beslissing werd tele
grafisch aan het hoofdkantoor van de 
conferentie, te New-York, medegedeeld, 
door de maatschappijen Nyk, Osk, Dai- 
do, Kawasaki, Mitsoei en Yamashita. 
Dezelfde zes maatschappijen hebben 
echter een voorstel tot verhooging van 
den vracht naar Japan afgewezen. Ver
volgens worde nog gemeld, dat de con
ferentie besloten heeft de vrachtkosten 
op d3 route Siarghai-Bomöay met 20 
t.h. te verhoogen.

Finland’s belangrijkste Reederijen

Volgens de « Scandinavian Shipping 
Gazette » zou de « Finska Angfartygs 
A/B», die een vloot bezit van 77.333 B R T, 
de eerste plaats innemen onder de F in - 
ïche reederijen. Dan volgen de «Gustaf 
3. Thorden» met 41.238 B R T , de «Rederi 
A/B Atlanta», met 24.170 B R T , de «Antti 
W ihuri», met 23.522 B R T , de «A/B E. 
Nordstrom & Co» met 22.826 B R T , de 
«Angfartygs A/B Bore» met 21.610 B R T  
en de «J. A. Zachariassen & Co» met 
20.608 B R T . Men mag aannemen, dat 
genoemde reederijen eveneens de be
langrijkste eenheden van de Finsche 
handelsvloot bezitten met een tonnage 
varleerende tusschen 2.000 en 6.500 B R T , 
welke meer dan de helft der totale ton
nage van de vloot vertegenwoordigen, 
ofschoon z ij in  aantal slechts één zesde 
van het totaal der bestaande schepen 
ultmaken.

STEN O -D A C TYLO SC HO O L

CÜEMER
2bïs, Marie-Joséplaats (boven Ribby)

SN EL EN M A C H IN ESC H RIFT - TA LEN  

C O PYW ERKEN

Inlichtingen en inschrijvingen ter 
school van 2 tot 5 uur. Op alle andere 
uren bij Mej. Tilm ont, 6, Oude M ijn - 
plaats. (351)

Rationalisatie in  Japanschen 
Scheepsbouw

Het Japansche ministerie van ver
keerswezen besloot over te gaan tot een 
systematische normaliseering in  den 
scheepsbouw. Deze zal in  versneld tem
po doorgevoerd worden, ten einde de Ja
pansche scheepvaart voor de door haar 
opgeëischte taak in  het Verre Oosten, 
binnen afzienbaren tijd  geschikt te ma
ken. E r  zullen hoofdzakelijk twee typen 
van cargo’s gebouwd worden, nl. één 
van 6.800 ton en éen van 4.200. De nor
maliseering zal aldus toegepast worden, 
dat zooveel mogelijk materiaal bij het 
bouwen van vrachtschepen kan worden 
uitgespaard. Tevens zal aldus een bete
re benuttiging der technische capaciteit 
van de Japansche scheepswerven be
werkstelligd worden.

W E N D T U VOOR A L L E  D R U K W E R K  

to t de Drukkerij van 

■ H E T  V I S S C H E R I J B L A D »



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

Den MAANDAG 6 OCTOBER 1941, 
om 3 uur namiddag in  het Café «P rin s 
Boudewijn», 22, St. Sebastiaanstraat, 
Oostende:

TO ESLA G
van

G EM EEN TE RO KSEM

1. Woonhuis
Brugschen steenweg, 11, en 1 Ha. 49 a. 
20 ca. ZA A I- EN W EILAND.

Ingesteld: 103.000 fr.

2. Partij bosch
innewaarts Brugschen steenweg, groot 
43 a. 20 ca.

Ingesteld: 10.000 fr.

3. Partij zaai- en
weiland

Brugschen steenweg, ook kunnende die
nen als bouwgrond voor gedeelte, groot 
1 Ha. 44 a. 35 ca.

Ingesteld: 131.500 fr.

4. Partij zaailand
Brugschen steenweg, kunnende dienen 
als bouwgrond, groot 15 a. 90 ca.

Ingesteld: 26.000 fr.

Recht van samenvoeging, zie plan op 
affichen.

Alle inlichtingen ter studie. (469)

W A SSC H ER !J  vraagt goede en halve 
s t r ijk ste rs  op hoogte van den stiel, goed 
loon. Zich wenden: Van Bel, 10-12, S in t- 
Paulusstraat, Oostende. .(479)

BEN KO O PER van electrische motors 
alle P. K., electr. frigo’s enz. Veldstraat, 
la, Oostende, tel 721.97. (481)

T E  V ERKO O PEN : Mazoutmotor van 
10 P.K. Zich wenden: IJzerstraat, 53, 
Blankenberge. (462)

T E  KO O P: Garnaalboot met alle visch- 
tuig, lengte 8.50 m., breedte 2,25 m., diep
te 1,40 m., met marinemotor benzine van 
14 P.K. merk Benz. Zich wenden: Le f
fingestraat, 62. (422)

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

Studie van Meester

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

Leopoldlaan, 7.

B i j  onroerende beslaglegging 

O PEN BA RE V ERKO O PIN G
van het hotel-pension genaamd

V IL L A  N E P T U N E
te Oostende, Albert I  Promenade 

(Zeedijk) nr. 47

Mr. Maurice Sebrechts, notaris te Oos
tende, zal, ten overstaan van den Heer 
Vrederechter van het kanton Oostende, 
bijgestaan door den Heer G riffie r van 
zelfde rechtsgebied, in  uitvoering van 
een vonnis bij verstek geveld door de 
Rechtbank van eersten aanleg zitting 
houdende te Brugge op 24 Ju li 1941, op 
den beneden vermelden zitdag overgaan 
tot de openbare verkooping van:

Rechterlijk arrondissement Brugge

STA D  OOSTENDE
EEN  V ILLA  genaamd Villa  Neptune, 

staande en gelegen te Oostende, Albert I  
Promenade nr. 47, dienende voor pen- 
sioen-hotel, gekadastreerd sectie A nr. 
1596/t/8 voor eene grootte van 3 a. 45 ca., 
hebbende eenen uitgang langs de C hris
tinastraat, door de poort van de Villa 
Christine, hebbende volgens tite l eene 
grootte van 315 v.m., palende noord den 
zeedijk, Oost Goldschmidt Barrat, Carl, 
Finschly, de Christinastraat, Bockhodt 
Polydoor, te Oostende, B illie t  Henrica, te 
Oostende, Zuid Vande Wynckele Lecom- 
te, Ignace, te Bousbecque, en West dezen 
laatste, met de roerende goederen, on
roerend bij bestemming, er zich bevin
dende.

Zitdag :
DINSDAG 14 OCTOBER 1941, om 3 uur 

namiddag, in  de gehoorzaal van het 
Vredegerecht, Gerechtshof, Vindictive
laan, te Oostende.

Ingesteld: 50.000 fr.

Te bezichtigen op Dinsdagen, Donder
dagen en Zaterdagen, van 2 tot 4 uur.

Alle inlichtingen z ijn  te bekomen ter 
studie van den verkoophoudenden no
taris.

De liefhebbers worden verzocht op den 
zitdag hun trouwboekje of een uittreksel 
hunner geboorteakte mede te brengen.

(472)

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

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

T E  KOOP aan voordeelige prijzen, ver
schillende loten bouwgrond gelegen : 
1 lot van 6.00 voorgevel, 92 m2 in  de 
Zwaluwenstraat; 1 lot van 5.50 voor
gevel, 92m2 in  de Tarwestraat; 1 lot van 
100 m2 in  de Honoré Borgersstraat ; 
1 lot van 240 m2 in  de Leffingestraat.

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

(448)

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

I K  B E T A A L  D EN  IIO O G STEN  
P R IJ S

voor rijtuigen, kamions, kamion- 
netten, niet in  het gebruik of be
schadigd. Achterdeel, Chassis, Res
sorts en banden in  gelijken welken 
staat. In  het bijzonder Chevrolets.

Schrijven: W illy  Goes, Nieuw
poortsteenweg, 460. Oostende. Be
geeft zich ten huize. (445)

Commissie van 
Openbaren Onderstand

OOSTENDE

OP MAANDAG 20 OCTOBER 1941, te
14,30 uur, zal de Commissie van Open
baren Onderstand, in  haar gewone z it 
tingzaal Ed ith Cavellstraat, 15, overgaan 
tot de

Openbare
Aanbesteding

voor de levering van de volgende waren:

Lot 1 25.000 kg. aardappelen:
Lot 2 70.000 kg. voederbeeten;
Lot 3 7.200 kg. samengesteld voeder.

De aanbiedingen, op formaatzegel, zu l
len u ite rlijk  Maandag 20 October 1941, 
te 14.30 uur in  het Bu rg e rlijk  Hospitaal, 
Edith Cavellstraat, 15, afgegeven wor
den.

De Commissie van 
Openbaren Onderstand.

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

gelezen weekblad van de K u st.

Z I E K T E  d e k  B L A A S
GESLACHT- EN WATERORCANEN 
VAN BEIDER KUNNE OP ELKEN 

OUDERDOM
P ijn lijk e  en veelvuldige drang tot wate 
ren. Bedwateren b ij kinderen en ouder 
lingen, troebel en etterachtig water met 
sporen van bloed en slechte geur. P ijn 
lijke  of chronische ontsteking, morgend 
drop, vezels, ontsteking van den prostaat 
m oeilijk wateren, zwakke uitstra ling die 
zelfs sondeering noodzakelijk maakt, 
nachtelijk verlies, geslachtsstoringen.

DE E D E LE  ORGANEN D ER VROUW
Witte vloed, onderlijfpijnen, bloedstor
ting, gevolgen van kraambed, scheede- 
en uitwendige ontsteking, jeuking, kee
ren der jaren, enz.

V R O EG TIJD IG  A FNEM EN VAN 
LE V E N S K R A C H TE N  

DER B E ID E  G ESLA C H TEN  
Herste lling  op ieder ouderdom 

Ongevoeligheid -  te korte handeling 
Snelle en geheele genezing door de Dégé- 
da geneesmiddelen van Dr. Damman, 
volkomen onschadelijke • remedies, bereid 
met plantenextrakten.

Vraag brochure SM E 64 aan de 
PHARMACIE DU TRONE 
Troonstraat, 31, Brussel

Gelieve goed op te geven voor welke 
ziekte, want er bestaat een bijzonder 

brochuur voor ieder. (475)

M ARKTBERICHTEN

Kg. Kg. Kg. Kg. Kg. Kg.
Garnaal
Platvisch, schal en bot

4.139 19.153 5042 11163 2125 41622

le soort 2.043 1.462 — 2434 101 6040
2e soort 882 714 — 1509 248 3353

Groote platvisch 300 441 — 433 _ 1174
Tong: kleine 69 . 142 — 658 — 869

le soort 7 34 — 42 _ 83
2e soort 7 98 — 100 — 205
3e soort 20 287 — 168 _ 475

Groote schui 402 270 — 177 428 1277
Tarbot en griet 2 3 — — — 5
Rog 63 — 4 5 72
Groote bot 129 383 — 984 .— 1496
Gul 3 — — — — 3
Kleine w ijting 
Krabben

749 63
1036

59 — 871
1036

Transportïoerders Volgens ministerieel besluit 
moeten er 1000 VRAC HT
WAGENS P ER  MAAND met 
gasgeneratoren uitgerust 
worden. A A RZEL N IE T  EN  
VERSCHAF U EEN

GOHIN - Poulenc
(Kolen geleverd per contract)

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

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

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

T W E E  K L O K K E N , T W E E  G E LU ID E N

De Ordening van den Kleinhandel in Visch

Agence Ch. Seys
Rogierlaan, 21 Oostende

T E  K O O P :

Schoone Villa, Maria Theresiastraat. 
Hotel-Pensioen bij Zeedijk. Alle confort.

Met oorlogsschade. Occasie.
Prachtig huisje, b ij Catharinaplaats. 
Kleine Villa, Opex, 90.000 fr. 
Rapportvilla, Av. de la Reine, 4 appart.

Str. water. Gr. hof. 340 m2. 
Handelshuis, bij Leopoldplaats.
Schoon Heerenhuis, center van stad. 
Schoone rapportvillas, Zeedijk bij Pal.

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

45 kamers. Alle confort.
2 schoone villas, Mariakerke, 164 m2. 
Bouwgronden te Breedene, vanaf 18 fr.; 

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

T E  H U U R :

Huizen: St. Sebastiaanstraat, St. Peter- 
burgstraat, Sportstraat nr. 3, enz.

DRINGEND T E  KOOP GEVRAAGD :

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

(476)

Muziek instrumentenfabriek
W YN SBERG H E IVAN  

Wettig gediplomeerd 
Garenmarkt, 30 -  BRUCCE

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

(132)

Sterfgeval
Men verzoekt ons het afsterven 

te melden van

M IJN H EER

Bsidoor Brunet
Weduwnaar van 

Mevrouw Valeria Janssens
alhier overleden den 22 September 
1941 in  den ouderdom van 75 jaar.

Volgens den w ii van den over
ledene heeft de begrafenis in  in n i
ge familiekring plaats gehad.

De familie bedankt vrienden en 
kennissen voor de blijken van deel
neming in  hun rouw. (477)

Mijnheer Emile Zeebroek; 
Mijnheer en Mevrouw Vincent 

Kean-Zeebroek en kinderen; 
Mijnheer en Mevrouw Edmond 

Zeebroek-Bonhomme en kinde
ren;

Mijnheer en Me\rouw Louis De 
Corte-Zeebroek en dochter; 

Mijnheer en Mevrouw Eddy M orf- 
Zeebroek

deelen U met droefheid mede het 
overlijden van

MEVROUW

Emile Zeebroek
geboren SLEEW AG EN

geboren te Gent, den 17 Mei 1870 
en er overleden den 27 September 
1941.

De begrafenis had plaats in  de 
strikste  in tim ite it en dit bericht 
dient als eenige kennisgeving.

Zwijnaerdesteenweg, 531, Gent.
(480)

S ta d N IE U W P O O R T
De Burgemeester der stad Nieuwpoort 

maakt bekend dat een plaats te begeven 
is  van tijde lijke  bediende op het stads- 
secretariaat (Dienst der Financiën).

VOOR WAARDEN:

a) Belg z ijn , van goed gedrag en zeden 
en voldaan hebben op de wetten van de 
nationale m ilitie ;

b) gezond z ijn  en v r i j van alle 
lichaamsgebreken ;

c) minstens 18 jaar oud en hoogstens 
30 jaar oud z ijn  (voor de begunstigden 
door de wetten van 3-8-1919 en 21-7-1924 
en voor de oudstrijders van 1940: 35 j.) ;

d) met vrucht de middelbare studiën 
van den lageren graad voltrokken heb
ben, of door een examen bewezen heb
ben gelijkaardige kennissen te bezitten;

e) drager z ijn  van een diploma van 
hulprekenplichtige ;

f) voldoen aan een proef in  machien- 
schrift.

De aanvragen moeten per aanbevolen 
brief gericht worden aan den heer B u r
gemeester, ten laatste op Donderdag 16 
October.

Volgende bescheiden moeten bij de 
aanvraag gevoegd worden:

1) een uittreksel u it de geboorteakte;
2) een getuigschrift van goed gedrag 

en zeden;
3) de diploma’s of een gelijkvormig 

verklaard afschrift ervan;
4) gebeurlijk de stukken die een voor

keurrecht bewijzen.
Aanvangswedde: 12.000 frs.
Alle inlichtingen te bekomen op het 

stadssecretariaat.

Nieuwpoort, 26 September 1941.

De Burgemeester,
Dr. André VAN DAMME.

.(473)

INGEZONDEN
Geachte Heer Uitgever,

Als getrouwe lezer van uw geëerd 
weekblad «Het Visscherijblad», was en is  
het nog steeds met de grootste nieuws
gierigheid en aandacht dat ik  ieder week 
uw verschillende en verscheidene artike
len, alhoewel thans meerendeels enkel 
ten voordeele van onze zoo diepbeproef 
de visschersbevolking doch ook wel eens 
ten bate van onze zoo zwaar geteisterde 
burgerbevolking der kust geschreven, 
iees en herlees, zonder na te laten bij me 
zelf er de passende beschouwingen en 
overwegingen over te maken.

Verleden week nog was er onder ander 
wederom een artikel welke speciaal m ijn  
aandacht gaande maakte en wel «De Or
dening van den Kleinhandel in  Visch» 
dit om tweeërlei reden:

1) Omdat deze ordening zoowel de v is
schersbevolking als de burgerbevolking 
ten goede zou moeten komen en twee 
vliegen in  een slag is  beter dan een.

2) Omdat er tot op heden in  den kle in
handel van visch zoo weinig orde te be
speuren valt.

Na lezing en herlezing van bovenge
meld artikel en niettegenstaande ik  m is
schien de begaafdheid noch de bevoegd
heid niet heb om ontwerpen van regle
menten op te stellen, weze het m ij toch 
ook eens geoorloofd m ijn  persoonlijk ge
dacht daarover neer te pennen en een 
nuchteren k ijk  te werpen als liefhebber 
van visch, op de gebrekkige huidige 

( vischbedeeling hier ter stede.
Zonder na te laten het radicaal mid

del aan te duiden om den woeker in  den 
kleinhandel te bestrijden, in  de hoop dat 
m ijn  zienswijze medegedeeld en de goed
keuring zal wegdragen van vele zooniet 
alle liefhebbers van het niet te versma
den voedsel: het vischje.

’k  Za l eerst maar beginnen met enkele 
vaststellingen aan te halen:

Vóór den oorlog was de bevolking aan 
de kust alom gekend als de grootste 
vischverbruikers; er was voorzeker geen 
enkel huisgezin waar niet twee à drie
maal minimum per week, jaar in  jaar 
uit, visch of garnaal onder allerlei vorm 
bij middag of avondmaal verbruikt werd 
en het was absoluut niet noodig daar
voor, in  tegenstrijd met het binnenland, 
groote propaganda over het vischje als 
voedzaam product te maken.Thans wordt 
er van alle zijden naarseen vischje of 
wat garnaal getracht en gesmacht en de 
eerste en grootste slachtoffers van de 
schaarschheid ervan z ijn  voornamelijk 
net als voor eender ander product, dezen 
die er om zoo te zeggen, verslaafd aan 
waren: de kustbewoners doch bijzonder
l i j k  nog de minderbegoeden.

Wat zou nu eigenlijk wel de oorzaak 
hiervan wezen!

I s  de hoeveelheid toegekend aan de 
bevolking der kuststeden onvoldoende ?

Of verdwijnt er nog steeds van de toe
gekende hoeveelheid op de zwarte 
markt ?

Beide vragen dienen bevestigend be
antwoord te worden.

E r  is  noch visch noch garnaal genoeg 
om iederen dag ieder huisgezin een m i
nimum hoeveelheid te verschaffen. Ver
volgens is  het treurig te moeten vaststel
len, dat personen die soms twee, drie 
vier uur zelfs op voorhand in  de r i j  aan 
den een of den ander vischwinkel staan, 
niet meer besteld worden, niet omdat 
ze te ver achteruit staan, doch wel om
dat de winkeliers de geringe toegekende 
hoeveelheid visch verkiezen nog gerin
ger te maken ten voordeele van hunne 
speciale kliënten, welke nadien ten huize 
besteld worden tegen hoogere prijzen. 
Het meerendeel der w inkels vinden het 
zelfs geraadzamer de koopwaar niet 
tentoon te stellen, doch bestellen liever 
van onder hun toonbank, wat als gevolg 
heeft dat sommige personen doorgezon
den worden onder voorwendsel dat de 
voorraad uitgeput is  en anderen een uur 
nadien toch nog besteld worden.

Dat zou, vooral in  de huidige omstan
digheden, niet mogen bestaan. De rant
soeneering is  er, doch is  er voor iedereen. 
Iedereen moet de gelegenheid hebben 
de huidige moeilijke tijden te trotseeren, 
zoowel arm als r i jk .  Integendeel, de be
ter begoeden hebben de gelegenheid hun 
dienstboden in  de r i j  te laten staan, 
daar waar een moeder van een kroost
r i j k  gezin door zorgen thu is weerhouden 
wordt.

Het ontwerp van den heer Louis R e il
zen, ex-commissaris hall-chef van de

VISCHAANVOER G EDURENDE DE W EEK  VAN 21 TO T  27 SE P TE M B E R

Oostende ZeebruggeBoekhoute Blankenberge Strand Totaal

Totaal aankoop-
c ijfe r: fr. 91.140,50 252.925,— 52.8879,— 198.260,50 33.043,50 628.248,50 

Aantal vischdagen: Oostende 2; Zeebrugge 4; Boekhoute 4; Blankenberge 4.

: Studio Lionel ii
106, Nieuwpoortsteenweg, 10&

ANTWERPEN

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

(452)

Een Visschersfamilie 
in feesti

vischmijn, alhoewel tot in  • de puntjes 
verzorgd, biedt nog geen zekerheid en 
wel om volgende redenen:

1) Het bewijst nog niet dat alle door I 
de Corporatie afgeleverde producten in  
oorspronkelijke hoeveelheid en tegen den ! 
bepaalden p rijs  aan den man zullen ge- ! 
bracht worden.

2) Het bewijst nog niet dat ieder hu is
gezin om de beurt de gelegenheid ge
geven zal worden zich visch aan te 
schaffen. De leursters zouden b.v. iede
ren dag aan een zelfde deur kunnen 
bellen.

3) Art. 7 opent wederotn een achter- 
poortjen voor de speciale vriendjes.

Volgens m ijn  bescheiden meening in 
tegendeel zou het volgende voorstel een 
gunstiger onthaal onder de bevolking 
vinden en iedereen, zelfs de moeilijksten, 
tevreden stellen:

H ier ter stede z ijn  er thans omtrent
30.000 inwoners welke kunnen bediend 
worden door ongeveer 30 vischwinkels en 
50 leurders of leursters. Laat ons ver
onderstellen dat die 30.000 inwoners
12.000 gezinnen vertegenwoordigen. Ieder 
winkel of leurder of leurster zou dus 
12.000:80 = 150 gezinnen te gerieven 
hebben. Ieder gezin zou zich dus moeten 
laten inschrijven. De kleinhandelaar 
maakt een l i j s t  op per alphabetische 
orde en deelt ieder gezin een nummer. 
Een dubbel dezer l i j s t  zou in  de Corpo
ratie berusten voor inatehtneming en 
treffen van maatregelen .bij gebeurlijke 
klachten.

Wanneer nu ’s morgens de winkelier 
z ijn  visch of garnaal voor verkoop ont
vangen heeft, dan hangt h ij eenvoudig 
een bord jen u it vermeldend: 
vandaag 10 kg. visch (nummers 1 tot 10) 

20 kg. garnaal (nummers 11 tot 30)
’s Anderendaags: 

vandaag 15 kg. visch (nrs. 31 tot 45) 
25 kg. garnaal (nrs. 46 tot 70)

Dezelfde regeling zou dienen gevolgd 
te worden voor eilbot, rollmops, enz...

I s  de beurt om, t.t.z. is  ieder gezin eens 
bediend geweest, dan verkoopt h ij een
voudig weg eerst eens de garnaal en dan 
de visch. Zoodoende zou ieder gezin toch 
tenminste eens per maand aan wat visch 
of garnaal kunnen geraken, wat thans 
niet gezegd kan worden.

Wat nu bijzonderlijk de leurders of 
leursters betreft, deze zouden ter aan
vulling van de wijken waar minder w in
kels z ijn , een vaste standplaats hebben 
alwaar op dezelfde wijze te werk zou ge
gaan worden.

Evenwel zouden nog de volgende maat
regelen kunnen getroffen worden:

Visschersgezin waarvan een lid  in  de 
vaart: uitgesloten.

Reedersgezin : uitgesloten.
Gezin van —4 personen: een nummer.
Gezin van +3 personen: 2 nummers.
Deze regeling zou:
1) het nutteloos in  de r i j  staan ver

mijden;
2) ieder gezin zou min of meer kunnen 

schatten wanneer het aan de beurt komt 
en desnoods slechts het bordje in  hun 
winkel moeten raadplegen;

3) iedereen zou tevreden en geduldig 
z ijn  beurt afwachten.

Hopende, geachte Heer Uitgever, dat 
U  aan m ijn  nederig voorstel een plaatsje 
in  uw geëerd weekblad zu lt gunnen, met 
besten dank en hoogachting.

Een vischliefhebber.

Nota der Redactie
In  deze gedachten schuilt een uitste

kende regeling, waarop de Corporatie 
wel zou doen ten spoedigste in  te gaan.

W ij komen hierop en op de reglemen- 
teering door den heer Reilzen voorge
steld, ten andere terug.

Men bericht ons dat het op 20 October 
a.s. ju is t  v ijft ig  jaar zal geleden z ijn  
dat de heer Jan Wouters zich in  het 
huwelijk vereenigde met ju ffe r Jeanette 
Vandekerckhove.

Gezien dit geen alledaagsch fe it is, 
wilden w ij daar meer over vernemen. 
Het officieel stuk werd ons ter inzage 
gegeven, en lu id t als volgt:

STA D  OOSTENDE 
Ten jare achttien honderd een en ne

gentig, den twintigsten October, z ijn  te 
Oostende in  het huwelijk vereenigd: 
Joannes Ludovicus Wouters, geboren te 
Oostende, den zevenden Maart achttien 
honderd negen en zestig, zoon van Lu 
dovicus Josephus en van Hortensia Ba r
bara Verkouille, ter eener zijde, en, 
Joanna Rosalia Vandekerckhove, gebo
ren te Oostende, den v ijf  en twintigsten 
Juni achttien honderd v ijf  en zestig, 
dochter van Leopoldus Franciscus en van 
Maria Elisabeth Vandewalle, ter ander 
zijde.

Het is  oprecht jammer, dat dergelijk 
jubileum niet in  andere omstandigheden 
als die welke w ij vandaag beleven, moet 
gevierd worden.

De familie Wouters-Vandekerckhove, 
is  een zeer eerbare Oostendsche familie, 
b ijzonderlijk goed gekend onder de v is 
schersbevolking, want Jantje Wouters is  
een oude zeebonk, die over de Noordzee 
en reizen op Spanje wat weet mede te 
spreken.

Jantje stak het zeegat in  op 13-jarigen 
leeftijd, en is  zoo voort blijven sjouwen 
tot aan z ijn  58 jaar.

Voor den heer Bauwens heeft h ij 4 
nieuwe schepen helpen halen. Voor de 
gehad die onder de besten mochten ge- 
P. V. 16 jaar gevaren, en heeft kapiteins 
rekend worden. Louis Dedrie en Ponjaert 
Alfons, deze laatste toen ons Jantje voor 
den heer Golder vaarde.

Het huwelijksbootje is  voor onze jub i
larissen niet altijd een plezierbootje ge
weest, want, steeds met de gedachte be
zield hunne huwelijksplichten te vol
brengen, heeft het, èn aan Jantje èn 
aan Netje zeer veel werk, kommer en 
zorg bij gebracht.

U it  dit huwelijk z ijn  er 11 kinderen 
gesproten: 7 zoons en 4 dochters, f r is -  
sche, flinke, vooruitziende menschen, 
waarvan vandaag nog 3 dochters en 
3 zoons in  leven z ijn . Vader en moeder 
Wouters z ijn  de gelukkige grootouders 
van 23 kleinkinderen, en mogen zich 
reeds overgrootvader en overgrootmoeder 
noemen.

Leefden w ij nu in  normale periode, 
wees er van bewust dat het zou feest 
z ijn ... maar... ongelukkig genoeg, de fa
milie is  niet voltallig: een dochter en 
een zoon met 6 en 2 kinderen z ijn  in  het 
buitenland, en de brave ouders denken 
steeds aan dezen warover z ij geen nieuws 
hebben.

W ij kunnen het echtpaar troosten en 
moed in  spreken, want Jantje en Netje 
hebben toch reeds zooveel klippen om- 
zeild in  hun leven. Vader op z ijn  manier, 
moeder op de hare.

Nu, uitstel is  niet verloren; eens de 
vrede terug over ons land, en allen rond 
vader en moeder, dan zal het feest z ijn , 
want dergelijke huwelijken z ijn  een 
toonbeeld van plicht, arbeid en w ils
kracht, hetgeen steeds onze vlaamsche 
visschers kenmerkte.

Aan de Jubilarissen, wenschen w ij een 
goede gezondheid en een heilzaam ge
lukkig samenzijn.

Proficiat !

i Bedeeling van visch 
rende de week van 22 
1941:

Belgische visch:

Bot
Pladijs
Rog
Schar
Tarbot
Tong
Garnaal

Vreemde visch:

Krab
Forel
Paling
Baars
Snoek
Voorn

in  de m ijn  gedu- 
tot 27 September

Kg.
432
124
80

2.442
1,2

51,3
6.565

Kg.
487,5
250

1.080
240
20

800

fr.
8.294,40
2.976,—
1.152,—

37.603,20
28,80

2.638,80
75.497,50

fr.
1.462,50
7.550,—

20.354,05
2.681,76

302,—
676,48

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

E. Vanderstraeten
Metsersstraat, 18 —  Oostende
Handelsregister Oostende 3040 

■
CROWN CITRON

CROWN LIM ONADE
CROWN ORANGE 

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

Pierre
LANNOYE-VANTYGHEM

ZEILMAKER

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

Overvloedstraat, 76 - Oostende
Handelsregister 9390

(25)

BRUSSEL
VISCHTOEVOER

Vischsoorten verkocht in de Stedelijke 
Vischmijn te Brussel, gedurende de week 
van 22 tot 27 September:

Kg. fr.
Kabeljauw 1,7 24,65
Platen 930 14.635.20
Riviervisch 327,5 5.345,—
Tongen 100 3.040,55
Oesters 559,5 22.072,30
Garnaal 4.607 64.267,65
Paling 589 16.715,95

GENT
VISCHTOEVOER

Aanvoer en verdeelingen gedurende de 
week van 21 tot 27 September:

Paling 160 kg.; riviervisch 30 kg.; krab
ben 1.007 kg.; kokhanen 9.080 kg.; gar
nalen 4.883,5 kg.

NIEUWPOORT
VISC H TO EV O ER

Maandag 15 en Dinsdag 16 September 
werd niet uitgevaren.

Woensdag 17 September. — Garnalen 
1226 kg. voor 12.260 fr.; visch 2502 kg. 
voor 37.257 fr. Totaal 49.517 fr.

Donderdag 18 September. — Garnalen 
1934 kg. voor 19.340 fr.; visch: 3366 kg. 
voor 47.265 fr. Totaal 66.605 fr.

Vrijdag 19 September. — Garnalen : 
1513 kg. voor 15.130 fr.; visch: 4097 kg. 
voor 50.532 fr. Totaal: 65.662,10 fr.

Zaterdag 20 September. — Garnalen: 
1216 kg. voor 12.160 fr,; visch: 3315 kg. 
voor 44.639,20 fr. Totaal: 56.799,20 fr.

Zondag 28 September. — Garnalen : 
2761 kg. voor 27610 fr.; visch: 13955 kg. 
voor 175.029,50 fr.

Maandag 29 September. — Garnalen: 
1924 kg. voor 19.240 fr.; visch: 12508 kg. 
voor 177.171,50 fr.

Dinsdag 30 September. — Garnalen : 
1347 kg. voor 13.470 fr.; visch: 10682 kg. 
voor 149.892,75 fr.

IIZERW AREN -
QUINCAILLERIE

Jack DELANGHE
Nieuwpoortsche Steenweg, 34

A LLE  HUISHO U D A R T IK E LS  
— EN ALAAM —

H. R. 3673 Tel. 72.072 
.(27)

uw ilt Reeders, Visschers, Visch- 
handelaren en Scheepsbouwers, 
kortom allen die b ij den visch
handel en de reederij z ijn  ge- 
interesseerd, bereiken?
Aarzelt niet ! Oe aangewezen 
weg voor U is : een advertentie 
in «Het Visscherijblad». Ge be
re ik t dan hen, die ge bereiken 
w ilt.
De tarieven z ijn  u ite rst b il l i jk  
en het resultaat zal U verwon
deren.
W ilt  ge iets koopen of ver
koopen ?

A D V E R TE E R T  DAN IN

H et Visscherijblad

Ter drukkerij van “ Het Visscherijblad „ 
verkrijgbaar

1. Belgische Visscherijalmanak 1939 ......................
2. Officieele L i js t  Visschersvaartuigen 1940 .........
3. Duin- en Strandverdediging, van C. Loontiens
4. Grondbeginselen der Océanographie ................

SOCIALE VERPLICHTINGEN

1. Werkhuisreglementen................................................
2. Loonkaarten .............; ................................................
3. Inschrijvingstafels Personeel .................................
4. Inschrijvingstafels der uren en overuren .........

2 5 , -  
10,—  
15 —  
15,—

3,— 
0,50 
0,25 
0,25

D it alles kan verkregen worden m its storting van het bedrag op 
postcheck 1070.98 van « Het Visscherijblad t>, plus de portkosten.
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H» M* G* Scheeps-Dieselmotoren

18-300 PK.
S O L ID E  - EEN V O UD IG  - B E TR O U W B A A R  en Goedkoop 

S p o e d i g  l e v e r b a a r  
Vertegenwoordiger v/d visscherij 4, Savornin Lohmanlaan, 4 

E .  W .  K O K  V E LS E N  - Te l. 5670 IJm uiden 
I Ml I MI l — li— — " M — ■ (460)

Herverbruik van oud papier
Het herverbruik van papierafval en 

oud papier in  de papiernijverheid in  het 
algemeen, heeft in  deze industrie steeds 
een belangrijke ro l gespeeld; de huidige 
omstandigneden hebben niet nagelaten 
deze belangrijkheid nog te doen toe 
nemen.

Inderdaad, de Belgische papiernijver
heid hangt voor wat haar bevoorrading 
in  grondstoffen betreft, noodig voor de 
vervaardiging van papier en karton, u it
sluitend van het buitenland af. Momen
teel is  de invoer zeer beperkt, zoodat de 
ingevoerde grondstoffen alleen niet vol 
staan om de normale werking onzer fa
brieken te vezekeren, noch om het noo
dige papier en karton aan de Belgische 
markt te leveren.

HOE H IERAAN T E  V ERH ELPEN  !

Door de papierafval en het oud papier 
zorgvuldig te bewaren, dat laatste is  het 
vervangingsproduct bij uitstek voor cel
lulose en houtslijp, noodig voor de ver
vaardiging van papier en karton.

W ij aarzelen niet beroep te doen op 
den geest van samenhoorigheid onzer 
medeourgers. Enkele c ijfers zullen ten 
andere aanstonds bewijzen hoe belang
r i j k  het is  geen oud papier te vernieti
gen of te verspillen.

België verbruikt ja a rlijk s  250.000 ton 
papier en bekleedt in  dit opzicht de 5e 
plaats in  de wereld. Men kan zich aldus 
een gedacht vormen van de belangrijke 
ro l die de papiernijverheid in  onze eco
nomie speelt.

62.000 personen verdienen hun brood, 
hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks door 
de papierindustrie, welke dus Z'jer ont
wikkeld is  in  ons land.

Een besluit op datum van 31-3-41 ver
schenen in  het Belgische Staatsblad van 
10 A pril 1941, verbiedt de onverrecht- 
vaardigde vernietiging van oud papier 
en karton.

Oud papier en karton, niet bevlekt 
door stoffen welke vatbaar z ijn  voor ver
rotting, mogen niet meer worden weg
geworpen of verbrand. In  elk huis moet 
net verzameld worden door het hoofd 
van het huisgezin en verkocht aan oud- 
papier-opkoopers of ter beschikking wor
den gehouden van de gemeentebesturen, 
weike in  gemeenschappelijk akkoord met 
den plaatselijken handel, de noodige 
schikkingen dienen te treffen opdat het 
minstens een maal op de maand worde 
afgehaaid.

Op zichzelf is  dit besluit niet voldoen
de om een rijk e  inzameling van oud 
papier en karton te waarborgen en het 
is  bijzonder op het begrijpen en de sa
menwerking onzer medeburgers dat w ij 
oeroep doen, opdat z i j  er van zouden 
doordrongen z ijn  dat elke verspilling of 
onverrechtvaardigde vernietiging van 
oud papier en karton groot nadeel zou 
oerokkenen aan onze nationale econo
mie.

Sedert enkele maanden werd reeds een 
merkelijken vooruitgang verwezenlijkt; 
net is  echter nog niet voldoende. Voor 
September 1940 werd in  België op een 
jaarlijksch verbruik van 2500 ton slechts 
8,5 t.h. ingezameld voor het herverbruik; 
dit percentage is  op het huidige oogen
blik verdubbeld, maar is  volstrekt niet 
voldoende en w ij zouden dank z i j  de 
medehulp van allen, spoedig de 60 t.h. 
billen bereiken.

Hoe grooter de hoeveelheid ingezameld 
oud papier en karton, des te meer werk
krachten zullen er in  de papiernijver
heid kunnen worden aan het werk ge
steld.

Door daadwerkelijke medewerking voor 
het inzamelen van oud papier en karton, 
vervult de Belg een vaderlandsche en 
sociale plicht; van het succes zijne r 
aktie, hangt de broodwinning van tal
r ijke  medeburgers af.

De beteekenis van Noorwegen 
in de Europeesche Visscherij

INSTITUUT
M O D E R N A

A U TO -TE C H N ISC H  O N D ERW IJS

Hoofdzetel voor Vlaanderen:
! Wondelgemstraat, 60, G EN T

H. R. 40271

M O D E R N A  1
W iT T IU ÏK  ERKEND

Organisatie en Propaganda: 
Hauwerstraat, 10, BRUG G E

Postchr. 459754

Aan U, Autobezitters, 
vooruitziende Ouders en Jongelingen,
In  gelijk welken tijd  of omstandigheden is een chauffeur- 
depanneur verzekerd een goede broodwinning te bezitten. 
Immers steeds is er vraag naar bekwame chauffeurs, die 
tevens op de hoogte z ijn  van de automobiel-techniek. Om 
iedereen in de gelegenheid te stellen zich in dit vak te be
kwamen zonder groote moeite of verplaatsingskosten, be
gint het gunstig gekende IN S T I T U U T  MODERNA, Auto- 
technisch Onderwijs, ook in  uw stad een gansch ver
nieuwde

praktische Autoleergang
Aarzel dus niet langer en laat U  inschrijven :
Te  O O STEN D E : lokaal S TA D  R O E S E LA R E , To rhoutstw . 30 

op Zondag 5 Oktober, van 10 tot 12 uur.
Te  M ID D E L K E R K E :  lokaal CASINO, K e rkstra a t 51-53, op 

Zondag 5 Oktober, van 8 tot 9.30 uur.
Te  D E PA N N E: lokaal H O T E L  D E LA  GRAND’PLACE, Zee

laan 67, op Zondag 5 Oktober, van 10 tot 12 uur.

De lessen worden den Zondagvoormiddag gegeven. In  de 
week ’s avonds volgens de schikkingen met de leerlingen. 
IN SC HRIJV IN G SG ELD  : 200 fr- of 3 stortingen van 80 fr. 
De kursus vangt onmiddellijk aan en duurt ongeveer v ijf  
maand.
Dames en heeren worden aangenomen op eiken ouderdom 
en eender welke ontwikkeling men genoten heeft.
Personen welke reeds de theorie van de automobiel in  andere scholen 
hebben leeren kennen bekomen 10 % vermindering op vertoon van 
het bewijs daarvan.

LA A T U N IE T  M IS L E ID E N  EN N E E M T NOTA : In  België bestaat 
maar één In stitu u t Modema dat we.ttelijk erkend is. W ie zu lks 
anders beweert, stelt zich bloot aan rechterlijke vervolging. De 
bewijsstukken daarvan berusten op de Administratie, b ij het Goe- 
vernement en op onze bureelen. Wie met recht en reden van deze 
bewijsstukken w il kennis nemen, brenge ons een bezoek. Laat U  dus 
niet misleiden.

Diploma en R ijb e w ijs  worden na de studies afgeleverd.

Op vertoon van deze aankondiging wordt 
m indering op het leergeld toegestaan.

10 fra nk ver-
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Onder bovenstaanden titel kwamen 
wvj in  de «tiansa» van Jun i II. een ar- 
Lwei tegen van negierungsrat Dr. K a rl 
voyt te Uslo, aat w ij hier vertaald laten 
voigen:

isoorwegen is  een van de belangrijkste 
viööcnenjianaen van iüuropa. De lange 
üusc mee naar diep irigesneden i j  orden, 
ae nauij iiggenae viscnoanken en vooral 
ae wanne gunstroom veroorzaken ln  de 
^oorscne kustwateren een viscnrijkdom, 
aie in  aezen om vang wei in  geen land 
cer aarae aan te treffen is. Ja a rlijks 
worden in  Noorwegen gemiddeld onge
veer een m illia rd kilogram visch van 
auerlei soort gevangen. De vangst van 
ae uuitscne visscnenj bedroeg daaren
tegen ,in ry3ö slecnts 72U.00U ton, bij 
acn aanvang van het Vierjarenplan in  
xi«o slecnts 48U.U00 ton bearagende. De 
i\ oorscne visscnenj had voor aen oorlog 
een gemiddelde opbrengst van ongeveer 
lou millioen Kronen ja a rlijk s. Ongeveer 
izD.UUU vissehers z ijn  bij de berging van 
aeze groote vangsten oetrokken. Ten
gevolge van de lange kust is  een zeer 
*root aantal visscnersvaartuigen van de 
meest verschillende vormen — stoom- 
ócnepen, motorbooten, open roeibooten 
enz. — voor de uitoefening van deze 
visscherij noodig. Z i j  geschiedt op ge- 
ringen afstand van de kust, zoodat de 
ladingen een kwaliteit vertoonen zooals 
zelden aangetroffen wordt. Met de ver
werking, de bewerking en verpakking 
van deze hoeveelheden visch, zoowel 
met de aanschaffing van alle noodza
kelijke hulpstoffen (zooals booten, net
ten, drijfmateriaal, kisten, i j s  enz.) is  
verder nog een aantal bedrijven belast, 
afgezien nog van de vele huipbedrijven, 
die ook van de visscherij leven. Het is  
derhalve niet overdreven, als men het 
aandeel der visscherij in  het Noorsche 
economische leven op ongeveer 40 t.h. 
berekent.

De noodtoestand van de Noorsche 
visscherij

Niettegenstaande de belangrijke po
sitie van dezen bedrijfstak is  de v is
scherij in  de laatste decennia in  een 
zeer slechten toestand geweest. De 
Noorsche staat moest vooral de Noor
sche kabelj auwvisscherij groote subsi
dies verleenen om den vissehers het 
hoognoodige levensonderhoud te waar
borgen. Deze ondersteuningsmaatrege- 
len verslonden ja a rlijk s  omvangrijke 
bedragen, zonder dat daarmede een we
zenlijke verbetering voor de visscherij 
bereikt kon worden, want de noodzake
lijke  gezonde en economische basis werd 
daarmede niet geschapen. Noorwegen 
zelf gebruikte namelijk slechts een ge
ring gedeelte van z ijn  vischrijkdom 
voor eigen behoefte. Ongeveer 90 t.h. 
van alle vangsten moesten óf versch, óf 
verwerkt in  het buitenland afgezet wor
den. De dichtbij gelegen Europeesche 
Janden hadden vooral in  de laatste 
jaren hun visscherij vergaand ontwik
keld met het doel hun behoeften u it 
eigen vangsten te dekken en kwamen 
daardoor als exportmarkt slechts weinig 
in  aanmerking. Op de ver verwijderde 
Zuid-Europeesche en overzeesche mark
ten kon echter de visch, tengevolge van 
[ Z i jn  groote bederfelijkheid, slechts in  
den vorm van geconserveerde vischpro- 
ducten (k lip - en stokvisch, vischmeel, 
conserven enz.) worden af gezet, die den 
vissehers slechts geringe opbrengsten 
voor hun vangsten gaven.

De zoo van z ijn  afzetmarkten ver ver
wijderd werkende Noorsche visscher was 
tengevolge van de concurrentie op de 
wereldmarkt van de prijzen van andere, 
veel goedkooper produceerbare eiwit- 
houdende voedingsmiddelen afhanke
li jk .  Noorsche k lip - en stokvisch kon 
geen hoogere opbrengst verkrijgen dan 
het gedroogde vleesch u it Zuid-Amerika, 
Australië en soortgelijke uitgebreide 
productiegebieden. Wel had de afhanke
lijkheid van Noorwegen van de wereld
markt op andere gebieden, vooral voor 
de scheepvaart groote voordeelen gej- 
bracht; deze voordeelen waren echter 
slechts op kosten van de Noorsche pro
ducenten van zulke goederen verkregen, 
die elders goedkooper te verkrijgen wa
ren. De Noorsche visscher moest der
halve ten gunste van de reeders in  het 
liberalistisch-kapitalistisch economisch 
systeem, waarin zich alles volgens vraag 
en aanbod op de zoogenaamde «wereld
markt» richtte, het gelijke lot onder
gaan als de Noorsche boer.

Een bedrijfstak, die zich vele jaren 
in  zu lk een hopeloozen toestand bevindt, 
zal men met den besten w il niet door 
omvangrijke moderniseering en straffe 
organisatie in  beteekenis kunnen u it
breiden. Alle in  de visscherij gedane 
investaties, hoe klein z ij ook gehouden 
worden, gaven dusdanige geringe op
brengsten, dat hun beleggers van jaar 
tot jaar het verlies van zelfs de gering
ste kapitaalinvesteering moesten vree
zen, ofschoon z ij a ltijd  weer probeerden 
de afhankelijkheid van de wereldmarkt 
zooveel mogelijk in  vollen omvang op de 
vissehers af te wentelen. De visscher 
zou reddeloos tot speelbal van de wereld
markt z ijn  geworden, als hem niet de 
Staat z ijn  bestaansminimum door om
vangrijke subsidies had gegarandeerd.

Het zou doelloos s ijn  te wf1.len u it
rekenen, hoe de vele nonderd millióenen 
kronen aan staatssuosidies, die in  den 
loop der laatste decennia in  de vispche- 
r i j  z ijn  gevloeid, beter tot intensivee- 
ring, tot moderniseering en Tot uitbrei
ding van de visscherij en de verwerken
de industrie hadden kunnen worden 
aangewend. Het feit, dat de belegging 
van kapitaal in  de visscherij als niet 
loonend werd beschouwd, daar andere 
bedrijfstakken meer rente afwierpen, 
bewijst voldoende, dat de vooruitzichten 
van dezen bedrijfstak algemeen als zeer 
negatief werden beschouwd. De in  de 
laatste jaren gevolgde weg, door samen
bundeling van het aanbod ln  vischver- 
koopcooperaties, de zoogenaamde « la- 
gets », tot een verbetering van de positie 
van den visscher bij te dragen, kan 
onder deze gezichtspunten beschouwd 
ook slechts voor een poging met ontoe
reikende middelen worden aangezien, 
omdat daardoor aan het grondeuvel, nl. 
de afhankelijkheid van de wereldmarkt, 
niets wordt veranderd.

Zooals in  Duitschland en andere lan
den waren de cooperaties in  laatste in 
stantie niets dan een poging, het libe
ralisme door liberalistische methoden te 
overwinnen en hadden zoowel hier als 
daar hetzelfde resultaat.

Zekerheid en bestendigheid in de 
toekomst

De nauwe aaneensluiting van de Eu 
ropeesche volkeren, die het doel is  van 
den huidigen oorlog, zal een tot dusver 
ongekende economische samenvloeiing 
naar de grondtrekken van een Euro
peesche « Grossraumpolitik » met zich 
brengen, die voor de volkshuishouding 
van de afzonderlijke volken iets abso
luut nieuws met zich meebrengt nl. de 
schepping van een vergaande zekerheid

en bestendigheid in  den economischen,
! internationalen run van goederen, üu- 
|ropa ais geneel bezien, zai in  de voi- 
genae decennia z ijn  economisch streven 
uaarneen moeten leiden, z ijn  benoefte 
aan goederen u it eigen kraent te dek
ken. voor net groote Europeesche con- 
sumentengebiea beteekent dit, dat, w il 
ae bestaanüe levensstanüaard behouden 
en, wat ln  het algemeen mogelijk is, 
verhoogd worden, op den iangen term ijn 
ae vraag net aanood moet overtreffen, 
volgens den in  Duitschland toegepasten 
regc(i, dat de welstand van een volk 
ste n ts van ae hoeveeineiü geproduceer- 
ae goederen amangt, zai ook de wei- 
itana van geheei üiuropa, d.w.z. de mate 
van de voor den üuropeaan ter bescnik- 
icing staande goederen, zich naar de 
gocaerennoeveeineid richten, die de 
uüropeescne samenleving in  staat is  te 
proauceeren. üet zal aaarb)j btiijken, 
aat ae oenoefce niet stationnair, doen 
óceeds stijgende is, omdat de welvaart 
nog in  nec algemeen voor verhooging 
^aiDaar is, een feit, waarvoor de ont
wikkeling van het nationaai-sociaiis- 
óiscn Duitschland het beste bewijs heeft 
gegeven.

ueze groote behoefte zal zich op het 
geoied van de levensmiddeienvoorzie- 
iiing  in  bijzondere mate doen geiden. 
Alle Europeescne volken zullen daarom 
a un energie in  versterkte mate op een 
vernooging van de levensmiddelenpro- 
auctie moeten rienten. De in  Duitsch- 
,and en Ita iië in  de laatste jaren ge- 
/oerde «productieslag» zal over het ge
heele Europeesche gebied moeten wor
den uitgebreid. Voorwaarde hiervoor is, 
dat dezelfde economische zekerheid en 
bestendigheid geschapen wordt, die de 
marktordening voor den Duitschen land
bouw als basis voor den productieslag 
met zich heeft gebracht.

In  dit kader moet de visscherij dus 
zeer bijzondere beteekenis worden toe
gekend, omdat z i j  alleen in  de gelegen- 
neid is  de wegens de weggevallen aan
voeren van veevoeder ontstane leemten 
in  de vleeschverzorging aan te vullen. 
Voor de gemakkelijke onderlinge ver
vanging van de beide eiwithoudende 
voedingsmiddelen vieesch en visch is  de 
momenteele voedingstoestand van Noor
wegen het beste bewijs. E r  zal daarom 
gerekend moeten worden, dat een b ij
zonder groote vischbehoefte voor langen 
tijd  na den oorlog vooral in  de Midden- 
Europeesche landen zal bestaan, ja, dat 
tengevolge van de grootere levensbe
hoefte van de tot dusver economisch nog 
niet ontwikkelde volken deze in  den 
loop der tijden nog zal stijgen. U it  dit 
feit volgt, dat op langen term ijn  als be
langrijkste taak van alle Europeesche 
visscherij landen met export-surplussen 
een moderniseering en verbetering van 
de productiemiddelen, met het doel een 
steeds verdergaande vergrooting van de 
vangst, tot stand zal moeten worden 
gebracht.

Met een vergrooting van de vangst 
alleen is  men echter niet klaar. Daar 
visch een bijzonder bederf l i j k  voedings
middel is  komt het ook voornamelijk 
aan op een verbetering van de be- en 
verwerkingsmethoden, zoowel als in  het 
bijzonder op de transportmogelijkheden. 
De vervanging van het ontbrekende 
vieesch kan niet door klip - of stokvisch 
geschieden, doch met het oog op de 
kwaliteitseischen van de beschaafde 
Europeesche volkeren slechts in  den 
vorm van een versch, met vleesch ge
lijkstaand voedingsmiddel plaats v in 
den. De instandhouding van de kwali
teit van de vischaanvoeren tot aan den 
consument is  slechts op bevredigende 
wijze mogelijk door middel van de mo
dernste conserveeringsmethoden, vooral 
door de aanwending van vriesmethoden. 
Slechts op deze wijze kan de bij het 
transport tot den laatsten .consument 
te overwinnen afstand zonder inbreuk 
op de kwaliteit worden overbrugd. An
derzijds geeft alleen zu lk een conser- 
veering de mogelijkheid, de verschillen 
tusschen de seizoenschommelingen van 
de vangst en het verbruik, die relatief 
groot z ijn , te overbruggen. Door de snel- 
vriesmethode kan de visch tot een sta- 
pelgoed — de voorwaarde voor iedere 
volkshuishouding, die met voorraden 
werkt — worden getransformeerd zo n -. 
der z ijn  eigenschap van versch te z ijn  ! 
te verliezen. Te r oplossing van deze 
taak, de meest intensieve modernisee
ring van de visscherij, z ijn , vooral voor 
de oprichting van bevriezingsinstallaties ! 
en koelhuizen, kapitaalbeleggingen in  j 
zoodanigen omvang, noodig, als tot dus
ver in  Noorwegen onbekend en eenige i 
jaren geleden ook in  Duitschland nog 
niet denkbaar waren.

In  het kader van deze politiek-econo- 
mische ontwikkeling zal de Noorsche 
'visscheiUj een bijzonder groote ro l te 
spelen hebben, daar haar voordeel, zoo
als reeds boven wordt gezegd, voorna- j 
m elijk daarin ligt, dat z i j  met geringe | 
moeite tengevolge van de nabijheid van 
de vangstgebieden groote hoeveelheden 
visch in  de beste kwaliteit aan land kan 
brengen. Deze voorsprong van Noorwe
gen volgt vnl. u it z ijn  gunstige geogra- ! 
fische ligging en zal des te langer be- ' 
staan naar mate de door den oorlog ver
oorzaakte opbouw van de Europeesche 
visscherij moeilijker zal kunnen plaats 
vinden. B i j  de omvangrijke verliezen1 
aan tonnage, die de tegenwoordige oor- j 
log met zich meebrengt, is  met een zeer ' 
langen term ijn voor den opbouw te re- 1 
kenen. |

Daarenboven zal Noorwegen des te 
meer geïnteresseerd z ijn  b ij een v e r-1 
grooting van z ijn  uitvoer van visch en 
vischproducten, daar de tot dusver be- ! 
langrijke uitvoermogelijkheden — h e tz ij1 
bestaande u it goederen, hetzij u it dien
sten, zooals de scheepvaart — zonder 
tw ijfe l in  beteekenis zullen achteruit
gaan. Vanuit het standpunt van de 
Noorsche volkshuishouding gezien is  
daarom de visscherij belangrijk om den 
bestàanden levensstandaard voor het 
Noorsche volk op te houden.

De verhooging van de uitvoerwaarde 
zal echter niet alleen door een vergroo
ting van de vischaanvoeren, doch voor- j 
namelijk door een vergrooting van de 
uitvoeropbrengst voor visch en visch- 
producten tengevolge van verhoogde 
kwaliteit, d.w.z. tengevolge van verbe
terde conserveeringsmethoden te berei- i 
ken zijn .

Noorwegen moet den door den oorlog 
verkregen voorsprong zoo lang mogelijk 
behouden en door verdere maatregelen 
bestendigen. Deze taak is  niet alleen de 
Noorsche visscherij gesteld, doch moet, 
w il z i j  tot tevredenheid opgelost wor
den, een kwestie voor de geheele vo lks
huishouding z ijn , ja kan in  het alge
meen slechts dan volledig opgelost wor
den, wanneer het Noorsche volk door 
enge aaneensluiting met het voornaam- 1 
ste afnemersland, Duitschland, eern be- 
langenverbinding van alle daarbij be
trokken kringen tot stand kan brengen.
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Tracht daarom gedurende een zware dagtaak hoofd-, 
pijn en ongesteldheden te vermijden. Neem bij tijds 
een paar "WIT KRUISJES",
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HOOFD- en TANDPIJN . ZENUWPIJN • VERMOEID
HEID • ZENUWINZINKING - RHEUMATISCHE 

PIJNEN - KOORTS - GRIEP
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